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AANLEIDING

KUFA AAN HET KANAAL

De gemeente Apeldoorn en de woningcorporaties De Goede Woning,
De Woonmensen en Ons Huis willen de Zuidelijke Kanaalzone
ontwikkelen tot een woon-, werk- en leefmilieu, waarin bewoners
en ondernemers met diverse leefstijlen en achtergronden zich
thuis voelen. Zij hebben daarom besloten om de ambities uit de
Structuurschets Kanaalzone Apeldoorn (2005) verder ruimtelijk
uit te werken, zodat de financiële condities voor deze complexe
transformatie inzichtelijk worden. De gemeente en corporaties willen
in het bijzonder antwoord op de volgende vragen:
Met welke sfeer, typologie en openbare ruimte gaat de Zuidelijke
Kanaalzone zich onderscheiden in de stad?
Wat maakt de Zuidelijke Kanaalzone een onlosmakelijk onderdeel
van de Kanaalzone als geheel én van Apeldoorn Zuid?
Heeft de 1e fase (vlek 2, 3A en 4) voldoende kritische massa om een
concurrerend stadsmilieu te realiseren?
Kunnen de 1e en 2e fase (vlek 1 en 3B) los van elkaar worden
ontwikkeld, of is een samenhangende aanpak nodig?
Hoe werken stedenbouwkundige en programmatische keuzes door in
de planexploitatie?
Is er een model zonder een financieel tekort denkbaar; wat zijn de
consequenties van een dergelijke aanpak?
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STRUCTUURSCHETS

VOORMALIGE MACHINEFABRIEK VAN DER PLOEG

De Structuurschets Kanaalzone Apeldoorn (2005) telt zeven ambities:

Positionering in regio en stad: Kanaalzone als verdichtingslocatie
van de regio.
De Zuidelijke Kanaalzone biedt kansen voor de realisering van
stedelijke woon- en werkmilieus nabij het centrum, variërend van
‘hoogstedelijk’ (fsi 1.3-1.5) tot ‘semi-urbaan’ (fsi 0.4-0.6). De floor
space index (fsi) is het totale vloeroppervlak van de bebouwing,
gedeeld door het oppervlak van het desbetreffende deelgebied.

Groen-blauwe hoofdstructuur: raamwerk voor omgevingskwaliteit
Het Kanaal wordt in oude glorie hersteld, inclusief de -voor
de Zuidelijke Kanaalzone kenmerkende- zachte oevers en
laanbeplanting. De Kayersdijk krijgt een parkachtig profiel. De
herstelde Kayersbeek verbindt het brongebied bij Ugchelen en de
beken in het zuidelijke deel van Apeldoorn met het Griftsysteem ten
noorden van het centrum.

Bereikbaarheid: radialen naar de binnenstad, recreatieve route
De Kayersdijk wordt een volwaardige radiaal tussen centrum en ring.
Langs het Kanaal ontstaat een recreatieve wandel- en fietsroute
tussen centrum en buitengebied. Dit stelt eisen aan de inrichting
van de buitenruimte. Auto’s mogen het straatbeeld niet domineren.
De structuurschets zet daarom in op ondergronds of ‘onder dek’
parkeren.

Cultuurhistorie: erfgoed in de Kanaalzone als richtsnoer
Het Apeldoorns Kanaal is een relatief gaaf 19e eeuws kanaal.
Het is dé inspiratiebron voor het ruimtelijk ontwerp. Waardevolle
structuren, monumenten en andere karakteristieke gebouwen worden
gekoesterd en -indien nodig- hersteld. Verdwenen parels, zoals de
fabriek van Koldewijn, zijn mogelijk een referentie voor nieuwbouw.

Wonen & werken: Kanaalzone als stedelijke mix
De Kanaalzone is en blijft ook een werkgebied. Sommige
bedrijfsterreinen, zoals die ten zuiden van het plangebied,
blijven intact. Maar ook de nieuwbouw moet mogelijkheden voor
ondernemers bieden, zoals werken aan huis, bedrijfspanden voor
dienstverlening en kleinschalige productie ed. Zo ontstaat er een
levendig en gemengd stedelijk gebied.

Voorzieningen: Kanaalzone als recreatief ‘lint’ door de stad
Er is ruimte voor toeristisch-recreatieve trekpleisters in aanvulling op
het centrum, zoals waterrecreatie, horeca, culturele broedplaatsen
ed. De structuurschets voorziet echter niet in het beter bevaarbaar
maken van het Kanaal Zuid. De stoomtrein Apeldoorn-Dieren lijkt
vooralsnog meer als een last, dan als een lust te worden ervaren.

Milieu en duurzaamheid: leefkwaliteit Kanaalzone in balans
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Alle situaties met ernstige milieuhinder (geluid, uitstoot ed.) worden
gesaneerd tot het niveau ‘wettelijke norm’ of ‘optimaal’. Alleen ernstig
vervuilde grond mag worden afgevoerd. De waterkwaliteit moet
50 diversteit moet toenemen. Het
significant verbeteren. De ecologische
gebruik van fossiele energie is taboe, zuinig ruimtegebruik een must.
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CONCEPT

DE BUURTFABRIEKEN BUISCAR EN VAN DER PLOEG

Cultuurhistorische schatkamer
De Zuidelijke Kanaalzone is een cultuurhistorische schatkamer. Op
het eerste gezicht lijkt het een industrieel ‘wasteland’, compleet met
braakliggende terreinen en versleten bedrijfspanden. Maar wie verder
kijkt, ziet talrijke structuren en gebouwen die kunnen uitgroeien tot
de dragers van een onderscheidend stadsmilieu (Cultuurhistorische
analyse, 2004). De groene taluds van het Apeldoorns Kanaal
zijn hier nog nagenoeg intact, evenals de rij Amerikaanse eiken
op de oostoever. De Kayersbeek is weliswaar gedempt, maar de
beplanting en vijvers onderstrepen nog altijd het -van oorspronglandschappelijke karakter van de Kayersdijk. De smalle Lepelaarweg,
Mezenweg en Aalscholverweg verbinden de linten van Zuid met De
Maten. Samen vormen zij een dorpje in de stad. Daarachter doemen
markante bedrijfsgebouwen op, zoals machinefabriek Van der Ploeg
(1917), papierfabriek Buiscar (1941), de Flenzen en Ringenfabriek
(1951) en Avisol (1960). De NV Chemische Industrie De Adelaar uit
1950, nu Van Uffelen, blijkt zelfs van de hand van architect J.P. Oud
te zijn! Papierfabriek Koldewijn (1918) vormt een mooie herinnering.
De meeste fabriekspanden worden vergezeld door een of twee
vrijstaande woonhuizen. Samen met de typisch Apeldoornse huisjes
in het dorp, ontstaat zo een fascinerende -en voor de Kanaalzone
kenmerkende- schaalsprong tussen wonen en werken.

LAAN VAN DE MENSENRECHTEN

FLENZEN EN RINGENFABRIEK
AVISOL
DE ADELAAR

REIGERWEG

MEZENWEG

KOLDEWIJN

LEPELAARWEG

Impuls voor Zuid
Het ietwat ruige en onconventionele erfgoed geeft de hele
Zuidelijke Kanaalzone een avontuurlijke sfeer en identiteit. Het
stedenbouwkundige concept bouwt daarop voort. De geschiedenis
wordt niet weggepoetst, maar juist gebruikt voor de realisering van
een woon- en werkgebied dat in Apeldoorn nog niet bestaat én het
tamelijk eenzijdige woon- en leefklimaat in Zuid verrijkt. Het plan gaat
daarom uit van hergebruik van industriële complexen en behoud
van de karakteristieke schaalsprong tussen huisjes en fabrieken.
De herinnering aan papierfabriek Koldewijn staat model voor de
realisering van een nieuw woongebouw dat speelt met de historische
korrel en stoere karakteristiek. Koldewijn is de eerste in een reeks
identiteitsbepalende ‘buurtfabrieken’ die de historische rooilijn langs
het Kanaal markeren. Sommige complexen bouwen letterlijk voort
op industrieel erfgoed, zoals Buiscar en Van der Ploeg. Andere
complexen, zoals die langs de Laan van de Mensenrechten, vormen
moderne interpretaties. De buurtfabrieken herbergen een breed scala
aan woningen, bedrijfsruimten en voorzieningen in alle prijsklassen.
De deuren gaan open voor de bewoners en ondernemers van Zuid,
wie durft!?!

AALSCHOLVERWEG
APELDOORNS KANAAL
KAYERSDIJK

VAN DER PLOEG

KUFA

BUISCAR
JOHAN DE WITTSTRAAT

Barriére wordt verbinding

DE SAVORNIN
LOHMANSTRAAT
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De herontwikkeling van de Kanaalzone biedt de mogelijkheid om
de relatie tussen Zuid en het Kanaal te herstellen. Het dorp rondom
de Lepelaarweg vormt nu én in de toekomst een cruciale schakel
voor wandelaars en fietsers. Daartoe worden de Lepelaarweg,
Mezenweg en Aalscholverweg opnieuw ingericht, inclusief het
herstel van karakteristieke grindbermen. De sfeer van vrijstaande
woningen, ‘woonschuren’ en royale tuinen sluit naadloos aan op
die van populaire straten aan de overzijde van de Kayersdijk, zoals
de Reigerweg en 2e Wormenseweg. De herinrichting van de ‘dijk’
garandeert een veilige oversteek voor jong en oud. Het voorgenomen
herstel van de Kayersbeek versterkt het landschappelijke karakter.
Vier aansluitingen geven, komend vanaf de Kayersdijk, toegang
tot de Kanaalzone. Twee daarvan bestaan reeds: De Savornin
Lohmanstraat en Aalscholverweg. Het meeste verkeer zal echter van
de nieuwe entrees gebruik maken.
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PLANKAART ZUIDELIJKE KANAALZONE
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Beide entrees hebben een soortgelijke opzet. De nieuwe
woonbebouwing langs de Kayersdijk spiegelt zich aan de royale en
langgerekte schaal en ritmiek van Zuid. Een nieuwe ‘fabriek’ geeft
het signaal: ‘hier moet je naar binnen’! Vervolgens rijdt men op een
industrieel juweeltje aan: ‘welkom’! In het geval van de noordelijke
entree is dat de Avisol. Rondom dit karakteristieke pand uit 1960
ontvouwt zich een park dat nagenoeg alle oude én nieuwe bebouwing
met het Kanaal verbindt. De zuidelijke entree biedt toegang tot een
stoer no-nonsense plein, waar onder andere commerciële en sociaalmaatschappelijke voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs,
welzijn en/of sport voor heel Zuid te vinden zijn.

Leven aan het Kanaal
Rondom de buurtfabrieken Van der Ploeg en Buiscar worden
openbare ‘buurttuinen’ aangelegd. Op die manier rijkt de invloed van
het Kanaal tot aan de Kayersdijk en woont (bijna) iedereen aan het
water. Langs het Kanaal ontstaat bovendien een aaneenschakeling
van aantrekkelijke hoven, pleinen en tuinen die de herontwikkeling
van de westoever minder afhankelijk maakt van de, in kwaliteit sterk
wisselende, oostoever. De spoorlijn van de Veluwsche Stoomtrein
Maatschappij (VSM) draagt bij aan het onconventionele karakter
van het gebied en wordt daarom op de huidige plek gehandhaafd.
Een opgetilde kade met laanbeplanting biedt aan wandelaars en
fietsers een ‘view’ op het Kanaal én lost het veiligheidsprobleem op.
Ter hoogte van de fietsbrug -in het verlengde van de Lepelaarwegkan een steiger ten behoeve van bijvoorbeeld een historisch
beurtschip, de roeiclub of gewoon ‘kletsen aan het water’ worden
aangelegd. Of wat te denken van een nieuw VSM-station Zuid? De
tegenovergelegen woning aan de Aalscholverweg kan in dat geval
uitgroeien tot een grand café annex biergarten. Zo ontstaat een
kleinschalige en laagdrempelige attractie die datgene biedt, wat voor
de inwoners van Zuid belangrijk is.
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TACKTOREN, KORTRIJK
STEPHANE BEEL ARCHITECT
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1E FASE: VLEK 2, 3A EN 4

KAYERSDIJK TER HOOGTE VAN DE ZUIDELIJKE ENTREE

De 1e fase heeft een oppervlakte van circa 7,2 hectare, exclusief
de kanaaloever en Kayersdijk (circa 2,1 hectare). Het plangebied
omvat het dorp rondom de Lepelaarweg en het zuidelijke woongebied
rondom de buurttuinen.

MEZENWEG

KOLDEWIJN

Wonen
De 1e fase telt in de proefverkaveling 370 woningen, waarvan
166 grondgebonden (45%) en 204 appartementen (55%). De
woningcorporaties richten zich op drie doelgroepen: niet-burgerlijke
pioniers, jonge gezinnen en senioren met of zonder een zorgvraag
(Marktvisie, 2007). De 1e fase biedt hen een breed scala aan
woningtypologieën, variërend van een betaalbaar appartement ‘with
a view’ tot een vrijstaande villa in het dorp of een woon-werkloft in
een van de fabrieken. Het accent ligt op het betaalbare (>26%) en
middeldure (>26%) segment. Daarmee wordt ingespeeld op de vraag
van bewoners uit Apeldoorn Zuid. Zij krijgen meer keuzevrijheid,
hetgeen de doorstroming bevordert en ruimte voor vernieuwing
schept.

LEPELAARWEG

27 van de 370 woningen staan nu reeds in het gebied (Kayersdijk,
Lepelaarweg, en Aalscholverweg).
AALSCHOLVERWEG

Werken & voorzieningen
De 1e fase omvat circa 6.800 m2 (bvo) werken en voorzieningen.
Daarnaast beschikken circa 75 van de 370 woningen over een
flexibel in te vullen werkruimte aan huis. Circa 3.000 m2 (bvo) is
gereserveerd voor sociaal-maatschappelijke functies ten behoeve
van de Kanaalzone én Zuid. De nadere invulling van dit programma,
dat zich vooral in de buurtfabriek Van der Ploeg bevindt, zal in een
latere fase worden afgestemd op de Integrale Accommodatievisie
Zuid (2007). De circa 3.800 m2 (bvo) commercieel bevindt zich vooral
rondom het zuidelijke entreeplein. Hier wordt gemikt op specifieke,
‘sfeergevoelige’ ondernemers. Grote supermarkten of perifere
detailhandel zijn hier niet gewenst (Detailhandelsvisie, 2003 en
concept DHV-rapport, 2007).

KAYERSDIJK

VAN DER PLOEG

Van de 6.800 m2 (bvo) werken en voorzieningen wordt 4.800 m2
(bvo) in industrieel erfgoed gerealiseerd.

Milieutype
De dichtheid in de 1e fase bedraagt bijna 52 woningen per hectare
(fsi 0.9). Het dorp rond de Lepelaarweg is ‘semi-urbaan’; de dichtheid
bedraagt 43 woningen per hectare (fsi 0.6). Het woongebied rondom
de buurttuinen is ‘compact stedelijk’; de dichtheid bedraagt 57
woningen per hectare (fsi 1.0).

KUFA

De Zuidelijke Kanaalzone bevindt zich binnen de Grote Lijn, waar
hoogbouw mogelijk is (Nota Hoogbouw, 2007). De buurtfabrieken
accentueren de schaalsprong tussen groot (<35 meter) en klein (<10
meter), zonder dat zij losslaan van hun omgeving. Een hoogbouw
effect rapportage is niet nodig.

BUISCAR

JOHAN DE WITTSTRAAT

Water & groen

APPARTEMENTEN
GRONDGEBONDEN
WERKEN/VOORZIENINGEN
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Het Apeldoorns Kanaal wordt in oude glorie hersteld, inclusief de
aanplant van een dubbele rij Amerikaanse eiken op de westoever.
Het landschappelijke profiel van de Kayersdijk wordt behouden en
versterkt. Het samenspel tussen Kayersbeek en vijvers garandeert
voldoende berging en een superieure waterkwaliteit ten behoeve van
50
watergebonden flora en fauna.

21

Omdat het aandeel verhard oppervlak in het plangebied met
ruim 20% daalt ten opzichte van de huidige situatie, zijn extra
compenserende maatregelen niet noodzakelijk.
De 1e fase bestaat uit circa 4,8 hectare (>65%) uitgeefbaar en
2,4 hectare (<35%) openbaar gebied. Worden kade en Kayersdijk
meegerekend, dan stijgt het aandeel openbaar tot bijna 50%. De
openbare buurttuinen beslaan circa 8.500 m2. Privé tuinen creëeren
in het dorp een groene ‘waas’ van planten, heesters en kleine
bomen. Veel bestaande bomen kunnen worden ingepast. Het betreft
bijvoorbeeld de eiken langs de Kayersdijk, de berken en esdoorns
op de kop Mezenweg-Lepelaarweg, de beukenhagen langs de
Aalscholverweg, de lindes bij de fietsbrug en het bosje met eiken,
berken en esdoorns tussen de Aalscholverweg en Van der Ploeg.

130 PP OP EIGEN ERF
95 PP OP STRAAT

Spelen
Tussen de Lepelaarweg en Aalscholverweg én rondom Buiscar
worden speelplekken (>100 m2) voor kinderen tot 6 jaar gerealiseerd.
Buurtfabriek Van der Ploeg biedt ruimte aan sociaal-maatschappelijke
voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn en/of sport.
Rondom de fabriek is er ruimte voor een speelplek (>500 m2) voor
kinderen tot 12 jaar. Het Avisolpark (2e fase) voorziet in de behoefte
van de oudere doelgroep: sporten en ‘zien en gezien worden’.

Monumenten & archeologie
De Zuidelijke Kanaalzone telt geen gemeentelijke of rijksmonumenten
(Cultuurhistorische analyse, 2004). Toch is het een cultuurhistorische
schatkamer. Het plan zet in op de historie van Koldewijn en het
hergebruik van Van der Ploeg, Buiscar en de tussenliggende hal
met haar karakteristieke spantenkap. Daarnaast worden 27 typisch
Apeldoornse huisjes gehandhaafd. Hergebruik betekent niet ‘heilig’.
De voorgestelde aanpak vraagt om een inventieve en onorthodoxe
architectuur, waarin het industriële erfgoed als een verrijking en niet
als een blokkade wordt gezien.

165 PP OP EIGEN ERF
45 PP OP STRAAT

In het plangebied zijn geen archeologische sporen te verwachten
(Archeologische waardekaart, 2006).

Verkeer & parkeren
De ontsluiting weerspiegelt de stedenbouwkundige structuur. De
Kayersdijk wordt heringericht tot een volwaardige radiaal, inclusief
brede middenberm die veilig oversteken mogelijk maakt. De
begeleidende servicestraat kent een minimale verkeersintensteit.
De 1e fase telt twee aansluitingen: ‘dorp’ (Aalscholverweg)
en ‘buurttuinen’ (nieuw). De aansluiting Mezenweg en talrijke
erfontsluitingen komen te vervallen. De aansluiting ‘dorp’ verzorgt
het autoverkeer via de servicestraat of onderlangs de kade, zonder
de hoofdfietsroute Zuid-De Maten te hinderen. De aansluiting
‘buurttuinen’ wikkelt ruim 80% van het autoverkeer direct af op de
parkeervoorzieningen rondom het entreeplein. Mede hierdoor krijgen
wandelaars en fietsers volop de ruimte. De kade langs het Kanaal
wordt zelfs autovrij. Bestemmingsverkeer zoekt zijn weg ‘onderlangs’,
tussen tuin- en kademuur.

130 PP OP EIGEN ERF
85 PP OP STRAAT
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De herinrichting van de Kayersdijk is gewenst, maar strikt genomen
geen voorwaarde voor de realisering van de 1e fase. Dit lommerrijke
wegvak heeft in principe voldoende capaciteit om het verkeer veilig af
te wikkelen. De aanpak van het noordelijke wegvak Condorweg-Laan
van de Mensenrechten (2e fase, vlek 1) is meer urgent, omdat de
50
capaciteit, veiligheid en kwaliteit daar te wensen overlaten.
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De herinrichting van de kade langs het Kanaal is daarentegen
wél onlosmakelijk verbonden met de realisering van de 1e fase.
Toekomstige bewoners verlangen kwaliteit en veiligheid, hetgeen een
samenhangende aanpak van de buitenruimte noodzakelijk maakt.
In dat licht is ook de fiets- en vaarverbinding tussen de Zuidelijke
Kanaalzone en Veldhuizen belangrijk. ProRail sluit dit jaar de
bestaande verbinding af. Zonder een aantrekkelijke alternatief, kan
het recreatieve lint tussen centrum en buitengebied niet tot stand
worden gebracht.
De gemiddelde parkeernorm bedraagt 1,6 parkeerplaats per woning
en 1,0 parkeerplaats per 100 m2 (bvo) werken en voorzieningen. De
totale parkeerbehoefte bedraagt circa 650 plaatsen. Hiervan worden
er minimaal 425 op eigen erf en maximaal 225 in het openbaar
gebied gerealiseerd. De grote korrel van de verkaveling biedt de
mogelijkheid om gebouwde parkeervoorzieningen op maaiveld ‘in te
pakken’ met levendige functies, zodat de kwaliteit van de openbare
ruimte niet wordt aangetast door blinde muren ed. Dit ‘parkeren
onder dek’ is relatief voordelig, ondermeer omdat de afvoer van -licht
verontreinigde- grond dan niet meer nodig is. De exacte verdeling
van de parkeercapaciteit volgt in de komende planfase. Dan kan,
met behulp van een meer gedifferentieerde parkeernorm en -balans,
rekening worden gehouden met de situering van verschillende
functies en woningcategorieën.

LEPELAARWEG

Milieu
De post ‘sanering’ in de planexploitatie is gebaseerd op een
voorlopige schatting. De bodem van het plangebied wordt momenteel
onderzocht. De definitieve raming is in september 2007 beschikbaar.
Rondom het plangebied, vooral ten noorden van de Mezenweg,
bevinden zich milieubelastende bedrijven. De exacte milieuzonering
rondom deze bedrijven wordt momenteel in beeld gebracht.

5.0

4.5

3.8

1.8

De berekende luchtkwaliteit, op grond van het huidig aantal
verkeersbewegingen in en rond het plangebied, voldoet aan de norm.

4.0

De voorkeursgrenswaarde is 48 dB. Wordt die overschreden, dan kan
-onder voorwaarden- in het kader van de Wet Geluidhinder ontheffing
tot 58 dB (maximale geluidsbelasting) worden aangevraagd.

19.0

Met betrekking tot de spoorlijn Apeldoorn-Dieren dient nader geluiden luchtkwaliteit onderzoek te worden gedaan.

KAYERSDIJK
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HET VERSCHIL

BUURTTUIN VAN DER PLOEG (RICHTING HET KANAAL)

Het voorliggende planconcept wijkt op enkele punten af van de
structuurschets:

Handhaving spoorlijn

LAAN VAN DE MENSENRECHTEN

In de structuurschets wordt de spoorlijn verschoven ten behoeve
van een wandelpromenade langs het Kanaal. Dat is ongewenst.
Ook de lijn van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) is een
historisch element dat het industriële verleden belichaamt. Het draagt
bij aan het authentieke karakter van het gebied. Een verplaatsing
kost veel tijd en geld en zou, als gevolg van milieuwetgeving, ernstige
gevolgen voor de nieuwbouw langs de kade kunnen hebben. De
spoorlijn is bovendien goed inpasbaar in de groene kanaaloever.
De opgetilde wandel- en fietskade biedt een ‘view’ en garandeert de
VAM-trein een veilige doortocht.

FLENZEN EN RINGENFABRIEK
AVISOL
DE ADELAAR

REIGERWEG

MEZENWEG

Geen perifere detailhandel
In de structuurschets wordt in de 1e fase een substantieel aandeel
perifere detailhandel geprogrammeerd. Door de schaal van
megastores en hun parkeerbehoefte, valt dit uitgangspunt moeilijk
te verenigen met de wens om hier een concurrerend woon- en
werkaanbod te realiseren. Het plan gaat daarom uit van handhaving
van de huidige perifere detailhandel langs het Kanaal; de plangrens
tussen vlek 4 en 5 is om die reden aangepast. Willen deze
ondernemers daadwerkelijk uitbreiden, dan ligt een verhuizing naar
een locatie ‘zonder beperkingen’ meer voor de hand. Te denken valt
aan een beweging in zuidelijke richting (ring e.o.).

KOLDEWIJN

LEPELAARWEG

AALSCHOLVERWEG
APELDOORNS KANAAL

Bouwen voor Zuid
KAYERSDIJK

De structuurschets voorziet in de Kanaalzone een gedifferentieerd
programma. Het concept woningbouwprogramma 2008-2009 gaat uit
van 22% sociale huur. De uitwerking van de 1e fase voldoet daar met
26% ruimschoots aan. Op die manier ontstaat er meer keuzevrijheid
die de doorstroming bevordert en -vooral in Zuid- ruimte voor
vernieuwing schept (Marktvisie, 2007). De invulling van het werk- en
voorzieningenprogramma volgt diezelfde filosofie. De focus ligt op
ondernemers, instellingen en verenigingen uit Zuid en De Maten
die op hun huidige locatie ‘klem’ zitten en zich in Kanaalzone willen
ontplooien.

VAN DER PLOEG

KUFA

BUISCAR

Het aandeel gestapeld (55%) in het plan is hoger dan het streefgetal
(40%). Het verschil is deels een definitiekwestie. In het verleden werd
een stadswoning bovenop een megastore ook als grondgebonden
woning geteld; het onderscheid tussen ‘huis en tuin’ en ‘appartement’
wordt nu strikter gehanteerd. Dit doet niets af aan het streven om een
structureel overschot aan appartementen te voorkomen. Het plan
biedt daarvoor mogelijkheden. In de vier ‘woonschuren’ in het dorp
kunnen bijvoorbeeld, in plaats van appartementen, grondgebonden
woningen worden ontwikkeld. Het aandeel gestapeld slinkt in dat
geval tot 45%.

JOHAN DE WITTSTRAAT

Hoven, pleinen en tuinen

DE SAVORNIN
LOHMANSTRAAT
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PLANKAART UITGEEFBAAR - OPENBARE RUIMTE

In de structuurschets is langs het Kanaal een park met torens
ontworpen. Dit park vormt een groene compensatie voor de plaatselijk- onaantrekkelijke oostoever. Het park tast echter de
historische rooilijn aan en impliceert de sloop van karakteristieke
bebouwing. Het verandert bovendien niets aan het feit dat de torens
op een bedrijfsterrein uitkijken. De voorgestelde aaneenschakeling
van groene hoven, pleinen en tuinen vermindert die afhankelijkheid.
Omdat het openbare groen diep 50
het gebied insteekt, rijkt de invloed
van het Kanaal tot aan de Kayersdijk. Wonen in de Zuidelijke
Kanaalzone wordt op die manier ‘wonen aan het water’.
29
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SLUITENDE EXPLOITATIE

WONEN AAN DE LEPELAARWEG

Het voorliggende planconcept levert geen sluitende planexploitatie
op. Om die reden zijn de volgende optimalisaties onderzocht:

Meer kantoren en dure woningen
Het sociaal-maatschappelijke programma (ca. 3.000 m2) wordt
omgezet naar kantoren. Het aandeel betaalbare woningen wordt
omgezet naar het dure segment. Beide ingrepen hebben een positief
effect op de planexploitatie, maar worden niet als een reëele optie
gezien. De realisering van functies op het gebied van zorg, onderwijs,
welzijn en/of sport is een belangrijk middel om ruimtelijke én sociale
samenhang tussen Apeldoorn Zuid en de Kanaalzone tot stand te
brengen. Een uitbreiding van het kantoorareaal is bovendien, in het
licht van de marktverwachting en reserveringen elders in de stad,
onrealistisch en ongewenst. Een groter aandeel -dure- vrije sector
woningen, ten koste van het sociale aanbod, past niet bij de ambitie
om bewoners van Zuid meer keuzevrijheid te bieden.

Andere verkaveling
Het dorp rond de Lepelaarweg wordt herverkaveld tot bouwblokken
met ‘parkeren onder dek’. De appartementencomplexen langs het
Kanaal worden opgehoogd tot maximaal 50 meter. De parkeernorm
blijft 1,6 parkeerplaats per woning. Deze aanpak heeft een negatief
effect op de planexploitatie. Zelfs als de parkeerplaatsen voor de
extra appartementen in de openbare ruimte (en dus niet in gebouwde
parkeervoorzieningen) worden gerealiseerd, resteert een negatief
effect. De kosten van onder andere verwerven en saneren zijn daar
debet aan.

Lagere parkeernorm
De parkeernorm wordt verlaagd van gemiddeld 1,6 naar
1,2 parkeerplaats per woning. Hierdoor is het mogelijk om
circa 90 appartementen ‘bij te plussen’, zonder in extra
parkeercapaciteit te hoeven voorzien. Omdat dit niet ten koste
van het aantal grondgebonden woningen mag gaan, worden alle
appartementencomplexen in het plan opgehoogd tot maximaal 50
meter. Deze ingreep heeft een positief effect op de planexploitatie,
maar heeft ernstige politieke (parkeerbeleid), commerciële
(afzetbaarheid) en ruimtelijke (hoogbouw effect rapportage)
implicaties.
De financiële consequenties van deze ruimtelijke optimalisaties staan
in de bijlage op een rij. Daarin staan ook de financiële en strategische
‘knoppen’ die de planexploitatie in positieve of negatieve zin kunnen
beïnvloeden.
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AMBITIE PLUS

Een aantal ambities en ideeën zijn, vanwege de financiële
problematiek, vooralsnog buiten het plan gehouden:

CO2-neutrale wijk
Gemeente en woningcorporaties bouwen conform het DAF-pakket:
duurzaam, aanpasbaar en flexibel (prestatieafspraken 2003-2010).
De structuurschets gaat een stap verder met haar ambitie om het
gebruik van fossiele brandstoffen voor 2020 volledig uit te bannen.
De Energievisie Kanaalzone (2006) zet de mogelijkheden daarvoor
op een rij. De kosten van een dergelijke omschakeling zijn in principe
voor rekening van energieproducenten en consumenten. Een bijdrage
om de aanloopkosten ten behoeve van ontwikkeling en implementatie
te financieren zou een dergelijke ontwikkeling kunnen versnellen.

START - OPLEVERING BOUW
2009 - 2010
OF
2012 - 1015

Werken met historie
Hergebruik van industriële complexen brengt risico’s met zich mee.
Omdat in het verleden van sloop werd uitgegaan, ontbreekt een
bouwtechnisch onderzoek. In de planexploitatie wordt uitgegaan van
een nieuwbouwbudget. De praktijk leert dat dit in de meeste projecten
voldoende is, maar tegenslagen zijn niet uit te sluiten. Het is daarom
wenselijk om up-to-date kennis, bijvoorbeeld in de vorm van een
expertiseteam, én extra middelen achter de hand te hebben.

Versnelling bouwproductie
De uitvoering van de 1e fase start in vlek 4-noord. De wens bestaat
om tegelijkertijd met de realisering van vlek 2 en 3A te beginnen. Op
die manier ontstaat er meer tempo, ‘kritische massa’ en keuzevrijheid.
Hindercirkels van bedrijven ten noorden van de Mezenweg en
verwervingsproblematiek rondom de locatie Koldewijn blokkeren dit
vooralsnog. Blijken deze knelpunten niet versneld te kunnen worden
opgelost, dan ziet de fasering er als volgt uit:

START - OPLEVERING BOUW
2009 - 2010

1.1 vlek 4-noord (Van der Ploeg e.o.)
start-oplevering bouw: 2009-2010
1.2 vlek 4-zuid (Buiscar e.o.)
start-oplevering bouw: 2011-2012
1.3 vlek 2 en 3A (Lepelaarweg e.o.)
start-oplevering bouw: 2012-2015
Versnelling van de bouwproductie vereist een extra inspanning op het
gebied van bijvoorbeeld milieuzonering, verwerving en sanering. Op
die manier zou de volgende fasering haalbaar moeten kunnen zijn:
1.1 vlek 4-noord (Van der Ploeg e.o.)
start-oplevering bouw: 2009-2010
1.2 vlek 2 en 3A (Lepelaarweg e.o.)
start-oplevering bouw: 2009-2010
1.3 vlek 4-zuid (Buiscar e.o.)
start-oplevering bouw: 2011-2012

START - OPLEVERING BOUW
2011 - 2012
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