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Dit Masterplan betreft de vernieuwing en uitbouw van het huidige winkelcentrum Anklaar tot een 

volwaardig centrumgebied voor het stadsdeel Zevenhuizen-Zuidbroek en is opgesteld in opdracht van 

de gemeente Apeldoorn.  
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Voorwoord

Zevenhuizen krijgt kleur met vernieuwing Anklaar

Voor u ligt het Masterplan voor het nieuwe 
Stadsdeelhart Anklaar. Dit Masterplan vormt de 
bekroning van enkele jaren intensieve planvorming 
waarbij vele partijen betrokken zijn geweest. Het 
ambitieniveau is hoog. Als dit plan is uitgevoerd, 
heeft Anklaar een geheel nieuw winkelcentrum met 
bijna tweemaal zoveel winkelruimte, een nieuw 
woonzorgcomplex, een multifunctioneel centrum met 
onder andere de bibliotheek en kinderopvang, een 
nieuw medisch centrum, en ongeveer 320 nieuwe 
woningen. Het parkeren wordt zoveel mogelijk 
ondergronds opgelost in een centrale parkeergarage 
onder het winkelcentrum. Kortom, er komt een 
bruisend nieuw Stadsdeelhart voor Zevenhuizen en 
voor Zuidbroek, waar veel functies samenkomen 
en waar het fijn is om te wonen, te winkelen en te 
werken. Dit is een sleutelproject voor de vernieuwing 
van Zevenhuizen die al op zoveel plekken zichtbaar 
en voelbaar is. Met het nieuwe Anklaar vormen 
Zevenhuizen en Zuidbroek straks samen een vitaal 
stadsdeel.

De vernieuwing van Anklaar is een complexe opgave 
waar de gemeente niet alleen voor staat. Het plan is 
ontwikkeld in nauwe samenwerking met een drietal 
ontwikkelende partijen, te weten: MAB Development 
Nederland BV, Habion en de eigenaren van het 
Gezondheidscentrum Zevenhuizen. Deze partijen 
zijn straks verantwoordelijk voor het realiseren 
van de gebouwen. De gemeente zal het openbare 
gebied aanleggen en wordt eigenaar van de centrale 
parkeergarage.

Ook de Vereniging van Eigenaren van het huidige 
winkelcentrum is nauw betrokken geweest bij 
de planvorming. Zonder hun instemming en 
medewerking zou een dergelijke opgave niet van de 
grond kunnen komen. Verder is de afgelopen jaren 
regelmatig overleg geweest met omwonenden en 
andere betrokken partijen. Geprobeerd is om zoveel 
mogelijk van hun opmerkingen en aandachtspunten 
te verwerken in dit Masterplan. Zij hebben dan ook 
een belangrijke rol gespeeld in het eindresultaat. 

Het Masterplan legt de stedenbouwkundige opzet 
van het nieuwe stadsdeelhart vast, inclusief de 
beoogde beeldkwaliteit van de bebouwing en het 
ontwerp van de buitenruimte. In de vervolgfase 
wordt – op basis van het Masterplan – het nieuwe 
bestemmingsplan gemaakt. Dat vormt uiteindelijk 
het planologisch toetsingskader voor de nieuwe 
ontwikkeling.

Als het bestemmingsplan is vastgesteld, start 
de daadwerkelijk realisatie van het nieuwe 
Stadsdeelhart. Ook dat is nog een ingewikkelde 
opgave. Zo wordt er eerst een tijdelijk winkelcentrum 
gerealiseerd elders in de wijk Zevenhuizen. Als 
dat klaar is, wordt het huidige winkelcentrum 
gesloopt en beginnen de bouwwerkzaamheden. Het 
Stadsdeelhart wordt in fases gebouwd. Al met al zal 
de bouw van het nieuwe Stadsdeelhart ongeveer drie 
jaar in beslag nemen.

Het gemeentebestuur van Apeldoorn is trots op dit 
Masterplan en bedankt alle partijen voor hun inzet en 
betrokkenheid. 

J.C.G. Hans Wegman

Projectwethouder Zevenhuizen en Zuidbroek
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Overzicht plangebied Gezondheidscentrum ZevenhuizenWoonzorgcomplex Wilhelmina

Interieur winkelcentrumWinkelcentrum aan SluisoordlaanOperaplein met achterzijde woongebouw ‘De Scala’

Kruising Laan van Zevenhuizen / Sluisoordlaan Woongebouw ‘De Scala’

Tannhauserstraat vanaf SluisoordlaanSluisoordlaan Lohengrinstraat

Laan van Zevenhuizen Singel bij Medeastraat Singel bij Aïdastraat  Tannhauserstraat richting winkelcentrum

Beeld wederopbouw-omgeving Anklaar
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Legenda

1. Locatie 1 (nieuwbouw multifunctioneel centrum / woonzorgcentrum / woningen)

2. Locatie 2 (nieuwbouw winkelcentrum / woningen)

3. Locatie 3 (nieuwbouw winkelcentrum / woningen)

4. Locatie 4 (nieuwbouw medisch centrum  / woningen)
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01

Opgave

Een nieuw stadsdeel 
Onder het motto ‘wisselgroei’ is de vernieuwing van 
de naoorlogse wijk Zevenhuizen verbonden met de 
aanleg van de nieuwe uitbreidingswijk Zuidbroek. 
Beide wijken zullen in de toekomst tezamen één 
stadsdeel vormen. Bij het ontwerp van de ruimtelijke 
hoofdstructuur van Zuidbroek is aangesloten op de 
structuur van Zevenhuizen, zodat er een stelsel van 
verbindende lijnen tussen beide gebieden ontstaat. 
Dit zijn de Sluisoordlaan-Distelvlinderlaan (‘stedelijke 
as’), een groenzone die aansluit op het Mheenpark 
(‘groene as’) en de waterstructuur. Deze lijnen 
zijn onderdeel van de Groene Mal van Apeldoorn. 
Langs deze lijnen zijn routes voor langzaam verkeer, 
openbaar vervoer en lokaal autoverkeer gelegd. 
Het merendeel van deze lijnen komt samen bij het 
nieuwe Stadsdeelhart en kruisen daar de Laan van 
Zevenhuizen, onderdeel van de Ring van Apeldoorn. 

Een nieuw Stadsdeelhart
Het nieuwe stadsdeel Zevenhuizen-Zuidbroek krijgt 
een gemeenschappelijke voorzieningenstructuur. 
Daarbij is gekozen om het bestaande winkelcentrum 
Anklaar te vernieuwen en aan te vullen tot een 
nieuw centrumgebied voor het gehele stadsdeel: 
Stadsdeelhart Anklaar. Daarmee ontstaat een groot 
nieuw centrumgebied aan de Ring van Apeldoorn, 
dat goed is gesitueerd binnen de structuur van het 
nieuwe stadsdeel. De belangrijkste componenten van 
dit centrumgebied zijn een plein met ruimte voor de 
weekmarkt, een winkelcentrum, een multifunctioneel 
centrum, een medisch centrum, zorgvoorzieningen, 
ongeveer 320 (zorg)woningen en het bijbehorende 
parkeren. 

Vier locaties
Voor de ontwikkeling van het nieuwe Stadsdeelhart 
zijn vier locaties beschikbaar. 

Locatie 1. Begrensd door de Tannhauserstraat,  -
singel, achterzijde garageboxen en Lohengrinstraat. 
Momenteel bebouwd met een wijkgebouw en een 
rij van drie woonhuizen. De school is inmiddels 
gesloopt.
Locatie 2. Begrensd door de Tannhauserstraat,  -
Lohengrinstraat, terreingrens verzorgingshuis 
Wilhelmina en Sluisoordlaan. Momenteel bebouwd 
met het verzorgingstehuis Wilhelmina.
Locatie 3. Begrensd door de Laan van Zevenhuizen,  -
singel, Tannhauserlaan en Sluisoordlaan. Momenteel 
bebouwd met het winkelcentrum Anklaar, een 
pompstation en het woongebouw ‘de Scala’. Een 
deel van deze locatie is momenteel ingericht als 
parkeerplaats voor het winkelcentrum.
Locatie 4. Begrensd door de Laan van Zevenhuizen,  -
Sluisoordlaan, Pythagorasstraat en terreingrens 
Gezondheidscentrum Zevenhuizen. Momenteel 
bebouwd met het gezondheidscentrum.

De huidige bebouwing op deze locaties wordt 
gesloopt. Alleen het woongebouw ‘de Scala’, op 
de hoek van de singel en de Laan van Zevenhuizen, 
wordt gehandhaafd. 

Groter verband
Bij de opzet van het nieuwe Stadsdeelhart is rekening 
gehouden met het herstructureringsproject het 
Podium. Dit project grenst direct aan het nieuwe 
Stadsdeelhart en betreft de sloop van een groot deel 
van de hoogbouwflats langs de Tannhauserstraat. 
Deze flats maken plaats voor een autoluw, groen 
laagbouwmilieu. Een belangrijk element van dit plan 
is de introductie van een brede parkstrook langs de 
Tannhauserstraat die direct met de grote vijver aan 
de westkant van Anklaar wordt verbonden. Deze 
groene as wordt aan de oostkant beëindigd met 
een nieuw marktplein in het Stadsdeelhart, zodat 
de twee grote vernieuwingsgebieden in Anklaar 

ruimtelijk op elkaar worden betrokken. De relatie 
met het grotere verband wordt ook gelegd door de 
randen van het plangebied, die onderdeel uitmaken 
van de lange lijnen van het nieuwe stadsdeel: de 
Laan van Zevenhuizen, de Sluisoordlaan en de singel. 
De opgave is om de kwaliteit van deze randen te 
benutten als ‘voorkanten’ van het Stadsdeelhart.

Meervoudig ruimtegebruik
Het omvangrijke nieuwbouwprogramma 
van het Stadsdeelhart kan alleen worden 
ingepast door stapeling van functies. De hoge 
bebouwingsdichtheid en de menging van functies 
dragen bij aan een levendig en sociaal veilig 
centrumgebied, maar vragen ook om hoogwaardige 
buitenruimten, zowel in het openbare domein als in 
de semi-openbare woonhoven boven op de winkels 
en voorzieningen. Gezien de beperkte ruimte op het 
maaiveld en de schaal van de omgeving zal een groot 
deel van het parkeren ondergronds moeten worden 
gerealiseerd.

Minder openbare ruimte, maar wel hoogwaardig 
Het nieuwe Stadsdeelhart krijgt een hoge dichtheid 
en wordt meer dan in de huidige situatie ook een 
woongebied. De opgave is om een aangename sfeer 
te creëren en de bewoners en het winkelende publiek 
een gevoel van ruimte te geven tussen de compacte 
nieuwbouw. Ruimte is immers een belangrijk kenmerk 
van de wijk waar dit centrumgebied in ligt. Hoewel 
het plangebied ingrijpend op de schop gaat, wordt 
er toch naar gestreefd om zoveel mogelijk mooie 
bomen te handhaven en in te passen in het plan. 
Bomen hebben een lange tijd nodig om zich te 
ontwikkelen, reden om er zuinig op te zijn. Bovendien 
zorgen ze direct al voor veel sfeer.

Inpassen en verbijzonderen
De omgeving van het Stadsdeelhart is in de 
wederopbouw-periode gebouwd met een 
kenmerkende stedenbouwkundige opzet en een 
karakteristieke verschijningsvorm van bebouwing 
en buitenruimte. De hoofdstructuur is royaal en 
groen. De bebouwing is in herkenbare patronen 
gerangschikt. De opgave is om het nieuwe 
Stadsdeelhart goed op de structuur en schaal van 
de omgeving aan te laten sluiten en tegelijkertijd 
een eigen sfeer en identiteit te geven. Het nieuwe 
Stadsdeelhart moet eigen karakter krijgen, dat een 
betekenisvolle verhouding met de context van de 
wederopbouw aangaat.

Legenda

1. Zuidbroek

2. Zevenhuizen

3. Stadsdeelhart Anklaar

4. Herstructurering ‘t Podium

5. Sluisoordlaan-Distelvlinderlaan (‘stedelijke as’)

6. Mheenpark - groenzone Zuidbroek (‘groene as’)

7. Tannhauserstraat

8. Laan van Zevenhuizen (Ring van Apeldoorn)

3

4

5

5

7
6

8

1

2



601 Opgave



701 Opgave



802 Hoofdopzet Plankaart / schaal 1:1000

grr

Vijv
er

T

T

T

bejaard
encentru

m

PTT

th

th

th

th

pompeila
nd

abri

Vijv
er tel

Vijv
er

Vijv
er

School

th

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

S
lu

is
o

o
rd

la
an

Laan van Zevenhuizen

A
ïd

as
tr

aa
t

Lo
he

ng
rin

st
ra

at

Tannhauserstraat

Pythagorasstraat

Locatie 1 Locatie 2

Locatie 3

Locatie 4

b
u

sh
a

lt
e

B
u

sh
a

lt
e

N



902 Hoofdopzet

grr

Vijv
er

T

T

T

bejaard
encentru

m

PTT

th

th

th

th

pompeila
nd

abri

Vijv
er tel

Vijv
er

Vijv
er

School

th

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

S
lu

is
o

o
rd

la
an

Laan van Zevenhuizen

A
ïd

as
tr

aa
t

Lo
he

ng
rin

st
ra

at

Tannhauserstraat

Pythagorasstraat

Locatie 1 Locatie 2

Locatie 3

Locatie 4

b
u

sh
a

lt
e

B
u

sh
a

lt
e

02

Hoofdopzet

Ruimtelijke structuur
Het nieuwe Stadsdeelhart krijgt een fijnmazige 
ruimtelijke structuur. Deze structuur wordt gevormd 
door kleine bouwblokken in combinatie met twee 
grote paviljoens. Met deze bebouwing wordt een 
gedifferentieerd stelsel van plekken gevormd. 
De afwisseling van plekken biedt de bezoekers 
en de bewoners van het Stadsdeelhart oriëntatie 
en beleving. Het marktplein is het hart van het 
centrumgebied. Deze plek is via een nieuwe 
winkelstraat en de Sluisoordlaan verbonden met 
een voorplein aan de Laan van Zevenhuizen, 
waardoor een overzichtelijk winkelcircuit ontstaat. 
De overige voorzieningen van het Stadsdeelhart 
zijn op een logische manier aan dit winkelrondje 
geschakeld. De openbare ruimte wordt aangevuld 
met semi-openbare entreegebieden binnen enkele 
bouwblokken en een stelsel van semi-openbare 
woonhoven boven de winkels en voorzieningen. 
De ruimtelijke hoofdopzet wordt ondersteund door 
samenhang in het beeld van de bebouwing, zodat de 
nadruk komt te liggen op de openbare ruimte en het 
verschil tussen de plekken. 

Openbare ruimte 
De openbare ruimte krijgt geen ingewikkelde 
inrichting, want er is al zoveel te beleven. Wel is 
de inrichting hoogwaardig en duurzaam. In het 
Stadsdeelhart wordt één verharding toegepast. 
Door één materiaal te gebruiken ontstaat een 
herkenbaar grondvlak en gaat het centrumgebied 
meer samenhangen. Binnen deze eenheid wordt 
gevarieerd bij de verschillende plekken. De inrichting 
van de openbare ruimte ondersteunt de architectuur 
van de bebouwing en vormt ook een tegenwicht. 
Een belangrijk ontwerpmiddel daarbij zijn de 
schijnbaar argeloos geplaatste solitaire bomen en 
boomgroepen die (verblijfs)plekken maken en een 
voorgrond vormen voor de gevels. 

Gebouwen
De bebouwing bestaat uit bouwblokken en 
paviljoens. De bouwblokken vormen de basis, 
de paviljoens zijn de bijzondere elementen. De 
paviljoens zijn gesitueerd op de centrale plekken van 
het Stadsdeelhart, het marktplein en het voorplein 
aan de Laan van Zevenhuizen. Zij zijn verbonden 
door de winkelstraat. De bouwblokken sluiten 
aan bij de ‘korrelgrootte’ van de omgeving. Op 
de begane grond zijn de bouwblokken gesloten, 
daarboven opent de bebouwing zich naar de 
omgeving door openingen of set-backs. Koppen 
van bouwstroken komen daardoor regelmatig in het 
zicht en spelen een rol in het beeld van het geheel. 
Elk bouwblok heeft aan de buitenzijde een vaste 
bouwhoogte, afhankelijk van de positie in het geheel 
en de aansluiting op de omgeving. Het spel van 
bouwhoogten wordt versterkt door de horizontale 
belijning van luifels en doorgaande balkons. Daarmee 
ontstaat een aantrekkelijk beeld met afwisseling in de 
hoogte, terwijl de consequente horizontale belijning 
tegelijkertijd voor rust en samenhang zorgt. 

Rooilijnen en bouwhoogten
De gebouwen vormen de contramal van de openbare 
ruimte. Daarom zijn de rooilijnen aan de buitenzijde 
een hard gegeven, evenals de bouwhoogten 
(daklijnen) aan de buitenzijde. Flexibiliteit kan aan 
de binnenzijde van deze bouwenveloppen worden 
gevonden (bouwdiepte, terugliggende bovenste 
laag met eventueel dakterrassen en pergola’s, 
exacte positie en maatvoering van openingen, e.d.). 
De begane grond van alle gebouwen is bestemd 
voor winkels of voorzieningen en hebben dezelfde 
verdiepingshoogte. De vrije hoogte van de begane 
grond is minimaal 3 meter, maar bij voorkeur 3,5 
meter en wordt in de volgende fase nader bepaald. 
Het totaal aantal bouwlagen varieert per gebouw.

Locatie 1 bouwblok. Aan marktplein en singel 5  -
bouwlagen, aan Lohengrinstraat en achterterrein 2 of 
3 bouwlagen (aantal bouwlagen is gelijk aan aantal 
bouwlagen op locatie 2), plat dak.
Locatie 2 bouwblok. Aan marktplein 5 bouwlagen,  -
aan Lohengrinstraat, Sluisoordlaan en achterterrein 
2 of 3 bouwlagen (aantal bouwlagen is gelijk aan 
aantal bouwlagen op locatie 2), plat dak.
Locatie 3 bouwblokken. Bouwblok hoek markplein- -
singel 6 bouwlagen, bouwblok aan Sluisoordlaan 
4 bouwlagen, bouwblok tussen singel en 
winkelstraat 3 bouwlagen, bouwdeel bij aansluiting 
op woongebouw ‘de Scala’ 3 bouwlagen. Alle 
bouwblokken plat dak.
Locatie 3 paviljoens. 1 bouwlaag, in het midden 2  -
bouwlagen, kap.
Locatie 4 bouwblok. 6 bouwlagen, plat dak. -
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Plekken

Marktplein
Het marktplein is het hart van het centrumgebied 
en vormt de beëindiging van de groene zone langs 
de Tannhauserstraat. Aan het marktplein liggen 
winkels, horeca en wijkvoorzieningen. Het marktplein 
biedt ruimte voor een weekmarkt en incidentele 
manifestaties of evenementen. Het marktplein is 
de grootste open ruimte van het Stadsdeelhart. 
Tegelijkertijd moet het een plek zijn met voldoende 
intimiteit en levendigheid om er aangenaam te 
verblijven. 

Op het marktplein staan een aantal fraaie te 
handhaven bomen. Deze worden opgenomen in 
een nieuwe groep. De boomgroep met banken en 
stoelen eronder vormt een verblijfsplek vlakbij het 
water en begrenst het marktplein aan de kant van 
de Tannhauserstraat. Aan de andere zijde is het 
marktplein begrensd door een paviljoen, open naar 
het plein. Op deze plek is een in- en uitgang naar 
de parkeergarage. Tussen de boomgroep en het 
paviljoen is een vrije ruimte beschikbaar voor de 
weekmarkt. 

De toegangen naar het marktplein zijn een 
intermediair tussen het Stadsdeelhart en de 
omgeving. In materialisering zijn zij onderdeel van 
het grondvlak van het Stadsdeelhart. Ze hebben 
een breed en uitnodigend loopvlak. Ze krijgen een 
aparte verlichting om ze ook ’s-avonds als ‘poorten’ 
te markeren. Het gaat om de volgende toegangen: 
een brede dam in aansluiting op de voetpaden aan 
beide zijden van de Tannhauserstraat, de ruime 
doorgangen aan beide zijden van het paviljoen 
vanaf de Sluisoordlaan en een brede doorloop 
met een groene omranding en enkele bomen in de 
Lohengrinstraat. Bij de soortkeuze van deze bomen 
wordt rekening gehouden met voldoende bezonning 
van de omliggende woningen.

Voorplein aan de Laan van Zevenhuizen
De Laan van Zevenhuizen is een groene parklaan 
met eiken en hooigrasbermen en maakt deel uit van 
de Ring van Apeldoorn. Op deze plek presenteert 
het Stadsdeelhart zich aan de stad. Het beeld 
moet er uitnodigend en feestelijk uitzien zonder 
schreeuwerig te zijn. Centraal in het voorgebied 
ligt een ondiep voorplein met een paviljoen dat de 
toegang vormt van de winkelstraat. Het voorplein 
heeft dezelfde verharding als het marktplein, een 
ruime stallingsmogelijkeid voor fietsen en een lage, 
gebogen muur die de plek afbakent van de Laan van 
Zevenhuizen. Drie bomen markeren de entree van het 
winkelgebied. 
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Aan de westkant van het voorplein wordt de 
winkelstraat begrenst door een nieuw bouwdeel, 
dat de overgang maakt naar het woongebouw ‘de 
Scala’ en de winkelstraat afschermt van de uitrit van 
de expeditiehof. Voor het woongebouw ‘de Scala’ 
komt een groene plek, een afgebakende ‘tuin’, 
als tegenwicht tegen het openbare en verharde 
voorplein van het winkelgebied. De toegang naar de 
voorzieningen wordt in deze ‘tuin’ geïntegreerd. De 
groene plek is nog schematisch aangegeven en krijgt 
in een latere fase zijn definitieve vorm. Dit geldt ook 
voor de uitwerking van de laad- en losroute langs de 
Laan van Zevenhuizen. 

Aan de oostkant van het voorplein ligt de 
Sluisoordlaan. Deze krijgt een groene kop en wordt 
stevig ingeplant met bomen. Aan de overzijde ligt 
het nieuwe medisch centrum. Dit bouwblok vormt 
de afsluiting van de serie woongebouwen tussen 
de Pythagorasstraat en de Laan van Zevenhuizen 
en fungeert tevens als vooruitgeschoven ‘hoekpunt’ 
van het Stadsdeelhart. Om de relatie met de rest 
van het centrumgebied te versterken wordt tussen 
de winkelstraat en het medisch centrum een 
wandelloper aangelegd in dezelfde kleur en materiaal 
als het grondvlak. Bij het begin van deze wandelloper 
aan de winkelstraat ligt een tweede in- en uitgang 
naar de parkeergarage.

Winkelstraat
Het marktplein en het voorplein aan de Laan van 
Zevenhuizen zijn verbonden door een openbare 
winkelstraat. Dit is de enige dubbelzijdige 
winkelstraat in het Stadsdeelhart. De ruimte krijgt een 
bijzonder karakter door haar materialisering en de 
aanwezigheid van een constructie die verwant is met 
die van de paviljoens. Deze constructie wordt in de 
volgende fase verder uitgewerkt. Aan de winkelstraat 
ligt een pleintje tussen twee bouwblokken. Dit 
pleintje is een levendige verblijfsplek.

Sluisoordlaan
De Sluisoordlaan is onderdeel van de ‘stedelijke 
as’ tussen het centrum en Zuidbroek met de 
hoofdverbindingen voor fietsers en openbaar 
vervoer. Het Stadsdeelhart wordt vanaf de 
Sluisoordlaan ontsloten voor auto’s. Ook ligt de 
hoofdtoegang voor de drie woonhoven boven de 
winkels aan de Sluisoordlaan. 

De Sluisoordlaan krijgt een middenberm met 
daarin de in- en uitritten van de parkeergarage. 
Tegenover het marktplein is de middenberm vlak met 
oversteekplaatsen en parkeerruimte op maaiveld. 
De Sluisoordlaan maakt weliswaar deel uit van het 
30-km gebied, maar de verwachte auto-intensiteit 
vraagt om aparte fietspaden. De fietspaden worden 
op het zelfde niveau als de trottoirs aangelegd, 
zodat aan beide zijden van de Sluisoordlaan een 
royale stoep voor langzaam verkeer ontstaat. Aan 
de zijde van het winkelgebied biedt deze stoep 
ruime stallingsmogelijkeid voor fietsen. Aan de zijde 
van de bestaande woningen komen de huidige 
parkeerplaatsen terug.

In het profiel van de Sluisoordlaan worden 
nieuwe bomen geplant. Door de aanleg van het 
centrumgebied en de parkeergarage, maar ook door 
de kastanjeziekte, is de nu aanwezige laanbeplanting 
niet te handhaven. Ter hoogte van het Stadsdeelhart 
wijkt het profiel van de Sluisoordlaan af van de 
aansluitende wegvakken. Dat is uit de aard van de 
situatie goed te rechtvaardigen. Een nieuwe bomenrij 
aan de kant van de bestaande woningen zorgt voor 
een relatie met de aansluitende wegvakken en voor 
de gewenste continuïteit in de stedelijke as tussen 
het centrum van Apeldoorn en Zuidbroek. Aan de 
kant van het winkelcentrum ondersteunen enkele 
gericht geplaatste solitaire bomen het groene profiel.

Singel
Vanuit de binnenstad loopt een groene-blauwe route 
via vijvers en oevers langs de lommerrijke singel bij 
de Aïdastraat en Tannhauserstraat. Het water van de 
singel wordt gekoesterd. Het zorgt voor een levendig 

beeld. De aantrekkelijkheid van de singel wordt 
vergroot door het water te verbreden en de oevers 
beter toegankelijk te maken. Langs de singel is een 
wandelpad gelegd dat aansluit op de wandelpaden 
in de omgeving. Aan de kant van het Stadsdeelhart 
krijgt de singel een kademuur. Deze verbijzondering 
van de oever benadrukt het stedelijke karakter van 
het centrumgebied. Bij de Tannhauserstraat zijn de 
kademuren omgezet, zodat bij de kruising van het 
water een dam ontstaat die refereert aan een brug. 
Ook op andere plaatsen is het water ca. 5 m breder 
gemaakt. Vergroting van het wateroppervlak is zinvol 
vanwege de toename van het verharde oppervlak en 
leidt tot extra waterbergingscapaciteit. Vóór de hoge 
kademuren liggen stroken met waterplanten die het 
beeld verzachten. 

Entreegebieden 
Het multifunctioneel centrum en het medisch 
centrum hebben semi-openbare entreegebieden. 
Deze ruimten verlenen toegang tot meerdere 
functies en krijgen een bijzonder karakter door hun 
materialisering en de toetreding van daglicht. De 
entreegebieden spelen een rol bij de oriëntatie 
binnen de bouwblokken, bijvoorbeeld in de vorm van 
patio’s. De entreegebieden zijn nog schematisch 
aangegeven en worden in de volgende fase verder 
uitgewerkt.

Woonhoven
De woningen zijn gesitueerd boven de winkels en 
voorzieningen, bij voorkeur aan daktuinen. Deze 
groene woonhoven vormen rustpunten in het 
centrumgebied en geven kwaliteit aan het wonen. 
De woonhoven zijn vaak geschakeld tot een circuit. 
De sfeer van de woonhoven wijkt af van die van 
de openbare ruimte beneden. Dat uit zich in de 
gebruikte vormentaal, los van het orthogonale 
basispatroon van Anklaar en in de materialisering: 
veel groen en weinig verharding. De woonhoven 
zijn nog schematisch aangegeven en worden in de 
volgende fase verder uitgewerkt.
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Functies

Stapeling 
In het Stadsdeelhart zijn de verschillende functies op 
elkaar gestapeld. Een overzicht van het programma 
per locatie en per functie is in een tabel op p. 19 
aangegeven. De begane grond wordt benut voor 
winkels en voorzieningen. Boven de winkels en 
voorzieningen liggen de woningen. Het merendeel 
van het parkeren is ondergronds in parkeerkelders 
gesitueerd. Deze drie ‘werelden’ zijn op verschillende 
punten aan elkaar geschakeld met liften, trappen en 
eventuele andere middelen voor verticaal transport. 
Deze verbindingspunten zijn zorgvuldig gekozen en 
zijn gesitueerd op de betekenisvolle plekken in het 
Stadsdeelhart. 

Winkels
De winkels zijn op locatie 2 en 3 gesitueerd, 
totaal ca. 16.000 m2. Zij liggen centraal in het 
centrumgebied en strekken zich uit vanaf het 
marktplein tot aan de Laan van Zevenhuizen via de 
winkelstraat en de Sluisoordlaan. De twee paviljoens 
en het pleintje halverwege de winkelstraat fungeren 
als focuspunten. Bij deze punten liggen de in- en 
uitgangen van de parkeergarage en de toegangen 
naar de belangrijkste trekkers. 

Voorzieningen
De voorzieningen zijn op locatie 1 en 4 gesitueerd. 
Op locatie 1 ligt een multifunctioneel centrum 
met bibliotheek, wijkcentrum en kinderdagverblijf, 
totaal ca. 2.700 m2. Dit multifunctioneel centrum 
wordt gecombineerd met het publieke deel van 
de zorgvoorzieningen. De bibliotheek ligt op de 
hoek met het marktplein, het wijkcentrum en de 
zorgvoorzieningen op de hoek bij de singel. De 
exacte positie van de voorzieningen op locatie 1 
wordt in de volgende fase verder uitgewerkt. Op 
locatie 4 ligt het medisch centrum, met ondermeer 
een apotheek en een post voor wijkverpleging, totaal 
ca. 4.000 m2. 

Woningen
De woningen zijn op alle locaties gesitueerd. De 
woningaantallen en woningtypen zijn indicatief 
en kunnen bij de uitwerking nog wijzigen. De 
woningtypologie en ontsluitingsvormen zijn 
schematisch aangegeven en worden in de volgende 
fase verder uitgewerkt. Alle woningen kunnen een 
berging en een buitenruimte krijgen. Ook dit wordt in 
de volgende fase verder uitgewerkt.

De woonhoven op locatie 1 en 2 vormen tesamen 
een woonzorgzone en kunnen via een loopbrug over 
de Lohengrinstraat met elkaar worden verbonden. 
In deze zone worden verschillende combinaties van 
wonen en zorg gerealiseerd, ca. 24 groepswoningen 
met zware zorg, ca. 62 zelfstandige wooneenheden 
met lichte zorg en ca. 76 zelfstandige woningen 
waarin op verzoek zorg kan worden geleverd. Voor 
deze verschillende woonvormen kunnen aparte 
toegangen worden gemaakt. De hoofdtoegangen 
liggen aan de Lohegrinstraat, achter het plein. 

De drie woonhoven op locatie 3 zijn met elkaar 
verbonden via doorgangen en loopbruggen over 
de winkelstraat. Dit circuit wordt centraal ontsloten 
vanaf de Sluisoordoordlaan. Eventueel is een tweede 
toegang vanaf de singel denkbaar. De woningen 
hebben een aparte verbinding met de parkeergarage. 
Langs de singel zijn de winkels afgezoomd met 
woningentrees op de begane grond. Afhankelijk van 
de gekozen woningtypologie kan het woningaantal 
variëren tussen ca. 116 en ca. 157 (nu ca. 138 
woningen aangehouden). 

De woonhof op locatie 4 wordt vanuit het 
entreegebied van het medisch centrum ontsloten. Op 
deze locatie komen ca. 40 woningen.

Parkeren
De bepaling van de parkeerbehoefte, de manier 
waarop deze moet worden opgevangen en de 
wijze waarop het toekomstig beheer moet worden 
georganiseerd is uitgewerkt in het document 
‘Parkeerbedrijfsplan Stadsdeelhart Anklaar’, dat 
tegelijkertijd met het Masterplan verschijnt.

De gemeente Apeldoorn beschikt over bij 
Raadsbesluit vastgestelde parkeernormen. 
Per functie wordt voorgeschreven hoeveel 
parkeerplaatsen in het ontwikkelingsgebied moeten 
worden meegenomen, zodat parkeeroverlast in de 
openbare ruimte en de omgeving wordt voorkomen. 
Het aantal parkeerplaatsen in dit Masterplan 
is gebaseerd op de huidige stand van zaken. 
Indien de functies, het aantal m2 voorzieningen 
of het woningaantal bij de uitwerking wijzigt, zal 
de parkeerberekening hierop moeten worden 
aangepast.

In totaal worden ca. 959 parkeerplaatsen 
gerealiseerd. Daarvan zijn ca. 647 parkeerplaatsen 
openbaar en ca. 312 parkeerplaatsen niet openbaar, 
maar exclusief voor specifieke gebruikers. Wel wordt 
een deel van de niet openbare parkeerplaatsen 
op koopavonden en zaterdagen opengesteld voor 
algemeen gebruik, zodat op deze ‘piekmomenten’ 
totaal ca. 750 parkeerplaatsen openbaar beschikbaar 
zijn. Een overzicht van de parkeerplaatsen is in een 
tabel op p. 19 aangegeven.

Het merendeel van openbare parkeerplaatsen wordt 
gerealiseerd in een grote parkeergarage die via de 
Sluisoordlaan wordt ontsloten. Deze garage heeft 
een overzichtelijke indeling met eenrichtingsverkeer. 
Bij de twee in- en uitgangen naar het Stadsdeelhart 
zijn betaalautomaten en verzamelplaatsen van 
winkelwagens gesitueerd. 
De vorm en indeling van de garage zijn nog 
schematisch aangegeven en worden in de volgende 
fase verder uitgewerkt.

Een beperkt deel van de openbare parkeerplaatsen 
ligt op maaiveld en zullen van een kortparkeerregime 
worden voorzien om het gebruik van de garage te 
stimuleren.
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Bereikbaarheid

Lopend of op de fiets
Het Stadsdeelhart is goed bereikbaar voor 
voetgangers en fietsers. Bij het stadsdeelhart 
komen verschillende fiets- en wandelroutes samen: 
over de Sluisoordlaan, de Laan van Zevenhuizen, 
de Pythagorasstraat, de groene as en langs de 
singel. Het centrumgebied krijgt een fijnvertakt 
netwerk voor voetgangers, dat logisch aansluit 
op deze routes en de bestaande paden. In dit 
netwerk zijn ook de verbindingspunten tussen 
de verschillende niveaus van het Stadsdeelhart 
(parkeren, winkels en voorzieningen, woningen) 
opgenomen.

Op vier ‘aankomstpunten’ zijn fietsenstallingen 
gesitueerd. Dit zijn het voorplein aan de Laan van 
Zevenhuizen, de stoep langs de Sluisoordlaan en 
beide zijden van het marktplein. Verder worden 
verspreid door het gebied op veel meer punten 
enkele ‘nietjes’ geplaatst waaraan fietsers hun fiets 
kunnen vastmaken.

Met de bus
De lokale buslijnen 8/9 en de toekomstige buslijn 
van en naar Zuidbroek rijden over de Sluisoordlaan. 
In noordelijke richting is de halte aan het begin van 
de Sluisoordlaan gesitueerd ter plaatse van het 
medisch centrum. In zuidelijke richting halteert de 
bus op de rijbaan ter plaatse van het marktplein. 
De regionale buslijnen rijden over de Laan van 
Zevenhuizen en hebben een halte bij het voorplein. 

Met de auto
Het Stadsdeelhart is goed bereikbaar voor 
autoverkeer, zowel vanuit Zuidbroek via het 
onderliggende wegennet en de Sluisoordlaan 
als vanuit de rest van de stad over de Laan 
van Zevenhuizen. Het centrumgebied wordt 
voor de auto ontsloten vanaf de Sluisoordlaan 
met in- en uitritten van de grote parkeergarage 
voor bezoekers. Het gehele centrumgebied 
tussen Sluisoordlaan en singel is autovrij. Het 
verkeer vanaf de Tannhauserstraat wordt voor 
het marktplein afgeleid via de Aïdastraat. De 
Lohengrinstraat is via een nieuwe straat achter 
locatie 2 verbonden met de Sluisoordlaan. De 
afwikkeling van het brengen en halen van kinderen 
bij het kinderdagverblijf wordt in de volgende fase 
verder uitgewerkt.

Met de vrachtwagen
De compacte opzet van het Stadsdeelhart 
stelt beperkingen aan het ruimtegebruik. In 
het Masterplan is gekozen voor een goede 
alzijdige bereikbaarheid voor personenauto’s 
en bestelwagens. Voor vrachtwagens zijn de 
bevoorradingspunten echter niet alzijdig bereikbaar. 
Als aanrijroute kan het vrachtverkeer afslag 24 
van Rijksweg A50 gebruiken en vervolgens via 

de hoofdwegen Zutphensestraat en Laan van 
Osseveld de Laan van Zevenhuizen bereiken. De 
centrale bevoorrading is dan rechtstreeks bereikbaar. 
Vrachtverkeer voor het kleinere bevoorradingspunt 
aan de Sluisoordlaan kan via de Anklaarseweg rijden. 

Bevoorrading 
De winkels worden bevoorraad door twee 
inpandige expeditiehoven aan de uiteinden van 
het Stadsdeelhart, zodat de overlast voor de 
omgeving tot een minimum wordt beperkt. De 
expeditiehof aan de noordkant van het marktplein 
heeft één opstelplaats. De vrachtauto rijdt aan 
vanuit noordelijke richting, steekt achteruit in en rijdt 
vooruit uit. De expeditiehof aan de zuidkant van het 
marktplein ligt achter het woongebouw ‘de Scala’ 
en heeft meerdere opstelplaatsen. De vrachtauto’s 
rijden in vanaf de Laan van Zevenhuizen over de kop 
van de singel. De uitrit naar de Laan van Zevenhuizen 
is via een poort onder het nieuwe bouwdeel tussen 
het woongebouw ‘de Scala’ en de winkelstraat. 
De vormgeving van deze laad- en losroute moet 
in de volgende fase nader worden uitgewerkt. Dat 
geldt ook voor de voorwaarden waaronder de 
winkels op het marktplein en tussen de winkelstraat 
en de Sluisoordlaan kunnen worden bevoorraad, 
bijvoorbeeld binnen bepaalde ‘venstertijden’. Het 
multifunctioneel centrum en de zorgvoorzieningen 
worden vanaf de achterzijde via de Lohengrinstraat 
bevoorraad. Het medisch centrum heeft via de 
Pythagorasstraat en de Sluisoordlaan een directe 
verbinding met de Laan van Zevenhuizen.

Winkelwagens
Bij de opzet van het Stadsdeelhart is een bewuste 
keuze gemaakt om de in- en uitgangen van de 
parkeergarage te koppelen aan de openbare 
ruimte en niet aan de entrees van de supermarkten. 
Deze keuze brengt met zich mee, dat bij het 
boodschappen doen een korte afstand tussen de 
supermarkt en de ingang van de parkeergarage moet 
worden afgelegd. Er zal dus op beperkte plaatsen 
verkeer van winkelwagens ontstaan. De vormgeving 
van deze route en van de verzamelplaatsen van 
winkelwagens beneden in de parkeergarage en 
boven bij de entrees van de supermarkten moet in de 
volgende fase nader worden uitgewerkt.

Weekmarkt
Op het marktplein is een vrije ruimte van ruim 
2.500 m2 beschikbaar voor de weekmarkt. In de 
marktopstelling wordt rekening gehouden met 
een doorloop van de winkelpassage naar de 
Lohengrinstraat. Ook is er voldoende vrije ruimte 
langs de gevels met de voorzieningen. Deze 
zone is minimaal 6 m breed. In verband met de 
beperkte parkeerruimte op maaiveld is voor een 
marktopstelling gekozen waarbij de auto’s van de 
kooplieden tussen de kramen geparkeerd staan.
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1605 Bereikbaarheid Verdieping: wonen / schaal 1:1000
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1805 Bereikbaarheid Maatvoering en bouwhoogte / schaal 1:1000
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1905 Bereikbaarheid

Overzicht programma (alle m2 bvo)*

Multifunctioneel Centrum:

Woonzorgcentrum:

Winkelcentrum:

Medisch centrum:

Totaal voorzieningen:

Woningen (zware zorg):

Woningen (lichte zorg):

Woningen:

Totaal woningen:

Overzicht parkeren**

Garage

Niet openbaar:

Niet openbaar:
(wel beschikbaar op piekmoment)

Openbaar:

Subtotaal:

Maaiveld

Niet openbaar:

Niet openbaar:
(wel beschikbaar op piekmoment)

Openbaar:

Subtotaal:

Totaal garage + maaiveld

Niet openbaar:

Niet openbaar:
(wel beschikbaar op piekmoment)

Openbaar:

Totaal:

Totaal garage + maaiveld:
Totaal niet openbaar:
Totaal openbaar beschikbaar op piekmoment:

Locatie 1

2.700 m2

1.200 m2

3.900 m2

24 wo.

62 wo.

6 wo.

92 wo.

Locatie 1

0 pp.

0 pp.

0 pp.

0 pp.

0 pp.

33 pp.

6 pp.

39 pp.

0 pp.

33 pp.

6 pp.

39 pp.
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Paviljoens en constructie winkelstraat

Bouwblokken

Onderbouw

Bouwblokken: 'harde' rooilijn

Bouwblokken: flexibele rooilijn

Bouwblokken: flexibele rooilijn, uiterste positie

Onderbouw: (winkel)pui

Onderbouw: ruimte met bijzonder karakter

Onderbouw: woningen

In rooilijn

Hartlijnen

Legenda

Aanrijroutes vrachtverkeer t.b.v. expeditie

Autoverkeer Zuidbroek - Stadsdeelhart

Openbaar vervoer Zuidbroek - Stadsdeelhart

Legenda

Winkelcentrum

Multifunctioneelcentrum / woonzorgcentrum

Medisch centrum

Trekker winkelcentrum

In- uitgang centrale openbare garage (voetganger)

In- uitgang centrale openbare garage (auto)

Autoverkeer

Fietsverkeer

Expeditie

Parkeren

Zone fietsenstalling ('nietjes')

Indicatie hoofdentree woningen

Totaal

2.700 m2

1.200 m2

15.800 m2

4.000 m2

23.700 m2

24 wo.

62 wo.

254 wo.

340 wo.

Totaal

157 pp.

30 pp.

600 pp.

787 pp.

52 pp.

76 pp.

44 pp.

172 pp.

209 pp.

106 pp.

644 pp.

959 pp.

Locatie 4

4.000 m2

 4.000 m2

40 wo.

40 wo.

Locatie 4

72 pp.

0 pp.

0 pp.

72 pp.

23 pp.

43 pp.

0 pp.

66 pp.

95 pp.

43 pp.

0 pp.

138 pp.

Locatie 3

11.600 m2

11.600 m2

116 - 157 wo.

138 wo.

Locatie 3

0 pp.

0 pp.

600 pp.

600 pp.

    *** 29 pp.

0 pp.

**** 16 pp.

45 pp.

29 pp.

0 pp.

616 pp.

645 pp.

Locatie 2

4.200 m2

4.200 m2

70 wo.

70 wo.

Locatie 2

85 pp.

30 pp.

0 pp.

115 pp.

0 pp.

0 pp.

22 pp.

22 pp.

85 pp.

30 pp.

22 pp.

137 pp.

959 pp.
315 pp.
750 pp.

* Alle aantallen zijn circa. In samenspraak tussen gemeente en 

ontwikkelaars kunnen deze aantallen bij de verdere uitwerking wijzigen.

** Alle aantallen zijn circa. De definitieve parkeerbehoefte is afhankelijke 

van het definitieve ontwikkelprogramma. Zie ook ‘Parkeerbedrijfsplan 

Stadsdeelhart Anklaar’.

*** 8 plaatsen bij woongebouw Scala, 21 plaatsen bewoners oostzijde 

Sluisoordlaan

**** 16 plaatsen middenberm Sluisoordlaan
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2206 Beeldkwaliteit bebouwing

Inpassing en verbijzondering t.o.v. bestaande omgeving

Eigentijdse toepassing beeldkenmerken wederopbouw   

Bijzondere plekken: verfijning van het basismateriaal

Openbare parkeergarages: licht en transparant karakter 

Centrum Le Havre, Perret: modern, maar met een sterk gevoel voor de klassieke traditie Centrum Le Havre, Perret: klassieke ordening, vaste hoogte opbouw 

Paviljoens en constructie winkelstraat in ‘lichte architectuur’ van glas en staalCentrum Le Havre, Perret: samenhang in architectuur

Balkons en luifels integraal onderdeel van architectuur

Basismateriaal: witte beton met gele baksteen
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Beeldkwaliteit 

bebouwing

Inspiratie
De franse architect Auguste Perret tekende in 
de jaren veertig en vijftig de wederopbouw van 
het verwoeste centrum van de franse havenstad 
Le Havre. Perret bouwde modern, maar met 
een sterk gevoel voor de klassieke traditie. Hij 
gaf de nieuwe binnenstad vorm door een grote 
samenhang in architectuur en inrichting van de 
buitenruimte. Consequent was de toepassing van 
een vaste hoogte-opbouw en een terugkerende 
(gevel)moduulmaat voor de bebouwing. Perret 
werkte zelf de bebouwing aan het centrale plein 
uit. De verschillende gebouwen bij dit plein zijn in 
één architectuur vormgegeven, samengebonden 
door een ritme van vaste maatverhoudingen 
en architectonische elementen, zoals banden, 
kolommen, vensters e.d. Deze manier van werken 
van Perret is de inspiratiebron voor het Stadsdeelhart 
in de context van de wederopbouw-omgeving van 
Anklaar. 

Tastbaar 
De relatie met de context van de wederopbouw 
mag niet leiden tot een te abstract of te afstandelijk 
beeld. Het Stadsdeelhart dient op de eerste plaats 
herkenbaar te zijn, tastbaar, vol met associaties: niet 
alleen met de optimistische wederopbouwperiode, 
maar ook met andere plaatsen en tijdvakken. 
Deze benadering van het geheel komt terug 
in de voorgestelde beeldkwaliteit, materialen, 
kunsttoepassing e.d.

Ensemble van bouwblokken
Het Stadsdeelhart is herkenbaar als één geheel 
met een eigen sfeer en identiteit. De bouwblokken 
vormen de basis van het geheel en hebben een grote 
samenhang in architectuur. Deze architectuur neemt 
een eigentijdse manier enkele beeldkenmerken uit de 
wederopbouw-omgeving van Anklaar over.

Horizontale belijning. Horizontale daklijnen door  -
toepassing één bouwhoogte, in combinatie met 
horizontale lijnen van luifels en doorgaande balkons.
Weefsel-gevels. Gevels van samengestelde  -
elementen (weefsel van betonnen vloerbanden en 
gevelkolommen, ingevuld met baksteen en puien), 
maar dan met rijkere elementen en meer variatie.
Lichte (materiaal)kleuren. Beton en baksteen in  -
lichte, heldere tonen wit en geel, misschien met een 
bijzondere oppervlakte-behandeling (ruw, gesinterd, 
gestraald, glad, geglazuurd). 

De gevels van de bouwblokken hebben een klassieke 
ordening. De basis bestaat uit een regelmatig 
weefsel van gevelkolommen en vloerbanden met 
een wisselende invulling. Balkons en luifels vormen 
een integraal onderdeel van het gevelbeeld. De 
bouwblokken hebben een alzijdige oriëntatie. De 
gevelbehandeling van wanden en koppen is gelijk. De 
bouwblokken staan visueel op de grond. De gevels 
van de woningen en de winkels en voorzieningen 
op de begane grond vormen één geheel. Binnen dit 
gegeven zorgt de horizontale belijning van luifels en 
doorgaande balkons voor een ‘milde’ driedeling in 
de gevel (onderbouw, middenbouw, bovenbouw). 
Gecombineerd met het verschil in bouwhoogte van 
elk bouwblok ontstaat zo een ontspannen beeld 
van wisselende horizontale lijnen. Dit beeld is nog 
schematisch aangegeven en wordt in de volgende 
fase verder uitgewerkt.

Locatie 1 bouwblok. Aan marktplein en singel 5  -
bouwlagen, luifel boven begane grond, doorgaand 
balkon ter plaatse van marktplein op bouwlaag 4.
Locatie 2 bouwblok. Aan marktplein 5 bouwlagen,  -
luifel boven begane grond, doorgaand balkon ter 
plaatse van marktplein op bouwlaag 4.
Locatie 3 bouwblokken. Bouwblok hoek marktplein- -
singel 6 bouwlagen, luifel boven begane grond, 
doorgaand balkon op bouwlaag 4. Bouwblok aan 
Sluisoordlaan 4 bouwlagen, luifel boven begane 
grond, doorgaand balkon op bouwlaag 3. Bouwblok 
tussen singel en winkelstraat 3 bouwlagen, luifel 
boven begane grond.
Locatie 4 bouwblok. 6 bouwlagen, luifel boven  -
begane grond, doorgaand balkon op bouwlaag 4.

Bij alle bouwblokken worden in beginsel dezelfde 
materialen toegepast, duurzame steenachtige 
materialen die mooi verouderen. Gedacht wordt 
aan witte prefab-beton voor gevelkolommen, 
vloerbanden, luifels en balkons en één gele baksteen, 
misschien met een ruwe, gesinterde textuur. De 
hekwerken zijn in donkere kleur gepoedercoat. De 
binnengevels van de woonhoven sluiten aan bij de 
buitengevels, maar de opzet kan eenvoudiger en 
informeler zijn. 

Paviljoens als accent
De twee paviljoens en de constructie van de 
winkelstraat hebben een grote samenhang in 
architectuur en vormen een contrast met de 
bouwblokken. Tegenover de zware, steenachtige 
architectuur een feestelijke, lichte architectuur van 
glas en staal. De paviljoens hebben een alzijdige 
oriëntatie, benadrukt door licht hellende daken op 
de flanken en het middendeel. De paviljoens zijn op 
de begane grond opengewerkt, in aansluiting op de 
looplijnen in het winkelgebied. 

Aandacht voor de begane grond
In het Stadsdeelhart komen in beginsel geen 
‘blinde’ gevels voor. Achterkanten van winkels 
en voorzieningen worden ‘afgezoomd’ met 
publieksfuncties of woningen. Toegangen tot 
de expeditiehoven worden zorgvuldig ingepast. 
Afvalinzameling van winkels en voorzieningen vindt 
achter de gevel plaats. 

Om een aantal plekken in het Stadsdeelhart te 
verbijzonderen krijgen de gevels van de begane 
grond soms een ‘interieur’ kwaliteit. Op deze plekken 
wordt het ‘basismateriaal’ van de buitengevels 
verfijnd, bijvoorbeeld door in plaats van ruwe 
baksteen een gladde, geglazuurde baksteen toe te 
passen. Het gaat om de volgende plekken.

Winkelstraat met pleintje -
Binnenzijde paviljoens, zodat in sfeer een relatie met  -
de winkelstraat ontstaat.
Entreegebieden voorzieningen locatie 1 en 4.  -

Parkeergarages
De openbare parkeergarages hebben een heldere 
opzet met een licht en transparant karakter. De 
routing is gemakkelijk te begrijpen en wordt 
ondersteund met het grafisch ontwerp van de 
belijning en route-aanduiding. Het grondvlak van 
de parkeergarages heeft een continu karakter en is 
licht van kleur. De hoofdroutes voor voetgangers zijn 
op het grondvlak aangegeven. De oriëntatie op de 
voetgangersuitgangen wordt ondersteund door het 
aanlichten van de hoofdstijgpunten. Bij deze punten 
is veel aandacht besteed aan een goede inpassing 
van betaalautomaten en stalling van winkelwagens. 
De voetgangersuitgangen naar het stadsdeelhart 
hebben een royale maat en zijn zorgvuldig gemaakt 
(duurzaam, niet sjofel bij beschadigingen).

Inspiratie: ensemble centraal plein, Le Havre, Auguste Perret

Ensemble van bouwblokken, paviljoens als accent

‘Milde’ driedeling door horizontale belijning van luifels en balkons



2407 Beeldkwaliteit buitenruimte

Donker grondvlak in twee verwante tinten

Verbijzondering plekken: mix in regelmatig patroon

Waterplanten langs kademuurImpressie singel

Impressie marktplein Bomen t.o.v. gebouwen

Bomen vormen plek op het marktplein Zitobjecten in losse setting onder bomen op het marktplein

Feeërieke feestverlichting door bijvoorbeeld onderdelen van het winkelcentrum fraai te verlichten

Straatmeubilair: uitstraling is ingetogen, niet schreeuwerig of druk

Kunstwerk niet abstract, maar concreet en herkenbaarDaktuinen: weelderig en rijk aan begroeiing met vaste planten en lage struiken
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Beeldkwaliteit 

buitenruimte

Donker grondvlak
Het grondvlak van het Stadshart is gemaakt van één 
materiaal dat mooi verouderd. De voorkeur gaat uit 
naar gebakken klinkers. De kleur van het grondvlak 
wordt gekozen in samenhang met het kleurenschema 
voor de architectuur. In tegenstelling tot de lichte 
gevels is het grondvlak donker met een warme 
uitstraling. Twee verwante, egale tinten worden soms 
apart toegepast en soms gemixt in een regelmatig 
patroon. Zo ontstaan mogelijkheden om plekken te 
verbijzonderen. Het basisvlak is een mix en toont 
daardoor iets lichter dan de drie donkere egale 
lopers: in de winkelstraat, naar de Lohengrinstraat en 
naar het medisch centrum. Het donkere grondvlak 
krijgt een duidelijk kader door het gebruik van een 
brede, donkergrijze opsluitband (hardsteenkleur, 30-
40 cm breed). De goten krijgen dezelfde kleur als de 
rest van het grondvlak.

De geluidsoverlast door winkelwagens vraagt 
nadere aandacht. Mogelijk wordt er een speciaal 
rijspoor van een gladde verharding aangelegd tussen 
de supermarkten en de in- en uitgangen van de 
parkeergarage. Dit spoor moet in kleur verwant zijn 
aan het donkere grondvlak.

Het donkere grondvlak krijgt een duidelijke 
begrenzing. Bij de aansluiting naar de omgeving 
wordt gebruik gemaakt van de bestaande materialen. 
Dit zijn over het algemeen verhardingen van 
beton. De rijbanen van de Sluisoordlaan worden 
geasfalteerd. 

Beplanting
Waar mogelijk worden nieuwe bomen geplant. 
Het is de bedoeling om nieuwe bomen van 
een groot formaat te planten en te investeren 
in de ondergrondse groeimogelijkheden door 
het gebruik van boombunkers en andere 
beschermingsmaatregelen. Dit is belangrijk vanwege 
de sfeer die de bomen al direct moeten brengen. De 
boomsoorten worden in een later stadium bepaald. 

Op het marktplein staan een aantal fraaie  
honingbomen (Sophora). Er moet alles worden 
gedaan om deze bomen te behouden, want met deze 
bomen is de plek aan het water direct al bijzonder. 
Consequentie is dat het peil van het maaiveld in de 
nieuwe situatie min of meer wordt gehandhaafd en 
dat tijdens de bouw zware beschermingsmaatregel 
worden genomen. De bestaande bomen worden 
opgenomen in een nieuwe groep. Op andere 
plekken worden solitaire bomen geplant: aan de 
kop van de singel en halverwege de singel tussen 
de bouwblokken, bij het voorplein aan de Laan 
van Zevenhuizen en aan de noordzijde van de 
Sluisoordlaan bij de toegang tot de woonhoven en 
het marktplein. De kastanjes langs de Sluisoordlaan 
zijn ziek en niet te handhaven. Er worden nieuwe 
bomen geplant in één rij aan de zuidzijde bij de 
bestaande woningen en in meerdere rijen bij het 
kruispunt met de laan van Zevenhuizen. 

Langs de ca 2,40 m hoge kademuur van de singel 
wordt een zone met waterplanten aangelegd op 
een banket vlak onder het wateroppervlak. Het is 
enerzijds een overbrugging van de grote hoogte en 
anderzijds heeft het ook ecologisch betekenis.

De daktuinen in de woonhoven zijn bij voorkeur 
weelderig en rijk aan begroeiing met vaste planten 
en lage struiken. De inrichting moet in alle seizoenen 
aantrekkelijk zijn om te zien vanaf bovenaf. De 
afscheidingen van de privé-terrassen moeten worden 
meeontworpen met de daktuin en de architectuur. 

Eventueel kunnen begroeide pergola’s worden 
toegepast. 

Straatmeubilair en andere objecten op straat
Verbijzonderingen in het maaiveld komen voort uit 
het gebruik. Het zijn onderdelen van de openbare 
ruimte die meespelen in de beleving van het 
gebied en die daarom met zorg vormgegeven en 
gedetailleerd moeten worden. Bij de uitwerking 
van het inrichtingsplan wordt een samenhangende 
familie van straatmeubilair samengesteld. Naast het 
bekende straatmeubilair als banken en prullenbakken 
moet daarbij ook aandacht zijn voor allerlei andere 
objecten op straat, zoals bijvoorbeeld boomspiegels, 
fietsparkeervoorzieningen (‘nietjes’), hulpstukken 
voor opbouw van de markt, voorzieningen voor 
elektriciteit (geen aparte kastjes, maar geïntegreerd 
in het maaiveld of de gebouwen). Het straatmeubilair 
en de andere objecten op straat moeten tegen 
een stootje kunnen (duurzaam, niet sjofel bij 
beschadigingen). De kleuren moeten goed passen bij 
de architectuur en de verharding van het maaiveld. 
De uitstraling is ingetogen, niet schreeuwerig of druk. 

Reclame, terrassen en uitstallingen
Het reclamebeleid inclusief richtlijnen voor 
zonweringen, terrassen en uitstallingen buiten de 
winkels wordt in de volgende fase verder uitgewerkt.

Avondbeeld
Het avond- en nachtbeeld van het Stadsdeelhart 
is een aparte ontwerpopgave en wordt in de 
volgende fase verder uitgewerkt. Bij donker moet 
het Stadsdeelhart een aantrekkelijke en veilige 
indruk bieden, zonder dat de woningen teveel last 
hebben van instraling. Ook moeten de winkels aan 
het openbaar gebied er aantrekkelijk uit blijven zien. 
Dus geen rolluiken, eventueel wel transparante 
rolhekwerken (80% open).

Feestverlichting
Er hangt steeds langer feestverlichting en deze 
draagt bij aan de identiteit van het Stadsdeelhart 
in de drukke wintermaanden. Bij voorkeur worden 
standaard oplossingen vermeden en wordt er 
gezocht naar een feeërieke feestverlichting door 
bijvoorbeeld onderdelen van het winkelcentrum fraai 
te verlichten: gevels, luifels, de constructie van de 
winkelstraat, de bomen op het plein e.d. Ook kan 
gekleurd licht worden toegepast. De feestverlichting 
wordt in de volgende fase verder uitgewerkt.

Kunst
In de volgende fase zal worden gezocht naar 
middelen voor een kunsttoepassing in het 
Stadsdeelhart. Een kunstwerk kan bijdragen aan 
de identiteit van het Stadsdeelhart en kan worden 
gebruikt om een bijzondere plek te markeren, 
bijvoorbeeld het marktplein. Het kunstwerk mag niet 
abstract of conceptueel zijn, maar moet concreet en 
herkenbaar zijn. Het moet meerdere betekenislagen 
hebben: direct herkenbaar voor de passant, maar 
ook blijvende verwondering bij herhaald bezoek.



2608 Kwaliteitsborging

Basismateriaal Steenachtig: prefab-beton en  -

baksteen.

Steenachtig: prefab-beton en  -

baksteen.

Steenachtig: prefab-beton en  -

baksteen.

Steenachtig: prefab-beton en  -

baksteen.

Steenachtig: prefab-beton en  -

baksteen.

Basiskleur Licht: wit, lichtgrijs, beige, geel. - Licht: wit, lichtgrijs, beige, geel. - Licht: wit, lichtgrijs, beige, geel. - Licht: wit, lichtgrijs, beige, geel. - Licht: wit, lichtgrijs, beige, geel. -

Bijzonderheden Hoofdentree woningen aan  -

Lohengrinlaan. 

Hoofdentree woningen aan  -

Lohengrinlaan. 

Hoofdentree woonhoven locatie  -

3 aan Sluisoordlaan.

In- en uitgang grote  -

parkeergarage aan winkelstraat 

tegenover wandelloper naar 

medisch centrum. 

Parkeren Zie Parkeerbedrijfsplan  -

Stadsdeelhart Anklaar.

Zie Parkeerbedrijfsplan  -

Stadsdeelhart Anklaar.

Zie Parkeerbedrijfsplan  -

Stadsdeelhart Anklaar.

Zie Parkeerbedrijfsplan  -

Stadsdeelhart Anklaar. 

Zie Parkeerbedrijfsplan  -

Stadsdeelhart Anklaar.

Uitstraling begane grond Geen ‘blinde’ gevels langs  -

marktplein, singel en 

Lohengrinstraat. Verbijzondering 

materialisering entreegebied.

Geen ‘blinde’ gevels langs  -

marktplein, in beginsel ook 

niet langs Sluisoordlaan en 

Lohengrinstraat. Extra aandacht 

inpassing expeditiehof.

Geen ‘blinde’ gevels langs  -

marktplein, winkelstraat 

en singel. Langs singel 

‘afgezoomd’ met woningen. 

Verbijzondering materialisering 

winkelstraat.

Rondom geen ‘blinde’ gevels.  -

Verbijzondering materialisering 

winkelstraat.

Geen ‘blinde’ gevels langs  -

winkelstraat en singel. Langs 

singel ‘afgezoomd’ met 

woningen. Verbijzondering 

materialisering winkelstraat. 

Extra aandacht inpassing 

expeditiehof.

Blokbeeindiging aan openbaar 

gebied

Alzijdige oriëntatie. Langs-,  -

kop- en zijgevels zijn continu en 

krijgen dezelfde behandeling.

Alzijdige oriëntatie. Langs-,  -

kop- en zijgevels zijn continu en 

krijgen dezelfde behandeling.

Alzijdige oriëntatie. Langs-,  -

kop- en zijgevels zijn continu en 

krijgen dezelfde behandeling.

Alzijdige oriëntatie. Langs-,  -

kop- en zijgevels zijn continu en 

krijgen dezelfde behandeling.

Alzijdige oriëntatie. Langs-,  -

kop- en zijgevels zijn continu en 

krijgen dezelfde behandeling.

Architectuur eigenschappen Klassieke ordening met  -

‘milde’ driedeling in de gevel 

(onderbouw, middenbouw, 

bovenbouw). Weefsel-gevels 

met wisselende invullingen. 

Balkons en luifels integraal 

onderdeel gevelbeeld. 

Klassieke ordening met  -

‘milde’ driedeling in de gevel 

(onderbouw, middenbouw, 

bovenbouw). Weefsel-gevels 

met wisselende invullingen. 

Balkons en luifels integraal 

onderdeel gevelbeeld.

Klassieke ordening met  -

‘milde’ driedeling in de gevel 

(onderbouw, middenbouw, 

bovenbouw). Weefsel-gevels 

met wisselende invullingen. 

Balkons en luifels integraal 

onderdeel gevelbeeld. 

Klassieke ordening met  -

‘milde’ driedeling in de gevel 

(onderbouw, middenbouw, 

bovenbouw). Weefsel-gevels 

met wisselende invullingen. 

Balkons en luifels integraal 

onderdeel gevelbeeld. 

Klassieke ordening met  -

‘milde’ tweedeling in de gevel 

(onderbouw, middenbouw). 

Weefsel-gevels met wisselende 

invullingen. Balkons en luifels 

integraal onderdeel gevelbeeld. 

Architectuurstijl Wederopbouw-modernisme,  -

met sterk gevoel voor klassieke 

traditie, rustig.

Wederopbouw-modernisme,  -

met sterk gevoel voor klassieke 

traditie, rustig.

Wederopbouw-modernisme,  -

met sterk gevoel voor klassieke 

traditie, rustig.

Wederopbouw-modernisme,  -

met sterk gevoel voor klassieke 

traditie, rustig.

Wederopbouw-modernisme,  -

met sterk gevoel voor klassieke 

traditie, rustig.

Locatie 2:
bouwblok

Locatie 1:
bouwblok

Locatie 3:
bouwblok hoek 
marktplein-singel

Locatie 3:
bouwblok 
Sluisoordlaan 

Locatie 3:
bouwblok tussen 
singel en winkelstraat

Stedenbouwkundig type Klein bouwblok. - Klein bouwblok. - Klein bouwblok. - Klein bouwblok. - Klein bouwblok. -

Ensemblevorming Bouwblokken vormen tesamen  -

basis van Stadsdeelhart met 

een grote samenhang in 

architectuur.

Bouwblokken vormen tesamen  -

basis van Stadsdeelhart met 

een grote samenhang in 

architectuur.

Bouwblokken vormen tesamen  -

basis van Stadsdeelhart met 

een grote samenhang in 

architectuur.

Bouwblokken vormen tesamen  -

basis van Stadsdeelhart met 

een grote samenhang in 

architectuur.

Bouwblokken vormen tesamen  -

basis van Stadsdeelhart met 

een grote samenhang in 

architectuur.

Bouwhoogten Aan marktplein 5 bouwlagen,  -

aan Lohengrinstraat, 

Sluisoordlaan en achterterrein 

2 of 3 bouwlagen (aantal 

bouwlagen gelijk aan aantal 

bouwlagen locatie 1), plat dak.

Aan marktplein en singel 5  -

bouwlagen, aan Lohengrinstraat 

en achterterrein 2 of 3 

bouwlagen (aantal bouwlagen 

gelijk aan aantal bouwlagen 

locatie 2), plat dak.

Volgt rooilijnen. -

6 bouwlagen, plat dak. - 4 bouwlagen, plat dak. - 3 bouwlagen, plat dak. -

Plaatsing op kavel Volgt rooilijnen. - Volgt rooilijnen. - Volgt rooilijnen. - Volgt rooilijnen. -

Functie Begane grond voorzieningen,  -

verdiepingen woningen.

Begane grond winkels,  -

verdiepingen woningen, kelder 

parkeergarage.

Begane grond winkels,  -

verdiepingen woningen, kelder 

parkeergarage.

Begane grond winkels,  -

verdiepingen woningen, kelder 

parkeergarage.

Begane grond winkels,  -

verdiepingen woningen, kelder 

parkeergarage.
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BasismateriaalTransparant: staal en glas. - Steenachtig: prefab-beton en  -

baksteen.

Steenachtig: prefab-beton en  -

baksteen.

BasiskleurDonker. - Licht: wit, lichtgrijs, beige, geel. -Licht: wit, lichtgrijs, beige, geel. -

BijzonderhedenIn- en uitgang grote  -

parkeergarage in paviljoen 

aan marktplein. Paviljoens op 

begane grond opengewerkt, 

in aansluiting op looplijnen 

winkelgebied. 

Voorkant aan Pythagorasstraat. -

ParkerenZie Parkeerbedrijfsplan  -

Stadsdeelhart Anklaar.

Zie Parkeerbedrijfsplan  -

Stadsdeelhart Anklaar.

Zie Parkeerbedrijfsplan  -

Stadsdeelhart Anklaar.

Uitstraling begane grondRondom geen ‘blinde’ gevels.  -

Verbijzondering materialisering 

binnenzijde paviljoens. 

Rondom geen ‘blinde’ gevels.  -

Verbijzondering materialisering 

entreegebied. 

Geen ‘blinde’ gevels langs  -

winkelstraat en Laan van 

Zevenhuizen. Verbijzondering 

materialisering winkelstraat. 

Extra aandacht inpassing 

expeditiehof.

Blokbeeindiging aan openbaar 

gebied

Alzijdige oriëntatie.  - Alzijdige oriëntatie. Langs-,  -

kop- en zijgevels zijn continu en 

krijgen dezelfde behandeling.

Alzijdige oriëntatie. Langs-,  -

kop- en zijgevels zijn continu en 

krijgen dezelfde behandeling.

Architectuur eigenschappenRanke constructie, veel glas,  -

feestelijke uitstraling.

Klassieke ordening met  -

‘milde’ driedeling in de gevel 

(onderbouw, middenbouw, 

bovenbouw). Weefsel-gevels 

met wisselende invullingen. 

Balkons en luifels integraal 

onderdeel gevelbeeld. 

Klassieke ordening met  -

‘milde’ tweedeling in de gevel 

(onderbouw, middenbouw). 

Weefsel-gevels met wisselende 

invullingen. Balkons en luifels 

integraal onderdeel gevelbeeld. 

ArchitectuurstijlTransparant, licht. - Wederopbouw-modernisme,  -

met sterk gevoel voor klassieke 

traditie, rustig.

Wederopbouw-modernisme,  -

met sterk gevoel voor klassieke 

traditie, rustig.
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Bestemmingsplan
De hoofdopzet van dit Masterplan wordt vastgelegd 
in een bestemmingsplan. Dit betreft ondermeer de 
rooilijnen en bouwhoogten van de bebouwing en de 
plaats van de functies. 

Welstandskader
De gemeente Apeldoorn hanteert een vaste matrix 
voor het opstellen van welstandscriteria. In deze 
matrix zijn de kwalitatieve hoofdlijnen van dit 
Masterplan samengevat en op een overzichtelijke 
wijze weergegeven. Dit overzicht vormt tesamen 
met de omschrijving van de beeldkwaliteit 
van de bebouwing (hoofdstuk 6) het formele 
Welstandskader voor Stadsdeelhart Anklaar, zoals 
bedoeld in de Woningwet. Dit is het kader bij de 
behandeling van de bouwplannen in de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit. Juridisch gezien is het 
bestemmingsplan maatgevend. 

Parkeren
De definitieve parkeernormen, parkeerbehoefte 
en parkeeroplossingen worden getoetst bij de 
bouwaanvraag. 

Kwaliteitsteam
Bij de uitwerking van de bouwplannen en 
de inrichtingsplannen zullen ongetwijfeld 
zaken naar voren komen die nu niet kunnen 
worden voorzien. Ook is het van belang om de 
verschillende deeluitwerkingen goed op elkaar 
af te stemmen, zodat de bedoelingen van het 
geheel worden vastgehouden. Dat geldt zowel 
voor de stedenbouwkundige opzet en de beoogde 
beeldkwaliteit als voor de bouwtechnische 
afstemming indien verschillende ontwerpers zijn 
betrokken bij verschillende bouwdelen die samen een 
bouwkundig geheel vormen. Voor de begeleiding en 
afstemming van de verschillende deeluitwerkingen 
wordt een Kwaliteitsteam aangesteld. Dit 
Kwaliteitsteam heeft een samenbindende en 
stimulerende rol bij de planbegeleiding, gericht 
op samenhang en kwaliteit van de architectuur en 
een goede relatie met het openbaar gebied. De 
rol en positie van het Kwaliteitsteam wordt bij de 
start van de uitwerking vastgelegd in een protocol. 
Dit Masterplan is het inhoudelijk kader voor het 
Kwaliteitsteam.

Architectenselectie
Voor elke ontwerpeenheid wordt een ontwerper 
(architect, landschapsarchitect, kunstenaar) 
geselecteerd die affiniteit heeft met dit Masterplan. 
De opdeling in ontwerpeenheden en de selectie van 
ontwerpers gebeurt in gezamenlijk overleg tussen de 
ontwikkelaar(s), de gemeente en het Kwaliteitsteam.

Locatie 3:
bouwdeel 
bij aansluiting 
woongebouw ‘de 
Scala’ 

Locatie 3:
paviljoens 
en constructie 
winkelstraat 

Locatie 4:
bouwblok 

Stedenbouwkundig typeVrijstaand paviljoen. - Klein bouwblok. -

EnsemblevormingPaviljoens en constructie  -

winkelstraat vormen contrast 

met bouwblokken en 

hebben grote samenhang in 

architectuur.

Bouwblokken vormen tesamen  -

basis van Stadsdeelhart met 

een grote samenhang in 

architectuur.

Gebouw in rooilijn. -

6 bouwlagen, plat dak. - BouwhoogtenAan Laan van Zevenhuizen 3  -

bouwlagen, langs winkelstraat 1 

laag, plat dak.

1 bouwlaag, in het midden 2  -

bouwlagen, kap.

Plaatsing op kavel**Volgt rooilijnen. - Volgt rooilijnen. -Volgt rooilijnen. -

FunctieBegane grond en verdieping  -

winkels, kelder parkeergarage.

Begane grond voorzieningen,  -

verdiepingen woningen, kelder 

parkeergarage.

Begane grond winkels  -

en uitrit expeditiehof, 

verdiepingen woningen, kelder 

parkeergarage.

Bouwblokken inclusief dit  -

bouwdeel vormen tesamen 

basis van Stadsdeelhart met 

een grote samenhang in 

architectuur.
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