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1 INLEIDING 
 
Rapportage   
Dit rapport bevat de resultaten van een cultuurhistorische inventarisatie van 
niet beschermde bebouwing in het bestemmingsplangebied Apeldoorn Zuid  
in de gemeente Apeldoorn.  
Op basis van eerdere inventarisatierondes en analyses (Cultuurhistorische 
Analyse Apeldoorn Zuid, gemeente Apeldoorn in 2003 - STOA) en hernieuwd 
veldwerk is een selectie gemaakt van objecten, die bepalend en waardevol 
zijn voor het ruimtelijke beeld van het gebied en die aanmerkelijke 
cultuurhistorische waarden bezitten. De objecten worden in dit rapport 
gewaardeerd op cultuurhistorische en ruimtelijke waarden, onder andere aan 
de hand van de gebiedskarakteristiek. 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen objecten met een hoge totaalwaarde 
en objecten met een positieve waarde. De resultaten dienen als input voor het 
nieuwe bestemmingsplan voor het plangebied. Hierin zullen het bepalende en 
waardevolle ruimtelijke beeld en de cultuurhistorische kwaliteiten een 
verankering krijgen, specifiek door middel van de aanduiding van 
‘karakteristieke bebouwing’. In de hele gemeente Apeldoorn worden in nieuwe 
en geactualiseerde bestemmingsplannen indien relevant karakteristieke 
bouwwerken aangeduid, met daaraan gekoppeld een sloopvergunningsplicht. 
Het doel daarvan is het behoud van het ruimtelijke onderscheid tussen de 
verschillende gebieden, wijken en dorpen in de gemeente. Meer specifiek 
gaat het om het behoud van een herkenbaar en voor het betreffende gebied 
karakteristiek beeld van bebouwing, waarin ook de historische gelaagdheid en 
het onderscheiden karakter van deelgebieden zichtbaar blijven.  
In het nieuw op te stellen bestemmingsplan worden voor de objecten met een 
hoge totaalwaarde specifieke regels opgenomen die de ruimtelijke en de 
cultuurhistorische karakteristiek borgen.  
 
Hoofdstuk 2 van deze rapportage behandelt de hiertoe gehanteerde 
onderzoeksmethodiek. Het rapport bevat een overzicht met een presentatie 
(in tekst en beeld) van alle geïnventariseerde objecten, aangevuld met de 
uitkomsten van de waardering en de conclusie. De onderzoeksresultaten zijn 
tevens verwerkt op de bijgevoegde waardenkaart. Op deze kaart zijn ook de 
gemeentelijke en rijksmonumenten aangegeven. 
 
 

Gebiedskarakteristiek plangebied Apeldoorn Zuid 
 
Ligging en eerste indruk 
Het bestemmingsplangebied ligt ten zuiden van het centrum van Apeldoorn in 
de zone direct bezuiden de spoorlijn en het station. Het gebied wordt 
begrensd door de Laan van Mensenrechten (noordzijde), de Kayersdijk 
(oostzijde), de Zwanenspreng met het Haringvliet en de Strausslaan 
(zuidzijde) en de Arnhemseweg en Koning Stadhouderlaan (westzijde).  
 
Het stadsdeel Apeldoorn Zuid (Wormen) omvat vanaf de Laan van 
Mensenrechten gezien de woonwijken Brummelhof, Vogelkwartier, het 
Componistenkwartier en het Staatsliedenkwartier, en de Rivierenbuurt. De 
verstedelijking van dit voormalige landbouwgebied van de Wormensche Enk 
begon in de late 19de eeuw, waarbij zich aanvankelijk langs de oude 
uitvalswegen en akkerwegen lintbebouwing ontwikkelde en later ook de 
tussenliggende percelen werden verkaveld en bebouwd. Er verrezen 
merendeels vrijstaande woningen voor de arbeiders- en lagere middenklasse, 
maar vooral vanaf het interbellum zijn er ook enkele sociale 
woningbouwcomplexen gerealiseerd. De Arnhemseweg vormt van oudsher 
de belangrijkste ontwikkelingsas in het gebied. De hier bestaande 
lintbebouwing bestaat voor een belangrijk deel uit vrijstaande 
middenstandswoningen en kleine villa’s. Andere historische 
verbindingswegen zijn de 1e eb 2e Wormenseweg.  
De  ten noorden van de in oost-westrichting lopende Marchantstraat en 
Ravenweg gelegen wijken Vogelkwartier en Brummelhof hebben in 
hoofdzaak vooroorlogse bebouwing, terwijl het eveneens ten noorden van 
deze lijn gelegen Staatsliedenkwartier wordt gekenmerkt door de voor een 
belangrijk deel uit etagebouw bestaande bebouwing die karakteristiek is voor 
de naoorlogse uitbreidingsgolven.  
Ten zuiden van deze lijn bevinden zich het Componistenkwartier en het 
Rivierenkwartier. Hiervan bevat eerstgenoemde wijk de in strokenverkaveling 
uitgevoerde bebouwing die vanaf het derde kwart van de 20ste eeuw tot stand 
is gekomen. Waar deze wijk aan de Arnhemseweg grenst is evenwel ook 
enige vooroorlogse bebouwing te vinden (H.H. Fabianus- en Sebastianuskerk 
e.o.). Het Rivierenkwartier wordt gekenmerkt door de in stempels geordende 
bebouwing die eveneens vanaf de jaren 1960 tot stand kwam, met zowel 
etagebouw als blokken eengezinswoningen. Het Zuiderpark uit 1963-1965 
vormt er een markante groene long, karakteristiek voor het sterk op groen 
gerichte karakter van deze wijken.    



 

 

Ruimtelijke en cultuurhistorische waardering van de karakteristieke bebouwing bebouwing Apeldoorn Zuid II april 2015 II blad  5 

 

Topografische kaart met de begrenzing van het bestemmingsplangebied 
Apeldoorn Zuid 



 

 

 
Ruimtelijke en cultuurhistorische waardering van de karakteristieke bebouwing Apeldoorn Zuid II april 2015 II blad  6 

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de historische karakteristiek 
van het plangebied. Deze dient als kader voor de waardering van de objecten 
verderop in dit rapport. In de beschrijving ligt de nadruk op bijzondere en 
waardevolle kenmerken. De tekst is grotendeels afkomstig uit de CHA van 
het gebied uit 2003 (STOA).  
 
Enken en sprengen 
Apeldoorn is net als veel andere plaatsen op de Veluwe, zoals Epe, Vaassen 
en Beekbergen, ontstaan op de overgang van hoog naar laag, van de 
stuwwallen in het westen, naar de IJsselvallei in het oosten. Dit 
overgangsgebied is enigszins glooiend, doordat van west naar oost lopende 
beekdalen en ruggen elkaar afwisselen. Het centrum van Apeldoorn is 
ontstaan op een van de ruggen. Het beekdal van de Groote Beek of Grift is 
lange tijd de zuidrand van het oude dorp geweest; het dal van de beek langs 
de huidige Sprengenweg min of meer de noordrand (Badhuisspreng).  
De beekdalen werden vaak als hooilanden gebruikt, de ruggen als akkerland. 
De hogere heidegronden op de stuwwallen in het westen werden als 
gemeenschappelijke weidegronden gebruikt. Op de zogenoemde brinken (in 
de omgeving van de Brinklaan ten noorden  van het plangebied) werd het vee 
bijeen gedreven en via veedriften naar de hogere gronden geleid. De hoger 
gelegen heidegronden dienden ook om plaggen te steken en die met stalmest 
(via het potstalsysteem) op de akkers aan te brengen. Zo ontstonden 
opgehoogde akkercomplexen ofwel enken.  
De enken zelf bleven vaak lange tijd onbebouwd, het waren immers de beste 
landbouwgronden. Ze werden ontsloten door een netwerk van paden en vaak 
eeuwenoude landwegen, die in alle windrichtingen uitwaaierden naar 
nederzettingen in de omgeving. In het zuiden van Apeldoorn zijn de 1e en en 
2e Wormenseweg en de Arnhemseweg daar voorbeelden van. 
 
Sprengen, beken en molens 
Bij Apeldoorn komen veel kwelbronnen voor, plekken aan de voet van de 
Veluwestuwwal, waar het water vrijwel aan de oppervlakte komt. Dit water 
werd aangeboord (sprengkoppen) en in kunstmatig gegraven beekjes geleid, 
de sprengen die het water naar de beeklopen voerden. De bedding van de 
kunstmatige beken lag vlakbij de sprengkoppen verdiept in het landschap en 
verder stroomafwaarts juist hoger dan het omliggende land. 
De beken en de sprengen waren in eerste instantie zeer belangrijk voor de 
waterhuishouding in het agrarische gebied. Vanaf de 17de eeuw vormden ze 

in het kader van de ontluikende nijverheid steeds vaker een belangrijke 
krachtbron voor de aandrijving van watermolens. Zo ontstond in het 
plangebied de later verdwenen Kaijerts- of Keyertsmolen, op de kruising van 
de huidige Marchantstraat en de Kayersdijk. Toch was er van grootscheepse 
industrialisatie in de 19de eeuw nog geen sprake, en toen andere 
energiebronnen in zwang kwamen raakten de sprengen buiten gebruik. In het 
plangebied zijn nog steeds delen van de Kayersbeek en de Zwaanspreng 
(Dubbelbeek) te vinden. De Kayersbeek is op de kadastrale kaart van 1832 
terug te vinden als een gekanaliseerde beek die in noordelijke richting is 
doorgetrokken naar het Apeldoornse centrum.      
 
De Wormensche Enk 
Langs de sprengen ontstonden diverse buurtschappen zoals het ten zuiden 
van Apeldoorn gelegen Wormen. Ze hadden hun eigen enkgronden, die vanaf 
de late middeleeuwen uitgroeiden tot enorme complexen. Een voorbeeld 
daarvan is de Wormensche Enk. De kaart van 1832 laat zien dat dit 
uitgestrekte akkercomplex in het oosten werd begrensd door de buurtschap 
Wormen en in het zuiden door uitgestrekte heidevelden. Ter plekke van deze 
buurtschap bleven de ondergrondse restanten van bewoning bewaard, zoals 
de oude landgoederen Brummelhof, Hulshof en Het Buitenhuis.    
 
Geleidelijke verstedelijking  
Vanaf de 19de eeuw nam de verstedelijking van Apeldoorn geleidelijk toe. In 
het noordwesten werden de landgoederen verkaveld tot ruime villaparken en 
gelijktijdig werden ook de enken steeds meer voor woningbouw benut. 
Karakteristiek is de ongebreidelde lintbebouwing, waartegen de gemeente 
een vrij passieve houding aannam. Kleine beleggers en speculanten met 
eigen geld bouwden vrijstaande huizen langs bestaande landwegen of via 
nieuwe stratenplannen. Een en ander werd bevorderd door de toenemende 
werkgelegenheid in industrie en nijverheid. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw is de verstedelijking van 
Apeldoorn-Zuid sterk bevorderd door de ingebruikname van het zuidelijke 
tracé van het Apeldoorns Kanaal (1869) en de opening van de spoorlijnen 
Amersfoort-Zutphen (1876), Hattem-Dieren (1886) en Apeldoorn-Deventer 
(1891), hetgeen veel bedrijven aantrok. In het kielzog werden de buurtschap 
Wormen en de Wormensche Enk bebouwd met overwegend vrijstaande 
woningen op vrij ruime kavels aan de oude landwegen, een ontwikkeling die 
werd bevorderd door de overwegend lage grondprijzen. Dit betekende het 
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begin van de wijk Brummelhof, gelegen in het noordelijke deel van het 
plangebied en genoemd naar een oude boerderij.       
 
De eerste uitbreidingsgolf  
Voor de oorlog is door de gemeente een aantal uitbreidingsplannen 
geïnitieerd, die tot de toenemende verstedelijking van Wormen en de 
Wormensche Enk leidden, waardoor het voorheen zo landelijke gebied zich 
tot de wijk Brummelhof ontwikkelde.  Zo stelde de plaatselijke architect J.A. 
Wijn in 1910 namens de gemeente een bescheiden uitbreidingsplan op, dat 
werd goedgekeurd in 1916. Apeldoorn kampte in die tijd met een nijpend 
woningtekort en woningbouw was dan ook noodzakelijk. In dezelfde periode 
leidden de woningnood en de gunstige financiële kaders van de Woningwet 
(1901) tot de oprichting van de nog steeds bestaande woningbouwvereniging 
De Goede Woning (1915). Het was deze vereniging die in Apeldoorn-Zuid 
diverse tuindorpachtige complexen realiseerde.  
Tot aan die tijd concentreerde de bebouwing zich langs de bestaande linten, 
te weten de 1e en 2e Wormenseweg, de Oude Beekbergerweg, de 
Arnhemseweg en de Reigersweg; stuk voor stuk oude uitvals- en landwegen. 
Verder werd het gebied nog in sterke mate gekenmerkt door uitgestrekte 
landbouwgronden en heidevelden. De Goede Woning realiseerde in 1917-
1918 op de tussen de linten gelegen terreinen meer dan tweehonderd 
woningen, waaronder de later door stenen huizen vervangen houten 
noodwoningen van het Groene Dorp. Deze woningen stonden ter hoogte van 
de Oude Beekbergerweg en de huidige Beethovenlaan. In 1923 zijn ze 
vervangen door een complex van 126 woningen, dat grofweg is gelegen 
tussen de Talingweg en de Snipweg, de Oude Beekbergerweg en de 1e  
Wormenseweg.  
In tegenstelling tot deze voor de arbeidersklasse en de lagere middenklasse 
bestemde bebouwing kwamen aan de Arnhemseweg in de loop van de tijd 
juist in hoofdzaak middenstandswoningen te staan. Vanaf het begin van deze 
straat vormen ze nog altijd een bloemlezing van de stijlontwikkelingen vanaf 
de late 19de eeuw. Her en der worden ze afgewisseld door een enkel 
buurtwinkeltje en enige bedrijfsbebouwing.   
 
Uitbreidingsplannen in 1923 (1927) en 1938 
Na de Eerste Wereldoorlog stelde de Dienst Gemeentewerken in 
samenwerking met de landschapsarchitect K.C. van Nes een ambitieus 
uitbreidingsplan op, ter vervanging van het plan uit 1910. De nieuwe plannen 
werden genoemd naar de toenmalige wethouder van Openbare Werken jhr. 
Teixeira de Mattos. Het was de bedoeling om de noodzakelijke 
stadsuitbreidingen en verkeersmaatregelen te combineren met het behoud 
van het landelijke en groene karakter van de omringende gemeenten. Voor 

het wonen kwam een accent te liggen op het gebied ten zuidwesten van 
Apeldoorn. De bedrijvigheid werd geconcentreerd in het zuidoosten, bij het 
kanaal en de spoorlijn. Met dit ambitieuze plan dat de allure had van de door 
architect Berlage gerealiseerde stadsplannen voor Amsterdam, wilde 
Apeldoorn zich voor het eerst als een echte stad presenteren.  
Omdat de plannen echter te ambitieus waren zijn ze in 1927 versoberd. Zo 
ging de beoogde nieuwe locatie van het station ten zuiden van Brummelhof 
niet door en bleef ook het bestaande spoortracé gehandhaafd. Andere 
onderdelen zoals het verdichten van de bestaande bebouwing en het 
aanleggen van een zuidelijke rondweg gingen wel door. Verder raakte de wijk 
Brummelhof in de loop van het interbellum geheel volgebouwd 
In 1938 werd overeenkomstig de wettelijke eisen opnieuw een 
uitbreidingsplan opgesteld. Hierin kwam de nadruk te liggen op functionele 
woningbouw en praktische ingrepen in de verkeersstructuur. Ten zuiden van 
Brummelhof werd het voor wonen bestemde gebied aanzienlijk uitgebreid. De 
gekanaliseerde Kayersbeek vormde de natuurlijke begrenzing van de 
uitbreiding. Met uitzondering van het direct ten zuiden van Brummelhof 
gelegen Vogelkwartier waar De Goede Woning haar complexen bouwde, 
kwamen er buurtjes met haaks op elkaar gelegen straten. Daarbij werd 
opnieuw aangesloten bij de bestaande land- en uitvalswegen. Het waren de 
Tweede Wereldoorlog en de vervolgens in 1942 afgekondigde bouwstop die 
roet in het eten wierpen en de geplande werkzaamheden tot na de oorlog 
vertraagden. 
In het Vogelkwartier had De Goede Woning reeds in 1923-1924 haar 
woningcomplexen 10 en 14 gerealiseerd, uitgaande van een pleinstructuur  
en gecombineerd met enkele winkelvoorzieningen. Ze zijn er te vinden in de 
omgeving van de Oude Beekbergerweg en de Talingweg, onder meer aan het 
Vogelplein, de Valkenweg en de Spreeuwenweg.        
 
De naoorlogse uitbreidingsplannen 
Na de  oorlog liep het tekort aan woningen in Apeldoorn in 1949 op tot 3346. 
Apeldoorn behoorde tot de snelst groeiende gemeenten. Door de 
geboortegolf, de daling van het sterftecijfer maar bijvoorbeeld ook door de 
komst van repatrianten uit het voormalige Nederlands-Indië oversteeg de 
vraag naar woningen het aanbod. Bovendien is Apeldoorn na de oorlog 
aangewezen als de ‘Tweede Schrijftafel van het land’. De concentratie van 
overheids- en andere functies in deze gemeente betekende dan ook dat er 
een groeiende werkgelegenheid en een toenemend inwonertal was te 
verwachten. 
Onder leiding van ir. J.C.L.B. Pet ontwierp de afdeling Stedebouw van de 
Dienst Gemeentewerken voor het gemeentelijk grondgebied een 
Uitbreidingsplan in Hoofdzaak (1948-1949), voor het verstedelijkte gebied  
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een Structuurplan (1950, 1960) en voor de afzonderlijke wijken en dorpen 
Uitbreidingsplannen in Onderdelen. Daarbij kwam de nadruk opnieuw te 
liggen op ruimte voor wonen, werken, verkeer en recreatie. Met behoud van 
natuur en groen diende de gemeente zich zoveel mogelijk te ontwikkelen als 
een verkeersknooppunt, industrie- en woonplaats. Voor Apeldoorn-Zuid 
kregen de diverse uitgangspunten een nadere uitwerking in het Structuurplan 
en het Uitbreidingsplan in Onderdelen Apeldoorn en Het Loo 1950, wijk 
Wormen.  
 
Structuurplan 1950, 1960 
Nog tot in de jaren 1950 behield Apeldoorn-Zuid een vrij landelijk karakter.  
De verstedelijking rukte er steeds verder op, maar er waren nog altijd 
heidegrond, weilanden en akkers te vinden! Om te voorkomen dat de groei 
van Apeldoorn zich na de oorlog opnieuw zou concentreren langs bestaande 
linten én om de omvang van het stedelijk gebied te beperken, werd in de 
planvorming gekozen voor een geconcentreerde bebouwing met het 
zwaartepunt op de bestaande wijken ten westen van het kanaal.  
Vanuit deze visie werkte de Dienst Gemeentewerken aan een herziening van 
de plannen uit 1938. In afwijking van de vooroorlogse uitgangspunten  
omvatte  dit voor Apeldoorn-Zuid de aanleg van de Koning Stadhouderlaan, 
de realisatie van vier buurtcentra, de aanleg van het Rivierenkwartier als een 
nieuwe woonwijk, het Zuiderpark als hart van de wijk en het recreatieoord 
Malkenschoten langs de zuidelijke rand van de wijk. Voor het Rivierenkwartier 
en het Zuiderpark stelde de afdeling Stedebouw in de vroege jaren 1960 een 
afzonderlijk Uitbreidingsplan in Onderdelen op. 
 
Uitbreidingsplan in onderdelen Apeldoorn en Het Loo 1950, wijk Wormen 
Na de oorlog stonden in Apeldoorn-Zuid ruim 1800 vooroorlogse woningen, 
die onderdak boden aan zo’n tienduizend mensen. In het nieuwe 
Uitbreidingsplan in Onderdelen werd uitgegaan van 6200 woningen, inclusief 
het vooroorlogse bestand. In de planvorming gingen de stedenbouwkundig 
ontwerpers bij de verdere invulling van Wormen uit van de zogeheten 
wijkgedachte. Dit in de naoorlogse stedenbouw sturende uitgangspunt was 
gericht op het creëren van een hecht gemeenschapsgevoel op basis van een 
kwaliteitsvolle opbouw van de stedelijke structuur. Daartoe diende een 
volledig voorzieningenpakket te worden aangeboden, met scholen, winkels, 
kerken enz. op centrale punten in de wijk. De woonbuurten dienden te worden 
samengesteld uit diverse woning- en gebouwtypen voor verschillende sociale 
klassen en leeftijdscategorieën. De variatie in het woningaanbod zou de 

wijkbewoner een levenslange garantie bieden om in een overzichtelijke en 
vertrouwde omgeving te vertoeven.  
Toch zou het nieuwe gedeelte van Wormen zich in het bijzonder als 
arbeiderswijk ontwikkelen. In het aangrenzende industriegebied bevonden 
zich grote bedrijven zoals de PSK-fabriek (verwarmingsketels), het Nestradi 
staalconstructiebedrijf, de machinefabriek Werklust en de Remeha 
ketelfabriek. Langs de Arnhemseweg werd in het verlengde van bestaande 
bebouwing ruimte gereserveerd voor middenstandswoningen en hetzelfde 
geldt voor de buurtcentra.  
De nog open terreinen tussen de buurten Brummelhof, Vogelkwartier en het 
in  het zuidwesten van het gebied te ontwikkelen Componistenkwartier 
zouden geheel worden volgebouwd. Hier kwamen kleinschalige complexen in 
een half open blokverkaveling met twee-onder-één-kap woningen en 
eengezinswoningen in rijen van variërende lengte. Etagebouw in 
middelhoogbouw diende om de hoofdstructuur van de wijk te markeren. 
Verder was ook voorzien in de bouw van bejaardenwoningen. De aanpassing 
van het plan Wormen met betrekking tot het in het oosten van de wijk te 
ontwikkelen Staatsliedenkwartier in 1955 leidde tot schaalvergroting, met een 
vermenging van laag- en hoogbouw, een grotere strokendifferentiatie, een 
open strokenverkaveling en meer openbaar groen.     
In de plannen werden de Oude Beekbergerweg en nieuwe wegen als de 
Kayersdijk en de Laan van de Mensenrechten belangrijke 
buurtontsluitingsassen. Via de nieuwe Koning Stadhouderlaan werd de 
Arnhemseweg een hoofdverbinding met het stadscentrum. 
Het winkelbestand werd geconcentreerd in de vier beoogde buurtcentra, 
temeer omdat men verspreiding langs de doorgaande wegen wilde 
voorkomen. In de buurtcentra kwamen de winkels aan een plein te liggen, 
met een gebouw voor bijzondere doeleinden.  In het Vogelkwartier fungeerde 
het buurtcentrum tegelijk als een wijkcentrum, met een breed 
voorzieningenpakket (bank, hotel, kledingzaken). Het winkelcentrum in het 
Componistenkwartier concentreerde zich aan het Hofveld, waarvan het  
eerste deel gereed kwam in 1952. Omdat de wijkindeling van de 
kerkgenootschappen niet samenviel met de stedenbouwkundige indelingen, 
werden in het plan geen aantallen en locaties voor kerken bepaald.  
Door de snelle aanwas van het aantal bewoners werd voorzien in de 
nieuwbouw van maar liefst zes scholen voor bijzonder lager onderwijs, voor 
openbaar lager onderwijs en zes kleuterscholen. Ze vormden een aanvulling 
op de twee reeds bestaande scholen en werden gesitueerd buiten de drukke 
verkeersroutes en op rustige locaties met speel- en sportterreinen. Ook de 
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situering in de nabijheid van openbaar groen speelde daarbij een belangrijke 
rol. Een voorbeeld is de Zuiderparkschool aan de Loudonstraat.  
Het accent op veel groen uitte zich in het bijzonder in de aanleg van het 
tussen het Componistenkwartier en het Rivierenkwartier gesitueerde 
Zuiderpark (1963-1965) en de ontwikkeling van het geheel in het zuiden 
gelegen recreatiepark Malkenschoten (1956-1957). Op deze manier konden 
de  actieve recreatie (sportpark) en de passieve recreatie (wijkpark) optimaal 
tot zijn recht komen. Voor beide terreinen werden afzonderlijke plannen 
opgesteld. Het door R. Boom aangelegde Zuiderpark – met langs de randen 
enkele schoolgebouwen – is het grootste park van Apeldoorn. Het wordt 
gekenmerkt door een open karakter met veel gazons en solitairen. In het 
recreatiepark Malkenschoten kwamen onder meer een kinderboerderij, een 
hertenkamp, een zonneweide, een café-restaurant, een voetbalveld en  
andere sport- en spelgelegenheden.             
 
Uitbreidingsplan in onderdelen Wormen B (1961-1962) 
Na de voltooiing van het Staatsliedenkwartier waren alle opengebleven 
terreinen opgevuld, en reikte het verstedelijkte gebied tot de in oost-
westrichting lopende Marchantstraat. Ten zuiden van de in het verlengde 
daarvan gelegen Ravenweg bevond zich reeds de deels vooroorlogse 
bebouwing aan de oostzijde van de Arnhemseweg.  
Voor de afronding van de wijk werd het plan Wormen B gerealiseerd, waarin 
onder andere het al ter sprake gekomen Zuiderpark en het Rivierenkwartier 
waren opgenomen. Dit plan was berekend op 1600 woningen. In vergelijking 
met de andere buurten werd de bebouwingsdichtheid hoog opgevoerd, met 
onder meer etagebouw met een hoogte van vier bouwlagen en platte daken. 
Dit laatste was voor het eerst in de bouwvoorschriften opgenomen. De 
uitvoering gebeurde in de eerste helft van de zestiger jaren en werd op een 
voor Apeldoorn ongekend grootschalige wijze aangepakt, uitgaande van 
herhalingsplannen en een rationele bebouwingswijze.  
De hoofdstructuur van het plan B werd gemarkeerd door etageblokken in een 
open strokenverkaveling. De flatgebouwen gingen een hoge wand vormen  
aan de noordzijde van het Zuiderpark, ze begeleidden de ringweg en 
begrensden de buurt aan de oostzijde. Omwille van een gevarieerd beeld 
waren de etageblokken aan de rand gedacht in een hakenverkaveling. De 
laagbouw werd in een open stempelverkaveling ondergebracht: vier rijtjes 
eengezinswoningen in de vorm van een molenwiek gegroepeerd rondom een 
cul-de-sac. Op de overgang naar het buitengebied in het meest zuidelijke  
deel van de wijk werden vrijstaande woningen gepland.  
Van de vier in Wormen gerealiseerde buurtcentra, kwam het buurtcentrum 
van het Rivierenkwartier in het hart van de wijk, aan het verkeerscircuit dat de 
verschillende delen van de wijk met elkaar verbond. De winkels kwamen er in 

etageblokken met bovenwoningen. Bejaardenhuisvesting en bijzondere 
gebouwen zoals scholen, kerken en een wijkpost werden zoveel mogelijk 
langs de randen van het Zuiderpark gesitueerd. Dit park was overigens niet 
alleen voor het Rivierenkwartier bedoeld, maar stond ten dienste van het hele 
gebied van Wormen, met tal van mogelijkheden voor passieve en actieve 
recreatie.           
                      
Samenvattend kan worden gesteld dat het waardevolle, karakteristieke 
beeld van het bestemmingsplangebied Apeldoorn-Zuid wordt bepaald 
door de volgende ruimtelijk-cultuurhistorische lagen met de 
bijbehorende objecten:  
 

- De vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen lintbebouwing langs 
prestedelijke land- en uitvalswegen zoals de Arnhemseweg, de Oude 
Beekbergerweg en de 1e en 2e Wormenseweg, met in hoofdzaak 
voor de middenklasse bedoelde bebouwing langs eerstgenoemde 
weg; 

- De tijdens het interbellum tot stand gekomen bebouwing in 
Brummelhof en het Vogelkwartier, met diverse sociale 
woningbouwcomplexen;  

- De deels voor- en deels naoorlogse bebouwing van het 
Componistenkwartier; 

- De deels vooroorlogse bebouwing in het Staatsliedenkwartier, als 
uitloper van de in die periode tot stand gekomen bebouwing in het 
Vogelkwartier;  

- De op basis van naoorlogse uitbreidingsplannen gerealiseerde 
wijkaanleg in het Staatslieden- , Rivieren- en Componistenkwartier, 
alsmede in het zuidelijke deel van het Vogelkwartier; 

- In het kielzog van de diverse uitbreidingsgolven tot stand gekomen 
bijzondere bebouwing zoals scholen en andere bouwvormen;  
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2 INVENTARISATIE, SELECTIE, WAARDERING 

 
Selectie en veldwerk 
Het veldwerk vond plaats in mei 2012 en is aangevuld met het noodzakelijke 
archief- en literatuuronderzoek. De (potentiële) gemeentelijke en 
rijksmonumenten zijn niet in de inventarisatie opgenomen omdat deze via de 
Monumentenverordening en Monumentenwet worden / zijn beschermd. 
De niet beschermde objecten, die wel bepalend en waardevol zijn voor het 
ruimtelijke beeld van het projectgebied en die aanmerkelijke 
cultuurhistorische waarden bezitten worden geïnventariseerd. Het gaat daarbij 
enkel om waardevolle bebouwing van vóór 1970, omdat het 
beschermingsbeleid van de gemeente tot dat jaar reikt. De inventarisatie is 
uitgevoerd vanuit openbaar toegankelijk gebied, want volgens het 
vastgestelde beleid kunnen alleen objecten die vanuit openbaar toegankelijk 
gebied bepalend en waardevol zijn voor het ruimtelijke beeld als 
Karakteristiek worden opgenomen in het bestemmingsplan.  
Deze objecten worden getoetst aan de hand van een vijftal ruimtelijke en 
cultuurhistorische criteria. 
Er zijn drie ruimtelijke waarden, waarbij wordt ingezoomd van gebied, via 
ensemble op het object. Deze benadering sluit aan bij de ruimtelijke insteek 
van het project. De ruimtelijke waardering krijgt dus de nadruk. Op 
objectniveau zijn nog een criterium historische waarde en een op de 
verschijningsvorm gericht criterium toegevoegd.  
Waardevolle elementen van het erf en directe omgeving, zoals 
beeldbepalende bomen, lanen of singels, worden indien relevant in de 
puntsgewijze beschrijvingen genoemd, maar spelen in de waardering van de 
bebouwing geen directe rol. Evt. kunnen dergelijke waardevolle 
groenelementen wel op een andere manier in het bestemmingsplan worden 
opgenomen (bijvoorbeeld als monumentale boom of als bestemming groen). 
Indien karakteristieke bijgebouwen op het erf of het perceel voorkomen, dan 
wordt expliciet vermeld dat sprake is van een bijgebouw dat als onderdeel van 
het hoofdobject beschermenswaardig is.  
In enkele gevallen zijn in directe samenhang met elkaar ontwikkelde groepen 
van woningen in één item opgenomen en gewaardeerd. Het gaat dan om 
woningbouwcomplexen, maar ook om kleinschalige bouwinitiatieven door 
ontwikkelaars, aannemers of architecten of ensembles huizen met zeer sterk 
overeenkomende kenmerken.  
 
 

Ruimtelijke waarde 
1. Gebied: van belang als wezenlijk onderdeel of ondersteuning van de 

cultuurhistorische gebiedskarakteristiek; 
2. Ensemble:  beeldondersteunend bij rijks- of gemeentelijke 

monumenten of als onderdeel van een waardevol historisch geheel; 
3. Object: bijzondere betekenis voor het beeld ter plekke door 

beeldbepalende ligging, zichtlijnen, landmarkfunctie; 
Historische waarde 

4. Illustratief voor de (ontwikkelings)geschiedenis van de wijk, het dorp 
of het landschap; 

Objectwaarde 
5. Belang vanwege authenticiteit, zeldzaamheid, functie en/of vorm; 

 
Er worden dus 5 criteria gehanteerd, waarbij -, 0, + of ++ kan worden 
gescoord.  
++ = hoge waarde 
+ = positieve waarde 
0 = neutrale waarde 
- = negatieve waarde 
In de objectenlijst is ieder object kort gekarakteriseerd en per criterium 
getoetst op de aanwezige kwaliteit. In de korte waardenomschrijving wordt 
duidelijk waarom een -, een 0, een + of een ++ wordt gescoord.  
 
Eindwaardering 
De optelsom van de scores leidt tot het formuleren van een eindwaardering: 
Hoge totaalwaarde (H): minimaal 2x ++ en 2x +; 
Positieve totaalwaarde (P): minimaal 3x + en 2x 0; 
Neutrale totaalwaarde (N): alles daaronder; 
 
Vanwege de “hoge ondergrens” van de veldselectie bevat het in dit rapport 
gepresenteerde overzicht geen enkel object dat een neutrale totaalwaarde 
scoort. Alleen de objecten met een hoge totaalwaarde zijn in het uitgebreide 
overzicht met beargumenteerde waardenstelling en foto opgenomen. Bij de 
objecten met een positieve totaalwaarde wordt volstaan met een adreslijst. 
Deze adreslijst is een selectie van de hoogst scorende objecten met een 
positieve totaalwaarde. 
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Definitie totaalwaarden 
 
Hoge totaalwaarde 
Alle beschermwaardige onderdelen (gebouwen, objecten en ensembles), die 
vanwege de voornamelijk hoge ruimtelijke waarden, historische waarden en 
objectwaarden van wezenlijk en onlosmakelijk belang zijn voor het 
projectgebied en zijn historisch-ruimtelijke gebiedskarakteristiek. 
Instandhouding van het gevelbeeld en/of hoofdvormen is noodzakelijk: in 
principe via de aanduiding Karakteristiek in he bestemmingsplan. 
 
Positieve totaalwaarde 
Alle karakteristieke onderdelen (gebouwen, objecten en ensembles) die 
vanwege de voornamelijk positieve ruimtelijke waarden, historische waarden 
en objecten van positieve betekenis zijn voor het projectgebied en zijn 
historisch-ruimtelijke gebiedskarakteristiek. Instandhouding van het 
gevelbeeld en/of hoofdvormen is wenselijk. 
 
Neutrale totaalwaarde 
Overige historische onderdelen, die voor de ontwikkelingsgeschiedenis van 
het projectgebied van beperkt belang zijn, een geringe architectuurhistorische 
waarde bezitten en ten hoogste een neutrale of positieve betekenis voor het 
straatbeeld bezitten. De waarde is niet dusdanig, dat instandhouding van het 
gevelbeeld en/of hoofdvormen noodzakelijk is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selectie van de hoogst scorende objecten met een positieve 
totaalwaarde (score te laag voor aanduiding Karakteristiek in het 
bestemmingsplan) 

 

Adres 1 2 3 4 5 W 
1e Johannastraat 27-33 + + ++ + + P 
1e Johannastraat 49 + + + + + P 
1e Johannastraat 53 + 0 + + + P 
1e Johannastraat 65 + + + + + P 
1e Wormenseweg 30 + 0 + + + P 
1e Wormenseweg 35 + 0 + + ++ P 
1e Wormenseweg 76-78 ++ + + + + P 
1e Wormenseweg 77 + + 0 + ++ P 
1e Wormenseweg 101 + + + + + P 
1e Wormenseweg 109-111 + + + + + P 
1e Wormenseweg 151 ++ + + + + P 
1e Wormenseweg 160 + + + + + P 
2e Johannastraat 22-44 + + + + + P 
2e Wormenseweg 24-26 + 0 + + + P 
Adelaarslaan 24 + 0 + + + P 
Adelaarslaan 84-124 + + ++ + + P 
Arnhemseweg 37 ++ + + + 0 P 
Arnhemseweg 61 + ++ + + + P 
Arnhemseweg 75 + ++ + + + P 
Arnhemseweg 81 + ++ + + + P 
Arnhemseweg 83-85 + ++ + + + P 
Arnhemseweg 89-91 + ++ + + + P 
Arnhemseweg 93-2 + ++ + + + P 
Arnhemseweg 95, 97, 99, 101 + ++ + + + P 
Arnhemseweg 127 + + + + + P 
Arnhemseweg 145 + 0 0 + + P 
Arnhemseweg 157-159 + + + + ++ P 
Arnhemseweg 169 + + + + + P 
Arnhemseweg 179 + + + + + P 
Arnhemseweg 191-195 + + + + + P 
Arnhemseweg 197 + + + + ++ P 
Arnhemseweg 251 + 0 ++ + + P 
Arnhemseweg 257-259 + + + + + P 
Arnhemseweg 315 + + + + ++ P 
Arnhemseweg 319b-c + + + + ++ P 
Arnhemseweg 34-2 + 0 + + + P 
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Arnhemseweg 82 + + + + + P 
Arnhemseweg 86 + + + + + P 
Chopinlaan 1-9, 2-10 + + + + + P 
Chopinlaan 70 + + + + ++ P 
Debussylaan 1-23, Bachlaan 1-1a-b + + + + ++ P 
Duivenlaan 3 + + + + + P 
Duivenlaan 5, 7, 9-9.2, 11-11.2 + + + + + P 
Duivenlaan 17-17.2 + + + + + P 
Duivenlaan 2 + + + + ++ P 
Duivenlaan 4, 6-8 + + + + + P 
Duivenlaan 32 + 0 + + + P 
Gaffellaan 2-8 + + + + + P 
Hofveld 57-61 / Fabianusstraat 12 + + + + + P 
Kraaienweg 55-93 + ++ + + + P 
Kraaienweg 10-16 + + ++ + + P 
Marchantstraat 37 + 0 + + + P 
Meerkoetweg 1-53, 2-58, 
Adelaarslaan 11-33, 4-44, 
Wulpenlaan 1-27, 2-3, 
Roerdompweg 2-10 

+ + ++ + + P 

Oranjedwarsstraat 9-15 + + + + + P 
Oranjestraat 57-63 + + + + ++ P 
Oranjestraat 28-30 + + + + + P 
Oude Beekbergerweg 252-320, 
Bernard Zweerslaan 22-26 

+ + ++ + + P 

Oude Beekbergerweg 98 ++ 0 + + 0 P 
Oude Beekbergerweg 151 + 0 0 ++ + P 
Patrijsweg 8 + + + + ++ P 
Reigersweg 43 + + + + 0 P 
Reigersweg 46-52 + + + + + P 
Reigersweg 84 + + + + + P 
Reigersweg 130-130a + + ++ + + P 
Ruys de Berenbrouckstraat 13-21, 
23-31, 81-93, 95-107 

+ + + + + P 

Schubertlaan 21 + + + + ++ P 
Schubertlaan 2-28 + + + + + P 
Schubertlaan 30-52 + + + + + P 
Spadelaan 3 + + + + + P 

Spadelaan 8-8.2 + 0 + + ++ P 
Spreeuwenweg 1a + + 0 + + P 
Thorbeckestraat 36-38 + + + + + P 
Troelstrastraat 1 + 0 + ++ + P 
Valeriuslaan 1-51, 2-64, 
Wagenaarlaan 1-63, 2-52, 
Diepenbrocklaan 1-63, 2-52 

+ + + + 0 P 

Valkenweg 81-99 + + + + + P 
Van Houtenstraat 2-64, De 
Visserstraat 2-64, Piersonstraat 2-
64, Schaperstraat 2-64, Cort van der 
Lindenstraat 8-70 

+ + ++ + + P 

Wagenstraat 13-15 + + + + + P 
Wulpenlaan 29-31 + + + + + P 
Wulpenlaan 38-42 + + + + + P 
Zwaluwweg 7-13, 4-14, Patrijsweg 
18-28, Schimmelpenninckstraat 1-
5a, 2-6a 

+ + + + + P 
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Gemeentelijke monumenten (GM) en rijksmonumenten (RM) 
 
Arnhemseweg 71 (GM) 
Arnhemseweg 74 (GM) 
Arnhemseweg 275-277 (GM) 
Debussylaan 47-47a (GM) 
Eksterweg 71-73 (GM) 
Hofveld 107-143 (GM) 
Ibisplein 3-57, 2-60, Eendenweg 16-32 
Kayersdijk 70 (GM) 
Oude Beekbergerweg 19-23 (GM) 
Sebastiaanplein 1-3 (RM) 
Talingweg 207-215 (GM) 
Tenderlaan 2-8 (GM) 
Transformatorhof 75 (GM) 
Zuiderkerkplein 2-8, 34-36 (GM) 
 
Potentiële gemeentelijke monumenten 
 
De Savornin Lohmanstraat 2-36, 38-72, 74-108 / Goeman Borgesiusstraat 
22-68, 70-116, 118-164 (complex) 
Eendenweg 13-47, 49-83, 85-119, 121-155 (complex wordt gesloopt) 
Haringvliet 16 
Hofveld 12 
Hofveld 72-102, Ravenweg 2-32 & 34-52, Arnhemseweg 243-249 
(complex) 
Loudonstraat 28 
Talingweg 41 
Waalstraat 2 
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 Korte karakteristiek  1 2 3 4 5 W 

1e Wormenseweg 14 

 

Op de hoek van de Arnhemseweg in Brummelhof gelegen vrijstaande woning uit circa 1905-
1910, opgetrokken in kalkzandsteen en met speklagen. Eén bouwlaag en een mansarde. 
Originele detaillering en bijbehorend smeedijzeren tuinhek.  

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de 1e Wormenseweg, die als prestedelijke 
uitvalsweg wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit dezelfde 
periode aan dit deel van de 1e Wormenseweg, met deels gemeenschappelijke 
kenmerken; 

3. Door de sterk in het oog vallende ligging op de hoek van de Arnhemseweg en aan het 
begin van de 1e Wormenseweg van grote beeldbepalende waarde; 

4. Het pand heeft voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied historische waarde; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering opmerkelijk gaaf behouden gebleven 

voorbeeld van bekend Apeldoorns woonhuistype; bijzonder materiaalgebruik; 

+ + ++ + ++ H 

1e Wormenseweg 38 

 
 

Markante middenstandsvilla uit circa 1910, in neorenaissancetrant en met chaletstijlinvloed. 
Opmerkelijk in de door arbeidersbebouwing gedomineerde wijk Brummelhof. Het pand 
bestaat uit twee bouwlagen met een zadeldak en een opzij gelegen serre met balkon. 
Ligging schuin tegenover de Fitislaan.  

1. Van groot belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de 1e Wormenseweg, die als prestedelijke 
uitvalsweg wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit dezelfde 
periode aan dit deel van de 1e Wormenseweg, met deels gemeenschappelijke 
kenmerken; 

3. Van beeldbepalende waarde vanwege in het oog vallende ligging schuin tegenover 
de haaks op de 1e Wormenseweg aansluitende Fitislaan; 

4. Het pand heeft voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied historische 
waarde;  

5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf behouden gebleven; 

++ + + + ++ H 
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 Korte karakteristiek  1 2 3 4 5 W 

1e Wormenseweg 40 

 

Vrijstaande woning met voortuintje uit omstreeks 1900 in de wijk Brummelhof, met één 
bouwlaag, een evenwijdig aan de voorgevel gelegen mansarde, en een middenrisaliet.  
Ligging in de as van de Fitislaan. 

1. Van groot belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de 1e Wormenseweg, die als prestedelijke 
uitvalsweg wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit dezelfde 
periode aan dit deel van de 1e Wormenseweg, met deels gemeenschappelijke 
kenmerken; 

3. Hoge beeldbepalende waarde vanwege de sterk in het oog vallende ligging in de as 
van de haaks op de 1e Wormenseweg aansluitende Fitislaan; 

4. Het pand heeft voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied historische 
waarde; 

5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering opmerkelijk gaaf behouden gebleven 
voorbeeld van bekend Apeldoorns woonhuistype; 

++ + ++ + ++ H 
 
 
 
 
 
 

1e Wormenseweg 61-63 

 
 

Twee vrijstaande winkelhuizen uit 1924 met een symmetrische winkelpui, i.o.v. G. den Hartogh 
gebouwd naar een ontwerp van H. Lagtenberg. Ze tellen anderhalve bouwlaag en hebben een 
afgewolfd zadeldak (61) en een zadeldak (63).  

1. Van groot belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de 1e Wormenseweg, die als prestedelijke 
uitvalsweg wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit dezelfde 
periode aan dit deel van de 1e Wormenseweg, met deels gemeenschappelijke 
kenmerken; de twee panden vormen bovendien samen een markant ensemble; 

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde; 
4. De twee panden hebben voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied historische 

waarde; illustratie van de toenemende ‘bewinkeling’ van het gebied; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering gaaf bewaard gebleven voorbeelden van een 

voormalig buurtwinkeltje, in de wijk Brummelhof van een inmiddels zeldzaam type;  

++ + + + ++ H 

 

Zie 1e Wormenseweg 61-63       
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 Korte karakteristiek  1 2 3 4 5 W 

1e Wormenseweg 64-66, 68-70, 72-74 

 
 
 

Drie dubbele woningen uit circa 1905 aan weerskanten van de op de 1e Wormenseweg 
aansluitende 2e Johannastraat en tegenover de Vinkenlaan, uitgevoerd in neorenaissancetrant, 
met één bouwlaag en een haaks op de voorgevel gelegen mansardedak. Eén pand is later 
witgeverfd.  

1. Van groot belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de 1e Wormenseweg, die als prestedelijke 
uitvalsweg wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de 1e Wormenseweg, met deels 
gemeenschappelijke kenmerken; de drie panden vormen bovendien samen een 
markant ensemble; 

3. Door de ligging aan een kruispunt van straten van grote beeldbepalende waarde; 
4. Het drietal heeft voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied historische waarde; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven; maar met 

enige vernieuwing en één later geheel witgeverfd pand; markante, voor Apeldoorn 
kenmerkende typologie; 

++ ++ ++ + + H 

1e Wormenseweg 64-66, 68-70, 72-74 

 

Zie voorgaande beschrijving.        
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 Korte karakteristiek  1 2 3 4 5 W 

1e Wormenseweg 85 

 

Woonhuis in een ingetogen zakelijke trant uit circa 1915, met anderhalve bouwlaag en een 
zadeldak. Achterliggende bedrijfsruimte. Vrij gaaf bewaard gebleven. Onderdeel van de 
lintbebouwing langs een doorgaande weg. 

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de 1e Wormenseweg, die als prestedelijke 
uitvalsweg wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de 1e Wormenseweg, met deels 
gemeenschappelijke kenmerken;  

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde; 
4. Het object heeft voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied historische waarde; 

voorbeeld van de vroegere bedrijvigheid langs dit gedeelte van de weg; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering gaaf bewaard gebleven; door de combinatie 

met een bijbehorende bedrijfsruimte van zeldzaamheidswaarde; 
 

+ ++ + + ++ H 

1e Wormenseweg 156 en 158 

 
 

Op de hoek van de Oude Beekbergerweg gelegen complex dat uit een school en een vrml. 
onderwijzerswoning bestaat (Meester Lugtmeijersschool), rond 1900 gebouwd in 
neorenaissancetrant. Beide gebouwen hebben één bouwlaag. Woning met dakhuis en 
mansardedak. Verbouwing rond 1955-1960.  

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de 1e Wormenseweg, die als prestedelijke 
uitvalsweg wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de 1e Wormenseweg, met deels 
gemeenschappelijke kenmerken;  

3. Door de ligging op de hoek van twee straten van grote beeldbepalende waarde; 
4. Als een voor het lager onderwijs in de wijk bedoelde school met bijbehorende 

onderwijzerswoning van groot belang voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het 
gebied; 

5. Vooral in de hoofdvorm gaaf behouden gebleven; maar diverse detailwijzigingen; 

+ ++ ++ ++ + H 

1e Wormenseweg 156 en 158  

 

Zie voorgaande beschrijving.        
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1e Wormenseweg 178 

 
 

Op de hoek van de Hendrik Felsstraat gelegen vrijstaande woning in neorenaissancetrant uit 
circa 1910, met één bouwlaag, een dakhuis en een mansarde. Onderdeel van de lintbebouwing 
langs een doorgaande weg. 

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de 1e Wormenseweg, die als prestedelijke 
uitvalsweg wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de 1e Wormenseweg, met deels 
gemeenschappelijke kenmerken; 

3. Door de ligging op de hoek van de Hendrik Felsstraat vormt dit object een belangrijke 
blikvanger met grote beeldbepalende waarde; 

4. Het object heeft voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied historische waarde; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering gaaf bewaard gebleven, met bijbehorend 

smeedijzeren tuinhek; zeer goed voorbeeld van dit typisch Apeldoornse woonhuistype; 

+ ++ ++ + ++ H 

2e Wormenseweg 63-65 

 

In de zichtas van de Sperwerlaan gelegen dubbele woning in neorenaissancetrant uit circa 
1905-1910. Het pand telt één bouwlaag en heeft een haaks op de voorgevel gelegen 
mansardedak.  

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de 2e Wormenseweg, die als prestedelijke 
uitvalsweg wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is geen sprake van bijzondere ensemblewaarde; 
3. Door de ligging in de as van de Sperwerlaan van zeer grote beeldbepalende waarde;  
4. Het object heeft voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied historische waarde; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering gaaf bewaard gebleven; goed voorbeeld van 

dit typisch Apeldoornse woonhuistype; 

+ 0 ++ + ++ H 

2e Wormenseweg 72 

 

Aan de overzijde van de Kraanvogelhof en op de hoek van de Sperwerlaan gelegen vrijstaande 
woning in neorenaissancetrant uit circa 1910. Het pand heeft één bouwlaag en een 
zolderverdieping die is gevat onder een mansarde.  

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de 2e Wormenseweg, die als prestedelijke 
uitvalsweg wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is geen sprake van bijzondere ensemblewaarde; 
3. Door de ligging tegenover de Kraanvogelhof en op de hoek van de Sperwerlaan valt dit 

pand sterk in het oog, met grote beeldbepalende waarde; 
4. Het object heeft voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied historische waarde; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering is dit pand opmerkelijk gaaf bewaard 

gebleven; goed voorbeeld van dit typisch Apeldoornse woonhuistype; 

+ 0 ++ + ++ H 
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Arnhemseweg 19 

 
 

In het eerste gedeelte van de Arnhemseweg gelegen middenstandsvilla in    
neorenaissancetrant uit omstreeks 1900, opgetrokken in oranje verblendsteen. Vergelijkbare 
opzet als de buurpanden op de nrs. 21 en 23, op de hoek van de Oranjedwarsstraat. 

1. Van groot belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels gemeenschappelijke 
kenmerken; voorts is er in combinatie met de vergelijkbaar opgezette buurpanden op 
de nrs. 21 en 23 hoge ensemblewaarde; 

3. Als onderdeel van het sterk in het oog vallend ensemble op de hoek van de 
Oranjedwarsstraat van grote beeldbepalende waarde;  

4. Het object heeft voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied historische waarde; 
5. Afgezien van een enkele ondergeschikte wijziging zowel in de hoofdvorm als de 

detaillering overwegend gaaf bewaard gebleven; goed voorbeeld van dit vaker 
voorkomende villatype in Apeldoorn; 

 

++ ++ ++ + ++ H 

Arnhemseweg 21 en 23 

 

Twee in het eerste deel van de Arnhemseweg gelegen woonhuizen in neorenaissancetrant uit 
circa 1900, opgetrokken in oranje verblendsteen. Vergelijkbare opzet als het pand op nr. 19, 
deel uitmakende van een ensemble op de hoek van de Oranjedwarsstraat.  

1. Van groot belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels gemeenschappelijke 
kenmerken; voorts is er in combinatie met hete vergelijkbaar opgezette buurpand op 
nr.19 hoge ensemblewaarde; 

3. Als onderdeel van een sterk in het oog vallend ensemble op de hoek van de 
Oranjedwarsstraat van grote beeldbepalende waarde; 

4. De twee panden hebben voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied historische 
waarde; 

6. In de hoofdvorm gaaf behouden gebleven, maar enige detailwijzigingen; voorbeeld van 
vaker voorkomend villatype in Apeldoorn; 

5.  

++ ++ ++ + + H 



 

 

 
Ruimtelijke en cultuurhistorische waardering van de karakteristieke bebouwing Apeldoorn Zuid II april 2015 II blad  20 

 Korte karakteristiek  1 2 3 4 5 W 

Arnhemseweg 25-27a-c 

 

Dubbel winkelhuis uit circa 1910 op de hoek van de Oranjedwarsstraat, uitgevoerd in een 
traditionalistische trant. Tweelaags bouwmassa met een afgeplat omlopend schilddak en 
historische winkelpuien. 

1. Van groot belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke 
uitvalsweg wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels gemeenschappelijke 
kenmerken;  

3. Sterk in het oog vallende hoekligging, met grote beeldbepalende waarde; 
4. Het object heeft voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied historische waarde; 

illustratief voor de toenemende ‘bewinkeling” van het gebied; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf behouden gebleven 

voorbeeld van een dubbel winkelhuis, in de wijk Brummelhof van een inmiddels 
zeldzaam type; 

++ ++ ++ + ++ H 

Arnhemseweg 29 

 

Middenstandsvilla uit omstreeks 1900-1905, met twee bouwlagen en een haaks op de voorgevel 
gelegen zadeldak. Het object is uitgevoerd in neorenaissancetrant, met gepleisterde speklagen.  

1. Van groot belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels 
gemeenschappelijke kenmerken; 

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde; 
4. Het object heeft voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied historische waarde; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf behouden gebleven 

voorbeeld van bekend Apeldoorns woonhuistype;  

++ ++ + + + H 



 

 

Ruimtelijke en cultuurhistorische waardering van de karakteristieke bebouwing bebouwing Apeldoorn Zuid II april 2015 II blad  21 

 Korte karakteristiek  1 2 3 4 5 W 

Arnhemseweg 33 

 

Schuin tegenover de Tenderlaan gelegen middenstandsvilla uit circa 1895-1900, uitgevoerd in 
Neorenaissancetrant. Het pand heeft twee bouwlagen en een afgeplat omlopend schilddak. 
Enige detailwijzigingen.  

1. Van groot belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels 
gemeenschappelijke kenmerken; 

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde; 
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historische waarde; 
5. Vrij gaaf bewaard gebleven, maar enige detailwijzigingen; markant villatype; 

++ ++ + + + H 

Arnhemseweg 35 

 

Schuin tegenover de Tenderlaan gelegen eenvoudige middenstandsvilla uit circa 1875-1880  
die tot de oudste bebouwing in de straat behoort. Het in een classicistische trant uitgevoerde 
object telt één bouwlaag en heeft een schilddak en dakhuis.  

1. Van groot belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels 
gemeenschappelijke kenmerken; 

3. In het oog vallende ligging tegenover de Tenderlaan, van beeldbepalende waarde; 
4. Voor de  ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historische waarde; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering gaaf behouden gebleven voorbeeld van 

bekend Apeldoorns woonhuistype; als één van de oudste panden in deze straat van 
zeldzaamheidswaarde; 

++ ++ + + ++ H 

Arnhemseweg 55a-57 

 

Op de hoek van de Adelaarslaan gelegen laat 19de-eeuws vrml. kantoorpand met erachter 
liggend bedrijfsgedeelte, uitgevoerd in neorenaissancetrant. Het voorhuis telt één bouwlaag en 
heeft een mansardedak. Het bedrijfsgedeelte heeft een platdak en een vierledig sheddak. 

1. Van groot belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels 
gemeenschappelijke kenmerken; 

3. Sterk in het oog vallende ligging op de hoek van de Adelaarslaan, achteraan op een 
opvallend diepe kavel; daardoor hoge beeldbepalende waarde; 

4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historische waarde; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf bewaard gebleven; als één 

van de weinige historische bedrijfspanden aan dit deel van de Arnhemseweg 
vertegenwoordigt het object zeldzaamheidswaarde;    

++ + ++ + ++ H 
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Arnhemseweg 59 

 

Uit circa 1915 daterende middenstandsvilla in een traditionalistische trant, met enige invloed 
van het Nieuw-Historisme, mogelijk naar ontwerp van A. van Driesum. Het pand heeft twee 
bouwlagen, een afgewolfd zadeldak, een erker en vensters met luiken. Ligging schuin tegenover 
de Spadelaan.  

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels 
gemeenschappelijke kenmerken; 

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde; 
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historische waarde; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf bewaard gebleven; 

mogelijk naar ontwerp van de voor Apeldoorn belangrijke architect A. van Driesum;  

+ ++ + + ++ H 

Arnhemseweg 65 

 

Langs het noordelijk gedeelte van de Arnhemseweg gelegen ruime middenstandsvilla uit circa 
1900, uitgevoerd in neorenaissancetrant. Het pand is deels één- deels tweelaags en heeft een 
mansardedak en een serre. Vergelijkbare opzet als het buurpand op nr. 67. 

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels 
gemeenschappelijke kenmerken; 

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde door de markante hoofdvorm en de 
ligging schuin tegenover een haaks op de Arnhemseweg aansluitende zijstraat; 

4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historische waarde; 
7. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering gaaf bewaard gebleven; goed voorbeeld van 

dit vaker voorkomende villatype in Apeldoorn; 
5.  

+ ++ + + ++ H 
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Arnhemseweg 67a-b 

 
 

Langs het noordelijk gedeelte van de Arnhemseweg gelegen middenstandswoning uit circa 
1900, in neorenaissancetrant en met enige invloed van de Chaletstijl. Het pand is deels één- 
deels tweelaags en heeft een mansardedak. Vergelijkbare opzet als het buurpand op nr. 65. 

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels 
gemeenschappelijke kenmerken; 

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde door de markante hoofdvorm en de 
ligging schuin tegenover een haaks op de Arnhemseweg aansluitende zijstraat; 

4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van e historische waarde; 
8. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering gaaf bewaard gebleven; goed voorbeeld van 

dit vaker voorkomende villatype in Apeldoorn; 
5.  

+ ++ + + ++ H 

Arnhemseweg 69 

 

In 1933 i.o.v. M.D. Hage naar ontwerp van Jan van Dongen jr. gebouwde woning met praktijk en 
spreekkamer, uitgevoerd in een zakelijke trant. Het pand is tweelaags en heeft een opvallend 
hoge kap in de vorm van een zadeldak met romaanse pannen. Verzorgde detaillering.  

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels 
gemeenschappelijke kenmerken; Ligging naast gemeentelijk monument nr. 71. 

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde door de ligging schuin tegenover de 
Wissellaan; 

4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historische waarde; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf bewaard gebleven; 

verzorgd ontwerp van een landelijk vooraanstaande architect; zeldzaamheidswaarde; 

+ ++ + + ++ H 

Arnhemseweg 73 

 

In 1921 i.o.v. F.C. Obbes door J. A. Heuvelink gebouwde middenstandswoning met twee 
bouwlagen en een afgewolfd zadeldak, genaamd Erica. Het pand telt twee bouwlagen en heeft 
een afgewolfd zadeldak. Ligging schuin tegenover de haaks op de Arnhemseweg aansluitende 
Wissellaan.  

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels 
gemeenschappelijke kenmerken; Ligging naast gemeentelijk monument nr. 71. 

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde door de ligging schuin tegenover de 
Wissellaan; 

4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historische waarde; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf bewaard gebleven ontwerp 

van een voor Apeldoorn belangrijke architect; 

+ ++ + + ++ H 
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Arnhemseweg 77 

 

In 1930 i.o.v. J.W. Simmelink door architect J.H. Klosters ontworpen middenstandsvilla in een 
zakelijke trant. Het pand is tweelaags en heeft een pannengedekt tentdak. Ligging tegenover  
de Wagenstraat.  

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels 
gemeenschappelijke kenmerken;  

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde door de ligging schuin tegenover de 
Wagenstraat; 

4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historische waarde; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf bewaard gebleven; naar 

ontwerp van een voor Apeldoorn belangrijke architect; 

+ ++ + + ++ H 

Arnhemseweg 79 

 

In 1939 naar ontwerp van de Apeldoornse architect Ferd. Best ontworpen middenstandsvilla     
in een traditioneel-zakelijke trant, met twee bouwlagen en een zadeldak. Ligging tegenover de 
Wagenstraat.  

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke 
uitvalsweg wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels 
gemeenschappelijke kenmerken;  

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde door de ligging schuin tegenover de 
Wagenstraat; 

4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historische waarde; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering gaaf bewaard gebleven; naar ontwerp van 

een voor Apeldoorn belangrijke architect; 

+ ++ + + ++ H 
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Arnhemseweg 87 

 

In 1931 naar ontwerp van de Apeldoornse architect H. Verkerk gebouwde middenstandsvilla 
met garage, uitgevoerd in een traditionalistische trant en genaamd Eigen Haard. Het pand heeft 
twee bouwlagen en een pannengedekt schilddak. Ligging schuin tegenover de vrml. Zuiderkerk.  

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels 
gemeenschappelijke kenmerken;  

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde;  
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historische waarde; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering gaaf bewaard gebleven; naar ontwerp van 

een voor Apeldoorn belangrijke architect; markante hoofdvorm en details; 

+ ++ + + ++ H 

Arnhemseweg 103 

 

In 1922 naar ontwerp van D.J. en G. Grutterink ontworpen middenstandsvilla in een zakelijke 
trant, met anderhalve bouwlaag, een zadeldak en een erker met balkon. Ligging in de knik van 
de Arnhemseweg bij de aansluiting op de Koning Stadhouderlaan.  

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels 
gemeenschappelijke kenmerken;  

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde, mede door de ligging in een knik van de 
Arnhemseweg; 

4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historische waarde; 
5. Gaaf bewaard gebleven en zorgvuldig en markant vormgegeven ontwerp van een voor 

Apeldoorn belangrijk architectenduo;  

+ ++ + + ++ H 

Arnhemseweg 105 

 

In 1924 naar ontwerp van D.J. Grutterink ontworpen middenstandsvilla in een zakelijke trant, 
met invloed van de Engelse landhuisstijl. Het pand telt anderhalve bouwlaag en heeft een 
zadeldak, een erker en een markant houten voorschot. Ligging in de knik van de Arnhemseweg 
bij de aansluiting op de Koning Stadhouderlaan.  

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels 
gemeenschappelijke kenmerken;  

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde, mede door de ligging in een knik van de 
Arnhemseweg; 

4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historische waarde; 
5. Gaaf bewaard gebleven en zorgvuldig en markant vormgegeven ontwerp van een voor 

Apeldoorn belangrijke architect; 

+ ++ + + ++ H 
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Arnhemseweg 107 

 

In 1929 door D.J. Grutterink ontworpen middenstandsvilla in een zakelijke trant, met twee 
bouwlagen, een schilddak en erkers. Markante ligging in de knik van de Arnhemseweg bij de 
aansluiting op de Koning Stadhouderlaan en op de hoek van de Pelikaanlaan.   

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels gemeenschappelijke 
kenmerken;  

3. Door zijn ligging op straathoek van grote beeldbepalende waarde; 
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historische waarde; 
5. Gaaf bewaard gebleven en zorgvuldig en markant vormgegeven ontwerp van een voor 

Apeldoorn belangrijke architect; 

+ ++ ++ + ++ H 

Arnhemseweg 125 

 

Uit circa 1900 daterend woonhuis zoals bedoeld voor de middenklasse en uitgevoerd in 
neorenaissancetrant. Het pand is tweelaags en heeft een afgeplat omlopend schilddak. Ligging 
vlakbij de aansluiting van de Arnhemseweg op de Koning Stadhouderlaan.  

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit dezelfde 
periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels gemeenschappelijke 
kenmerken;  

3. Door de markante hoofdvorm die afwijkt van de belendende bebouwing en de ligging 
bij een bocht in de Arnhemseweg van grote beeldbepalende waarde; 

4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historische waarde; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf bewaard gebleven, met 

slechts een enkele (detail)wijziging; opmerkelijk bouwtype; 

+ + ++ + ++ H 
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Arnhemseweg 139 

 
 

Op de hoek van de Reigersweg gelegen winkelhuis uit circa 1905, uitgevoerd in 
neorenaissancetrant, met speklagen. Het pand telt één bouwlaag en heeft een mansarde. 
Historische winkelpui.  

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke 
uitvalsweg wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof / Vogelkwartier; 

2. Er is sprake van ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit dezelfde 
periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels gemeenschappelijke 
kenmerken;  

3. Door zijn hoekligging van hoge beeldbepalende waarde; 
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historische waarde; illustratie 

van de ‘bewinkeling’ in het gebied in het verleden; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf behouden gebleven 

voorbeeld van een winkelhuis, in de wijk Brummelhof van een inmiddels zeldzaam 
type; 

+ + ++ + ++ H 

Arnhemseweg 217 

 
 

Door gemeentearchitect G. de Zeeuw ontworpen metaarhuis uit 1929 op de Israëlitische 
Begraafplaats aan de Arnhemseweg. Het symmetrisch opgezette bouwwerk met platte daken 
staat centraal op het lommerrijke terrein, in de as van de uit een dubbel smeedijzeren draaihek 
bestaande toegangspoort.  

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof / Vogelkwartier; 

2. Samen met de terreinaanleg en de bijbehorende hekwerken van hoge 
ensemblewaarde;  

3. Er is slechts beperkt sprake van beeldbepalende waarde; 
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van hoge historische waarde 

vanwege de bijzondere functie; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf bewaard gebleven 

voorbeeld van een metaarhuis; in Apeldoorn vertegenwoordigt dit object 
zeldzaamheidswaarde; 

+ ++ 0 ++ ++ H 
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Arnhemseweg 269 

 

In 1931 i.o.v. P.M. Zwagerman door D.J. Grutterink ontworpen middenstandsvilla in een 
zakelijke trant, met twee bouwlagen en een schilddak, gelegen aan de rand van het 
Componistenkwartier, vlakbij de H.H. Fabianus- en Sebastianuskerk (RM).  

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke 
uitvalsweg wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van het Componisten- en 
Vogelkwartier; met hoofdzakelijk voor de middenklasse bedoelde bebouwing langs de 
Arnhemseweg; 

2. Samen met de nabijgelegen historische bebouwing – waaronder de als een RM 
beschermde Fabianus- en Sebastianuskerk – onderdeel van een historisch ensemble 
dat wezenlijk is voor de lintbebouwing in dit deel van de wijk; hoge ensemblewaarde; 

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde; 
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historisch belang; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering gaaf bewaard gebleven en zorgvuldig 

vormgegeven ontwerp van een voor Apeldoorn belangrijke architect; 

+ ++ + + ++ H 

Arnhemseweg 28 / Stoomwezenstraat 1 

 
 

Uit circa 1905-1910 daterend winkelhuis met achter liggend schuurtje op de hoek van de 
Stoomwezenstraat, langs het eerste gedeelte van de Arnhemseweg, uitgevoerd in een 
traditionalistische trant. Het éénlaags pand heeft een mansardedak en een historische 
winkelpui.  

1. Van groot belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is geen sprake van bijzondere ensemblewaarde; 
3. Door de markante hoofdvorm en detaillering en de ligging op de hoek van de 

Stoomwezenstraat van grote beeldbepalende waarde; 
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historisch belang; illustreert de 

vroegere ‘bewinkeling” van het gebied; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf bewaard gebleven 

voorbeeld van een historisch winkelhuis, in de wijk Brummelhof van een inmiddels 
zeldzaam type; 

++ 0 ++ + ++ H 
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Arnhemseweg 42-44 

 

Schuin tegenover de Oranjedwarsstraat gelegen dubbel woonhuis uit circa 1870-1880. Het in 
een neoclassicistische trant vormgegeven object is éénlaags en heeft een afgeplat omlopend 
schilddak.  

1. Van groot belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels gemeenschappelijke 
kenmerken;  

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde; 
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historisch belang; 
5. In de hoofdvorm gaaf bewaard gebleven, maar met gewijzigde detaillering; onderdeel 

van de oudste bebouwing in de straat en daardoor in dit deel van Arnhem van 
zeldzaamheidswaarde;  

++ ++ + + ++ H 

Arnhemseweg 46, 46-2 

 

Uit circa 1925-1930 daterend dubbele middenstandswoning in een zakelijke trant, met twee 
bouwlagen en een schilddak. Vermoedelijk ontworpen door J.A. Heuvelink.  

1. Van groot belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels gemeenschappelijke 
kenmerken;  

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde; 
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historisch belang; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf bewaard gebleven pand, 

vermoedelijk naar ontwerp van een voor Apeldoorn belangrijke architect; 

++ ++ + + ++ H 

Arnhemseweg 48 

 
 

Uit circa 1910 daterende deels één- deels tweelaags middenstandsvilla in neorenaissancetrant, 
met enige invloed van de chaletstijl. Het pand heeft deels een zadeldak en deels een afgeplat 
omlopend schilddak. Markante naast gelegen garage met zadeldak en oorspronkelijke 
detaillering; 

1. Van groot belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels gemeenschappelijke 
kenmerken;  

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde; 
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historisch belang; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf bewaard gebleven; goed 

voorbeeld van dit vaker voorkomende villatype in Apeldoorn; 
 

++ ++ + + ++ H 



 

 

 
Ruimtelijke en cultuurhistorische waardering van de karakteristieke bebouwing Apeldoorn Zuid II april 2015 II blad  30 

 Korte karakteristiek  1 2 3 4 5 W 

Arnhemseweg 50 

 
 

Op de hoek van de Tenderlaan gelegen middenstandsvilla in neorenaissancetrant uit circa 
1905-1910. Het pand is tweelaags en een heeft een zadeldak en een afgeplat omlopend 
schilddak.  

1. Van groot belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels gemeenschappelijke 
kenmerken;  

3. Door de ligging op de hoek van de Tenderlaan is er sprake van hoge beeldbepalende 
waarde; 

4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historisch belang; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf bewaard gebleven; goed 

voorbeeld van dit vaker voorkomende villatype in Apeldoorn; 
 

++ ++ ++ + ++ H 

Arnhemseweg 60 

 
 

Vlakbij de aansluiting op de Spadelaan gelegen middenstandswoning uit omstreeks 1875-1880, 
uitgevoerd in een eclectische trant. Het pand is anderhalf laags en heeft een zadeldak. Deels 
vlakgepleisterde en deels in rough-cast uitgevoerde witgeverfde gevels.   

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit dezelfde 
periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels gemeenschappelijke 
kenmerken;  

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde; 
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van groot historisch belang; het 

pand behoort tot de oudste aanwezige bebouwing van het gebied en illustreert zo de 
vroegste bebouwingsfase; 

5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf bewaard gebleven; deel 
uitmakende van de oudste bebouwing in dit deel van de straat; zeldzaamheidswaarde; 

+ + + ++ ++ H 



 

 

Ruimtelijke en cultuurhistorische waardering van de karakteristieke bebouwing bebouwing Apeldoorn Zuid II april 2015 II blad  31 

 Korte karakteristiek  1 2 3 4 5 W 

Arnhemseweg 70-70-2, 72-72-2 

 
 

Twee dubbele middenstandsvilla’s in een zakelijke trant, in 1933 ontworpen door de 
Apeldoornse architect A. Homan. Ze hebben twee bouwlagen en een schilddak. Ligging op de 
hoek van de Wagenstraat, naast de als een GM beschermde Zuiderkerk met pastorie. 

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels gemeenschappelijke 
kenmerken; grote samenhang met de naastgelegen Zuiderkerk en pastorie (GM); 

3. Sterk in het oog vallende ligging op de hoek van de Wagenstraat; hoge 
beeldbepalende waarde; 

4. Voor  de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historisch belang; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf bewaard gebleven; van 

van een in Apeldoorn vaker voorkomend type; 
   

+ ++ ++ + + H 

Arnhemseweg 80 / Gaffellaan 2 

 
 

Op de hoek van de Gaffellaan en direct naast het complex van de Zuiderkerk (GM) gelegen 
dubbele middenstandswoning uit circa 1930, uitgevoerd in een zakelijke trant. Het pand heeft 
één bouwlaag en een zadeldak met steekkap.  

1. Van belang als onderdeel van de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen 
lintbebouwing langs dit gedeelte van de Arnhemseweg, die als prestedelijke uitvalsweg 
wezenlijk is voor de gebiedskarakteristiek van Brummelhof; 

2. Er is sprake van hoge ensemblewaarde met de overige historische bebouwing uit 
dezelfde periode aan dit deel van de Arnhemseweg, met deels gemeenschappelijke 
kenmerken; grote samenhang met de naastgelegen Zuiderkerk en pastorie (GM); 

3. Markante en sterk in het oog vallende ligging op de hoek van twee straten; hoge 
beeldbepalende waarde; 

4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historisch belang; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf bewaard gebleven; van 

een in Apeldoorn vaker voorkomend type; 

+ ++ ++ + + H 

Arnhemseweg 80 / Gaffellaan 2 

 

Zie voorgaande beschrijving.        
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Colijnstraat 51 

 

Opmerkelijke zaalkerk met lagere aanbouwen uit 1964. Eigenzinnig voorbeeld van moderne 
kerkarchitectuur, mede door de expressieve hoofdvorm met cilindervormige centraal gedeelte. 
Ingrijpende verbouwing (toevoegingen), waardoor oorspronkelijk concept is gewijzigd. Het 
gebouw ligt op een zeer prominente plek in de wijk. 

1. Van groot belang voor de in de wijk in het kielzog van de naoorlogse 
uitbreidingsgolven tot stand gekomen bijzondere bebouwing; 

2. Er is sprake van ensemblewaarde in de samenhang met de omliggende 
stedenbouwkundige structuur, de aanpalende woonwijk en de groene wijkrand langs 
de Kayersdijk;  

3. Door zijn markante en sterk in het oog vallende expressieve hoofdvorm en de ligging in 
de parkrand is er sprake van hoge beeldbepalende waarde; 

4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van de wijk en vanwege de bijzondere 
oorspronkelijke functie van groot historisch belang; 

5. Typologisch van belang als een markant, maar wel flink gewijzigd voorbeeld van 
naoorlogse protestantse kerkbouw in modernistische trant;  

++ + ++ ++ 0 H 

Duivenlaan 22a 

 
 

Uit circa 1900-1905 daterend enkhuis in neorenaissancetrant, met één bouwlaag en een 
zadeldak. Het pand maakt deel uit van de in fasen tot stand gekomen lintbebouwing langs de 
Duivenlaan.  

1. Van groot belang  als relict van de prestedelijke fase van het gebied; 
2. Er is geen sprake van een bijzondere ensemblewaarde; 
3. Er is sprake van beeldbepalende waarde; 
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historisch belang; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering gaaf bewaard gebleven enkhuisje dat tot de 

oudste bebouwing in dit deel van de wijk behoort; zeldzaamheidswaarde; 

++ 0 + + ++ H 
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Eendenweg-Zwanenweg complex 

 
 

Uit 1919 daterend sociale woningbouwcomplex in een traditioneel-zakeijke trant, behoort tot de 
vroege complexmatige bebouwing van Wormen, De aan enkele straatjes en een centraal 
pleintje gegroepeerde woningen zijn veelal in blokjes van twee gekoppeld. Ze hebben één 
bouwlaag, bakstenen gevels en een pannengedekt zadeldak.  

1. Van belang voor de in het vroege interbellum tot stand gekomen bebouwing in het 
Vogelkwartier, met diverse sociale woningbouwcomplexen; 

2. Er is sprake van ensemblewaarde. Het complex maakt onderdeel uit van een 
omgeving met voornamelijk grondgebonden eengezinswoningen uit de naoorlogse 
periode; 

3. Het geheel is door de markante complexopzet en enkele accentpanden van groot 
beeldbepalend belang voor zijn omgeving; 

4. Als één van de vroegste sociale woningbouwcomplexen is dit complex voor de 
historische ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van groot belang; 

5. In hoofdzaak gaaf voorbeeld van een volgens de tuindorpgedachte opgezet 
woningbouwcomplex uit het interbellum, in schaal, aanleg en vorm typerend voor de 
gemeente Apeldoorn; 

+ + ++ ++ ++ H 

 

Het complex bestaat uit de volgende onderdelen: 
Eendenweg 2-14 
Zwanenweg 8-16, 18-30, 5-7, 9-25 
Kievitsweg 6-16, 26-36 
Talingweg 5, 7, 9, 11-13, 15, 4-6, 8, 10, 12-14 

      

Fabianusstraat 4 

 
 

In 1927 naar ontwerp van Gemeentewerken (dir. W. Nolen) gebouwde school, opgericht voor 
het Bijzonder Lager Onderwijs. Uitgevoerd in Amsterdamse Schooltrant, met twee bouwlagen 
en platte daken. Ligging langs een groenkavel op de hoek van het Hofveld.  

1. Van belang voor de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen lintbebouwing in het 
Componisten- en Vogelkwartier; 

2. Er is geen sprake van bijzondere ensemblewaarde; 
3. Door zijn markante hoofdvorm en detaillering en door de sterk in het oog vallende 

ligging op de hoek van twee straten van groot beeldbepalend belang;  
4. Als een in oorsprong voor het lager onderwijs in de wijk bestemde school van groot 

belang voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied; 
5. Vrij gaaf bewaard gebleven karakter, maar met enkele uitbreidingen en 

detailwijzigingen;    

+ 0 ++ ++ + H 
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Fazantweg complex 

 
 

In 1923 i.o.v. de woningbouwvereniging Beter Wonen tot stand gebracht sociale 
woningbouwcomplex, naar ontwerp van architect J.C.A. Pieck. De 200 arbeiderswoningen zijn 
uitgevoerd in een aan de Amsterdamse School verwante trant, met één bouwlaag en 
mansardedaken. Voor de bouwtijd kenmerkende tuindorpachtige opzet met complexe 
rangschikking van de bouwblokken, markante hoekoplossingen en pleintjes. 

1. Van belang voor de tijdens het interbellum tot stand gekomen bebouwing in het 
Vogelkwartier, met diverse sociale woningbouwcomplexen; 

2. Er is sprake van een grote ensemblewaarde in samenhang met het naastgelegen 
woningbouwcomplex (Oude Beekbergerweg e.o.), dat uit dezelfde periode dateert;  

3. Het complex met zijn bijzondere stratenpatroon, pleintjes en accentpanden is van 
groot beeldbepalend belang voor zijn omgeving  

4. Als één van de vroegste sociale woningbouwcomplexen is dit complex voor de 
historische ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van groot belang; 

5. Goed en in hoofdzaak vrij gaaf behouden gebleven voorbeeld van 
woningbouwcomplex uit het interbellum; in detaillering gewijzigd;  

+ ++ ++ ++ + H 

 Het complex bestaat uit de volgende onderdelen: 
Fazantweg 1-23, 2-24 
Gruttoweg 1-19, 21-23, 2-16 
Korhoenweg 1-43, 2-36 
Kwartelweg 1-15, 2-16 
Leeuwerikweg 1-33, 2-40, 18-18a 
Oude Beekbergerweg 31-57 
Snipweg 1-29 
Talingweg 94-114 
Vogelplein 3-13, 2-12 
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Haringvliet 18 

 

In modernistische trant uitgevoerde grote woning uit 1966, ontworpen door T. Wiarda. Het pand 
heeft één bouwlaag en een plat dak en gebouwd volgens systeembouw door NV 
GeerdinkSysteembouw uit Beekbergen. Markante ligging in groene wijkrand.  

1. Van belang als onderdeel van de in het kader van de naoorlogse uitbreidingsplannen 
ontwikkelde Rivierenbuurt; 

2. De woning heeft ensemblewaarde als onderdeel van de reeks vrijstaande villa’s langs 
de zuidwand van de wijk; 

3. Het pand heeft door zijn opvallende verschijningsvorm en de inbedding in de groene 
wijkrand voor de onmiddellijke omgeving hoge beeldbepalende waarde; 

4. Van belang voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied; 
5. Het pand is van groot belang vanwege de hoge mate van authenticiteit (hoofdvorm, 

gevelindelingen, details) en het typologisch bijzondere en originele ontwerp; 

+ + ++ + ++ H 

Oude Beekbergerweg 86 

 

In het Vogelkwartier lakbij het kruispunt met de Valkenweg en de Snipweg gelegen oud 
enkhuisje uit circa 1900. Het pand heeft één bouwlaag en een zadeldak.  

1. Van groot belang  als relict van de prestedelijke fase van het gebied; 
2. Samen met de nabijgelegen bebouwing onderdeel van een klein historisch ensemble 

dat wezenlijk is voor de lintbebouwing in dit deel van de wijk; 
3. Er is sprake van beeldbepalende waarde; 
4. Van belang voor de historische ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied; 
5. Ondanks een enkele (detail)wijziging gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 

enkhuisje, deel uitmakende van de oudste bebouwing in de wijk; 
 

++ + + + ++ H 

Oude Beekbergerweg complex 

 
 

Uit 1923 daterend sociale woningbouwcomplex in Amsterdamse Schooltrant dat tot de eerste 
uitbreidingsgolven in Wormen behoort. De blokken zijn éénlaags en hebben bakstenen gevels 
met pannengedekte mansardedaken. Voor de bouwtijd kenmerkende tuindorpachtige opzet met 
complexe rangschikking van de bouwblokken, markante hoekoplossingen en pleintjes. 

1. Van belang voor de tijdens het interbellum tot stand gekomen bebouwing in het 
Vogelkwartier, met diverse sociale woningbouwcomplexen; 

2. Er is sprake van een grote ensemblewaarde in samenhang met het naastgelegen 
sociale woningbouwcomplex (Fazantweg e.o.), dat uit dezelfde periode dateert;  

3. Het grote complex met zijn bijzondere stratenpatroon, pleintjes en accentpanden is van 
groot beeldbepalend belang voor zijn omgeving; 

4. Als één van de vroegste sociale woningbouwcomplexen is dit complex voor de 
historische ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van groot belang; 

5. Goed en in hoofdzaak vrij gaaf behouden gebleven voorbeeld van 
woningbouwcomplex uit het interbellum; in detaillering gewijzigd; 

+ ++ ++ ++ ++ H 
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 Het complex bestaat uit de volgende onderdelen: 
Oude Beekbergerweg 34-80 
Mussenweg 1-27, 2-32 
Spreeuwenweg 1-47, 2-40 
Valkenweg 2-56 

      

Ruys de Beerenbrouckstraat 33-79, 109-155 

 
 

Twee evenwijdig aan de straat gelegen maisonnette-gebouwen uit 1957. Arch. R. Pril en H.Th. 
Wijdeveld. Uitgevoerd als galerijflats in shake-handstrant met licht geknikte daken en 
losgekoppelde trappenhuizen. Rechthoekige plattegronden. Gevels in schoonmetselwerk.  

1. Van belang voor de na de oorlog tot stand gekomen bebouwing in het 
Staatsliedenkwartier; 

2. Er is sprake van ensemblewaarde, in combinatie met de tegelijk gebouwde blokjes 
eengezinswoningen in de directe omgeving; 

3. Door hun ligging langs de noordelijke rand van het Zuiderpark, waar de maisonnette-
gebouwen een markant scherm vormen van hoge beeldbepalende waarde;  

4. Van belang voor de historische ontwikkelingsgeschiedenis van het 
Staatsliedenkwartier; 

5. Door de opzet als maisonnettes en door de losgekoppelde trappenhuizen van 
typologisch belang als een opmerkelijk voorbeeld van gestapelde woningbouw; gaaf 
bewaard gebleven; zeldzaamheidswaarde; 

+ + ++ + ++ H 
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Schubertlaan 17 

 
 

In 1934 naar ontwerp van de Apeldoornse architect H. Gerritsen gebouwde middenstandsvilla in 
een traditionalistische en boerderijachtige trant, met één bouwlaag, een afgewolfd zadeldak en 
vensters met luiken. Ligging pal in de as van de Mozartlaan. 

1. Van belang voor de tijdens het interbellum tot stand gekomen lintbebouwing in het 
Componistenkwartier, met deels voor de middenklasse bedoelde vrijstaande 
woonhuizen; 

2. Samen met de nabijgelegen historische bebouwing is er sprake van ensemblewaarde; 
3. Zeer sterk in het oog vallende ligging in de as van de Mozartlaan, met hoge 

beeldbepalende waarde; 
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historisch belang; 
5. Gaaf bewaard gebleven en zorgvuldig vormgegeven ontwerp van een voor Apeldoorn 

belangrijke architect; zeldzaamheidswaarde; 

+ + ++ + ++ H 

Schubertplein 2-84 

 

Langgerekt complex galerijflats, die het Schubertplein aan de zuidzijde afsluiten. Gebouwd in 
1958 naar ontwerp van B.H. van Terwisga en J. Profijt in shakehandstrant. Opmerkelijk ontwerp 
van vier bouwlagen met kap, met galerijen met ijzeren balustrades en kolommen, onderbroken 
door trappenhuissecties; wanden van galerijen deels in hout uitgevoerd. Karakteristieke wand 
langs plein. Lage aanbouw met garageboxen aan oostzijde. 

1. Van belang voor de na de oorlog tot stand gekomen bebouwing in het 
Componistenkwartier; 

2. Er is sprake van ensemblewaarde, in combinatie met de omringende 
stedenbouwkundige structuur en de uit de naoorlogse periode daterende bebouwing;  

3. Door de ligging langs de zuidrand van het Schubertplein, verankerd tussen Bizetlaan 
en Schubertlaan is er sprake van hoge beeldbepalende waarde;  

4. Van belang voor de historische ontwikkelingsgeschiedenis van het 
Componistenkwartier; 

5. Typologisch interessant en bijzonder voorbeeld van vroeg naoorlogse etagebouw in 
Apeldoorn, gaaf bewaard; zeldzaamheidswaarde; 

+ + ++ + ++ H 

Sebastiaanplein 2 

 

In 1933 naar ontwerp van de bekende architect Jan van Dongen jr. i.o.v. de dames Berntsen 
gebouwde middenstandsvilla in een zakelijke trant, tegenover de koorpartij van de als een RM 
beschermde Fabianus- en Sebastianuskerk. Eén bouwlaag en een zadeldak.  

1. Van belang voor de in het interbellum tot stand gekomen bebouwing in het 
Componistenkwartier, met voor de middenklasse bedoelde vrijstaande villa’s; 

2. Samen met de tegenoverliggende en als een RM beschermde kerk is er sprake van 
hoge ensemblewaarde; 

3. Aan het uiteinde  van een bouwblok en op de hoek van een nieuw verbindingsstraatje 
(De Veste) is dit object van groot beeldbepalend belang; 

4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historisch belang; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering gaaf bewaard gebleven en zorgvuldig 

vormgegeven ontwerp van een landelijk vooraanstaande architect, die ook de 
tegenoverliggende kerk ontwierp;   

+ ++ ++ + ++ H 
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Sebastiaanplein 14 

 

In een bocht van het Sebastiaanplein en tegenover de H.H. Fabianus- en Sebastianuskerk (RM) 
gelegen middenstandsvilla in een zakelijke trant, naar ontwerp van het architectenbureau H. 
Hendriks uit Epe in 1933 i.o.v. pastoor B.H. Som uit Epe gebouwd. Tweelaags en schilddak.  

1. Van belang voor de in het interbellum tot stand gekomen bebouwing in het 
Componisten- en Vogelkwartier, met deels voor de middenklasse bedoelde 
vrijstaande villa’s; 

2. Samen met de tegenoverliggende en als een RM beschermde Fabianus- en 
Sebastianuskerk en overige bebouwing onderdeel van een historisch ensemble dat 
wezenlijk is voor dit deel van de wijk; hoge ensemblewaarde; 

3. Sterk in het oog vallende hoekligging, van hoge beeldbepalende waarde; 
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historisch belang; 
5. Gaaf bewaard gebleven hoofdvorm en detaillering, van een in Apeldoorn vaker 

voorkomend type;  

+ ++ ++ + + H 

Sebastiaanplein 18 / Arnhemseweg 271 

 
 

Op de hoek van het Sebastiaanplein gelegen dubbele middenstandsvilla uit 1932, naar ontwerp 
van architect D.J. Grutterink uitgevoerd in een zakelijke trant. Het pand heeft  twee bouwlagen 
en een schilddak en staat vlakbij de aan de kop van het plein gelegen H.H. Fabianus- en 
Sebastianuskerk (RM). 

1. Van belang voor de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen lintbebouwing langs 
prestedelijke land- en uitvalswegen in het Componisten- en Vogelkwartier, met 
hoofdzakelijk voor de middenklasse bedoelde bebouwing langs de Arnhemseweg; 

2. Samen met de nabijgelegen historische bebouwing – waaronder de als een RM 
beschermde Fabianus- en Sebastianuskerk – onderdeel van een historisch ensemble 
dat wezenlijk is voor de lintbebouwing in dit deel van de wijk; hoge ensemblewaarde; 

3. Sterk in het oog vallende hoekligging, van hoge beeldbepalende waarde; 
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historisch belang; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering gaaf bewaard gebleven; ontwerp van een in 

Apeldoorn bekende architect, van een vaker voorkomend type; 

+ ++ ++ + + H 
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Sperwerlaan 30 

 

Op de hoek van de Merellaan gelegen enkhuisje uit circa 1910 dat deel uitmaakt van de oude 
bebouwing in dit deel van Wormen (Brummelhof). Het pand is éénlaags en heeft een mansarde. 
Uitgevoerd in een traditionalistische trant.  

1. Van belang voor de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen lintbebouwing langs 
prestedelijke land- en uitvalswegen in de wijk Brummelhof/Vogelkwartier; 

2. Er is geen bijzondere ensemblewaarde; 
3. Door de ligging op de hoek van twee straten van hoge beeldbepalende waarde; 
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historisch belang; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering opmerkelijk gaaf behouden gebleven 

voorbeeld van bekend Apeldoorns woonhuistype. Het enkhuisje heeft in het 
betreffende deel van Apeldoorn inmiddels zeldzaamheidswaarde;  

+ 0 ++ + ++ H 

Tenderlaan 3 

 

Uit circa 1905-1910 daterend woonhuis in een traditionalistische trant met één bouwlaag en een 
markant geknikte mansarde. Voorgevel in grijze kalkzandsteen. Ligging tegenover een 
voormalig schoolgebouw.  

1. Van belang voor de vanaf de late 19de eeuw tot stand gekomen lintbebouwing langs 
prestedelijke land- en uitvalswegen in de wijk Brummelhof; 

2. Samen met de tegenoverliggende school is er sprake van een historisch ensemble dat 
wezenlijk is voor de bebouwing in dit deel van de wijk; hoge ensemblewaarde; 

3. Er is sprake van beeldbepalende waarde; 
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historisch belang; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering opmerkelijk gaaf behouden gebleven 

voorbeeld van bekend Apeldoorns woonhuistype, in dit geval een bijzondere variant 
met opmerkelijke detaillering; zeldzaamheidswaarde; 

+ ++ + + ++ H 

Thorbeckestraat 8 

 
 

Op de hoek van de Schimmelpenninckstraat gelegen lagere school uit circa 1925, voor het 
Bijzonder Lager Onderwijs gebouwd naar een ontwerp van Gemeentewerken (dir. W. Nolen). 
Het pand heeft een U-vormig grondplan, met ongelijke zijvleugels en telt één bouwlaag en een 
omlopend schilddak.  

1. Van belang als onderdeel van de deels nog vooroorlogse bebouwing in het 
Staatsliedenkwartier, als een uitloper van de in die periode tot stand gekomen 
bebouwing van het Vogelkwartier; 

2. Samen met de nabijgelegen bebouwing is  er sprake van een ensemblewaarde;  
3. Sterk in het oog vallende ligging op de hoek van twee straten; van hoge 

beeldbepalende waarde; 
4. Als een in oorsprong voor het lager onderwijs bedoelde school van groot belang voor 

de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied; 
5. Vrij gaaf bewaard gebleven, maar met latere uitbreidingen; markant voorbeeld van een 

schoolgebouw uit het interbellum; 

+ + ++ ++ + H 
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Waalstraat 6 

 

Eenlaags paviljoenschooltje uit 1965, gebouwd door Gemeentewerken Apeldoorn. Voorbeeld 
van systeembouwschool, vermoedelijk oorspronkelijk als kleuterschool. Type is ontwikkeld naar 
voorbeeld van Stichting Informatiecentrum Scholenbouw Rotterdam. Markante situering in 
parkrand. Op bakstenen buitenmuur is een natuurstenen plastiek aangebracht, voorstellend een 
fietsende beer. 

1. Van groot belang voor de in de wijk in het kielzog van de naoorlogse 
uitbreidingsgolven tot stand gekomen bijzondere bebouwing; 

2. Er is sprake van ensemblewaarde in de samenhang met de omliggende 
stedenbouwkundige structuur, de aanpalende woonwijk en de rand van het Zuiderpark;  

3. Door zijn markante hoofdvorm en de ligging in de parkrand is er sprake van 
beeldbepalende waarde; 

4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van de wijk en vanwege de bijzondere 
oorspronkelijke functie van groot historisch belang; 

5. Typologisch van groot belang als een markant en gaaf voorbeeld van naoorlogse 
scholenbouw volgens standaardtype; zeldzaamheidswaarde;  

++ + + ++ ++ H 

Wulpenlaan, naast 38, achter Arn 81 

 

Tegenover de Meerkoetweg gelegen pakhuis dat kort voor de oorlog tot stand kwam, gelegen 
naast de woning aan de Wulpenlaan 38. Het tweelaags bedrijfspand heeft een zadeldak. Maakt 
deel uit van lintbebouwing met laat vooroorlogse middenstandswoningen. 

1. Van belang als onderdeel van de tijdens het interbellum tot stand gekomen bebouwing 
in het Vogelkwartier; 

2. Samen met de nabijgelegen bebouwing is  er sprake van ensemblewaarde;  
3. Door de ligging tegenover de Meerkoetweg van groot beeldbepalend belang; 
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historische waarde; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf bewaard gebleven; als een 

historisch bedrijfspand in het betreffende deel van de wijk inmiddels van 
zeldzaamheidswaarde; 

+ + ++ + ++ H 
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Zwanenweg 1 

 

Trafohuisje uit omstreeks 1920-1925 (ontwerp G. Versteeg),  illustratie van de ontwikkeling van 
de nutsvoorzieningen in Zuid in relatie tot de verschillende uitbreidingsgolven in het gebied. 
Uitgevoerd in de stijl van de nieuwe Haagse School. Het éénlaags gebouwtje is verlevendigd 
met siermetselwerk in gele en zwarte baksteen,  

1. Van belang voor de in het vroege interbellum tot stand gekomen bebouwing in het 
Vogelkwartier; 

2. Er is geen sprake van bijzondere ensemblewaarde;  
3. Door de in het oog vallende ligging van groot beeldbepalend belang;  
4. Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied van historisch belang; 
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering zeer gaaf bewaard gebleven; hoge mate van 

authenticiteit; 

+ 0 ++ + ++ H 

 


