
Jongen Ontwerp februari 2016

Ugchelen Buiten 

VO Stedenbouwkundig plan
2 februari 2016



 VO Stedenbouwkundig plan Ugchelen buiten



Jongen Ontwerp februari 2016

Inhoud

1. Inleiding            3

2.  Context            5

3. Concept            7

4.  Landschappelijke Karakteris! eken      9

5. Raamwerk         11

6.  VO Stedenbouwkundig Plan     13

Malkenschoten

Laan van Westenenk

A
rn

h
e

m
se

w
e

g

Z
w

a
a

n
sp

re
n

g

Ugchelen

Topkaart met straatnamen

1



 VO Stedenbouwkundig plan Ugchelen buiten

Visie Ugchelen Buiten, september 2014
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1.  Inleiding

Ugchelen Buiten is de nieuwe naam voor de te ontwikkelen woonwijk van on-

geveer (maximaal) 275 woningen op het voormalige TNO terrein in Apeldoorn. 

Voor de herontwikkeling van het gebied is gekozen om meer aan te sluiten op de 

bosach! ge gebieden ten zuidwesten van Apeldoorn waar ook Ugchelen ligt. Het 

voor u liggende voorlopig ontwerp (VO) stedenbouwkundig plan is gemaakt in 

samenwerking met Mulleners+Mulleners Architecten in opdracht van ETV Groep 

Beheer BV. Het VO stedenbouwkundig plan is de uitwerking van de Stedenbouw-

kundige Visie Ugchelen Buiten, september 2014. De randvoorwaarden voor het 

ontwerp komen uit het Programma van Eisen TNO/ ETV Terrein, juli 2013.

Het plan beschrij"  het landschappelijk en stedenbouwkundig raamwerk waar-

binnen de ontwikkeling van woningbouw in 4 afzonderlijke fases kan plaats-

vinden. In het raamwerk liggen de landschappelijke en stedenbouwkundige 

kwaliteiten verankert. Hierdoor is er bij de verkaveling van iedere fase op! male 

fl exibiliteit om aan te kunnen sluiten op de vraag in de woningmarkt. Voor de 

te ontwikkelen woningen zijn door Mulleners+Mulleners Architecten beeldkwa-

liteitseisen op gesteld. De zijn te vinden in het Beeldkwaliteitsplan Ugchelen 

Buiten, maart 2014.

Luch� oto’s huidige situa� e
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 VO Stedenbouwkundig plan Ugchelen buiten

Ligging op overgang van Veluwemassief naar IJsselvallei

Loca! e is onderdeel van groene lob aan de zuidoostzijde van Apeldoorn

Zwaanspreng ten westen van de loca! e

Beukenlaan daterend van voor TNO
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2.  Context

Apeldoorn ligt op de overgang van het Veluwemassief naar de IJsselvallei. 

De overgangsgebieden van hoge en droge zandgronden naar lage en na! e 

kleigronden zijn van oudsher goede ves" gingsplaatsen. Een ideale plek 

omdat hier het geïnfi ltreerde regenwater van de zandgronden van het 

Veluwemassief, na een lange ondergrondse reis, als schoon kwelwater on-

deraan de fl anken tevoorschijn komt. De Arnhemseweg lag als een rechte 

lijn precies op de grens met aan de westzijde bossen, heides en akkers 

(enken) en aan de oostzijde hooilanden en broekbossen. Met name in het 

buitengebied zijn deze landschappelijke kenmerken nog steeds duidelijk 

zichtbaar. Ugchelen Buiten ligt aan de zuidwest zijde van Apeldoorn ten 

westen van de Arnhemseweg op de kruising met de Laan van Westenenk. 

De loca" e ligt op de overgang naar het buitengebied en hee%  veel van de 

landschappelijke kenmerken van de drogere zandgronden. Ten noordwes-

ten van de loca" e ligt een sprengkop, een plek waar het kwelwater naar 

boven komt. Hier is de Zwaanspreng uitgegraven die oorspronkelijk aan 

de west-, zuid- en oostzijde om het terrein het terrein liep. In de huidige 

situa" e loopt de spreng alleen nog aan de oost- en zuidzijde. De recon-

struc" e van de Zwaanspreng is onderdeel van de herontwikkeling van het 

terrein. Naast de Zwaanspreng zijn er van het oorspronkelijke negen" en-

de-eeuwse landschap nog alleen de bosrand en een beukenlaan terug te 

vinden.

Architecturaal Urbanisme

In de jaren zes" g van de vorige eeuw is het terrein ontwikkeld door het 

onderzoeksins" tuut TNO. Het ontwerp hiervoor, gemaakt door architec-

tenbureau Van den Broek en Bakema, wordt gekenmerkt door een car-

révormige hoofdgebouw waarop diverse vleugels en gebouwenclusters 

aantakken. Deze zogenoemde func" onalis" sche megastructuur ligt op het 

door bos omzoomde terrein ontsloten door een ringweg die de bosrand 

volgt. De tuininrich" ng vormt als het ware het “groene tapijt” met “inge-

weven patronen” van bosschages en boomgroepen waarop de gebouwen 

zijn uitgespreid. De func" onalis" sche tuins" jl voegt zich naar de rechtlij-

nige patronen van het gebouwencomplex en zorgt er, met “wolken van 

groen” tussen de gebouwen, voor dat de bosrijke omgeving van de Velu-

we via het terrein als een groene lob de stad in komt.  De huidige groen-

structuur op het terrein stamt dus, op de beukenlaan na, uit de jaren ’60 

en bestaat voornamelijk uit eiken, dennen en berken. De bosschages lig-

gen veelal iets hoger (ca. 0,50M) en worden vaak omkaderd door greppels 

waardoor de hoogteverschillen enigszins worden gedrama" seerd.

Historische kaart 1890

Func! onalis! sche megastructuur ontworpen door Van de Broek en Bakema
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Bosschages en boomgroepen tussen de bebouwing zorgen voor aanslui� ng om bosgebieden directe omgeving
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3.  Concept

De func! onalis! sche opzet van de bebouwde structuur van TNO is ken-

merkend voor de s! jl van Van de Broek en Bakema en van de architec-

tuur en stedenbouw in de jaren ’60. De principes van het architecturaal 

Urbanisme, in een andere vorm ook toegepast op veel stedelijke ontwik-

kelingsplannen uit die ! jd, zijn hier  heel zuiver toegepast. De megastruc-

tuur met de daaraan gekoppelde gebouwen is opgezet als “stad op zich” 

waaromheen, onder- en tussendoor het landschap doorloopt. Er zijn 

meerdere studies geweest naar de bruikbaarheid van de bebouwing van 

TNO voor andere (kantoor)func! es. Maar uiteindelijk bleek het complex 

niet geschikt en hee"  het geen monumentale status gekregen, ook niet 

op onderdelen. Daarom is er voor gekozen om niet de bebouwde struc-

tuur maar het landschap als uitgangspunt voor de herontwikkeling in 

te ze# en. Door hiervoor te kiezen vindt er een omdraaiing van het oor-

spronkelijke concept plaats. Waar in de huidige situa! e de bebouwing de 

hoofdstructuur vormt waar het landschap omheen en onderdoor loopt 

wordt straks het landschappelijk raamwerk de hoofdstructuur waarbin-

nen de ontwikkeling van, veel kleinschaliger, woonbebouwing plaatsvindt. 

Het landschappelijk wonen aansluitend op de bosach! ge gebieden ten 

zuidwesten van Apeldoorn zijn hierbij bepalend voor het nieuw te ontwik-

kelen woonmilieu.

Huidige situa� e bebouwing structurerend landschap volgend

Nieuwe situa� e landschap structurerend bebouwing volgend
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4.  Landschappelijke   

  Karakteris! eken

Groene Kamer

Bij een eerste bezoek aan het van het voormalige TNO terrein valt gelijk 

het landschappelijk karakter van het gebied op. Dit komt doordat een 

tweetal landschappelijke elementen als het ware de beleving van het 

gebied ensceneren. Ten eerste is er de bosrand om de loca! e heen die 

er voor zorgt dat de loca! e als een groene kamer wordt ervaren met een 

opzichzelfstaand karakter. Het behouden en versterken van de groene-/ 

bosranden is daarom een belangrijk uitgangspunt. Dit geld met name 

voor de oostzijde waar met de reconstruc! e van de Zwaanspreng weer 

een nieuwe groene rand moet worden gemaakt. Het opzichzelfstaande 

karakter biedt veel kansen voor het ontwikkelen van een buurtschap met 

een geheel eigen iden! teit. Naast de groene randen kan een groen “hart” 

met ruimte voor ac! viteiten en buurtvoorzieningen dit gevoel versterken.

Bestaande bomen

De bestaande bosschages en boomgroepen op het terrein en de grep-

pels en hoogteverschillen die hieraan gekoppeld zijn karakteris! ek voor 

de oorspronkelijke func! onalis! sche tuininrich! ng van het TNO terrein. 

De inmiddels volwassen boomgroepen zijn beeldbepalend geworden 

en sluiten aan op de grotere bosgebieden in de directe omgeving. Het 

handhaven van zoveel mogelijk bestaande bomen en boomgroepen is 

daarom een belangrijk uitgangspunt. Hierbij wordt gekeken welke boom-

groepen beeldbepalend kunnen zijn voor de beleving van de toekoms! ge 

woonwijk. Bijvoorbeeld bij entrees, belangrijke langzaamverkeersroutes 

en in het hart van de buurt. Maar ook is gekeken welke landschappelijke 

elementen gekoppeld kunnen worden om samen met een aantal nieuwe 

landschappelijke dragers te komen tot een raamwerk waarbinnen de ont-

wikkeling van woningen kan plaatsvinden.

Groene kamer

Bestaande bosschages en boomgroepen
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Construc� e van het landschappelijk raamwerk
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5.  Raamwerk

De bestaande bosschages en boomgroepen in combina! e met de grep-

pels en hoogteverschillen (1) zijn het vertrekpunt voor het ontwerp van het 

landschappelijk raamwerk. Met de reconstruc! e van de Zwaanspreng aan de 

oostzijde, langs de Arnhemseweg, verdwijnen een hier een aantal bosscha-

ges maar ontstaat ook een nieuwe landschappelijke drager (2). De nieuwe 

zwaanspreng krijgt, net als de bestaande Zwaanspreng een grondwal aan 

de westzijde. De grondwal wordt ingepland met bomen en heesters om de 

groene afscherming naar de Arnhemseweg te herstellen en wordt met een 

informeel voetpad onderdeel van de nieuwe wandelroutes (ommetjes) door 

het gebied.

Het bestaande groene hart van het TNO terrein, bestaande uit een cluster 

van lindes en een bosschage omzoomd door greppels wordt ook de nieuwe 

centrale groene plek van Ugchelen Buiten (3). De entreeweg vanaf de Laan 

van Westenenk, met brede groene berm en monumentale bomen, wordt 

doorgetrokken tot aan het groene hart. In het groene hart is een plek gere-

serveerd voor wijkvoorzieningen in een paviljoenach! ge opzet. De ringweg, 

een nieuw te introduceren drager, voorzien van een ruime groene berm met 

wadi en bomen is de nieuwe hoofdontslui! ng van de wijk. Voor langzaam-

verkeer wordt een oostwest-verbinding door de nieuwe wijk gemaakt deze 

sluit aan op de Arnhemseweg ter hoogte van Malkenschoten en zorgt voor 

een nieuwe verbinding van Malkenschoten met de bosgebeiden rond de 

bestaande Zwaanspreng maar verbind ook de nieuwe wijk via een fi etsroute 

met Ugchelen. De bestaande bosschages langs deze route worden inge-

zet om de groenbeleving te versterken (4). Tussen de Arnhemseweg en de 

nieuwe ringweg komt ook een aanslui! ng voor gemotoriseerd verkeer. Deze 

aanslui! ng wordt gebruikt voor het bouwverkeer ! jdens de realisa! e van de 

verschillende fases en voorziet in de toekomst ook in een 2e aanvalsroute 

voor nooddiensten. Nader moet worden bepaald of deze aanslui! ng voor 

gemotoriseerd verkeer uiteindelijk één- of tweerich! ngsverkeer wordt.

De bestaande rondweg langs de bosranden van het gebied wordt voor het 

grootste deel (uitgezonderd langs de noordrand) verwijderd. Aan de west-

zijde worden op de plaats waar de weg hee#  gelegen, tussen de bosrand aan 

de westzijde en bestaande bosschages aan de oostzijde unieke boskavels 

gerealiseerd (5). De bosschages, omzoomd door greppels, vormen gezamen-

lijk een nieuwe drager van het landschappelijk raamwerk. De bosschages 

worden gekoppeld door een informele wandelroute. De toegangswegen 

naar de boskavels (1 of 2 woningen per keer) worden waar mogelijk tussen 

de bestaande bosschages gesitueerd en worden kleinschalig en informeel 

vormgegeven.

De historische beukenlaan die als enige beplan! ng nog stamt uit de periode 

voor TNO wordt ingepast in het raamwerk en ook onderdeel van de informe-

le wandelroutes (6). De informele wandelroutes worden gekoppeld tot een 

circuit (ommetje) en sluiten zoveel mogelijk aan op bestaande routes in de 

omgeving. Bosschages die aan de wandelroutes liggen worden onderdeel van 

het raamwerk (7). Aan de zuidwestzijde van de wijk komen een aantal routes 

samen. Hier wordt een verblijfs- en speelplek gerealiseerd aan de Zwaan-

spreng. De bestaande en nieuwe landschappelijke dragers vormen samen het 

raamwerk waarbinnen de woningen in 4 fases ontwikkeld kunnen worden 

(8).
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6.  VO Stedenbouwkundig Plan Ugchelen Buiten

Bestaande bomen (ingemeten)

Bestaande greppels

Bestaande bomen (ingemeten)

Bestaande greppels

Bestaand cluster met lindes

Woonstraatje

Beukenlaan

Wandelpad

Zwaanspreng (bestaand)

Brug - fi etspad rich" ng Ugchelen

wandelpad (bestaand)

Wandelpaden (nieuw)

Verblijfs-/ speelplek aan de Zwaanspreng

Bomen (nieuw)

Wandelroute

Nieuwe zwaanspreng (reconstruc" e)

Bestaande bomen Arnhemseweg

Tro# oir

Wijkentree v.a. Laan van Westenenk

Bestaande bomen huidige entree TNO

Uitgee$ aar

Wadi

Ringweg

Landschappelijke afscherming zijtuinen

Aanslui" ng Arnhemseweg 

(nader uit te werken)

Bestaande bomen (ingemeten)

Woonstraatje

Uitgee$ aar

Zone bezoekersparkeren (grindbermen)
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Hoofdontslui! ng

Ontslui� ng gemotoriseerd verkeer

Flexibiliteit ontwikkeling woningbouw

Hoofdontslui! ng nader te bepalen

Woonstraten

Bestemmingsverkeer (1 á 2 woningen)

Indica! eve fasering

Straten onderdeel raamwerk 

(liggen vast)

Straten func! oneel 
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1

2

Profi el 1 Entree v.a. Arnhemseweg

Profi el 2 Entree v.a. Laan van Westenenk

Langsparkeren op rijbaan

Middenberm met 

bestaande bomen

Langsparkeren op rijbaan

Bezoekersparkeren

grindberm

Haag op

erfgrens

Principe profi elen schaal 1:200

5.8 2.02.2

9.0 5.15.12.0 3.0
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N.B. Om aan te sluiten op de sfeer van 

Ugchelen kunnen in de woonstraatjes 

grindbermen worden toegepast mits 

dit geen belemmering oplevert voor 

mensen die een beperking hebben in 

hun mobiliteit.



 VO Stedenbouwkundig plan Ugchelen buiten16

Langzaamverkeersroutes

Wandelroute

Fiets- en wandelroute

Uitgee  aar gebied

Uitgee! aar gebeid

Parkeren op eigen terrein of in parkeerkoff ers

Bezoekersparkeren

(Langsparkeren op grindbermen)

Langsparkeren op straat
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1

32

Profi el 1 Woonstraatje

Profi el 2 Randstraatje Profi el 3 Ringweg

Bezoekersparkeren

grindberm
Parkeren op eigen erf

Bestaande greppel

Bestaande 

bosschage

Haag op 

erfgrens

Principe profi elen schaal 1:200

Wadi
Tro" oir +

langsparkeren

Zijtuin

4.82.2

5.0
3.15.55.4
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N.B. Om aan te sluiten op de sfeer van 

Ugchelen kunnen in de woonstraatjes 

grindbermen worden toegepast mits 

dit geen belemmering oplevert voor 

mensen die een beperking hebben in 

hun mobiliteit.
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Varia� e in bebouwingsdichtheid

Woonmilieus i.r.t. landschappelijk raamwerk

Boskavels - vrijstaande woningen

Woonstraatjes - vrijstaande- en 2/1 kap woningen

Hoofdstructuur - 2/1 kap- en rijwoningen

Wijkvoorziening

Wonen op boskavels

Wonen aan de Zwaanspreng

Wonen aan de bosrand

Wonen aan het groene hart
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Principe profi elen

Zwaanspreng

bestaand

Bestaande greppel

1

2

Boskavel

Bestaande greppel

Wandelpad

Profi el 1 westrand met boskavels

Profi el 2 Oostrand reconstruc" e Zwaanspreng

Zwaanspreng

reconstruc" e

Arnhemseweg

Bestaande bomen

Arnhemseweg

Wandelpad

51.8
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Proefverkaveling Ugchelen Buiten
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JONGEN
ONTWERP
stedenbouw + landschap

Ontwerp:

Ontwikkeling:

Gemeente :

In samenwerking met:

colofon

ETV Groep Beheer BV


