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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel  
 
Voor u ligt de cultuurhistorische analyse van het westelijk deel van de binnenstad van 
Apeldoorn. Aanleiding voor het opstellen van deze cultuurhistorische analyse is de actua-
lisering van het bestemmingsplan Binnenstad-West. De analyse dient mede als basis 
voor de Nota van Uitgangspunten van het bestemmingsplan. Ten tweede dient zij ge-
bruikt te kunnen worden als basis voor een nader op te stellen waardering van het plan-
gebied ten behoeve van gebiedsgericht welstandsbeleid. En ten derde dient de analyse 
als basis voor verder te ontwikkelen cultuurhistorisch beleid.  
 
 
1.2 Het plangebied 
 
Het plangebied van deze analyse is gelijk aan het bestemmingsplangebied en is als volgt 
begrensd: noordelijk deel Hoofdstraat, Nieuwstraat, Asselsestraat, Wilhelmina Drucker-
straat, Koning-Stadhouderlaan, spoorlijn, zuidelijk deel Hoofdstraat, Kalverstraat Stati-
onsstraat, Deventerstraat, Regentesselaan, Prof. Röntgenstraat1. Wel is het zo dat de 
westelijke binnenstad onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Daarom is bij de analy-
se voor wat betreft een aantal aspecten die betrekking hebben op grotere structuren, 
over deze grens heen gekeken.  
 
 
1.3 Opdeling in deelgebieden 
 
Het westelijke deel van de binnenstad is op te delen in drie deelgebieden. Deze gebieden 
verschillen sterk van elkaar en vertonen onderling weinig samenhang. Op sommige 
plaatsen zijn de overgangen tussen de deelgebieden geleidelijk, maar over het algemeen 
zijn ze vrij abrupt. Deelgebied 1 in het noorden, wordt begrensd door de Hoofdstraat, de 
Nieuwstraat, de Hofstraat, de Kanaalstraat en de oostelijke grens van het plangebied. 
Deelgebied 2, het zuidelijke deel, wordt begrensd door de Kanaalstraat, de Hofstraat, de 
Nieuwstraat, de Prins Willem-Alexanderlaan, een klein stukje Koning-stadhouderlaan en 
de spoorlijn. Deelgebied 3 tenslotte, het westelijke deelgebied, wordt begrensd door de 
Wilhelmina Druckerstraat, de Asselsestraat, de Nieuwstraat en de Prins Willem-
Alexanderlaan. De Kadastertoren markeert als het ware de plek waar de deelgebieden 
samenkomen.  
 
 
                                                   
1  Tussen de Regentesselaan en de Prof. Röntgenstraat valt de oostelijke grens van het plangebied samen 

met de westgrens van bestemmingsplangebied De Parken.  
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1.4 Relatie met de Binnenstadsvisie en bestemmingsplan 
 
Bij het opstellen van deze cultuurhistorische analyse is op een aantal punten een verge-
lijking gemaakt met de Binnenstadsvisie 2010. Deze Binnenstadsvisie wordt als vertrek-
punt gehanteerd voor de opstelling van het bestemmingsplan. Kenmerken en uitgangs-
punten uit de Binnenstadsvisie ten aanzien van de (gewenste) karakteristieken van de 
bebouwing en de openbare ruimten zijn in deze analyse nader uitgewerkt. Aan het eind 
van dit rapport worden voorstellen gedaan hoe om te gaan met de verschillende cultuur-
historische waarden binnen het plangebied. Ook wordt de vergelijking aangegaan met de 
doelstellingen die in de Binnenstadsvisie naar voren komen en de ruimtelijke consequen-
ties die daar uit voortvloeien. De vertaalslag naar het bestemmingsplan vindt in het 
bestemmingsplan zelf plaats.  
 
 
1.5 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 treft u een korte ontwikkelingsgeschiedenis aan van (de binnenstad) van 
Apeldoorn. In hoofdstuk 3 volgt een stedenbouwkundige, architectonische en archeologi-
sche schets van de westelijke binnenstad. In beide hoofdstukken (2 en 3) wordt de hier-
boven genoemde indeling van de binnenstad in drie deelgebieden gehanteerd. In hoofd-
stuk 4 wordt een beschrijving en waardering gegeven van de cultuurhistorische waarden. 
In hoofdstuk 5 tenslotte worden voorstellen gedaan hoe met deze waarden om te gaan.  
 
Voor het tot stand brengen van deze rapportage is naast historische atlassen onder an-
dere gebruik gemaakt van de vijftiendelige uitgave ‘Ach lieve tijd, Twaalf eeuwen Apel-
doorn en de Apeldoorners’, uitgebracht ter ere van het 1200-jarig bestaan van Apeldoorn 
en van ‘Apeldoorn, Architectuur en stedenbouw 1850-1940’, uitgebracht in het kader van 
het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Achterin deze rapportage is een uitgebrei-
dere literatuurlijst opgenomen.  
 
Naast deze rapportage is een databestand opgesteld. Dit bestand bevat per straat en per 
bouwblok of pand binnen deze straten een beschrijving van de volgende kenmerken: een 
beschrijving van de situering van het bouwwerk, de hoofdvormen, het gevelaanzicht en 
de materialisatie en detaillering. Tevens is aangegeven welke status het bouwwerk 
(rijksmonument, gemeentelijk monument, genomineerd gemeentelijk monument of karak-
teristiek pand) op dit moment heeft. Daarnaast zijn van alle bouwblokken en nagenoeg 
van alle individuele panden in de westelijke binnenstad foto’s gemaakt die gekoppeld zijn 
aan het databestand (zie bijlagen). Dit databestand is zowel voor deze rapportage als 
voor de opstelling van het bestemmingsplan gebruikt.  
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Topografische kaart uit 1807 
 
Goed te zien is het assenkruis van de twee routes, de rechte Loolaan en Deventerstraat en de 
grillige veedriften in het westen. 



Hoofdstuk 2 11  

  2. BEKNOPTE ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS 

2.1 Landschappelijke ondergrond 
 
Apeldoorn is net als veel andere plaatsen op de Veluwe, zoals Epe, Vaassen en Beek-
bergen, 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 Apel-
doorn is ontstaan op een van de ruggen. Het beekdal van de Groote Beek of Grift is lan-
ge tijd de zuidrand van het oude dorp geweest, het dal van de beek langs de huidige 
Sprengenweg min of meer de noordrand (de Badhuisspreng) (zie de topografische kaart 
uit 1855).  
 

Thans is in de westelijke binnenstad de Badhuisspreng nog nauwelijks waarneembaar. 
De Grift is grotendeels vergraven en in het centrum voor een groot deel overkluisd. Ter 
hoogte van de huidige C&A en V&D stroomde de Grift onder de Kostersbrug door. Er zijn 
echter plannen voor een reconstructie, die langs de Hofstraat al is voltooid. Op kadastrale 
kaarten is de oorspronkelijke loop, parallel aan de Brinklaan en de Beekstraat nog ge-
deeltelijk terug te vinden. Dit geldt ook voor de Badhuisspreng, die via de huidige Spren-
genweg de Hoofdstraat overstak ten zuiden van villa Bergenstein (nu Vosselmanstraat 
nummer 1). De loop van deze spreng is tot net buiten deelgebied 1 voor grote delen in 
tact gebleven of opnieuw hersteld (nieuwbouw De Spreng). De Badhuisspreng voedt nog 
steeds de vijvers van het Oranjepark. Het Sportfondsenbad aan de Van Huutstraat heeft 
oorspronkelijk een logische ligging, namelijk áán de Badhuisspreng.  

 
De beekdalen werden vaak als hooilanden gebruikt, de ruggen als akkerland. De hogere 
heidegronden op de stuwwallen in het westen werden als gemeenschappelijke weide-
gronden gebruikt. Op de zogenoemde brinken (in de omgeving van de Brinklaan en bij de 
Moriaense Brink ten noordoosten van het plangebied) werd het vee bijeen gedreven en 
via veedriften naar de hogere gronden geleid. Deze gronden dienden ook om plaggen te 
steken en die met stalmest (via het potstalsysteem) op de ruggen aan te brengen. Zo 
ontstonden hoge akkercomplexen (enken) met bebouwing(-slinten) langs de randen (zo-
als de Nieuwstraat). De enken zelf (op de kaart met name ten westen van het plange-
bied) bleven vaak lange tijd onbebouwd, het waren immers de beste landbouwgronden. 
Dit bleef zo tot het moment dat er meer projectmatige stadsuitbreidingen kwamen, zoals 
de wijk Brinkhorst (op de kaart uit 1855 is dit gebied nog aangegeven als Binkhorst). Het 
19e eeuwse woongebied rond de Mariastraat en de Korte Nieuwstraat ligt in de over-
gangszone tussen de oude linten en de Apeldoornse Enk.  
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topografische kaart uit 1855 
 
Let vooral op de ligging van de Badhuisspreng ten noorden en de Grift ten zuiden van het dorp, de 
ligging van de molens en de verschillende vormen van landgebruik. Wat ook goed te zien is, is de 
‘achteromroute’ ten westen van de huidige Hoofdstraat (zie paragraaf 2.2). 
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Verder naar het oosten, waar de hoogteverschillen geringer zijn, stagneerde de wateraf-
voer en ontstonden veenvorming en moerasbossen (noordoostelijk van het landgoed 
Welgelegen).  
 

Op dit moment zijn vrijwel alle enken rond Apeldoorn bebouwd. Bij nabijgelegen dorpen 
zoals Beekbergen zijn grote delen van de enken nog wel in meer of mindere mate onbe-
bouwd gebleven.  

 
De beken zelf werden gebruikt voor drink- en waswater en om watermolens aan te drij-
ven, waarmee onder andere papier wordt gemaakt. Om een constantere aanvoer van 
water en een groter verval te krijgen worden sprengen tot onder het grondwaterpeil ge-
graven, meestal in de hogere delen van de natuurlijke dalen. Naast de ‘oorspronkelijke’ 
beken op het laagste punt van het dal ontstonden zo parallelle waterlopen. De beken 
vormden ook (mede) de aanleiding voor het ontstaan van (grootschalige) wasserijen en 
papierindustrieën.   
 

Op de kaarten van 1807 en 1855 is te zien dat de samenkomst van de twee beken ten 
zuiden van de Brinklaan is verlegd tot een punt stroomafwaarts van de water-
korenmolen. De naam Grift duidt ook op vergraving van een natuurlijke waterloop.  

 
De ontstaansplek van Apeldoorn wordt verder gemarkeerd door het kruispunt van twee 
doorgaande routes van noord naar zuid en van oost naar west. Deze routes volgden 
meestal de hogere delen. Op plekken waar beekdalen werden gekruist is vaak tot op de 
dag van vandaag een duidelijke knik in de route waarneembaar.  
 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de knik in de Deventerstraat ter hoogte van de Griftstraat, de 
plaats waar de vroegere Grift werd gekruist, en de overgang van de Hoofdstraat in de 
Vosselmanstraat op de plaats van de Badhuisspreng.  

 
  
2.2 Eerste vermeldingen 
 
Apeldoorn wordt voor het eerst op schrift genoemd in een akte uit het jaar 792, waarin 
een schenking van een aantal landerijen, gebouwen en horige boeren door Karel de Gro-
te aan het klooster Lorsch in Hessen (Duitsland) wordt beschreven. Apeldoorn is dan een 
agrarisch buurtschap. Tot 1200 is naast de landbouw de winning van ijzer en ijzerberei-
ding een belangrijke bron van inkomsten voor de streek. Door de houtkap ten behoeve 
van deze ijzerwinning en –bereiding verdwijnen de uitgestrekte bossen. Daar voor in de 
plaats komen stuifzanden en woeste onvruchtbare gronden. Het gebied verarmt. Pogin-
gen tot ontginning vanaf de 13e eeuw leiden niet tot structurele verbeteringen. Pas in de 
tweede helft van de 19e eeuw begint de grootschalige aanplant van bossen en verdwijnen 
de kale vlakten.  
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Topografische kaart van rond 1910 
 
Delen van de Apeldoornse Enk zijn inmiddels bebouwd. Het spoor is aangelegd (nog met een af-
takking naar het Loo en verder noordwaarts), het kanaal, parallel aan de Beek en de Grift en de 
Stationsstraat als nieuwe ontsluitingsroute naar het noorden (De Parken / Emmapark). De Oude 
Mariakerk is dan al verdwenen en vervangen door een nieuwe kerk aan de Loolaan. 
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Een van de redenen dat de buurtschap Apeldoorn uitgroeit tot een dorp met een stadska-
rakter is de ligging op het kruispunt van de handelswegen Elburg–Arnhem en Amers-
foort–Deventer.  
 
Deze kruising van wegen is de reden voor het ontstaan van een aantal pleisterplaatsen. 
Zo worden in 1749 liefst 60 tappers en herbergiers geteld op 749 bewoonde huizen. Ze-
ker na de aanleg van een verharde straatweg van Amersfoort via het Loo naar Deventer 
(1808-1809), vergaat het de tapperijen, stallingen en logementen steeds beter. Ook de 
wegen naar Zutphen (1824) en Arnhem (1830) dragen daar aan bij. Het voorkomen van 
tal van herbergen leidt in het centrum tot het ontstaan van een parallelle route achter de 
bebouwing aan de westzijde van de Hoofdstraat langs, met name bedoeld voor de paar-
den en koetsen. 
 

De ligging van deze route is nog steeds deels terug te vinden (de ‘Bloemensteeg’, de 
steeg bij Mariastraat nummer 16 (het Achterom) en de bevoorradingsroute tussen Oran-
jerie en Hoofdstraat in). Zie ook de kaart uit 1855. 
 

 
2.3 De invloed van het Loo 
 
Naast de gunstige ligging heeft vooral ook de bouw van het Loo (eind 17e eeuw) als bui-
tenplaats van de koninklijke familie een enorme invloed gehad op de ontwikkeling van de 
stad. Met name de middenstand profiteert van de bijzondere cliëntèle en van de welge-
stelde families, die zich in navolging van de Oranjes in de omgeving van Apeldoorn vesti-
gen. De Loolaan wordt al tussen 1735 en 1740 gerealiseerd. Langs deze laan ontstaat 
een aantal andere landgoederen en buitens (die later de basis voor de wijk De Parken 
vormen).  
 
De Loolaan maakt onderdeel uit van de ‘patte d’oie’ bij het Loo (ganzenvoetpatroon van 
meerdere lanen, die vanaf één punt vertrekken) en vormt de verbinding tussen het paleis 
en het dorp. Hij is oorspronkelijk gericht op de torenspits van de Oude Mariakerk die tot 
de sloop van 1842 op het Raadhuisplein staat. Deze plek is tevens de plaats geweest 
waar de zogenoemde hof van Apeldoorn ongeveer moet hebben gelegen. De hof vormde 
in feite het centrum van het kerkelijke grootgrondbezit, waar vanuit ontginningen werden 
geleid en gronden in cultuur werden gebracht. De vroegere standplaats van de kerk is 
thans een archeologisch monument. Na de sloop wordt in 1842 het Raadhuis gebouwd. 
Zoals veel meer panden is dit gebouw later vergroot met een extra verdieping. In 1943 is 
deze verdieping afgebrand en pas in de 70-er jaren weer opgebouwd. Het huidige Markt-
plein bestaat sinds de bouw van het nieuwe gemeentehuis, begin jaren negentig. De 
marktterreinen zijn hier in 1864 ontstaan om dienst te doen voor de botermarkt en vanaf 
de dertiger jaren ook een wekelijkse automarkt.  
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Topografische kaart van 1934 
 
De Apeldoornse Enk is inmiddels geheel bebouwd. Enkele beken in het centrum zijn inmiddels 
overkluisd of geheel van de kaart verdwenen. Nog wel duidelijk herkenbaar is de loop van de Grift 
in noordoostelijke richting en de twee parallel lopende wegen daarlangs, vanaf het spoor tot aan de 
Stationsstraat. 
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Tussen 1842 en 1900 ontwikkelt Apeldoorn zich in snel tempo tot een villadorp. Lang-
zaam krijgt de Dorpsstraat steeds meer middenstanders en worden winkelpanden ge-
bouwd. De middenstanders wonen veelal in ‘de Apeldoornse huisjes’, zoals die onder 
andere te vinden zijn in de noordelijke helft van deelgebied 3. De nieuwe winkelpanden 
worden direct aan de tot Hoofdstraat omgedoopte Dorpsstraat gebouwd. In de meeste 
gevallen is de oorspronkelijke bebouwing gesloopt, op enkele plaatsen na. 
  

Een goed voorbeeld daarvan is landhuis Randerode, nu Van Kinsbergenstraat nr. 2, waar 
rond 1900 nieuwe winkelpanden vóór zijn gebouwd, in de oorspronkelijke voortuin. Het 
perceel van de villa werd opgedeeld en de Van Kinsbergenstraat werd aangelegd in de 
voormalige villatuin.  

 
 
2.4 Aanleg van nieuwe infrastructuur 
 
Apeldoorn wordt verder aangesloten op het landelijk netwerk van straat-, water- en 
spoorwegen. Met name particuliere planontwikkelaars haken hier op aan. Zo wordt onder 
andere de Stationsstraat, samen met de Sophialaan en het Sophiapark, planmatig aan-
gelegd en ontwikkeld als verbinding tussen het station en De Parken, door ene H.C. van 
der Houven van Oordt en wel voor eigen rekening. Hiermee ontstaat een belangrijke 
nieuwe noord-zuid verbinding, pal naast de oude wegenstructuur, waaraan nieuwe we-
gen en stadsuitbreidingen worden gekoppeld. 
 

De Stationsstraat is inmiddels veel van zijn oude luister kwijtgeraakt. Zowel ruimtelijk als 
verkeerskundig is de straat opgeknipt in kleinere eenheden. Het realiseren van een nieu-
we laanstructuur is een onderkenning van het belang van deze straat. Het gebied rond de 
Sophialaan wordt op dit moment herontwikkeld. 

 
Het kanaal wordt in twee fasen geopend (het traject Hattem – Apeldoorn in 1829 en het 
traject Apeldoorn – Dieren in 1866). Een bestaande route wordt omgedoopt tot Kanaal-
straat en vormt vanaf dat moment de verbinding tussen de Hoofdstraat (toen nog Dorps-
straat) en het kanaal.   
 
Gekoppeld aan het kanaal worden nieuwe industrieën gevestigd. Een van oudsher be-
langrijke nijverheid – de ambachtelijke papiermakerij – gaat bij het doorbreken van de 
industriële revolutie ten onder en wordt overgenomen door een aantal grotere papierfa-
brieken. De papiermakerij is groot geworden dankzij de aanwezigheid van beken met een 
natuurlijk verval. In de omgeving van Apeldoorn bevinden zich vanaf 1600 een grote hoe-
veelheid molens, vooral op het moment dat de beken vergraven worden tot sprengen, 
zodat optimaal van het verval van water gebruik gemaakt kan worden. Andere industrie-
en die opkomen in samenhang met de aanwezigheid van (schoon) water zijn de wasse-
rijen.  
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Uitbreidingsplan 1923 
 
Dit eerste ‘Teixeira’-plan laat de volledige verschuiving van het spoorwegtracé en het station in 
zuidelijke richting zien. Het oorspronkelijke assenkruis en ook de Stationsstraat worden in dit plan 
verbreed en op strategische plekken worden nieuwe openbare gebouwen voorgesteld (zoals het 
nieuwe Raadhuis aan de Sprengenweg en de concertzaal op de Markt (tegenwoordig is het omge-
keerde het geval). 
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Uitbreidingsplan 1927 
 
Het aangepaste Teixeiraplan is veel minder ingrijpend. De ontwikkelingen in de binnenstad beper-
ken zich tot enkele nieuwe straten in de zuid-westhoek en een ondertunneling van het spoor (een 
nieuwe route ten westen van de Hoofdstraat, nooit gerealiseerd). De Grift met zijn twee parallelle 
straten blijft in beide plannen nog geheel in tact.  
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Topografische kaart van 1965 
 
Deze kaart laat zien dat ten opzichte van 1934 ook de Grift inmiddels is overkluisd. Verder is er een 
verbinding ontstaan tussen de Nieuwstraat en de Hofstraat. De grote doorbraken en de grootscha-
lige nieuwbouw hebben op dat moment nog niet plaatsgevonden. 
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 2.5 Het begin van de 20e eeuw 
 
Met het inwerkingtreden van de Woningwet van 1901 worden gemeenten verplicht uit-
breidingsplannen op te stellen. Het eerste uitbreidingsplan van architect Wijn dateert van 
1910 en wordt in 1916 goedgekeurd. Het is nog zeer bescheiden van aard en voorziet 
met name in het opvullen van terreinen tussen lintbebouwingen met min of meer tuin-
dorpachtige woningbouwcomplexen. Dat verandert na de Eerste Wereldoorlog. Onder 
het bewind van wethouder Teixeira de Mattos wordt in eerste instantie een zeer ambiti-
eus plan opgesteld. Vanuit een esthetische benadering wordt een samenhangend stelsel 
van straten, pleinen, parken en gesloten bebouwing voorgesteld. Apeldoorn moet vanaf 
dat moment een echte stad worden. Het plan gaat zelfs zo ver dat de spoorlijn en het 
station naar het zuiden worden verlegd. Zo ver komt het echter nooit. Het bijgestelde plan 
uit 1927 is al veel minder rigoureus en heeft op de binnenstad een veel beperktere in-
vloed. Voorgesteld wordt de bebouwing verder te verdichten, hetgeen ook gebeurt. Ande-
re voorstellen zoals het ondertunnelen van de spoorweg, ten westen van de Hoofdstraat, 
worden niet gerealiseerd. Tot de oorlog worden de uitbreidingsplannen nog enkele keren 
geactualiseerd, wat met name van invloed is op de uitbreidingsrichting van de stad, eerst 
westwaarts en later oostwaarts over het kanaal heen. Grote verkeersdoorbraken die in 
eerdere plannen zijn voorgesteld gaan (dan nog) niet door. 
 
 
2.6 De na-oorlogse periode 
 
Na 1945 groeit Apeldoorn verder. Eén van de talrijke na-oorlogse structuurplannen heeft 
een zeer grote invloed op het centrum, namelijk het Cityplan uit 1962. In de  jaren zestig 
besluit de rijksoverheid om een groot aantal onderdelen van het (rijks-) ambtenarenappa-
raat naar Apeldoorn te verplaatsen. Apeldoorn bereidt zich met het plan voor op groot-
schalige uitbreidingen, met verkeersdoorbraken en hoogbouw. De binnenstad moet ‘city’ 
worden. Het plan behelst onder andere een nieuwe wegenstructuur. De Nieuwstraat 
wordt opgewaardeerd tot belangrijke verkeersweg die onderdeel vormt van een nieuwe 
binnenring rond het centrum (de city) en onder de spoorlijn doorloopt. Op de plek van de 
huidige Wilhelmina Druckerstraat wordt een tweede, rechte noord-zuid verbinding voor-
gesteld, eveneens onder het spoor door, waarlangs bijzondere nieuwbouw een plek zal 
krijgen. Dwars daarop is een aantal brede parkstroken geprojecteerd. Voor het eerst 
wordt een nieuwe dwarsverbinding ten noorden van het spoor tussen deze weg en de 
Nieuwstraat voorgesteld, dwars over de Grift met zijn parallelle wegen heen. In het struc-
tuurplan van 1974 wordt de city-gedachte ietwat los gelaten. De Nieuwstraat maakt geen 
onderdeel meer uit van de binnenring. Deze wordt opgerekt naar bestaande wegen (Sta-
tionsstraat, Regentesselaan, Wilhelmina Druckerstraat (dan nog als rechte route weerge-
geven op de plankaart) en Prins Willem-Alexanderlaan – Kalverstraat (ook als één rechte 
lijn weergegeven en later ook als rechte verbinding uitgevoerd). 
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Structuurplan 1962 
 
Het Cityplan breekt met de historische ontwikkeling van Apeldoorn. De Nieuwstraat wordt de 
hoofddrager van het centrum en een nieuwe (dan nog rechte) route op de plek van de huidige 
Wilhelmina Druckerstraat wordt de belangrijkste noord-zuid route door de stad. Ook verschijnt voor 
het eerst een verbindingsroute tussen beide op kaart: dwars op de oorspronkelijke richting van Grift 
en parallelwegen, doorlopend tot aan de Stationstraat en verder het kanaal over.  
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Structuurplan 1974 
 
Dit plan laat de city-gedachte enigszins los. De Nieuwstraat is niet langer een hoofdroute door het 
centrum en de ring rond de binnenstad krijgt langzaam maar zeker zijn huidige vorm (de Regentes-
selaan wordt erin opgenomen). De onzekerheid naar de toekomst toe, die het cityplan en dit struc-
tuurplan voor tal van plekken in de binnenstad tot gevolg hebben (het al dan niet doorgaan van de 
bouw kantoorcomplexen en het doortrekken van wegen), leidt tot een stand-still van ontwikkelingen 
op die plekken.  
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Topografische kaart 1976 
 
Op deze kaart is te zien dat de Wilhelmina Druckerstraat inmiddels is doorgetrokken tot aan de 
Asselsestraat (meer gebogen van vorm). Verder is de verbindingroute naar de Stationsstraat (de 
Prins Willem-Alexanderlaan – Kalverstraat) weergegeven als een rechte route. Ten zuiden van 
deze route is het Centraal Beheer-complex van Hertzberger verrezen en heeft kaalslag plaatsge-
vonden.  
 
 
Gedeeltelijk vinden de veranderingen uit deze structuurplannen doorgang (er komt hoog-
bouw langs de Brinklaan / Hofstraat, doorbraken als de Wilhelmina Druckerstraat, Vos-
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selmanstraat en Prins Willem-Alexanderlaan vinden plaats) en komen ook grote bedrijven 
zoals Centraal Beheer (complex van Hertzberger) naar Apeldoorn.  
 
Door de grote werkloosheid in Zuid-Limburg en Oost-Groningen echter besluit het rijk 
eind jaren zestig om overheidsinstellingen gedeeltelijk ook naar Heerlen en Groningen te 
verhuizen. Dit heeft een grote terugslag van de ontwikkelingen in Apeldoorn tot gevolg. 
Grote terreinen in met name deelgebied 2 zijn dan al wel met dat doel voor ogen opge-
kocht en komen braak te liggen.  
 

Deze terreinen blijven lange tijd onbebouwd en worden de typische “geitenweitjes” in de 
binnenstad van Apeldoorn. Uiteindelijk worden in de jaren tachtig deze gaten opgevuld 
met woningbouw, zoals langs het spoor naast Centraal Beheer (onder andere Kalver-
straat, Agathastraat en Jonkerstraat). Eén van de laatste restdelen is de driehoek tussen 
de Prins Willem-Alexanderlaan en de Brinklaan. Nu is dit gebied nog grotendeels een 
parkeerplaats, in de toekomst dient het park een veel centralere rol als verblijfsplek te 
krijgen voor de zuidwestelijke binnenstad.  

 
De plankaart van het structuurplan uit 1978 laat verdere nuanceringen zien. Het tracé van 
de Wilhelmina Druckerstraat zoals op deze kaart is aangegeven wordt uiteindelijk ook 
gerealiseerd en ook het doodlopende karakter van de Prins Willem-Alexanderlaan (in de 
Nieuwstraat) en de meer gebogen Kalverstraat zijn op dit moment nog steeds terug te 
vinden in de binnenstad. De grote binnenterreinen die ten westen en oosten van de 
Hoofdstraat zijn te vinden zijn ontstaan doordat van oudsher langs de straten gebouwd is 
en daarachter diepe kavels waren te vinden, waar steeds meer werk- en opslagplaatsen 
werden gebouwd (in het kader van de verdergaande verdichting van de binnenstad). 
 

Een aantal binnenterreinen laat nog de na-oorlogse invulling van de oorspronkelijke ver-
kaveling zien. Zo is op het binnenterrein tussen de Hoofdstraat – het Marktplein – de Sta-
tionsstraat en de Beekstraat is een groot langgerekt bedrijfspand te vinden, slechts zicht-
baar vanaf een inrit aan de Beekstraat. Andere binnenterreinen zijn totaal veranderd en 
volledig bebouwd of onderdeel geworden van een binnenstraat (de Korenpassage en de 
Oranjerie, zie ook op de luchtfoto in hoofdstuk 4). 

 
 
2.7 Recente ontwikkelingen 
 
Vanaf eind jaren tachtig wordt in deelgebied 2, in de buurt van het station een aantal 
nieuwe grootschalige kantoor- en wooncomplexen gebouwd, met name langs de Stati-
onsstraat en de Hoofdstraat (tussen de Kalverstraat en het spoor). In die tijd wordt ook de 
Brinklaanflat in opdracht van het Kadaster gerenoveerd. 



Hoofdstuk 2 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
Structuurplan 1978 
 
In dit plan krijgt de ring rond de binnenstad volledig zijn huidige vorm. De ‘inprikker’ via de Prins 
Willem-Alexanderlaan de Nieuwstraat in en de meer gebogen Kalverstraat zijn nu nog steeds als 
zodanig in het centrum herkenbaar.  
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Struktuurplan 1990 
 
Het oriënteren van nieuwbouw op de Kanaalstraat en nieuwe ontwikkelingen langs het zuidelijk 
deel van de Stationsstraat zijn de belangrijkste ontwikkelingen uit dit plan die betrekking hebben op 
de binnenstad. Het gebied ten zuiden van de Kalverstraat is dan al bebouwd met woningbouw. 
Langs de zuidzijde van de Kanaalstraat en ten westen van het zuidelijk deel van de Stationsstraat 
is de destijds voorgestelde nieuwbouw inmiddels gerealiseerd. 
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Topografische kaart van rond 1995 
 
Het plangebied is vrijwel geheel bebouwd. De grotere stedenbouwkundige ingrepen zoals de aan-
leg van de ringstructuur rond het centrum en de Prins Willem-Alexanderlaan en de nieuwbouw in 
deelgebied 2 zijn duidelijk zichtbaar. 
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Op dat moment is de komst van grote aantallen rijksambtenaren definitief van de baan en 
worden de gereserveerde gronden anders ingevuld. Andere belangrijke ontwikkelingen 
hebben betrekking op het ontstaan van grootschalige overdekte winkelpassages, de 
bouw van het nieuwe stadhuis en de aanleg van enkele grote parkeergarages. Grote 
delen van de binnenstad worden autovrij dan wel autoluw. Ook wordt de inrichting van de 
openbare ruimte van de binnenstad integraal aangepakt. 
 
 
2.8 Toekomstige ontwikkelingen 
 
Op dit moment is binnen het plangebied een aantal nieuwe plannen in uitvoering dan wel 
in ontwikkeling. Daarmee wordt invulling gegeven aan realisatie van de in de Binnen-
stadsvisie aangegeven ontwikkelingsvisie. Naast het sturen op het concentreren van 
bepaalde functies in bepaalde delen van de westelijke binnenstad gaat het hierbij onder 
meer om het opknappen dan wel omvormen van enkele binnenterreinen, zoals de bin-
nenterreinen aan weerszijden van de Beekstraat en mogelijk ook in een later stadium het 
binnenterrein van de Rosariumstraat, de herontwikkeling van het Marktplein en de Markt-
straat tot winkelgebied, de herinrichting van het Brinkpark en het herstel van de Grift. Ook 
zijn er gedachten voor het ontwikkelen van een nieuw markant gebouw naast het Cen-
traal Beheer complex.  
 
Verder zijn er direct tegen het plangebied aan op dit moment grote ontwikkelingen gaan-
de. De belangrijkste hiervan zijn de ontwikkelingen rond het station (het Forumpark en 
Sophiapark), de ontwikkeling van een cultuurcluster ten westen van de Nieuwstraat en 
woningbouw ten noorden van de Asselsestraat tot aan de Vosselmanstraat. 
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Plankaart van de Binnenstadsvisie 
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  3. STEDENBOUWKUNDIGE SCHETS 

3.1 Belangrijkste karakteristieken plangebied als geheel 
 
Het plangebied beslaat een groot gedeelte van de binnenstad (het westelijke deel). Het 
gebied is zeer divers van karakter. Wat binnen het plangebied in tal van dingen nog terug 
te vinden is, is het feit dat Apeldoorn in betrekkelijk korte tijd van een kleinschalige agra-
rische nederzetting die uit nauwelijks meer dan enkele linten en buurtschappen bestond 
is uitgegroeid tot een grote moderne stad; een grootschalig regionaal centrum met de 
daarbij behorende functies en voorzieningen. Beide gezichten van Apeldoorn komen in 
het centrum samen. Bij de beschrijving wordt de in hoofdstuk 1 benoemde indeling in 
deelgebieden aangehouden. 
 
In het plangebied als geheel is de bebouwing over het algemeen groter van schaal dan 
direct daarbuiten en staat zij meestal in de rooilijn. De gevelwanden zijn grotendeels ge-
sloten. De meeste bebouwing is gericht op de weg, waardoor er (soms zeer grote) bin-
nenterreinen zijn ontstaan. Die binnenterreinen zijn op zeer verschillende manieren inge-
vuld, van parkeerplaatsen tot achtertuinen, van opslagruimtes tot winkelpassages. Op het 
niveau van het totale plangebied springt de toren van het Kadaster eruit als meest opval-
lende ‘landmark’. Andere belangrijke gebouwen op dit schaalniveau (door hun bijzondere 
architectuur, functie en of omvang) zijn het Raadhuis, het nieuwe stadhuis en het kanto-
rencomplex van Centraal Beheer (zie ook de plankaart van de Binnenstadsvisie). Wat 
ook opvalt is het (tegenwoordig) ontbreken van een historische kerk in het hart van het 
centrum. Alleen de fundamenten van de Oude Mariakerk zijn als metalen patronen nog in 
de bestrating van het Raadhuisplein terug te vinden2.  
 
De openbare ruimte is mede door de overwegend gesloten gevelwanden (vrij) stedelijk 
en stenig van karakter. Er zijn weinig (privé) voortuinen en er is weinig openbaar groen. 
Van de openbare ruimtes vormen het Marktplein, het Raadhuisplein, het Leijenplein en 
het Caterplein de belangrijkste pleinen. Het Brinkpark is in potentie het belangrijkste park 
van de westelijke binnenstad.  
 
Het oorspronkelijke assenkruis van doorgaande routes naar Vaassen-Zwolle, Beekber-
gen-Arnhem, Deventer en Assel is nog wel aanwezig maar functioneert als zodanig niet 
meer. Juist door verschillen in profielbreedte en in functie, van ontsluitingsroute tot win-
kelgebied is het doorgaande karakter van deze wegen niet overal even duidelijk. Andere 
wegen hebben de rol van ontsluitingsroutes van het centrum met een doorgaand karakter 
overgenomen:  de Vosselmanstraat, de Wilhelmina Drucker- 

                                                   
2  De Grote Kerk aan de Loolaan (herbouwd in 1891) en de Mariakerk aan de Hoofdstraat (daterend uit 

1902) vallen buiten het oude stadshart en ook buiten het bestemmingsplangebied.  
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straat, de Prins Willem-Alexanderlaan, de Kalverstraat, de Stationsstraat en de Regen-
tesselaan vormen een ringstructuur rond het stadshart. Deze straten hebben een breder 
profiel dan de overige wegen met overwegend vrij liggende fietspaden. De overige wegen 
hebben meer het karakter van gebiedsontsluitingswegen voor met name bestemmings-
verkeer. Het winkelhart is buiten de venstertijden voor laden en lossen autovrij. De wegen 
daar zijn ingericht als voetgangersgebied. In de Binnenstadsvisie zijn de Hoofdstraat, 
Nieuwstraat, Stationsstraat, Asselsestraat-Korenstraat-Deventerstraat en Hofstraat-
Kanaalstraat als belangrijke ‘lange lijnen’ aangemerkt.  
 
De loop van de Grift is met uitzondering van het gereconstrueerde deel langs de Hof-
straat op dit moment nauwelijks meer zichtbaar, maar is in de Binnenstadsvisie wel als 
belangrijke toekomstige drager van de binnenstad aangemerkt, samen met de ‘lange 
lijnen’. De visie gaat verder uit van het versterken van de verschillende karakteristieken 
van deze lijnen: lintstructuur (Asselsestraat), dorpsstructuur (Hoofdstraat, Korenstraat, 
Deventerstraat) en laanstructuur (Stationsstraat en zuidelijk deel Hoofdstraat). Op dit 
moment is er hier en daar nog sprake van een gefragmenteerd beeld (zie kaart ruimtelij-
ke hoofdstructuur). De Brinklaan en de Beekstraat worden in de Binnenstadsvisie niet als 
lintstructuur benoemd, maar zijn wel als zodanig te beschouwen (zie ook paragraaf 
5.2.1). 
 
                  
3.2 Deelgebied 1 
Deelgebied 1 beslaat het oudste deel van het centrum. 
Het is opgehangen aan de oude linten van Apeldoorn. 
De Hoofdstraat vormt de ruggengraat van dit deelgebied 
(en loopt daarbuiten door in noordelijke en zuidelijke 
richting, respectievelijk richting Loolaan en Arnhemse-
weg). De as Asselsestraat-Korenstraat-Deventerstraat, 
de Mariastraat en de Brinklaan staan dwars op de 
Hoofdstraat. De Nieuwstraat, één van de oudste dorps-
wegen, en de Stationsstraat, aangelegd als onderdeel 
van De Parken, zijn andere belangrijke wegen, min of 
meer parallel aan de Hoofdstraat.  
 
Vanuit het noorden verandert het stedenbouwkundig patroon langs de Hoofdstraat van 
een meer open, lage bebouwing met hier en daar nog enkele voortuinen, in een gesloten,  
hoger opgaande bebouwing direct aan de rooilijn.   
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Het aantal bouwlagen neemt niet zozeer toe als wel de hoogte per laag. De bouwhoogte 
van individuele panden is grotendeels twee lagen met een kap, seriematige bouw (appar-
tementen) is vaak één of twee lagen hoger (in de Binnenstadsvisie getypeerd als middel-
hoge stadsstructuur). De bebouwing is vrijwel overal op de weg georiënteerd. Dit geldt 
ook voor de dwarsstraten. Nokken zijn afwisselend zowel langs als dwars op de wegen 
gericht. De schaal van de bebouwing neemt in zuidelijke richting toe en wordt met name 
vanaf de Mariastraat groter. De aard van de stedenbouwkundige structuur verschuift van 
noord naar zuid van meer organisch en oorspronkelijk naar meer rechtlijnig en rationeel. 
 
Van noord naar zuid wordt vanaf de Paul Krugerstraat het straatprofiel vrij smal en de 
bebouwing wordt vanaf dit punt hoger en geslotener. Dit smalle profiel loopt door tot aan 
de Kanaalstraat. De straten dwars op de Hoofdstraat zijn over het algemeen nog wat 
smaller. De pleinen binnen dit deelgebied liggen aan weerszijden van het oude raadhuis. 
Het horecaplein rond het punt waar de Hoofdstraat en de Nieuwstraat samenkomen func-
tioneert weliswaar als plein, maar de ruimte oogt meer als een wegsplitsing. In feite is dat 
ook zo, het is de plek waar twee ‘lange lijnen’, Hoofdstraat en Nieuwstraat, samenkomen. 
Diverse hoekpunten langs wegen en entrees tot het deelgebied worden met bijzondere 
gebouwen gemarkeerd.  
 
De Nieuwstraat vormt als het ware de scheidslijn tussen twee zeer verschillende gebie-
den. Van de oorspronkelijke (open) lintbebouwing zijn slechts enkele resten overgeble-
ven. In grote lijnen wordt de oostzijde van de straat gedomineerd door achterkanten van 
het winkelgebied. De straatwand is hoger dan de achterliggende bebouwing. De westzij-
de wordt geflankeerd door de voorkanten van overwegend grootschalige nieuwbouw 
(appartementengebouwen en culturele voorzieningen). De straat vormt van noord naar 
zuid een zichtas op de Kadastertoren. 
 
De Stationsstraat is inmiddels getransformeerd van een statige verbindingsroute tussen 
het station en De Parken, met villa(-achtige) bebouwing van rond 1900 aan weerszijden, 
tot een moderne route, die onderdeel uitmaakt van de ring rond het centrum. Veel van de 
historische bebouwing heeft plaatsgemaakt voor meerlaagse, grootschalige appartemen-
tengebouwen en kantoren. Bij de herinrichting is ingestoken op het versterken van een 
laanstructuur. De nu nog jonge bomen hebben door gedegen ondergrondse voorzienin-
gen de mogelijkheid tot volwassen laanbomen uit te groeien (inmiddels in den lande de 
‘Apeldoornse methode’ genoemd). Verder kent het deelgebied weinig openbaar groen, 
op straat- en laanbomen en groenbakken na. De Grift is deels gereconstrueerd, parallel 
aan de Hofstraat-Kanaalstraat.  
 



Hoofdstuk 3 36 

          
3.3 Deelgebied 2 
 
Zij vormt min of meer gesloten bouwblokken met grote 
binnenterreinen die als parkeergebied (ten noorden van 
de Kalverstraat) of als woonstraatjes met strokenbouw 
zijn ingericht (ten zuiden van de Kalverstraat). Grote uit-
zondering hierop vormt het complex van Centraal Beheer; 
een groot gebouwencomplex zonder binnenterrein, dat 
een alzijdige uitstraling heeft en zich niet naar de (spoor-
)wegenstructuur plooit. Binnen het totale plangebied is dit 
het enige gebouwencomplex dat op deze wijze is georganiseerd. In de Binnenstadvisie 
wordt voorgesteld naast dit gebouw een nieuw landmark toe te voegen als accent van de 
stadsentree. De bouwhoogte in dit deelgebied is over het algemeen hoger dan in deelge-
bied 1, zowel in aantal lagen als in meters. Ook de schaal van de bebouwing is groter. De 
meeste bebouwing heeft een plat dak. Binnen de (gesloten) bouwblokken en gevelwan-
den zijn individuele woningen vaak niet als zodanig te herkennen.  
 
De Hofstraat-Kanaalstraat vormt de scheidslijn tussen deelgebied 1 en 2. De schaal-
sprong van de bebouwing langs deze straat, met name ten opzichte van deelgebied 1 is 
zeer fors. De noordwand van deze straat vormt in feite een harde, moderne begrenzing 
van het oorspronkelijke dorp. Ten zuiden ervan begint een compleet andere wereld. De 
Binnenstadsvisie streeft naar het versterken van de verbindende functie van deze weg 
tussen het Brinkpark en het kanaal. 
 
Dit deelgebied kent wat meer (openbaar) groen. Het parkeerterrein op het binnenterrein 
rondom de Rosariumstraat is beplant met bomen en hagen en ook in de woonstraatjes 
ten zuiden van de Kalverstraat is naast geveltuintjes openbaar groen aanwezig. De Kal-
verstraat zelf, de Hofstraat-Kanaalstraat en het zuidelijke deel van de Stationsstraat zijn 
beplant met een laanbeplanting. Het zuidelijke deel van de Hoofdstraat is in de Binnen-
stadsvisie wel als laanstructuur aangegeven, maar nog niet als zodanig ingericht. Alleen 
rond de Romijn-apotheek staan enkele monumentale bomen. De profielmaat van de we-
gen is over het algemeen vrij ruim, met name de Kalverstraat. Ook hier geldt dat diverse 
hoekpunten langs wegen en entrees tot het deelgebied worden gemarkeerd met bijzon-
dere gebouwen.  
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3.4 Deelgebied 3 
 
Karakteristiek is de sterk verschillende korrelgrootte van 
de bebouwing en het veelvuldig voorkomen van door-
steekjes naar achterterreinen. De bebouwing langs de 
Nieuwstraat, Wilhelmina Druckerstraat en Brinklaan be-
staat grotendeels uit meerlaagse appartementenbouw 
met platte daken, die naar het zuiden toe in hoogte toe-
neemt (zowel in meters als in lagen) en groter wordt van 
schaal. Langs de Brinklaan bevinden zich ook enkele 
grotere kantoorgebouwen (onder andere de Belasting-
dienst). Net als in de twee andere deelgebieden geldt ook 
binnen dit deelgebied dat diverse hoekpunten langs wegen en entrees tot het deelgebied 
worden gemarkeerd met bijzondere gebouwen.  
 
Binnen deze vier randen is de bebouwing geheel anders van aard. Zij bestaat hoofdzake-
lijk uit vrijstaande woningen en twee-onder-een-kappers, daterend van eind 19e tot eind 
20e eeuw. De bouwhoogte varieert tussen één laag met kap en twee lagen met kap. Eén 
laag met mansardekap komt veel voor. De kappen zijn afwisselend langs of dwars op de 
wegen gericht. De panden zijn over het algemeen op de wegen georiënteerd, die groten-
deels nog de oorspronkelijke paden en landweggetjes volgen. De panden staan er in min 
of meer rechte rooilijnen langs. Vele hebben een (bescheiden) voortuintje.  
 
De wegen in dit deelgebied zijn overwegend woonstraten in het binnengebied en door-
gaande wegen rondom. Dit deelgebied heeft een veel groener karakter. Naast de voor-
tuinen en het voorkomen van enkele grotere openbare groengebieden (het park aan de 
Brinklaan en het openbaar groen aan de Van Galenstraat) komt dit ook door de open 
bebouwingsstructuur. Hierdoor is er op tal van plaatsen zicht op achtertuinen en groene 
binnenterreinen. Het Brinkpark zal volgens de Binnenstadsvisie worden omgevormd tot 
een binnenstedelijk gebruikspark. De Wilhelmina Druckerstraat en de Brinklaan hebben 
een laanbeplanting, in veel andere straten staan straatbomen. Ook op de pleintjes op de 
hoek Asselsestraat-Nieuwstraat en Asselsestraat-Wilhelmina Druckerstraat staan enkele 
bomen.  
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3.5 Architectonische analyse 
 
3.5.1 Het plangebied als geheel 
 
Op het schaalniveau van het plangebied valt op dat een aantal typisch Apeldoornse 
bouwvormen en enkele bijzondere objecten worden afgewisseld met meer algemene 
panden en grootschalige bouwvormen. Typisch voor de Apeldoornse situatie zijn de vil-
la’s (slechts op enkele plaatsen binnen het plangebied nog aanwezig én als zodanig her-
kenbaar), de statige winkelpanden van rond de eeuwwisseling (eind 19e begin 20e eeuw) 
en de zogenoemde Apeldoornse huisjes (verschillende typen, voornamelijk in deelgebied 
3). De Kadastertoren, het nieuwe stadhuis en het complex van Centraal Beheer springen 
niet alleen in stedenbouwkundig, maar ook in architectonisch opzicht in het oog. Binnen 
het plangebied zijn vrij veel gemeentelijke monumenten aanwezig alsmede zogenoemde 
karakteristieke panden (als zodanig benoemd in het kader van de monumentenverorde-
ning, met name in de deelgebieden 1 en 3).  
 
3.5.2 Deelgebied 1 
 
Binnen dit deelgebied wisselen historische en moderne panden elkaar af. In sommige 
gevelwanden vertonen de panden onderling grote overeenkomsten in bouwstijl, op ande-
re plaatsen ontbreekt samenhang nagenoeg volledig. Al met al levert dit een zeer gevari-
eerd beeld op, kenmerkend voor de dynamiek van dit soort centrumgebieden. De dyna-
miek is met name in de eerste laag van de (winkel-)panden merkbaar. Etalages en en-
trees worden regelmatig vernieuwd, de tweede laag en alles daarboven verandert veel 
minder snel van uiterlijk. Het deelgebied wordt gekenmerkt door het voorkomen van tal 
van historische winkelpanden. Gevelwanden met een duidelijke samenhang in architec-
tuur liggen op enkele plaatsen langs de Hoofdstraat, met name tussen de Kapelstraat en 
de Mariastraat, en verder in de Van Kinsbergenstraat en rond het Raadhuisplein. Regel-
matig terugkerende bouwstijlen volgens welke de historische winkelpanden zijn gebouwd 
zijn Neo-Renaissance, Jugendstil, Art Nouveau en de Chaletstijl. Op tal van hoeken 
staan panden, die de hoek verbijzonderen of in de zichtas staan, zowel historische als 
modernere panden.  
 
3.5.3 Deelgebied 2 
 
In dit deelgebied overheersen enerzijds de moderne naoorlogse bouw van flatgebouwen 
en grote winkelpanden en anderzijds de 80-er en 90-er jaren appartementenbouw in bak-
steen. Functionalistische architectuur, recht toe recht aan. Het oude deel van het Cen-
traal Beheer complex is van architect Herman Hertzberger en is een duidelijk voorbeeld 
van structuralistische architectuur. Het gebouw bestaat uit een aaneenschakeling van 
kubussen, georganiseerd rond een kern. 
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Het is open van karakter en als het ware aan alle kanten uit te breiden, zonder dat de 
samenhang verstoord raakt. Het nieuwe gedeelte is veel rationeler van opzet en groten-
deels opgetrokken uit prefab elementen van glas. 
 
3.5.4 Deelgebied 3 
 
Het meest authentieke straatje in dit deelgebied is de Korte Nieuwstraat, vanaf 1885 
aangelegd door architect De Zeeuw en (toen nog) aannemer Chris Wegerif, in een soort 
Neo-Classicistische stijl. Alle panden zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Ook 
de andere straatjes van het binnengebied herbergen grotendeels authentieke panden 
(Apeldoornse huisjes). Enkele typen komen regelmatig voor: één laag met een mansarde 
kap (type mansarde), twee lagen met een tentdak dwars op de straat, dat vaak aan één 
zijde afloopt tot de eerste laag en veelal met een erkertje aan de voorzijde al dan niet met 
een balkonnetje (type asymmetrisch) en het type één laag met een dwarsgelegen kap en 
een dakkapel met rechte voorkant midden voor, boven de enkele of dubbele voordeur 
(type ‘Korte Nieuwstraat’). De overwegend bakstenen panden zijn vaak versierd met spe-
kranden en rollagen. Ook komen lijsten van stucwerk regelmatig voor. Verder komen ook 
rijtjeswoningen uit de 80-jaren voor. Langs de randen van dit deelgebied staan weer 
hoofdzakelijk 80-er en 90-er jaren appartementenbouw in baksteen, functionalistisch, 
recht toe en recht aan.  
 
 
3.6 Archeologische beschrijving 
 
De archeologische beleidsadvieskaart van Apeldoorn geeft aan dat in de westelijke bin-
nenstad zeer belangrijke en minder belangrijke archeologische zones liggen (de tussen-
categorie ‘belangrijke zone’ komt binnen het plangebied nauwelijks voor). De mate waar-
in een zone van belang is heeft te maken met de kans bodemsporen aan te treffen en 
met de (te verwachten) gaafheid van het zogenoemde bodemarchief. De huidige archeo-
logie streeft naar het zo min mogelijk roeren van dat bodemarchief, tenzij het niet anders 
kan. Naar mate er binnen een gebied in meer verstoring van het bodemarchief heeft 
plaatsgevonden (door bouw- of graafwerkzaamheden) wordt een gebied over het alge-
meen minder waardevol, tenzij er tijdens die werkzaamheden vondsten zijn gedaan die 
doen vermoeden dat er rond die plek waarschijnlijk nog meer vondsten gedaan kunnen 
worden / waarden aanwezig zijn. De archeologische beleidsadvieskaart spreekt dus over 
te verwachten waarden en het advies om in een bepaalde mate bij nieuwe werkzaamhe-
den onderzoek te doen is daarop gebaseerd.  
 
De kaart classificeert deelgebied 1 grotendeels als zeer belangrijke archeologische zone. 
De Kanaalstraat en de Stationstraat tot aan de Beekstraat zijn belangrijke archeologische 
zones. Een aantal binnenterreinen is minder belangrijk, net als het voormalige stroomge-
bied van de Grift in deelgebied 1 (door vergravingen en het overkluizen van de beek is dit 
gebied verstoord geraakt). In deelgebied 2 is de hoek van de kruising Kalverstraat – Sta-
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tionsstraat een zeer belangrijke archeologische zone. Dit geldt ook voor twee locaties op 
het terrein van Centraal Beheer. De Hoofdstraat en de Stationsstraat zijn belangrijke 
archeologische zones. De rest van het deelgebied 2 zijn minder belangrijk. Het noordelijk 
deel van deelgebied 3 wordt grotendeels als zeer belangrijk geclassificeerd. Dat geldt 
ook voor de Nieuwstraat en de driehoek tussen de Brinklaan en de Prins Willem-
Alexanderlaan. De rest is minder belangrijk. 
 
De gemeentelijke archeologische monumentenkaart van de Westelijke Binnenstad toont 
slechts één terrein van zeer hoge archeologische waarde, namelijk de plek waar de Oude 
Mariakerk heeft gestaan (archeologisch monument). Er zijn twee grote terreinen van ar-
cheologische betekenis waar nieuwe vondsten van waarde zijn te verwachten. Voor prak-
tisch heel deelgebied 1 is dit het geval. Deelgebied 2 heeft geen terreinen van archeolo-
gische betekenis. In deelgebied 3 is het gebied tussen de Asselsestraat, Korte 
Nieuwstraat, Mariastraat en Trompstraat van archeologische betekenis.  
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  4. CULTUURHISTORISCHE ANALYSE 

4.1 Inleiding 
 
4.1.1 Algemeen 
 
Cultuurhistorie heeft betrekking op de erfenis uit het verleden, op alles wat in een be-
paald gebied is overgebleven en te maken heeft met de bewoningsgeschiedenis van dat 
gebied. Cultuurhistorie heeft ook betrekking op de samenhang tussen elementen ener-
zijds en patronen anderzijds. De cultuurhistorische analyse van de westelijke binnenstad 
van Apeldoorn bestaat uit een beschrijving en een waardering. Zij zijn opgesteld per 
deelgebied en richten zich met name op de bebouwde omgeving en op het schaalniveau 
van de straat en het (bouw-)blok.  
 
De verschillende aspecten aan de hand waarvan de cultuurhistorische waarde kan wor-
den bepaald zijn de volgende3: 
 zeldzaamheid, de mate van zeldzaamheid van een element op een bepaald schaal-

niveau; 
 authenticiteit: de mate van authenticiteit van een element heeft onder andere te ma-

ken met de gaafheid en de afleesbaarheid van de ontwikkeling die het element heeft 
doorgemaakt; 

 samenhang: in hoeverre maakt een element onderdeel uit van een grotere eenheid 
en in welke mate maakt het element deze samenhang begrijpelijk; 

 kenmerkendheid: de mate waarin een element gebonden is aan een gebied en daar-
door kenmerkend is voor dat gebied, en  

 symboliek: de mate waarin een element verwijst naar een gebeurtenis of proces in de 
geschiedenis. 

 
4.1.2 Waarderingsaspecten 
 
Bij de beschrijving en waardering van de cultuurhistorische waarden binnen het plange-
bied zijn de bovenstaande aspecten niet afzonderlijk maar in gezamenlijkheid meegeno-
men. De beschrijving en waardering zijn onderverdeeld naar de deelgebieden en daar-
binnen per straat puntsgewijs opgesteld. De typering van iedere straat is steeds weerge-
geven in een beknopte beschrijving. Bij de waardering zijn verder de volgende aspecten 
meegenomen: 
 De mate waarin een object of ensemble van objecten de ruimtelijke (hoofd-) structuur 

van de plek of de straat versterkt; 

                                                   
3  Overgenomen uit de Handreiking Inventarisatie en waardering LNC-aspecten, een methode voor beschrij-

ving en betekenistoekenning van LNC-aspecten in de planvorming van de dijkversterking.  
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 De mate waarin een object of ensemble van objecten de (bebouwings-) karakteristiek 
van de plek of de straat versterkt; 

 De (monumenten-)status van een object of ensemble van objecten rijks- of gemeen-
telijk monument of ‘karakteristiek pand’ (panden met een bepaalde status volgens de 
op dit moment door de gemeente gehanteerde monumentenlijst staan hier verder niet 
ter discussie, daar waar een pand karakteristiek wordt genoemd betreft dit zijn huidi-
ge status op de monumentenlijst); 

 Behoort een object tot één van de typisch Apeldoornse bouwvormen;  
 De mate waarin een object samenhangt met aanpalende panden en de bijdrage die 

het levert aan het beeld van de plek of de straat;  
 De architectonische waarde en gaafheid van een object, met name de voorgevel. 
 
De objecten en ensembles van objecten zijn geïnventariseerd op 16 en 17 oktober 2003. 
Een aanvullende inventarisatie vond plaats op 7 januari 2004. De bij de tekst gebruikte 
foto’s dateren van één van deze dagen. De titels bij de foto’s bestaan uit het adres en 
een volgnummer.  
 
 

                  
4.2 Deelgebied 1 
4.2.1 Hoofdstraat, noordelijk deel en Vosselmanstraat 
De panden zijn in het winkelgebied over het algemeen hoger dan breed. Meest voorko-
mend is een bouwhoogte van twee lagen en een kap. Kenmerkend voor de bouw van de 
winkelpanden tot aan de tweede wereldoorlog is dat de bebouwing op de eerste en 
tweede verdieping meestal geheel van grote ramen is voorzien. Tussenliggende muur-
vlakken zijn over het algemeen smaller dan de breedte van een raam. Etalages spelen 
een belangrijke rol in het geheel van de gevel. Het straatbeeld is continu aan veranderin-
gen onderhevig. Panden worden geheel of gedeeltelijk gesloopt, ze worden verbouwd 
zodra een nieuwe winkelier er zijn intrek neemt.  
 
Deel Hoofdstraat tussen Hofstraat / Kanaalstraat en Raadhuisplein 
Vanaf de tweede wereldoorlog verschijnen ook andere type winkelpanden of warenhui-
zen waarbij de raampartijen op de verdiepingen veel kleiner zijn of zelfs geheel afwezig 
zoals bij het pand van C&A.  

4.2 Deelgebied 1 
 
4.2.1 Hoofdstraat noordelijk deel en Vosselmans-
traat 
 
De Hoofdstraat is één van de meest dynamische straten 
van Apeldoorn en is de straat waarlangs het dorp is 
ontstaan. Dit historische karakter is in het noordelijk deel 
van de Hoofdstraat nog duidelijk te herkennen. De straat 
heeft het karakter van een historische winkelstraat en is 
over de gehele lengte vrij smal. De oorspronkelijke, te-
rugliggende rooilijn is verdwenen. 
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Het gevolg hiervan is een gefragmenteerd straatbeeld daar waar dit soort ontwikkelingen 
hebben plaatsgevonden. Dit geldt met name voor het gedeelte van de Hoofdstraat vanaf 
de V&D en C&A tot aan het Raadhuisplein, van de nummers 50 tot 90 en 61 tot 95. In 
beide delen van de Hoofdstraat zijn alle historische winkelpanden waardevol omdat zij de 
hoofdstructuur en het karakter van de straat versterken. Enkele zijn door verbouwingen 
minder gaaf geworden, maar veel panden zijn nog wel architectonisch interessant en 
vertegenwoordigen duidelijk bepaalde architectuurstromingen. Enkele panden zijn waar-
devol omdat zij de stedenbouwkundige structuur versterken (accenten op de hoeken) of 
symbolisch zijn voor de na-oorlogse, meer grootschalige winkelarchitectuur. 
 
De waardevolle panden in dit deel van de Hoofdstraat zijn de nummers: 
 de panden van C&A en V&D als vertegenwoordigers van de grootschalige na-

oorlogse warenhuizen (C&A is architectonisch interessanter dan V&D); 
 60 tot en met 64, hoek met de Beekstraat (Open 32, Footlocker, T for Telecom): een 

bijzonder ensemble van historische winkelpanden, accentuering van de hoek, enigs-
zins detonerende etalages;  

 65, hoek met de Brinklaan (The Phonehouse, Paul van Zeeland), historische winkel-
pand, accentuering van de hoek;  

 75, pand links van de Hema (Trekpleister), historisch winkelpand, zwaar detonerende 
etalage (1e laag), dichtgeplakte ramen in de 2e laag, verwaarloosde architectonische 
kwaliteit;  

 87-89B (Vodafone, Bart Smit, Only en Ici Paris), ensemble van historische winkel-
panden, nummer 87 en 87B zijn gemeentelijk monument, de winkeletalages sluiten 
niet overal goed aan op rest van de panden;  

 76A-78B, (onder andere Canadian Stock tegenover de Hema), ensemble van histori-
sche winkelpanden;  

 84 (De Tuinen), een gemeentelijk monument;  
 90-102, winkel (M&S Mode, Promiss, Coolcat, Hunkemöller, Invito, Witteveen, Su-

perstar), ensemble van historische winkelpanden, met uitzondering van nummer 92 
en 94 (wel onderdeel van het totale ensemble), nummer 96 tot en met 102 zijn ge-
meentelijke monumenten, Raadhuisplein nummers 2 en 4 sluiten hier als gemeente-
lijk monument op aan, accentuering van de hoek. 

 
Deel Hoofdstraat tussen Raadhuisplein en Paul Krugerstraat 
In dit deel is de samenhang tussen de panden groter en zijn in een aantal gevallen beide 
zijden van de straat in harmonie met elkaar. Bij de aantakking met de Nieuwstraat heeft 
de straat het karakter van een horecastraat. De begane grond laag detoneert in veel ge-
vallen met de bovenbouw. Een behoorlijk aantal panden is monument of door de ge-
meente benoemd als karakteristiek pand. Toch is ook een flink aantal panden zonder 
status waardevol, aangezien zij gezamenlijk een redelijk gaaf straatbeeld tonen, zij heb-
ben een hoge ensemblewaarde en versterken de dorpsstructuur.  
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Uitzonderingen (niet waardevolle panden) zijn pand nummer 107, 112-114, het grote 
appartementencomplex op de hoek met de Korenstraat (dit complex is van een geheel 
andere schaal dan zijn omgeving) en het gedeelte net voorbij de hoek met de Deventer-
straat richting de Paslaan aan de oostzijde.  
 
De waardevolle panden in dit deel van de Hoofdstraat zijn de nummers: 
 97-105, Miss Etam tot en met de Sting, 97 en 101 zijn karakteristieke panden, num-

mer 103 is een gemeentelijk monument; 
 104-110, Parfumerie Douglas tot en met Primafoon, 104-108 zijn gemeentelijke mo-

numenten; 
 113-121, van Os Lederwaren tot en met Witteveen, 113-117 en 121 zijn karakteris-

tieke panden, de panden in de Bloemensteeg en pand 119 op de hoek niet, de terug-
liggende historische schuur wel als herinnering aan de ooit aanwezige parallelle 
structuur langs de Hoofdstraat (in het verlengde van het Achterom);  

 116-130, Burmann tot en met Rails jeansstore, waarbij 116-120 gemeentelijke 
monumenten zijn en 122-126 karakteristieke panden; 

 131-155, Score tot en met ADA exclusieve cadeaus, waarbij 131-143 gemeentelijke 
monumenten zijn en 153-155 karakteristieke panden zijn. De panden ertussen heb-
ben geen officiële status maar dragen sterk bij aan het totaalbeeld; 

 144-180, Dynabite tot en met Kokkie Snacks, 144 en 176-180 zijn gemeentelijke 
monumenten, 172-174B zijn karakteristieke panden, 168 heeft geen status maar 
draagt sterk bij aan het totaalbeeld; 

 159-161, vanaf de steeg tot en met TeleCom Today, 159 is een karakteristiek pand; 
 190-204. Hier gaat het met name om alles boven de bovenbouw. De begane grond 

laag zelf is een aaneenschakeling van cafépuien, die soms goed en soms minder 
goed aansluiten op de tweede laag en de aanpalende panden. 

 
Deel Hoofdstraat tussen Paul Krugerstraat en Vosselmanstraat 
Dit deel van de Hoofdstraat kan beter als aanloopstraat naar het centrum dan als winkel- 
of horecastraat worden getypeerd. De schaal van de bebouwing is hier zeer wisselend. 
De Vosselmanstraat ligt direct in het verlengde van de Hoofdstraat. Ruimtelijk gezien 
liepen beide straten vroeger vloeiend in elkaar over, maar de verkeerskundige ‘knip’ heeft 
ook tot een ruimtelijke knip geleid. De villa Bergenstein heeft weinig samenhang met de 
bebouwing aan de Hoofdstraat. Het pand zelf is wel waardevol.  
 
De waardevolle panden in dit deel van de Hoofdstraat zijn de nummers: 
 220, buurtgebouw De Ontmoeting, liggend op een binnenterrein, vanwege zijn archi-

tectuur; 
 226-232, deze woningen zijn met uitzondering van de hoekwoning 232 karakteristie-

ke panden, 232 is echter onlosmakelijk deel van het totale ensemble; 
 Vosselmanstraat 1. Dit is villa Bergenstein, een gemeentelijk monument. 
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4.2.2 Prof. Röntgenstraat, Paul Krugerstraat, C. van Reesstraat en Van 
Huutstraat 

 
De Paul Krugerstraat vormt samen met de Catharina van Reesstraat en de Van Huut-
straat en de Prof. Röntgenstraat een buurtje met deels vrijstaande- en deels twee-onder-
één-kapwoningen, met het karakter van een vooroorlogs woonbuurtje. De woningen zijn 
iets ruimer van opzet dan de Apeldoornse huisjes in deelgebied 3. Over het algemeen 
hebben ze een bouwhoogte van twee lagen met een kap of één laag met een tweelaagse 
kap. Het buurtje heeft overwegend het karakter van een groen woonbuurtje en ligt duide-
lijk tussen enerzijds het winkel- en horecagebied van de Hoofdstraat en anderzijds de 
zeer groene en wijd opgezette wijk De Parken in. Het straatprofiel oogt door de aanwe-
zigheid van voortuinen vrij breed en groen.  
 
De Prof. Röntgenstraat heeft nog wel enigszins aansluiting met zijn omgeving, de andere 
straatjes zijn meer in zich zelf gekeerd en duidelijk anders dan hun omgeving. Langs de 
Catharina van Reesstraat staan alleen woningen die in één periode zijn gebouwd. De 
Paul Krugerstraat en de Van Huutstraat staan dwars op de Hoofdstraat. De bebouwing 
hier is gevarieerder. Er staan bedrijfsgebouwen en opslagruimten van de panden aan de 
Hoofdstraat.  
 
Aan de Paul Krugerstraat zijn drie karakteristieke panden gesitueerd, namelijk de num-
mers 9, 14 en 28. Zij behoren tevens tot het type ‘villa’. De overige panden zijn met uit-
zondering van het appartementengebouw waardevol te noemen, omdat zij bijdragen aan 
het karakter van de straat en het buurtje. Het schoolgebouw (Paul Krugerkasteel) is een 
gaaf na-oorlogs gebouw. Aan het binnenterrein Prof. Röntgenstraat – Paul Krugerstraat 
staan enkele (modernere) schoolgebouwen. De basisschool hier is via de Prof. Röntgen-
straat bereikbaar en is meerdere malen uitgebreid. 
 
Het binnenterrein Van Huutstraat – Hoofdstraat – Paslaan is opgevuld met het sportfond-
senbad. De achterzijde van de kavels van de Hoofdstraat werden vroeger begrensd door 
een beekloop. De locatie van het sportfondsenbad is daarom een zeer vanzelfsprekende, 
direct aan een beek met schoon water, komend vanaf de Veluwe. Het bad is waardevol 
door deze specifieke ligging en door zijn architectuur zeer interessant. Wel is de oor-
spronkelijke opzet met een buitenbad en een binnenbad verstoord (het buitenbad is in-
middels overdekt).  
 
4.2.3 Kapelstraat, Van Kinsbergenstraat en Korenstraat 
 
De driehoek Hoofdstraat – Nieuwstraat – Korenstraat vormt het meest karakteristieke 
deel van de oude binnenstad. De Kapelstraat en de Van Kinsbergenstraat kunnen geka-
rakteriseerd worden als smalle historische winkelstraatjes, die grotendeels in één periode 
zijn ontstaan en waarbinnen de panden in grote mate samenhang vertonen. De Van 



Hoofdstuk 4 52 

Kinsbergenstraat is begin 20e eeuw aangelegd in de oorspronkelijke achtertuin van Villa 
Randerode.  
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De Korenstraat is onderdeel van het historische assenkruis en maakt onderdeel uit van 
de oude lijn Asselsestraat – Deventerstraat en is beduidend smaller dan deze beide an-
dere straten. De bebouwing is over het algemeen hoger dan breed en ligt in één lijn direct 
langs de straat. Enkele appartementengebouwen detoneren met de overige bebouwing 
qua schaal en bouwhoogte.  
 
Kapelstraat 
Dit straatje wordt gekenmerkt door zijn beperkte breedte en de flauwe bocht. Het straatje 
is smaller dan andere straatjes in de binnenstad. Door de bocht, die in de bestrating is 
geaccentueerd, is het andere einde niet te zien. Dit roept een zekere spanning op. De 
historisch bijzondere panden in de Kapelstraat staan aan de zuidzijde, in de buitenbocht 
van de straat. Zij komen hierdoor goed tot hun recht (zoals ook geldt voor de panden aan 
de Van Kinsbergenstraat). Hierdoor valt minder op dat er weinig aantrekkelijks staat aan 
de andere zijde van de straat. Pand nummer 1-1B is een gemeentelijk monument. Een 
opvallend pand is nummer 3, met zijn volledig glazen gevel. Pand nummer 5 is als karak-
teristiek pand aangemerkt. Pand nummer 7 is minder interessant, nummer 9 is een ty-
pisch Apeldoorns (winkel-)pand met karakteristieke details. De gevel is zwart geverfd en 
het pand heeft geen officiële status. Opvallend zijn ook de historische reclame-uitingen 
voor Olifant-jenever. 
 
Van Kinsbergenstraat 
In deze straat staan zeer bijzondere panden, een aantal met monumentenstatus. Ook 
deze straat wordt gekenmerkt door zijn beperkte breedte en de flauwe bocht, die ook hier 
in de bestrating is geaccentueerd. Net als in de Kapelstraat is het andere einde niet te 
zien. De straat dankt zijn bestaan aan het opverkavelen van het perceel van villa Ran-
derode. De villa bestaat nog steeds (nummer 2-4). De zijgevel is straatgevel geworden. 
De villa heeft op dit moment nog geen monumentenstatus (nader onderzoek is nodig). 
Dat het pand ooit een vrijstaande villa aan de (toen nog) Dorpsstraat betrof is nu nauwe-
lijks meer afleesbaar. Toch is de villa waardevol. Zij is een van de laatste representanten 
(zoniet de laatste) van de ooit terugliggende rooilijn langs de Hoofdstraat en verwijst naar 
de ontstaansgeschiedenis van dit deel van het centrum.  
 
Het appartementenblok op nummer 6 is vrij onopvallend. Het is van later datum maar 
verstoort het straatbeeld niet. De nummers 8 tot en met 12 vormen een blok voormalige 
bedrijfspanden. De zijgevel en bijgebouwen van nummer 8 hebben een bijzondere poten-
tie, waarbij ook aan een herinrichting van het binnenterrein gedacht kan worden. De 
zuidzijde met oneven nummering heeft als geheel een extra ensemblewaarde, al zijn de 
panden 11 tot en met 17 door verbouwingen en verval een deel van hun oorspronkelijke 
detaillering kwijtgeraakt. Nummer 1 en 3 zijn inmiddels beide aangemerkt als rijksmonu-
ment. Beide panden kennen fraaie hoekoplossingen en hebben een torentje. De aanslui-
tende panden nummer 5 en 7 zijn karakteristieke panden, nr. 9 heeft de gemeentelijke 
monumentenstatus. 
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Korenstraat 
Deze historische winkelstraat is nagenoeg recht en is wat breder dan de andere twee 
(onderdeel van het assenkruis). Ook hier staan de panden direct in de rooilijn. De be-
bouwing is veel gevarieerder van schaal en uitstraling en vormt minder een eenheid. 
Ander groot verschil met de Kapelstraat en de Van Kinsbergenstraat is de grote hoeveel-
heid reclame-uitingen, die de sfeer in de Korenstraat in hoge mate beïnvloeden. Veel 
panden hebben luifels of andere aanbouwsels, waardoor achterliggende gevels niet altijd 
tot hun recht komen.  
 
Met name de koppen van deze straat hebben een bijzondere kwaliteit. Aan de zijde van 
de Hoofdstraat geldt dat voor het pand op nummer 1-1D samen met Hoofdstraat 121. 
Deze nummers zijn als karakteristiek betiteld. Aan de zijde van de Nieuwstraat is het 
pand op nummer 138-142 (het Leienhuis) uniek voor Apeldoorn. Dit pand heeft de ge-
meentelijke monumentenstatus. De appartementengebouwen passen minder goed in het 
beeld van een historische winkelstraat.  
 
Nummer 104-106 is een bijzonder pand. Dit geldt aan deze zijde van de straat ook voor 
de nummers 112-118, 124-130 en 132-134. Het is niet helemaal duidelijk of panden 100 
en 102 onderdeel uitmaakten van een oudere rooilijn. De panden 120-130 zijn voorzien 
van luifels die wellicht onbedoeld toch sterk het beeld in dit deel van de straat bepalen. 
De gevelrij vanaf nummer 1 tot en met nummer 11 laat een aardige doorsnee van stads-
panden zien. Naast nummer 1-1D zijn nummer 3 en 5 karakteristiek. 21 – 27B vormt één 
blok en is in zijn geheel gemeentelijk monument.  
 
4.2.4 Paslaan, Regentesselaan en Deventerstraat  
 
Paslaan 
Slechts twee panden aan de Paslaan vallen binnen het plangebied. De Paslaan zelf, te 
karakteriseren als een laan met een breed profiel die tot in het stadshart doordringt, valt 
in feite buiten het plangebied en maakt onderdeel uit van De Parken. Langs de laan 
staan veelal grote villa’s met voortuinen. De panden met de nummers 3 en 5 herbergen 
de winkel van Van Zeben. Deze twee panden staan in de rooilijn en hebben een sterke 
onderlinge samenhang. Ze hebben beide een bouwhoogte van drie lagen. Zij zijn waar-
devol. De nieuwbouw op nummer 1 sluit er noch qua aantal lagen (vier), noch qua hoogte 
op aan (halve meter hoger, niet waardevol).  
 
Regentesselaan 
Van de Regentesselaan behoort alleen het pand van de ING op de hoek van de Regen-
tesselaan en de Deventerstraat tot het plangebied. Dit is in de binnenstad van Apeldoorn 
het enige gave voorbeeld van het organisch bouwen (architecten Alberts en Van Huut). 
Het pand markeert samen met het nieuwe stadhuis de entree tot de binnenstad en is 
waardevol. 
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Deventerstraat 
De Deventerstraat maakt onderdeel uit van het historische assenkruis en vormt de uit-
valsroute van de (binnen-)stad naar het oosten. De verkeerskundige ‘knip’ en de platanen 
ter hoogte van het oude postkantoor, maken samen ook een ruimtelijke knip in deze oude 
doorgaande route. De rooilijn verspringt hier en daar. Vrijwel overal liggen de panden 
direct (verspringend) aan de openbare ruimte, met uitzondering van nummer 25A (rechts 
van het oude politiebureau). De bouwhoogtes en het aantal bouwlagen nemen van west 
naar oost toe. De overgang naar de meer volumineuze bebouwing in de richting van de 
Stationsstraat verloopt geleidelijk en sluit goed aan. De bouwstijlen zijn zeer divers. De 
Deventerstraat heeft een groot aantal gave panden en details die veel vertellen over ver-
schillende periodes in de geschiedenis van Apeldoorn. Niet elk pand verdient de monu-
mentenstatus, ook hier geldt dat de samenhang de straat sterk maakt. De aanwezigheid 
van volgroeide bomen in deze straat, een supermarkt en wat curieuze details zoals de 
etalage van schoenwinkel Migré met het zeer kenmerkende damesschoentje, maken dit 
gedeelte van de straat tot een levendig geheel. 
 
Voor de gehele gevelwand van nummer 3 tot de hoek met de Kerklaan (nummer 15) 
geldt dat deze waardevol is. Het pand op nummer 1 is nauwelijks bijzonder te noemen, 
maar sluit wel goed aan op de volgende panden in deze gevelwand. Pand nummer 3 is 
een karakteristiek pand. Ook de toevoeging van de etalage van schoenwinkel Migré – de 
vitrine met torentje, pump en kroontje in neonlichtuitvoering – is waardevol. Het is een 
mooi element uit de vijftiger, zestiger jaren. Op de hoek met de Kerklaan bevindt zich 
nummer 15. Samen met Kerklaan 1 heeft nummer 15 de gemeentelijke monumentensta-
tus. De oudbouw van het kantorencomplex op nummer 15-2, aan de overzijde van de 
Kerklaan, is karakteristiek. Het voormalig politiebureau op nummer 19-21 van stadsarchi-
tect De Zeeuw heeft de gemeentelijke monumentenstatus. Ook de kantoorvilla ernaast 
op nummer 25A heeft de gemeentelijke monumentenstatus.  
 
In harmonie met de overzijde zijn ook alle panden vanaf nummer 2 tot en met 16. Het 
geheel is waardevol. Pand nummer 8, café Het Oude Huis, lijkt ouder dan het is (bouw-
jaar 1873, bovenbouw 1898) en is een gemeentelijk monument, nummers 12 en 16 zijn 
karakteristiek. Op de aanbouw van pand nummer 12 bevindt zich op de tweede laag een 
soort serre, die ondanks de verbouwingen nog Art Nouveau trekjes heeft. Het oude post-
kantoor op nummer 18-20 op de hoek met het Marktplein heeft de gemeentelijke monu-
mentenstatus.  
 
4.2.5 Mariastraat, oostelijk deel  
 
Dit deel van de Mariastraat loopt in een flauwe knik, die in de bestrating is aangezet. De 
straat is deels vrij smal, de rooilijn aan de noordzijde is recht (loopt met de knik mee), aan 
de zuidzijde wijkt de rooilijn ter hoogte van de Oranjerie.  
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In deze straat is meer recente bebouwing aanwezig dan in de noordelijker gelegen zij-
straten van de Hoofdstraat. De bebouwing is zeer verschillend van uitstraling en straal, 
de hoogte is twee lagen met kap of drie lagen. Een groot deel van de zuidelijke wand 
wordt ingevuld door de Oranjerie en de bijbehorende trappartij. Een groot deel van de 
noordelijke wand bestaat uit een gevelwand met ‘balkonnetjes op het zuiden’. De straat 
kan gekarakteriseerd worden als vrij moderne winkelstraat.  
 
In de zijgevel van Hoofdstraat 95 zijn twee kunsttableaus aanwezig, typische uitingen van 
jaren 60 architectuur. Het blok 2-2C (aansluitend op Hoofdstraat 97) is genomineerd als 
karakteristiek pand. Met name de uitbouw boven het steegje is een speels detail. Verder 
het steegje in bevindt zich nummer 16, een klein wit woonhuisje dat er stil verscholen ligt. 
Het is waardevol omdat het herinnert aan de oude parallelle structuur van de Hoofdstraat, 
het Achterom). Aan de andere zijde, op de hoek met de Nieuwstraat bevinden zich de 
nummers 23 en 25, beide beschermde gemeentelijke monumenten. Verder zijn er geen 
waardevolle panden aanwezig.  
 
4.2.6 Raadhuisplein en Marktplein 
 
Raadhuisplein 
Het Raadhuisplein is van grote cultuurhistorische waarde en heeft tevens een zeer hoge 
archeologische waarde. Op het plein stond vroeger de Oude Mariakerk die in 1842 is 
gesloopt. In het plein zijn de contouren van de kerk weergegeven. De plek is een archeo-
logisch monument. De richting van het plein is haaks op de Hoofdstraat, aan de overzijde 
wordt de pleinruimte afgesloten door het Raadhuis uit 1842 (gemeentelijk monument). 
Langs het Raadhuis lopen de gevelwanden door en gaat het Raadhuisplein over in het 
Marktplein. De bebouwing varieert in schaal en hoogte, maar de meeste bebouwing da-
teert uit dezelfde periode en sluit daardoor goed op elkaar aan. Het plein is te karakteri-
seren als een stedelijk plein met bomen waarvan één zijde bestaat uit terrassen voor de 
aanliggende horecabedrijven.  
 
Aan de noordzijde van het plein zitten deze horecagelegenheden met hun terrassen. De 
gehele gevelwand is van bijzondere kwaliteit. De panden met de nummers 1, 5 en 9 heb-
ben de gemeentelijke monumentenstatus. Tussen de nummers 3 en 5 zit een nauw 
steegje naar de Deventerstraat met de klinkende naam Prinsengang, die meer doet ver-
moeden dan het feitelijk voorstelt. De zuidelijke gevelwand is eveneens waardevol. Pand 
nummer 2-4 heeft de gemeentelijke monumentenstatus. Nummer 6 is een curieus pand. 
Zowel de ramen, de verdiepinghoogtes, als de breedte van het pand zijn een factor an-
derhalf groter dan die van de overige panden. Dit verschil wordt versterkt door het rijtje 
met de nummers 10-20A, die als historische winkelpanden zijn te karakteriseren. De 
panden 20 en 22 passen minder goed in de totale gevelwand. Waardevol is verder het 
gemeentelijk monument van Koning Willem I, uit 1913, dat midden op het plein staat. Het 
herinnert aan het 100-jarig jubileum van het Koninkrijk der Nederlanden. Het beeld is van 
Pieter Puype.  
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Marktplein 
Het Marktplein is heel anders van karakter dan het Raadhuisplein. Het is een stedelijk 
plein, een grote open ruimte die met name voor grotere evenementen en markten ge-
bruikt kan worden. De wanden rondom zijn zeer verschillend. De schaal van de aanpa-
lende bebouwing is over het algemeen vrij fors, hetgeen past bij de schaal van een der-
gelijke grote open ruimte.  
 
Het Marktplein wordt gedomineerd door het nieuwe stadshuis, dat beslaat de gehele 
noordelijke wand. Het gebouw is om zijn vorm en functie en betekenis voor de stad 
waardevol. In hetzelfde blok staat het oude postkantoor, dat de gemeentelijke monumen-
tenstatus heeft. De zuidelijke wand bevat bebouwing die kenmerkend is voor zijstraten 
van de Hoofdstraat. De gebouwen staan wat verder van elkaar, op enkele plekken is later 
bijgebouwd. Op de hoek met de Stationsstraat is het kantoorgebouw van de Rabobank 
verschenen (niet waardevol). De panden 24 tot en met 38 vormen een waardevol rijtje 
langs het plein. Aan de westelijk rand van het plein (richting Deventerstraat) zijn de pan-
den 9 en 13-17 waardevol. Met name nummer 17 heeft bijzondere raampartijen. De ruim-
te tussen de panden is rommelig opgevuld, iets wat ook op een aantal andere plaatsen in 
de binnenstad is gebeurd.  
 
4.2.7 Marktstraat en Stationsstraat 
 
Marktstraat 
Voor de Marktstraat geldt op dit moment dat hij getypeerd kan worden als een achter-
straatje van de Hoofdstraat. Tussen de Marktstraat en de Hoofdstraat bevinden zich veel 
gaten in de gevelwand. De binnenterreinen zijn parkeerterreinen. Een aantal panden is in 
een slechte staat. Aan de oostzijde is tussen de panden door veel groen te zien. Pand 8 
en de panden 22 en 24 verwijzen naar het oorspronkelijke karakter van de Marktstraat 
als achterstraatje en zijn daarom, ondanks hun beperkte architectonische kwaliteit waar-
devol te noemen. Pand nummer 20 en 26-28 behoren tot respectievelijk het asymmetri-
sche en mansarde type. Ook is de wat forsere bouw van de nummers 1-3 een bijzondere 
toevoeging aan de Marktstraat, daterend uit de jaren zestig, zeventig. Ook de oude hou-
ten loods (circa 1900) tussen nummer 7 en 13 is cultuurhistorisch interessant.  
 
Stationsstraat 
De Stationsstraat is een relatief jonge straat en is eind 19e eeuw als nieuwe verbinding 
tussen het station en De Parken ontworpen. Onlangs is deze straat tot een laan omge-
vormd. Er is geïnvesteerd in nieuwe bomen die de straat langzaam maar zeker het uiter-
lijk van een laan moeten gaan geven. De bebouwing langs de Stationsstraat is zeer wis-
selend van schaal en hoogte. Een aanzienlijk deel van de straatwand is op dit moment 
open. Langs de Stationsstraat zijn de panden met de nummers 21 (in deelgebied 2) en 
141-143 waardevol als laatste restanten van de oorspronkelijke bebouwing langs deze 
straat. Pand nummer 155-157 is een historisch winkelpand.  
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De nummers 145 tot en met 153 aan weerszijden van de Beekstraat zijn als karakteris-
tiek aangemerkt. Voor het overige staan er appartementenblokken met een onderliggen-
de voorzieningenlaag langs de straat die minder waardevol zijn.  
 
4.2.8 Beekstraat en Brinkstraat 
 
Beekstraat 
Deze straten liggen in elkaars verlengde en vormen de oude doorgaande route langs de 
Grift. Ze maken een belangrijk deel uit van de oorspronkelijke dorpsstructuur (dit gegeven 
wordt overigens niet in de Binnenstadsvisie onderkend). De straten zijn onderling wel 
verschillend. De Beekstraat heeft thans het karakter van een aanloopstraat naar het win-
kelcentrum, met deels een rechte en deels een verspringende rooilijn. De beide straat-
wanden zijn zeer gedifferentieerd en gefragmenteerd. Waarschijnlijk heeft planologische 
onzekerheid hier geleid tot het laten verwaarlozen van een deel van de panden.  
 
Aan de oneven zijde zijn de panden 3-5 waardevol (type ‘Korte Nieuwstraat’), ondanks 
dat de begane grond flink is verbouwd. Pand nummer 15 is eveneens waardevol, aange-
zien het verwijst naar de oorspronkelijke dorpsstructuur. Het KPN-gebouw op het binnen-
terrein is waardevol als voorbeeld van na-oorlogse architectuur. De nummers 43-45 zijn 
(samen met Stationsstraat 147) als karakteristiek pand betiteld. 
 
De even nummers 14-16, 20-24 en 30 zijn waardevol. Het Leger des Heils gebouw 
(nummer 14-16) heeft een bijzondere architectuur. Nummer 20 is van het ‘mansarde’ 
type. Pand nummer 22 vormt een waardevolle element in deze straat, als verwijzing naar 
de oorspronkelijke dorpsstructuur, maar heeft thans geen officiële status. Pand nummer 
30 is een gemeentelijk monument. Pand nummer 34 is (samen met Stationsstraat 145) 
aangemerkt als karakteristiek pand. Nummer 32 was dat eerst ook, maar tijdens de in-
ventarisatie bleek dat het pand inmiddels is gesloopt4.  
 
Brinklaan 
De Brinklaan markeert in feite de grens tussen het historische centrum stad en de mo-
derne stad. Deze straat begint aan de Hoofdstraatzijde als smalle historische winkelstraat 
om vervolgens over te gaan in een winkelstraat met en wel zeer asymmetrisch profiel. De 
noordzijde van de straat herbergt nog enkele historische panden, her en der verspreid 
met daar tussen opvullingen met nieuwbouw. De bebouwing is hier zeer uiteenlopend 
van aard. De zuidzijde van de straat is ook zeer gevarieerd. De nieuwbouw in de buiten-
bocht van de straat vormt een duidelijk breekpunt. Ten oosten daarvan is de bebouwing 
smaller dan hoog en volgt zij de oorspronkelijke percelering. Aan de westzijde ligt een 
blok van winkels van één laag hoog met daarachter de hoogbouw langs de Hofstraat.  

                                                   
4  Dit vormt een direct bewijs dat aanwijzing van een pand op de gemeentelijke monumentenlijst als karakte-

ristiek’ pand alléén onvoldoende bescherming biedt. Zie ook hoofdstuk 5. 
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De panden 12-14, 22-24, 34 (34 is een gemeentelijk monument) en 134-136 zijn waarde-
vol omdat zij het historische karakter van de Brinklaan onderstrepen. Voor nummer 16-18 
gaat dit ten dele ook op, maar helaas is hier door verbouwingen veel verloren gegaan. 
Aan de oneven zijde zijn de panden 1-5 en 13-15 waardevol. Ondanks de vernieuwingen 
aan de Brinklaanflat (landmark op nummer 143) is nog steeds duidelijk dat de winkels 37-
47 en de woonflat aan de Hofstraat bij elkaar horen. Als complex markeren zij de abrupte 
overgang van historisch naar modern en symboliseren zij de denkwijzen over steden-
bouw eind zestig begin zeventiger jaren. 
 
 
 
 
 

                  
4.3 Deelgebied 2 
4.3.1 Hofstraat en Kanaalstraat 
Het wooncomplex aan de Hofstraat, waartoe ook de Brinklaanflat (de Kadastertoren) 
behoort, heeft een strakke zakelijke gevel. Het markeert zoals hierboven als is aangege-
ven een duidelijke grens en periode. De bebouwing van de Hofstraat in zijn totaliteit 
vormt een hoge wand, zeker op de hoek met de Nieuwstraat. Het zijn grote eenvormige 
woongebouwen met een winkel- of kantoorlaag eronder.  
 
Kanaalstraat 
Aan de Kanaalstraat verwijzen de panden nummer 19-21 en 23 nog naar het oorspronke-
lijke karakter van deze straat, als verbinding tussen de Hoofdstraat en het kanaal. Helaas 
zijn beide panden te ver verbouwd om nu als waardevol te worden aangemerkt. Ze in 
oorspronkelijke stijl terugbrengen vergt de nodige inspanningen. Op de hoek met de 
Hoofdstraat staat het markante City Box Building, een goed voorbeeld van na-oorlogse 
bouw in het centrum. Het markeert bovendien duidelijk de kruising van beide straten.  
 
4.3.2 Hoofdstraat, zuidelijk deel 
 
Binnen deelgebied 2  loopt de Hoofdstraat door  vanaf de kruising  met de Hofstraat 

4.3 Deelgebied 2 
 
4.3.1 Hofstraat en Kanaalstraat 
 
Deze straten kenmerken zich door woningbouw met 
winkels op de begane grond, kantoorpanden en blinde 
gevels van warenhuizen die hun oriëntatie op de 
Hoofdstraat hebben. De beide straten zijn breed van 
opzet. Ze bevinden zich in een overgangsproces van 
doorgaande route naar stedelijk winkel- en verblijfsge-
bied. De schaal van de bebouwing en de hoogte is 
beduidend groter dan die van de omliggende straten.  
 
Hofstraat 
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en de Kanaalstraat tot aan het spoor. Dit deel is eerder een aanloopstraat tot het centrum 
dan een echte winkelstraat. Het profiel is ook veel breder dan in het noordelijke deel. De 
bebouwing verschilt nogal in schaal en hoogte. Enkele panden liggen terug, maar de 
meeste staan in de rooilijn. Naar het zuiden toe verandert de Hoofdstraat meer en meer 
in een aanloopstraat naar het centrum. Dat centrum begint pas echt bij de nieuwe Kos-
tersbrug. Voorbij de kruising met de Kalverstraat in de richting van het spoor verandert de 
Hoofdstraat weer. De westzijde bestaat daar uit een forse kantorenwand met een hoog-
teaccent nabij het spoor. 
 
Nummer 51, de Romijn-apotheek, is één van de belangrijkste historische panden in dit 
deel van de Hoofdstraat. Dit is een villa zoals er vroeger meer aan de oude Dorpsstraat 
hebben gestaan. Een villa met een bijgebouw en een voortuin. De apotheek heeft de 
gemeentelijke monumentenstatus. Een ander pand van waarde in dit deel van de Hoofd-
straat is nummer 46-48, het City Box Building (zie de letters boven de ingang aan de 
Hoofdstraat). Dit is een markant hoekgebouw, de recente ingreep in de dakopbouw is 
een verfrissend voorbeeld hoe een markant maar streng gebouw door een architectoni-
sche toevoeging ineens een beeldbepalend pand voor de stad wordt. Dat geldt zeker 
voor de overgang tussen het City Box Building en het gebouw ernaast. De overige pan-
den aan beide zijden van de straat tot de hoeken met de Kalverstraat vormen gevarieer-
de gevelwanden, met een geleding en schaal die ook in het noordelijk deel van de 
Hoofdstraat veel voorkomt. Deze ‘restanten’ van de oorspronkelijke dorpsstructuur zijn 
dan ook vooral om die reden waardevol. (Dit deel van de Hoofdstraat is in de Binnen-
stadsvisie niet als dorps- maar als laanstructuur aangemerkt, maar nog niet als zodanig 
ingericht). 
 
4.3.3 Hofdwarsstraat en Rosariumstraat 
 
De Hofdwarsstraat heeft het karakter van een ontsluitingsstraatje van een binnenterrein, 
de Rosariumstraat is een binnenterrein en is nauwelijks een straat te noemen. Het heeft 
door de boom- en hagenbeplanting een groene uitstraling, ondanks dat een groot gedeel-
te in gebruik is als parkeerterrein.  
 
Het pand aan de Hofdwarsstraat nummer 9 is rijk gedetailleerd en verkeert in goede 
staat. Het staat achter de Romijn-apotheek. Beide zijn gemeentelijk monument.  
 
4.3.4 Kalverstraat, Nieuwendijk, Chris Wegerifstraat, Jonkerstraat, Agathastraat en 

Kortebeinstraat 
 
Op de terreinen die ooit bestemd waren voor forse uitbreidingen van rijksdiensten zijn 
uiteindelijk in de jaren tachtig grote wooncomplexen en woonstraatjes in dezelfde archi-
tectuur en in een relatief hoge dichtheid gerealiseerd. Langs de buitenranden is het ge-
heel hoger, hier en daar tot vijf bouwlagen, de binnenstraten zoals Agathastraat, Jonker-
straat  en Chris Wegerifstraat  bestaan uit twee lagen  met soms  
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een kap of opbouw. Ondanks de sobere uitstraling vormen deze straten zowel in steden-
bouwkundig als in architectonisch opzicht een zeer kenmerkend en samenhangend ge-
heel.  
 
4.3.5 Prins Willem-Alexanderlaan 
 
De afronding van de wooncomplexen uit de jaren tachtig en de kantoorpanden aan de 
zuidzijde vormen de bebouwing van deze straat, die als een van de hoofdentrees naar de 
binnenstad kan worden getypeerd. Het profiel van de straat is zeer breed (in zijn huidige 
betekenis wellicht iets te) en groen van karakter. Het Brinkpark is op dit moment nog 
grotendeels parkeerterrein, maar zal in de nabije toekomst omgevormd worden tot stads-
park. Daarbij zal een deel van de Grift worden hersteld. Het kantorencomplex van Her-
man Hertzberger voor Centraal Beheer dateert uit 1972 en is uniek in zijn soort. Het heeft 
een internationale status en is zeer waardevol. Ook de uitbreiding is van zijn hand. Het 
pand ontbreekt nog op de monumentenlijst5.  
 
 

                  
4.4 Deelgebied 3 
4.4.1 Brinklaan 
Het ligt verscholen in het groen achter de appartementen 328-414 en draagt de 
toepasselijke naam ‘Oase’. De overige bebouwing bestaat uit appartementencomplexen 
en een kantoorpand. Zij maakt daarmee de Brinklaan tot een stedelijke woonstraat aan 
een groene ruimte. De hoogte varieert van vier lagen (kantoorpand) tot 7 lagen (De 
Brinkhof). Aan de zuidzijde van de Brinklaan bevindt zich nog een parkpaviljoen.  
 
4.4.2 Wilhelmina Druckerstraat 
 
De Wilhelmina Druckerstraat is in zijn geheel een nieuwe ontsluitingsroute van het cen-
trum. Aan weerszijden liggen woongebieden. De gehele gevelwand aan de oostzijde 
bestaat uit appartementencomplexen van drie en vier lagen hoog.  

                                                   
5 Hierbij dient te worden vermeld dat de gemeentelijke inventarisatie van na-oorlogse panden bij het gereedko-
men van dit rapport nog in volle gang was. 

4.4 Deelgebied 3 
 
4.4.1 Brinklaan 
 
De Brinklaan is de oude weg die aan de noordzijde 
van de Grift lag en waarlangs van oudsher boerderijen 
stonden (vaak in clusters). Aan de zuidzijde van de 
weg bevonden zich de lager gelegen beekdalgronden, 
waar het vee een tijdelijke verblijfplaats vond. Eén van 
de laatste relicten van boerderijen aan de ‘weg naar 
den brink’ en om die reden waardevol is pand nummer 
376. 
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4.4.3 Asselsestraat 
 
De Asselsestraat is een aanloopstraat met winkels voor de binnenstad van Apeldoorn. 
Het is de oude uitvalsweg uit de richting van Barneveld – Assel. Aan weerszijden van de 
straat staat lintbebouwing. Deze bebouwing is in stukken opgeknipt door de vele zijstra-
ten. Bovendien zijn er op diverse plaatsen doorgangen naar achterterreinen. De bebou-
wing wisselt nogal van schaal en hoogte. Alleen de zuidkant van de straat valt binnen het 
plangebied.  
 
Pand nummer 11 is het eerste pand vanaf de Nieuwstraat en is een gemeentelijk monu-
ment dat in feite bij de overige monumenten van de Korte Nieuwstraat behoort. Tussen 
de Korte Nieuwstraat en de Trompstraat zijn de panden 13 tot en met 19 en 25 tot 29 
waardevol. Dit laatste is van het type ‘Korte Nieuwstraat’. Zij versterken de lintstructuur 
van de Asselsestraat. Eigenlijk doen de gecombineerde panden 21 en 23 dat ook, maar 
de huidige uitstraling doet weinig recht aan de oorspronkelijke kwaliteit. De panden zijn 
sterk verbouwd ten faveure van de Mik Mak. Pand nummer 33 is waardevol (type ‘Korte 
Nieuwstraat’). De gehele gevelwand tussen de De Ruyterstraat en de Piet Heinstraat (41-
51) is waardevol, ondanks enkele luifels. Vanaf de Piet Heinstraat worden de gevels min-
der interessant. Reclame-uitingen en de sterk verbouwde begane grond drukken bij 
nummer 55 een te groot stempel op het gebouw. De 1e verdieping is verder toch wel 
waardevol. Op een van de achterterreinen liggen nog enkele oude panden (nummers 
63.5-63.6, type ‘mansarde’). Aan de even zijde van de straat is nummer 12-14 als karak-
teristiek pand aangemerkt. Nummer 16 is jammer genoeg niet meer geheel in oorspron-
kelijke staat, maar vormt de noordelijke beëindiging van de Korte Nieuwstraat. Om die 
reden is het een waardevol pand.  
 
4.4.4 Nieuwstraat 
 
De Nieuwstraat is een van de oudste wegen van Apeldoorn. Hij is heel lang het achter-
straatje van de Hoofdstraat gebleven. Pas sinds de bouw van de openbare bibliotheek is 
de Nieuwstraat langzaam onderdeel geworden van het centrumgebied. In deze straat is 
momenteel geen sprake van een evenwichtig stedenbouwkundig beeld. Het is een straat 
in de overgang. De westzijde van de straat is grootstedelijk met grote woongebouwen 
zoals de Brinkhof en de bebouwing tussen de Asselsestraat en de Mariastraat. De weste-
lijke wand is daarmee een duidelijke straatwand. De oostelijke wand is veel minder een-
duidig. Hier is de Nieuwstraat nog steeds voor een groot deel de achterstraat voor de 
Hoofdstraat. Aan het noordelijke eind van de Nieuwstraat zijn het de blinde gevels van de 
opslagruimten van de Hoofdstraat die het beeld bepalen. Ook zijn er gaten in de gevel-
wanden op de plaatsen van entrees tot parkeervoorzieningen en laad- en losplaatsen. 
Deze voorzieningen zijn bij de Korenpassage kleinschaliger weggewerkt dan bij de Oran-
jerie.  
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Er zijn enkele historische panden overgebleven tussen de Van Kinsbergenstraat en de 
Korenstraat. Hier genieten de nummers 48-50 en 52 de gemeentelijke monumentensta-
tus. De koppen van enkele straten die op de Nieuwstraat uitkomen zoals de Korenstraat, 
Mariastraat en Brinklaan zijn markant. Aan de westzijde liggen hoofdzakelijk appartemen-
tengebouwen met een onderlaag voor voorzieningen en kantoorruimten. De appartemen-
ten zijn 3 tot 5 lagen hoog. Het zeer jonge complex (nummer 25) tegenover de ingang tot 
de Oranjerie markeert op een waardevolle manier de knip die hier in verkeerskundig op-
zicht in de Nieuwstraat is gemaakt. Het gebouw vormt een soort nieuwe stadspoort. 
 
4.4.5 Korte Nieuwstraat 
 
Deze straat is in één keer in zijn geheel aangelegd. De middenstandswoningen die hier 
rond 1880 verrezen zijn van een typisch Apeldoorns type in Neo-Classisistische stijl. Ze 
hebben een bouwhoogte van één laan met een kap in de langsrichting van de straat en 
een hoog opgaande middenpartij boven de voordeur. De gevels zijn rijkelijk gedetailleerd. 
De verschillen tussen de panden zijn subtiel. Het wegprofiel is smal, de straat is ingericht 
als éénrichtingsweg. Leilinden bepalen het beeld. De straat vormt een uniek en gaaf 
voorbeeld van 19e-eeuwse planmatige stadsontwikkeling. Alle panden hebben de status 
van beschermd gemeentelijk monument, inclusief nummer 11 aan de Asselsestraat en 
nummer 42 aan de Mariastraat. Asselsestraat 16 en Mariastraat 37 vormen de steden-
bouwkundige beëindiging van deze straat.  
 
4.4.6 Trompstraat, De Ruyterstraat, Piet Heinstraat en Tuinstraat 
 
Trompstraat 
De Trompstraat is qua opzet vergelijkbaar met ander straten van deelgebied 3. De rijweg 
is vrij smal en wordt geflankeerd door forse bomen en de beplanting in de (ondiepe) voor-
tuinen. Het is net als veel andere straten een éénrichtingsweg. Vrijwel alle panden aan de 
gehele Trompstraat behoren tot één van de typen Apeldoornse huisjes. Moeilijk te zien 
vanaf de openbare weg is nummer 9, een pand dat als enige ver terugligt vanaf de weg, 
verstopt achter groen. Met uitzondering van het appartementengebouw op de hoek met 
de Asselsestraat zijn alle panden vooroorlogs en in hun onderlinge samenhang zeer 
waardevol. Sommige panden verkeren in een enigszins vervallen staat.  
 
De Ruyterstraat 
Bovenstaande beschrijving van de Trompstraat gaat ook op voor de De Ruyterstraat. Het 
zuidelijk gedeelte van deze straat richting Brinklaan is minder interessant. Hier bevinden 
zich de achterterreinen van de kantoorpanden aan de Brinklaan. Pand nummer 7 is een 
kerkgebouw en samen met nummer 9 karakteristiek. Nummer 31 wijkt wat betreft archi-
tectuur af van de overige huizen. Dit pand is ook in een andere periode gebouwd, waar-
schijnlijk in de jaren vijftig en is als enige niet waardevol.  
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De Ruyterstraat kent twee verstopte panden, nummer 98 en 106, die geen invloed heb-
ben op het straatbeeld. Ze behoren niet tot een van de onderscheiden typen.  
 
Piet Heinstraat 
De Piet Heinstraat wijkt af van de overige straten. Hier zijn slechts enkele panden waar-
devol (nummer 12 en 14). De overige panden en bijgebouwen zijn sterk verbouwd en in 
de loop der tijd aan elkaar vastgegroeid vanwege uitbreidingen van de aldaar gevestigde 
middenstanders. De hele noordzijde van het straatje kenmerkt zich door bedrijfspanden. 
Het ruimtelijk profiel is hier bijzonder smal. De ramen en deuren van pand nummer 19 
zijn op vreemde wijze verbouwd (zinken platen).  
 
Tuinstraat 
De Tuinstraat heeft een asymmetrisch profiel. Aan de oostzijde staat een rij vrijstaande 
huizen of twee-onder-een-kappers. Aan de westzijde ligt het parkeerterrein voor de ge-
bouwen aan de Wilhelmina Druckerstraat. Met uitzondering van pand nummer 52 zijn alle 
huizen typisch Apeldoornse huisjes en zowel individueel als in hun samenhang waarde-
vol.  
 
4.4.7 Mariastraat, westelijk deel 
 
Dit deel van de Mariastraat is geheel anders dan het deel ten oosten van de Nieuwstraat. 
Het sluit goed aan bij de beschrijving van de Trompstraat en de andere ‘zeehelden-
straatjes’. Er is een aantal extra details van belang doordat de Mariastraat een oude zij-
straat is van de Hoofdstraat en dus geen geplande weg maar een oorspronkelijke. Vanaf 
de Nieuwstraat tot aan de Tuinstraat staan uiteenlopende voorbeelden van Apeldoornse 
huisjes. Vanaf de Nieuwstraat zijn de volgende nummers uit historisch perspectief en 
vanwege hun onderlinge samenhang waardevol voor de straat (eerste de even, dan de 
oneven nummers): 
 
 nummer 34-36, dit zijn karakteristieke panden (én type ‘Korte Nieuwstraat);  
 nummer 42 als kop van de Korte Nieuwstraat en behorend bij de serie gemeentelijke 

monumenten in die straat;  
 het dubbele pand 44-46 is ook een gemeentelijk monument;  
 nummer 56 hoekpand Trompstraat, type ‘mansarde’;  
 nummer 62A en 62B zijn waardevol, type ‘mansarde’, nummer 64 is aangemerkt als 

karakteristiek pand, pand nummer 66 op de hoek met de Piet Heinstraat is van het 
type ‘asymmetrisch’;  

 de nummers 68-80, het hele rijtje tussen de Piet Heinstraat en de Tuinstraat in, is 
waardevol als ensemble, bovendien behoren al deze panden met uitzondering van 
nummer 74 tot één van de typen Apeldoornse huisjes;  

 de rij 31-39 tussen Nieuwstraat en Rustenburgstraat is als ensemble waardevol;  
 nummer 37, een bijzondere vorm van het type ‘mansarde’, vormt de stedenbouwkun-

dige beëindiging van de Korte Nieuwstraat en is daarom waardevol;  
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nummer 43 is aangemerkt als karakteristiek pand; 
 nummer 45 en 47 op de beide hoeken met de Trompstraat zijn waardevol; 
 pand nummer 49 de hoek De Ruyterstraat is een karakteristiek pand; 
 de hele rij 51-69B, waardevol als ensemble, 59 is een karakteristiek pand.  
 
Opvallend in het begin van de straat is nummer 38-40 uit de jaren 80. Het maakt onder-
deel uit van een appartementencomplex aan de Nieuwstraat, dat als het ware om twee 
karakteristieke panden is heengebouwd. Nummer 39 is nieuwbouw, een gaaf exemplaar 
uit de categorie historiserend bouwen, aansluitend op het type bouw wat elders in de wijk 
te vinden is.  
 
4.4.8 Rustenburgstraat en Van Galenstraat 
 
Rustenburgstraat 
In de Rustenburgstraat zijn in de jaren 80 lege plekken (geitenweitjes) in de wijk opgevuld 
met zeer sobere woonhuizen. De nummers 202-208 vormen een architectonisch moder-
ne interpretatie van twee geschakelde woningen op de overgang tussen een modern 
appartementengebouw en een historisch pand (dit type komt in de Van Galenstraat ook 
als rijtje voor). Nummer 224 (type ‘Korte Nieuwstraat’) en nummer 95 zijn waardevol en 
pand 117-119 is een karakteristiek pand (type ‘Korte Nieuwstraat’). Nummer 121 daar-
naast op de hoek met de Maria- straat vormt samen met deze panden een mooi geheel. 
Vooral ook vanwege de bijzondere panden aan de Mariastraat zelf. 
 
Van Galenstraat 
De Van Galenstraat bestaat deels uit Apeldoornse huisjes (parallel aan de Asselsestraat) 
en deels uit nieuwbouw, appartementen en rijtjeswoningen (parallel aan de Wilhelmina 
Druckerstraat. Ook qua profiel verschillen deze beide helften van de straat. Het oude deel 
sluit goed aan bij de overige historische straatjes in dit deelgebied. Het nieuwe deel is 
zeer breed opgezet rond een grasveld en loopt naar het zuiden toe over in een smalle 
woonstraat.  
 
In het oude deel laten de nummers 9-29 een aardige doorsnede zien van verschillende 
typen vrijstaande woningen. Ook de nieuwbouwwoningen (nummer 21 en 29) passen op 
zich goed in het rijtje. Nummer 29 wijkt sterk af van de overige objecten maar als hoek-
pand is dit een fraaie beëindiging van de rij. De panden 23, 25 en 27 hebben fraaie 
raampartijen en zijn allen karakteristieke panden (type ‘asymmetrisch’). Nummer 4 is een 
waardevol hoekpand (hoek De Ruyterstraat, type ‘mansarde’), pand nummer 6 is een 
typisch Apeldoorns pand (type ‘asymmetrisch’), nummer 16 is een streng woon-werkpand 
uit de jaren 30. De hiertussen staande nieuwbouw (10-14A en 44-46) past goed in het 
straatbeeld, maar zijn aaneengesloten gebouwd in plaats van vrijstaand. Het nieuwe deel 
van de straat is minder waardevol.  
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  5. CONCLUSIES EN VOORSTELLEN 

5.1 Samenvatting analyse 
 
Op de cultuurhistorische waarderingskaart is weergegeven welke panden cultuurhisto-
risch waardevol zijn (grijs). Op het eerste gezicht lijkt dit een allegaartje van verschillende 
grootheden. Wanneer individuele objecten (panden) naast elkaar bekeken worden is een 
goede vergelijking erg lastig. Maar juist door hun ligging en hun onderlinge samenhang 
en samenhang met de plek wordt duidelijk dat in de westelijke binnenstad een aantal 
waardenclusters te onderscheiden is.  
 
5.1.1 Het historische centrum 
 
Het grootste cluster wordt gevormd door de Hoofdstraat vanaf de Paul Krugerstraat tot 
aan de Kalverstraat en bestaat verder uit de Deventerstraat, het Marktplein, het Raad-
huisplein en de zijstraten Kapelstraat, Van Kinsbergenstraat en Korenstraat. Deze een-
heid bestaat uit een groep van straten die als een redelijk gaaf historisch geheel be-
schouwd kunnen worden. De grote niet waardevolle gebieden in het oude centrum betref-
fen in feite de Korenpassage en de Oranjerie en enkele kleinere binnenterreinen. De 
geselecteerde panden zijn cultuurhistorisch waardevol, omdat zij (samen met de (geno-
mineerde) monumenten en de karakteristieke panden) over het geheel genomen bijdra-
gen aan de versterking van het historische centrum en aan de daarvoor karakteristieke 
straatbeelden. De percelering en bouwhoogte zijn typerend (panden zijn veelal smaller 
dan hoog en hebben twee lagen en een kap). Daarnaast bezitten veel panden grote ra-
men en zijn ze gedetailleerd door bijzonder metselwerk of versierde daklijsten (het type 
‘historisch winkelpand’). 
 
5.1.2 Het overgangsgebied naar De Parken 
 
Het cluster dat gevormd wordt door de drie straten Paul Krugerstraat, Catharina van 
Reeslaan en Van Huutstraat kenmerkt zich door het groene verstilde karakter pal achter 
de Hoofdstraat. Het is een overgangsgebiedje naar het woongebied De Parken. De gese-
lecteerde panden dragen aan dit karakter bij. Zij komen onderling sterk overeen in 
schaal, uitstraling en architectuur. Ook komen er enkele villa’s voor.  
 
5.1.3 De moderne woonuitbreiding 
 
Het derde cluster wordt gevormd door de straten Kalverstraat, Nieuwendijk, Kortebein-
straat, Agathastraat, Jonkerstraat en Chris Wegerifstraat. Deze straten zijn onder een 
zelfde architectuur in één keer gerealiseerd. Langs de randen zijn appartementengebou-
wen gesitueerd, in de binnenstraten staan eengezinswoningen.  
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De cultuurhistorische waarde van dit complex zit in de hoge mate van samenhang in 
architectuur en stedenbouwkundige opzet. Daarnaast vormt dit cluster één van de eerste 
grote stedenbouwkundige ingrepen tussen het station en het centrum, waarbij duidelijk 
gekozen is voor een grootstedelijke aanpak. Vanaf dat moment wordt afgerekend met het 
gefragmenteerde beeld dat de intrekking van de doelstelling van het rijk (om van Apel-
doorn de tweede schrijftafel voor rijksambtenaren te maken) tot gevolg heeft gehad. 
 
5.1.4 De historische woonuitbreiding 
 
Een ander cluster is de woonbuurt die gevormd wordt door de straten Mariastraat, Korte 
Nieuwstraat, Trompstraat, De Ruyterstraat, Piet Heinstraat, Tuinstraat, Rustenburgstraat 
en Van Galenstraat. Dit is een buurt met typisch Apeldoornse huisjes. De panden zijn 
meestal vrijstaand, over het algemeen staan ze iets van de weg af. De ruimte tussen de 
panden is over het algemeen minder dan de helft van de breedte van de straatgevel. Er 
zijn drie typen onderscheiden die veelvuldig voorkomen: 
 panden met een mansardekap; 
 panden met een asymmetrische dwarskap; 
 panden met een langskap en een hoogopgaande middenpartij. 
De geselecteerde panden binnen dit cluster zijn cultuurhistorisch interessant omdat zij 
behoren tot één van deze typen en/of omdat zij een duidelijke bijdrage leveren aan het 
historische karakter van deze oude woonwijk. 
 
5.1.5 Het historische lint 
 
De panden langs de Asselsestraat die zijn geselecteerd leveren een positieve bijdrage 
aan het karakter van deze straat als historisch lint naar de binnenstad toe. Zij behoren 
niet toe aan de historische woonuitbreiding, maar vormen een op zichzelf staand geheel.  
 
5.1.6 Conclusies 
 
De redenen om bepaalde objecten (panden) positief te waarderen zijn dus per cluster 
verschillend. Ook zijn er nog enkele ‘losse objecten’ buiten deze clusters om. De aanwe-
zige waarden kunnen op verschillende manieren worden opgepakt als basis voor nader 
op te stellen cultuurhistorisch beleid. Dit beleid dient afgestemd te worden op het beleid 
dat vooral gericht zal zijn op het verwezenlijken van de uitgangspunten uit de Binnen-
stadsvisie. Hieronder volgen eerst de voorstellen over hoe de cultuurhistorische waarden 
met de uitgangspunten uit de Binnenstadsvisie te verenigen. Daarna zal worden inge-
gaan op de verschillende middelen die ingezet kunnen worden om cultuurhistorische 
waarden voor de toekomst te beschermen (bestemmingsplan, aanwijzing tot monument 
of beschermd stadsgezicht en welstandsbeleid).  



Hoofdstuk 5 92 

 
 
 
5.2 Voorstellen in relatie tot uitvoering van de Binnenstadsvisie 
 
De plankaart van de Binnenstadsvisie geeft de ontwikkelingen van de binnenstad weer 
die de gemeente voorstaat. Ook worden in de visie enkele mogelijke ontwikkelingen ge-
noemd die niet op de plankaart staan. Basis voor al deze ontwikkelingen is een globale 
analyse geweest. Uit de cultuurhistorische analyse komt een aantal extra aandachtspun-
ten naar voren die bij de verdere uitwerking van de ontwikkelingen betrokken kunnen 
worden. Hieronder staat een voorstel hoe met deze aandachtspunten om te gaan. 
 
5.2.1 Deelgebied 1 
 
Binnen deelgebied 1 zijn de ontwikkelingen op een aantal terreinen gericht: 
1. Herinrichting van het Caterplein en het noordelijk deel van de Hoofdstraat; 
2. Herontwikkeling van de Marktstraat en een deel van het Marktplein tot kernwinkelge-

bied en ontwikkelingen in het kernwinkelgebied, die voortkomen uit het dynamische 
karakter van dit gebied (met name in de Hoofdstraat zelf en de zijstraten); 

3. Ontwikkeling van de Stationsstraat tot laan (is inmiddels afgerond); 
4. Herontwikkeling van een aantal binnenterreinen:  

 de school (het Paul Krugerkasteel) aan de Paul Krugerstraat;  
 het zwembad aan de Van Huutstraat, en  
 het binnenterrein tussen Beekstraat en Kanaalstraat. 

 
Ad 1: 
Hierbij wordt gedacht over herinrichting van de openbare ruimte, waarbij een horecaplein 
ontstaat. Het doorgaande karakter van de twee zeer oude linten, de Hoofdstraat en de 
Nieuwstraat, dient hierbij gerespecteerd te worden en kan als basis voor de herinrichting 
worden opgepakt.  
 
Ad 2: 
Het ontwikkelen van de Marktstraat tot kernwinkelgebied kan gebaseerd worden op het 
verder versterken van de verschillen tussen de Hoofdstraat en de Marktstraat. Daarbij 
kan gestuurd worden op verschillen in bebouwingsmassa’s, bouwhoogten en korrelgroot-
te van de bebouwing. De bestaande, meer kleinschalige bebouwing van de Marktstraat 
en het voorkomen van enkele typisch Apeldoornse bouwvormen kan als basis worden 
gebruikt voor het verder ontwikkelen van deze straat en het creëren van nieuwe gevel-
wanden. De schaal van de bebouwing rond het Marktplein is forser. Omvorming tot kern-
winkelgebied (met name gericht op de zuidwand van het plein) kan plaatsvinden met 
behoud van de huidige panden, wellicht met uitzondering van het bankgebouw op de 
hoek. 
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Ten aanzien van de dynamiek van het kernwinkelgebied als geheel kan worden opge-
merkt dat met name in de Hoofdstraat en de directe zijstraten daarvan de bestaande 
kenmerkende, vaak smalle en langgerekte percelering één van de belangrijkste waarden 
is, die leidend dient te zijn bij nieuwe ontwikkelingen. Deze waarde staat los van de en-
semblewaarde of individuele waarde van bijzondere gevelwanden respectievelijk panden. 
 
Ad 3: 
Het oorspronkelijke karakter van de Stationsstraat als nieuwe verbinding tussen het stati-
on en De Parken is op dit moment, zowel in ruimtelijk als functioneel opzicht, verstoord. 
Ruimtelijk gezien is er een groot verschil met de Regentesselaan ontstaan, die in het 
verlengde van de Stationsstraat ligt. De bebouwing heeft een schaalvergroting onder-
gaan, vrijstaande (villa-)bouw heeft grotendeels plaats gemaakt voor gesloten gevelwan-
den met appartementenbouw (met name langs de westzijde). Functioneel gezien is door 
invoering van éénrichtingsverkeer de verbindingsroute naar De Parken alleen in noorde-
lijke richting nog berijdbaar voor auto’s. De omvorming tot laan is met name een ruimtelij-
ke verbetering. Bij de herontwikkeling van het binnenterrein tussen de Beekstraat en de 
Kanaalstraat kan dit nog worden versterkt door langs de Stationsstraat een gedeeltelijk 
nieuwe gevelwand te creëren. Daarbij verdienen de bestaande (historische) panden het 
als uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen te worden meegenomen. De huidige rooilijn 
langs de Stationsstraat dient gerespecteerd te worden. De ligging van de Grift (tussen 
nummer 143 en 145 door) en de relatie met de overzijde van de straat zijn eveneens 
belangrijke aandachtspunten voor de verdere uitwerking van de herontwikkeling.  
 
Ad 4: 
Het zwembadgebouw en de Paul Krugerschool hebben een dusdanige cultuurhistorische 
waarde, dat herontwikkeling van deze terreinen niet eenvoudig is. Zo is het schoolge-
bouw typerend voor dergelijke gebouwen uit de vijftiger jaren. Dit soort scholen worden 
op dit moment op tal van plekken in Nederland gesloopt, vaak omdat zij verouderd zijn en 
zich niet direct lenen voor andere functies. Hierdoor dreigt evenwel een generatie 
schoolgebouwen met een kenmerkende architectuur geheel te verdwijnen. Behoud zou 
zeker overwogen dienen te worden. In feite geldt dat ook voor het zwembad. Het gebouw 
is niet geheel meer in originele staat, maar is zeker waardevol. Het gegeven van de oor-
spronkelijke aanwezigheid van een beek zou bij verdere ontwikkelingen een belangrijke 
rol kunnen spelen (mede gezien het beek- en sprengenherstel elders binnen de gemeen-
te).  
 
Dit geldt ook voor herontwikkeling van het binnenterrein tussen de Beekstraat en de Ka-
naalstraat, waar de oorspronkelijke loop van de Grift kan worden hersteld en  als basis 
dient te worden gebruikt voor de herontwikkeling. Met name de bebouwing langs de 
Beekstraat is waardevol en dient eveneens uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling te 
zijn (een schaal en geleding die past bij de oorspronkelijke lintstructuur van de route 
Beekstraat – Brinklaan (zie ook paragraaf 3.1)).  
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5.2.2 Deelgebied 2 
 
Binnen deelgebied 2 spelen de volgende ontwikkelingen: 
1. Eventuele herontwikkeling van het binnenterrein Rosariumstraat en van het binnen-

terrein tussen de Hoofdstraat en de Stationsstraat; 
2. Ontwikkeling van een nieuw markant gebouw ten westen van het complex van Cen-

traal Beheer (accentuering van dit entreegebied tot de binnenstad), en 
3. Ontwikkeling van de Hofstraat tot winkel- en verblijfsgebied en de ontwikkeling van 

de Prins Willem-Alexanderlaan en het zuidelijke deel van de Hoofdstraat en tot laan.  
 
Ad 1. 
Voor de Rosariumstraat staan de voorgenomen herontwikkeling en het huidige groene 
karakter op gespannen voet met elkaar. De bestaande bomen kunnen wellicht een bij-
drage leveren aan het creëren van een aangenamere, hoogwaardigere verblijfskwaliteit 
van het binnenterrein. De Romijn-apotheek en het pand daarachter (gemeentelijk monu-
ment) kunnen als inspiratiebron voor de herontwikkeling gebruikt worden. Bij de ontwik-
keling van het binnenterrein tussen Hoofdstraat en Stationsstraat dient rekening te wor-
den gehouden met het meer kleinschalige karakter van de bebouwing aan de Hoofdstraat 
(nummers 32 tot en met 44) en het waardevolle pand aan de Stationsstraat (nummer 21). 
 
Ad 2. 
De behoefte aan het markeren van deze belangrijke entree tot het centrum is in de Bin-
nenstadsvisie goed aangegeven. Hierbij is het belangrijkste aandachtspunt de wijze 
waarop een nieuw landmark rekening houdt met de ligging en de karakteristiek van het 
kantoorpand van Hertzberger (Centraal Beheer). Ook is de relatie tot de Kadastertoren 
belangrijk. Het eventuele nieuwe pand dient aanvullend te zijn, niet concurrerend.  
 
Ad 3.  
Gezien de historie van dit deel van de Hoofdstraat zou versterking van de dorpsstructuur 
ook een optie kunnen zijn, in plaats van het ontwikkelen van een laanstructuur. Dit deel 
heeft namelijk thans het karakter van een aanloopstraat tot het centrum, ondanks dat de 
vroegere zuidgrens van het dorp ter hoogte van de Grift lag. De huidige rooilijnen (deels 
terugliggend), de schaal en de geleding van de huidige gevelwanden zijn belangrijke 
uitgangspunten voor (eventuele) nieuwe ontwikkelingen. De Romijn-apotheek met zijn 
hoge bomen vormt hier het focuspunt voor een te creëren laanstructuur, om daarmee de 
continuïteit Hoofdstraat – Arnhemseweg te versterken.  
  
5.2.3 Deelgebied 3 
 
Binnen deelgebied 3 vormt de herontwikkeling van het Brinkpark tot nieuwe zuidwest 
entree van de binnenstad een belangrijk onderdeel van de binnenstadsvisie. Daarbij 
vormen de waardevolle bomen en de (oorspronkelijke) ligging van de Grift de belangrijk-
ste aandachtspunten.  
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5.3 Middelen om cultuurhistorische waarden te beschermen 
 
Naast voorstellen over hoe met bepaalde waarden om te gaan bij nieuwe ontwikkelingen 
is de vraag van belang hoe cultuurhistorische waarden te beschermen en welke middelen 
daarvoor in te zetten. Er zijn meerdere middelen inzetbaar, al dan niet gecombineerd. 
Welke middelen ingezet worden is mede afhankelijk van de waarden. Bovenal is dit een 
keuze die de gemeente bij de opstelling en uitwerking van haar cultuurhistorisch beleid 
zal moeten maken. Hieronder wordt op drie belangrijke middelen nader ingegaan: 
 
 Het bestemmingsplan; 
 De welstandsnota, en  
 De monumentenverordening.  
 
 
5.4 Voorstellen in relatie tot het bestemmingsplan 
 
Kort samengevat geldt voor de relatie tussen bestemmingsplan en welstandsnota en wat 
waar geregeld kan worden, het volgende: 
 
1. Over de situering en hoofdvormen van vergunningsplichtige bouwwerken kunnen 

zowel in het bestemmingsplan als in de welstandsnota bepalingen worden opgeno-
men;  

2. Over de architectuur en materialisatie van vergunningsplichtige bouwwerken kunnen 
alleen bepalingen worden opgenomen in de welstandsnota (tenzij het een beschermd 
stads- en dorpsgezicht betreft6);  

3. Over de hoofdvorm, architectuur en materialisatie van bouwvergunningsvrije bouw-
werken kunnen alleen in de welstandsnota normen worden opgenomen. Deze kun-
nen alleen repressief worden getoetst (excessenregeling);  

                                                   
6  Tijdens overleg met de ambtelijke werkgroep is aangegeven dat het uitbreiden van het aantal beschermde 

stadsgezichten in Apeldoorn op dit moment op weinig draagvlak kan rekenen. Daarom is deze optie in dit 
rapport niet nader uitgewerkt.  
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4. Over de situering van bouwvergunningsvrije bouwwerken kunnen geen normen wor-
den opgenomen (excessenregeling heeft alleen betrekking op het uiterlijk van het 
bouwwerk).  

 
Een aantal van de waarden zoals in paragraaf 5.1 is aangegeven kan in het bestem-
mingsplan worden behouden, zonder ontwikkelingen direct uit te sluiten. Het gaat daarbij 
vooral om behoud van de hoofdkarakteristieken die ook voor de toekomst waardevol zijn, 
door in het bestemmingsplan specifiekere bepalingen op te nemen.  
 
Het historische centrum 
De belangrijkste waarden binnen dit gebied in het bestemmingsplan geregeld kunnen 
worden zijn de kenmerkende rooilijnen en de oriëntatie van de bebouwing op de wegen. 
De kenmerkende (smalle) percelering is lastiger in het bestemmingsplan vast te leggen, 
maar kan wel goed in de welstandsnota geregeld worden.  
 
Het overgangsgebied naar De Parken 
Waarden die kenmerkend zijn binnen dit cluster en die via het bestemmingsplan geregeld 
zouden kunnen worden zijn de terugliggende rooilijn, de huidige korrelgrootte van de 
bebouwing (bouwmassa en verhouding lengte – breedte – hoogte) en de huidige onder-
linge afstand.  
 
De moderne woonuitbreiding 
Waarden die binnen dit cluster (aan en ten zuiden van de Kalverstraat) beschermd kun-
nen worden via het bestemmingsplan hebben vooral betrekking op het beperken van de 
negatieve invloed van kleinere bouwingrepen op het totaalbeeld (het samenhangende 
geheel), zoals bijvoorbeeld het toestaan van een opbouw op de bovenste laag of de 
grootte en vormgeving van nieuw te bouwen dakkapellen.  
 
Het historische lint 
In het lint aan de Asselsestraat gaat het met name om het in stand houden van de varia-
tie tussen de verschillende bouwmassa’s, bouw- en laaghoogtes en de vrije doorkijkjes 
naar de achterterreinen.  
 
 
5.5 Voorstellen in relatie tot het welstandsbeleid  
 
Een belangrijk middel om cultuurhistorische waarden te behouden is de welstandsnota. 
Op dit moment is de gemeente Apeldoorn bezig met het opstellen van een welstandsno-
ta, mede gebaseerd op de Werkmap welstand, daterend van maart 2000. In de Werkmap 
wordt nog een functionele gebiedsindeling aangehouden (zie nevenstaande kaart). De 
plankaart van de welstandsnota kan beter recht doen aan de bestaande waarden door te 
kiezen voor een meer ruimtelijke gebiedsindeling. Op dit moment wordt daarop ook inge-
stoken bij het opstellen van de welstandnota.  
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De kaart hiernaast is een voorbeeld van hoe een dergelijke kaart er uit zou kunnen ko-
men te zien en welke gebiedsindeling in typologieën daarbij gehanteerd zou kunnen wor-
den7. Het gaat hier uitdrukkelijk om een voorbeeld. Het exact begrenzen, benoemen en 
inschatten van de typologieën zal bij de uitwerking van de welstandsnota plaatsvinden. Er 
moeten hieromtrent nog de nodige keuzes worden gemaakt. Deels zijn dit politieke keu-
zes. Het verdient de aanbeveling de indeling aan te laten sluiten op de indeling van het 
nieuwe bestemmingsplan. 
 
Binnen een ruimtelijke indeling van de binnenstad met meerdere welstandstypologieën 
kunnen gebiedsspecifiekere richtlijnen voor welstand worden opgesteld. Ook kan er voor 
gekozen worden bepaalde welstandstypologieën een hoger welstandsniveau te geven. 
Zo kan het centrumgebied een ander niveau krijgen dan de randgebieden eromheen. 
Binnen de welstandstypologieën kan een extra bescherming aan bepaalde objecten wor-
den gegeven door bijvoorbeeld met zogenoemde typen-bladen te werken. Panden die tot 
een specifiek type bouwvorm behoren (zoals hierboven is aangegeven zijn er (ten min-
ste) vijf typen typisch Apeldoornse bouwvormen aan te wijzen) kunnen als zodanig aan 
de plankaart van de welstandsnota worden toegevoegd. Als op een overzichtkaart (zie 
bladzijde 26) is aangegeven welke objecten tot welke typen behoren, kan middels typen-
bladen worden aangegeven wat de specifieke kenmerken zijn van elk type; Overzichtjes 
van kenmerken waarmee zowel bij vergunningplichtige als vergunningsvrije bouwwerken 
rekening moet worden gehouden (kenmerken met betrekking tot hoofdvorm, architectuur 
en materialisatie). 
 
 
5.6 Voorstellen in relatie tot monumenten en karakteristieke panden 
 
Tot slot nog enkele voorstellen in relatie tot de monumenten en de karakteristieke pan-
den. Zoals al is aangegeven in hoofdstuk 4 biedt de benoeming van een object tot karak-
teristiek pand onvoldoende bescherming. In feite zijn dergelijke panden statusloos. Ge-
zien de kwaliteit van de in het plangebied aanwezige ‘karakteristieke’ panden en gezien 
het geringe aantal, is het verstandig dergelijke panden alle op te waarderen tot gemeen-
telijk monument. Ook jonge (na-oorlogse) panden met een bijzondere waarde kunnen 
daarvoor in aanmerking komen (zoals onder andere het Centraal Beheer Complex, het 
nieuwe stadhuis, de ING-bank of de nieuwbouw aan de Nieuwstraat nummer 25). In 
hoofdstuk 4 zijn deze benoemd. Jonge kandidaat-monumenten blijven zich als het goed 
is aandienen. Aanbevolen wordt om bij het actualiseren van de inmiddels vastgestelde 
monumentenverordening een minimum-leeftijd / uiterst bouwjaar op te nemen, van tijd tot 
tijd bij te stellen. Een andere, minder zware manier van bescherming van jonge kandi-
daat-monumenten is om via de welstandsnota met behulp van aanvullende type-bladen 
richtlijnen aan te geven voor de bouwwerken gekoppeld aan waardevolle jonge objecten. 

                                                   
7 Inmiddels heeft Apeldoorn een eigen lijst van typologieën, die in de welstandsnota wordt gehanteerd. 
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