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1  INLEIDING

1.1  Aanleiding

De gemeente Apeldoorn staat voor de opgave om de komende jaren een groot aantal 
bestemmingsplannen voor het stedelijk gebied te actualiseren. Op 10 januari 2001 heeft 
het gemeentebestuur van Apeldoorn het “Plan van aanpak inhaalslag actualisering 
bestemmingsplannen stedelijk gebied” vastgesteld. Doelstelling van dit plan is om een 
actualisering en kwaliteitsslag te maken ten aanzien van opzet, inhoud en stijl van de 
sterk verouderde bestemmingsplannen. Op basis van dit plan van aanpak zijn de 
bestemmingsplannen “Indische Buurt” en “Brinkhorst en Orden” inmiddels vastgesteld. 
Het bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West is op dit moment in procedure.
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Het bestemmingsplan “Bouwhof/ De Heeze” vormt het vierde bestemmingsplan dat in 
het kader van de inhaalslag is opgesteld. Voor het plangebied geldt op dit moment een 
groot aantal, verouderde bestemmingsplannen.

1.2  Doel van het bestemmingsplan

Het doel van het nieuwe bestemmingsplan voor Bouwhof/ De Heeze is:
1. Het ontwerpen van een heldere beheervisie voor het gebied,
2. Waarbinnen de gewenst geachte ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

Doelstelling van het bestemmingsplan is om een goede beheerregeling te bieden 
waarbinnen de gewenste en toelaatbare uitbreiding van bestaande functies mogelijk 
wordt gemaakt. Daarnaast is het ook de bedoeling om situaties die van oudsher en 
legaal aanwezig zijn, te voorzien van een adequate bestemmingsregeling.

Het plangebied omvat zes buurten en wijken aan de zuidwestzijde van Apeldoorn, te 
weten:
1. De Heeze;
2. Westenenk;
3. De Bouwhof Noord;
4. De Bouwhof Zuid;
5. Winkewijert;
6. Dennenheuvel.

In de buurten en wijken speelt het wonen (en aanverwante functies) de hoofdrol, met 
uitzondering van de kantorengebieden aan de noordzijde nabij het spoor en het gebied 
van de politieacademie.

Beheer- of ontwikkelingsplan?
De wijken zijn in hun opzet voltooid. Het accent in dit bestemmingsplan zal daarmee 
liggen op het ontwerpen van een heldere beheervisie voor het gebied. Het doel is een vrij 
gedetailleerd, op beheer gericht bestemmingsplan, dat wil zeggen dat beleidsmatig geen 
omvangrijke ruimtelijke en planologische veranderingen in het plan worden voorzien.
Wel zal op vrij directe wijze ruimte worden geboden voor minder ingrijpende 
ontwikkelingen. Dat kunnen ontwikkelingen zijn die voortkomen uit algemene, 
maatschappelijke en andere ontwikkelingen en die gewenst of althans toelaatbaar 
worden geacht. Te denken valt aan zaken als de uitbreiding van bestaande functies en 
het uitoefenen van beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis (naast "vrije" 
beroepsuitoefening).

Grootschalige nieuwe ontwikkelingen zijn in de wijken niet aan de orde, met 
uitzondering van de volgende locaties:
1. Uitbreiding/ renovatie gebouw politieacademie (Winkewijert);
2. Sionlocatie (hoek Eendrachtstraat/ Hoge Dries in De Heeze);
3. Pascallocaties in De Heeze;
4. Volvolocatie (hoek Koning Stadhouderlaan en Europaweg);
5. Christiaan Geurtsweg.

Het nieuwe bestemmingsplan maakt grootschalige nieuwe ontwikkelingen niet mogelijk, 
tenzij ze voldoende concreet zijn om te verwerken in een bestemmingsregeling.

ad 1. uitbreiding/ renovatie politieacademie
Het Politie Onderwijs- en Kenniscentrum ofwel de politieacademie is gevestigd in het 
voormalige kleinseminarie “De Weijert” aan de Arnhemseweg. Het kleinseminarie werd 
in 1935 gebouwd naar ontwerp van architect Van Hardeveld, in opdracht van het 
aartsbisdom van Utrecht. Het gebouw heeft een rijksmonumentenstatus.
Voor het terrein en voor de gebouwen speelt een uitbreidings- en renovatieopgave: er 
zijn plannen om te komen tot concentratie van diverse politieopleidingen op deze locatie. 
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Hiervoor is in 2003 een Masterplan ontwikkeld. Uitgangspunt voor nieuwbouw is dat 
deze aansluit bij de huidige bebouwing, zodat het landschap zoveel mogelijk intact blijft. 
De politieacademie behoudt de huidige functie van onderwijs- en kenniscentrum. 
De uitbreiding- en verbouwplannen zijn inmiddels dusdanig vergevorderd, dat zij 
opgenomen kunnen worden in het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is het 
Definitief ontwerp van januari 2005 vertaald (zie paragraaf 2.5.).  

ad 2. Sionlocatie
Op de hoek van de Eendrachtstraat en de Hoge Dries ligt de Sionlocatie. Het betreft de 
locatie van een voormalig kerkgebouw. Het kerkgebouw is inmiddels afgebroken en voor 
het gebied is een plan ontwikkeld ten behoeve van de bouw van 22 woningen. 
Inmiddels is voor de Sionlocatie een ruimtelijke procedure afgerond (artikel 19 
WRO-procedure). De nieuwbouwplannen zijn opgenomen in het bestemmingsplan.

ad 3. Pascallocaties
In De Heeze zijn de afgelopen jaren twee schoolgebouwen afgebroken, de zogenaamde 
Pascallocaties. Het gaat om locaties aan de Hoge Dries en aan de Hezeweg. 
Ter plaatse van deze locaties zal woningbouw worden gerealiseerd, waarbij aan de Hoge 
Dries zorggerelateerde woningen worden gerealiseerd. De plannen voor de Hoge Dries 
worden op basis van een artikel 19, lid 2 procedure gerealiseerd. Uiteraard worden de 
bouwplannen vertaald in het voorliggende bestemmingsplan (zie paragraaf 2.5). De 
plannen voor de Hezeweg worden op basis van het voorliggende bestemmingsplan 
gerealiseerd. De ruimtelijke en milieuonderbouwing van deze ontwikkelingslocatie zijn 
terug te vinden in de toelichting van dit plan. (zie o.a. paragraaf 2.4.).

Ad 4. Volvolocatie
Op de hoek van de Koning Stadhouderlaan en de Europaweg ligt de Volvolocatie. Het 
betreft de locatie van een voormalig garagebedrijf. Het gebouw was in gebruik door 
twee garagebedrijven. Inmiddels is een plan ontwikkeld om er nieuwe woningen 
(appartementen) te realiseren (zie ook paragraaf 2.4.). Door middel van een artikel 19.2 
WRO procedure is inmiddels vrijstelling verleend voor de ontwikkeling. De bouwplannen 
zijn overgenomen in dit bestemmingsplan.

Ad 5. Christiaan Geurtsweg
De voormalige ROC locatie aan de Christiaan Geurtsweg wordt herontwikkeld naar 
kantoren. Hiervoor is de herziening: "bestemmingsplan Zuidwestpoort: 
kantorencomplex Christiaan Geurtsweg 2-4" opgesteld. Deze herziening is integraal 
overgenomen in het voorliggende plan.

1.3  Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied omvat verschillende wijken en buurten aan de zuidwestzijde van 
Apeldoorn. Globaal wordt het plangebied als volgt begrensd (zie ook afbeelding 
“begrenzing plangebied”).
1. De spoorlijn Amersfoort- Deventer/ Zutphen aan de noordzijde;
2. De Koning Stadhouderlaan/ Arnhemseweg aan de oostzijde;
3. De Rijksweg A1 aan de zuidzijde;
4. De Jachtlaan, de Ugchelseweg en de Richtersweg aan de westzijde.
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De volgende gebieden worden niet meegenomen in het plangebied:
1. Het gebied de Metaalbuurt. In verband met de aanwijzing tot beschermd 

stadsgezicht en de voorgenomen herstructurering van een deel van het gebied is 
voor dit gebied reeds eerder een bestemmingsplan opgesteld. Het nieuwe 
bestemmingsplan voor dit gebied is in voorontwerp gereed.

2. Het bedrijventerrein van TNO “Environmental Technology Valley”. Het 
bedrijventerrein heeft geen functionele of ruimtelijke relatie met de rest van het 
plangebied. Hetzelfde geldt voor de aangrenzende “Feluagroep”. Logischer is om dit 
gebied te regelen in een toekomstige herziening van het bedrijfsterrein 
Malkenschoten;

3. De locatie Belastingdienst is in ontwikkeling en heeft eveneens geen relatie met de 
rest van het plangebied;

4. Ten behoeve van ontwikkelingen op het terrein van het Gelreziekenhuis, locatie 
Lucasziekenhuis is recentelijk een nieuw bestemmingsplan onherroepelijk geworden.
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1.4  Geldende bestemmingsplannen

Het plangebied omvat negen bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen verschillen 
sterk qua opzet en regelingen, omdat ze sterk verschillen in leeftijd.

1. Bestemmingsplan De Heeze (vastgesteld d.d. 29-8-1974, goedgekeurd d.d. 
22-9-1975);

2. Bestemmingsplan De Bouwhof Noord (vastgesteld d.d. 03-5-1979, goedgekeurd d.d. 
09-6-1980);

3. Bestemmingsplan De Bouwhof Zuid (vastgesteld d.d. 02-6-1977, goedgekeurd d.d. 
12-7-1978);

4. Bestemmingsplan Hoenderparkweg (vastgesteld d.d. 17-12-1998, goedgekeurd d.d. 
06-4-1999);

5. Bestemmingsplan Nikkelweg (vastgesteld d.d. 01-6-1995, goedgekeurd d.d. 
26-9-1995);

6. Uitbreidingsplan Westenenk A (vastgesteld d.d. 24-9-1959, goedgekeurd d.d. 
21-9-1960);

7. Uitbreidingsplan Westenenk E (vastgesteld d.d. 20-8-1964, goedgekeurd d.d. 
22-9-1965);

8. Bestemmingsplan Westenenkerpark (vastgesteld d.d. 23-12-1993, goedgekeurd d.d. 
28-3-1994);

9. Bestemmingsplan Westenenkerpark Zuid Kobaltstraat (vastgesteld d.d. 22-12-1994, 
goedgekeurd d.d. 05-4-1995).

Alsmede de diverse partiële herzieningen op de genoemde bestemmingsplannen.
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1.5  Organisatie en werkwijze bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is opgesteld door Amer Adviseurs, bureau voor ruimtelijke 
ordening te Amersfoort, in samenwerking met de afdeling Ruimtelijk Juridische Zaken 
van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Apeldoorn.

De wijkraad Apeldoorn-Zuid en de dorpsraad Ugchelen zijn betrokken bij het opstellen 
van het bestemmingsplan. Apeldoorn kent reeds enige jaren een duidelijke organisatie 
van wijkbeheer, met wijkraden in de diverse wijken. Er bestaat een goed contact en de 
knelpunten zijn bij de gemeente bekend. Door met enige regelmaat de wijkraden te 
consulteren wordt in een vroeg stadium duidelijk welke knelpunten aangepakt kunnen 
worden in het bestemmingsplan.
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Nota van uitgangspunten
Ter voorbereiding van het op te stellen bestemmingsplan is een Nota van 
Uitgangspunten voor het bestemmingsplan vervaardigd. In deze nota zijn het doel van 
het bestemmingsplan, de verwachte ontwikkelingen en de hoofdpunten van de 
beheersvisie behandeld. De Nota van uitgangspunten vormt de basis voor het 
bestemmingsplan.

Voor de cultuurhistorische gebiedsbeschrijving is een Cultuurhistorische analyse 
opgesteld door Amer Adviseurs in samenwerking met bureau Stoa (juli 2003).

1.6  Opzet van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bestaat uit drie delen:
1. De toelichting; hierin worden de beweegredenen weergegeven die hebben geleid tot 

het geven van een bepaalde bestemming en/ of bescherming aan een stuk grond, 
alsmede een interpretatie (en voor zover nodig uitleg) van de gebruikte 
bestemmingen;

2. De voorschriften ; hierin wordt per bestemming een omschrijving van de doeleinden 
gegeven en voorschriften met betrekking tot de bouw en het gebruik van de in dit 
plan begrepen gronden en de zich daarop bevindende opstallen; en

3. De plankaart, met daarop de bestemmingen van de betreffende gronden 
aangegeven.

De toelichting is als volgt opgebouwd:
1. In hoofdstuk 2 wordt een kenschets gegeven van de ruimtelijke en functionele opzet 

van het plangebied. Hierbij wordt niet alleen ingegaan op de huidige situatie, maar 
komen tevens eventuele toekomstige ontwikkelingen aan bod;

2. In hoofdstuk 3 worden de gehanteerde bestemmingen beschreven, en wordt 
ingegaan op specifieke juridische aspecten van het plan;

3. In hoofdstuk 4, tot slot, worden de resultaten van de inspraak met de bevolking en 
het gevoerde vooroverleg (ex artikel 10 Bro) weergegeven en wordt de economische 
uitvoerbaarheid aangetoond.
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2  ANALYSE PLANGEBIED: UITGANGSPUNTEN VOOR DE 
PLANOPZET

2.1  Inleiding

Dit hoofdstuk omvat een analyse van het plangebied. Naast het gemeentelijk beleid 
wordt een ruimtelijke en functionele beschrijving gegeven van het gebied. Voor het 
gebied zijn verschillende analyses verricht naar de:
1. Stedenbouwkundige structuur;
2. Cultuurhistorie;
3. Groenstructuur;
4. Functionele opbouw;
5. Geldende bestemmingsplannen.
Op basis van deze analyses is het plangebied in kaart gebracht. Vervolgens zijn keuzes 
gemaakt voor behoud en versterking van de karakteristieke elementen in het plangebied.

Naast een beschrijving van de huidige situatie wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op 
eventuele ontwikkelingen die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden.
Iedere paragraaf wordt afgesloten met heldere conclusies met betrekking tot de 
gevolgen voor de planopzet.

2.2  Beleidsnota’s

Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Apeldoorn 2020
De gemeente heeft in juni 2000 haar “Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Apeldoorn 2020” 
vastgesteld. De ontwikkelingsvisie is in februari 2002 door de gemeenteraad vastgesteld 
als structuurplan.

De ontwikkelingsvisie 2020 geeft de hoofdlijnen aan voor een nieuw ruimtelijk kader 
voor Apeldoorn in 2020. 

Globaal heeft Apeldoorn het volgende beeld van de stad voor ogen:
“Het karakter van Apeldoorn als groene stad moet leidraad zijn bij het accommoderen 
van de verschillende functies. Zo mag groei er niet toe leiden dat overal in Apeldoorn 
compact gebouwd moet worden ten koste van aanwezige groene ruimten en 
structuren. Het is zelfs zo dat het karakter van Apeldoorn als groene stad hersteld en 
versterkt moet worden. (…) De ruimte van Apeldoorn moet zo ingericht worden dat er 
een balans wordt gevonden tussen intensivering in het centrum en in knopen langs de 
vervoersassen en verdunning op andere plekken om de verwevenheid van stad en 
landschap vorm te geven.”
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Dit beeld wordt vertaald in een aantal ambities:
1. De Groene Mal, kader voor herstel en versterking van de gemeentelijke 

groenstructuur;
2. Apeldoorn regiocentrum, versterking van de positie als woon-, werk- en 

voorzieningencentrum in de Stedendriehoek;
3. Differentiatie van het bestaand stedelijk gebied, een rijk geschakeerd aanbod voor 

een gedifferentieerde vraag;
4. Zorgvuldig ruimtegebruik, enerzijds verdichten en anderzijds verdunnen in het 

stedelijk gebied;
5. Koesteren van omgevingskwaliteit, werken aan leefbaarheid op alle schaalniveau’s.
Duurzaamheid is geen aparte ambitie, maar een aspect dat als rode draad door de 
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ambities heen loopt.

Concreet voor het plangebied wordt het volgende geconcludeerd:
1. Per buurt wordt een basispakket aan voorzieningen aangeboden. Er wordt niet actief 

gestuurd op vergroting van bestaande winkelconcentraties, per locatie kan een 
gedifferentieerde keuze worden gemaakt;

2. Bestaande bedrijven die passen in de woonomgeving worden zoveel mogelijk 
gehandhaafd ter versterking van de wijkeconomie;

3. Voor de fiets zijn doorstroomassen ontwikkeld, veelal gekoppeld aan de oude 
lintenstructuur. De Arnhemseweg- Westenenkerweg is een hoofdfietsroute richting 
Ugchelen, waarvan de gemeente het voornemen heeft er een doorstroomas van te 
maken. Behoud van het historisch karakter van het lint is uitgangspunt;

4. De structuurplankaart geeft de ontwikkeling van stadswoningen aan direct ten 
zuiden van de Europaweg, in De Heeze.

De Groene mal
De Veluwe en IJsselvallei omzomen de stad en bieden ruimte aan flora, fauna en 
recreatieve doeleinden. Apeldoorn wil zich profileren als groene stad waar het goed 
wonen en werken is. Het benoemen en veilig stellen van deze groene wens is gebeurd 
middels de Groene Mal. De Groene Mal is het groene kader waarbinnen andere 
ruimtelijke functies een plaats krijgen. De Groene Mal van Apeldoorn is op 28 november 
2002 vastgesteld door de gemeenteraad van Apeldoorn.
Behoud en versterking van het groene karakter van Apeldoorn staan hoog in het 
vaandel. Uit onderzoek is gebleken dat met name in verstedelijkte gebieden behoefte is 
aan meer groen en natuur in de directe woon- en leefomgeving. In de stad is wat betreft 
groen een duidelijke tweedeling: aan de westkant ligt het Veluwse bos, de parkenbuurt 
en oude lanen en aan de oostkant het agrarisch gebied. De stad wint aan kwaliteit door 
verbetering van de lanenstructuur en enkele parken. Herstel van het omvangrijke en 
unieke beken- en sprengensysteem in de stad is ingezet.

De Groene Mal vormt het uitgangspunt voor herstel, versterking en ontwikkeling van 
deze gebieden en richt zich expliciet op zes belangrijke groene structuren in Apeldoorn:
1. Beken en sprengen;
2. Kanaalzone;
3. Lanen;
4. Parken;
5. Grote groengebieden;
6. Groene wiggen: brede groenzones vanuit de stad naar het buitengebied.
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De meeste projecten uit de Groene Mal richten zich op de oostkant van de stad, daar is 
immers de meeste versterking nodig van bestaand groen. Concreet voor het plangebied 
kan op basis van de Groene Mal het volgende worden geconcludeerd:
1. De Europaweg, de Arnhemseweg, de Jachtlaan, de Laan van Westenenk en de 

Aluminiumweg zijn een onderdeel van de belangrijke lanenstructuur van de stad;
2. Het plangebied bevat een omvangrijk stelsel aan beken en sprengen. Herstel van dit 

omvangrijke en unieke beken- en sprengensysteem is ingezet. Waar mogelijk wordt 
herstel van deze structuur meegenomen in de ontwikkeling van locaties (zie ook 
onderzoek “Herleef de beek”, paragraaf 2.3.4);

3. De omgeving van het terrein van de politieacademie aan de Arnhemseweg en het 
zuidelijk gelegen bosgebied Dennenheuvel zijn aangewezen als bosgebied;
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4. Het gebied kent tenslotte nog een drietal waardevolle open groenen ruimten, te 
weten twee gebiedjes ter plaatse van de locaties van de politieacademie en het 
recreatiegebied achter de twee villabuurten aan de Zuster Meyboomlaan.

Aantasting van de Groene Mal betekent dat er blijvende schade toegebracht wordt aan 
het groen op stadsniveau. Voor locaties binnen de Groene Mal wordt daarom het “nee, 
tenzij-principe” gehanteerd. Alleen wanneer een functiewijziging bijdraagt aan de 
versterking van de Groene Mal wordt dit in overweging genomen.

Woonvisie Apeldoorn 2010
De Woonvisie Apeldoorn 2010 is een nadere uitwerking c.q. een vervolg op de 
Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Apeldoorn 2020 (vastgesteld door gemeenteraad d.d. 30 
mei 2002). In de woonvisie schetst de gemeente Apeldoorn haar visie op Apeldoorn als 
woonstad. Daarmee fungeert het als interne leidraad voor de gemeente bij 
ontwikkelingen in de stad waarbij het wonen een belangrijke rol speelt. Tegelijkertijd is 
de woonvisie het visitekaartje van de gemeente en draagt het de ambities ten aanzien 
van Apeldoorn als woonstad uit. Door duidelijkheid te scheppen over het gemeentelijk 
beleid worden bewoners, maatschappelijke organisaties en private partijen uitgedaagd 
om samen met de gemeente het wonen in Apeldoorn nog aantrekkelijker te maken.

Detailhandelsvisie “Een boodschap voor iedereen”
De detailhandelsvisie "een boodschap voor iedereen" is in juni 2005 vastgesteld door de 
gemeenteraad.
De detailhandelsvisie geeft richtlijnen voor ontwikkeling en uitvoering van het 
detailhandelsbeleid voor Apeldoorn en de dorpen. De essentie van de visie is dat binnen 
de mogelijkheden die de gemeentelijke overheid daarvoor heeft, dat wil zeggen 
voorwaardenscheppend beleid en planologische instrumenten, wordt gekozen voor het 
handhaven en versterken van een fijnmazige structuur van de detailhandel op 
buurtniveau in plaats van een opschaling. Dat betekent het behoud van winkelcentra op 
buurtniveau. 

In het plangebied liggen aan de Ugchelseweg diverse voorzieningen geconcentreerd, op 
basis van de detailhandelsvisie is het beleid gericht op behoud van deze voorzieningen.
Even ten oosten van de Arnhemseweg ligt buiten het plangebied, aan de Adelaarsweg/ 
Talingweg, het winkelcentrum Hart van Zuid. In de detailhandelsvisie wordt voor het 
stadsdeel Zuid geconcludeerd dat winkelcentrum Hart van Zuid niet aan het 
kaderstellende uitgangspunt voldoet. Op basis van de kwalitatieve benadering wordt in 
de detailhandelsvisie voorgesteld het stadsdeelcentrum Hart van Zuid met 1000 m2 
voedings- en genotsmiddelen uit te breiden. Naast deze uitbreiding wordt in de 
projectgroep Hart van Zuid onderzocht in welke mate de duurzame goederen kunnen 
worden uitgebreid.

Verkeerskaart
In juli 1997 is het gemeentelijk verkeersbeleidsplan “Wat ons beweegt” vastgesteld. Als 
vervolg hierop is in juni 1999 de “Verkeerskaart” opgesteld. In 2004 is de Verkeerskaart 
geactualiseerd. De verkeerskaart bevat de hoofdlijnen van het mobiliteitsbeleid. Het doel 
van de Verkeerskaart is de groei van de automobiliteit beperken ten behoeve van de 
leefbaarheid en de bereikbaarheid van de stad. Dit past binnen het beleid van Apeldoorn 
voor een duurzame ontwikkeling. De Verkeerskaart is uitgewerkt in een aantal 
deelnota’s. De verkeersstructuur wordt besproken in paragraaf 2.3.4 Infrastructuur.

Welstandsbeleid
De gemeenteraad heeft op 24 juni 2004 de Kadernota “Over welstand geschreven” 
vastgesteld. De nota geeft het welstandsbeleid van de gemeente Apeldoorn aan.
Het welstandsbeleid in Apeldoorn is opgesteld om de ruimtelijke kwaliteit te behouden 
en zoveel mogelijk te versterken. 
De welstandsbeoordeling wordt gebaseerd op de criteria de in deze welstandsnota zijn 
genoemd.
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In deze nota wordt voor ieder perceel in Apeldoorn één welstandsthema en één 
welstandsniveau vastgesteld. Het welstandsniveau geeft aan hoeveel 
welstandsaandacht de gemeente aan een gebied geeft, waarbij de niveaus variëren van 
zware welstandstoetsing tot welstandsvrij. 

In de nota wordt voor het plangebied Bouwhof/ De Heeze overwegend een soepel en 
normaal welstandsniveau gehanteerd. Voor de hoofdstructuur door het plangebied en 
voor de politieacademie (inclusief aansluitende bosgebied met beken en sprengen) geldt 
een zwaar welstandsniveau. Voor deze gebieden met zwaar welstandsniveau is het 
belangrijk de ruimtelijke karakteristiek te versterken. De volgende hoofdstructuren 
worden aangewezen: de Eendrachtstraat en de Ugchelseweg (oude hoofdroutes), de 
Europaweg, Laan van Westenenk en Aluminiumweg (nieuwe ontsluitingswegen), de 
spoorlijn Apeldoorn- Amersfoort en de beken en sprengen.

In het plangebied komen verschillende bouwstijlen uit diverse bouwperiodes voor. 
Daarom is voor ieder perceel ook een welstandsniveau aangewezen. In het gebied 
Bouwhof/ De Heeze komen de volgende thema’s voor:
1. Lintbebouwing;
2. Woonerven, structuralistische architectuur en stedebouw;
3. Moderne architectuur en stedenbouw;
4. Traditionele architectuur in blokverkaveling;
5. Historische dorpsgebieden in de stad
6. Instituten en buitenplaatsen (de politieacademie);
7. Bedrijventerrein;
8. Parken, groenzones en begraafplaatsen;
9. Bossen;
10. Sport en recreatie.

In het bestemmingsplan wordt het specifieke karakter van elk thema beschermd voor 
zover het bouwbepalingen en gebruik betreft. Daarnaast zijn in de cultuurhistorische 
analyse (zie paragraaf 2.3.1) waardevolle karakteristieken geschetst, die zoveel mogelijk 
worden beschermd in het bestemmingsplan.
Het welstandbeleid is aanvullend op het bestemmingsplan en heeft betrekking op de 
aspecten situering, massa en vorm, gevelkarakteristiek en detaillering, kleur en 
materiaalgebruik. 

Het welstandsbeleid kan nader uitgewerkt worden in gebiedsgerichte nota’s In deze 
nota’s zal nader worden ingegaan op het plangebied en exacter welstandsbeleid worden 
geformuleerd. Voor gebieden waar (nog) geen gebiedsgerichte nota is opgesteld, zoals 
Bouwhof/ De Heeze, geldt het algemene welstandsbeleid.

Inrichtingsplan stadsentree Zuidwestpoort
De Zuidwestpoort vormt de westelijke verbinding tussen de A1 en de binnenstad van 
Apeldoorn. De zuidwestelijke kant van de stad kent een traditie van papierindustrie en 
wasserijen langs de sprengen. Door de beschikbaarheid van andere energiebronnen en 
manieren om aan water te komen zijn de beken in verval geraakt. De kenmerkende 
structuren en landschapselementen zijn toen sterk versnipperd en daardoor nog 
nauwelijks herkenbaar. Door de beken als volwaardige structuurelementen te 
behandelen wordt het oorspronkelijke en gebiedseigen karakter versterkt. De 
Zuidwestpoort biedt hiervoor goede aanknopingspunten. Het project heeft tot doel de 
stad aan de westzijde een hoogwaardige, representatieve entree te geven. Vanwege de 
goede bereikbaarheid en het representatieve karakter van de westzijde van de stad biedt 
de Zuidwestpoort de mogelijkheid tot ontwikkeling van een kantorenlocatie en entree 
van de stad. Door MTD Landschapsarchitecten is een inrichtingsplan gemaakt voor de 
stadsentree Zuidwestpoort.
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De Zuidwestpoort bestaat uit drie delen: ‘het bos’, ‘de parklaan’ en ‘de kop’. ‘De kop’ 
ligt in het plangebied van het bestemmingsplan Bouwhof/ De Heeze (zie ook afbeelding 
Inrichtingsplan Zuidwestpoort). Het omvat het jongste deel van de Europaweg, tussen 
de Jachtlaan en de Koning Stadhouderlaan. De Europaweg is hier een doorbreking van 
de historische stedenbouwkundige structuur. De huidige situatie kent een consequente 
laanbeplanting van lindes, waarvan het grootste deel recentelijk is geplant. De weg 
wordt omringd door bedrijven en woningen. De bedrijvigheid neemt richting de Koning 
Stadhouderlaan toe en profileert zich aan de weg. De woningen keren zich van de weg 
af en worden afgeschermd door geluidswallen.

Het inrichtingsplan gaat uit van de aanleg van een middenberm met aanvullende 
laanbeplanting in de sfeer van een stadslaan. De aanliggende bebouwing presenteert 
zich direct aan de weg. Met een nieuw gebouwencomplex, nabij de kruising van de 
Europaweg met de Stadhouderlaan, wordt de entree van de Zuidwestpoort 
geaccentueerd. De groenstructuur functioneert als visuele achtergrond voor de 
bedrijfsbebouwing en scheidt de woonbebouwing af van de bedrijvigheid en de weg. De 
beeklopen worden bij het Eendrachtsbosje samengevoegd, waarna de stroom de 
Europaweg kruist. Door over een beperkte lengte de sprengbeek in de middenberm van 
de weg te situeren wordt het water voor automobilisten voelbaar gemaakt. 

Vertaald naar het plangebied leidt dit tot de volgende aanbevelingen voor het 
bestemmingsplan:
1. Het op te stellen bestemmingsplan dient herinrichting van de Europaweg in ieder 

geval mogelijk te maken;
2. De herschikking/ verlegging van beeklopen dient in de toekomst mogelijk te zijn;
3. Bij eventuele nieuwbouw in dit gebied dient deze inrichtingsvisie betrokken te 

worden. Dit is het geval bij de Pascallocaties en de Volvolocatie aan de Europaweg 
en de Christiaan Geurtsweg.

Masterplan Zuid
Apeldoorn Zuid is een actieve, levendige woonwijk. De leefbaarheid en de woning- en 
omgevingskwaliteit staan echter sterk onder druk. Gemeente Apeldoorn en De Goede 
Woning hebben daarom het initiatief genomen om de wijk Apeldoorn Zuid te 
herstructureren. "Achteruitgang voorkomen, door kwaliteit toe te voegen", dat is de 
bedoeling van het Masterplan Zuid. Kwaliteit op het gebied van wonen, zorg, 
voorzieningen, groen, winkels, bewonerscontacten en bedrijvigheid. 
Samen met Stichting Wisselwerk, Wijkraad Zuid, huurdersbelangenvereniging De Sleutel 
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en de bewoners willen zij diverse buurten in Apeldoorn Zuid weer vitaal en goed leefbaar 
maken. Om dat te bereiken is ‘Masterplan Apeldoorn Zuid’ in het leven geroepen. Het 
masterplan vormt de onderlegger voor de stadsvernieuwingsactiviteiten in het 
plangebied en richt zich op de fysieke, sociale en economische versterking van 
Apeldoorn Zuid. 

Het doel van Masterplan Apeldoorn Zuid is: 
‘de kwaliteit van Apeldoorn Zuid verbeteren en de toekomstwaarde ervan te vergroten, 
oftewel er voor zorgen dat Apeldoorn Zuid ook in de toekomst een wijk is waar mensen 
graag willen wonen en winkelen, waar ondernemers een gezond bedrijf kunnen voeren 
en waar particuliere eigenaren, woningbouw-corporaties en anderen in willen 
investeren.’ (1997) 
De maatregelen zijn gericht op: de woningen, de bewoners, de ruimtelijke omgeving, de 
sociale veiligheid en de voorzieningen in de wijk. Zo zal er niet alleen worden gesloopt en 
nieuw gebouwd, maar worden er ook projecten gestart die bijvoorbeeld tot doel hebben 
de werkgelegenheid te bevorderen en de sociale structuur te verbeteren of de openbare 
ruimte beter in te richten. De eenzijdige bevolkingssamenstelling en woningvoorraad 
wordt doorbroken door meer verschillende types woningen toe te voegen. 
Herstructurering van de wijk Apeldoorn Zuid moet ervoor zorgen dat het woon- en 
leefklimaat wordt verbeterd.

Het zuidelijke deel van het plangebied (de Bouwhof en omstreken) valt gedeeltelijk 
binnen de plangrens van het Masterplan Zuid. Voor het plangebied zijn geen concrete 
herstructureringsplannen in het kader van het Masterplan ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld 
voor de naastgelegen Metaalbuurt. Wel valt het gebied binnen de invloedsfeer van het 
Masterplan Zuid. Dus wanneer er (extra) voorzieningen in de omgeving worden 
geplaatst, dan zullen ook de bewoners van het plangebied hiervan profiteren.

2.3  Ruimtelijke structuur

2.3.1  Cultuurhistorische analyse
Voor het plangebied Bouwhof/ De Heeze is een cultuurhistorisch analyse gemaakt door 
bureau Stoa. De ruimtelijke en cultuurhistorische kenmerken van het gebied worden in 
deze paragraaf beknopt beschreven, op basis van de cultuurhistorische analyse. Uit de 
analyse komen de kwaliteiten en de knelpunten in het gebied naar voren. Voor de 
complete analyse wordt kortheidshalve verwezen naar het rapport Cultuurhistorische 
analyse De Heeze en de Bouwhof van Stoa.
Onderdelen van een later gemaakte studie (Categoriale studie portiekflats Apeldoorn, 
mei 2004, Stoa in opdracht van gemeente Apeldoorn) hebben betrekking op het gebied 
Bouwhof/ De Heeze. Deze onderdelen kunnen als toevoeging op de cultuurhistorische 
analyse worden gezien en komen terug onder de ‘waardevolle nog niet 
geïnventariseerde (naoorlogse) objecten en ensembles’.

Ontstaansgeschiedenis
Apeldoorn ontleent haar karakter aan de vorming van de Veluwestuwwal in de 
voorlaatste ijstijd (het Saalien). De stuwwal is het resultaat van een eeuwenlange 
stuwing van de bodem door het landijs. Aan de randen van de stuwwal waren de 
bewoners gevrijwaard van natte voeten, maar was door de bodemopbouw wel altijd 
voldoende water voorhanden. Deze combinatie van factoren heeft ervoor gezorgd dat al 
vanaf de prehistorie mensen zich hier vestigden. Het plangebied ligt bijna aan de voet 
van de stuwwal.

In de helling van de Veluwestuwwal komt het grondwater dicht aan de oppervlakte. Op 
de plaatsen waar grond- en kwelwater dicht aan de oppervlakte kwam, werden vanaf de 
16e eeuw sprengkoppen uitgegraven die een stelsel van gekanaliseerde beken 
(sprengen) voedden. De sprengen dienden onder meer als drinkwatervoorziening en als 
krachtbron voor (papier)watermolens en wasserijen. De Bouwhof, Bakkenes en de 
Winkewijert zijn enkele bekende oude molenplaatsen in het plangebied. Toen andere 
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energiebronnen beschikbaar kwamen raakten de sprengen buiten gebruik. Door de 
ongewone chemische samenstelling van het zuivere water van de sprengen worden de 
oevers opgesierd door bijzondere planten als waterviolier, adderwortel en bosbies. Het 
plangebied is rijk aan beken en sprengen, zoals de Ugchelsebeek, de Winkewijertbeek, de 
Zwaanspreng, de Kayersbeek en de Grift.

Langs de sprengen ontstonden rond de papiermolens kleine nederzettingen. En ook de 
eerste ontginningsgebieden, de enken, kregen vroeg in de negentiende eeuw bescheiden 
concentraties aan bebouwing. Enken of essen waren akkerlanden, die door hun 
plaggenbemesting steeds hoger werden. 

Door de ingebruikneming van het kanaal Apeldoorn- Dieren in 1869 en de opening van 
de spoorlijnen Amersfoort- Zutphen (in 1876), Hattem- Dieren (in 1886) en Apeldoorn- 
Deventer (in 1891) nam de industriële bedrijvigheid in Apeldoorn toe. De aan huis 
gebonden nijverheid maakte steeds meer plaats voor de vestiging van industriële 
(groot)bedrijven, voornamelijk aan de spoorlijn naar Amersfoort, de Ugchelseweg en de 
sprengen. Een aantal papiermolens- en fabrieken werd verbouwd tot wasserij/ blekerij. 
In de directe omgeving bouwden speculanten woningen voor fabrieks- en 
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landarbeiders op basis van eenvoudige stratenplannen. Door de lage grondprijzen 
werden de voormalige enkgronden in lage dichtheden bebouwd met overwegend 
vrijstaande woningen en ruime tuinen.
Op de topografische kaart uit 1913 is duidelijk zichtbaar dat in het plangebied vooral 
sprake was van lintbebouwing langs de oude land- en uitvalswegen: de Arnhemseweg, 
Christiaan Geurtsweg, Holthuizerweg, Brinklaan, Ugchelseweg, Hattemseweg en 
Eendrachtstraat. Ten noorden van de Eendrachtstraat was het gebied ontgonnen en 
nam de verdichting van de bebouwing op de landbouwgronden toe. Zuidelijk van de 
Eendrachtstraat beperkte de bebouwing zich tot clusters rond de molens en langs de 
sprengen.
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De topografische kaart uit 1933 laat een verdere verdichting van deze linten zien, ook 
was de Metaalbuurt (buiten het plangebied) reeds voor een deel gebouwd.

Ontwikkeling van de deelgebieden
Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebied op planmatige wijze verder bebouwd met 
voornamelijk woningen, op basis van de volgende plannen:
1. Plan in onderdelen wijk Westenenk, 1950-1953;
2. Uitbreidingsplan in Onderdelen Westenenk A, 1959-1960;
3. Bestemmingsplan De Heeze, 1974-1975;
4. Bestemmingsplan De Bouwhof-Zuid, 1977-1978;
5. Bestemmingsplan De Bouwhof-Noord, 1977-1979.

Bouwhof/De Heeze onherroepelijk, 15 januari 2009 23



Plan in onderdelen Westenenk
Tot circa 1950 dijde de stad ongebreideld uit met vrijstaande huizen, hierdoor was de 
bevolkingsdichtheid van Apeldoorn voor Nederlandse begrippen laag. De ongebreidelde 
groei werkte bovendien remmend op de stadsontwikkeling. In het structuurplan vormde 
geconcentreerde bouw in samenhangende wijken het uitgangspunt, met als doel 
draagvlak krijgen voor voorzieningen en landbouwgrond te sparen. Een grote 
verscheidenheid aan woningtypen moest ervoor zorgen dat elke wijk een staalkaart zou 
vormen van het veelzijdige sociale en culturele leven. Uitsluitend enkele 
verbindingswegen en de wijk Westenenk A zijn volgens dit gedachtegoed gerealiseerd. 
Reden hiervoor waren de sterk gewijzigde stedenbouwkundige inzichten in de jaren 
zeventig, toen met de uitwerkingen van andere buurten begonnen werd.

Uitbreidingsplan in Onderdelen Westenenk A
Het plan Westenenk A (tussen de Aluminiumweg, Arnhemseweg, Klein Seminarie en 
Hoenderparkweg) vormt een herziening op het Plan in onderdelen Westenenk en had tot 
doel om te voorzien in de toenemende vraag naar grote middenstandswoningen. In 
aanvulling op de 125 reeds bestaande woningen werden vierhonderd nieuwe woningen 
gebouwd, waarvan het grootste gedeelte laagbouw. De geplande minimale 
eengezinswoningen werden in het plan vervangen door grotere middenstandswoningen 
in een ruimere opzet. Als compensatie voor de lagere woningdichtheid dan gepland 
werden ter compensatie enkele etageblokken gebouwd. In het plan werden geen 
winkels opgenomen.

Bestemmingsplan De Heeze
Het in 1975 goedgekeurde bestemmingsplan De Heeze werd begrensd door de 
spoorlijn, de Arnhemseweg, Eendrachtstraat en Jachtlaan. Het was destijds een 
verstedelijkt gebied met lintbebouwing langs de oude uitvalswegen (Holthuizerweg, 
Brinklaan) en verspreide bebouwing aan een wirwar van straatjes Tussen deze straatjes 
in bevonden zich nog diverse open (agrarische) terreinen. Het bestemmingsplan verving 
het noordelijke deel van het Plan in onderdelen Westenenk. Bestemmingsplan De Heeze 
wordt evenals Plan in Onderdelen Westenenk gekenmerkt door ingrijpende 
verkeersdoorbraken. In de functionele bestemming van de gronden en de uitwerking van 
de woonbuurten wijkt het plan De Heeze echter sterk af van het vroeg naoorlogse plan 
Westenenk. Bestemmingsplan De Heeze bood aan de noordzijde ruimte aan een 
bedrijventerrein. De groenvoorziening bestond uit een langgerekte structuur van 
plantsoenen en speelterreinen. De beek vervulde in het plan geen structurerende rol. De 
buurten zijn waar mogelijk ingericht als woonerf: korte en schuin geplaatste 
rijtjeswoningen met knikken in de rooilijn, korte en gebogen (doodlopende) straten met 
asymmetrische profielen met pleinvormige verbredingen en verspreid gesitueerde 
concentraties voor parkeren.
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Bestemmingsplan De Bouwhof Zuid
Het plangebied voor de Bouwhof Zuid werd van oudsher gekenmerkt door agrarisch 
gebied met verspreide woonbebouwing langs de oude landwegen Ugchelseweg en 
Hattemseweg en door clusters van boerderijen en molens aan de beken en sprengen. 
Met de industrialisatie in de negentiende eeuw werden de kleine molens overvleugeld 
door grootschalige papierfabrieken of omgezet in wasserijen. In het plan stond behoud 
van de bestaande bebouwing, het oude verloop van de landwegen en de beken met het 
begeleidende groen voorop. Waar mogelijk werd het bestaande bebouwingspatroon 
versterkt. Een samenhangend systeem van voet- en fietspaden maakte het gebied meer 
dan voorheen optimaal toegankelijk voor langzaam verkeer.
Nieuwe stedenbouwkundige inzichten ten aanzien van woningbouw werden 
geïntroduceerd. De wijk werd aangevuld met twee woningbouwcomplexen met vrijwel 
uitsluitend rijtjes eengezinswoningen, waar mogelijk ingericht als woonerf. De twee 
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buurtjes aan de Zuster Meyboomlaan hadden een zelfde opzet, maar werden ingevuld 
met grote, vrijstaande woningen.
Aan de oevers van de Winkewijert, centraal in de wijk, werden twee basisscholen 
ontworpen. De winkelconcentratie in de bocht van de Ugchelseweg werd voltooid tot 
een buurtcentrum met sociaal-culturele voorzieningen.

Bestemmingsplan De Bouwhof Noord
De Bouwhof Noord was eind jaren ’70 een landschappelijk gebied met opgaand groen 
langs paden en beken. De verspreide woningen en bedrijfjes vormden linten aan de 
Ugchelseweg, Hattemseweg en Hoenderparkweg. Voorop stond het behoud van de 
bestaande menging van wonen en werken, alsmede het oude verloop van landwegen en 
beken inclusief begeleidend groen en behoud van de lintbebouwing. Waar mogelijk werd 
het bestaande bebouwingspatroon versterkt. Een samenhangend systeem van voet- en 
fietspaden maakte het gebied optimaal toegankelijk voor langzaam verkeer. De 
stedenbouwkundige inzichten kwamen overeen met Bouwhof Zuid. De nieuwbouw 
inbreidingslocaties bestonden uit eengezinswoningen en werden waar mogelijk ingericht 
als woonerf. Winkels kwamen verspreid aan de Eendrachtstraat voor, aan de kop van de 
Hoenderparkweg werd een buurtwinkelcentrum voorzien. Dit buurtwinkelcentrum is 
niet gerealiseerd. Kleinschalige handel en bedrijvigheid kwam verspreid over het 
plangebied voor op achterterreinen en meer geclusterd aan de oevers van de 
Ugchelsebeek.
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Ruimtelijke karakteristiek anno 2003
De historische linten, het stelsel van beken en sprengen en de naoorlogse radiaal- en 
ringwegen vormen de structuurdragers van de historisch gelaagde stadsplattegrond. In 
de 20e eeuw zijn de gebieden tussen de linten in hoog tempo ingebreid.

Het plangebied heeft primair een woonfunctie met arbeidersbuurten noordelijk en 
middenstandswoningen ten zuiden van de ringweg (Laan van Westenenk en de 
Aluminiumweg). De bebouwingsdichtheid is betrekkelijk laag in het zuidwesten en 
neemt toe in de richting van het centrum. De wijk wordt gekenmerkt door een 
combinatie van lintbebouwing en complexen uit verschillende perioden, waardoor het 
totaalbeeld van de wijk versnipperd is. De gemengde functie van wonen en winkels of 
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kleinschalige bedrijvigheid loopt als historische rode draad door het gebied. Een 
constante factor is de toepassing van laagbouwwoningen.

Op buurt- en straatniveau is wel sprake van homogeniteit in stedenbouw en 
architectonische uitwerking. Drie karakteristieken of thema’s worden onderscheiden:
1. Lintbebouwing met Apeldoornse huisjes en historische dorpsgebieden in de stad;
2. Woningen in blokverkaveling en moderne architectuur;
3. Woonerven, structuralistische architectuur en stedenbouw.
De kenmerken van de verschillende karakteristieken worden hieronder beknopt 
beschreven. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de 
Cultuurhistorische analyse De Heeze en de Bouwhof (Stoa, d.d. juli 2003).

Lintbebouwing met Apeldoornse huisjes en historische dorpsgebieden in de stad
De linten zijn de historische verbindingswegen: de Arnhemseweg, de Eendrachtstraat, 
Westenenkerweg, Hoenderparkweg, Hattemseweg en Ugchelseweg. Holthuis en De 
Heze vormen historische fragmenten van de verdwenen Brinklaan en Holthuizerweg. De 
historische linten worden gekenmerkt door een gemengde functie van wonen en aan 
huis gebonden winkels en/ of kleinschalige bedrijvigheid op achterterreinen.

De bebouwing bestaat uit overwegend (half-) vrijstaande woningen uit verschillende 
bouwperiodes. De voorgevels zijn naar de straat gericht en de nokrichting van het 
zadeldak is loodrecht op de rijrichting van de straat. De huizen worden van de straat 
gescheiden door ondiepe voortuinen, opritten leiden naar diepe achtertuinen.

Het accent van de bebouwing ligt op het interbellum met de zogenaamde Apeldoornse 
huisjes: een eenvoudig vrijstaand arbeidershuis op een smal en diep perceel van één 
bouwlaag met een (gebroken) zadeldak en een dakoverstek.

Woningen in blokverkaveling en moderne architectuur
De Aluminiumweg en de Arnhemseweg vormen het kader voor de vroeg naoorlogse 
Metaalbuurt. De Metaalbuurt is primair een woonbuurt met arbeiderswoningen ten 
noorden en middenstandswoningen ten zuiden van de Aluminiumweg. Het betreft 
projectmatige woningbouwcomplexen op kleine schaal van eengezinswoningen in 
blokverkavelingen en portiekflats. De eengezinswoningen vertonen een grote diversiteit 
in vormgeving, detaillering en kleurgebruik. Garageboxen zijn gelegen op de 
binnenterreinen achter de woningen.
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De portiekflats worden juist gekenmerkt door eenvormige gevelelementen en platte 
daken. Aansluitend aan de middelhoge stroken zijn plantsoenen en speelterreinen 
gesitueerd.

Een deel van de Metaalbuurt is aangewezen als beschermd stadsgezicht, dit deel valt 
buiten het plangebied voor dit bestemmingsplan.

Woonerven, structuralistische architectuur en stedenbouw
De woonerven liggen ingeklemd tussen de oude linten. Het vooroorlogs stratenpatroon 
is in belangrijke mate bepalend voor de opzet van de woonerven. De beken en sprengen 
zijn belangrijke structuurdragers, met uitzondering van De Heeze waar ze nauwelijks 
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zichtbaar zijn.

De complexmatige invullingen bestaan hoofdzakelijk uit korte rijtjes eengezinswoningen 
met knikken in de rooilijn. In De Heeze is de bebouwingsdichtheid verhoogd door het 
toevoegen van middelhoogbouw. Hier is in uitvergrote vorm aangesloten op het 
archetype van een woonhuis met eigen entree, zadeldak en garage.

De complexen aan de Zuster Meyboomlaan hebben het karakter van een villabuurt met 
grote vrijstaande woningen in verschillende architectuurstijlen.

Waardebepaling
Behoud, herkenbaarheid of versterking van de volgende aspecten is vanuit 
cultuurhistorisch perspectief van essentieel belang voor de identiteit van de Bouwhof en 
De Heeze. De waardebepaling is gevisualiseerd op de bijgevoegde waarderingskaart uit 
de cultuurhistorische analyse. De cijfers verwijzen naar monumenten en beeldbepalende 
panden. De lichtbruine kleur staat voor waardevolle enken.

Ruimtelijke structuur
De historische linten, het stelsel van beken en sprengen en de naoorlogse radiaal- en 
ringwegen vormen samen de structuurdragers van de historisch gelaagde 
stadsplattegrond (het historische en stedenbouwkundige belang van deze 
visueel-ruimtelijke hoofdstructuur is tot uitdrukking gebracht in de Raamnota en de 
Groene Mal).

De historische linten en naoorlogse radiaal- en ringwegen:
1. De belangrijke nog aanwezige historische land- en verbindingswegen: de 

Arnhemseweg, Eendrachtstraat, Westenenkerweg, Hoenderparkweg, Hattemseweg 
en Ugchelseweg; de straten Holthuis en De Heze zijn van belang als historische 
fragmenten van de verdwenen Brinklaan en Holthuizerweg;

2. De minder belangrijke historische straten, die nog duidelijk herkenbaar zijn: volledig 
ten zuiden van de Eendrachtstraat en meer fragmentarisch ten noorden ervan;

3. Gemengde functie van wonen en winkels en/ of kleinschalige bedrijvigheid langs de 
linten, als historische rode draad in het gebied;

4. De naoorlogse stedelijke hoofdstructuur (Europaweg, Aluminiumweg en Laan van 
Westenenk), die ervoor heeft gezorgd dat de wijk goed ontsloten is zonder de 
historische structuur ingrijpend aan te tasten.
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Het stelsel van beken en sprengen en bijbehorende molenlocaties:
1. De Ugchelsebeek, Winkewijertbeek, Grift, Kayersbeek en Zwaanspreng, die sinds de 

17e eeuw samen met de papiermolens de levensader van zuidwest Apeldoorn 
vormden; pas in de twintigste eeuw is de economische betekenis van de beken en 
sprengen afgenomen; als structurerend (groen) element houdt het echter nog 
steeds het gebied bij elkaar. In enkele gevallen hebben de voormalige molenlocaties 
nog een afwijkende invulling;

2. Waar de beken en sprengen minder zichtbaar zijn (met name ten noorden van de 
Eendrachtstraat) zullen de actuele herstelwerkzaamheden aan het beken- en 
sprengensysteem van deze ‘blauwe aders’ wederom belangrijke en zichtbare 
structuurlijnen maken.
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Openbare ruimte 
Het aanwezige openbaar groen vervult een belangrijke rol in de begeleiding van de 
historische (lint)wegen en de naoorlogse radiaal- en ringwegen, maar ook in de 
benadrukking van het beken- en sprengenstelsel:
1. * De grasstroken en/ of laanbeplanting langs de Arnhemseweg, Eendrachtstraat en 

Westenenkerweg versterken de historische karakteristiek en stedenbouwkundige 
betekenis van deze wegen; in een aantal gevallen wordt de laanbeplanting 
gecombineerd met een informele inrichting met grindbermen (Hoenderparkweg);

2. * Hattemseweg, Winkewijertlaan, Derk Kamphuisweg, Bouwhofweg, 
Methusalemlaan, Markendoel);

3. * Het zeer ruim opgezet symmetrisch profiel met groenstroken, bomen en 
gescheiden fietspaden van de Europaweg, Aluminiumweg en Laan van Westenenk 
sluit aan bij het ruime profiel van deze naoorlogse hoofdontsluitingen en benadrukt 
hun rol als doorgaande hoofdroutes.

Het openbaar groen dat is gekoppeld aan de beken en sprengen en de centraal in een 
woonbuurt geclusterde plantsoenen vormen de groene longen in de woonbuurten uit de 
jaren zeventig en tachtig:
1. Een langgerekte structuur van plantsoenen dwars door De Heeze;
2. Het centraal tussen de Hoenderparkweg en Ugchelseweg gelegen plantsoen langs 

de Ugchelsebeek en Winkewijertbeek;
3. Het groene lint langs de Winkewijertbeek in De Bouwhof Zuid;
4. Doordat aan de beken en sprengen een stelsel van voet- en fietspaden is verbonden, 

vervullen de structuurbepalende sprengen en beken een belangrijke rol in de beleving 
van de openbare ruimte.

Het parkachtige terrein van het voormalige seminarie aan de Arnhemseweg (nu 
politieschool) en het voormalige productiebos Dennenheuvel aan de zuidkant zijn 
gezamenlijk van belang als één van de groene ‘vingers’ die vanuit het buitengebied de 
bebouwde kom van Apeldoorn insteken.
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Ruimtelijke structuur
De waardevolle historische structuur in het plangebied is zo ingebed dat het 
onwaarschijnlijk is dat deze onder druk komt te staan. Wel kan het stedenbouwkundig 
en/ of historisch belang van met name de Ugchelseweg, Hattemseweg en 
Hoenderparkweg versterkt worden door materiaalgebruik, uniformering van het profiel 
en begeleidend groen.

Het stelsel van beken en groen kan op onderdelen meer zichtbaar worden gemaakt, 
waardoor een samenhangende structuur ontstaat. Het onderzoek ‘Herleef de beek’ (zie 
paragraaf 2.3.3), waarbij locaties aan beken en sprengen de inspiratiebron vormen voor 
nieuwe ontwikkelingen, draagt daaraan bij.
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Openbare ruimte
De inrichting van de openbare ruimte sluit aan bij de kenmerken van de verschillende 
bouwperiodes. Dat wil zeggen rustige, symmetrische en lengtegerichte inrichting van de 
meeste vooroorlogse straten met aansluitend een duidelijke scheiding tussen private en 
openbare ruimte. En asymmetrische, onregelmatige op verblijf gerichte inrichting van 
naoorlogse woonerven, waarbij sprake is van ruimtelijke integratie van straat en 
woonomgeving.

In een aantal woningbouwcomplexen uit de jaren ’70 en ’80 is sprake van verstening 
van de openbare ruimte door fragmentarisch en sterk verspreid groen en 
materiaalgebruik van betonklinkers en -tegels. Door continuïteit van groen en 
laanbeplanting en materiaalgebruik kan de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd 
worden.

Vanuit cultuurhistorisch perspectief is het van belang dat de grindbermen, die van 
oudsher in delen van het plangebied voorkomen, behouden blijven. Behalve 
cultuurhistorisch van belang, hebben deze bermen een beeldbepalend karakter.

Bebouwing
De vooroorlogse lintbebouwing, de vroeg naoorlogse woningbouw en de invullingen uit 
de jaren zeventig en tachtig zijn alle kenmerkend voor de betreffende bouwperiode, maar 
overstijgen het gemiddelde cultuurhistorisch niveau niet. Enkele gebouwen en een 
woningbouwcomplex vormen de uitzondering op deze regel. In volgende paragraaf is 
een lijst opgenomen van (kandidaat) beschermde objecten en ensembles, alsmede een 
lijst van waardevolle nog niet geïnventariseerde (naoorlogse) objecten en ensembles.
1. De naoorlogse bebouwing ontleent zijn waarde aan de samenhang in het 

bebouwingsbeeld van de afzonderlijke woningbouwcomplexen: het belang schuilt 
meer in de samenhang van het geheel dan in de waarde van de afzonderlijke panden

2. De vooroorlogse bebouwing ontleent zijn waarde aan een mix van functies en het 
ritme van de verkaveling.

Consequenties ten aanzien van de planopzet
De aanbevelingen van de cultuurhistorische analyse zijn zoveel mogelijk vertaald in dit 
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft uitsluitend betrekking op 
bouwbepalingen en gebruik. Aspecten als materiaalgebruik worden geregeld met behulp 
van welstandstoetsing (zie paragraaf 2.2, kopje Welstandsbeleid). De vertaling van de 
waardering van de cultuurhistorische analyse is in het bestemmingsplan met name 
gericht op de waardevolle beken- en sprengenstructuur, in combinatie met de 
groenstructuur. Deze structuren worden in dit bestemmingsplan zoveel mogelijk 
beschermd, door deze structuren aan te duiden en op te nemen in de voorschriften.
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2.3.2  Archeologie en monumenten
In het plangebied liggen twee belangrijke, archeologische zones. De grondlagen hebben 
een conserverende werking op eventueel aanwezige sporen. Een aanwijzing dat binnen 
het plangebied prehistorische sporen aanwezig kunnen zijn, is een grafheuvel uit de 
Bronstijd aan de Laan van Westenenk. Binnen het noordelijke deel van het plangebied ligt 
de Wormense enk.

Het gemeentelijk archeologisch beleid is geformuleerd in de beleidsnota “Van grafheuvel 
tot hunneschans” (februari 2002). Beide enken zijn aangemerkt als ‘zeer belangrijke 
archeologische zone’ op de Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente 
Apeldoorn (zoals bijgevoegd). In het plangebied bevinden zich geen archeologische 
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monumenten.

Van cultuurhistorisch belang is de locatie van de grenspaal Het ’s Gravenbergje. De 
grenspaal stond ooit op een bergje aan de Markendoel en markeerde de grens tussen de 
voormalige marken Orden of Apeldoorn, Ugchelen, Engelander holt en Wormingen. 
Daarnaast is in het gebied een aantal postmiddeleeuwse akkertjes ‘huiskampen’ waar te 
nemen.

Monumenten
1. Arnhemseweg 346  rijksmonument
2. Arnhemseweg 348  rijksmonument
3. Bouwhofweg 18  gemeentelijk monument
4. Eendrachtstraat 101  gemeentelijk monument

Beeldbepalende panden
5. Arnhemseweg 350  niet beschermenswaardig, maar wel enige cultuurhistorische 

waarde
6. Het Bakhuis 1  niet beschermenswaardig, maar wel enige cultuurhistorische waarde
7. Ugchelseweg 9  niet beschermenswaardig, maar wel enige cultuurhistorische 

waarde
8. Woningbouwcomplex De Sikkel, De Zeis en De Haarhamer in De Heeze (zie 

beschrijving volgende pagina).

De ligging van de monumenten in het plangebied is aangegeven op de bijgevoegde 
afbeelding.
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Waardevolle nog niet geïnventariseerde (naoorlogse) objecten en ensembles
De cultuurhistorische analyse heeft, naast de reeds gewaardeerde vooroorlogse 
bebouwing, een aantal waardevolle (naoorlogse) gebouwen/ ensembles aan het licht 
gebracht. Nader categoriaal onderzoek moet uitwijzen in hoeverre ze voor de gemeente 
Apeldoorn een zodanig cultuurhistorisch belang vertegenwoordigen dat een 
beschermde status toegewezen moet worden. 
In de categoriale studie portiekflats Apeldoorn wordt een complex van waardevole 
naoorlogse gebouwen genoemd. Het betreft Metaalweg, Natriumweg, Uramiumweg, 
Magnesiumweg 2-64 en Staalweg 41-103. Deze portiekflats zijn stedenbouwkundig en 
architectonisch van belang. 
Portiekflats in strokenbouw spelen stedenbouwkundig altijd een bijzondere rol. Meer 
dan de andere types portiekflats vormen ze een samenhangend geheel met omringende 
groen en bijbehorende tweelaags appartementen. De voorgevels zijn fraai gedecoreerd 
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met onder andere getande muurdammen en sierlijke balkonhekjes.

De cultuurhistorische analyse voor De Heeze en de Bouwhof noemt verder een 
waardevol naoorlogs gebouw/ ensembles. Het betreft De Sikkel, De Zeis en De 
Haarhamer, een woningbouwcomplex in De Heeze (nr. 8). Het woningbouwcomplex 
kenmerkt het woonerf uit de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. Het complex is 
cultuurhistorisch waardevol vanwege de hoogwaardige stedenbouwkundige uitwerking 
met verhoogde woonstraten met bruggen en vanwege de bijzondere vertaling van het 
archetype van een woonhuis met eigen entree, zadeldak en garage naar rijen woningen 
en gestapelde woningbouw.

Consequenties ten aanzien van de planopzet
In het nieuwe bestemmingsplan wordt een aanlegvergunningenstelsel opgenomen voor 
bestemmingen, voor zover gelegen in de “zeer belangrijke archeologische zone”. Via een 
aanlegvergunning is archeologische begeleiding vereist voor ingrepen in de grond, dieper 
dan 35 centimeter. Dit geldt niet voor de woonbestemmingen, omdat ter plaatse van 
deze bestemming (m.n. De Heeze) de grond reeds is verstoord.

De monumenten worden reeds voldoende beschermd door de Monumentenwet of de 
gemeentelijke monumentenverordening. De monumenten worden daarom niet 
opgenomen op de plankaart.
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2.3.3  Groen en water

Groene Mal
Het belangrijkste beleidsdocument op dit gebied is de Groene Mal (zie eerder in 
paragraaf 2.2). Voor het plangebied is het behoud van een aantal groenstructuren van 
belang, te weten:
1. De Europaweg, Arnhemseweg, Jachtlaan, Laan van Westenenk en Aluminiumweg 

zijn een onderdeel van de belangrijke lanenstructuur van de stad;
2. Het plangebied bevat een omvangrijk stelsel aan beken en sprengen. Herstel van dit 

omvangrijke en unieke beken- en sprengensysteem is ingezet. Waar mogelijk wordt 
herstel van deze structuur meegenomen in de ontwikkeling van locaties;

3. De omgeving van de politieacademie aan de Arnhemseweg en het zuidelijk gelegen 
bosgebied Dennenheuvel zijn aangewezen als bosgebied;

4. Het gebied kent een drietal waardevolle open groenen ruimten; twee gebiedjes ter 
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plaatse van de locatie van de politieacademie en het recreatiegebied achter de twee 
villabuurten aan de Zuster Meyboomlaan.

Beken en sprengen
De beken en sprengen vormen een wijdvertakt stelsel in de wijk. Behalve beeldbepalend 
voor de historische ontwikkeling van het gebied functioneert het stelsel als belangrijke 
water- en groenstructuur in het gebied, vooral ten zuiden van de Eendrachtstraat. De 
beken en sprengenkoppen worden omringd door bosachtige aanplant, restanten van 
houtwallen en worden op sommige plaatsen begeleid door groenstroken.

Regenwater op de hoger gelegen Veluwe stroomt ondergronds naar de lager gelegen 
IJsselvallei waar leemlagen het water weer omhoog stuwen. Door een watergang te 
graven kon gebruik worden gemaakt van het schone water en door het verval in de 
beken en sprengen kon de energie van het stromend water worden gebruikt voor 
bedrijven, zoals papierfabrieken en wasserijen. De beken en de sprengen In Apeldoorn 
hebben met hun industrieel verleden een belangrijke cultuurhistorische waarde. Ze 
vervullen tevens een belangrijke rol in de ecologische structuur in de wijk en ze vervullen 
een recreatieve rol als onderdeel van de groenvoorziening. De gemeente Apeldoorn heeft 
zich daarom ten doel gesteld het sprengen en bekensysteem in de stad te behouden en 
zo mogelijk te herstellen. De waardevolle sprengen en beken zijn op de plankaart 
aangeduid als Beken en sprengen en worden in de voorschriften beschermd. 
Behalve de beken en sprengen zelf wordt gestreefd naar een beekbegeleidende strook 
van 30 meter groen met daarbinnen de beekloop, inclusief een onverhard fiets- en 
voetpad. Op veel plaatsen in het stedelijk gebied is dit echter niet haalbaar, op deze 
plaatsen wordt gestreefd naar een minimale maat van 15 meter. De begeleidende strook 
dient vooral de ecologische en recreatieve doorstroming en geeft de beek/ spreng 
ruimtelijke herkenbaarheid. De begeleidende stroken, voor zover daar ruimte voor is, zijn 
eveneens aangeduid als Beken en Sprengen. Daarbij zijn geen particuliere gronden 
betrokken. 
De betreffende beken in het plangebied, de Winkewijert, Kayersbeek en de Zwaanspreng 
zijn allen aangewezen als SED-water. Dit betekent dat aanvullende eisen en 
randvoorwaarden kunnen worden gesteld aan ingrepen langs en beïnvloeding van deze 
wateren, een en ander is opgenomen in het concept Waterplan Apeldoorn.
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Aan de oostelijke zijde sluit het plangebied aan bij de 12e partiële herziening van het 
bestemmingsplan Malkenschoten. Deze herziening is gemaakt voor de locatie van TNO. 
Rondom TNO liggen sprengenstelsels, deels ondergronds en deels bovengronds, die via 
de Zwaanspreng afstromen richting het Apeldoorns Kanaal. De sprengen langs de 
zuidzijde van het terrein en langs de Arnhemseweg zijn onder de grond gelegd. De loop 
van deze sprengen en de omliggende gronden behoort tot de fraaiste van Apeldoorn. In 
de herziening wordt het openleggen van deze ondergrondse spreng in een aantrekkelijke 
landschappelijke omgeving nagestreefd en planologisch mogelijk gemaakt.

Onderzoek “Herleef de beek”
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Het onderzoek “Herleef de beek” heeft betrekking op vier unieke locaties in het 
Apeldoornse dorp Ugchelen. Al eerder is de oude molenlocatie de Bouwhofmolen 
ontwikkeld. Nieuwe genoemde locaties binnen het onderzoek en in dit plangebied zijn 
Bakkenes en Hoenderparkweg (en Hoenderparkweg II). Deze locaties zijn uniek, omdat 
er beken en sprengen stromen waaraan watermolens en wasserijen hebben gestaan. De 
Ugchelsebeek, de Winkewijert en de Schoolbeek zijn bepalende elementen in de 
ontwikkelingsgeschiedenis van deze voormalige wasserij- en molenlocaties. De beken en 
sprengen zijn in feite al eeuwenlang voor het gehele dorp Ugchelen en voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van Apeldoorn van groot belang. Het zijn unieke elementen die 
in de toekomstige planontwikkeling een rijke inspiratiebron zouden moeten zijn voor de 
betrokken partijen. Met het project “Herleef de beek” is intensief onderzoek gepleegd 
naar het (veelal onzichtbare) watersysteem en de bijbehorende bebouwing, zoals 
watermolens, papiermolens of wasserijgebouwen. De cultuurhistorie kan een bijdrage 
leveren aan de herkenbaarheid en de kwaliteit van de locaties, als de betrokkenen de 
cultuurhistorische waarden aangrijpen als vertrekpunt van de ruimtelijke ontwikkelingen. 
Cultuurhistorie staat in de belangstelling bij het rijk, de provincie Gelderland en ook bij de 
gemeente Apeldoorn. “Herleef de Beek” is tot stand gekomen dankzij subsidie in het 
kader van Belvedère. In het project hebben alle partijen meegewerkt en meegedacht aan 
kansen, ideeën en randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling. Deze hebben 
betrekking op het water, openbaar groen, de openbare ruimte en bebouwing. Het 
project geeft duidelijk aan waar de belangrijkste uitgangspunten liggen bij toekomstige 
ontwikkelingen. Deze zullen door de gemeente gebruikt worden bij de programma’s van 
eisen. Met als doel de beek te laten herleven in Apeldoorn.

Laanbeplanting
De naoorlogse doorgaande routes Europaweg, Aluminiumweg en Laan van Westenenk 
hebben een zeer ruim opgezet, symmetrisch profiel met groenstroken, bomen en 
gescheiden fietspaden. Het ruime profiel benadrukt de rol van de wegen als doorgaande 
route.
De historische karakteristiek en de stedenbouwkundige betekenis van oude linten als de 
Arnhemseweg, Eendrachtstraat en Westenenkerweg wordt versterkt door de groene 
inrichting met grasstroken en/ of laanbeplanting.
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Grindbermen
De straatinrichting in de Bouwhof is informeel en stenig met asfalt of klinkerbestrating 
en trottoirs of grindbermen (Hoenderparkweg, Hattemseweg, Winkewijertlaan, Derk 
Kamphuisweg, Bouwhofweg, Methusalemlaan, Markendoel). Continuïteit in 
grindbermen gaat op een aantal plekken sluipenderwijs verloren door verharding van 
inritten. Vanwege de cultuurhistorische waarde (zie ook Cultuurhistorische analyse juli 
2003) en het beeldbepalende karakter dienen deze bermen echter behouden te blijven. 
De grond van de bermen is gemeentelijk eigendom, bij eventuele herinrichting van de 
wegprofielen wordt de waarde van de bermen in ogenschouw genomen en zoveel 
mogelijk bewaard.
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Centraal Veluws Natuurgebied (CVN)
Het bosgebied ten noorden van de Rijksweg A1, ter hoogte van het Lucasziekenhuis, tot 
aan de Arnhemseweg wordt tot het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) gerekend. Dit 
gedeelte van het CVN maakt geen deel uit van het vogelrichtlijngebied. Het 
vogelrichtlijngebied begint pas ten zuiden van de Rijksweg A1. 
Aangezien het nieuwe bestemmingsplan ten opzichte van het huidige recht qua functie, 
ruimtegebruik en eventueel verkeersaantrekkende werking het CVN niet nadelig zal 
beïnvloeden, wordt er door de gemeente vanuit gegaan dat ecologisch onderzoek 
achterwege kan blijven.

Landgoed Dennenheuvel en omgeving
Landgoed Dennenheuvel is een voormalig productiebos. Het bos bestaat hoofdzakelijk 
uit circa 60 tot 70 jaar oude naaldhoutbeplantingen en gemengde beplantingen. Door de 
gemeente Apeldoorn is de landschapsecologische van het landgoed in beeld gebracht. 
Diagonaal van zuidwest naar noordoost loopt door het gebied een dekzandrug, in het 
zuiden lopen nog twee kleine ruggen waarvan de noordoostelijke begroeid is met een 
bijzonder bostype. In het gebied ligt de diep uitgegraven sprengkop van de 
Zwaanspreng. Door de afwisseling van zwaar en licht naald- en loofhout, de 
hoogteverschillen en de spreng is het gebied bijzonder aantrekkelijk voor wandelaars. 
Een klein deel van het gebied is ingericht als parkachtig recreatieterrein.

De oudere, open dennenbossen en de beukenbossen zijn vegetatietypen met 
ecologische waarde. De aanplant van de overige bospercelen (groene douglas, japanse 
lariks en amerikaanse eik) verzuren de bodem door hun slecht verterende strooisel en 
hebben een geringe ecologische waarde. Het beheer van het gebied is primair gericht op 
bosbouw en recreatie, waardoor de ecologische waarde zal afnemen.

In het gebied zijn (sporen van) konijnen, eekhoorns, egels en vossen aangetroffen. 
Daarnaast zijn de boomklever, de groene en de bonte specht gehoord als kritische soort. 
Van de rode bosmier, een kritische en bedreigde diersoort, zijn nestheuvels gevonden. 
Op enkele lichte plekken in het zuiden van het gebied zijn het knopsprietje en het 
negertje, twee kritische sprinkhaansoorten, aangetroffen. Op dezelfde plekken zijn de 
vuurvlinder, het boomblauwtje en het vuurvlindertje aangetroffen.
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Aan beide zijden van de Richtersweg ligt een voormalige vuilstort, aan de oostelijke zijde 
is de vuilstort beplant. Het heideveldje herbergt verschillende soorten sprinkhanen: 
Stenobrothus lineatus, S. stigmaticus, wekkertje, ratelaar, snortikker en de 
kortvleugelige sprinkhaan. Langzamerhand groeit het heideveldje dicht met den en berk, 
waardoor het leefgebied van de sprinkhanen onder druk komt te staan. 
Ten westen van de Richtersweg ligt nu een bosgebied, voornamelijk beplant met 
naaldhoutbeplantingen van circa 60 jaar oud. Het bosgebied wordt gebruikt als 
hondenuitlaatterrein. 
Aan de noordzijde van het bosgebied liggen in een oud bosrestant de koppen van de 
Winkewijertspreng.

Gezien de waarden van de beschreven bosgebieden ligt de bestemming Bos en 
natuurgebied voor de hand, waarbij in ieder geval ook de karakteristieke 
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hoogteverschillen (dekzandruggen) via de verplichting van een aanlegvergunning 
beschermd wordt.

Bijzondere bomen
De gemeente Apeldoorn heeft alle bijzondere bomen (zowel gemeentelijke als particulier) 
geïnventariseerd. De door de gemeente Apeldoorn aangewezen “bijzondere bomen”, 
ofwel waardevolle bomen in het plangebied zullen net als bij de bestemmingsplannen 
Indische Buurt, Brinkhorst en Orden en Stadsdeel Noord-West worden aangeduid op de 
plankaart.

In de Algemene Plaatselijke Verordening is kort samengevat het volgende bepaald:
1. Het is verboden zonder vergunning houtopstand te vellen;
2. B&W kunnen de kapvergunning weigeren dan wel onder voorschriften verlenen in 

het belang van onder meer cultuurhistorische waarden en waarden van stads- en 
dorpsschoon,

3. B&W kunnen een herplantingsplicht opleggen, en
4. Geen vergunning tot velling van bijzondere bomen wordt afgegeven, tenzij sprake is 

van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere 
uitzonderlijke situatie.

Dit biedt reeds een aanzienlijke bescherming van de bestaande bijzondere bomen. 
Aanvullend op de Algemene Plaatselijke Verordening wordt in de voorschriften een 
bepaling omtrent het bebouwen van de grond opgenomen. Waar de aanduiding 
“bijzondere boom” op de plankaart voorkomt, dient de afstand van bebouwing tot het 
hart van deze boom ten minste 10 meter te bedragen, met vrijstelling kan deze afstand 
verkleind worden tot 5 meter. Verder wordt een aantal werken en werkzaamheden 
(aanleggen verhardingen, aanbrengen ondergrondse leidingen, beschadiging van bomen) 
binnen een afstand van 5 meter van bijzondere bomen aanlegvergunningplichtig 
gemaakt.

In het plangebied komen op diverse plekken bijzondere bomen voor, met name langs de 
Arnhemseweg, in de omgeving van de sprengen en in De Heeze. De lijst met bijzondere 
bomen is als bijlage bij de toelichting opgenomen.

Consequenties ten aanzien van de planopzet
1. Beken en sprengen worden aangeduid op de plankaart, en worden beschermd in de 

voorschriften;
2. Het bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen mogelijk die de werking van het 

CVN of de ecologische structuur van Apeldoorn beïnvloeden;
3. Rond de “bijzondere bomen” dient de afstand van bebouwing tot het hart van deze 

boom ten minste 10 meter te bedragen, met vrijstelling kan deze afstand verkleind 
worden tot 5 meter. De bijzondere bomen zijn aangeduid op de plankaart;

4. Verder wordt een aantal werken en werkzaamheden, zoals het aanbrengen van 
verhardingen en ondergrondse leidingen, binnen een afstand van 5 meter van 
bijzondere bomen is een aanlegvergunning vereist.

2.3.4  Infrastructuur

Autoverkeer
De hoofdontsluitingen hebben een zeer ruim opgezet symmetrisch profiel met 
groenstroken, bomen en gescheiden fietspaden. De historische linten hebben 
overwegend een ruim profiel en een langgerekt, recht verloop. De woonerven hebben 
een verkeersluwe opzet met een sterk slingerende buurtontsluitingsweg voor 
snelverkeer, korte gebogen woonstraten en een afzonderlijk stelsel van paden voor 
langzaam verkeer. Op de woonerven ontbreken trottoirs meestal, de woonerven hebben 
een asymmetrische opzet. De woonstraten hebben een eenvoudig profiel met een 
stenige uitstraling: rijbaan met klinkerbestrating, trottoirs en een verspreide boom of 
groenstrook.
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De Europaweg en de Laan van Westenenk zijn stroomwegen, volgens de Verkeerskaart. 
De stroomwegen zijn gericht op de bedrijventerreinen, zodat deze met name voor extern 
autoverkeer goed bereikbaar zijn. Doorstroming is de belangrijkste vereiste op de 
stroomwegen, dit komt tot uitdrukking in het profiel van twee brede rijstroken, bij 
voorkeur van elkaar gescheiden door een middenberm. Op de stroomwegen geldt een 
maximumsnelheid van 50 km per uur. De aanpassing van wegprofielen is voor de 
Europaweg en de Laan van Westenenk nog niet aan de orde.

De Jachtlaan, Koning Stadhouderlaan/ Arnhemseweg, en de Aluminiumweg, vormen de 
belangrijkste ontsluitingswegen voor het plangebied. Ontsluitingswegen zijn onderdeel 
van de hoofdwegenstructuur en de maximumsnelheid is 50 km/ uur. 
Het beleid van de gemeente is voor het interne verkeer gericht op ontwikkeling van de 
mogelijkheden voor de fiets en openbaar vervoer. Het profiel van de ontsluitingswegen 
bestaat uit twee rijstroken die niet van elkaar gescheiden zijn.

De rest van het plangebied bestaat uit verblijfsgebieden. Een verblijfsgebied is een 
aaneengesloten gebied van een aantal straten die alleen de functie hebben van het 
toegankelijk maken van de directe woon- en leefomgeving. De autoverplaatsingen zijn 
ondergeschikt aan de verblijfsactiviteiten dit moet, in het beleid van de gemeente, tot 
uitdrukking komen in de inrichting van de wegen.

Een deel van het plangebied bestaat uit 30 km/ uur-zones (woonerven). Voor het gebied 
tussen de Europaweg, Arnhemseweg, Ugchelseweg en Aluminiumweg bestaat het 
voornemen in 2004 een maximumsnelheid in te stellen van 30 km/ uur.

Fietsstructuur en voetpaden
Met name voor verplaatsingen binnen Apeldoorn is de fiets een alternatief voor de auto. 
Om het fietsverkeer te stimuleren wordt in het beleid van de gemeente via de 
Verkeerskaart ingezet op doorstroomassen waar fietsers ongestoord, veilig en 
comfortabel kunnen doorfietsen. 
De route over de Westenenkerweg, het fietspad richting de Hattemseweg en verder 
over Klein Hattem is een fietsroute richting Ugchelen. 
Belangrijke andere fietsroutes in het plangebied (‘primaire fietsroutes’ volgens de 
Verkeerskaart) zijn: Holthuis, de Europaweg, Jachtlaan, Ugchelseweg, Eendrachtstraat, 
Koning Stadhouderlaan/ Arnhemseweg, Hoenderparkweg, Aluminiumweg, Laan van 
Westenenk, Albert Schweitzerlaan, Richtersweg (zie afbeelding fietsroutes).
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De primaire fietsroutes vormen samen met de doorstroomassen een netwerk voor de 
fietser. De primaire fietsroutes zijn gericht op voorzieningen op wijkniveau en verbinden 
de wijken onderling en met de bedrijventerreinen. 
Aan de sprengen en beken, tot slot, is een stelsel van voet- en fietspaden verbonden. 
Een aantal woningen is uitsluitend bereikbaar via woonpaden.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer is met name op de iets langere afstanden een alternatief voor de 
auto. De kwaliteit van het openbaar vervoer moet daartoe verbeterd worden, aldus de 
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Verkeerskaart. Hierbij wordt uitgegaan van de bestaande stadsdienst. De huidige 
stadsdienst bedient alle woonwijken minimaal tweemaal per uur en kent een fijnmazig 
lijnennet. Binnen 450 meter is een halte aanwezig en de dienstregeling is helder. Hiermee 
wordt een goede basisvoorziening geboden. Voor bepaalde doelgroepen zoals ouderen 
kan collectief vraagafhankelijk vervoer een aanvulling zijn op het reguliere openbaar 
vervoer.

Twee stadslijnen ontsluiten het plangebied: een van en naar het station via de Hoge 
Dries, Ugchelseweg en Ugchelen (frequentie twee keer per uur) en een naar het 
Gezondheidspark via de Arnhemseweg en de Aluminiumweg (frequentie vier keer per 
uur). Voor het kruispunt van de Ugchelseweg met de Laan van Westenenk wordt de 
aanleg van een verkeersregelinstallatie, waarbij de bus prioriteit krijgt, voorbereid. 
Hetzelfde geldt voor de Albert Schweitzerlaan.

Parkeren
Parkeerbeleid is één van de instrumenten die door de gemeente kan worden ingezet om 
de groei van de automobiliteit terug te dringen en gebruik van de fiets en het openbaar 
vervoer te stimuleren. Bij voorkeur vindt het parkeren van auto’s zoveel mogelijk plaats 
op eigen terrein. Ter beperking van parkeeroverlast kan de gemeente parkeerregulering 
invoeren, prioriteit hebben die gebieden waar de meeste overlast bestaat. In de 
Verkeerskaart ligt daarom de nadruk op de parkeeroverlast rond A- en B-locaties en in de 
binnenstad. Ook in de omgeving van het ziekenhuis is sprake van parkeeroverlast, het 
gemeentelijke parkeervoorstel is vooralsnog door de bewoners afgewezen (2002). Een 
bekend knelpunt in het plangebied is de bocht in de Ugchelseweg. Hier bevinden zich 
diverse winkelvoorzieningen. Vanwege de beperkte ruimte ter plekke laat het knelpunt 
zich moeilijk oplossen.

Consequenties ten aanzien van de planopzet
De hoofdverkeersstructuur wordt bestemd tot Verkeersdoeleinden. De 
hoofdverkeersstructuur bestaat uit de stroomwegen Europaweg en Laan van 
Westenenk, de primaire ontsluitingswegen (Jachtlaan, Koning Stadhouderlaan/ 
Arnhemseweg, en Aluminiumweg) en de Ugchelseweg, Albert Schweitzerlaan en 
Molecatenlaan. 
De overige wegen in het plangebied worden bestemd als Verblijfsgebied, waartoe ook 
de overig openbare ruimte wordt gerekend. Uitzondering vormen de waardevolle en 
structurele groenvoorzieningen, waterpartijen en beschermenswaardige beken en 
sprengen, deze zijn aangeduid of specifiek bestemd op de plankaart (zie ook paragraaf 
2.3.3).

2.4  Wonen

2.4.1  Huidige en toekomstige situatie
Het gebied heeft primair een woonfunctie. De historische linten worden van oudsher 
gekenmerkt door een gemengde functie van wonen en aan huis gebonden winkels en/ 
of kleinschalige bedrijvigheid op achterterreinen. 
Om bedrijvigheid aan huis mogelijk te maken voorziet het nieuwe bestemmingsplan in 
een standaard vrijstellingsregeling die bedrijvigheid aan huis mogelijk maakt naast de 
“vrije” beroepsuitoefening, onder bepaalde voorwaarden. De belangrijkste is dat de 
hoofdfunctie van het pand wonen blijft en de bedrijvigheid geen (milieu-) overlast 
veroorzaakt voor de leefbaarheid en de woonomgeving. Hoogstens 40% van de 
oppervlakte van de woning mag worden aangewend voor de bedrijvigheid aan huis met 
een maximum van 50 m2 per kavel. Daar waar de bedrijvigheid niet voldoet aan deze 
regeling voor bedrijvigheid aan huis wordt in het bestemmingsplan een specifieke 
bedrijfsbestemming opgenomen (zie paragraaf 2.6).

De Eendrachtstraat is een oud bebouwingslint, dat zich kenmerkt door menging van 
functies. In de geldende bestemmingsplannen voor de bebouwing langs de 
Eendrachtstraat (bestemmingsplannen De Heeze en De Bouwhof Noord) is de 
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bebouwing bestemd tot Wonen, waarbij voor verschillende percelen de aanduiding 
‘winkels toegestaan’ is opgenomen. In het nieuwe bestemmingsplan wordt dit 
overgenomen: voor deze woningen is de aanduiding ‘detailhandel en dienstverlening’ 
opgenomen. Behalve wonen is in deze panden dus ook detailhandel en dienstverlening 
mogelijk ter ondersteuning van het voorzieningenniveau van de buurt en het karakter 
van de Eendrachtstraat.

Bouwmogelijkheden
Bouwmogelijkheden voor nieuwe woningen worden overgenomen uit de geldende 
bestemmingsplannen door de bouwstrook ter plekke door te trekken, tenzij er 
zwaarwegende ruimtelijke of andersoortige redenen zijn om de bouwmogelijkheden te 
schrappen. 
In de geldende regeling is een bouwmogelijkheid opgenomen voor vier woningen aan 
Holthuis. Ook deze bouwmogelijkheid is overgenomen in het bestemmingsplan. 

De gemeente Apeldoorn kent een standaard regeling voor wonen. Deze regeling wordt 
in het kader van de ‘Inhaalslag actualisering bestemmingsplannen stedelijk gebied’ 
toegepast, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om van de regeling af te wijken. Voor 
het plangebied is echter geen aanleiding om van de standaard regeling af te wijken, met 
uitzondering van de woningen met de bergingen aan de voorkant. Karakteristiek voor 
een deel van het plangebied zijn de tuinkamerwoningen met bergingen, carports en/ of 
garages aan de straatzijde. Uitgangspunt voor dit bestemmingsplan is de bestaande 
situatie, per schaalniveau wordt ruimte geboden aan veranderingen.

Villabuurtjes Zuster Meijboomlaan
Langs de Zuster Meijboomlaan liggen twee villabuurtjes. Het noordelijke buurtje is 
gebouwd aan een aftakking van de Zuster Meijboomlaan, het zuidelijke buurtje is 
gebouwd aan de Anna Reynvaanlaan. In het geldende bestemmingsplan zijn beide 
buurtjes georiënteerd op de doorgaande route Zuster Meijboomlaan (aan de westelijke 
zijde). In de werkelijke situatie zijn de buurtjes echter naar binnen gericht, op de 
aftakking van de Zuster Meijboomlaan en op de Anna Reynvaanlaan. De doorgaande 
Zuster Meijboomlaan is afgeschermd door een groenstrook. In het geldende plan mogen 
bijgebouwen in praktijk dus gebouwd worden aan de voorzijde van de woning. 
In dit bestemmingsplan is ervoor gekozen de voor- en achterzijde van de woningen in 
overeenstemming te brengen met de werkelijke situatie, in afwijking met het geldende 
plan. Bijgebouwen mogen in het nieuwe bestemmingsplan gebouwd worden aan de 
achterzijde van de woning. De doorgaande Zuster Meijboomlaan is zodanig groen 
afgeschermd dat bijgebouwen aan de achterzijde van de woning ruimtelijk nauwelijks 
invloed hebben op de weg. De bestaande garage aan de voorzijde van de Zuster 
Meijboomlaan 17 wordt geregeld in de bestemming erf.

Voorbouwstrook
Ingebouwde en aangekapte garages of bergingen worden gezien als onderdeel van de 
hoofdbouwmassa. Deze garages en bergingen worden opgenomen in het bouwblok, 
hierdoor is het mogelijk binnen de bouwmassa de garage bij de woning te betrekken 
(levensloop bestendig bouwen).

Voor de situaties waar, in de bestaande situatie, bijgebouwen voor de woning zijn 
geplaatst, is een zogenaamde ‘voorbouwstrook’ opgenomen. Indien deze strook smaller 
is dan 7 meter diep, is in de voorbouwstrook per kavel een berging/ entree van maximaal 
12 m2 en een bouwhoogte van 3 meter toegestaan. Indien de strook dieper is dan 7 
meter, dan is per kavel maximaal een berging/ garage/ entree van maximaal 20 m2 en 
een bouwhoogte van 3 meter toegestaan. In beide gevallen maakt het bijgebouw deel 
uit van de maximaal toegestane 50 m2 aan bijgebouwen per kavel. De afstand tot één 
van de zijdelingse perceelsgrenzen dient minimaal 2,5 meter te zijn, zodat visueel en 
ruimtelijk contact tussen de woning en de openbare ruimte gehandhaafd blijft en 
parkeren op eigen terrein in principe mogelijk is. Bestaande carports zijn binnen de 
regeling voor de voorbouwstrook opgenomen.
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Verspreid door het plangebied komen carports in voortuinen voor op plekken waar geen 
voorbouwstrook is opgenomen. Deze carports zijn veelal niet mee ontworpen met de 
woning en vergunningvrij neergezet. Met de inwerkingtreding van het Besluit 
bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken zijn carports niet 
meer vergunningvrij. Daar waar carports staan op het moment dat dit bestemmingsplan 
ter inzage wordt gelegd, zijn deze met recht toegestaan. Nieuwe carports worden in de 
standaard regeling voor wonen niet toegestaan.

Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet op 1 januari 2003 is het Besluit 
bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb) van kracht. 
Hierdoor mogen, onder bepaalde voorwaarden, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen zonder bouwvergunning worden gebouwd. Voor deze bouwwerken 
vindt dus geen voorafgaande toetsing aan het bestemmingsplan of welstand plaats.

Bevolking
De opbouw van de bevolking naar leeftijd komt in het plangebied aardig overeen met 
Apeldoorn als geheel. Westenenk en De Bouwhof wijken af van deze algemene 
bevolkingsopbouw, met slechts 10 en 11% 65-plussers. Dennenheuvel, daarentegen, 
heeft een aandeel van 62% 65-plussers in de bevolkingsopbouw. Dit is mogelijk te 
verklaren door verpleeghuis Randerode. Randerode ligt buiten het plangebied. De 
bevolking als geheel lijkt wel wat ouder te worden in het plangebied en in Apeldoorn, de 
leeftijdscategorieën 15-64 en 65-plus nemen namelijk in omvang toe.

De samenstelling van de huishoudens in het plangebied wordt gekenmerkt door een 
hoog aandeel gezinnen en relatief weinig alleenstaanden.

Deelgebied* Leeftijdsopbouw (in procenten)  
0-14     15-64     65+ 

Totaal   

Absolute aantallen 
Gemeente Apeldoorn         18         67        15 136.582 
De Heeze         17         68        15 2269 
Westenenk         21         69        10 3718 
Winkewijert         18         67        15 1921 
De Bouwhof         17         72        11 2647 
Dennenheuvel          7          31        62 254 

* Naamgeving van de deelgebieden, zoals gehanteerd in Apeldoornse wijken bekeken 
Peildatum 1 januari 2003

Woningvoorraad
Zuidwest Apeldoorn, waaronder het plangebied, bestaat grotendeels uit laagbouw 
eengezinswoningen. In de wijk is al vroeg begonnen met sociale woningbouw. De 
buurten Winkewijert en Westenenk, met veel vrijstaande of dubbele woningen met 
ruime tuinen, zijn hier een voorbeeld van. In de buurt Winkewijert staan tevens relatief 
veel woningen uit de jaren zestig. Westenenk wordt bovendien gekenmerkt door een 
sterke mengeling van woon- en werkfuncties.
De Heeze en Bouwhof zijn voorbeelden van stedelijke inbreidingen uit de jaren tachtig 
van de vorige eeuw.
Ugchelen is van oorsprong een dorp. Hoewel vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw 
woningen zijn bijgebouwd, heeft het dorp het niet-stedelijke karakter (groen wonen 
buiten de stad) na het samengaan met Apeldoorn behouden.
De wijk heeft als geheel een goed imago en is een stabiele wijk. De gemiddelde 
woonduur ligt met 32,5 jaar 2,5 jaar boven het gemiddelde van Apeldoorn. Met name in 
Ugchelen en Bouwhof wordt weinig verhuisd. De Heeze kent een relatief groot aantal 
verhuizingen. Dit is te verklaren door de kenmerken van de woningvoorraad: relatief veel 
huurwoningen en meergezinswoningen.

2.4.2  Nieuwe woningbouwlocaties
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Bouwmogelijkheden: nieuwe woningbouwlocaties
Op een aantal locaties worden nieuwe woningen mogelijk gemaakt, te weten:
1. Locatie Hezeweg, en 
2. Volvolocatie (hoek Europaweg-Koning Stadhouderlaan).

Beide locaties worden in onderstaande tekst nader toegelicht.

1. Locatie Hezeweg
Aan de Hezeweg worden 10 grondgebonden woningen gebouwd op een voormalige 
schoollocatie (de zogenaamde Pascallocaties). Realisatie van de woningen op grond van 
het geldende bestemmingsplan De Heeze uit 1974 is niet mogelijk. Het voorliggende 
bestemmingsplan biedt de onderbouwing en bestemmingsregeling voor realisatie van 
het woningbouwproject. De milieuonderzoeken zijn opgenomen in paragraaf 2.7.

Omgeving
Het perceel is gelegen in de woonwijk De Heeze. Aan de voorzijde wordt het perceel 
begrensd door een parkachtig speelveldje. Deze groene openbare ruimte is door een 
langzaamverkeerroute gekoppeld aan andere groene plekken in de wijk. Ook op het 
perceel zelf bevindt zich een aantal waardevolle groene elementen, waaronder een 
houtwal en een Zilveresdoorn. Het is uitgangspunt dat bij nieuwe ontwikkelingen het 
waardevolle groen behouden blijft en het gebruik van het park versterkt wordt door de 
toe te voegen volumes. 
De omgeving wordt gekenmerkt door voornamelijk grondgebonden woningen, in rijen 
van ca. 10 woningen en enkele appartementengebouwen. De woningen en de 
appartementen hebben een hoogte van twee lagen plus kap respectievelijk vier lagen. De 
omliggende woonbebouwing heeft een rommelig karakter doordat voor- en 
achterkanten op een onduidelijke manier op elkaar en de omgeving aansluiten. De 
aangrenzende woonbebouwing is voor een deel met de achterkanten naar de locatie 
gericht. Door de voorgestelde ontwikkeling worden deze achterkanten afgeschermd. 
Daarnaast dienen nieuwe volumes aansluiting te zoeken bij de maat en de schaal van de 
omliggende bebouwing.

Openbare ruimte
De locatie aan de Hezeweg ligt aan een openbaar speelveld. Dit speelveld ligt aan een 
openbaar voetpad dat  grotere groeneenheden  met elkaar verbindt. Op het terrein staat 
een Zilveresdoorn die het middelpunt vormt van de nieuwe ontwikkeling. Het terrein is 
goed zichtbaar vanaf de Hezeweg en geeft wat ruimte in de nauw verkavelde woonwijk. 
De openheid en ruimtelijkheid van het speelveld wordt doorgetrokken in dit gebied. De 
route met bijbehorende laanbomen blijft openbaar en als lijn zichtbaar. De toegang tot 
de woningen vindt plaats via de Dorsvloer waarvan de groene inrichting aansluit op de 
bestaande groenstructuur van de Heze. De bestaande houtwal aan de achter- en 
zijkanten van de kavel wordt gerenoveerd en opgenomen in het nieuwe ontwerp. Deze 
groene afscheiding vormt de overgang tussen de achtertuinen van de nieuwbouw en de 
achtertuinen van de bestaande woningen. 

Volkshuisvestelijke uitgangspunten
Het plan voorziet in twee bouwblokjes van 4 en 6 grondgebonden woningen. Deze twee 
blokjes zijn onder een hoek van 90 graden geplaatst waardoor de achterkanten van 
aangrenzende woonbebouwing wordt afgeschermd en een voorkant ontstaat richting 
het park en de Hezeweg. Voor de woning ontstaat er een groene ruimte die aansluit bij 
het naastgelegen park. De woningen zullen zowel een achtertuin als een voortuin 
hebben.

De woningen zullen gerealiseerd worden onder de noemer collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPOG). Het particulier opdrachtgeverschap biedt totale vrijheid in 
het vormgeven van de woning. Het collectief beslist over de hoofdopzet van het 
bouwplan, daarnaast is er ruimte voor een individuele uitstraling van de woning. 
De woningen hebben een geringe kavel diepte die ontstaat doordat de Zilveresdoorn 
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behouden dient te blijven en hiervoor voldoende afstand moet worden gehouden. Er 
ontstaat hierdoor een woning met een breedte van 7,20 meter. Deze woning biedt veel 
mogelijkheden voor een vrije plattegrond indeling. 
Naast het basisvolume van twee bouwlagen biedt het bestemmingsplan mogelijkheden 
voor uitbreiding op de begane grond, de eerste en de tweede verdieping. Op het 
achterterrein van 8 meter diep kan eventueel een slaapvertrek met badgelegenheid 
worden gerealiseerd. 

Verkeer - parkeren
De ruimte in de hoek tussen de blokjes in, wordt gebruikt om de parkeervoorziening op 
te lossen, op deze manier ligt het parkeren uit het zicht. De parkeerkoffer (16 plaatsen) 
wordt ontsloten door een smalle weg voor de woningen langs naar de Dorst vloer. Het 
andere woonblok is bereikbaar via een smal voetpad, die aan zal sluiten bij de 
parkachtige setting en de langzaamverkeerroute.

Archeologische aspecten
De noodzaak om archeologisch onderzoek te doen is niet aanwezig. De nieuwbouw valt 
grotendeels samen met de oude bebouwing.

Bestemmingsregeling
Voor de regeling van het woningbouwproject is gebruik gemaakt van de 
standaardregeling voor wonen van de gemeente Apeldoorn. Bijzonder bij dit woningtype 
zijn de bouwmogelijkheden op het achtererf, die uitgebreider zijn dan de 
standaardregeling. Om die reden is aan deze woningen een speciale aanduiding gegeven, 
te weten p “patiowoningen”. De zilveresdoorn is in het bestemmingsplan aangeduid als 
een “bijzondere boom” en is als zodanig in het bestemmingsplan beschermd.

2.Volvolocatie
Op de hoek van de Koning Stadhouderlaan en de Europaweg ligt de Volvolocatie. 
De woningbouwlocatie omvat het perceel Hoge Dries 2-4 en 6. De locatie, met een 
oppervlak van circa 7000 m2, ligt op de kop van de Europaweg, in de nabijheid van het 
centrum van Apeldoorn. Voorheen was op de nummers 2 en 4 een garagebedrijf 
gevestigd. De bedrijfsopstallen, die momenteel tijdelijk worden verhuurd, zullen worden 
gesloopt. De bestaande woning Hoge Dries 6 wordt gesloopt. Op de 
woningbouwlocatie zijn momenteel geen groenvoorzieningen en of bijzondere bomen 
aanwezig.

De locatie vormt een onderdeel van de Zuidwestpoort van Apeldoorn. De 
Zuidwestpoort, met als centrale as de Europaweg, is één van de belangrijkste entrees 
van de stad. Bij en langs deze stadsentrees wil Apeldoorn haar kenmerkende groene 
karakter zichtbaar maken en zich tegelijkertijd presenteren als dynamische woon- en 
werkstad. De wens bestaat om te komen tot een samenhangend beeld waarbij de 
aanwezige kwaliteit verbeterd en versterkt wordt. 
Inmiddels is een plan ontwikkeld om er nieuwe woningen (appartementen) te realiseren. 
Het project voorziet in de bouw van 90 woningen met bijbehorende voorzieningen, 
waaronder een parkeergarage. Een beperkte aanpassing van het openbaar gebied ten 
zuiden van het perceel maakt deel uit van het project.

Bouwplan
De locatie is gesitueerd op de “kop” van de Europaweg en maakt als zodanig deel uit 
van de Zuidwestpoort. Met in achtneming van de stedenbouwkundige uitgangspunten 
voor de Zuidwestpoort voorziet het bouwplan in een hoogte accent, die de voorgestane 
poortfunctie ter plaatse markeert. Er ontstaat een direct visueel contact met de 
Stedenbouw 
De locatie is gesitueerd op de "kop" van de Europaweg en maakt als zodanig deel uit 
van de Zuidwestpoort. Met in achtneming van de stedenbouwkundige uitgangspunten 
voor de Zuidwestpoort voorziet het bouwplan in een hoogte accent, die de voorgestane 
poortfunctie ter plaatse markeert. Er ontstaat een direct visueel contact met de 
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bebouwing en het groen vormt hierbij het decor. 
Het bouwplan geeft fysiek vorm aan de gewenste schaal en maat van de entree van de 
Zuidwestpoort door in te zetten op een stevig basement met daarop 3 bouwvolumia. De 
90 appartementen geven de wijk De Heeze zo een nieuwe voorkant. Door in te zetten op 
een hoogtegeleiding van 4,5,6 en 8 lagen worden accenten gemaakt aan de Europaweg 
en Koning Stadhouderlaan. 
Tussen de verschillende bouwvolumia is ruimte voor tuinen. De verbinding tussen de 
diverse woonblokken is vormgegeven als een stadsbalkon. Deze semi-openbare ruimte is 
op het zuiden gelegen en vormt een aanvulling op de buitenruimte.

Mobiliteit
Het appartementencomplex zal voor autoverkeer ontsloten worden vanaf de Hoge Dries. 
De Hoge Dries is onderdeel van een verblijfsgebied en kan versmald worden. 
Voor het woningbouwplan zijn de door de gemeenteraad vastgestelde parkeernormen 
van toepassing. In deze parkeernormen wordt onderscheid gemaakt tussen bewoners 
en bezoekers. De parkeerplaatsen voor bezoekers moeten beschikbaar en toegankelijk 
zijn voor bezoekers. 
De parkeerplaatsen worden op eigen terrein gerealiseerd, waarvan het merendeel in een 
(deels ondergrondse) parkeergarage. Ten behoeve van het bezoekersparkeren worden in 
de directe nabijheid van de entree van het appartementencomplex parkeerplaatsen 
aangelegd.

Volkshuisvesting
De intensieve bebouwing sluit aan bij het uitgangspunt om onder meer langs de 
stedelijke hoofdstructuur een stedelijk woonmilieu te creëren. Voor deze locatie is dit in 
het bijzonder het uitgangspunt door de ligging nabij de binnenstad. 
De woningtypologie past binnen de toenemende belangstelling voor (gestapeld) wonen 
nabij centrumvoorzieningen (centrumappartementen).

Groen
De projectlocatie wordt aan de noordzijde begrensd door de Europaweg. Deze weg 
heeft ter plaatse een recent herstelde laanstructuur die bijdraagt aan de eerder 
beschreven stedenbouwkundige helderheid. De beplanting vormt een onderdeel van de 
hoofdgroenstructuur van Apeldoorn. Hetzelfde geldt voor de boombeplanting aan de 
Koning Stadhouderlaan. Deze lanen vormen samen met de Arnhemseweg de 
hoofdentree van de stad vanuit het zuiden. Het beleid is gericht op het behoud en verder 
ontwikkelen van de hoofdgroenstructuur. 
De Hoge Dries vormt ruimtelijk een scheiding tussen de bestaande woningen en het te 
realiseren appartementencomplex. Om deze overgang te markeren en een natuurlijke 
"vitrage" tussen beide aan te brengen is binnen het project de aanplant van een 
bomenrij opgenomen.

Flora en Fauna
Ter plaatse van het projectgebied zijn geen bijzondere, te beschermen landschappelijke 
of ecologische waarden/soorten aanwezig. Nader onderzoek en/of een ontheffing op 
grond van de Flora en Faunawet is derhalve niet nodig.

Archeologie
De projectlocatie ligt op de Wormense enk en heeft als zodanig een hoge archeologische 
potentiewaarde. De aanwezigheid van het garagebedrijf kan echter betekenen dat de 
ondergrond ter plaatse danig geroerd is. Voorafgaand aan de uitvoering van het project 
zal nagegaan worden wat de verstoringsgraad is van de locatie. Afhankelijk daarvan zal 
er wel of geen archeologisch onderzoek uitgevoerd worden.

Regeling in het bestemmingsplan
Op basis van een artikel 19, lid 2 WRO procedure is vrijstelling verleend voor de geplande 
woningbouwontwikkelingen. De locatie wordt daarom direct bestemd tot 
Woondoeleinden.
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2.4.3  Conclusies wonen
1. Om bedrijvigheid aan huis mogelijk te maken voorziet het nieuwe bestemmingsplan 

in een standaard vrijstellingsregeling die bedrijvigheid aan huis mogelijk maakt, onder 
bepaalde voorwaarden: hoogstens 40% van de oppervlakte van de woning mag 
aangewend worden voor de bedrijvigheid aan huis met een maximum van 50 m2 per 
kavel;

2. Voor de woningen aan de Eendrachtstraat die in het geldende plan de aanduiding 
‘winkel toegestaan’ hebben, is de aanduiding ‘detailhandel en dienstverlening’ 
opgenomen;

3. Bouwmogelijkheden voor nieuwe woningen worden in principe overgenomen uit de 
geldende bestemmingsplannen;

4. De standaardregeling voor wonen van de gemeente Apeldoorn wordt toegepast;
5. Uitzondering vormen de woningen met een berging/ garage aan de voorzijde. 

Hiervoor wordt een voorbouwstrook opgenomen, de bouwmogelijkheden zijn 
afhankelijk van de diepte van deze strook (zie hoofdstuk Juridische planopzet, 
paragraaf 3.3).

6. De woningbouwlocatie aan de Hezeweg en de Volvolocatie aan de Europaweg 
worden in het bestemmingsplan opgenomen.

2.5  Voorzieningen

2.5.1  Huidige en toekomstige situatie

Sport en recreatie
Tussen de Laan van Westenenk en de Winkewijertlaan liggen de velden van 
voetbalvereniging Columbia. Columbia wordt specifiek bestemd tot ‘Sport en recreatieve 
doeleinden’.

Door Columbia is een verzoek ingediend om de bestaande materiaalberging te vervangen 
en te vergroten op Winkewijertlaan 80. De nieuwe berging wordt circa 45 m2 groter dan 
de bestaande materiaalberging.

Het geldende bestemmingsplan voor Columbia is de 10e partiële herziening op 
bestemmingsplan "De Bouwhof Zuid". De vereniging heeft in dit plan de bestemming 
"Sportterrein". De materiaalberging is overeenkomstig de geldende 
doeleindenbeschrijving, de nieuwe berging bevindt zich echter buiten de bouwstrook 
waardoor deze niet gebouwd kan worden op basis van het geldende plan. Het 
bouwplan ligt binnen het plangebied voor dit bestemmingsplan. Medewerking aan het 
bouwplan, vooruitlopend op dit bestemmingsplan, is slechts mogelijk na het treffen van 
een planologisch-juridische regeling.

De bestaande materiaalberging betreft een noodlokaal dat door de gemeente Apeldoorn 
ter beschikking is gesteld van de vereniging. In het gebouw wordt gereedschap, een 
maaimachine en materiaal voor een in de omgeving liggende middelbare school gestald. 
In de winter wordt de ruimte voornamelijk als werkplaats gebruikt door vrijwilligers, die 
ter plaatse onderhoud ten behoeve van de voetbalvereniging verrichten. 
Stedenbouwkundig is de marginale vergroting van het huidige gebouw nauwelijks van 
invloed op de directe omgeving. Ook vanuit oogpunt van groen en milieu zijn er geen 
bezwaren voor uitbreiding van de berging geconstateerd.

Bijzondere woonvormen
Aan de Bouwhofweg ligt woonzorgcomplex Ruma Saya. Dit complex wordt specifiek 
bestemd tot Bijzondere woondoeleinden.
Het complex op de hoek van de Mangaanstraat en de Aluminiumweg is in gebruik voor 
wonen, gecombineerd met gemeenschappelijke voorzieningen. Het complex is eveneens 
specifiek bestemd tot Bijzondere woondoeleinden. Hetzelfde geldt voor het 
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appartementencomplex aan de Zichtweg.

Bijzondere woonvorm De Hoge Dries
Ter plaatse van de voormalige schoollocatie aan de Hoge Dries, beter bekend als het 
project Hoge Dries, zullen zorggerelateerde woningen worden gerealiseerd. De plannen 
voor de Hoge Dries worden op basis van een artikel 19, lid 2 procedure gerealiseerd. 
Uiteraard worden de bouwplannen vertaald in het voorliggende bestemmingsplan. 
Het project betreft het bouwen van een GOED (ofwel Gezondheidsdiensten Onder Eén 
Dak) met een oppervlakte van ongeveer 1500 m2 BVO gecombineerd met 24 intramurale 
zorgappartementen en 31 zorgappartementen. Het programma wordt opgenomen in 
één gebouw. 
De bouwmassa ligt parallel aan de Hoge Dries, haaks op de Europaweg. Doordat de 
bouwmassa naar de Hoge Dries is geschoven ontstaat aan de kant van de Korte 
Hezeweg een wigvormige open ruimte, die zich opent naar de Europaweg. De 
langwerpige bouwmassa is opgebouwd uit twee in hoogte variërende delen. De 
bebouwing zal aan de kant van de Hezeweg de schaal en maat van de bestaande 
bebouwing opzoeken. Aan de kant van de Europaweg presenteert de bebouwing zich 
met een hoogte van zes lagen. Dit staat in verhouding met de ontwikkelingen elders aan 
de Europaweg. Samen met de ontwikkeling op de Volvo-locatie zal de nieuwbouw aan 
de Hoge Dries een relatie leggen tussen de wijk De Heeze en de Europaweg. Aan de 
Hezeweg zal de bebouwing in hoogte aansluiten bij de omliggende woningen. Doordat 
de bebouwing is teruggelegen van de Hezeweg kan hier een maximale hoogte van drie 
lagen worden gerealiseerd. 
De noodzaak om archeolologisch onderzoek te doen is niet aanwezig. De nieuwbouw 
valt grotendeels samen met de oude bebouwing. 
In het bestemmingsplan is het complex bestemd tot Bijzondere woondoeleinden, met 
een specifieke aanduiding “maatschappelijke voorzieningen” op de begane grond.

De langzaamverkeerroute zal via de bestaande overgang over de Europaweg aansluiten 
bij de inrichting van het nieuwe bouwplan en het nieuwe buurtpleintje. Aan de 
achterzijde zal de wigvormige ruimte, die zich opent richting de Europaweg, een groen 
en openbaar karakter krijgen met groenbestemming. Deze open ruimte wordt gebruikt 
om het zicht vanaf de Europaweg op het gebouw en de wijk te versterken. De vijf 
bestaande waardevolle bomen (linden) achter op het terrein dienen als basis voor een 
parkachtige inrichting. De linden zullen vanaf de Europaweg zichtbaar zijn. De linden en 
het grasveld zijn eveneens goed zichtbaar vanaf de Hezeweg; dit in verband met onder 
andere de sociale veiligheid. Het park loopt door tot aan de gevel. Deze openbare groen 
ruimte is zowel vanaf de Europaweg als vanaf het pleintje op de hoek van de Hezeweg 
en de Hoge Dries bereikbaar voor langzaam verkeer. Het groene gebied heeft in het 
bestemmingsplan een groene bestemming gekregen, te weten “Groenvoorzieningen”.

Onderwijs
In het plangebied bevinden zich diverse onderwijsvoorzieningen. In het 
bestemmingsplan is rekening gehouden met de uitbreidingsplannen, zoals geformuleerd 
in het Integraal meerjarenplan onderwijshuisvesting 2001-2008. Voor het plangebied 
gaat het in ieder geval om de volgende uitbreidingen. 
De gerealiseerde uitbreiding van basisschool De Eendracht aan de Beeklustweg. De 
uitbreiding van basisschool Willem van Oranje aan de Kobaltstraat, waarbij twee 
gebouwen samengetrokken worden tot een gebouw. En, tot slot, de uitbreiding van 
basisschool De Bouwhof aan de Nijenbeek. Na uitbreiding van de Bouwhof verdwijnt het 
noodlokaal bij de school. 
Voor bovenstaande uitbreidingen is bouwvergunning verleend. De plannen zijn 
overeenkomstig deze vergunningen opgenomen in dit bestemmingsplan.  In principe 
biedt het bestemmingsplan daarnaast ruimte voor uitbreiding van scholen, uiteraard 
voor zover daarvoor ruimte aanwezig is. In elk geval is voldoende ruimte opgenomen 
voor uitbreiding van basisschool Eloy aan de Klingelbeek.
De scholen zijn bestemd tot Maatschappelijke Doeleinden.
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Politie Onderwijs- en Kenniscentrum
Het Politie Onderwijs- en Kenniscentrum ofwel de politieacademie is gevestigd in het 
voormalige kleinseminarie “De Weijert” aan de Arnhemseweg. Het kleinseminarie werd 
in 1935 gebouwd naar ontwerp van architect Van Hardeveld, in opdracht van het 
aartsbisdom van Utrecht. Het gebouw heeft een rijksmonumentenstatus. 
Voor het terrein en voor de gebouwen speelt een uitbreidings- en renovatieopgave: er 
zijn plannen om te komen tot concentratie van diverse politieopleidingen op deze locatie. 
Hiervoor is in 2003 een Masterplan ontwikkeld. Uitgangspunt voor nieuwbouw is dat 
deze aansluit bij de huidige bebouwing, zodat het landschap zoveel mogelijk intact blijft. 
De politieacademie behoudt de huidige functie van onderwijs- en kenniscentrum. 
De uitbreiding- en verbouwplannen zijn inmiddels dusdanig vergevorderd, dat zij 
opgenomen kunnen worden in het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is het 
Definitief ontwerp van januari 2005 vertaald.  Het voormalig Apeldoorns college naast 
De Weijert, aan de Seminarielaan is eveneens in gebruik voor politieopleidingen. 
De plannen bestaan o.a. uit het overkappen van de binnenplaats, de sloop van enkele 
gebouwen en de bouw van twee nieuwe aanbouwen aan de westzijde van het gebouw. 
Door het overkappen van de binnenplaats ontstaat een nieuw atrium, wat zal fungeren 
als het hart van de politieacademie. De huidige entree is niet berekend op het toenemend 
aantal werknemers, studenten en bezoekers. Daarom wordt er een nieuwe entree 
gerealiseerd aan de noordzijde van het pand. Aan de noordzijde wordt ook een nieuwe 
parkeerplaats gerealiseerd. Voor de ontsluiting van het terrein wordt thans uitgegaan 
van een ontsluiting via de Egerlaan. Omdat het exacte tracé nog niet bekend is, is 
hiervoor een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waaraan de nodige voorwaarden zijn 
gesteld. Vooruitlopend op de procedure behorend bij de wijzigingsbevoegdheid is op 1 
en 3 mei 2006 een quickscan naar de aanwezige flora en fauna uitgevoerd. Uit de 
quickscan blijkt dat in het kader van de Flora- en Faunawet geen vaste verblijfsplaatsen 
van beschermde soorten voor komen in het projectgebied (tabel 2 en tabel 3 Flora- en 
Faunawet). Wel dient het gebied als foerageergebied voor enkele van deze soorten. Dit 
wordt echter gecompenseerd door de aanplant van bos nabij de parkeerplaats 
Malkenschoten. Voor de aanwezige vleermuissoorten worden mitigerende maatregelen 
genomen. Dankzij deze maatregelen is geen ontheffing noodzakelijk.
Naast de quickscan naar de aanwezige flora en fauna zijn reeds enkele 
miliueonderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van de wijzigingsbevoegdheid. De 
resultaten van deze onderzoeken zijn opgenomen in paragraaf 2.7, milieuaspecten. Op 
het moment dat gebruikt gemaakt wordt van de wijzigingsbevoegdheid moet echter 
opnieuw naar de haalbaarheid in het kader van natuur en milieu worden gekekeken.
Het behoud en de bescherming van het waardevolle beken en sprengenstelsel ter 
plaatse vraagt daarbij de nodige aandacht. 

Overige voorzieningen
Bestaande kerken, bibliotheken en verenigingsgebouwen worden geregeld in de 
bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden’. 
Op de hoek van Holthuis en de spoorovergang voor langzaam verkeer (Prinses 
Beatrixlaan) ligt in het geldende bestemmingsplan de bestemming Bijzondere Doeleinden. 
Deze wordt overgenomen in het nieuwe plan (Maatschappelijke Doeleinden). 

Detailhandel
Het gemeentelijk detailhandelsbeleid richt zich op het handhaven en versterken van een 
fijnmazige structuur van de detailhandel op buurtniveau. In het plangebied gaat het 
voornamelijk om solitaire locaties, hiervoor is het beleid gericht op handhaven van de 
bestaande situatie (zie hoofdstuk 2).

De winkel- en horecavoorzieningen zijn in het plangebied voornamelijk geconcentreerd 
aan de Eendrachtstraat/ Hoge Dries en aan de Ugchelseweg/ Molecatenlaan. De C1000, 
onlangs nog gevestigd op de hoek van de Ugchelseweg en de Molecatenlaan, is 
verplaatst naar de hoek Molecatenlaan/ Bogaardslaan (net buiten het plangebied). De 
‘oude’ locatie van de C1000 aan de Ugchelseweg blijft bestemd voor detailhandel.
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De winkelvoorzieningen aan de Ugchelseweg/ Molecatenlaan hebben niet alleen een 
functie voor een groot deel van het plangebied , maar ook voor het dorp Ugchelen. Voor 
het centrumgebied aan de Ugchelseweg wordt momenteel een ontwikkelingsplan 
gemaakt. De huidige inrichting is onoverzichtelijk en de verkeer- en parkeersituatie 
onlogisch. In de toekomst moet de doorstroming van het verkeer en de parkeersituatie 
worden verbeterd. De kwaliteit van de buitenruimte zal worden vergroot. Het 
ontwikkelingsplan bevindt zich echter nog in een pril stadium en is nog niet 
uitgekristalliseerd. De herinrichting zal derhalve niet in dit plan worden mee genomen. 
De bestaande voorzieningen zijn conform het huidige gebruik bestemd als 
Detailhandelsdoeleinden dan wel woondoeleinden.

Aan met name de Eendrachtstraat  en (in beperkte mate) langs enkele oude 
bebouwingslinten is van oudsher enige detailhandel en bedrijvigheid gevestigd. Door 
schaalvergrotingsprocessen zijn de nodige voorzieningen verdwenen en vervangen door 
een woonfunctie. In dit bestemmingsplan worden aan de Eendrachtstraat, aansluitend 
op het geldende bestemmingsplan, op de locaties waar de detailhandelsbestemming 
geldt en op de locaties waar detailhandel gevestigd is de functies detailhandel en 
dienstverlening toegestaan binnen de bestemming Woondoeleinden (zie paragraaf 2.4 
Wonen). Omgekeerd is binnen de bestemming Detailhandelsdoeleinden op de verdieping 
wonen toegestaan. Met deze flexibele regeling is voor een groot aantal percelen aan de 
Eendrachtstraat de vestiging van detailhandel en de omvorming van detailhandel naar de 
woonfunctie mogelijk. 
Ook waar op de achterterreinen bedrijvigheid gevestigd is wordt bovenstaande regeling 
consequent toegepast, waardoor de uitstraling van de woonfunctie in combinatie met 
kleinschalige detailhandel aan de voorzijde van de bebouwing gewaarborgd wordt.

De overige aanwezig, solitaire en verspreid over het plangebied gelegen winkels en 
horecagelegenheden krijgen een specifieke detailhandel- of horecabestemming.

2.5.2  Conclusies voorzieningen
1. Voetbalvereniging Columbia aan de Winkewijertlaan wordt bestemd tot ‘Sport en 

recreatieve doeleinden’;
2. Verzorgingshuis Ruma Saya aan de Bouwhofweg en de Hoge Dries worden 

bestemd tot ‘Bijzondere woondoeleinden’;
3. Onderwijsinstellingen en overige voorzieningen worden bestemd tot 

‘Maatschappelijke doeleinden’;
4. Waar aan de Eendrachtstraat de detailhandelsbestemming geldt of een 

detailhandelsvestiging aanwezig is, worden via een aanduiding de functies 
detailhandel en dienstverlening toegestaan binnen de bestemming Woondoeleinden;

5. De bestaande horeca- en detailhandelsvestigingen in het plangebied worden 
specifiek bestemd tot ‘Horecadoeleinden’ en ‘Detailhandelsdoeleinden’;

6. De winkelvoorzieningen aan de Ugchelseweg/ Molecatenlaan worden bestemd 
conform het huidige gebruik.
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2.6  Bedrijven en kantoren

2.6.1  Huidige en toekomstige situatie

Bestaande situatie
Tussen de Europaweg en het spoor bevindt zich een bedrijvenzone met kantoren en 
gemengde bedrijvigheid (een aannemersbedrijf, een schildersbedrijf, een 
bedrijvenverzamelcentrum en dergelijke). De geldende bestemming is Werkgebied, 
behalve bedrijven zijn binnen deze bestemming kantoren toegestaan. Waar deze 
bestemming geldt, is in dit bestemmingsplan een bedrijfsbestemming opgenomen met 
de aanduiding ‘kantoor ’. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de geldende regeling 
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in bestemmingsplan De Heeze. Uitzondering zijn de kantoorpanden op de hoek van het 
Jean Monnetpark/ Europaweg, deze worden gebruikt als en bestemd tot Kantoren. Deze 
bestemming is mede gekozen vanwege het Inrichtingsplan stadsentree Zuidwestpoort 
(zie paragraaf 2.2).

Verspreid over het plangebied bevinden zich verder nog enkele bedrijven, veelal in de 
nabijheid van woningen. Het betreft historisch gegroeide situaties, bijvoorbeeld langs de 
Ugchelsebeek, de Hoenderparkweg en op achterterreinen van diverse oude 
bebouwingslinten. De bestaande bedrijven in het plangebied worden allen positief 
bestemd.

Woningen en bedrijven: kwetsbare situaties
De combinatie van wonen en bedrijvigheid leidt in de praktijk soms tot overlastsituaties. 
Het blijft een kwetsbare situatie: woningen en bedrijven zo dicht op elkaar. Daarbij is de 
aard en (milieu) overlast van het bedrijf natuurlijk van groot belang. 
Voor een aantal bedrijven is door de gemeente Apeldoorn een traject gestart voor 
verplaatsing naar een alternatieve locatie, zoals voor Bakkenes. Bij verplaatsing van 
bedrijven ligt woningbouw voor de hand.

De geldende bestemmingsplannen (met name in het plangebied van bestemmingsplan 
Bouwhof Noord, zie afbeelding) bevatten voor diverse achterterreinen van woningen 
bedrijfsbestemmingen. In veel gevallen hebben de achterterreinen in de huidige situatie 
geen bedrijfsfunctie meer, maar zijn in gebruik als tuin bij de woning. Deze gebieden 
bieden echter goede kansen voor een levendige combinatie van wonen en werken, mits 
de milieuoverlast beperkt wordt. In Apeldoorn blijkt veel behoefte te bestaan aan dit 
soort combinatiemogelijkheden voor wonen en werken. De huidige 
bedrijfsbestemmingen worden daarom overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. 
Met recht zijn hier bedrijven in de lichte milieucategorie 1 toegestaan. Bestaande 
bedrijven in een hogere milieucategorie zijn specifiek bestemd. 
Voor de combinaties van wonen en werken vindt het wonen plaats aan de voorzijde 
(langs de straat), de bedrijvigheid speelt zich af op het achtererf. Door deze huidige 
situatie vast te leggen in dit bestemmingsplan wordt voorkomen dat de bedrijvigheid 
zich gaat presenteren aan de straat. De hoofdfunctie van wonen blijft op deze wijze 
behouden.

De hoogte van de bebouwing op de achterterreinen is, overeenkomstig de 
bijgebouwenregeling bij wonen beperkt tot een hoogte van 5 meter en een goothoogte 
van 3 meter. 
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Op een aantal plekken is de bedrijfsbestemming destijds buiten goedkeuring gehouden, 
vanwege de nabijheid van woningen. Ook voor deze situaties geldt dat de 
achterterreinen veelal in gebruik zijn als tuin bij de woning. De onderliggende 
bestemming is zeer sterk verouderd. Op deze plekken wordt daarom het uitgangspunt 
gehanteerd dat de feitelijke situatie bestemd wordt, veelal is dit wonen. Een aparte 
bedrijfsbestemming is uitsluitend aan de orde als ter plekke bedrijvigheid gevestigd is die 
qua aard of omvang niet past binnen de gebruikelijke vrijstelling voor het toestaan van 
bedrijfsmatige activiteiten aan huis.

Milieuzonering
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De bedrijvigheid in de woonbuurten betreft hoofdzakelijk lichte vormen van bedrijvigheid 
(milieucategorie 1). De bedrijven in milieucategorie 1 worden als goed passend in de 
woonomgeving beschouwd, voor het opnemen van een nadere codering is dan ook 
geen aanleiding. Lichte bedrijvigheid in deze milieucategorie wordt overal binnen de 
bedrijfsbestemming in het plangebied rechtstreeks toegestaan.

In het plangebied bevinden zich daarnaast bedrijven in de milieucategorieën 2 en 3 op 
korte afstand van woonbebouwing, vooral langs de oude linten. Het is in ieder geval 
ongewenst dat de milieuhygiënische problemen vergroot worden. Om dit te voorkomen 
is in dit bestemmingsplan op de plankaart en in de voorschriften een nadere 
milieuzonering opgenomen, welke is afgestemd op de directe nabijheid van woningen 
rond deze bedrijven. Door de bestaande zwaardere categorie 2 en 3 bedrijven op korte 
afstand van woonbebouwing specifiek te bestemmen, wordt voorkomen dat ter plaatse 
bedrijven ontstaan welke mogelijk (meer) hinder kunnen veroorzaken in de 
woonomgeving. Bij vertrek van het betreffende bedrijf zijn, behalve het huidige 
bedrijfstype, ook lichte bedrijven (in milieucategorie 1) toegestaan.

Milieuhinder
Voor dit bestemmingsplan is een bedrijveninventarisatie verricht om een actueel beeld te 
hebben van de milieuhinder in (en in de directe nabijheid van) het plangebied. Als maat 
voor de milieuhinder is de afstand genomen waarop de toelaatbare milieuhinder door de 
individuele bedrijven is genormeerd in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMVB’s), 
aanvullende voorschriften, vergunningvoorschriften en/ of afstandcriteria in de 
VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’. De VNG-afstanden gelden in principe 
tussen de perceelsgrens van de inrichting (bij gangbare perceelsgrootte en –indeling) en 
de gevel van een woning. 
Deze verschillende toetsingskaders hebben geleid tot een milieucontour per individueel 
bedrijf. Van bedrijven is de vergunde situatie als uitgangspunt genomen. De 
bedrijveninventarisatie heeft mede geleid tot de specifieke maatbestemming van 
milieuhinderlijke bedrijvigheid op korte afstand van woonbebouwing.

Bijzondere bedrijven
Bijzonder is de aanwezigheid van twee locaties voor kermisexploitatiebedrijven, beide 
locaties zijn in het geldende bestemmingsplan specifiek bestemd. Het gaat om één 
bedrijf (inclusief woning) aan de Veenweg 3 en een groter gebied (inclusief 
woonwagens) aan de Carrouselweg in de Bouwhof. Deze locaties worden in dit 
bestemmingsplan bestemd tot Bedrijfsdoeleinden met de aanduiding ‘ke’ voor 
kermisexploitanten.

In het plangebied komen geen seksinrichtingen voor.

Christiaan Geurtsweg 2-4
Voornemen is om op de locatie Christiaan Geurtsweg 2-4 een kantorencomplex met 
bijbehorende voorzieningen te realiseren. Hiervoor is de herziening "Zuidwestpoort: 
kantorencomplex Christiaan Geurtsweg 2-4" in procedure gebracht. Het plan heeft met 
ingang van 20 februari 2006 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen. De 
herziening wordt integraal overgenomen in dit bestemmingsplan. 
Onderstaand volgt per onderdeel een nadere omschrijving en motivering van het plan.

Ruimtelijke inrichting
De stad Apeldoorn kent een aantal belangrijke invalswegen, ook wel radialen genoemd. 
Deze verbindingen tussen stad en land worden intensief gebruikt. Door dit intensieve 
gebruik worden er nadere eisen gesteld aan de uitstraling van de belendende bebouwing 
en de inrichting van het profiel. Hierdoor voegen deze verkeersstructuren iets toe aan 
het oriënteren en beleven van de stad.

Het plangebied ligt aan 2 belangrijke stadsradialen, de Europaweg en de Koning 
Stadhouderlaan. De Europaweg vormt de belangrijkste drager van het ontwikkelingsplan 
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de Zuidwestpoort, waarbij het huidige bedrijventerrein getransformeerd wordt tot een 
hoogwaardige kantorenlocatie. De Koning Stadhouderlaan vormt in het verlengde van 
de Arnhemseweg een belangrijke verbinding met Zuid-Apeldoorn.

Door te kiezen voor een continue brede groene middenberm in het profiel van de 
Europaweg is er een ontwerpmiddel gevonden om een heldere en herkenbare verbinding 
te maken tussen A1 en het centrum. De Zuidwestpoort kent veel waardevol groen 
welke richting het centrum steeds minder zichtbaar is en daar plaatsmaakt voor een 
hoogstedelijk werkmilieu.

Het bouwplan voor het plangebied valt binnen dit hoogstedelijke milieu. Hierdoor is de 
bebouwing goed zichtbaar wat nadrukkelijk eisen stelt aan de beeldkwaliteit. Daarbij 
vormt de ontwikkeling samen met de ontwikkeling op de voormalige Volvo-locatie 
(woningbouw) de kop/entree van de Zuidwestpoort.

Door in te zetten op een grotere maat en schaal wordt een relatie gelegd met de 
grootschalige kenmerken van de Zuidwestpoort (landschappelijk en stedenbouwkundig). 

Het bouwplan geeft fysiek vorm aan ruim 17.500 m2 vloeroppervlak kantoorruimte, wat 
past binnen het in het gemeentelijk beleid vastgelegde programma. De verschillende 
bouwvolumes vormen een ruimtelijke compositie die expressie geeft aan de gewenste 
schaalvergroting. De richting en oriëntatie zijn hierbij sterk gerelateerd aan de 
omliggende bebouwing gelegen aan de Chr. Geurtsweg. Dit met uitzondering van één 
bouwvolume wat in het zuidwestelijke deel van de locatie is gelegen. Dit volume kent 
niet alleen een afwijkende richting maar kent ook een grotere bebouwingshoogte. Dit 
gebouw gaat een ruimtelijke relatie aan met het hogere bebouwingsdeel van de 
nieuwbouw op de voormalige volvolocatie. Door het niet naast elkaar positioneren van 
beide hogere accenten maar op enige afstand ontstaat een dieptewerking en een visueel 
gebaar. Zo vormt het hogere bouwdeel in het plangebied nadrukkelijk een 
herkenningspunt.

Door tussen de bouwblokken voldoende ruimte te laten voor open groenvlakken krijgt 
de ontwikkeling de beoogde transparantie en vormt het geplande kantoorprogramma 
het decor voor de bebouwing aan de Europaweg. Inzet is om met een dakterras in het 
noordelijk deel van de locatie een deel van het bezoek parkeren (25p.p.) en de logistieke 
relaties tussen de onderlinge kantoorvolumes vorm te geven. Vanaf de Europaweg zal 
het groen tussen de bouwvolumes overheersen en zijn de auto's niet zichtbaar. Om dit 
beeld ook te garanderen zal er een parkeergarage worden gebouwd onder een groot 
deel van de locatie. De entree(s) hiervoor zijn uit het zicht aan de Christiaan Geurtsweg 
(noordzijde locatie) gelegen.

Ook aan de Koning Stadhouderlaan wordt ingezet op representatieve bebouwing. 
Daarbij wordt in het noordelijk deel een bescheiden hoogteaccent gemaakt. Enerzijds als 
opmaak naar het naastgelegen kantoorpand en anderzijds om de enorme maat en schaal 
van de openbare ruime aan weerszijden van de radiaal een stevige begrenzing te geven. 
Mede hierdoor is er gekozen voor een langere wand met accenten.

In aanvulling op het stedenbouwkundige plan is er een beeldkwaliteitkader geformuleerd 
die ook in de architectuur de gewenste samenhang geeft. 

Mobiliteit
Het parkeren vindt grotendeels ondergronds plaats. Het plan voorziet in een 
parkeergarage met een capaciteit van 275 plaatsen.  Op begane grond nivo worden circa 
25 parkeerplaatsen gerealiseerd (kort parkeren, invalide parkeerplaatsen). Het aantal 
parkeerplaatsen past binnen de normen zoals opgenomen in de gemeentelijke 
Parkeernota. 
Ontsluiting van het plangebied vindt plaats aan de noordzijde op de Christiaan 
Geurtsweg, die aansluit op de Europaweg. De reeds aanwezige aansluiting voldoet om 
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het toekomstige verkeersaanbod te kunnen verwerken. 
De locatie is zowel met het openbaar vervoer, langzaam verkeer als auto-verkeer goed 
bereikbaar.

Duurzaamheid
Het plan voor het kantorencomplex betreft een particulier initiatief. De ontwikkelaar zal 
het bouwplan zodanig opzetten dat het omzetten naar een woonfunctie (technisch) 
mogelijk wordt.

Vanuit het aspect duurzaamheid is er een streven om aan de volgende punten te 
voldoen: 
Verlaging ten opzichte van de standaard EnergiePrestatieCoëfficient (EPC) conform 
Bouwbesluit met tenminste 20%;
Uit het Nationaal Pakket Utiliteitsbouw - Nieuwbouw uitvoeren van:
1. Alle vaste en kostenneutrale maatregelen
2. 30% van de variabele (niet-kostenneutrale) energiemaatregelen
3. 30% van de variabele (niet-kostenneutrale) overige maatregelen.

2.6.2  Conclusies bedrijven en kantoren
1. De huidige bedrijfsbestemmingen worden overgenomen, met recht zijn hier 

bedrijven toegestaan in milieucategorie 1. Voor een deel van de bedrijvenzone ten 
noorden van de Europaweg wordt de aanduiding ‘kantoor ’ opgenomen;

2. De bestaande categorie 2 en 3 bedrijven worden specifiek bestemd;
3. de herziening "Zuidwestpoort: kantorencomplex Christiaan Geurtsweg 2-4" wordt 

integraal overgenomen in dit bestemmingsplan.

2.7  Milieuaspecten

2.7.1  Algemeen
In de vorige paragrafen zijn de ontwikkelingslocaties in het bestemmingsplan 
beschreven. Voor de te realiseren woningen aan de Hezeweg en de te realiseren 
kantoren aan de Christiaan Geurtsweg zijn de benodigde milieuonderzoeken in deze 
paragraaf opgenomen.
De benodigde milieuonderzoeken voor de ontwikkeling van de locatie Hoge Dries en de 
Volvolocatie zijn uitgevoerd in het kader van de betreffende artikel 19 WRO procedure. 
Voor de volledigheid zijn ook deze onderzoeken opgenomen. 

2.7.2  Weg- en railverkeerslawaai

Wet geluidhinder
De regels van de Wet geluidhinder komen in een aantal gevallen aan de orde ter 
gelegenheid van de vaststelling van een bestemmingsplan. Deze gevallen zijn:
a. Bestemmen van gronden voor nieuwe geluidsgevoelige objecten, zoals woningen en 

scholen;
b. Bestemmen van gronden voor de aanleg van nieuwe (gezoneerde) wegen;
c. Reconstructie van wegen. 

Op grond van artikel 74 Wgh heeft iedere weg van rechtswege een geluidzone, met 
uitzondering van:
a. wegen die liggen binnen een tot woonerf bestemd gebied;
b. wegen waar niet harder dan 30 kilometer per uur gereden mag worden;
c. wegen waarbij de geluidbelasting op 10 meter uit het hart van de meest nabij 

gelegen rijstrook 50 dB(A) of minder bedraagt.

Wegverkeerslawaai: locatie Hezeweg
De onderzochte wegen voor locatie Hezeweg zijn de Europaweg, Hoge Dries en de 
Hezeweg. Voor de eerste twee wegen doen zich geen van de genoemde uitzonderingen 
voor zodat ze van rechtswege een geluidzone hebben. Deze wegen hebben een 
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geluidzone van 200 meter. De Hezeweg is wel een 30 km/h weg en heeft dus van 
rechtswege geen zone. Deze weg is echter wel bij de beoordeling meegenomen.

Artikel 76 Wgh verplicht ertoe om bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat 
betrekking heeft op gronden binnen zo'n geluidzone terzake van de geluidsbelasting van 
de gevel van geprojecteerde woningen (en andere geluidsgevoelige bestemmingen) de 
grenswaarden uit de Wgh in acht te nemen. Bij het voorbereiden van de vaststelling van 
zo'n bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek worden gedaan naar die 
geluidsbelasting. Voor deze binnenstedelijke wegen bedraagt de voorkeursgrenswaarde 
50 dB(A). Uit de rapportage van 10 juni 2005 (nr. 2005.0759-1) van Cauberg Huijgen 
blijkt dat aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt voldaan.

Weg- en railverkeerslawaai: locatie Hoge Dries
De Wet geluidhinder (Wgh) stelt eisen aan de geluidsbelasting ten gevolge van 
wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai op geluidsgevoelige bestemmingen. Het 
plangebied is gelegen binnen de invloedsfeer van verkeerswegen en de spoorweg. 
Derhalve worden alleen het wegverkeers- en spoorweglawaai beschouwd.

Wegverkeerslawaai
De onderzochte wegen zijn de Europaweg, Hoge Dries en de Hezeweg. De eerste 2 
wegen hebben een geluidzone van 200 meter. De Hezeweg is wel een 30 km/h weg en 
heeft dus van rechtswege geen zone. Deze weg is echter wel bij de beoordeling 
meegenomen. 
Artikel 76 Wgh verplicht ertoe om bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat 
betrekking heeft op gronden binnen zo'n geluidzone terzake van de geluidsbelasting van 
de gevel van geprojecteerde woningen (en andere geluidsgevoelige bestemmingen) de 
grenswaarden uit de Wgh in acht te nemen. Bij het voorbereiden van de vaststelling van 
zo'n bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek worden gedaan naar die 
geluidsbelasting. Voor deze binnenstedelijke wegen bedraagt de voorkeursgrenswaarde 
50 dB(A). Gedeputeerde Staten kunnen onder omstandigheden een hogere waarde 
vaststellen, die 65 dB(A) niet te boven mag gaan. 

In de rapportage van d.d. 10 juni 2005 (nummer 2005.0759-1) uitgevoerd door Cauberg 
Huygen, is de geluidbelasting ten gevolge van de Europaweg, de Hoge Dries en de 
Hezeweg berekend. Hieruit blijkt dat op sommige locaties de geluidbelasting de 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschrijdt, maar beneden de maximaal 
toelaatbare grenswaarde van 65 dB(A) blijft. 

De bouw van appartementen is derhalve alleen mogelijk na vaststelling van hogere 
waarden door Gedeputeerde Staten van Gelderland. Op 6 maart 2006 zijn de hogere 
grenswaarden door Gedeputeerde Staten vastgesteld (besluit 2006-002592). Het besluit 
is volledigheidshalve opgenomen in het bijlagenboek, behorend bij het voorliggende 
bestemmingsplan.

Spoorweglawaai
Op grond van het Besluit geluidhinder spoorwegen (BGS) hebben bepaalde trajecten van 
rechtswege een geluidzone. Het traject Apeldoorn-Amersfoort heeft zo'n geluidzone. De 
geluidzone bedraagt 400 meter. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat 
betrekking heeft op gronden binnen zo'n geluidzone moet terzake van de 
geluidsbelasting van de gevel van geprojecteerde woningen (en andere geluidsgevoelige 
bestemmingen) de grenswaarden uit het BGS in acht worden genomen. Bij het 
voorbereiden van de vaststelling van zo'n bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek 
worden gedaan naar die geluidsbelasting. Voor spoorwegen bedraagt de 
voorkeursgrenswaarde 57 dB(A). Op basis van een aantal criteria kunnen gedeputeerde 
staten een hogere waarde vaststellen, die 70 dB(A) niet te boven mag gaan. 

De geluidsbelasting ten gevolge van de spoorweg Apeldoorn - Amersfoort is berekend. 
Hieruit blijkt dat de geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde van 57 dB(A) overschrijdt, 
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maar beneden de maximaal toelaatbare grenswaarde van 70 dB(A) blijft. 
Bronmaatregelen en/of overdrachtsmaatregelen om de geluidsbelasting te reduceren tot 
de voorkeursgrenswaarde zijn echter niet mogelijk of stuiten op stedenbouwkundige 
bezwaren. De bouw van de woningen nabij de spoorweg in het plangebied is derhalve 
alleen mogelijk na vaststelling van hogere waarden door gedeputeerde staten van 
Gelderland. De hogere waarden zijn vastgesteld.

Weg- en railverkeerslawaai: locatie Christiaan Geurtsweg 2-4
Het te realiseren kantorencomplex is ingevolge de Wet geluidhinder geen geluidgevoelige 
bestemming. Er is derhalve ook geen nader akoestisch onderzoek op grond van de Wet 
geluidhinder noodzakelijk. Wel zal het uiteindelijke bouwplan moeten voldoen aan de in 
het Bouwbesluit opgenomen binnengrenswaarde voor geluid.

Weg- en railverkeerslawaai: Politieacademie
De Wet geluidhinder (Wgh) stelt eisen aan de geluidsbelasting ten gevolge van 
wegverkeerslawaai op geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen. De uitbreiding 
van de politieacademie heeft tot gevolg dat er op eigen terrein een parkeerterrein en een 
nieuwe ontsluitingsweg wordt aangelegd. Deze ontsluitingsweg is geen openbare weg 
en sluit aan op een bestaande uitrit op de Egerlaan. De Egerlaan is gelegen buiten dit 
bestemmingplan en wordt niet aangepast ten behoeve van de uitbreiding. Er is derhalve 
geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

De uitbreiding van de politieacademie heeft wel invloed op de verkeersbewegingen op 
eigen terrein en de verkeersafwikkeling op de Egerlaan en de Anrhemseweg. Dit is nader 
onderzocht in het Peutz-rapport d.d. 28 maart 2006. Uit de resultaten van de 
berekeningen volgt dat de richtwaarde van 45 dB(A)-etmaalwaarde voor de woningen 
ten noorden en ten westen van de politieacademie niet wordt overschreden. Op de 
woningen gelegen aan de Arnhemseweg treedt eveneens geen overschrijding op van de 
richtwaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde. De verkeersaantrekkende werking van de 
politieacademie is zodanig dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde uit de 
Circulaire van het Ministerie van VROM.

2.7.3  Luchtkwaliteit

Algemeen
In het Besluit luchtkwaliteit (Staatsblad 2005, 316) zijn regels opgenomen omtrent de 
bepaling van de luchtkwaliteit. Gemeenten met meer dan 40.000 inwoners moeten 
periodiek een onderzoek naar de luchtkwaliteit in hun gemeente verrichten. Bij 
overschrijding van een plandrempel moet een actieplan worden opgesteld om de 
luchtkwaliteit te verbeteren. 
Daarnaast moet bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of verkeersplannen worden 
onderzocht wat de toekomstige luchtkwaliteit ter plaatse van gevoelige bestemmingen 
zal zijn. In tegenstelling tot de regelgeving bij geluidhinder is bij luchtkwaliteit geen 
ontheffing van de grenswaarden mogelijk.
Voor de (potentiële) bouwlocaties, op basis van dit bestemmingsplan, is een nader 
onderzoek naar de luchtkwaliteit uitgevoerd.

Luchtkwaliteit: locatie Hezeweg
Voor de realisatie van het bouwplan aan de Hezeweg is het aspect luchtkwaliteit 
onderzocht. Uit de rapportage van d.d. 10 mei 2005 (nr.2005.0840/25.445), blijkt dat 
voor stikstofdioxide, benzeen, fijn stof en koolmonoxide geen overschrijdingen zijn 
geconstateerd.

Luchtkwaliteit: locatie Hoge Dries
Voor het onderhavige plan is de luchtkwaliteit naast de wegen Europaweg, Hoge Dries 
en Hezeweg onderzocht. Dit is weergegeven in het rapport van Cauberg Huygen d.d. 10 
juni (nr. 2005.0759-2). 
Bij de berekeningen is uitgegaan van de verwachte verkeersintensiteiten voor 2015 en 
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van het toekomstscenario uit het CARmodel van maart 2005.
Uit de rapportage blijkt dat voor stikstofdioxide, benzeen, fijn stof en koolmonoxide 
geen overschrijdingen zijn geconstateerd.

Luchtkwaliteit: locatie Christiaan Geurtsweg 2-4
Voor de locatie Christiaan Geurtsweg 2-4 is de luchtkwaliteit naast de wegen 
Europaweg, Chr. Geurtsweg en de Koning Stadhouderlaan onderzocht. Dit is 
weergegeven in het luchtkwaliteitsrapport d.d. 1 december 2005 van de Gemeente 
Apeldoorn 
Bij de berekeningen is uitgegaan van de verwachte verkeersintensiteiten voor 2015 en en 
van het toekomstscenario uit het CARmodel van maart 2005. 
Uit de rapportage blijkt dat aan alle eisen van het Besluit luchtkwaliteit 2005 wordt 
voldaan.

Luchtkwaliteit: Politieacademie
In het Besluit luchtkwaliteit 2005 zijn regels opgenomen omtrent de bepaling en de 
beoordeling van de luchtkwaliteit. 
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of verkeersplannen moet onderzocht worden wat 
de toekomstige luchtkwaliteit zal zijn. In tegenstelling tot de regelgeving bij geluidhinder 
is bij luchtkwaliteit geen ontheffing van de grenswaarden mogelijk.
Doel van het onderzoek is om na te gaan of de uitbreiding van de politieacademie, 
waarbij verkeersstromen wijzigen, voldaan wordt aan de bepaling uit het Besluit 
luchtkwaliteit 2005.
Uit de berekeningen van het onderzoek, Peutz-rapport d.d. 5 april 2006, blijkt dat voor 
alle relevante stoffen, te weten stikstofdioxide, benzeen en het jaargemiddelde en 
daggemiddelde concentraties voor fijn stof geen overschrijdingen van de grenswaarden 
zijn geconstateerd. Dit geldt zowel voor 2006 als voor 2010 vóór en na de uitbreiding 
van de politieacademie. Gezien de dalende tendens qua achtergrondconcentraties en 
emissies van voertuigen geldt deze conclusie ook voor 2015.

2.7.4  Milieuzonering bedrijven

Algemeen
Als maat voor de milieuhinder geldt de afstand waarop de toelaatbare milieuhinder door 
de individuele bedrijven in de omgeving is genormeerd. Deze normering kan worden 
teruggevonden in de desbetreffende milieuvoorschriften en/of de afstandscriteria uit de 
VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”.

Invloed bedrijven: locatie Hezeweg
Voor de woningbouwlocatie aan de Hezeweg zijn de mogelijke milieueffecten van 
bedrijven in de omgeving onderzocht. Uit een indicatieve inventarisatie blijkt dat er geen 
belemmeringen zijn voor woningbouw op deze plaats. 

Invloed bedrijven: locatie Hoge Dries
Uit een indicatieve inventarisatie blijkt dat er geen belemmeringen voor de betreffende 
ontwikkeling zijn.

Invloed bedrijven: locatie Christiaan Geurtsweg 2-4
Uit een indicatieve inventarisatie blijkt dat er geen belemmeringen zijn.

2.7.5  Wet bodembescherming

Bodem: locatie Hezeweg
Het voornemen is om op de locatie aan de Hezeweg de bestemming woningbouw met 
tuin en inrichting van de openbare ruimte te realiseren. De bodemkwaliteit is beoordeeld 
in relatie tot deze bestemmingen. 
De bestemmingen Woondoeleinden en Verblijfsgebied zijn bodemonderzoeksplichtig. Op 
de locatie zijn een verkennend bodem- en asbestonderzoek en een nader asbest 
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onderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van deze onderzoeken kan het volgende worden 
geconcludeerd. Ter plaatse van de Hezeweg 65 is de bovengrond niet tot licht 
verontreinigd met PAK en enkele zware metalen. De ondergrond is niet tot licht 
verontreinigd met PAK. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium en zink. 
Tijdens het verkennend bodemonderzoek is zeer lokaal een sterk verhoogd gehalte aan 
asbest gemeten. Uit de resultaten van het nader asbest onderzoek blijkt dat er geen 
verhoogde gehalten aan asbest gemeten. 
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er geen milieuhygiënische bezwaren voor het 
in gebruik nemen van de locatie Hezeweg voor het beoogde doel.

Bodem: locatie Hoge Dries
Het voornemen is om op de locatie Hoge Dries woningbouw inclusief een half verdiepte 
parkeergarage te realiseren. De bodemkwaliteit is beoordeeld in relatie tot deze 
bestemmingen. 
De bestemmingen Bijzondere woondoeleinden en Verblijfsgebied zijn 
bodemonderzoeksplichtig. Op de locatie zijn een verkennend bodem- en 
asbestonderzoek en een nader asbest onderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van deze 
onderzoeken kan het volgende worden geconcludeerd. Ter plaatse van de Hoge Dries 8 
is de bovengrond licht verontreinigd met PAK, minerale olie en enkel zware metalen. De 
ondergrond is niet verontreinigd met stoffen. Het grondwater is licht verontreinigd met 
nikkel en licht tot matig verontreinigd met zink. Uit de historische informatie blijkt dat er 
geen duidelijke bron aanwezig is die de zink verontreiniging heeft kunnen veroorzaken. 
Tevens zijn er geen sterk verhoogde zinkconcentraties in de bovengrond en ondergrond 
aangetoond. De zinkverontreiniging kan worden beschouwd als van nature aanwezig. 
Tijdens het verkennend bodemonderzoek is zeer lokaal een sterk verhoogd gehalte aan 
asbest gemeten. Tijdens het nader asbest onderzoek zijn geen verhoogde gehalten aan 
asbest gemeten. 
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er geen milieuhygiënische bezwaren voor het 
in gebruik nemen van de locatie voor het beoogde doel.

Bodem: Locatie Christiaan Geurtsweg 2-4
Op de locatie zijn de volgende functies voorzien: kantoorbouw, buitenruimte en 
infrastructuur. De kwaliteit van de bodem is in relatie tot deze bestemmingen 
beoordeeld. 

Ter plaatse van het plangebied zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd:
1. Verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 Christiaan -Geurtsweg 2 

Apeldoorn, De Klinker Milieu Adviesbureau, rapportnummer: 020116CA.510, 4 
maart 2002

2. Verkennend onderzoek Asbest volgens NEN 5707 Christiaan Geurtsweg 2 
Apeldoorn, De Klinker Milieu Adviesbureau, rapportnummer: 050907CA.520, 18 
november 2005

Uit de resultaten van het NEN 5740 onderzoek blijkt dat de bovengrond niet tot licht 
verontreinigd is met minerale olie en PAK. De ondergrond is niet tot licht verontreinigd 
met PAK. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan zink gemeten.

Uit het NEN 5707 blijkt dat op de locatie zowel aan het maaiveld als ter plaatse van de 
gegraven gaten asbest visueel niet is waargenomen. De locatie is opgedeeld in 7 
ruimtelijke eenheden. Alleen ter plaatse van ruimtelijke eenheid 5 is een zeer laag  
asbestgehalte van 0,39 mg/kg ds gemeten. In de overige ruimtelijke eenheden is asbest 
analytisch niet vastgesteld. 

De kwaliteit van de bodem is geschikt voor de beoogde functies kantoorbouw, 
buitenruimte en infrastructuur.
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2.7.6  Water
Het bestemmingsplan Bouwhof/ De Heeze betreft een beheersplan voor overwegend 
bestaand stedelijk gebied. Dit bestemmingsplan brengt ten aanzien van de verschillende 
wateraspecten geen (ingrijpende) veranderingen te weeg. Vergroting van de oppervlakte 
aan verhardingen en bebouwing wordt in dit plan slechts beperkt toegestaan. Voor 
zover in de toekomst grootschaliger uitbreiding aan de orde is, kan dat alleen door 
middel van bestemmingsplanherzieningen waarin een waterparagraaf moet worden 
opgenomen. Voor de ontwikkelingslocaties die wel in het bestemmingsplan zijn 
opgenomen, is in deze paragraaf een waterpassage opgenomen.

Grondwater
Het grondwater stroomt van West naar Oost. In het westen is de gemiddelde stand 
22.00 + NAP en in het oosten ongeveer 15.00+ NAP. Dit grote verschil wordt 
veroorzaakt door een verticaal gestelde kleilaag die ongeveer halverwege het plangebied 
van zuid naar noord loopt. Deze kleilaag fungeert als het ware als een stuw: ten westen 
ervan is de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld hoger dan ten oosten van de 
kleilaag. Daar waar de bovenkant van deze “stuw” dichtbij het maaiveld komt is er kans 
op grondwateroverlast. Dit, en de verminderde grondwateronttrekkingen in het gebied, 
verklaart de grondwateroverlast nabij Klingelbeek. Hier wordt de ontwateringsnorm niet 
gehaald ondanks de aanwezige drainage. De drainage aan de Klingelbeek wordt op de 
Winkewijert geloosd.
Bij herontwikkeling wordt naar een duurzaam en veerkrachtig stedelijk watersysteem 
gestreefd.

Regenwater
In het gebied is een gemengd rioolstelsel aanwezig. De vijver nabij de Derk 
Kamphuisweg is een retentiebassin. Tijdens hevige regenbuien wordt het water vanuit 
het riool tijdelijk in deze vijver geborgen en na de bui vertraagd afgevoerd. Het bassin is 
voorzien van een betonnen bodem en talud. Het water staat dus niet in verbinding met 
het grondwater. Het slib in dit retentiebassin wordt periodiek verwijderd en als de 
waterkwaliteit te wensen overlaat wordt het bassin doorgespoeld met water uit de beek 
die ten zuiden van het bassin stroomt.
Alleen bij grootschalige herinrichting en als de grondwaterstand het toelaat zal het 
gebied worden afgekoppeld.

Oppervlaktewater
Het oppervlaktewater in het plangebied bestaat uit de eerder genoemde vijver nabij de 
Derk Kamphuisweg en de aanwezige beken en sprengen. In paragraaf 2.3.3 is reeds de 
nodige aandacht besteed aan de beken en sprengen. Het beleid en de regeling in het 
bestemmingsplan zijn gericht op instandhouding en bescherming van bovengrondse 
gedeeltes van de beken en sprengen en het in de toekomst naar boven halen van 
ondergrondse gedeeltes. Indien hier in de toekomst de haalbaarheid van vast komt te 
staan zal dit gerealiseerd worden. Overig oppervlaktewater is in het gebied niet 
aanwezig.

Watertoets: locatie Hezeweg
De locatie Hezeweg is niet gelegen binnen een Keurzone of binnen de zoekgebieden voor 
waterberging. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor het water in de omgeving.

Watertoets: locatie Hoge Dries
De locatie Hoge Dries is niet gelegen binnen een Keurzone of binnen de zoekgebieden 
voor waterberging. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor het water in de 
omgeving. De watertoets vormde een onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing 
(artikel 19 WRO procedure) en is als zodanig voorgelegd aan het waterschap Veluwe. 
Het waterschap heeft aangegeven akkoord te gaan. 

Watertoets: locatie Christiaan Geurtsweg 2-4
De ontwikkellocatie ligt in het bestaand stedelijk gebied van Apeldoorn. De omvang van 
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het plan is 1,1 ha. Het plan bevindt zich niet binnen enige Keurzone of binnen 
zoekgebieden voor waterberging, zoals deze zijn weergegeven in het streekplan.

Het grondwaterpeil bevindt zich tussen de ca 2,5  en ca 4 m onder maaiveld. Er is in en 
om het gebied geen grondwateroverlast bekend. Het gebied ligt wel in de 
grondwaterfluctuatiezone, zoals de provincie Gelderland deze heeft gedefinieerd. 

Bij de bouw van een ondergrondse parkeergarage dient rekening te worden gehouden 
met het grondwatersituatie. De parkeerkelder mag het aanwezige grondwatersysteem 
niet veranderen. Bij de aanleg van de parkeergarage deels onder grondwaterniveau mag 
in de gebruiksfase geen grondwater worden afgevoerd. Dit betekent dat de 
parkeerkelder onder grondwaterniveau waterdicht moet worden uitgevoerd.

In de nabijhied van de lokatie is geen oppervlaktewater aanwezig. Het dichtsbijzijnde 
oppervlaktewater betreft de Grift en bevindt zich aan de noordzijde van het spoor 
Apeldoorn-Amersfoort. Naar aanleiding van dit plan wordt geen extra oppervlaktewater 
gecreerd. De ontwikkelingen hebben derhalve geen nadelige gevolgen voor 
waterafhankelijke natuur.

Het gemeentelijk beleid is gericht op het niet-aankoppelen van regenwater op de riolering 
bij nieuwe stedelijk uit/inbreidingen of herstructurering. In de Bouwverordening van de 
gemeente is aangegeven dat in principe afgekoppeld regenwater moet worden 
geinfiltreerd in bodem middels een voorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein.

Bij de beoordeling van de kwaliteit van het afstromend regenwater hanteert de 
gemeente de beslisboom afkoppelen hemelwater van de provincie Gelderland. De 
materialen, die in aanraking komen met regenwater mogen niet uitlogen en dienen 
volgens "Duurzaam bouwen" geselecteerd te zijn. Bij de infiltratie van regenwater mag 
de bodem niet verontreinigd raken door met het regenwater afgevoerde vervuilende 
stoffen.

Het vuilwater en hemelwater dient gescheiden te worden afgevoerd. Het hemelwater 
mag niet aangesloten worden op de ter plaatse aanwezige vuilwaterriolering. De 
capaciteit van de bestaande riolering is toereikend voor de opvang van het vuilwater uit 
de gebouwen. De riolering in de direkte omgeving voldoet aan de landelijke norm voor 
'water op straat' situaties.

Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor en door het grondwater in de omgeving. 

2.7.7  Externe veiligheid

Algemeen
Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van 
risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en het transport 
ervan. Op basis van de criteria zoals onder andere gesteld in het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen worden bedrijven en activiteiten geselecteerd die een risico van 
zware ongevallen met zich mee (kunnen) brengen. Daarbij gaat het vooral om de grote 
chemische bedrijven. Ook kleinere bedrijven als LPG-tankstations, opslagen van 
bestrijdingsmiddelen, transportactiviteiten en luchtverkeer zijn als potentiële 
gevarenbron aangemerkt. In deze paragraaf worden de risicovolle activiteiten in en nabij 
het plangebied beschreven en verantwoord. 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
Voor bepaalde risicovolle bedrijven geldt het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(BEVI). Hierin zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven 
met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het Besluit heeft tot doel zowel individuele 
burgers (plaatsgebonden risico) als groepen burgers (groepsgebonden risico) een 
minimum beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om 
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dit doel te bereiken verplicht het besluit gemeenten en provincies bij besluitvorming in 
het kader van de Wet milieubeheer en de Wet op de ruimtelijke ordening afstand te 
houden tussen gevoelige objecten (zoals woningen) en risicovolle bedrijven

Het besluit regelt hoe de gemeente moet omgaan met risico's voor mensen buiten een 
bedrijf als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een bedrijf. Daartoe legt 
het besluit het plaatsgebonden risico vast en geeft het besluit een 
verantwoordingsplicht voor het groepsrisico. 

Plaatsgebonden risico (PR)
Het plaatsgebonden risico is de kans dat een persoon die zich gedurende een jaar 
onafgebroken onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een 
ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit risico wordt per bedrijf vastgelegd in contouren. Er 
geldt een contour waarbinnen die kans 10-5 (één op 100.000) en een contour 
waarbinnen deze kans 10-6 (één op 1.000.000) bedraagt. 

Kwetsbare objecten zoals bijvoorbeeld woningen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, grote 
(kantoor)gebouwen of grotere recreatieterreinen zijn niet toegestaan binnen de 10-6 

contour. In het geval er zich binnen de 10-5 contour bestaande kwetsbare objecten 
bevinden, dan dienen deze situaties voor oktober 2007 te worden gesaneerd. 

Beperkt kwetsbare objecten zoals bijvoorbeeld grotere winkels, restaurants, sporthallen, 
grote gebouwen en speeltuinen zijn in principe niet toegestaan binnen de 10-6 contour. 
Voor bestaande beperkt kwetsbare objecten zijn geen normen of saneringstermijnen 
opgenomen.

Groepsrisico (GR)
Het groepsrisico is een berekening van de kans dat een groep personen binnen een 
bepaald gebied overlijdt tengevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De 
oriëntatiewaarde geeft hierbij de indicatie van een acceptabel groepsrisico. Indien in een 
bepaald gebied de oriëntatiewaarde wordt overschreden geldt een motivatieplicht voor 
het toelaten van bepaalde beoogde situaties. Het bestuur van de regionale brandweer 
wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het groepsrisico en de 
mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 
ramp of zwaar ongeval.

Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi)
In de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn voor veel voorkomende, relatief 
eenvoudige risicobedrijven zoals LPG-tankstations en bedrijven voor opslag van 
gevaarlijke stoffen, de zogenaamde categoriale bedrijven, vaste aan te houden afstanden 
vastgesteld. Voor de overige bedrijven die onder het Bevi vallen dienen het 
plaatsgebonden risicocontour en het groepsrisico met behulp van een QRA te worden 
vastgesteld.

In de nabijheid van het plangebied zijn een viertal relevante bedrijven gelegen welke 
onder de werkingssfeer van het Bevi vallen:

Owens Corning Veil Netherlands B.V., Laan van Westenenk 5
Owens Corning is een bedrijf dat glasvezelvliezen produceert. Ten behoeve van de 
productie is een opslag van gevaarlijke stoffen aanwezig, een zogeheten CPR 15-2 
opslag. Dit bedrijf is een categoriaal bedrijf waarvoor vaste afstanden gelden op basis 
van het Revi. Het bedrijf ligt buiten het plangebied en op circa 300 meter van de eerste 
woon- en bedrijfsdoeleinden binnen het plangebied. De opslag van gevaarlijke stoffen 
heeft een PR 10-6- contour van 20 meter. Het Revi geeft aan dat een invloedsgebied in 
dit geval niet van toepassing is. De betreffende opslag is dus niet van invloed op het 
bestemmingsplan. 

Favini Apeldoorn BV, Europaweg 48
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Favini Apeldoorn BV is een papierfabriek met een opslag van gevaarlijke stoffen. Dit 
bedrijf is een categoriaal bedrijf waarvoor vaste afstanden gelden op basis van het Revi. 
Dit bedrijf ligt buiten het plangebied en op circa 150 meter van de eerste woon- en 
bedrijfsdoeleinden binnen het plangebied. De opslag van gevaarlijke stoffen is verder van 
het plangebied gelegen. De opslag heeft een PR 10-6-contour van 115 meter en een 
invloedsgebied van 275 meter. Deze contouren blijven net buiten het bestemmingsplan. 
De betreffende opslag is dus niet van invloed op het bestemmingsplan.

Afbeelding: Revi-contouren papierfabriek Favini

LPG Tankstation Wieringa, Europaweg 154
Het LPG tankstation Wieringa ligt buiten het plangebied op circa 350 meter van de 
eerste woon- en bedrijfsdoeleinden binnen het plangebied. Het tankstation is een 
categoriaal bedrijf waarvoor vaste afstanden gelden op basis van het Revi. Rondom het 
LPG-vulpunt geldt een PR 10-6 contour van 110 meter. Het invloedsgebied voor het 
groepsrisico bedraagt 150 meter rondom het vulpunt. Het plangebied is op grotere 
afstand gelegen. Het LPG tankstation is derhalve niet van invloed op het 
bestemmingsplan.

VOF Tankstation Ugchelen, Ugchelseweg 201
Het LPG-tankstation VOF Tankstation Ugchelen ligt buiten het plangebied, op circa 60 
meter afstand van de plangrens. Het tankstation is een categoriaal bedrijf waarvoor 
vaste afstanden gelden op basis van het Revi. Rondom het LPG-vulpunt geldt een PR 
10-6 contour van 45 meter (bij maximale doorzet van 1000 m3 per jaar). Het plangebied 
is buiten deze contour gelegen. Het invloedsgebied voor het groepsrisico bedraagt 150 
meter rondom het LPG-vulpunt en ligt dus deels over het plangebied. Dit betekent dat 
voor de vaststelling van het bestemmingsplan het groepsrisico dient te worden 
verantwoord. In het kader van de Wet milieubeheer (Wm) en het voornoemde Bevi is een 
risicoanalyse uitgevoerd ter bepaling van het groepsrisico en om mogelijke maatregelen 
ter beperking van het groepsrisico te achterhalen. Hieruit blijkt dat de oriëntatiewaarde 
bij een doorzet van 1000 m3/jaar wordt overschreden. Bij een doorzet van minder dan 
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500 m3/jaar is dit echter niet meer het geval (zie onderstaande figuur). Om het 
groepsrisico te beperken, is derhalve een Wm-procedure gestart om de maximaal 
toegestane doorzet van LPG te beperken. Het groepsrisico zal hierdoor afnemen tot de 
oriëntatiewaarde. De bestemmingen van het plangebied die binnen het invloedsgebied 
zijn gelegen, veranderen niet ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. Door de 
actualisatie van het bestemmingsplan neemt het groepsrisico derhalve niet toe. Het 
groepsrisico wordt derhalve met de te treffen maatregel in dit geval aanvaardbaar 
geacht. Voor het LPG-station geldt een actueel rampbestrijdingsplan.

Afbeelding: Groepsrisico doorzet 1000 m3 /jr, 500 m3/jr en 300 m3 /jr bevoorrading 
overdag van LPG tankstation Ugchelen  (uit: Risicoanalyse LPG-tankstation 
Ugchelseweggemeente Apeldoorn, projectnr. 061060, concept d.d. 29 maart 2007, 
opgesteld door ir. G.A.M. Golbach)

In het plangebied is een LPG tankstation gelegen.

LPG Tankstation D. Van Kampen, Methusalemlaan 59
Het LPG-tankstation D. van Kampen ligt in het plangebied. Het tankstation is een 
categoriaal bedrijf waarvoor vaste afstanden gelden op basis van het Revi. Rondom het 
LPG-vulpunt geldt een PR 10-6 contour van 45 meter (bij maximale doorzet van 1000 m3 
per jaar). Binnen deze contour bevinden zich (bedrijfseigen) bedrijfsdoeleinden en 
groenvoorzieningen. Hiermee wordt voldaan aan de eisen uit het Bevi voor het 
plaatsgebonden risico.  

Het invloedsgebied voor het groepsrisico bedraagt 150 meter rondom het vulpunt. Hier 
binnen zijn (beperkt) kwetsbare objecten gelegen. Dit betekent dat voor de vaststelling 
van het bestemmingsplan het groepsrisico dient te worden verantwoord. In het kader 
van de Wet milieubeheer (Wm) en het voornoemde Bevi is met behulp van kentallen een 
berekening uitgevoerd ter bepaling van het groepsrisico. Uit deze berekening blijkt dat 
indien er maximaal 109 personen in het invloedsgebied aanwezig (kunnen) zijn, er 
voldaan wordt aan de oriëntatiewaarde. Volgens de berekening kunnen er echter gezien 
het aantal aanwezige woningen en de overige bebouwing circa 390 personen in het 
invloedsgebied aanwezig zijn. Dit is derhalve circa 3,5 maal de oriëntatiewaarde. Om het 
groepsrisico te beperken, loopt er nu een Wm-procedure om de meest risicovolle 
activiteit, namelijk het vullen van het LPG-reservoir, alleen mogelijk te maken op 
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doordeweekse dagen. Op dat moment zijn namelijk veel mensen niet thuis maar aan het 
werk en de schoolgaande kinderen bevinden zich op school. De inschatting is dat er dan 
maximaal circa 80 personen in het invloedsgebied aanwezig zullen zijn tijdens het vullen 
van het LPG-reservoir. Dit is minder dan de oriëntatiewaarde. De bestemmingen van het 
plangebied die binnen het invloedsgebied zijn gelegen, veranderen niet ten opzichte van 
het vigerende bestemmingsplan. Door de actualisatie van het bestemmingsplan neemt 
het groepsrisico derhalve niet toe. Het groepsrisico wordt hier met de te treffen 
maatregel aanvaardbaar geacht. Voor het LPG-station geldt een actueel 
rampbestrijdingsplan.

Afbeelding: 45-meter contour ( PR 10-6 –contour) en 150- meter contour (invloedsgebied 
groepsrisico) rondom de vulpunten van de LPG-tankstations aan de Ugchelseweg 201 
(links) en de Methusalemlaan 59 (rechts)

Plankaart
Voor de LPG-tankstations aan de Methusalemlaan 59 en de Ugchelseweg 201 zijn op de 
plankaart de 10-6 contouren opgenomen waarbinnen geen kwetsbare objecten zijn 
toegestaan. 

Buisleidingen
Parallel aan de Rijksweg A1 zijn twee hogedruk aardgastransportleidingen gelegen. Het 
betreffen een 6 inch en 12 inch leiding met een ontwerpdruk van 40 bar. Op grond van 
de Circulaire  Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen uit 1984 geldt voor 
deze leidingen een veiligheidsafstand tot kwetsbare objecten van respectievelijk 4 en 14 
meter. Binnen 14 meter van de leidingen zijn geen kwetsbare objecten geprojecteerd. 
Het invloedsgebied (de toetsingsafstand) van de leidingen bedraagt respectievelijk 20 en 
30 meter aan weerszijden van de leidingen. 
In beide invloedsgebieden zijn geen kwetsbare objecten geprojecteerd. De betreffende 
aardgastransportleidingen vormen derhalve geen belemmering voor de vaststelling van 
het bestemmingsplan.

Transport gevaarlijke stoffen
In de gemeente Apeldoorn is geen speciale route voor gevaarlijke stoffen aangewezen. 
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De Rijksweg A1, die langs de zuidgrens van het plangebied loopt, is echter van 
rechtswege een transportroute voor gevaarlijke stoffen. Daarnaast vindt er nog 
(sporadisch) transport van gevaarlijke stoffen per spoor plaats over het traject 
Amersfoort-Deventer. Voor de beoordeling van de risico's vanwege transport van 
gevaarlijke stoffen dient op dit moment de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke 
stoffen te worden gehanteerd. Er wordt op dit moment echter wel gewerkt aan nieuwe 
wet- en regelgeving, namelijk aan het zogeheten Basisnet.  

Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen

Plaatsgebonden risico
Het bestemmingsplan is een conserverend plan, de eventueel mogelijke ontwikkelingen 
waren reeds voorzien in het vorige bestemmingsplan. Het betreft hier volgens de 
circulaire derhalve een bestaande situatie. Hiervoor gelden de volgende normen voor het 
plaatsgebonden risico (PR):

Omgevingsbesluit
Bestaande situatie Grenswaarde PR 10-5

Streven naar PR 10-6

Rijksweg A1
In 2003 is door Royal Haskoning een onderzoek uitgevoerd naar de risico's langs 
infrastructuur in Apeldoorn (Veilig langs transportassen – inventarisatie van risico's 
langs infrastructuur in Apeldoorn, 14 januari 2003, kenmerk 9M0616.01). Hieruit kwam 
naar voren dat er wat betreft het plaatsgebonden risico langs wegen geen 
overschrijding van de norm is geconstateerd. Een PR 10-6-contour was zelfs niet 
aanwezig. In de nabijheid van de A1 zijn geen kwetsbare objecten geprojecteerd. Er is 
derhalve geen aanleiding (mede gezien het toekomstige beleid en normstelling van het 
zogenoemde Basisnet, zie hierna) om aan te nemen dat door een toename van 
vervoersstromen de geldende grenswaarde wordt overschreden. 

Spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn
Aangaande het spoor is er in 2005 een kwantitatieve risicoanalyse gemaakt ter hoogte 
van het stationsgebied. Uit vervoerscijfers van ProRail is daarbij gebleken, dat zodra de 
Betuwelijn in gebruik genomen is, er vrijwel geen transport van gevaarlijke stoffen meer 
zal plaatsvinden over het Apeldoornse spoor. Er zal derhalve ruimschoots worden 
voldaan aan de normen uit de circulaire.

Groepsrisico
In de Circulaire is over het verantwoorden van het groepsrisico het volgende 
opgenomen:
“Bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico of een toename van 
het
groepsrisico, moeten beslissingsbevoegde overheden het groepsrisico betrekken bij de 
vaststelling van het vervoersbesluit of omgevingsbesluit. Dit is in het bijzonder van 
belang in verband met aspecten van zelfredzaamheid en hulpverlening.” 

De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is per 
transportsegment gemeten per kilometer en per jaar:

10-4 voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers;
10-6 voor een ongeval met ten minste 100 slachtoffers;
10-8 voor een ongeval met ten minste 1000 slachtoffers;
enz. (een lijn door deze punten bepaalt de oriëntatiewaarde).

Rijksweg A1
Uit het voornoemd onderzoek uit 2003 kwam tevens naar voren dat ook het 
groepsrisico langs de wegen geen probleem oplevert. Hierbij is het groepsrisico bepaald 
ter hoogte van de langs de snelwegen gelegen dichtbevolkte woonwijk “de Maten”. 
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Aangezien het plangebied nabij de A1 voornamelijk bestaat uit een groenstrook van 200 
meter, zal het groepsrisico nabij de A1 voor Bouwhof de Heeze nog kleiner zijn. De 
oriëntatiewaarde voor het groepsrisico wordt derhalve niet overschreden en aangezien 
het een conserverend plan betreft, is er ook geen toename van het groepsrisico. Ten 
aanzien van het groepsrisico wordt derhalve ook voldaan aan de normen uit de 
circulaire.

Spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn
Hier geldt voor het groepsrisico hetzelfde als weergegeven bij het plaatsgebonden risico 
voor transport over het spoor. De normen worden niet overschreden.

Afbeelding: 30- en 200-meter contour rondom de Rijksweg A1 (de 
aardgastransportleidingen liggen parallel aan en vlak langs de A1

Basisnet
Op dit moment wordt er op landelijk niveau gewerkt aan nieuw beleid ten behoeve van 
zonering rondom wegen waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. In de 
Nota Vervoer gevaarlijke stoffen uit 2006 worden de plannen toegelicht. Het 
voorgestane beleid gaat uit van een Basisnet, waarin routes (weg, water en spoor) 
worden aangewezen waarover veel tot weinig gevaarlijke stoffen worden 
getransporteerd en waar wel of geen ruimtelijke belemmeringen gelden voor nieuwe 
planologische ontwikkelingen. 

Er wordt in dit Basisnet onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën van wegen: 
Categorie 1: Het vervoer van gevaarlijke stoffen krijgt geen beperkingen opgelegd, maar 
er gelden wel ruimtelijke beperkingen
Categorie 2: Er gelden beperkingen voor het vervoer en voor ruimtelijke ontwikkelingen.
Categorie 3: Er gelden alleen beperkingen voor het vervoer en er gelden geen ruimtelijke 
beperkingen.

In eerste instantie zal dit Basisnet alleen bestaan uit rijkswegen. Het is de bedoeling dat 
in de loop van de tijd ook een provinciaal Basisnet wordt vastgesteld.

Het plan is onder andere om de rijkswegen A1 en A50 als categorie 1–wegen aan te 
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wijzen en hierbij een vaste veiligheidszone van 30 meter te hanteren waarin ruimtelijke 
beperkingen gelden. Deze afstand is gebaseerd op de effectafstand van brandbare 
vloeistoffen, veruit de meest vervoerde gevaarlijke stof. Tevens dient het groepsrisico te 
worden verantwoord indien er binnen 200 meter kwetsbare objecten worden 
geprojecteerd. Binnen 200 meter van de A1 is in het plangebied Bouwhof/ De Heeze 
slechts een groenstrook geprojecteerd. Het bestemmingsplan voldoet derhalve aan het 
te verwachten nieuwe beleid.

Daarnaast zullen naar alle waarschijnlijk de spoorlijnen in Apeldoorn worden 
aangewezen als categorie 3-wegen. Dit betekent dat hiervoor in principe geen 
veiligheidscontour geldt en het streven is dat ook het groepsrisico niet hoeft te worden 
verantwoord. Hier zijn echter nog veel onduidelijkheden over.

2.7.8  Geluidzonering bedrijventerreinen omgeving

Geluidzonering Brouwersmolen en Malkenschoten
De naastgelegen bedrijventerreinen Brouwersmolen en Malkenschoten, respectievelijk 
ten westen en ten zuidoosten van het plangebied, zijn beide gezoneerd. De grenzen van 
deze zonering lopen over een deel van het plangebied. Binnen deze zones mogen niet 
zonder meer nieuwe, geluidsgevoelige bestemmingen worden geprojecteerd. De grenzen 
van de zones zijn op de plankaart opgenomen. Concreet betekent dit voor het 
plangebied, dat bij het toestaan van nieuwbouw van woningen of geluidsgevoelige 
functies binnen de geluidszone een verzoek hogere waarde moet worden ingediend.
Voor de Brouwersmolen is sprake van een geringe wijziging van de geluidzonering, 
welke ook consequenties heeft voor de geluidzonering in het plangebied Bouwhof/ De 
Heeze. Dit wordt in de volgende tekst toegelicht.

Wijzigingen geluidzonering Brouwersmolen
Op het industrieterrein Brouwersmolen is een bedrijf gevestigd dat valt onder artikel 2.4 
van het Inrichtingen en Vergunningenbesluit [IVB] van de Wet milieubeheer. Door dit 
bedrijf is het bedrijventerrein geluidzonering plichtig conform de Wet geluidhinder. Deze 
zone is het gebied rondom een industrieterrein, waarbuiten door de op dat terrein 
gevestigde bedrijven gezamenlijk geen hogere geluidbelasting dan 50 dB(A) 
etmaalwaarde mag worden veroorzaakt. Deze geluidzone beoogt een ruimtelijke 
scheiding aan te brengen tussen industriële activiteiten en geluidgevoelige functies zoals 
wonen.
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Vanuit de vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer voor het bedrijf 
Favini is gebleken dat de huidige geluidzone niet in overeenstemming is met de 
vigerende geluidruimte, tevens houdt deze geluidzone geen rekening met eventuele 
uitbreidingsmogelijkheden en de vergunbare situatie. Hierdoor kunnen bedrijven niet 
meer voldoen aan de wettelijke geluidzone ingevolge de Wet geluidhinder. Derhalve is 
het nodig dat de geluidzone meer ruimte biedt. Het bestemmingsplan biedt de wettelijke 
mogelijkheid om deze geluidzone aan te passen. Op bijgevoegde kaart is de gewenste 
geluidzone weergegeven. De zone-aanpassing is echter zo dat het naar de 
woonomgeving aan de Ugchelseweg en de Jachtlaan geen extra geluidhinder wordt 
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veroorzaakt. De zone aanpassing heeft betrekking op het gebied 
Eendrachtstraat/Jachtlaan/Europaweg/Veenweg. Hierbinnen liggen de woningen 
Europaweg 35, Eendrachtstraat 100, 102, 104 en 108, Veenweg 11, 13, 15c, 19 en 21.
Deze woningen zijn allen gelegen buiten het plangebied Bouwhof/ De Heeze.
Deze zoneaanpassing vindt plaats via een herziening van de bestemmingsplannen van de 
betreffende gebieden, waaronder het voorliggende bestemmingsplan Bouwhof/ De 
Heeze. 
Ten behoeve van de zoneaanpassing is een akoestisch onderzoek uitgevoerd door 
Ingenieursbureau Know How Acoustics met nummer APD-MO/0504/R001 d.d. 30 
september 2005. Dit onderzoek is als bijlage 2 bij de toelichting opgenomen.
Door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland is op 20 maart 2006 ontheffing 
vastgesteld. Volledigheidshalve is deze ontheffing opgenomen in het bijlagenboek, 
behorende bij het voorliggende bestemmingsplan.

2.7.9  Kabels en leidingen
Aan de zuidzijde van het plangebied lopen een aardgastransportleiding en een 
straalverbinding.
De hoogte van de straalverbinding is 109 meter +NAP. Het straalpad van de verbinding 
is 100 meter. De maximaal toegestane bouwhoogte in het plan ter hoogte van het 
straalpad is lager dan de hoogte van de straalverbinding (109 meter +NAP). De 
straalverbinding is via een dubbelbestemming op de plankaart vertaald.

Binnen 4 meter vanuit het hart van de aardgastransportleiding mag niet gebouwd 
worden. Deze afstand is vertaald op de plankaart en in de voorschriften door middel van 
een dubbelbestemming. De toetsingsafstand is, volgens de richtlijnen van het Ministerie 
voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 45 meter vanuit het hart 
van de aardgastransportleiding. Gestreefd dient te worden naar minimaal deze 
toetsingsafstand tot woonbebouwing of een bijzonder object aan te houden.

2.7.10  Conclusies milieu
1. De plandrempels voor stikstofdioxide en fijn stof worden nergens overschreden. De 

grenswaarden voor benzeen en koolmonoxide worden eveneens op geen van de 
onderzochte locaties overschreden. 

2. De resultaten van de diverse milieuonderzoeken voor de woningbouwlocatie 
Hezeweg vormen geen belemmering voor de geplande bouw van de woningen.

3. De resultaten van de diverse milieuonderzoeken voor de locatie christiaan Geurtsweg 
vormen geen belemmering voor de geplande ontwikkeling.

4. Het bestemmingsplan heeft geen consequenties voor de kwaliteit en kwantiteit van 
de verschillende wateraspecten;

5. Vervoer van gevaarlijke stoffen vormt geen belemmering voor dit bestemmingsplan;
6. De 45 metercontour rond het LPG tankstation aan de Methusalemlaan is 

opgenomen op de plankaart;
7. De grenzen van de zonering van de bedrijventerreinen Brouwersmolen en 

Malkenschoten zijn op de plankaart opgenomen. De geluidzonering rond 
Brouwersmolen is in geringe mate aangepast.

8. De aardgastransportleiding en de straalverbinding zijn zowel op de plankaart als in 
de voorschriften verwerkt met behulp van een dubbelbestemming. Voor de 
aardgastransportleiding geldt dat binnen 4 meter vanuit het hart van de leiding niet 
gebouwd mag worden, in het straalpad van de straalverbinding mag niet hoger 
worden gebouwd dan de hoogte van de straalverbinding (109 meter +NAP).
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3  JURIDISCHE PLANOPZET

3.1  Inleiding

Het gaat om een reeds bestaand, ingericht plangebied, dat in zijn opzet is voltooid. Het 
accent ligt op het ontwerpen van een heldere beheersregeling voor het gebied.
Het plan is opgezet als een gedetailleerd bestemmingsplan. Dat wil zeggen dat waar 
mogelijk keuzes zijn gemaakt omtrent het beoogde gebruik en de toegestane 
bouwmogelijkheden. Op grond van deze gedetailleerde bestemmingen kan direct 
bouwvergunning worden verleend.
Enige flexibiliteit is echter gewenst: waar nodig zijn diverse flexibiliteitinstrumenten, 
zoals vrijstellings-, nadere eisen- en wijzigingsbevoegdheden, opgenomen.

Aan de opzet van de juridische systematiek worden hoge eisen gesteld, te weten:
1. De regeling moet praktisch en hanteerbaar zijn. Hanteerbaar voor iedereen die ermee 

moet werken. Dus zowel voor de diverse gemeentelijke afdelingen als voor de 
medewerk(st)er van de Informatiebalie;

2. De regeling moet helder en eenduidig zijn. Discussies over interpretatievraagstukken 
moeten niet aan de orde zijn;

3. Daarbij dient ook te worden gekeken naar relevantie: "niet meer regelen dan nodig 
is";

4. De regeling moet ook voor de burger toegankelijk zijn;
5. De regeling moet handhaafbaar zijn. Naarmate het juridische systeem logischer en 

meer doelgericht is, zullen de toegankelijkheid en uitvoerbaarheid beter zijn. Daarmee 
worden ook controle en handhaving bevorderd.

3.2  Juridische opzet

Opzet beheersregeling
De bestaande bebouwing in de wijk is in principe conform het huidige gebruik bestemd. 
Het is van belang om voor de bestaande bebouwing en functies een 
bestemmingsregeling te ontwerpen, welke ruime mogelijkheden biedt voor het 
voortzetten van het gebruik. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de 
ontwikkelingen die zich binnen dat gebruik kunnen voordoen:
1. de behoeften ten aanzien van het (ver-)bouwen en gebruik van woningen of andere 

functies in de komende planperiode;
2. de wens zonodig veranderingen te kunnen aanbrengen in de inrichting van de 

openbare ruimte, afgestemd op de wijzigende behoeften.

Bestemmingen
Gezien de bestaande functies in het plangebied omvat het juridisch systeem 
bestemmingsregelingen voor de volgende functies:
1. Woondoeleinden;
2. Garageboxen;
3. Bijzondere woondoeleinden;
4. Maatschappelijke doeleinden;
5. Horecadoeleinden;
6. Kantoordoeleinden;
7. Bedrijfsdoeleinden;
8. Detailhandelsdoeleinden;
9. Sport- en recreatieve doeleinden;
10. Kwekerij;
11. Verkeersdoeleinden;
12. Verblijfsgebied;
13. Spoorwegdoeleinden;
14. Groenvoorzieningen;
15. Bos en natuurgebied;
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16. Water;
17. Dubbelbestemming Straalverbindingstraject;
18. Dubbelbestemming Leidingen.

Plankaart
De plankaart is getekend op de IMRO (Informatiemodel Ruimtelijke Ordening)- ofwel 
objectgerichte tekenwijze. Dit betekent dat de plankaart getekend is op basis van het 
systeem van de gesloten vlakken. IMRO staat voor een gestandaardiseerde vertaaltabel 
waardoor digitale ruimtelijke plannen makkelijk uitwisselbaar worden. Met de 
IMRO-methodiek moet het uiteindelijk mogelijk zijn om met een “klik op de kaart” de 
exacte voorschriften op te roepen, die voor de betreffende bebouwing of perceel gelden.

Er is vooral gekozen voor een zo “rustig” mogelijk plankaartbeeld, wat de leesbaarheid 
uiteraard ten goede komt. Dit betekent bijvoorbeeld dat de meest voorkomende goot-/ 
hoogteaanduiding standaard in de voorschriften wordt opgenomen. Alleen afwijkende 
goot-/ hoogten worden op de kaart vermeld. Hetzelfde geldt voor het 
bebouwingspercentage. Standaard is voor alle bestemmingen een 
bebouwingspercentage van 100% opgenomen in de voorschriften. Afwijkende 
bebouwingspercentages worden op de kaart vermeld.

Voor de woonbestemmingen is uitgegaan van het standaard plankaartbeeld van 
Apeldoorn: één woonbestemming, met drie verschillende kleurvlakken. Deze 
kleurvlakken corresponderen met de vlakken voor de woning, het erf en de tuin. 
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3.3  Wonen

Woondoeleinden
Alle woningen zijn bestemd tot “Woondoeleinden”, met bijbehorende aanduidingen voor 
“erf” en “tuin”. Door middel van een lijn en een kleurverschil is aangegeven waar de 
grens tussen tuin en erg ligt. Woningen mogen uitsluitend binnen het bebouwingsvlak 
worden opgericht, aan- en uitbouwen en bijgebouwen eveneens binnen het 
bebouwingsvlak en bovendien op de gronden met de aanduiding “erf”.
Binnen de bestemming Woondoeleinden is de meest voorkomende goothoogte en 
hoogte 6 m respectievelijk 9 m, afwijkende hoogten zijn op de plankaart aangegeven.

Bouwen binnen het bebouwingsvlak
Binnen het bebouwingsvlak mag gebouwd worden tot de goothoogte en hoogte van de 
bestaande woning, mits de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 2,5 m 
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bedraagt (voor vrijstaande en half-vrijstaande woningen). 
In de praktijk is daarmee veelal een uitbreiding over twee verdiepingen mogelijk. 
Aangezien een uitbreiding van de woning over twee verdiepingen behoorlijk ingrijpend 
kan zijn voor de omgeving, te weten de buren en achterburen, gelden de volgende 
regels.
In de eerste plaats wordt een aantal standaarddieptes voor de woningen gehanteerd: 10 
m bij aangesloten woningen, 12 m bij halfvrijstaande en 15 m bij vrijstaande woningen. 
De nog beschikbare uitbreidingsruimte hangt daarmee af van de diepte van de 
bestaande woning. In principe krijgt een rijtjeswoning minder uitbreidingsmogelijkheden 
dan een vrijstaande woning. De reden hiervoor is dat een achteraanbouw aan een 
vrijstaande woning in het algemeen minder van invloed is op het woongenot van de 
buren, dan wanneer het gaat om een rijtjeswoning.
Verder geldt uit stedenbouwkundige overwegingen de strikte voorwaarde dat de tuin 
diep genoeg moet zijn. Als maat tussen twee tegenover elkaar liggende achtergevels is 
daarbij in principe een minimum van 16 m aangehouden. Waar die afstand niet gehaald 
wordt is maatwerk nodig. Het gaat erom om voldoende open ruimte te blijven houden. 
Dit geschiedt door de bouwstrook minder diep te maken.

Ingebouwde en aangekapte garages of bergingen aan de voorzijde van de woning 
worden gezien als onderdeel van de hoofdbouwmassa en daarom opgenomen in het 
bebouwingsvlak, hierdoor is het mogelijk de garage bij de woning te betrekken 
(levensloop bestendig bouwen) en de berging of garage op te trekken tot de goothoogte 
en hoogte van de bestaande woning.

De voorbouwstrook
Standaard worden de voortuinen bestemd tot Woondoeleinden, met de aanduiding 
“tuin”. Binnen tuinen mogen geen gebouwen worden gebouwd. Verspreid door De 
Heeze (tussen de Eendrachtstraat en de Europaweg) komen situaties voor waar de 
bijgebouwen vóór de woning zijn ontworpen en geplaatst. Voor deze situaties is een 
speciale regeling opgenomen. Op de plankaart een zogenaamde “voorbouwstrook” 
opgenomen. Binnen de voorbouwstrook gelden volgen uitbreidingsmogelijkheden voor 
de woning.
a. Indien de voorbouwstrook smaller is dan 7 meter diep, is in deze strook per kavel 

een berging/ entree van maximaal 12 m2 en een bouwhoogte van 3 meter 
toegestaan;

b. Indien de strook dieper is dan 7 meter, dan is per kavel maximaal een berging/ 
garage/ entree van maximaal 20 m2 en een bouwhoogte van 3 meter toegestaan.

In beide gevallen maakt het bijgebouw deel uit van de maximaal toegestane 50 m2 aan 
bijgebouwen per kavel. De afstand tot één van de zijdelingse perceelsgrenzen dient 
minimaal 2,5 m te zijn, zodat visueel en ruimtelijk contact tussen de woning en de 
openbare ruimte gehandhaafd blijft en parkeren op eigen terrein in principe mogelijk is. 
De afstand tot de openbare weg bedraagt minimaal 1,5 m. Bestaande carports zijn 
zoveel mogelijk binnen de regeling voor de voorbouwstrook opgenomen.

Bijgebouwenregeling
De gemeentelijke standaardregeling voor bijgebouwen maakt 50 m2 aan aan- en 
bijgebouwen mogelijk (mits niet meer dan 60% van de kavel bebouwd wordt), daarnaast 
is tot 30 m2 (onder voorwaarden) aan vergunningvrije bouwwerken mogelijk.
Op grote kavels (groter dan 500 m2) is een groter oppervlak aan aan- en bijgebouwen 
acceptabel, daarom is hiervoor een ruimere regeling opgenomen. Voor de grote kavels 
(groter dan 500 m2) wordt 65 m2 oppervlakte aan bijgebouwen toegestaan, voor kavels 
groter dan 750 m2 wordt onder voorwaarden zelfs 85 m2 aan bijgebouwen toegestaan. 
Belangrijke voorwaarde is dat niet meer dan 60 % van de kavel (met inbegrip van alle op 
de kavel aanwezige bebouwing) bebouwd wordt.

Nieuwe Woningwet
In het kader van de bestemmingsregeling is het van belang rekening te houden met het 
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Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken. Dit besluit 
is van kracht geworden met de intreding van de nieuwe Woningwet op 1 januari 2003. 
Hierdoor mogen onder bepaalde voorwaarden aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen zonder bouwvergunning worden gebouwd. Dit impliceert dat er geen 
voorafgaande toetsing aan het bestemmingsplan en de welstand plaatsvindt.

Met de inwerkingtreding van het Besluit bouwvergunningsvrije en 
licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken is het oprichten van carports niet meer 
vergunningvrij. Voor de plekken waar geen voorbouwstrook is opgenomen en wel 
carports staan (grotendeels waarschijnlijk vergunningvrij neergezet) is in de 
voorschriften een regeling opgenomen dat carports met recht zijn toegestaan daar waar 
ze bij de ontwerp ter inzage legging van het bestemmingsplan bestaan. Nieuwe carports 
zijn niet toegestaan.

Behoud openheid: opknippen bouwstroken
De woningen zijn vrijwel allen geregeld in bouwstroken. Slechts op een aantal plaatsen, 
veelal bij vrijstaande woningen op ruime percelen, wordt de bouwstrook “opgeknipt”. 
Daarmee wordt een maatbestemming gegeven aan deze woningen.

Bijzondere aanduidingen
Woonwagens worden uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 
‘woonwagens’. Aan deze aanduiding is een maximum aantal toegestane woonwagens 
gekoppeld.

Voor de percelen waar, op de plankaart, de aanduiding ‘detailhandel en dienstverlening’ 
is opgenomen zijn behalve wonen detailhandel, dienstverlening ook een combinatie van 
deze functies toegestaan. Deze aanduiding is opgenomen voor een aantal percelen aan 
de Eendrachtstraat en Ugchelseweg. Dit zijn beide oude linten, die van oudsher 
gekenmerkt worden door een combinatie van wonen en werken.  Ook aan de 
Aluminimumweg zijn deze aanduidingen te vinden, waaronder ook de aanduiding 
‘horeca”.

Praktijkruimtes zijn, naast de standaard regeling voor bedrijvigheid aan huis, in het hele 
gebouw toegestaan ter plaats van de aanduiding ‘praktijkruimte’ op de plankaart. Dit zijn 
situaties waarin de omvang van de praktijkruimte groter is dan wat is toegestaan in de 
standaardregeling.

Garageboxen
Garageboxen en bergingen, welke niet aan de naastgelegen woningen gekoppeld zijn, 
zijn apart bestemd tot “Garageboxen”. Aan deze garages zijn geen 
uitbreidingsmogelijkheden toegekend.

Bijzondere woonvormen
Woonzorgcomplex Ruma Saya aan de Bouwhofweg en de het nieuwe woningcomplex 
aan de Hoge Dries zijn specifiek bestemd tot Bijzondere woondoeleinden. Hetzelfde geldt 
voor het complex op de hoek van de Mangaanstraat en de Aluminiumweg en voor het 
appartementencomplex aan de Zichtweg.

3.4  Voorzieningen

Horeca, detailhandel en overige publiekgerichte dienstverlening
Detailhandel en horeca, zijn specifiek bestemd tot “Detailhandelsdoeleinden” en 
“Horecadoeleinden”. De kwekerij aan de Ugchelseweg wordt specifiek bestemd tot 
Kwekerij, overeenkomstig geldend recht en het huidige gebruik. Ook het geldend recht 
van de kwekerij aan de Bazemolenweg is gerespecteerd. Conform het geldend recht is 
het –behalve de kwekerijactiviteiten- alleen voor de kwekerij aan de Ugchelseweg 
toegestaan om tuinartikelen te verkopen.
Voetbalvereniging Columbia wordt specifiek bestemd tot Sport- en recreatieve 
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doeleinden.
Voor seksinrichtingen geldt een aparte juridische regeling. Seksinrichtingen komen in 
het plangebied niet voor en worden ook niet toegestaan.

Maatschappelijke dienstverlening
Alle maatschappelijk doeleinden (scholen, zorginstellingen, buurt- en verenigingshuizen 
en dergelijke) worden bestemd tot Maatschappelijke doeleinden. Hierbinnen wordt ten 
gunste van het flexibel gebruik geen onderscheid naar type maatschappelijke voorziening 
gemaakt.

3.5  Bedrijven en kantoren

De bestaande bedrijven zijn bestemd tot Bedrijfsdoeleinden. Zelfstandige kantoren zijn 
apart bestemd tot Kantoordoeleinden. 
Onder een ‘kantoor’ wordt een plek (synoniem bureau) verstaan waar, op papier zaken 
volgens procedures worden afgehandeld (administratie) en van waaruit alle activiteiten 
worden gestuurd, eventueel met zakelijke en niet zakelijke dienstverlening.
Een ‘bedrijf’, niet zijnde een kantoor, is in hoofdzaak gericht op min of meer tastbare 
‘productie’ van goederen c.q. producten van goederen c.q. producten en niet direct op 
het verrichten van administratieve handelingen of zakelijke dienstverlening.

Ten noorden van de Europaweg is voor percelen met de bestemming Bedrijfsdoeleinden 
en de aanduiding ‘kantoor’ een combinatie of uitwisseling van beide functies mogelijk.
De bestemming Bedrijfsdoeleinden is zodanig ingericht, dat er voor nabijgelegen 
milieugevoelige functies een in milieuhygiënisch opzicht aanvaardbare situatie wordt 
gegarandeerd.
Om milieuoverlast voor de nabijgelegen woningen te voorkomen, heeft een nadere 
zonering van bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden, door middel van het gebruik van een 
bedrijvenlijst. Deze zogenaamde Lijst van toegelaten bedrijfstypen1) is als bijlage bij de 
voorschriften opgenomen.
Om milieuhygiënische en planologische redenen is de bedrijvenlijst nader ingeperkt en 
daarmee toegesneden op de concrete situatie. 

Zonering op basis van milieueffecten
De bedrijvenlijst legt een koppeling tussen de aard van de bedrijven en de ter plaatse 
acceptabele milieubelasting. Per milieufactor (geur, stof, geluid en/ of gevaar) wordt voor 
de verschillende bedrijven een (indicatieve) afstand genoemd, welke tot de 
dichtstbijzijnde woonbebouwing in acht moet worden genomen. De indeling in 
milieucategorieën, in zes mogelijke klassen, is afgeleid van de voor dat bedrijf geldend 
"grootste afstand" tot woonbebouwing:

milieu 
categorie 

"grootste afstand" 
varieert van 

1  0 m    t/m  10 m 
2           t/m   30 m 
3 50 m    t/m  100 m 
4 200 m  t/m  300 m 
5 500 m  t/m  1.000 m 
6            t/m  1.500 m 

De milieuzonering in voorliggend bestemmingsplan is gebaseerd op de ligging van de 
bestaande bedrijven te midden van woonbebouwing. De omgeving is te kwalificeren als 
een rustige woonwijk.

De meeste bedrijven bevinden zich op een korte afstand tot woningen. Uit 
milieuhygiënisch oogpunt zijn bedrijven, die in de bijlage "Lijst van toegelaten 
bedrijfstypen" in de categorie 1 vallen, maximaal toelaatbaar.
Categorie 1 betreft slechts "lichte" bedrijvigheid, waarbij de grootste afstandsmaat ten 
opzichte van woonbebouwing 10 m bedraagt. In een woonbuurt wordt de 
milieucategorieën 1 als aanvaardbaar beschouwd. In dit bestemmingsplan wordt op de 
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gronden met de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” rechtstreeks lichte bedrijvigheid 
toegestaan (B1: bedrijven in milieucategorie 1). Bedrijvigheid in de milieucategorieën 2 en 
3 op korte afstand van omringende woningen krijgt op de plankaart een aanduiding B1 
met een specifieke aanduiding voor het huidige bedrijf. Bij een verandering van bedrijf is 
in dat geval uitsluitend bedrijvigheid in milieucategorie 1 toegestaan of eenzelfde bedrijf 
in dezelfde milieucategorie als in de huidige situatie aanwezig is.

Een deel van de bedrijven ten noorden van de Europaweg ligt op meer dan 30 m afstand 
ten opzichte van woningbouw (uitgezonderd bedrijfswoningen). Omdat deze afstand 
groot genoeg is, zijn hier met recht bedrijven uit de milieucategorieën 1 en 2 toegestaan.

Door middel van een vrijstellingsbevoegdheid  zijn op bestaande bedrijfspercelen 
bedrijven die niet voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfstypen, danwel bedrijven 
die vallen in een hogere milieucategorie toelaatbaar, mits naar hun aard en invloed op de 
omgeving gelijk te stellen zijn met de als recht toegestane milieucategorieën. De 
vrijstelling wordt alleen verleend indien geen extra belemmeringen voor omliggende 
functies ontstaan.

Nadere inperking van de bedrijvenlijst
Ten opzichte van de basislijst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een 
nadere inperking van de lijst plaatsgevonden, vanwege milieuhygiënische en 
planologische redenen. 
In de eerste plaats is de categorie detailhandels- en horecabedrijven (m.u.v. catering) uit 
de Staat (SBI-code 52 en 55) weggelaten, omdat het niet gewenst is detailhandel met 
recht overal ter plaatse van de bedrijfsbestemmingen in de wijk toe te staan. 
Detailhandel dient plaats te vinden ter plaatse van de detailhandelsbestemmingen.

In de tweede plaats bevat de basislijst van de VNG ook enkele activiteiten, die naar hun 
aard niet thuis horen in een bedrijfsbestemming. Gedoeld wordt op maatschappelijke 
dienstverlening en bepaalde sport- en recreatieactiviteiten. Deze categorieën 
bedrijfsactiviteiten zijn daarom geschrapt uit de bijlage "Staat van Bedrijfsactiviteiten". 
Dergelijke vestigingen en activiteiten krijgen over het algemeen een specifieke 
bestemming. 
In de derde plaats is het planologisch ondenkbaar dat zich binnen een 
bedrijfsbestemming in de wijk land- en tuinbouwers zouden vestigen. De categorie land- 
en tuinbouw is derhalve ook grotendeels geschrapt. Van deze categorie zijn de meer 
industriële activiteiten wel gehandhaafd (agrarische hulpbedrijven, hoveniersbedrijven).
Tot slot is een aantal bedrijfsactiviteiten weggelaten, die in dit gebied niet relevant, 
danwel niet van toepassing zijn. Het gaat daarbij om de volgende bedrijfsactiviteiten: 
zeevaart, binnenvaart, visserij, luchtvaart en delfstoffenwinning.

Bedrijvigheid op achterterreinen
Bedrijvigheid op achterterreinen (zoals aan de Ugchelseweg) wordt eveneens in principe 
bestemd tot B1. Het geldende bebouwingspercentage van 50% is grotendeels op de 
plankaart overgenomen, de goot-/ hoogte wordt zoveel  mogelijk beperkt tot -/ 5 m. 
Deze hoogte komt overeen met de standaard hoogte voor bijgebouwen en is ruimtelijke 
meer acceptabel dan de huidige, ruime regeling voor bebouwingshoogte op de 
achterterreinen.

Contouren Malkenschoten en Brouwersmolen
De bedrijventerreinen Malkenschoten en Brouwersmolen zijn gezoneerde 
bedrijventerreinen, waar milieuhinderlijke bedrijvigheid is gevestigd. De grenzen van de 
zonering van beide bedrijventerreinen lopen gedeeltelijk over het plangebied Bouwhof/ 
De Heeze en zijn daarom aangegeven op de plankaart. Voor de Brouwersmolen is sprake 
van een beperkte wijziging van de geluidzonering (zie paragraaf 2.7 Milieuaspecten).
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3.6  Openbare ruimte

De hoofdverkeersstructuur en de primaire ontsluitingswegen worden bestemd tot 
Verkeersdoeleinden en omvat de volgende wegen: Europaweg, Laan van Westenenk, 
Jachtlaan, Koning Stadhouderlaan/ Arnhemseweg, Aluminiumweg, Ugchelseweg, 
Albert Schweitzerlaan en Molecatenlaan.

De overige wegen in het plangebied worden bestemd tot Verblijfsgebied, waartoe ook 
de overig openbare ruimte wordt gerekend met uitzondering van de waardevolle en 
structurele groenvoorzieningen en waterpartijen. Deze worden specifiek bestemd tot 
Groenvoorzieningen en Water.
De beschermingswaardige beken en sprengen zijn op de plankaart aangegeven middels 
een aanduiding op de plankaart met daaraan gekoppeld een regeling in de voorschriften.

Bos- en natuurgebied
Het bosgebied c.q. landgoed Dennenheuvel heeft bijzondere ecologische en 
natuurwaarden. Het bosgebied wordt daarom bestemd tot Bos en natuurgebied. De 
karakteristieke hoogteverschillen worden beschermd via een aanlegvergunning.

Op het landgoed staat reeds jarenlang een paardenbak met bijbehorende berging voor 
een ponyclub. De paardenbak en bijbehorende bebouwing worden op de plankaart 
aangeduid als ‘ponyclub’.

Het geplande tracé van de ontsluitingsweg van de politieacademie via de Egerlaan is als 
‘Wijzigingsbevoegdheid Verblijfsgebied’ op de kaart aangegeven.

Dubbelbestemmingen Leidingen en Straalverbindingstraject
De aardgastransportleiding is vertaald door middel van de dubbelbestemming Leidingen 
en de aanduiding aardgasleiding. Binnen 4 meter vanuit het hart van de aardgasleiding 
mag niet gebouwd worden.

De straalverbinding in het plangebied is vertaald door middel van de dubbelbestemming 
Straalverbindingstraject. Binnen het straalpad van de straalverbinding (100 meter) mag 
de bebouwing niet hoger zijn dan de straalverbinding (109 meter + NAP).
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4  OVERLEG EN UITVOERBAARHEID

4.1  Resultaten overleg ex artikel 10 B.R.O.

In het kader van het overleg ex artikel 10 B.r.o is het plan naar diverse overlegpartners 
worden gestuurd. De resultaten van dit overleg zijn opgenomen in de nota inspraak en 
overleg in bijlage 3.

4.2  Resultaten inspraak

Voorinspraak
Bij aanvang van het bestemmingsplan Bouwhof/ De Heeze is op 21 augustus 2003 
overleg gevoerd met de wijkraad Apeldoorn Zuid en de dorpsraad Ugchelen.

Op 9 juni 2004 is het concept voorontwerp bestemmingsplan in het kader van 
voorinspraak toegezonden aan de wijkraad Apeldoorn Zuid en de dorpsraad Ugchelen. 
Over het plan is op 29 juni 2004 overleg gevoerd met de wijkraad en de dorpsraad. Van 
dit overleg is een besprekingsverslag gemaakt. Per e-mail van 7 juli 2004 heeft de 
dorpsraad Ugchelen aangegeven in te kunnen stemmen met de in het 
besprekingsverslag van 29 juni 2004 genoemde punten als zijnde de reactie in het kader 
van de voorinspraak. In een e-mail van 16 juli 2004 geeft de wijkraad Apeldoorn Zuid aan 
dat zij eveneens in kunnen stemmen met de genoemde punten in het 
besprekingsverslag, met dien verstande dat op het moment er meer bekend is over de 
invulling van de locatie van de politieacademie, de Pascallocaties en de Volvolocatie zij 
hierop alsnog aanvullend wensen te reageren.

In het overleg van 29 juni 2004 zijn door de dorpsraad Ugchelen en de wijkraad 
Apeldoorn Zuid de volgende opmerkingen geplaatst:
Samenvatting van de reactie
a. In de plantoelichting staat beschreven dat de beken en de sprengen eenzelfde 

patroon van paden en dergelijke moeten krijgen vergelijkbaar met de Winkewijert. In 
het rapport staat dit niet goed beschreven. Het bestemmingsplan is hier niet 
duidelijk over;

b. Aangaande de straalverbinding wordt gesproken over een bouwhoogte van 109 en 
91 meter t.o.v. maaiveld. Dit moet zijn een hoogte van 109 + NAP;

c. De hoogspanningsleiding die in het verleden eindigde bij LSOP wordt gemist op de 
plankaart. Deze hoogspanningsleiding is gesloopt. Heeft de NUON hier nog rechten 
op?

d. De plankaart wijkt wat betreft de dB(A) contouren af van een andere plankaart van 
hetzelfde gebied (bijlage 8 van saneringskaart);

e. Verwezen naar pagina 49, fietsstructuur en voetpaden, m.b.t. de doorstroomassen. 
Zoals het hier omschreven staat klopt het niet;

f. In de plantoelichting staat op pagina 59, conclusies voorzieningen, laatste 
aandachtspunt m.b.t. “de detailhandelsvoorzieningen in de bocht van de 
Ugchelseweg en de Molencatenlaan worden breder bestemd”. In het huidige 
bestemmingsplan zouden er geen horeca mogen komen. Kan dit nu dan wel?

g. De grindbermen worden vaak door de bewoners van bestrating voorzien, terwijl dit 
niet de bedoeling mag zijn;

h. Blz. 66, onderdeel grondwater, klopt de grondwaterstand? 

Beantwoording
a. Uit nader telefonisch overleg met de dorpsraad Ugchelen blijkt dat de toelichting op 

dit punt wel voldoet. Voor de gemeente zullen de uitgangspunten van Herleef de 
Beek gehanteerd worden bij de herontwikkeling van de locaties;

b. NAP is de gebruikelijke maat aangaande straalverbindingen, deze maat wordt 
gehanteerd in het bestemmingsplan en staat benoemd in voorschriften en 
toelichting. Ter verduidelijking wordt ‘NAP’ ook toegevoegd aan het renvooi van de 
plankaart. De maat van 91 meter is onjuist en geschrapt uit de toelichting;
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c. NUON heeft desgevraagd aangeven geen gebruik te maken van het zakelijk recht dat 
rust op het terrein van de politieschool hoek Arnhemseweg en Kwikstraat te 
Apeldoorn. In het bestemmingsplan zal met deze hoogspanningsleiding dan ook 
geen rekening worden gehouden;

d. Waarschijnlijk wordt gedoeld op de zoneringskaart in plaats van de saneringskaart. 
Niettemin is de opmerking juist. Abusievelijk wordt in de plantoelichting gesproken 
over een geluidscontour, terwijl met de op de plankaart voorkomende aanduiding 
bedoeld wordt de grens van de gezoneerde bedrijventerreinen aan te geven. De tekst 
in de toelichting en op de plankaart is aangepast. De op de kaart voorkomende 
belijning is echter wel correct weergegeven;

e. De toelichting is op dit punt aangepast;
f. De grindbermen hebben een openbare bestemming gekregen, met deze bestemming 

is het voortbestaan van de grindbermen in het bestemmingsplan afdoende geregeld. 
Het is een zaak van handhaving;

g. De inhoud van de waterparagraaf, met name het onderdeel grondwater, is nogmaals 
bekeken. De grondwaterstanden, zoals die in dat onderdeel genoemd zijn, zijn juist.

Inspraak
Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft het 
voorontwerp van dit bestemmingsplan met ingang van 22 november tot en met 20 
december 2004 voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een 
inspraakreactie in te dienen. Er zijn 20 reacties ontvangen. Deze reacties zijn in de nota 
inspraak en overleg samengevat en van commentaar voorzien. Deze nota inspraak en 
overleg is opgenomen als bijlage 3. 

4.3  Economische uitvoerbaarheid

Algemeen
Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk consoliderend van aard. Het plan voorziet, naast 
de gebruikelijke (beperkte) uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande functies, slechts 
in beperkte mate in nieuwe ontwikkelingen.
Indien nieuwe ontwikkelingen financiële consequenties voor de gemeente hebben, zal de 
economische haalbaarheid daarvan worden aangetoond.
Voor de ontwikkelingslocaties die wel in het bestemmingsplan zijn opgenomen wordt de 
economische haalbaarheid in onderstaande teksten beschreven.

Locatie Hezeweg
De ontwikkelingslocatie Hezeweg (10 woningen) betreft een particulier initiatief 
grotendeels op eigen grond. Alle met deze ontwikkeling samenhangende kosten komen 
ten laste van de initiatiefnemer. De ontwikkeling heeft derhalve voor de gemeente c.q. 
het grondbedrijf geen financiële gevolgen. De gemeentegrond wordt in het project 
ingebracht waarmee de kosten kunnen worden gedekt. Voor de gemeente is het 
derhalve een kostenneutrale ontwikkeling. 

Hoge Dries
Het betreft hier een particulier initiatief deels op eigen grond. Alle met deze ontwikkeling 
samenhangende kosten komen ten laste van de initiatiefnemer. De ontwikkeling heeft 
derhalve voor de gemeente c.q. het grondbedrijf geen financiële gevolgen. De gemeente 
brengt een deel van de locatie in. De grond zal in een gronduitgifteovereenkomst aan de 
ontwikkelende partij worden overgedragen. De gemeentelijke kosten (apparaatskosten) 
kunnen hiermee worden gedekt, waarmee er voor de gemeente van een kostenneutrale 
ontwikkeling sprake is. 

Christiaan Geurtsweg 2-4
Met betrekking tot de ontwikkeling van de Christiaan Geurtsweg is inmiddels 
overeenstemming bereikt tussen de gemeente en de particuliere eigenaar. Het omzetten 
van de huidige bestemming "School" in een opgewaardeerde bestemming (kantoren) 
betekent naast de door de gemeente gewenste stedenbouwkundige uitstraling voor de 
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bedrijven een opwaardering van de grond waardoor aantrekkelijke mogelijkheden 
ontstaan. 
Hierbij dient te worden onderkend dat alle kosten zowel op eigen terrein als op terrein 
van de gemeente Apeldoorn voorzover deze voortvloeiende uit de ontwikkelingen binnen 
het plangebied ten laste komen van de ontwikkelende partij.

Het uit de met de particuliere eigenaar te sluiten overeenkomst voor de gemeente 
vrijvallende budget is basis voor de uiteindelijke invulling van de gemeentelijke wensen 
ten aanzien van de aan te leggen openbare voorzieningen in Apeldoorn Zuid-West. 
Uitgangspunt is dat de uitgaven in het gebied afgestemd worden op de te realiseren 
opbrengsten.
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