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1. Inleiding

1.1 Voorgeschiedenis
Voor Beekbergen en Lieren is in 2008 een structuurvisie opgesteld. 
In die structuurvisie zijn de uitgangspunten voor het ruimtelijk 
beleid voor de beide dorpen en een deel van het tussenliggende 
buitengebied vastgelegd.

In 2011 is de structuurvisie vertaald in een nieuw Voorontwerp 
Bestemmingsplan voor de beide kernen. In een bestemmingsplan 
worden de functionele bestemmingen voor het plangebied 
vastgelegd inclusief de regels met betrekking tot de bouw en 
het gebruik van de in het plan begrepen gronden en de daarop 
bevindende opstallen. Het nieuwe bestemmingsplan heeft 
overwegend een beheerskarakter, waarbij de bestaande situatie 
uitgangspunt is. Waar mogelijk worden nieuwe ontwikkelingen 
meegenomen. 

In verhouding tot de geldende bestemmingsplannen bieden de 
regels in dit bestemmingsplan naar aanleiding van algemene 
maatschappelijke en gewenste ontwikkelingen meer ruimte aan 
met name de bewoners. Voorbeelden hiervan zijn de veelal ruimere 
bouwmogelijkheden voor het hoofdgebouw en de aan- en uitbouwen 
en bijgebouwen. 

Aanvullend op het bestemmingsplan wordt ook het welstandbeleid 
uitgewerkt in de vorm van een gebiedsgericht welstandskader. Dit 
welstandskader is een uitwerking van de kadernota ‘over welstand 
geschreven’ die in 2004 door de gemeenteraad is vastgesteld. 

1.2 De beeldkwaliteitopgave
Zowel in de dorpsvisie, de structuurvisie als ook in het Voorontwerp 
Bestemmingsplan staat het behoud van de landschappelijke en 
dorpse karakteristieken centraal. Dit zijn bij uitstek aspecten die 
gaan over beeldkwaliteit: de verschijningsvorm van gebouwen, 
openbare ruimte en landschap. 

1.3 Juridische status Beeld Kwaliteit Plan
Voorliggend Beeld Kwaliteit Plan maakt helder welke ambities en 
eisen er worden gesteld aan de ruimtelijke verschijningsvorm van 
gebouwen en de openbare ruimte in de beide dorpskernen. Hierin 
wordt uitgelegd dat dit enerzijds wordt bereikt met behulp van een 
Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit en anderzijds ook door middel van 
regels. 

Handreiking.
In hoofdstuk 3 is de ambitie voor de beeldkwaliteit van de beide 
dorpen beschreven in de vorm van een Handreiking Ruimtelijke 
Kwaliteit. Een Handreiking helpt bij het maken van plannen en 
ontwerpen die passen binnen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
van een gebied. Het geeft vooral inspiratie en reikt aanbevelingen, 
suggesties en ideeën aan om tot mooie en haalbare plannen te 
komen. Een Handreiking prikkelt, stimuleert en enthousiasmeert en 
is een echt hulpmiddel voor iedereen die bouwt, verbouwt, verbetert 
of verandert in de dorpen. Een Handreiking heeft dan ook geen 
juridische status. 

Regels.
De Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit is een belangrijk instrument om 
het dorpse karakter van Beekbergen en Lieren te versterken. Toch 
is dat niet voldoende. De wetgeving vraagt namelijk ook regels om 
zo voldoende rechtszekerheid te geven aan alle belanghebbenden. 
Daarom is de ambitie van de Handreiking waar nodig vertaald in 
het bestemmingsplan en in hoofdstuk 4 van dit Beeld Kwaliteit Plan 
(hierna BKP genoemd) waarin het welstandskader is verwoord.  
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1.6 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een korte karakteristiek gegeven van de 
historische ontwikkeling van beide dorpen en het dorpsbeeld dat 
daaruit is ontstaan. Deze beschrijving vormt de basis voor de 
handreiking ruimtelijke kwaliteit die in hoofdstuk 3 is beschreven. 
Omdat het versterken van de eigen karakteristieken van zowel 
Beekbergen als Lieren een centraal uitgangspunt is worden de 
dorpen afzonderlijk beschreven. In hoofdstuk 4 tenslotte is het 
gebiedsgericht welstandskader beschreven. Ook hier wordt een 
uitsplitsing gemaakt naar de beide dorpen. 

1.4 Omgang met monumenten
Zowel in Beekbergen als in Lieren liggen diverse Rijks- en 
Gemeentelijke monumenten. Vergunningverlening voor 
aanpassingen of wijzigingen aan monumenten is maatwerk op 
grond van de Monumentenwet en de Monumentenverordening.  
Hierbij staat het zoeken naar een goed evenwicht tussen het 
oorspronkelijke karakter en de nieuwe bestemming door middel van 
maatwerkoplossingen centraal. Het welstandsbeleid op grond van de 
Woningwet is bij monumenten dan ook formeel niet van toepassing. 
Wel staan in de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit ambities ten 
aanzien van deze monumenten zodat op hoofdlijn ook op dit punt de 
ambitie helder is. 

1.5. Achtergrondinformatie
In het Voorontwerp Bestemmingsplan zijn alle vigerende 
beleidskaders uitgebreid beschreven. Voor het BKP zijn ook een 
aantal specifi eke gebiedsanalyses en inspiratiebronnen gehanteerd. 
Deze worden voor de compactheid en leesbaarheid van dit BKP niet 
verder samengevat. Het gaat daarbij om:

 Cultuurhistorische Analyse Beekbergen en Lieren (2009)
 Het groot Apeldoorns landschapskookboek
 Klein kookboek voor de Apeldoornse dorpen (2011 in 

concept)
 Selectie karakteristieke panden ????





2. Dorpsbeeld
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deze uitbreiding vanuit één ontworpen totaalbeeld opgezet met een 
park als centraal element in de wijk. 

Ten zuiden van de Dorpstraat zijn vanaf de jaren zeventig nog een 
aantal kleine wijkjes gerealiseerd waardoor de Hietveldweg nu als 
zuidelijke rand van het dorp gezien kan worden. De laatste jaren is 
de ontwikkeling beperkt gebleven tot herontwikkeling van locaties in 
het dorp zelf en kleinschalige verdichtingen in de oude lintstructuur. 

2.1.2. Een compact dorp met heldere randen 
Beekbergen is een compact dorp met heldere grenzen tussen dorp 
en buitengebied. De aanwezige wegen zoals de Arnhemse weg, 
Tullekensmolenweg, Ruitersmolenweg en in mindere mate de 
Hietveldweg vormen hierbij de rand tussen kern en buitengebied. 
Binnen deze ruit van wegen is het dorp in een aantal stappen 
planmatig verdicht. Buiten deze randen ontbreekt bebouwing of is 
het zo losjes verspreid dat het duidelijk onderdeel uitmaakt van het 
landschap en niet zozeer van het dorp. 

2.1.3. Een dorp met twee gezichten
De uitbreiding en verdichting van Beekbergen heeft op twee 
manieren plaatsgevonden: planmatig en organisch gegroeid. 
Hierdoor is de sfeer van de zuidzijde van het dorp rond de 
Hietveldweg (organisch) onvergelijkbaar met het gebied ten 
noorden van de Papenberg (planmatig). Beekbergen is dan ook 
te omschrijven als een ‘dorp met twee gezichten’. Een deel als 
typisch Veluws dorp met verdichtingen. Een deel als planmatige 
groeikern met uitbreidingen. Beide vormen een afspiegeling van 
de ontstaansgeschiedenis. Beide zijn dan ook even waardevol en 
karakteristiek voor Beekbergen. 

Planmatig uitgebreid Beekbergen
Het gebied ten noorden van de Kerkweg/Papenberg wordt 
gedomineerd door het planmatige beeld van de naoorlogse 
uitbreidingswijk. Doordat hier een groot gebied vanuit één 
stedenbouwkundig plan is ontworpen ontbreekt de voor dorpen 

2. Dorpsbeeld

2.1 Beekbergen

2.1.1. Historische achtergrond dorpsbeeld
Beekbergen is in de vroege middeleeuwen als agrarische 
nederzetting ontstaan op de overgang van de Veluwse stuwwal en 
het IJsseldal, langs het beekdal van de Oude Beek. Er ontstond 
parallel aan de Oude Beek langs de huidige Tullekensmolenweg een 
dun bebouwd lint van boerderijen dat zich uitstrekte richting Lieren 
en Oosterhuizen. 

Al in de twaalfde eeuw kreeg Beekbergen een stenen kerk waardoor 
zich los van het boerderijenlint langs de Oude Beek een tweede 
lint ontwikkelde dat later zou uitgroeien tot de dorpskern van 
Beekbergen. (nu: Dorpstraat)

In de negentiende eeuw bracht de verbetering en uitbreiding van het 
wegennet en de aanleg van de spoorlijn economische voorspoed 
voor Beekbergen. Het gebied rondom de kerk in Beekbergen 
ontwikkelde zich tot een compacte dorpskern met bedrijvigheid 
en voorzieningen. Als gevolg van deze verbeterde bereikbaarheid 
en de rustige bosachtige omgeving van het dorp vestigden zich 
eind negentiende eeuw in en rondom Beekbergen ook een aantal 
‘instituten’ gericht op ziekenherstel en verslavingszorg. De omgeving 
had ook grote aantrekkingskracht op toeristen die Beekbergen als 
uitvalsbasis gebruik(t)en. De combinatie van al deze ontwikkelingen 
zorgde ervoor dat het typisch Veluwse ‘boerendorp’ zich zowel qua 
bevolkingssamenstelling als verschijningsvorm snel ontwikkelde in 
een ‘burgerdorp’. In eerste instantie werd het dorp uitgebreid door te 
bouwen in de bestaande linten en in nieuwe linten daar dwars op.

Als gevolg van de verandering van boerendorp naar burgerdorp 
werd Beekbergen na de oorlog fors uitgebreid waarbij het gebied 
tussen de Kerkweg/Papenberg en de Tullekensmolenweg volledig 
werd bebouwd. In tegenstelling tot andere dorpen (b.v. Loenen) is 
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zoek en ontstaat een beeld van te grote gebouwen op te kleine 
kavels. 

De aanwezigheid van dergelijke grote afwijkende volumes in en 
buiten het dorp komt deels voort uit de historische ontwikkeling van 
de instituten in de omgeving en is dan ook typisch voor Beekbergen. 
Een kwaliteitsvol voorbeeld zoals het Hogeland kan als inspiratie 
dienen om ook bij nieuwe uitbreidingen dergelijke grotere complexen 
op een zorgvuldige manier  in te passen in de omgeving. 

2.1.5 Een stadse openbare ruimte
In lijn met de deels planmatige ontwikkeling van Beekbergen heeft 
de openbare ruimte weinig echt dorpse kenmerken. Uitzondering 
hierop is bijvoorbeeld de Hietveldweg met grindbermen. 

De dorpstraat vormt het historische hart van het dorp. De inrichting 
van de openbare ruimte van deze historische lijn is echter 
vooral gebaseerd op verkeerseisen waardoor hij de losheid en 
vanzelfsprekendheid van een dorp mist. Ook de gebruikte ‘stadse’ 
materialen en de opdeling van het profi el in strookjes voor elke 
gebruiker dragen niet bij aan een dorpse atmosfeer. De grote 
bomen die als overblijfsel van de oude lanen nog zichtbaar zijn 
geven sommige plekken een groen maar ook historisch beeld. Op 
die plekken waar dat groen ontbreekt ontstaat een stenig en stads 
beeld. 

Het noordelijk gebied kent een geheel eigen, zeer ingetogen 
eenvoudige opzet  van de openbare ruimte en wordt gedragen door 
het centraal gelegen park. Vrijwel alle straten bestaan hier uit een 
traditioneel, stads, profi el van stoep-straat-stoep. De groenstructuur 
van bomenrijen geeft het geheel een groene sfeer maar ook een 
zekere stedelijkheid. 

Het zuidelijk deel is meer fragmentarisch ontwikkeld dan het 
noordelijk deel. De inrichting van de openbare ruimte kent hier 
ook meer diversiteit. Hier is veel minder een duidelijke structuur te 
herkennen.

zo typerende variatie en losheid. Het totaal van statenpatroon tot 
groenstructuur is ‘bedacht’ en geregisseerd. Door de ruime opzet 
van de wijk en de subtiele variaties die er in gebouwtypes en de 
architectuur zichtbaar zijn heeft het geheel wel een zeer kwaliteitsvol 
eigen beeld. 

Als één van de weinige uitbreidingswijken in de dorpen heeft deze 
wijk ook een geheel eigen groenstructuur van bomen in de straten 
en een centraal gelegen park. Door het vele groen in de straten en 
het ruimtelijk effect van de grasbermen en het grote open park voegt 
de wijk zich goed naar de dorpse maat en schaal van Beekbergen. 

Historisch en verdicht Beekbergen
De Dorpstraat zelf en het deel ten zuiden daarvan vormt tezamen 
met de Kerkweg, Kerk Allee, Papenberg, Arnhemseweg en 
Tullekensmolenweg het andere gezicht van Beekbergen. Hier is 
nog duidelijk sprake van een historisch gegroeide en verdichte 
lintstructuur. Het verschil in architectuur, het vele opgaande groen 
in de vorm van houtwallen en bosranden en de ‘zachte’ inrichting 
van de openbare ruimte met grindbermen maakt dit deel van 
Beekbergen het meest ‘dorps’.

In deze wereld van kleinschalige kavels langs linten liggen nog een 
aantal kleine nieuwbouwwijkjes. In tegenstelling tot de groene en 
ruim opgezette noordzijde van Beekbergen zijn deze ‘inbreidingen’ 
erg compact en stenig. Ze contrasteren sterk met de omgeving en 
het ontbreekt in veel gevallen aan dorpse kenmerken. 

2.1.4. Grote gebouwen op te kleine kavels
In Beekbergen staat naast heel veel lage bebouwing ook een aantal 
grotere gebouwen die volledig afwijken van de ‘dorpse korrel’. 
Deels zijn dit instituten zoals het Zonnehuis. Deels zijn het ook 
bedrijfsgebouwen of maatschappelijke instellingen. 

Buiten het dorp hebben dergelijke complexen vaak een groot terrein 
om zich heen die in het dorp echter is teruggebracht tot smalle 
randjes tuin. Juist in die gevallen raakt de dorpse maat en schaal 
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Op dit moment zijn de linten een combinatie van grotere boerderijen 
(‘de boerenkorrel’) en toegevoegde burgerwoningen met een 
kleinere maat en schaal (‘de burgerkorrel’). Deze twee komen naast 
en tussen elkaar voor. Wel zie je dat er een geleidelijke overgang 
zichtbaar is van buiten naar binnen toe. Hoe verder je naar binnen 
gaat hoe dichter bebouwd het dorp wordt en hoe kleinschaliger de 
woningen. 

De latere uitbreidingen met nieuwe straatjes zijn direct herkenbaar 
doordat het landelijke en robuuste karakter van de oorspronkelijke 
linten (‘de boerenkorrel’) hier ontbreekt. De straatjes zijn veelal 
keurige rechte wegen met gemaaide grasbermen of een stoep en 
een repeterend patroon van gelijkvormige huizen (‘de burgerkorrel’). 
Deze straatjes hebben zeker dorpse kenmerken maar als totaal 
missen ze de variatie van de historische linten.

2.2.3 Lieren als dorp van de ‘grote maten’
De linten zijn van oorsprong agrarisch, wat goed te zien is in de 
grote boerderijen die nog steeds beeld- en sfeerbepalend zijn. 
Deze boerderijen zijn groot en breed en soms zelfs opgebouwd uit 
meerdere aan elkaar geschakelde volumes. Ze liggen meestal met 
het bedrijfsgedeelte naar de weg toe, waarbij de verharding van de 
weg doorloopt tot aan de schuren en op het erf, waardoor de weg 
soms onderdeel van het erf lijkt. 

Ook in het hart van het dorp zie je veel grote volumes die niet 
in tuinen staan maar met verharding naar de weg toe. De 
boerentraditie heeft zo ook in de latere burgerwoningen een vervolg 
gehad. Lieren heeft hierdoor veel ‘grote maten’, met name in de 
breedte. De hoogte van de bebouwing blijft beperkt en ontstijgt het 
dorpse karakter niet. Vrijwel overal gaat dit goed omdat niet alleen 
de gebouwen groot zijn maar ook de kavels eromheen. 

Het contrast met de uitbreidingsstraatjes is dan ook groot omdat 
deze grote maten hier ontbreken. Deze straatjes zijn vooral een 

2.2 Lieren

2.2.1 Historische achtergrond dorpsbeeld
De ontwikkeling van Lieren is altijd sterk verweven geweest 
met die van Beekbergen. Net als Beekbergen ligt Lieren op de 
landschappelijke overgang van de hoger gelegen enk op de stuwwal 
en het lager gelegen beekdal van de Oude Beek. Langs deze 
beek ontstond een losse opzet van boerderijen tussen het gebied 
Engeland in het westen en Oosterhuizen in het oosten. Bijzonder is 
dat veel van de oude boerderijen met de achterkanten naar de weg 
zijn gekeerd.

Na de opening van het station in Lieren (1887) neemt de 
Stationsweg (nu Dorpstraat) als verbinding richting Beekbergen 
in belangrijkheid toe. Het dorp groeide daarna vanaf het begin 
van de twintigste eeuw geleidelijk uit langs de linten van de 
Tullekensmolenweg, Molenvaart en Lierderstraat. Naast boerderijen 
werden er ook burgerwoningen toegevoegd en ontstond er op kleine 
schaal een eigen middenstand. Dat het hier vooral een agrarisch 
dorp betreft blijkt wel uit de dominante positie die het complex van 
de voormalige landbouwcoöperatie inneemt midden in het dorp. 

De planmatige uitbreiding in de naoorlogse periode is beperkt 
gebleven tot het toevoegen van een aantal kleine straatjes achter 
de linten. Daarnaast zijn veel boerderijen omgevormd naar 
burgerwoningen en zijn nieuwe burgerwoningen in het boerenlint 
ingepast. 

2.2.2. Een verdichte structuur van boerenlinten en dorpse 
straatjes
De ruimtelijke opbouw van het dorp Lieren bestaat uit een 
overlappend patroon van oude lintwegen  met boerderijen. Doordat 
dit patroon nauwelijks is ‘opgevuld’ met wijkjes heeft het dorp nog 
een heel landelijk karakter met veel ‘lucht en ruimte’ tot in het hart 
van het dorp. 



18

ligging in het landschap de beek

  openbare ruimte `agrarisch`



Beekbergen en Lieren Beeldkwaliteitplan en Welstandskaders 10-10-2011 19

herhaling van dezelfde (naar verhouding) kleine woningen. 

2.2.4 Een robuuste en stoere ‘agrarische’ openbare ruimte
De robuustheid en stoerheid van de agrarische erven zie je ook 
terug in de openbare ruimte van het dorp. De linten zijn uiterst 
eenvoudig in hun inrichting en bestaan uit asfalt met ruig gemaaide 
grasbermen. Waar nodig is een kantverharding toegevoegd in 
de vorm van goten van grove stenen, grind of grasstenen. De 
‘ruigheid’  en ‘stoerheid’ hiervan is een kwaliteit die zeker bijdraagt 
aan het geheel eigen agrarische karakter van Lieren maar is ook 
iets dat kwetsbaar is voor verstoring. In het dorp is al zichtbaar dat 
aanpassingen aan de wegen of een intensief maaibeheer van de 
bermen kunnen leiden tot een beeld dat te ‘netjes’ wordt. 

2.3.5 Een dorp met een silhouet 
Lieren is één van de weinige dorp binnen Apeldoorn waar verticale 
elementen zoals de kerktoren en de coöperatie silo een belangrijke 
rol spelen in het dorpsilhouet. In veel andere dorpen vallen dergelijke 
elementen in het beeld weg doordat het dorp in het bos ligt of 
houtwallen in het omliggende landschap ervoor zorgen dat je het 
dorp van afstand niet goed ziet liggen. In Lieren is dat anders. Zowel 
de volledig open akkers aan de zuid-westzijde als de half open 
weilanden aan de noord-oostzijde zorgen ervoor dat je het dorp en 
daarmee ook de beide ‘torens’ van ver af ziet liggen. 

In het dorp zelf bepaalt vooral de silo het beeld. Vanaf veel punten is 
er via tuinen, weitjes en straten zicht op de silo. Het vormt daarmee 
een soort van icoon van Lieren en draagt bij aan de robuuste, 
agrarische sfeer van het dorp. 





3. Handreiking r.k.
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3. Handreiking ruimtelijke kwaliteit 

3.1 Overkoepelende ambitie en handreikingen 
In de structuurvisie is de ambitie voor de toekomst van Beekbergen 
verwoord. Het behoud en het versterken van het ‘eigene’ van 
het dorp is daarbij leidend geweest voor de ruimtelijke en 
programmatische keuzes. In de structuurvisie is dit vastgelegd in 
een aantal uitgangspunten waarop nieuwe ontwikkelingen getoetst 
zullen worden:

 Beekbergen en Lieren zijn zelfstandige kernen. Ruimtelijke 
ontwikkelingen mogen niet leiden tot een aan elkaar groeien. 

 Open ruimtes en doorzichten vanuit het dorp blijven 
behouden en de open enkgebieden worden niet bebouwd 
(op een enkel incident als gevolg van functieverandering na)

 Landschappelijke structuren zijn uitgangspunt bij nieuwe 
ontwikkelingen.

 De groene uitstraling van de dorpen moet behouden blijven 
en waar mogelijk versterkt.

In 2011 is voor het hele Apeldoornse buitengebied het ‘groot 
Apeldoorns kookboek voor het landschap’ gepubliceerd. Dit 
‘groot kookboek’ heeft als doel om de landschappelijke kwaliteit van 
het buitengebied te verbeteren door het geven van handreikingen. 
Hierin spelen ook de dorpsranden en de transformaties van 
agrarische erven in het buitengebied een rol. In lijn met het ‘groot 
kookboek’ is in 2011 het ‘klein kookboek’ voor de Apeldoornse 
dorpen opgesteld. In dit klein kookboek wordt vanuit de dorpse 
identiteit en de verschillen tussen de dorpen onderling handreikingen 
gegeven voor de manier hoe bij uitbreidingen van dorpen zo 
gebouwd kan worden dat de eigenheid van elk dorp versterkt wordt. 
Naast de CHA en de structuurvisie vormen de beide kookboeken 
daarmee het inhoudelijke vertrekpunt voor de handreikingen en 
welstandskaders die in dit BKP zijn gebundeld.
Vanuit al deze documenten zijn de volgende overkoepelende 
doelstellingen te formuleren die op  beide dorpen van toepassing 
zijn: 

 Behoud en versterk de eigenheid van zowel Beekbergen als 

Lieren.
 Behoud de open ruimte tussen Beekbergen en de bosrand 

ten zuiden van het dorp.
 Houd de verschillende ontwikkelingsstadia die bepalend zijn 

geweest voor de geschiedenis van Beekbergen en Lieren 
(agrarische linten, dorpskern, planmatige uitbreidingen, 
instituten/instellingen, toerisme) voelbaar.

 Behoud de ruimtelijke samenhang in die gebieden en 
structuren die een ruimtelijke eenheid vormen. 

 Versterk de ‘algemene’ dorpse karakteristiek voor die delen 
van Beekbergen en Lieren die sterk historisch bepaald zijn 
(linten, dorpskern en randen). 

De handreiking ruimtelijke kwaliteit in dit hoofdstuk gaat op al deze 
vier aspecten in. 
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3.2. Handreiking beheersgebieden Beekbergen

3.2.1. Gebiedsindeling
In de Cultuurhistorische Analyse (CHA) wordt het ruimtelijk beeld 
van Beekbergen uiteengerafeld en verklaard vanuit de verschillende 
ontwikkelingsstadia die het dorp heeft gekend. Op basis van die 
analyse kan het bestaande dorp worden opgedeeld in een aantal 
gebieden. Sommige van die gebieden kennen een hoge mate 
van eenduidigheid en zijn ruimtelijk gezien een afspiegeling van 
één van de ontwikkelingstadia van het dorp (b.v. de planmatige 
uitbreidingen en de instituten/instellingen). Andere ontlenen hun 
huidige karakteristiek juist aan verschillende ontwikkelingsperiodes 
en kennen dan ook een veel grotere differentiatie als gevolg van die 
verschillende stadia (dorpskern en dorpsranden). 

In deze paragraaf worden deze gebieden na elkaar beschreven. 
Waar nodig voor de helderheid wordt kort ingegaan op de 
achtergronden van het ontstaan. Voor een volledig overzicht wordt 
echter verwezen naar de CHA. 

3.2.2. Dorpskern

Betekenis en opgave
De dorpskern rondom de kerk en langs de Dorpsstraat vormt het 
historische en sociale hart van het dorp. In de dorpskern komen 
elementen vanuit alle ontwikkelingstadia van Beekbergen samen 
waardoor het een gevarieerd maar ook verbrokkeld geheel vormt. 
De ruimtelijke kwaliteit van het totaal en de beleving van het 
historische karakter staat echter onder druk door een vergaande 
verdichting en transformatie van het oorspronkelijke losse 
bebouwingslint. Daarnaast bepaalt het  overladen (verkeerskundige) 
programma van de openbare ruimte in hoge mate de uitstraling van 
de Dorpstraat.

De opgave voor de beeldkwaliteit richt zich daarmee op een aantal 
aspecten. Het versterken van de algemene ruimtelijke kwaliteit 
van zowel individuele panden als de openbare ruimte heeft daarbij 

prioriteit. Hierbij dient een balans te worden gevonden tussen het 
streven naar eenheid van het totaalbeeld en de individuele expressie 
van de verschillende panden waar het straatbeeld uit is opgebouwd. 
Tot slot vormt de openbare ruimte vanuit beeldkwaliteit een aparte 
opgave waarbij gezocht moet worden naar een betere inpassing van 
het verkeerskundige programma in het historische karakter van de 
Dorpstraat. 

Ambitie en eindbeeld 
De Dorpstraat en het gebied rondom de kerk zijn herkenbaar als 
het historische hart van het dorp. De kwaliteit van bebouwing en de 
inrichting van de openbare ruimte weerspiegelt dit. Nog aanwezige 
historische aanleidingen zijn beter herkenbaar gemaakt en het 
historische groene karakter is hersteld. Het geheel heeft een 
‘ontspannen’ karakter waarin niet het verkeer maar de kwaliteit van 
gebouwen, groen en openbare ruimte het beeld bepaalt. 

Handreikingen
Stedenbouw en architectuur:
 Versterk het individuele karakter van de verschillende panden 

waardoor de gelaagdheid qua ontwikkelingsperiode en de 
variatie in bebouwingsstijlen beter zichtbaar wordt. 

 Vergroot de bijzondere kwaliteit van al aanwezige historische 
ensembles langs de dorpstraat zoals de kerk met tuin en het 
omringende gebied en de buitenruimtes rond de aanwezige 
instituten langs de dorpswegen.

 Voeg waar mogelijk bomen toe in voor-, zij- en achtertuinen 
waardoor het groene dorpsbeeld versterkt wordt.

 Herstel originele karakteristieken vooral bij die beeldbepalende 
panden die kenmerkend zijn voor (één of meerdere) 
ontwikkelingstadia van het dorp. 

Openbare ruimte:
 Verminder de dominantie van het verkeer en ‘standaard’ 

verkeerskundige oplossingen op het ruimtelijk beeld door 
noodzakelijke verkeerskundige elementen beter te integreren in 
een ruimtelijk totaalplan voor de openbare ruimte.

 Vergroot de kwaliteit van de openbare ruimte door juist in de 
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historische dorpskern te kiezen voor materialen die afwijken 
van de ‘standaard’ die ook in de planmatige wijken worden 
toegepast. Die materialen sluiten wel aan bij het dorpse karakter. 
Bijvoorbeeld; verhardingen worden eerder uitgevoerd in klinkers 
dan in grote natuurstenen platen.

 Herstel het groene karakter door waar mogelijk bomen in 
het straatbeeld toe te voegen of (delen van) de historische 
laanstructuur te herstellen

 Verbijzonder de ensembles van kerk/tuin, Papenberg, Kerk 
Allee, plein MFC, instellingen en oude kerkepaden door hier 
onderscheidende en bijzondere groene inrichtingen te maken.

3.2.3. Planmatige uitbreidingen 

Betekenis en opgave
De planmatige uitbreidingen binnen Beekbergen beslaan niet alleen 
vrijwel de gehele noordzijde van het dorp maar zijn ook in het 
zuidelijk deel van het dorp aanwezig. In het zuidelijk deel liggen ze 
wat verscholen tussen oudere linten. De planmatige uitbreidingen 
vormen een belangrijk onderdeel van de eigen identiteit van 
Beekbergen. Het laat zien dat ook in de Apeldoornse dorpen er 
een tijdsperiode is geweest waarbij planmatig werd ingezet op de 
ontwikkeling van het agrarisch kerkdorp tot een ‘burgerdorp’ 

Het meest bepalend hiervoor is het noordelijk deel van Beekbergen 
dat in zijn geheel als één ensemble is gecomponeerd waardoor  
stedenbouw, architectuur en groen sterk met elkaar samenhangen. 
Juist deze samenhang maakt het gebied tot een kwaliteitsvol en 
herkenbaar geheel. De opgave ligt dan ook vooral in het behoud van 
die zorgvuldige samenhang. In de andere planmatige uitbreidingen 
is die samenhang minder sterk. Hier ligt de opgave meer in het 
versterken van de interne samenhang binnen de buurten en tussen 
de buurten en omliggende dorpstructuren.

Ambitie beeldkwaliteit
De verschillende uitbreidingswijken zijn herkenbaar als gebieden 
met een eigen identiteit ten opzichte van elkaar en ten opzichte van 

de historische linten. Binnen de gebieden is een hoge mate van 
stedenbouwkundige samenhang zichtbaar die bepaald wordt door 
een ontworpen repetitie van verkaveling, typologie, architectuur 
en inrichting van de openbare ruimte. Aanpassingen of nieuwe 
elementen voegen zich daarbij naar de karakteristieken van het 
gebied. 

Handreikingen 

Stedenbouw en architectuur:
 Behoud en versterk de ruimtelijke samenhang en het 

planmatige karakter van de verschillende uitbreidingen.
 Zorg ervoor dat aanpassingen of toevoegingen zich 

ondergeschikt houden aan de stedenbouwkundige 
hoofdstructuur. Niet het individuele gebouw maar de 
betekenis ervan voor de grotere structuur is leidend voor de 
verschijningsvorm.

 Sluit aan op de specifi eke eigenschappen van elk onderdeel 
van de wijk door elementen uit de bestaande opzet over te 
nemen bij vernieuwingen zoals verkavelingstype, rooilijnen, 
volumewerking of architectonische elementen. 

 versterk de interne samenhang binnen de bestaande buurten 
en tussen de buurten en omliggende dorpstructuren.

Openbare ruimte:
 Wees zuinig op de heldere en gedifferentieerde 

groenstructuur. 
 Versterk de onderlinge verschillen in de boomstructuur 

binnen de wijk door de oorspronkelijke verschillen 
in boomsoorten en boomvormen per straat ook bij 
aanpassingen door te zetten. 

 Behoud de ruimtelijke samenhang binnen het noordelijke 
park en voorkom versnippering door het toevoegen van 
bebouwing of verschillende inrichtingselementen. 

 Behoud de eenvoudige en traditionele profi elindeling en 
materiaalkeuzes van de straten. Eenvoudige maar heldere 
profi elen van stoep,straat, stoep eventueel aangevuld met 
een groenstrook vormen hierbij het referentiebeeld. 
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 Pas materialen in de openbare ruimte toe die passen bij het 
tijdsbeeld waarin de wijk is gerealiseerd. Asfalt, betonbanden, 
30x30 tegels eventueel aangevuld met betonstraatstenen in 
een grijs/zwart palet. 

 Gebruik de groenstructuur ook om de ruimtelijke opbouw van 
de wijk te accentueren door boomvorm, stam/bladkleur te 
laten contrasteren met de bebouwing. 

3.2.4. Dorpsranden

Betekenis en opgave
Door de verdichting, de groei en het planmatige karakter van de 
uitbreidingen is de relatie tussen dorp en landschap in Beekbergen 
zelf nog maar zeer beperkt voelbaar. Juist deze samenhang is 
echter een essentieel aspect van het dorpse karakter en het 
kunnen herkennen van de ontstaansgeschiedenis van het dorp. 
In de randen van het dorp is deze relatie op veel plekken juist 
wel sterk ervaarbaar. Daarnaast zijn ook juist langs de randen de 
landschappelijke verschillen die mede de dorpsontwikkeling hebben 
bepaald goed voelbaar. 

Voor het beleefbaar houden van de relatie tussen dorp en landschap 
zijn dan ook juist de randen essentieel. De opgave is hier om het 
zicht op het landschap vrij te houden, de open ruimtes tussen dorp 
en bosrand open te houden en de verschillende karakters van de 
randen te behouden en te vergroten. 

Het ruimtelijk beeld van het dorp wordt mede bepaald door de 
kwaliteit van z’n begrenzing, de randen aan de horizon. De mooiste 
voorbeelden zijn die waar de
bebouwing opgenomen is in het groen van de opgaande 
erfbeplanting. Met het kleiner worden van de kavels verdwijnt echter 
de hoge erfbeplanting. Het is wenselijk juist in de dorpsranden 
ruimte te creëren voor de aanplant van opgaande erfbeplantingen

Ambitie voor de beeldkwaliteit
Vanaf de Tullekensmolenweg, Arnhemseweg, Hietveldweg en 

Ruitermolenweg is er zicht op het omliggende landschap. De 
karakteristieken van het omliggende landschap zijn daarbij 
herkenbaar in de manier waarop bebouwing is ingepast en de 
openbare ruimte is vormgegeven in de randen van het dorp. 
Hierdoor is de noordrand van Beekbergen anders dan de zuidrand 
en de westrand afwijkend van de oostrand. Overal geldt dat de 
dorpsranden een dorps (en dus geen stedelijk) karakter hebben: 
het gaat in principe om vrijstaande bebouwing van één bouwlaag 
met een kap in ruime, groene tuinen, met bomen in tuinen en/of 
wegbermen. 

Tullekensmolenweg (noordzijde)
De Tullekensmolenweg vormt de noordelijke dorpsrand van 
Beekbergen. De weg
vormde het ontginningslint parallel aan de Oude Beek. Van 
hieruit is het agrarisch lint ontstaan dat ook nu nog buiten 
Beekbergen doorloopt richting Lieren en Oosterhuizen. Aan de 
noordzijde van Beekbergen vormt het lint nu een combinatie van 
losse bebouwing vermengd met naoorlogse woningbouw als 
onderdeel van de zuidelijk gelegen uitbreidingswijk. Daarmee is de 
bebouwingsdichtheid aan de zuidelijke zijde (dorpszijde) van de 
weg veel groter dan aan de noordzijde (beekzijde). Hierdoor is er 
aan de dorpszijde van de weg sprake van lintbebouwing terwijl de 
beekzijde van de weg slechts incidenteel bebouwd is. Die plekken 
waar wel gebouwd is vallen steeds samen met een (voormalige) 
molenlokatie. 
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Handreikingen:
 Herstel waar mogelijk de oorspronkelijke losse korrel van het 

agrarisch lint waardoor de eenheid en het karakter van het 
lint vergroot wordt. 

 Houd het lint transparant, als overgang tussen enerzijds het 
beekdal en anderzijds dorp en enk.

 Behoud het contrast tussen het landschappelijke en 
historische karakter van enerzijds de Oude Beek die buiten 
het dorp ligt en anderzijds het kunstmatige en planmatige 
karakter van het park dat middenin de wijk ligt. 

 Versterk het robuuste landelijke karakter van het wegbeeld 
van de openbare ruimte waarmee het contrast met het 
stedelijke karakter van de wegen binnen de aangrenzende 
wijk  toeneemt.

 Maak de (voormalige) molenplaatsen bij nieuwe 
ontwikkelingen zichtbaar waardoor de historische kwaliteiten 
en betekenis van de Tullekensmolenweg beter voelbaar 
wordt.

 Voeg geen bebouwing toe tussen de Oude beek en de 
Tullekensmolenweg zodat de beek optimaal beleefbaar blijft.

 Ontsluit de beekzone voor recreatie door de aanleg van 
bijvoorbeeld een eenvoudig wandelpad en zorg voor 
continuïteit door ook in oostelijke  westelijke richting 
aansluiting mogelijk te maken. 

 Voeg boomcoulissen en boomgroepen toe om het beeld van 
de rand te verzachten.

Hietveldweg (zuidzijde)
De Hietveldweg en de aansluitende linten hebben nog een sterk 
historisch bepaald karakter waarbij landschap en dorp op een 
zachte manier in elkaar overlopen en zich vermengen. Zowel de 
ruimte en lucht die er tussen de bebouwing zit, als de zeer dorpse 
inrichting van de openbare ruimte met grind, bepalen dit beeld. 

Handreikingen:
 Behoud zo veel mogelijk het zicht op het omliggende 

landschap.
 Houd het landschap tussen het dorp en de bosrand zo veel 

mogelijk open.
 Zorg dat bebouwde en onbebouwde kavels zich blijven 

afwisselen.
 Zorg dat woningen op grote kavels met voldoende groen 

staan zodat het geheel zich op een natuurlijke manier voegt 
in het omliggende landschap.

 Behoud de losse inrichting en afbakening van de openbare 
ruimte door erfgrenzen licht te laten verspringen of ze geknikt 
vorm te geven.

 Behoud de grindbermen en zet deze waar mogelijk door in 
aansluitende linten. 

 Voeg boomcoulissen en boomgroepen toe om het beeld van 
de rand te verzachten.

Arnhemseweg (westzijde)
De provinciale weg domineert als verkeersader in hoge mate het 
beeld van de westrand van het dorp. De lintbebouwing die zich 
op de weg oriënteert is gevarieerd van karakter. Ter hoogte van 
de aansluiting met de dorpsstraat is sprake van een duidelijke 
‘poortwerking’ door de sterke verdichting en de grote volumes 
die hier aan zowel de oostzijde van de Arnhemseweg als aan 
weerszijden van de dorpsstraat zijn gerealiseerd. De bebouwing 
weerspiegelt verschillende ontwikkelingsstadia van het dorp. 
Het zuidelijke gedeelte van de weg is nauwelijks bebouwd en 
ligt deels in het open agrarische landschap en deels in gesloten 
boslandschap. De openbare ruimte is vooral een functioneel 
ingerichte verkeersruimte. 

Handreikingen:
 Verbeter de landschappelijke inpassing van de provinciale 

weg waarbij het wegbeeld en de toegepaste materialen 
meer aansluiting zoeken op de bebouwde en onbebouwde 
omgeving. 

 Behoud de openheid aan beide zijden van de weg ten zuiden 
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van het dorp.
 Versterk de groenstructuur langs het bebouwde deel van 

de provinciale weg waardoor de grote maat en schaal van 
de weg zich beter voegt naar de kleinschalige bebouwing 
eromheen. 

 Houd de westzijde van de weg vrij van verdichting. Het 
bebouwingslint langs de oostzijde kan verdicht worden. 
Hierbij moet worden aangesloten op de bestaande 
bebouwing. 

 Voeg boomcoulissen en boomgroepen toe om het beeld van 
de rand te verzachten. 

Ruitersmolenweg (oostzijde)
De Ruitersmolenweg vormt de huidige oostgrens van het dorp. 
Aan de oostzijde ligt meteen de grote open enk. Deze zijde van de 
weg is nagenoeg onbebouwd. de westzijde bestaat uit woningen in 
lintbebouwing.
Omdat de locatie ten westen van de Ruitersmolenweg in de 
structuurvisie is aangewezen als ontwikkelingslocatie zal deze weg 
op termijn ‘in het dorp’ liggen. Omdat deze ontwikkeling niet in het 
bestemmingsplan is opgenomen wordt voor dit BKP uitgegaan 
van de huidige ruimtelijke context waarbij de weg de grens tussen 
dorp en open agrarisch gebied vormt. De dorpszijde vormt een 
bebouwingslint. 

Handreikingen:
 Behoud het scherpe contrast (bebouwd-onbebouwd) tussen 

west en oostzijde van de Ruitersmolenweg waarbij de weg 
een scherpe grens vormt tussen dorp en landschap. 

 Oriënteer nieuwe woningen aan de westzijde op de weg.
 Behoud het landelijke profi el van de weg.
 Voeg boomcoulissen en boomgroepen toe om het beeld van 

de rand te verzachten.

3.2.4. Instellingen

Betekenis en opgave
De instituten en instellingen die in en rond het dorp aanwezig 
zijn vormen een aparte ‘laag’ in de ontstaansgeschiedenis en 
het beeld van het dorp. De aanwezigheid van de zorgcomplexen 
waren bepalend voor het gegeven dat juist Beekbergen 
begin twintigste eeuw kon uitgroeien tot ‘burgerdorp’ met het 
bijbehorende voorzieningenpakket. Vanuit dat perspectief zijn ze 
van aanzienlijk belang voor het zichtbaar houden van de totale 
ontwikkelingsgeschiedenis van het dorp. 

In veel gevallen is de oorspronkelijk ruime opzet van 
paviljoenachtige gebouwen in grote (afgesloten) tuinen en parken 
in latere ontwikkelstadia verdicht en aangevuld. Hierdoor is de 
oorspronkelijke losse opzet met ‘lucht en ruimte’ vaak veranderd in 
een geheel van (aaneengesloten) grote gebouwen met een klein 
randje groen eromheen.

De opgave voor de bestaande instellingen ligt dan ook met name in 
het behoud of herstel van de ‘lucht en ruimte’ op het terrein en de 
eigen identiteit van de verschillende terreinen.

Ambitie beeldkwaliteit
De instellingen vormen herkenbare plekken in het dorp met 
een eigen beeld dat afwijkt van de korrelgrootte en opzet van 
de lintbebouwing of de planmatige wijken. Een groene context 
(tuin, park, agrarisch land) zorgt ervoor dat de gebouwen in een 
campusachtige setting staan en zich goed voegen naar de dorpse 
maat en schaal van de omliggende lintbebouwing. Elk terrein vormt 
een samenhangend ensemble van gebouwen, infrastructuur en tuin/
parkruimtes. De instellingen kennen een eigen architectuurbeeld 
die per locatie bijdraagt aan het versterken van de onderlinge 
samenhang binnen het ensemble van gebouwen. 



34
 Straatnamenkaart Lieren Structuur Lieren met dorpsranden (oranje), planmatige uitbreidingen (geel) 

en bijzondere plekken (blauw)



Beekbergen en Lieren Beeldkwaliteitplan en Welstandskaders 10-10-2011 35

Handreikingen

Stedenbouw en architectuur:
 Ontwerp de nieuwbouw altijd vanuit een ruimtelijke totaalvisie 

op het gehele terrein waarbij de ensemblewerking van 
gebouwen, infrastructuur en parkachtige buitenruimtes het 
vertrekpunt is.

 Zet bij het toevoegen of wijzigen van gebouwen de 
oorspronkelijke campusachtige opzet van losse gebouwen in 
een groene omgeving door

 Zorg ervoor dat de bebouwing eerder breed dan hoog wordt 
waardoor het ruimtelijk beter aansluit op de omgeving.

 Geef grote volumes vooral aan de straatzijdes voldoende 
ruimte zodat ze in een eigen ‘tuin’ liggen en niet hard aan de 
straat staan. 

 Indien gebouwen onderling gekoppeld worden, zorg er dan 
voor dat de koppelingen transparant en ondergeschikt zijn. 

 Versterk de eigenheid en herkenbaarheid van de architectuur 
van de instellingen waarbij ze af mogen wijken van de rest 
van het dorp door afwijkende vormentaal, kleurgebruik of 
detaillering.

Buitenruimtes:
 Neem bij het ontwerp van de gebouwen altijd ook de 

omliggende buitenruimte in het ontwerp mee.
 Richt de buitenruimte primair groen in en zorg dat 

parkeeroplossingen en bevoorrading het tuin/parkachtige 
beeld niet ondergraven. 

 Behoud bestaande bomen als drager van het parkachtige 
campusbeeld.

3.3 Handreiking beheersgebieden Lieren

3.3.1. Gebiedsindeling 
In tegenstelling tot Beekbergen, is Lieren nog in hoge mate 
een ruimtelijke eenheid met een eenduidige structuur en 
verschijningsvorm. De reden hiervoor ligt in de beperkte (planmatige) 

groei die Lieren heeft gehad waardoor vanuit de oorspronkelijke 
agrarische korrel in het dorp wel is verdicht en uitgebreid maar 
waarbij wel steeds is voortgebouwd op die agrarische oorsprong. 

Binnen die eenduidige structuur kan nog onderscheid gemaakt 
worden tussen de doorlopende historische linten van de 
Tullekensmolenweg, Molenvaart, Molenberg,  Dorpstraat en de 
Lierderstraat. 

Ook in Lieren zijn een aantal kleine planmatige woningcomplexen 
gerealiseerd die ruimtelijk niet aansluiten op de historische 
agrarische typologie. Het gaat daarbij om het Lierdererf en de 
woonstraatjes rond Voshuizen en de Pastoriestraat.

In het dorp liggen een aantal bijzondere plekken die als gebouw 
of als ensemble bijdrage aan het dorpse karakter. Het gaat daarbij 
om het coöperatiecomplex, de remise met station van de Veluwse 
Stoom Maatschappij (VSM) en de Protestantse kerk met naaste 
omgeving. 

3.3.3. Historische linten

Betekenis en opgave
Lieren is ontstaan vanuit een verdicht patroon van boerderijen langs 
oude ontginnings- en verbindingspaden parallel aan en haaks op 
de Oude Beek. De Tullekensmolenweg, Veldbrugweg. Molenvaart, 
Molenberg, Dorpstraat en Lierderstraat zijn hier nog de restanten 
van. Deze wegen vormen de hoofdstructuur van het dorp en zijn 
daarmee bepalend voor het kunnen ervaren van de eigenheid en 
dorpsheid van Lieren. De opgave voor deze linten is dan ook om de 
oorspronkelijke karakteristieken van de bebouwing en de openbare 
ruimte zoveel mogelijk te behouden en nieuwe toevoegingen zo 
onopvallend mogelijk te integreren. 

Ambitie beeldkwaliteit
De bebouwing van de linten vormt een combinatie van (eventueel 
getransformeerde) agrarische bebouwing (met de typisch Lierense 
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‘grove boeren korrel’ en achterzijde naar de weg) en daartussen 
toevoegingen met een kleinere korrel.(de ‘fi jne burgerkorrel’). De 
openbare ruimte is robuust, landelijk en eenvoudig van opzet. Op de 
plekken waar de linten elkaar kruisen zijn informele groene plekken 
aanwezig met een eenvoudige groene landelijke inrichting. De 
dorpsranden hebben een dorps (en dus geen stedelijk) karakter: het 
gaat in principe om vrijstaande bebouwing van één bouwlaag met 
een kap.
 
Handreikingen
Stedenbouw en architectuur:

 Behoud de zachte overgang van onbebouwd (m.n. de enk) 
naar dun bebouwd (buiten het dorp) naar dichter bebouwd 
(in het dorp). Hetzelfde geldt voor de overgang van grote 
volumes (buiten) naar kleinere volumes (in het dorp).

 Laat in de buitenrand van het dorp ook kavels en delen 
van erven open zodat het contact met het landschap van 
het beekdal of de enk ervaarbaar blijft door middel van 
doorzichten.

 Behoud de afwisseling qua bebouwing langs het lint zowel 
qua typologie (menging van grovere grote korrel en fi jnere 
korrel) als ook qua rooilijnen en architectuur.

 Behoud de nog aanwezige ‘grote maten’ van de oude 
boerderijen door deze bij transformaties om te vormen naar 
meerdere woningen in de oorspronkelijke boerderij.

 Behoud het eenvoudige en stenige karakter van de oud 
bedrijfserven die bij de oude boerderijen (die veelal met hun 
bedrijfsgedeelte naar de weg waren gekeerd) aansloten op 
de weg. Voorkom dat de (vm.) boerderijen verborgen raken 
achter opgaand groen in nieuw aangelegde voortuinen. 
Siertuinen horen vanouds aan het van de weg afgekeerde 
woongedeelte van de boerderijen. 

 Realiseer, als transformatie van bestaande agrarische 
bebouwing niet mogelijk is, nieuwbouw die in typologie, 
volume en architectuur zich laat inspireren op de bestaande 
bebouwing.

 Laat de beek als onafhankelijk element door en langs het 
dorp lopen.

Openbare ruimte:
 Zet de landelijke profi elen van buiten het dorp ook binnen 

het dorp door zodat de verwevenheid tussen dorp en 
landschap ook in het dorp voelbaar blijft.

 Voeg geen typisch stedelijke openbare ruimte vormen 
toe (plein, park, plantsoenen, stoepen) maar versterk 
de aanwezige landschapstructuren van houtwallen, 
boomsingels en erfbeplantingen.

 Behoud het eenvoudige, robuuste en agrarische karakter 
van de openbare ruimte met eenvoudige materialen (grind, 
gras, asfalt, betonklinkers).

 Versterk het informele, landelijke karakter van de groene 
driehoekjes die op de kruisingen van de (historische) linten 
zijn ontstaan.

 Behoud de zachte overgangen tussen erven en wegen door 
bermen uit te voeren in gras, grind of betonnen grasstenen. 

 Voorkom aanpassingen die het wegbeeld verder 
formaliseren zoals verkeerskundige belijningen, brede goten, 
trottoirs of afwijkende materialen.

 Ontsluit de beekzone voor recreatie door de aanleg van 
bijvoorbeeld een eenvoudig wandelpad en zorg voor 
continuïteit door ook in oostelijke  westelijke richting 
aansluiting mogelijk te maken. 

 Voorzie de beek van beekbegeleidende beplanting. 
(beekplan beekbergse beek)

3.3.3 Woonstraatjes

Betekenis en opgave
De woonstraatjes Lierdererf, Voshuizen en Pastoriestraat zijn 
dorps in hun opzet en omvang maar missen de voor Lieren zo 
karakteristieke informele kenmerken die wel langs de historische 
linten zichtbaar zijn. Door hun ligging op onopvallende plekken 
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tussen de hoofdstructuur van de historische linten is de impact 
op de beleving van het dorpsbeeld beperkt. De opgave voor deze 
gebiedjes is dan ook om de dorpse karakteristieken die er wel zijn 
te handhaven en bij nieuwe toevoegingen of wijzigingen het dorpse 
karakter te versterken.

Ambitie beeldkwaliteit
De woonstraatjes vormen kleinschalige elementen met een 
onderling verschillende karakteristiek, bepaald door verschillen 
in verkaveling, rooilijn en architectuur. De bebouwing heeft een 
onopvallend, kleinschalige karakter waarbij afhankelijk van de 
situatie woningtypes en architectuur herhaald worden dan wel 
een sterk individueel karakter hebben. De openbare ruimte van de 
woonstraatjes sluit zoveel mogelijk aan op de karakteristieken van 
de historische linten met eenvoudige profi elen en materialen en een 
groen karakter dat refereert aan het omliggende landschap. 

Handreikingen
Stedenbouw en architectuur:

 Respecteer de aanwezige verschillen tussen de 
woonstraatjes onderling en behoud de bestaande 
typologie, rooilijnen, volumeopbouw.

 Realiseer bij  transformatie of toevoegingen naar een 
meer dorpsspecifi eke architectuur die geïnspireerd is op 
de typologische kenmerken van de historische linten. 

Openbare ruimte:
 Vergroot de aansluiting van de inrichting van de openbare 

ruimte van de woonstraten op die van de historische linten 
door waar mogelijk elementen van de inrichting van de linten 
ook in de woonstraten door te zetten.

 Pas eenvoudige materialen en eenvoudige 
inrichtingsprincipes toe. 

3.3.4 Bijzondere plekken

Betekenis en opgave
Juist bijzondere plekken zoals het coöperatie gebouw, de 

Protestantse kerk en directe omgeving, en de remise en het station 
van de VSM dragen bij aan de eigen identiteit van het dorp en zijn 
‘smaakmakers’ in het ruimtelijk beeld. De opgave is dan ook om 
zowel de individuele kwaliteit van de gebouwen als de kwaliteit van 
het ensemble te behouden of te vertalen naar een nieuwe situatie. 

Ambitie beeldkwaliteit
Het coöperatiegebouw met silo, de kerk met pastorie en de remise/
station van de VSM zijn herkenbaar als bijzondere ensembles in het 
dorp met een geheel eigen identiteit en architectuur. 

Handreikingen
Coöperatiecomplex:

 Integreer het coöperatie gebouw en de silo in de 
herontwikkeling.

 Behoud elementen die verwijzen naar de oorspronkelijke 
functie of geef deze een nieuwe plek in een nieuw ontwerp. 

Protestantse Kerk en omgeving:
 Behoud het historische karakter van het ensemble van kerk 

en pastorie en ruime groene kerktuin.
 Pas nieuwe elementen op zorgvuldige wijze in zodat ze 

geen afbreuk doen aan het historische ensemble, en behoud 
ruimte rond de kerk zodat het een landmark blijft.

Remise en station VSM:
 Behoud het historische karakter van het ensemble en 

versterk de onderlinge ruimtelijke samenhang.
 Pas nieuwe elementen op zorgvuldige wijze in zodat ze geen 

afbreuk doen aan het historische ensemble.
 Behoud de informele, landelijke sfeer van de buitenruimte.
 Stem de inrichting van de omgeving van de spoorkruising 

af op het historische beeld van de Remise en het station 
waardoor de kwaliteit van het complex bepalend wordt voor 
de totale westelijke dorpsentree.





4. Welstandskader
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de gebiedscriteria. De algemene criteria zijn opgenomen in de 
Kadernota “Over Welstand Geschreven”(Gemeente Apeldoorn, mei 
2004). Deze nota geeft naast de algemene criteria een overzicht van 
het vastgestelde welstandsbeleid van de gemeente Apeldoorn. Deze 
Kadernota is conform de notitie “Minder Strikte Welstand” gewijzigd.

De criteria die specifi ek voor bepaalde gebieden gelden, zijn 
opgenomen in aparte gebiedsnota’s. als deeluitwerking van de 
Kadernota “Over Welstand Geschreven”. De grens van het gebied 
van die gebiedsgerichte welstandsnota’s valt samen met de grens 
van het bestemmingsplan dat voor dat gebied ontwikkeld wordt.

4.2   Beoordelingskaders bouwplannen

Werkwijze
De beoordelingskaders zijn per welstandsthema uitgewerkt 
en hebben betrekking op de welstandsbeoordeling van 
vergunningsplichtige bouwplannen. De Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit (CRK) beoordeelt ingekomen plannen en adviseert het 
gemeentebestuur op grond van de beoordelingskaders zoals die 
in deze uitwerking zijn vastgelegd. Deze gebiedsgerichte criteria 
geven richting aan de zorg en aandacht voor de vormgeving van 
een gebouw, voor zowel initiatiefnemers van een bouwplan, als 
voor de gemeente en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De 
gebiedscriteria zijn gekoppeld aan de gebiedskenmerken. Met deze 
kenmerken wordt aangegeven welke elementen voor de kwaliteit 
en beleving van de bebouwde omgeving belangrijk zijn. Naast een 
toetsende functie geven de criteria ook aan alle belanghebbenden 
de rechtzekerheid en duidelijkheid waar plannen ten minste aan 
moeten voldoen. 

Wanneer een bouwaanvraag niet aan één of meer welstandscriteria 
voldoet, zal een negatief welstandsoordeel worden gegeven op 
basis van argumentatie die voortvloeit uit het beoordelingskader. 
Uitzondering hierop is een bouwplan dat afwijkt van de 

4. Welstandskader

4.1 Inleiding
In hoofdstuk 3 is door middel van een handreiking de ambitie 
voor de ruimtelijke kwaliteit voor beide dorpen beschreven. In dit 
hoofdstuk staat het Gebiedsgericht Welstandskader voor zowel 
Beekbergen als Lieren. Dit welstandsbeleid is opgesteld in het kader 
van de actualisering van het bestemmingsplan Beekbergen / Lieren 
en vormt het formele welstandskader voor bouwplannen. 

In het welstandskader worden concrete en duidelijk omschreven 
criteria vastgelegd waaraan bouwplannen worden getoetst. Het 
welstandskader is een soort “kwaliteitsgarantie” dat minimaal vereist 
is om het specifi eke eigen dorpskarakter van de beide dorpen 
te behouden en daar waar nodig te versterken. De in het vorige 
hoofdstuk beschreven Handreiking daagt echter uit om nog een paar 
stappen verder te gaan.

Opzet
Het welstandskader bestaat uit een gebiedsgericht beheerkader met 
welstandscriteria voor de bestaande bebouwing binnen de dorpen. 
Zodra nieuwe ontwikkelingen gerealiseerd zijn, vallen ze binnen het 
gebiedsgerichte beheerkader. 
De dorpsvisie geeft uitbreidingsruimte voor beide dorpen aan. Op dit 
moment zijn die ontwikkelingen nog onvoldoende helder waardoor 
ze niet in het nieuwe bestemmingsplan zijn opgenomen. Voor de 
uitbreidingslokaties wordt een ontwikkelingsgericht welstandskader 
met beeldkwaliteitcriteria ten aanzien van de nieuwe ontwikkelingen 
opgesteld wanneer de ontwikkeling van die lokaties aan bod komt.

Doel, functie en status
De gewijzigde woningwet van 1 januari 2003 schrijft voor dat 
gemeenten een welstandsnota voor hun grondgebied moeten 
opstellen, waarin criteria zijn opgenomen waaraan bouwplannen 
kunnen worden getoetst. Die criteria worden verdeeld in algemene 
criteria en criteria die specifi ek gelden voor een bepaald gebied, 
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geformuleerde gebiedsgerichte criteria maar door bijzondere 
schoonheid wél aan redelijke eisen van welstand voldoet. In dat 
geval mag de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit teruggrijpen op de 
algemene welstandscriteria uit de kadernota. De CRK motiveert in 
zo’n geval de afwijking van de gebiedsgerichte criteria en adviseert 
burgemeester en wethouders hierover (gemotiveerd afwijken).

Bij bouwplannen die de bestaande structuur van de buurt 
of wijk vervangen of doorbreken is er sprake van een grote 
(her)ontwikkeling en derhalve een aparte procedure voor 
welstandsbeoordeling. Voor de kleine bouwwerken, zoals 
dakkapellen, schuren, carports, erfafscheidingen e.d. heeft de 
gemeente sneltoetscriteria vastgesteld.

Monumenten worden getoetst aan de Monumentenwet en 
de Erfgoedverordening. De welstandskaders, inclusief de 
sneltoetscriteria, zijn dan ook niet op monumenten van toepassing.

Welstandsthema’s 
Thema’s zijn gebieden met bepaalde kenmerken die aanleiding 
geven voor specifi eke bij dat gebied behorende welstandscriteria, 
bijvoorbeeld het thema Lintbebouwing of het thema Moderne 
architectuur en stedenbouw. In de kadernota ‘over welstand 
geschreven’ is voor het totale grondgebied van de gemeente 
Apeldoorn een verdeling van deze thema’s gemaakt. Deze indeling 
vormt het vertrekpunt voor het gebiedsspecifi ek welstandsbeleid 
zoals dat in voorliggend welstandskader is geformuleerd. Elk 
welstandsthema heeft een aantal kenmerken die leidend zijn voor 
de beoordeling van bouwplannen. Het gaat hierbij om een viertal 
kenmerken: 

situering
Hier komt de situering van een gebouw aan de orde, d.w.z. de 
positie van het gebouw/bouwwerk in relatie tot de belendingen en 
de publieke ruimte. Onderdelen: verkavelingtype, positie onderling, 
afstand onderling, plaatsing op kavel, bouwrichting, herhaling/
ritmiek.

massa en vorm
Het gaat hier om de hoofdvorm en -massa van een gebouw in 
relatie tot of met de omgeving. In de ruimtelijke verschijningsvorm 
zijn de massa en de vorm van het gebouw de intermediair tussen 
stedenbouwkundige en architectonische kenmerken. Onderdelen: 
opbouw hoofdmassa, profi el ruimte, samenstelling massa, kapvorm 
en -richting, relatieve omvang, vormbehandeling.

gevelkarakteristiek
Het gaat hier om de verschijningsvorm en/of aanzichten van 
een gebouw. Naast de relatie met de omgeving wordt hier met 
name de karakteristiek van het gebouw als object beschreven en 
gewaardeerd. Onderdelen: gerichtheid en oriëntatie, bouwstijl, 
geleding, indeling, geveltypering en plasticiteit.

detaillering, kleur en materiaal
Het gaat hier om de verschijningsvorm van een gebouw. Kleur, 
detaillering en materiaal zijn zeer beeldbepalend voor de 
verschijningsvorm van een gebouw, straat en/of gebied. Onderdelen: 
gaafheid/oorspronkelijkheid, materiaalgebruik, kleurtoon en 
toepassing, decoraties en ornamenten.

Welstandsniveaus
In het gebiedsgericht welstandskader wordt aangegeven in welke 
gebieden de gemeente meer regulering wenst en in welke gebieden 
minder. Dit gebeurt door het vastleggen van welstandsniveaus, die 
het ambitieniveau vormen ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit. 
Apeldoorn kent vier niveaus: zwaar, normaal, soepel en vrij.

Binnen dezelfde welstandsniveaus kan de wijze van 
welstandstoetsing per thema verschillen zodat er met de eigenheid 
van het gebied rekening kan worden gehouden. Ook zal de 
welstandstoetsing voor nieuw te ontwikkelen gebieden/locaties 
verschillen van de beheergebieden. Bovendien kan tussen twee 
gebieden met eenzelfde gebiedsthema verschil zijn in de zwaarte 
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van het welstandstoezicht. Deze nuancering en specifi catie van de 
verschillende welstandsniveaus komen tot uiting in dit hoofdstuk.

Het welstandsniveau wordt bepaald door de waarde van de 
hoofdopzet, de ontsluitingen, de openbare ruimte en/of de 
bebouwing. Om die waarde vast te stellen is gekeken naar het 
bestaande ruimtelijk beleid, zoals de Kadernota over welstand 
geschreven, de Nota I-cultuur, de Cultuurhistorische Analyse 
Beekbergen Lieren en overige beleidsstukken. Daarnaast 
is er gekeken naar de cultuurhistorische, landschappelijke, 
stedenbouwkundige en architectonische betekenis van een structuur 
of gebied. Ook zijn de openbaarheid en dynamiek bepalend voor 
de gewenste kwaliteitszorg, zoals bij winkelcentra en andere 
voorzieningen die veel mensen trekken en sociale knooppunten 
vormen. In dergelijke gevallen is het maatschappelijke belang van 
kwaliteit groter, waardoor er hogere eisen worden gesteld aan de 
vormgeving van de bebouwde en onbebouwde omgeving. Daarnaast 
is ook de mogelijke kwetsbaarheid van het straatbeeld meegenomen 
in de waardering. De gevoeligheid voor aantasting van het beeld 
is afhankelijk van het verschil tussen de oorspronkelijke en huidige 
opvattingen over ruimte, gebruik en schoonheid.

Het gemeentelijk beleid is erop gericht om de welstandsbeoordeling 
niet strenger te maken dan nodig is. Daar waar de ruimtelijke 
kwaliteit minder afhankelijk is van welstand wordt een soepele 
beoordeling voorgestaan.

Daarnaast gelden t.a.v. de welstandsniveaus nog de volgende 2 
specifi eke regelingen:

 Conform de notitie “Minder Strikte Welstand” zijn achtererven 
in gebieden met het welstandsniveau “soepel” welstandsvrij.

 Conform de Beleidsnota Hoogbouw “Ruimte door Hoogte” 
geldt voor hoogbouw (hoger dan 25 meter) altijd het 
welstandsniveau “zwaar”.

In het beleid wordt per welstandsniveau onderscheid gemaakt 

tussen voor- en achterkantsituaties. Een aanbouw aan de achterkant 
heeft over het algemeen namelijk minder invloed op het openbare 
beeld dan een vergelijkbare toevoeging aan de voorkant. De matrix 
op pagina 46 geeft dit weer. 

In relatie tot de omgeving:
Voor deze toetsing is de stedenbouwkundige samenhang van 
complexen en straatbeelden essentieel. Criteria zijn erop gericht om 
de hoofdvorm van een gebouw of blok intact te laten. Ingrepen in 
een gebouw of een bebouwingsensemble worden daarbij bekeken 
in relatie met de bebouwing in de omgeving. Daarbij wordt gekeken 
naar de stedenbouwkundige impact van de verandering.

In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand:
Voor deze toetsing wordt gelet op zowel de stedenbouwkundige 
samenhang als op de architectuur van het gebouw. Het gaat hier 
vaak om beeldbepalende gebouwen en ensembles die ruimtelijk en 
architectonisch een eenheid vormen. Criteria zijn erop gericht om de 
karakteristiek van een gebouw of blok intact te laten. Ingrepen in een 
blok of een ensemble van blokken worden niet alleen beoordeeld 
in relatie met de bebouwing in de omgeving. Ook wordt gekeken 
naar de architectonisch relevante details, materiaal en kleur, 
die in samenhang met de omgeving en het blok moeten worden 
vormgegeven.
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4.3 Beheerkader Beekbergen

4.3.1  Welstandsthema’s 
In de overkoepelende kadernota ‘over welstand gesproken’ 
is Beekbergen in zijn volledigheid opgenomen onder het 
welstandsthema ‘dorp’. Alleen aan de zuidzijde is een klein deel 
van het dorp opgenomen onder welstandsthema ‘instituten en 
buitenplaatsen’. In het voorliggende gebiedsgerichte welstandskader 
wordt daar een verdere nuancering op aangebracht die beter 
aansluit op de verschillen die er binnen Beekbergen zichtbaar zijn. 

De basis voor de indeling in welstandsthema’s ligt in de 
gebiedsindeling die in de handreiking voor de ruimtelijke kwaliteit zijn 
gehanteerd (zie 3.3.1). Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen 
lintbebouwing, dorpsbebouwing en op kleine schaal ook instituten en 
buitenplaatsen. 

Agrarisch buitengebied 
Beekbergen en Lieren zijn dorpen met een agrarische oorsprong. Dat 
is nu nog steeds zichtbaar doordat weitjes en akkers tot ver in het 
dorp reiken. In Lieren is dat het sterkst aanwezig en zichtbaar.
Een deel van de als agrarisch aangegeven gronden zijn onderdeel 
van de enken die voor de ontwikkeling van de dorpen van groot 
belang zijn (geweest)
Ondanks schaalvergroting van de boerenbedrijven in de 20e eeuw, is 
de kleinschalige oorsprong van de Apeldoornse boerderijen nog altijd 
zichtbaar in het landschap. Dat komt ook doordat binnen de begrenzing 
van dit plan niet veel actieve agrarische bedrijven aanwezig zijn. De 
actieve agrariërs binnen het plangebied bevinden zich hoofdzakelijk 
bij Lieren.

De boerenerven zijn kleine clusters van bebouwing in een open 
of half open landschap. Ze worden gekenmerkt door een sterke 
verwevenheid met het omringende landschap en weinig verharde 
buitenruimte. De gebouwen op een boerenerf hebben onderling een 
sterke (functionele) samenhang. 

Op boerenerven is sprake van een sterke hiërarchie in bebouwing: de 
boerderij is het hoofdgebouw, de schuren en andere bijgebouwen zijn 
daaraan in schaal, materiaal en detaillering ondergeschikt.

Een aantal boerderijen verandert van functie (vaak worden het 
woonhuizen), waardoor bestaande gebouwen verbouwd moeten 
worden en/of nieuwe gebouwen moeten worden toegevoegd. Dit 
geldt in mindere mate ook voor bedrijfsmatige boerderijen, die 
gemoderniseerd worden. In beide gevallen kan het karakter van het 
boerenerf (zoals dat hierboven omschreven is) gehandhaafd blijven. 

Bij uitbreiding, verbouwing of renovatie dient het oorspronkelijke 
karakter van het pand en het erf als uitgangspunt. Bij (vervangende) 
nieuwbouw dient aangesloten te worden bij de situering, massa en 
vorm van de aanwezige bebouwing in de omgeving. Gebruik van 
eigentijdse en afwijkende gevelkarakteristieken en detailleringen, 
kleuren en materialen is beargumenteerd mogelijk. De hiërarchie op 
het erf is daarbij uitgangspunt.

Dorpen 
De dorpsbebouwing bestaat buiten de linten vooral uit planmatige 
uitbreidingen met een diversiteit aan bebouwing uit verschillende 
decennia. Zo kenmerkt de ene woonwijk zich door heldere 
opbouw met straten waaraan de woonbebouwing gelegen is, 
terwijl andere wijken een meer introverte structuur kennen met 
parkeerhofjes en doodlopende straten. De uitbreidingswijken zijn 
weinig gebiedsspecifi ek en sluiten niet altijd aan op het omliggende 
landschap of kenmerken van de historische lintstructuur. Juist 
het planmatige karakter is echter wel typerend voor de jongste 
ontwikkelingsgeschiedenis van het dorp Beekbergen zelf en komt op 
deze schaal niet voor in de andere dorpen. 

Het uitgangspunt voor welstandtoezicht in deze delen is dat er 
zorgvuldige aandacht wordt besteed aan de samenhang in het 
totaalbeeld en dat de vormgegeven eenheid per straat of blok 
zoveel mogelijk behouden blijft. Voor het welstandstoezicht zal 
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in deze wijken het accent liggen op het behoud van samenhang 
van de afzonderlijk vormgegeven woonblokken, buurten en 
straten als stedenbouwkundig of architectonisch geheel. Hierbij 
zijn voornamelijk de hoofdvorm, toevoegingen aan de gevel en 
dakvlakken en gevelwijzigingen belangrijke items.

Instituten en buitenplaatsen
De in het dorp aanwezige (zorg)instellingen vormen zowel 
historisch als ruimtelijk een aparte laag binnen het dorpsbeeld en 
passen daarbij niet onder de karakteristieken van de linten of de 
dorpsbebouwing. 

Instituten en Buitenplaatsen zijn aangelegd in het landschap en 
vormen ensembles waarbij bebouwing en buitenruimte één geheel 
zijn. De relatie met het omliggende landschap is per gebouw 
(ensemble) verschillend. De verschillende gebouwen zijn zoals vaker 
bij instituten en buitenplaatsen in fasen neergezet. Door uitbreiding 
van dit soort complexen kan de landschappelijke context onder druk 
komen te staan. 

Het uitgangspunt voor welstandstoezicht ligt hierbij vooral op het 
behoud of versterken van een herkenbaar ensemble van gebouwen 
in het groen. Hierbij is vooral de maat en schaal van de bebouwing 
versus de hoeveelheid groene buitenruimte bepalend voor de 
kwaliteit. 

Lintbebouwing
Binnen Beekbergen bestaan verschillende linten, te weten de 
Arnhemseweg, de Dorpsstraat, de Tullekensmolenweg, de 
Ruitersmolenweg, de Loenenseweg, de Kerkweg, de Hietveldweg 
en de Holleweg. De waarde van de bebouwingslinten is enerzijds 
te vinden in de stedenbouwkundige karakteristiek van vrijstaande 
objecten met vergelijkbare massa en een historisch gegroeide 
diversiteit in architectuur en inrichting, maar anderzijds ook in de 
verschillende unieke objecten die het lint verbijzonderen. Daarnaast 
hebben enkele linten ook een hoge kwaliteit door de smalle 

wegprofi elen, die de kleinschaligheid van een dorp weerspiegelen.

Het uitgangspunt voor het welstandstoezicht ligt bij de linten op het 
behouden van de stedenbouwkundige karakteristiek van vrijstaande 
objecten met een diversiteit aan architectuur en een verwantschap in 
massa en vorm. 

Parken, groenzones en begraafplaatsen 
In Beekbergen zijn er twee gebieden die onder dit thema zouden 
kunnen vallen. De ene is het park in het noordelijk deel van Beekbergen, 
de andere is de begraafplaats ten zuiden van Beekbergen. Het park is 
een ruime groenzone waarlangs gewoond wordt. In het park is geen 
bebouwing opgenomen maar wel een verhard volleybalveld. Dit park 
is onlosmakelijk verbonden met de omliggende woonbuurt waardoor 
het in dat thema is meegenomen. 

De begraafplaats ligt relatief ver buiten het dorp en niet bij een kerk. Het 
ligt tegen de bosrand aan en wordt daar visueel gezien in opgenomen. 
Toch vormt het een bijzondere, kleine groene ruimte omringd door 
hoog opgaand groen. Bebouwing is beperkt tot grafmonumenten en 
een aula met dienstruimten. 
De begraafplaats is een gemeentelijk monument.
Bebouwing
Sport, recreatie 
Het sportpark van Beekbergen bestaat uit open ruimtes met 
sportvelden en parkeergelegenheden, omrandt met hoog opgaand 
groen dat het zicht op de bebouwing ontneemt. De ruimte is functioneel 
ingericht. De bebouwing is divers, heeft een utilitair karakter en kent 
een eenvoudige vormgeving.
De combinatie van solitaire bebouwing en open ruimtes in een ‘groene 
omlijsting’, is het belangrijkste kenmerk van het sportterrein. Door de 
groene omzoming is het terrein alleen zichtbaar vanuit het oosten 
(Loenenseweg)
Ontwikkelingen in de vorm van toevoegingen en uitbreidingen zijn 
hier mogelijk. Grootschalige ontwikkelingen worden hier echter 
niet verwacht. Kleinschalige toevoegingen of transformaties zijn te 
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verwachten als gevolg van ouderdom of groei.

Het welstandstoezicht is gericht op het handhaven van de 
aanwezige kwaliteit van de bouwwerken en de landschappelijke 
en stedenbouwkundige setting. Bij toevoeging of uitbreiding dient 
de vormgeving van het bestaande hoofdgebouw als uitgangspunt. 
Nieuwbouw of vervanging van bestaande bebouwing kan individueel 
ontworpen worden, waarbij expliciete en/of eigentijdse vormgeving 
mogelijk is. 

Relatief beperkte reclame-uitingen, die vooral gericht zijn op het 
complex zelf (zoals borden rond een sportveld), verdienen de voorkeur. 
Evenals het bevestigen van de naamsaanduiding naast of boven de 
hoofdentree. Uitgangspunt blijft dat de reclame op een logische plaats 
tegen het gebouw aangebracht dient te worden, b.v. bij de entree, en 
afgestemd dient te zijn op de massa c.q. gevelgeleding en -indeling. 
Bij plaatsing van reclame-uitingen op de dakrand wordt uitgegaan van 
losse letters. 

Aan de randen van sport- en recreatieterreinen die grenzen aan 
woonwijken, groengebieden, landelijk gebied en natuurgebieden zijn 
geen lichtbakken of felle kleuren toegestaan. Bij nieuwbouw is het 
goed de reclame te integreren in de architectuur van de gevel en 
beperken tot één gevel of dakrand bij plaatsing op het dak.

4.3.2. Welstandsniveaus 
In de kadernota ‘over welstand gesproken’ zijn de Dorpsstraat, de 
Arnhemseweg, Engelanderweg, de Oude Beek en Loenenseweg 
binnen Beekbergen opgenomen in een welstandsniveau ‘zwaar’. De 
rest van het dorp valt in het niveau ‘normaal’. 

In lijn met het gebiedsspecifi ek maken van het welstandskader ligt 
het voor de hand om voor een aantal locaties voor wat betreft de 
welstandsnivaus niet de bovengenoemde algemene lijn te hanteren, 
maar ‘maatwerk’ te leveren: een soepeler welstandsniveau waar dat 

kan, maar ook op bepaalde plekken een zwaarder niveau. 

Vanuit de beschrijving van het dorpsbeeld en de handreikingen 
die in hoofdstuk 3 zijn geformuleerd blijkt dat met name de 
zuidrand en de oostrand van het dorp kwetsbaar voor verstoring. 
In lijn met de dorpsvisie is de ambitie hier om de fi jnmazige 
en kwetsbare overgang tussen dorp en het bosgebied van het 
Veluwemassief te behouden en de identiteit van de verschillende 
kleinschalige routes, zoals de Holleweg, Hietveldweg, Koningsweg, 
Veldhofweg, Ruggeweg te versterken. Daarom wordt gekozen om 
naast de al opgenomen wegen ook de Hietveldweg, Kerkeveld, 
Holleweg, Hogelandscheweg en Ruitermolenweg op te nemen in 
welstandsniveau ‘zwaar’. 

Daarentegen is geconstateerd dat de planmatige uitbreidingen ten 
noorden en ten zuiden van de Dorpsstraat minder kwetsbaar zijn 
voor verstoring. Door de relatief jonge leeftijd van de bebouwing 
zijn in deze gebieden voornamelijk ontwikkelingen te verwachten in 
de categorie kleine bouwwerken. Door een sterke architectonische 
samenhang kunnen juist deze kleine plannen het straatbeeld echter 
wel aantasten. Het uitgangspunt voor welstandtoezicht is dan ook 
dat er zorgvuldige aandacht wordt besteed aan de samenhang 
in het totaalbeeld en dat de vormgegeven eenheid per straat of 
blok zoveel mogelijk behouden blijft. Voor het welstandstoezicht 
zal in deze wijken het accent dan ook liggen op het behoud van 
samenhang van de afzonderlijk vormgegeven woonblokken, buurten 
en straten als stedenbouwkundig of architectonisch geheel. Hierbij 
zijn voornamelijk de hoofdvorm, toevoegingen aan de gevel en 
dakvlakken en gevelwijzigingen belangrijke items.
Deze uitbreidingen worden daarom in plaats van welstandsniveau 
‘normaal’ in welstandsniveau ‘soepel’ ondergebracht.
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4.3.3.  Cultuurhistorisch waardevolle objecten
In Beekbergen staan diverse gebouwen die in het bestemmingsplan 
de aanduiding ‘karakteristiek’ hebben gekregen, vanwege hun 
bijzondere ruimtelijke en cultuurhistorische waarden. In het geval 
er voor deze gebouwen een ‘omgevingsvergunning voor het 
slopen’ wordt aangevraagd, moeten deze waarden volgens de 
bestemmingsplanregels zorgvuldig worden meegewogen in het 
besluit om sloop al dan niet toe te staan. 
Bij beoordeling van bouwplannen voor deze karakteristieke panden 
dient de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit te toetsen op behoud van 
de bijzondere ruimtelijke en cultuurhistorische waarden. Met name 
oorspronkelijkheid van het exterieur is hierin van bijzonder belang.
Zoals in paragraaf 1.4 is beschreven, geldt voor beschermde 
monumenten geen bijzonder welstandsbeleid, omdat de 
Monumentenwet en Monumentenverordening hiervoor reeds 
maatwerk eisen.

4.4. Beheerkader Lieren

4.4.1. Welstandsthema’s
In de overkoepelende kadernota ‘over welstand gesproken’ is 
Lieren in zijn volledigheid opgenomen onder welstandsthema 
‘dorp’. In het voorliggende gebiedsgerichte welstandskader wordt 
daar een verdere nuancering op aangebracht die beter aansluit 
op de specifi eke kwaliteiten van Lieren als dorp met een verdichte 
agrarische lintstructuur. Daarom wordt in het gebiedsgericht 
welstandskader uitgegaan van het thema ‘lintbebouwing’. 

Lieren bestaat immers voor het merendeel uit linten. Langs de 
linten staan vrijstaande, individueel vormgegeven woningen met 
daartussen unieke en zelfstandige objecten met een veelal grotere 
maat, zoals een kerk, tuincentrum, school, spoorwegemplacement 
en een diversiteit aan boerderijen. Ook komt er nog bedrijvigheid 
voor, onder meer langs de Zwarte Bergweg en de Molenvaart. 
Een bijzonder element uit het proto-industrieel landschap vormt 

de Gasthuismolen aan de Molenvaart. Binnen de dorpskern is de 
meeste bebouwing relatief dicht naast elkaar gesitueerd. Meer 
naar buiten, op de overgang naar het landelijk gebied wordt de 
bebouwing dunner en verdwijnen de vrijstaande woningen uit 
het straatbeeld totdat enkel (voormalige) boerderijen overblijven, 
gescheiden door landerijen. 

De waarde van de bebouwingslinten is met name te vinden in het 
straatprofi el zelf, wat gekenmerkt wordt door relatief smalle wegen 
met gras- dan wel grindbermen gefl ankeerd door terugliggende 
vrijstaande en individueel vormgegeven bebouwing. Het beeld 
van de linten wordt plaatselijk verbijzonderd door boerderijen 
of andere objecten met een unieke architectuur. De meest 
kenmerkende gebouwen in Lieren vormen het gebouw van de 
Coöperatieve landbouwvereniging, de kerk, de Gasthuismolen 
en het spoorwegemplacement. De boerderijen van het type 
hallehuis hebben meestal een hoge cultuurhistorische waarde en 
beeldwaarde en vormen vaak een ensemble met overige bebouwing 
op het erf. Van belang is dat deze ensemblewerking van bebouwing 
en erf gehandhaafd blijft. Een bijzonder lint vormt de Molenberg. Dit 
lint is, afgezien van een enkele uitzondering, enkel bebouwd aan 
de zuidzijde richting de Enk, zoals weergegeven in de structuurvisie 
Beekbergen en Lieren. Met name vanaf de Molenvaart levert dit een 
uniek beeld op. 

4.4.2. Welstandsniveaus
In de overkoepelende kadernota ‘over welstand gesproken’ zijn 
alleen de zone rond de Oude Beek, de Dorpstraat / Lierderstraat 
en de Molenakker / Molenberg opgenomen in het welstandsniveau 
‘zwaar’. De rest van het dorp is ingedeeld in het welstandsniveau 
‘normaal. 

In de cultuurhistorische analyse en de dorpsvisie is echter 
geconstateerd dat het dorp Lieren als totaal nog een hele gave, 
maar ook fragiele ruimtelijke structuur kent van linten in het 
landschap, zonder dat er sprake is van grootschalige uitbreiding- 
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of inbreidingsgebieden. Inzetten op behoud van het kwetsbare 
landschap en de cultuurhistorische identiteit draagt bij aan de 
toeristische aantrekkelijkheid van het gebied en heeft daarmee niet 
alleen een ruimtelijke maar ook economische dimensie. 

Om de kwetsbare lintstructuur en het specifi eke karakter van Lieren 
te beschermen is gekozen om een groot deel van het dorp onder het 
welstandsniveau ‘hoog’ te plaatsen. 

4.4.3.  Cultuurhistorisch waardevolle objecten
In Lieren staan diverse gebouwen die in het bestemmingsplan 
de aanduiding ‘karakteristiek’ hebben gekregen, vanwege hun 
bijzondere ruimtelijke en cultuurhistorische waarden. In het geval 
er voor deze gebouwen een ‘omgevingsvergunning voor het 
slopen’ wordt aangevraagd, moeten deze waarden volgens de 
bestemmingsplanregels zorgvuldig worden meegewogen in het 
besluit om sloop al dan niet toe te staan. 
Bij beoordeling van bouwplannen voor deze karakteristieke panden 
dient de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit te toetsen op behoud van 
de bijzondere ruimtelijke en cultuurhistorische waarden. Met name 
oorspronkelijkheid van het exterieur is hierin van bijzonder belang.
Zoals in paragraaf 1.4 is beschreven, geldt voor beschermde 
monumenten geen bijzonder welstandsbeleid, omdat de 
Monumentenwet en Monumentenverordening hiervoor reeds 
maatwerk eisen.
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4.5.1 Matrix beheerscriteria Beekbergen

situering (bestemmingsplan is 
maatgevend)

lintbebouwing dorpsbebouwing Instituten en buitenplaatsen

verkavelingtype Bebouwingslint met vrijstaande 
bebouwing, enkele 2-onder-1-
kap wonin gen, boerenerven en 
bijzondere objecten (onder meer een 
kerk). Geen ge schakelde woningen.

Bouwblokken met rijtjeswoningen 
aan korte gebogen straten, 
soms doodlopend. Ook wordt er 
gecombineerd met twee-onder-één-
kap en vrijstaan de woningen. 

Complexmatig.

positie onderling Voorgevels vaak wel op één lijn. 
Verspringingen in voorgevellijn 
mogelijk. Bij zondere, grotere 
objecten hebben vaak een meer 
teruggelegen rooilijn.

Verspringingen en (incidenteel) 
verdraaiingen in de voorgevelrooilijn. 

Functioneel en ruimtelijk geordend.

afstand onderling Verschillende afstanden tussen 
woningen en overige bebouwing. 
Relatief weinig tussenruimte.

In het algemeen relatief kleine 
tussenruimte bij twee-onder-één-kap 
en vrijstaande woningen. 

Variërend van dicht naast elkaar tot 
grote onderlinge afstand.

plaatsing op kavel Midden op de kavel met ondiepe 
voortuinen en (middel)diepe 
achtertuinen. Bedrijvigheid in grotere 
bebouwing en bijzondere objecten 
kunnen afwijken.

Rijtjeswoningen, inclusief 
aanbouwen, over de gehele breedte. 
Vrijstaande en twee-onder-één-
kapwoningen gecentreerd over 
respectie velijk één of twee kavels.

Gevarieerd. 

bouwrichting Min of meer evenwijdig en haaks op 
de weg of de kavelrichting volgend.

Wisselend. Onderling naar elkaar gericht.

herhaling / ritmiek Individueel vormgegeven woningen. 
Soms ensemblevorming met her-
haling hoofdvorm (bijv. identieke 
kap). Grotere bebouwing is 
individueel vormgegeven. Binnen de 
linten kan de rooilijn variëren.

Gevarieerd. Elke buurt (tijdsperiode) 
kent een eigen systematiek. Nieuwe 
woningen en woningtoevoegingen 
moeten daarom worden bekeken 
in hun omgeving om te bezien in 
hoeverre ze passen binnen de 
bestaande structuur ofwel een 
verrijking zijn voor deze structuur.

Per eenheid.
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Massa en vorm (bestemmingsplan 
is maatgevend)

lintbebouwing dorpsbebouwing Instituten en buitenplaatsen

opbouw hoofdmassa Woningen en boerenerven: 
voornamelijk één bouwlaag met kap. 
De goothoogte is laag. Hoge verdie-
pingshoogten. Overige bebouwing: 
individuele massaopbouw, 
incidenteel grootschalig. 

Rijtjeswoningen: één tot twee 
bouwlagen met kap. De goothoogte 
is relatief laag. Twee-onder-één-
kapwoningen: twee bouwlagen met 
kap. relatief lage goothoogte. 
Vrij staande woningen: één tot 
twee bouwlagen met kap. Bij twee 
bouwlagen, relatief lage goot en 
steile kap. Enkele objecten met 
afwijkende opbouw.

Gevarieerd.

profi el ruimte Breed en gevarieerd. Relatief smalle profi elen. Gevarieerd. Zowel pleinachtige 
ruimten en paden.

samenstelling massa Compact en enkelvoudig met veelal 
aanbouwen aan achterzijde en soms 
aan zijgevel. 

Rijwoningen hebben voornamelijk 
enkelvoudige massa’s, twee-
onder-een-kapwoningen en 
vrijstaande woningen hebben een 
samengestelde of een vormige 
massa. Vaak komt hierbij een vorm 
van symmetrie voor.

Een eenduidige homogene massa 
in een heldere vorm. Objectvorm 
overheerst.

kapvorm en –richting Min of meer haaks en een enkele 
keer evenwijdig aan de weg. Vaak 
zadeldak, mansardekap of schilddak. 
Platte daken zijn  minder gewenst. 
Bij boerderijen en schuren meestal 
zadeldak met wolfseinden 

Gevarieerd. Veel voorkomend 
zijn zadeldaken/ asymmetrische 
daken en  tentdaken. Kaprichting 
is wisselend. Platte afdekking is 
mogelijk.

Zowel kappen als plat afgedekt. 
Geen duidelijke richting

relatieve omvang Klein en fi jnkorrelig tot groot. 
Variërende pandbreedte. 

Middelgroot. Middelgrote tot grote complexen.

vormbehandeling Rechthoekig en kantig, soms 
afgewisseld met vloeiende vormen.

Gevarieerd. Afhankelijk van de 
architectuurstijl.

Gevarieerd. 
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gevelkarakteristiek
lintbebouwing Dorpsbebouwing Instituten en buitenplaatsen

bouwstijl Gevarieerd. Afhankelijk van 
bouwperiode. Regelmatig 
voorkomende stijlen zijn traditionele 
baksteenarchitectuur (waaronder 
de Apeldoornse huisjes) en 
(overgangs)architectuur van eind 
19e en begin 20e eeuw met neo-re-
naissancistische kenmerken (bijv. de 
spekbanden). 

Van eigentijdse expressieve 
architectuur met opvallende vorm, 
kleur en materialen tot meer 
traditionele architectuur. 

Neutrale architectuur.

geveltypering Overwegend traditioneel. Een enkele 
keer toepassing van erker. 

Standaard. Traditioneel.

gerichtheid en oriëntatie Voornamelijk eenzijdig gericht 
naar hoofdroute. Soms voordeur 
in zijgevel. boerderijen vaak met 
achtergevel (deeldeuren) naar de 
straat gericht; woongedeelte vanouds 
van straat afgewend.

Rijwoningen zijn enkelzijdig, behalve 
hoeken. Twee-onder-eenkapwonin-
gen zijn enkel of meerzijdig. 
Vrijstaande woningen zijn meerzijdig.

Gebouwen overwegend alzijdig.

geleding Eenduidig, evenwichtig. Horizontaal en/of verticaal. Gevarieerd, zowel verticaal, neutraal 
als horizontaal.

indeling Individueel; vaak per woning/ 
gebouw. Bij Apeldoornse huisjes 
eenvoudige indeling met beneden 
grotere ramen en boven veelal twee 
kleinere ramen.

Eenvoudig en traditioneel. Traditioneel.

plasticiteit Over het algemeen vlak met 
eventueel bescheiden toevoegingen 
aan de voor gevel in de vorm van 
een erker. Overige bebouwing: 
individueel, gevarieerd; met zowel 
vlakke gevels als gevels met veel 
dieptewerking

Per bouwblok bepaald. Soms uitste-
kende, ondergeschikte bouwdelen 
als balkons, aanbouwen en daken.

Gevarieerd. Over het algemeen vlak.
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detaillering, kleur en materiaal
lintbebouwing dorpsbebouwing Instituten en buitenplaatsen

gaafheid/ oorspronkelijkheid Iedere woning/ gebouw beschouwen 
op eigen gaafheid. 

Oorspronkelijke samenhang nog 
aanwezig. 

In hoge mate gaaf / oorspronkelijk.

materiaalgebruik Woningen: steenachtig. Voornamelijk 
baksteen en houten kozijnen. 
Overige bebouwing: gevarieerd, 
voorkeur voor baksteen.

Per wijk/ straat/ eenheid van 
woningen of buurt bepaald. Veel 
baksteen eventueel gecombineerd 
met hout(-achtige) materialen. 

Steenachtig, voornamelijk baksteen.

kleurtoon en toepassing Woningen: gevarieerd. Veel 
voorkomend is roodbruin metselwerk, 
soms in lichte kleur gepleisterd, 
stuc- of schilderwerk. Daken bedekt 
met rode of (gesmoorde) grijze 
dakpannen. 
Bedrijfsbebouwing: gevarieerd.

Per wijk/ straat/ of eenheid van 
woningen bepaald. Eenheid per wijk/ 
straat of eenheid van woningen.  
Geel en rood metselwerk werd veel 
toegepast maar is niet verplicht.

Bruin metselwerk.

decoraties en ornamenten Gevarieerd. 
Woningen: Zowel ambachtelijke 
klassieke detailleringen als minimale 
inge togen detaillering. 
Bedrijfsbebouwing: geen tot weinig 
decoraties en ornamenten. Detaille-
ring functioneel en eenvoudig.

Per wijk/ straat/ of eenheid van 
woningen bepaald. In het algemeen 
weinig ornamenten. 

Geen tot weinig decoraties en 
ornamenten. 

Openbare ruimte lintbebouwing dorpsbebouwing Instituten en buitenplaatsen

Materiaalgebruik 
Eenvoudige materialen, aan 
dorpsranden aansluiten op het beeld 
van het buitengebied.

Eenvoudige materialen
n.v.t.

Meubilair Geen Spaarzaam n.v.t.
Beplanting Wegbeplanting in inheems materiaal Per straat een andere boomsoort n.v.t.
Erfafscheidingen n.v.t.
Verlichting / aanlichting Geen Spaarzaam inzetten Geen of incidenteel, eventueel 

aanlichten van bijzonder bouwdelen.
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4.5.2 Matrix beheerscriteria Lieren

situering (bestemmingsplan is 
maatgevend)

lintbebouwing dorpsbebouwing Instituten en buitenplaatsen

verkavelingtype Bebouwingslint met vrijstaande 
bebouwing, 2-onder-1-kap wonin gen 
in eenduidige volumes, boerenerven 
en bijzondere objecten (onder 
meer een kerk). Geen ge schakelde 
woningen.

Bouwblokken met rijtjeswoningen 
aan korte gebogen straten, 
soms doodlopend. Ook wordt er 
gecombineerd met twee-onder-één-
kap en vrijstaan de woningen. 

Complexmatig.

positie onderling De rooilijn kan variëren maar kent 
ook samenhang. Bij zondere, grotere 
objecten hebben vaak een meer 
teruggelegen rooilijn.

Verspringingen en (incidenteel) 
verdraaiingen in de voorgevelrooilijn. 

Functioneel en ruimtelijk geordend.

afstand onderling Verschillende afstanden tussen 
woningen en overige bebouwing. 
Soms grotere agrarische volumes 
aaneengeschakeld. Tussenruimte 
wisselend.

In het algemeen relatief kleine 
tussenruimte bij twee-onder-één-kap 
en vrijstaande woningen. 

Variërend van dicht naast elkaar tot 
grote onderlinge afstand.

plaatsing op kavel Midden op de kavel met ondiepe 
voortuinen en (middel)diepe 
achtertuinen. Voorruimtes soms 
geheel verhard. Bedrijvigheid in 
grotere bebouwing en bijzondere 
objecten kunnen afwijken.

Rijtjeswoningen, inclusief 
aanbouwen, over de gehele breedte. 
Vrijstaande en twee-onder-één-
kapwoningen gecentreerd over 
respectie velijk één of twee kavels.

Gevarieerd. 

bouwrichting Min of meer evenwijdig en haaks 
op de weg. soms de kavelrichting 
volgend.

Wisselend. Onderling naar elkaar gericht.

herhaling / ritmiek Individueel vormgegeven woningen. 
Soms ensemblevorming door 
transformatie van agrarische erven.  
Grotere bebouwing is individueel 
vormgegeven. 

Gavarieerd. Elke buurt (tijdsperiode) 
kent een eigen systematiek. Nieuwe 
woningen en woningtoevoegingen 
moeten daarom worden bekeken 
in hun omgeving om te bezien in 
hoeverre ze passen binnen de 
bestaande structuur ofwel een 
verrijking zijn voor deze structuur.

Per eenheid.
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massa en vorm (bestemmingsplan 
is maatgevend)

lintbebouwing dorpsbebouwing Instituten en buitenplaatsen

opbouw hoofdmassa Woningen en boerenerven: eén 
tot twee bouwlagen met kap. De 
goothoogte is laag. 
Overige bebouwing: individuele 
massaopbouw, incidenteel 
grootschalig. 

Rijtjeswoningen: één tot drie 
bouwlagen met kap. De goothoogte 
is relatief laag bij drie lagen. Twee-
onder-één-kapwoningen: twee 
bouwlagen met kap. relatief lage 
goothoogte. 
Vrij staande woningen: één tot 
twee bouwlagen met kap. Bij twee 
bouwlagen, relatief lage goot en 
steile kap. Enkele objecten met 
afwijkende opbouw.

Gevarieerd.

profi el ruimte Breed en gevarieerd. Relatief smalle profi elen. Gevarieerd. Zowel pleinachtige 
ruimten en paden.

samenstelling massa Compact en enkelvoudig met veelal 
aanbouwen aan achterzijde en soms 
aan zijgevel. 

Rijwoningen hebben voornamelijk 
enkelvoudige massa’s, twee-
onder-een-kapwoningen en 
vrijstaande woningen hebben een 
samengestelde of een vormige 
massa. Vaak komt hierbij een vorm 
van symmetrie voor.

Een eenduidige homogene massa 
in een heldere vorm. Objectvorm 
overheerst.

kapvorm en –richting Min of meer haaks en een enkele 
keer evenwijdig aan de weg. Vaak 
zadeldak, mansardekap of schilddak. 
Geen platte daken. boerderijen 
en schuren meestal zadeldak met 
wolfseinden.

Gevarieerd. Veel voorkomend 
zijn zadeldaken/ asymmetrische 
daken en  tentdaken. Kaprichting is 
wisselend. 

Zowel kappen als plat afgedekt. 
Geen duidelijke richting

relatieve omvang Klein en fi jnkorrelig tot groot. 
Variërende pandbreedte. 

Middelgroot. Middelgrote tot grote complexen.

vormbehandeling Rechthoekig en kantig, soms 
afgewisseld met vloeiende vormen.

Gevarieerd. Afhankelijk van de 
architectuurstijl.

Gevarieerd. 
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gevelkarakteristiek lintbebouwing Dorpsbebouwing Instituten en buitenplaatsen

bouwstijl Gevarieerd. Afhankelijk van 
bouwperiode. Regelmatig 
voorkomende stijlen zijn traditionele 
baksteenarchitectuur en (overgangs)
architectuur van eind 19e en 
begin 20e eeuw met neo-re-
naissancistische kenmerken (bijv. de 
spekbanden). 

Van eigentijdse expressieve 
architectuur met opvallende vorm, 
kleur en materialen tot meer 
traditionele architectuur. 

Neutrale architectuur.

geveltypering Overwegend traditioneel. Een enkele 
keer toepassing van erker. 

Standaard. Traditioneel.

gerichtheid en oriëntatie Voornamelijk eenzijdig gericht 
naar hoofdroute. Soms voordeur 
in zijgevel. boerderijen vaak met 
achtergevel (deeldeuren) naar de 
straat gericht; woongedeelte vanouds 
van straat afgewend.

Rijwoningen zijn enkelzijdig, behalve 
hoeken. Twee-onder-eenkapwonin-
gen zijn enkel of meerzijdig. 
Vrijstaande woningen zijn meerzijdig.

Gebouwen overwegend alzijdig.

geleding Eenduidig, evenwichtig. Horizontaal en/of verticaal. Gevarieerd, zowel verticaal, neutraal 
als horizontaal.

indeling Individueel; vaak per woning/ 
gebouw. Bij Apeldoornse huisjes 
eenvoudige indeling met beneden 
grotere ramen en boven veelal twee 
kleinere ramen.

Eenvoudig en traditioneel. Traditioneel.

plasticiteit Over het algemeen vlak met 
eventueel bescheiden toevoegingen 
aan de voor gevel in de vorm van 
een erker. Overige bebouwing: 
individueel, gevarieerd; met zowel 
vlakke gevels als gevels met veel 
dieptewerking

Per bouwblok bepaald. Soms uitste-
kende, ondergeschikte bouwdelen 
als balkons, aanbouwen en daken.

Gevarieerd. Over het algemeen vlak.
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detaillering, kleur en materiaal lintbebouwing dorpsbebouwing Instituten en buitenplaatsen

gaafheid/ oorspronkelijkheid Iedere woning/ gebouw beschouwen 
op eigen gaafheid. 

Oorspronkelijke samenhang nog 
aanwezig. 

In hoge mate gaaf / oorspronkelijk.

materiaalgebruik Woningen: steenachtig. Voornamelijk 
baksteen en houten kozijnen. 
Overige bebouwing: gevarieerd, 
voorkeur voor baksteen.

Per wijk/ straat/ eenheid van 
woningen of buurt bepaald. Veel 
baksteen eventueel gecombineerd 
met hout(-achtige) materialen. 

Steenachtig, voornamelijk baksteen.

kleurtoon en toepassing Woningen: gevarieerd. Veel 
voorkomend is roodbruin metselwerk, 
soms in lichte kleur gepleisterd, 
stuc- of schilderwerk. Daken bedekt 
met rode of (gesmoorde) grijze 
dakpannen. 
Bedrijfsbebouwing: gevarieerd.

Per wijk/ straat/ of eenheid van 
woningen bepaald. Eenheid per wijk/ 
straat of eenheid van woningen. 
Geel en rood metselwerk werd veel 
toegepast maar is niet verplicht. 

Bruin metselwerk.

decoraties en ornamenten Gevarieerd. 
Woningen: Zowel ambachtelijke 
klassieke detailleringen als minimale 
inge togen detaillering. 
Bedrijfsbebouwing: geen tot weinig 
decoraties en ornamenten. Detaille-
ring functioneel en eenvoudig.

Per wijk/ straat/ of eenheid van 
woningen bepaald. In het algemeen 
weinig ornamenten. 

Geen tot weinig decoraties en 
ornamenten. 

Openbare ruimte lintbebouwing dorpsbebouwing Instituten en buitenplaatsen

Materiaalgebruik 
Eenvoudige materialen, aan 
dorpsranden aansluiten op het beeld 
van het buitengebied.

Eenvoudige materialen
n.v.t.

Meubilair Geen Spaarzaam n.v.t.
Beplanting Wegbeplanting in inheems materiaal Per straat een andere boomsoort n.v.t.
Erfafscheidingen n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Verlichting / aanlichting Geen Spaarzaam inzetten Geen of incidenteel, eventueel 

aanlichten van bijzonder bouwdelen.
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4.5.3 Matrix beheerscriteria voor de thema’s Agrarisch buitengebied, Parken, groenzones en begraafplaatsen en Sport en 
recreatie

situering (bestemmingsplan is 
maatgevend)

Agrarisch buitengebied Parken, groenzones en 
begraafplaatsen

Sport en recreatie

verkavelingtype Boerderijen en schuren zijn 
geclusterd en hebben onderling een 
functionele ordening maar zijn verder 
vrij gesitueerd in het landschap. 

Vrijstaande objectmatige bebouwing. Vrijstaande objecten.

positie onderling Hiërarchische ordening op het 
boerenerf, vaak informeel. Onbepaald. Onbepaald.

afstand onderling Overwegend grote afstand tussen 
boerenerven. Afstand tussen 
gebouwen op erf gevarieerd.

Grote onderlinge afstand in parken 
en groenzones. Onbepaald op 
begraafplaatsen.

Onbepaald.

plaatsing op kavel Gevarieerd. Bijgebouwen 
overwegend aan achterzijde van 
boerderij.

Onbepaald. Onbepaald.

bouwrichting Gevarieerd, veelal haaks op de weg. Onbepaald. Onbepaald.
herhaling / ritmiek

Geen herhaling en ritmiek. 
Door sterke individualiteit en gebrek 
aan ordening geen herhaling en 
ritmiek.

n.v.t.

Massa en vorm (bestemmingsplan 
is maatgevend)

Agrarisch buitengebied Parken, groenzones en 
begraafplaatsen

Sport en recreatie

opbouw hoofdmassa Eén bouwlaag met kap. De 
goothoogte is relatief laag. Kappen 
zijn verhoudingsgewijs groot en 
visueel dominant.

Voornamelijk één bouwlaag. 1 en 2 lagen met kap of plat dak. 

profi el ruimte Informeel. Boerenerf voornamelijk 
onverhard.

Landschappelijke ruimte, vaak geen 
relatie met andere bebouwing.

Landschappelijke ruimte, vaak geen 
relatie tot andere bebouwing.

samenstelling massa Enkelvoudig. Gevarieerd. Samengestelde en gevarieerde 
bouwmassa’s.

kapvorm en –richting Evenwijdig en haaks, overwegend 
zadeldak, in geval van 
dwarshuisboerderij schilddak op 
voorhuis. 

Gevarieerd. 
Meestal plat, soms eenvoudig 
zadeldak, lessenaardak of gebogen 
kapvorm.

relatieve omvang Middelgroot tot groot. Sterk 
onderscheid in hoofd- en 
bijgebouwen.

Klein tot middelgroot. Grootschalig.

vormbehandeling
Eenvoudig. Gevarieerd. 

Eenvoudig met kantige, rechte 
vormen of juist thematisch met 
kantige en vloeiende vormen.
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gevelkarakteristiek
Agrarisch buitengebied Parken, groenzones en 

begraafplaatsen
Sport en recreatie

bouwstijl Typische vormgeving 
hallehuisboerderijen en 
dwarshuisboerderijen.

Gevarieerd, afhankelijk van 
bouwperiode. 

Gevarieerd, afhankelijk van 
bouwperiode. Utilitair.

geveltypering Topgevel of door wolfseind 
afgeknotte gevel. Gevarieerd. n.v.t.

gerichtheid en oriëntatie

Met voorgevel of zijgevel gericht naar 
de weg.

Alzijdige oriëntatie maar met 
hoofdentree vaak eenzijdig gericht 
naar publieke ruimte.

Alzijdige oriëntatie maar met 
hoofdentree vaak eenzijdig gericht 
naar publieke ruimte. Soms 
gecombineerd met tribune gericht 
naar sportvelden.

geleding Neutraal. Gevarieerd. Gevarieerd.
indeling Traditioneel geordend. Gevarieerd. Gevarieerd.
plasticiteit Weinig schaduwwerking. Vlak. Gevarieerd. Gevarieerd.

detaillering, kleur en materiaal
Agrarisch buitengebied Parken, groenzones en 

begraafplaatsen
Sport en recreatie

gaafheid/ oorspronkelijkheid Gevarieerd. Boerderijen zelf nog 
deels oorspronkelijk, boerenerven 
en bijgebouwen vaak aangepast aan 
hedendaagse eisen. 

Samenhang in architectuurbeeld.
Verschillend, kan verstoord zijn 
of juist heel herkenbaar voor een 
bepaalde bouwperiode.

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk baksteen 
en houten kozijnen en luiken. 

Natuurlijke materialen, passend 
bij de kwaliteit en de sfeer van het 
(gerenoveerde) park. 

Gevarieerd.

kleurtoon en toepassing Overwegend roodbruin metselwerk. 
Daken van oudere boerderijen 
bedekt met riet, van jonge 
boerderijen ook met rode of 
(gesmoorde) grijze dakpannen. 

Materiaaleigen kleuren. Gevarieerd, vaak materiaaleigen 
kleuren.

decoraties en ornamenten
Overwegend ingetogen detaillering. 

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke 
detailleringen als minimale ingetogen 
detaillering.

Geen tot weinig decoraties en 
ornamenten. Detaillering functioneel 
en eenvoudig.
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Openbare ruimte Agrarisch buitengebied Parken, groenzones en 
begraafplaatsen

Sport en recreatie

Materiaalgebruik Eenvoudige materialen, aansluiten 
op het beeld van het buitengebied.

Eenvoudige materialen n.v.t.
Meubilair Geen Spaarzaam Spaarzaam
Beplanting Wegbeplanting in inheems materiaal Diverse boomsoorten, zowel inheems 

als uitheems. n.v.t.
Erfafscheidingen n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Verlichting / aanlichting Geen Spaarzaam inzetten Geen of incidenteel, eventueel 

tijdelijk aanlichten van de velden.
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