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voorwoord
U woont of werkt in een bijzonder deel van Apeldoorn. Zowel De Parken, de Loolaan Noord, de Indische buurt als
het Beekpark nemen een bijzondere plaats in de rijke Apeldoornse geschiedenis in. De wijken bepalen tot op de dag
van vandaag voor een belangrijk deel het karakter van onze stad. Niet alleen de gemeente is zich bewust van de
kwaliteiten van het gebied. Ook landelijk worden deze erkend met de status van de Parkenbuurt als rijksbeschermd
stadsgezicht. De Indische Buurt is aangewezen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Daarnaast zijn er in het
gebied talloze monumenten op gemeentelijk en rijksniveau te vinden. De omgeving van het Beekpark biedt plaats aan
belangrijke culturele voorzieningen zoals Orpheus en CODA.
Om de bijzondere kwaliteiten van het gebied te bewaren voor de toekomst heeft de gemeente dit Beeldkwaliteitsplan
opgesteld (afgekort BKP). In dit BKP kunt u inspiratie opdoen als u van plan bent om uw woning of bedrijfspand te
renoveren of wilt ver- of herbouwen. Vergeet u hierbij niet de inrichting van uw tuin die in dit deel van de stad een
belangrijke rol speelt bij het totale beeld. In heldere en concrete handreikingen worden suggesties gedaan om de
karakteristieken en bijzondere elementen van uw woning of buurt te versterken. Daarnaast worden de ambities ten
aanzien inrichting van de lanen, straten, pleinen, en parken in dit BKP vastgelegd. Op die manier zorgt de gemeente
Apeldoorn er samen met u als trotse bewoner of ondernemer voor dat de kwaliteiten van dit prachtige gebied voor de
toekomst bewaard blijven!
Wij wensen u veel plezier met het maken van uw plannen!

Voorwoord
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Begrenzing van het plangebied.
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1. inleiding
1.1. Waarom dit beeldkwaliteitsplan?

We willen allemaal graag wonen, werken en recreëren
in een aantrekkelijke omgeving. Maar mooie parken,
fijne gebouwen en sfeervolle openbare ruimte
ontstaan niet vanzelf. Dat vraagt om een samenleving
die zelf de verantwoordelijkheid wil nemen voor de
ruimtelijke kwaliteit van zijn omgeving. De gemeente
wil dit ondersteunen door het beschikbaar stellen van
Beeldkwaliteitsplannen (afgekort BKP) als hulpmiddel
voor het maken van ruimtelijke plannen.
De Parken, de Loolaan Noord, de Indische Buurt en
het Beekpark hebben ieder hun eigen bijzondere
kwaliteiten. Dit BKP heeft tot doel de samenhang
en de kwaliteit van de bijzondere, vaak groene,
uitstraling van de leefomgeving en de typische
kenmerken van de bebouwing te behouden en te
versterken.

1.2. Wat is een beeldkwaliteitsplan?
Het beeldkwaliteitsplan brengt de ruimtelijke kwaliteit
van een gebied in beeld. Het laat zien dat architectuur,
stedebouw en cultuurhistorie belangrijke aspecten
van onze leefomgeving zijn die onder andere tot
uitdrukking komen in:
•
de bijzondere structuur en kwaliteiten van de
openbare ruimte;
•
het groene beeld van de verschillende wijken,
mede gemaakt door privétuinen;
•
de bebouwingskarakteristieken in de
verschillende buurten;
•
de samenhang tussen de openbare ruimte, de
bebouwing en de tuin rondom de bebouwing;
•
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing,
structuren en landschappen;

Inleiding
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1.3. Hoe werkt het?

1.4. Gebiedsbegrenzing

Het Beeldkwaliteitsplan is de helpende hand
bij het maken van plannen. Daarin wordt niet
voorgeschreven wat u moet doen. Het geeft wél
Handreikingen om te helpen bij de planontwikkeling
zodat die aansluit op de gebiedskarakteristiek. De
handreikingen zijn daarom per wijk geordend.

Dit BKP is gekoppeld aan het bestemmingsplan
‘De Parken, Indische Buurt en Beekpark’. Het BKP
is opgesplitst in vier wijken. We onderscheiden De
Parken, Loolaan Noord, de Indische Buurt en het
Beekpark. Het historische centrumgebied rondom het
Caterplein is wel onderdeel van het bestemmingsplan
maar is vooralsnog niet opgenomen in dit BKP. Dit
gebied zal worden meegenomen in een beschrijving
van de totale binnenstad. Het zelfde geldt voor een
drietal blokjez met rijwoningen aan de Laan van
Kerschoten. Deze worden meegenomen in het BKP
voor Kerschoten.

Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van
ontstaansgeschiedenis van het totale gebied en van
de vier wijken. Daarnaast beschrijft het de ruimtelijke
bouwstenen van de vier wijken.
De Handreikingen en intermezzo’s in hoofdstuk 3
geven inspiratie, aanbevelingen en ideeën om tot
mooie en haalbare plannen te komen. Het is een echt
werkboek voor iedereen die aan de slag gaat in De
Parken, de Indische Buurt, Loolaan Noord of Beekpark.
Tot slot staat in hoofdstuk 4 van het BKP een formeel
welstandskader. Dit zijn de regels die de Woningwet vraagt om derde-belanghebbenden voldoende
zekerheid te bieden dat het gebied niet verrommelt.
Omdat de gemeente Apeldoorn een groot vertrouwen heeft in de verantwoordelijkheid van de samenleving is het aantal regels beperkt. Het welstandskader
in hoofdstuk 4 zijn de regels op grond van de Woningwet waaraan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
plannen toetst.
Op enkele plekken treft u Intermezzo’s, hierin
worden belangrijke thema’s beschreven die vaak
gebiedsoverstijgend zijn.
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Het BKP komt grotendeels overeen met de
plangrenzen van het Bestemmingsplan ‘De Parken,
Indische Buurt en Beekpark’. De gebiedsbegrenzing is
aangegeven op de kaart op pagina 6.

1.5. Samenwerking
Het werken op basis van Handreikingen is gericht op
samenwerking tussen initiatiefnemers, ontwerpers en
gemeente. Consulenten van de gemeente willen u
graag helpen bij het ontwikkelen van plannen.

1.6. Relatie Beeldkwaliteitplan met
bestemmingsplan
In het nieuwe bestemmingsplan wordt een juridische
regeling opgenomen over de wijze waarop gronden
mogen worden gebruikt en in welke mate ze mogen
worden bebouwd. Daarnaast wordt dit beeldkwaliteitsplan opgesteld. Naast het officiële
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De brenzingen van de vier wijken, De Parken, Loolaan
Noord, Indische Buurt en Beekpark.

welstandskader (dit zijn de regels op grond van
de Woningwet waaraan de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit plannen toetst) worden in het beeldkwaliteitsplan handreikingen gegeven over de wijze
waarop de gebiedseigen kwaliteiten versterkt kunnen
worden. Deze handreikingen worden niet alleen voor
bebouwing gegeven maar ze hebben ook betrekking
op de inrichting van de openbare ruimte en aspecten
als erfscheidingen en groenstructuren.

1.7. Wat is verder nog van belang?

Begrenzing van het rijksbeschermd stadsgezicht De Parken en
het gemeentelijk beschermde stadsgezicht De Indische Buurt.

Bij het maken van plannen kan ook het volgende nog
van belang zijn:
• Rijksbeschermd stadsgezicht De Parken
De wijk De Parken heeft een status als
rijksbeschermd stadsgezicht. Hiervoor is een
zogenaamde redengevende beschrijving
opgesteld. Deze beschrijving is te vinden op
de site van de gemeente Apeldoorn.
• Gemeentelijk beschermd stadsgezicht Indische
Buurt
De wijk Indische Buurt heeft een status als
gemeentelijk beschermd stadsgezicht. De
redengevende beschrijving ‘Gemeentelijk
beschermd stadsgezicht De Indische Buurt’
is te vinden op de site van de gemeente
Apeldoorn.
• Bestemmingsplan
Naast dit Beeldkwaliteitsplan gelden voor dit
gebied de regels van het Bestemmingsplan
‘De Parken, Indische Buurt en Beekpark’. Deze
beschrijving is te vinden op de site van de
gemeente Apeldoorn.
• Omgevingsvergunning
Als u een huis, bedrijfspand of bijvoorbeeld

•

een schuur wilt bouwen of verbouwen heeft
u daar in veel gevallen een vergunning voor
nodig. Deze vergunning vraagt u gemakkelijk
aan via www.omgevingsloket.nl. Eén van de
onderdelen waarop getoetst zal worden is of
het plan aan de welstandseisen voldoet.
Reclame
Voor de richtlijnen die gelden voor
reclameobjecten verwijzen wij nu naar het
reclamebeleid dat u kunt vinden op de site
van de gemeente Apeldoorn.

Wilt u meer weten over uw buurt en de omgeving?
Kijk dan eens naar de volgende informatie:
• De Groene Mal
De Groene Mal (oktober 2002) beschrijft
het gemeentelijk groenbeleid en geeft het
groene kader waarbinnen ruimtelijke functies
een plaats krijgen. Dit document is te vinden
op de site van de gemeente Apeldoorn.
• Een Park als Buurt
Een Park als Buurt geeft een beschrijving van
de groenstructuur van openbaar gebied én
privé-terreinen in de Parken. Dit document
is de vinden op de site van de wijkraad De
Parken.
• De Cultuurhistorische en Ruimtelijke analyse
van de Binnenstad
De Cultuurhistorische analyse van de
Binnenstad van Apeldoorn is opgesteld
in 2009 in het kader van het Regieplan
Binnenstad. Het beschrijft de gebiedseigen
kenmerken van de Binnenstad en de
aangrenzende wijken.

Inleiding
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Aan de slag in 10 stappen!
3>

1>

Historische kaarten en oude foto’s
zijn een bron van inspiratie voor nieuwe
ontwikkelingen. Misschien vindt u oude
details terug die nu verdwenen zijn of
ontdekt u de originele kleur van uw
kozijnen.

Zoek het deelgebied op waarbinnen
u aan de slag wilt gaan. De Parken, Loolaan Noord, Indische buurt of Beekpark.
Laat u inspireren door de Handreikingen
van hoofdstuk 3. Een toelichting op de
gebiedskarakteristieken per wijk leest
u in hoofdstuk 2.

4>

Ga naar buiten! Kijk niet alleen naar
de locatie waarmee u aan de slag wilt
gaan, maar vooral naar de omgeving.
Welke kwaliteiten zijn er aanwezig en
welke kunnen versterkt worden?
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Parken, LoolaanNoord,
Noord,Indische
IndischeBuurt
Buurten
enBeekpark
Beekpark
Beeldkwaliteitplan De Parken,Loolaan

5>

Bekijk de Intermezzo’s. Ontdek de
bouwstijl van uw woning en lees
over andere thema’s:
De serre en veranda, Onbenutte bouwtitels, Koninginnelaan, Loolaan en de Koning Lodewijklaan, Grindbermen,
Beeldbepalende en karakteristieke
panden en Zonnepanelen.

2>

Valt uw woning binnen het
rijksbeschermde stadsgezicht De Parken
of het gemeentelijk beschermde stadsgezicht Indische Buurt? Lees dan de
beschrijvingen van het
beschermde stadsgezicht op de site
van de gemeente Apeldoorn.

collectie CODA

6>

Lees de welstandkaders van Hoofdstuk 4 zodat u weet aan welke formele
eisen de commissie ruimtelijke kwaliteit
(welstandscommissie) alle
plannen toetst. Vergeet niet om ook naar
het Bestemmingsplan te kijken.

8>

Ga nu schetsen! Combineer uw
wensen met de Handreikingen en
verken al tekenend de verschillende
mogelijkheden. Vergelijk de opties en kijk
welke richting het meest aansluit bij
de kwaliteiten van uw wijk.

10 >

In het beeldkwaliteitsplan staan nog
meer tips die kunnen bijdragen aan een
mooier stukje stad.
Raak geïnspireerd en ga aan de slag!

7>

Woont u in een monument, beeldbepalend of karakteristiek pand, zorg dan
voor voldoende kennis op het gebied van
cultuurhistorie. Neem bijvoorbeeld contact
op met de cultuurhistorisch adviseurs van
de gemeente. Bij monumenten gelden
aanvullende voorwaarden bij een
verbouwing.

9>

Zorg voor een goede inpassing in
de omgeving. Een landschapsarchitect
of stedebouwkundige kan u hierbij goed
adviseren. Het inpassen van een nieuw element in bestaand gebied is hun specialieit. Het is net als met het inschakelen
van een goede kok: het levert een
smaakvoller gerecht op.
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Op deze kaart uit 1850 zijn de Loolaan en de Koning
Lodewijklaan al te zien. Ook het landgoed De Vlijt is terug
te vinden net als de beek De Grift. De nieuwe Enk is later
ontwikkeld tot de Indische Buurt.
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2. gebiedsomschrijving
2.0. ontstaansgeschiedenis
De ontwikkeling van de Parken, de Loolaan
Noord, de Indische Buurt en het Beekpark
vertoont overeenkomsten en verschillen. De
ontstaansgeschiedenis van deze buurten is rijk en
heeft geleid tot verschillende ruimtelijke kenmerken.
De buurten dragen bij aan het veelzijdige beeld van
Apeldoorn.
De totstandkoming van De Parken en de Indische
Buurt is onlosmakelijk verbonden met de
aanwezigheid van de Oranjes indertijd. In 1650 werd
door Koning Willem III begonnen met de bouw van
Paleis het Loo. In 1739 werd door Koning Willem IV
de Loolaan aangelegd, een as die destijds liep van
het Paleis tot aan de oude Mariakerk op het
Raadhuisplein. En vlak voor het midden van de 18e
eeuw werden tegelijkertijd de Koning Lodewijklaan
en het noordelijk deel van de huidige Jachtlaan
aangelegd. Deze drie wegen vormen het residentiële
assenstelsel behorende bij Paleis het Loo. Meer
hierover kunt u lezen in het Intermezzo ‘Loolaan’ op
pagina 56.

Als eerste werd het villagebied De Parken ontwikkeld,
gekenmerkt door de ruime stedebouwkundige opzet
en de parken. Daarna en deels tegelijkertijd werd er
gebouwd aan de villa’s en middenstandswoningen in
de Indische Buurt. In het gebied Loolaan Noord werd
er langs de oude zandwegen voor een heel ander
publiek gebouwd. Hier ontstond geen ruim opgezette
groene buurt maar meer een dorpsstructuur. In
de jaren negentig van de vorige eeuw druk werd
gebouwd aan het Beekpark, een moderne stedelijke
ontwikkeling met veel belangrijke culturele
voorzieningen voor de stad.

In navolging van de Oranjes en vanwege de goede
verbindingen, de rust en de ruimte, streken tussen
Het Loo en het oude dorp Apeldoorn welgestelde
families neer. Ondernemers speelden handig in op de
toenemende interesse en kochten de landgoederen
ten noorden van het dorp op om deze vervolgens te
exploiteren als bouwterrein. Dit gebeurde vanaf het
einde van de 19e eeuw. Langzaam veranderde het
agrarische Apeldoorn in een chique woonplaats.

Gebiedsomschrijving
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Ontstaansgeschiedenis De Parken

Het villagebied De Parken is ontstaan tussen het
oude dorp Apeldoorn en de kleine nederzetting
Het Loo. Het was één van de eerste grote
planmatig opgezette uitbreidingen. Het gebied
bestond van oorsprong hoofdzakelijk uit drie
landgoederen: De Pasch, De Vlijt (later Marialust)
en Sophia’s Hoeve. Naast de landhuizen en de
bijbehorende gebouwen als woningen voor het
personeel en opslagruimten, stonden er enkele
boerderijen. Her en der liepen zandwegen en
voor de rest bestond het gebied uit akkers,
weiden en bos.
De belangrijkste impuls tot de aanleg van De
Parken werd gegeven door grootgrondbezitter
H.C. van der Houven van Oordt. In 1874 kocht
hij het landgoed De Pasch op. Het werd na
aankoop deels bestemd als wandelpark en deels
uitgegeven voor villabebouwing. Bestaande
structuren zoals de Regentesselaan en de
Paslaan werden in het plan opgenomen en
het Oranjepark en omgeving werden, volgens
de mode van dat moment, aangelegd in de
romantische Engelse Landschapsstijl. Deze stijl
wordt getypeerd door ruime, gebogen lanen,
meanderende waterpartijen, boomgroepen en
romantische doorkijkjes. Rond 1880 werd ook
een deel rond het Emmaplein ontwikkeld op het
voormalige landgoed De Vlijt.

Verkavelingskaart uit 1913 van het gebied De Parken.
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collectie CODA

Vanaf ongeveer 1910-1915 neemt de bouw van
grote villa’s in De Parken af en worden de kavels
en woningen kleiner. De bouw van woningen in
De Parken gaat door tot 1940, op enkele plekken
verspreid door de wijk werden recenter nog
woningen toegevoegd (jaren 70 tot nu). Door
de sterke groene inbedding van de bebouwing
in parken en lanen, is er een beeld van een
samenhangende groene villawijk met een
afwisselend bebouwingsbeeld ontstaan.

2.1 de parken
Ruimtelijke kenmerken De Parken

Deelgebied De Parken.

De vormgeving van De Parken was gebaseerd op
de in Engeland ontwikkelde ideeën omtrent het
wonen in een ruim en schilderachtig opgezette
groene wijk. In Engeland had de industrie zich al in
de 18de en vroege 19de eeuw sterk ontwikkeld. Dit
bracht een grote groep nieuwe rijken met zich mee,
die de overvolle en vervuilde steden ontvluchtten
op zoek naar licht, lucht, ruimte en rust. Mede door
de steeds groter wordende belangstelling voor de
vrije natuur resulteerde dit in het ontstaan van ruim
en landschappelijk opgezette woonwijken met
vrijstaande villa’s in grote parkachtige tuinen. In de
eerste helft van de 19de eeuw werden deze ideeën ook
in Nederland populair. Het groene landschappelijke
beeld van De Parken ontstaat door een samenspel van
de ruime parken in Engelse Landschapsstijl, de statige
lanen en de groene tuinen.

Parken en lanen als groen decor

De openbare ruimte (lanen en parken) in de wijk
vormen de dragers van de ruimtelijke hoofdstructuur.
De bebouwing volgt en ondersteunt deze structuur.
De verschillende lanenstelsel, de parken en niet te
vergeten Marialust als centraal element structureren
de wijk en zorgen tegelijk voor een sterke samenhang.
Het formele lanenstelsel richt zich op Marialust en ook
twee van de parken zijn met Marialust verbonden.
Hiermee is er op wijkniveau spraken van een ‘hart’;
Marialust.
De identiteit van het gebied wordt sterk bepaald
door de vier parken het Oranjepark (1876), het
Wilhelminapark (1890), het Prinsenpark (ca. 1909) en
het Verzetstrijderspark (1925-1940); niet voor niets
heet de wijk De Parken. Het beeld van deze parken
wordt bepaald door langgerekte, meanderende
waterpartijen, lange gebogen paden, monumentale,
solitaire bomen en kleine boomgroepjes op
uitgestrekte grasvelden die open en meer gesloten
parkdelen aan elkaar koppelen. Aanliggende
bebouwing heeft het park ‘als voortuin’ en vormt de
wanden van de parken.
Naast deze stadsparken zijn er ook andere groene
plekken te vinden zoals het Prins Hendrikplein, het
Emmaplein, het groene bosje aan de Alexanderlaan
en het groen rondom de beek De Grift. Allemaal met
een heel verschillend karakter. Deels formeel en deels
juist ruig en natuurlijk.

Verkavelingstekening van het Oranjepark, met duidelijk
zichtbaar de oudere wegenstructuuren.

Gebiedsomschrijving
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1. oranjepark
1876
2. emmapark
1880
3. de pasch
1890
4. wilhelminapark 1886
5. omg. emmaplein 1890
6. sophiahoeve
1900-1920
7. prinsenpark
1909
8. marialust
9. verdichting na 1920

Verschillende ontwikkelingsperiodes van de villabebouwing in
De Parken.
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Ruimtelijke opzet van de wijk met romantische en formele lanen, parken
en markant gelegen bijzondere bebouwing (rood gemarkeerd).

collectie CODA

Over lanen en sprongen

Historische beelden van de Kerklaan (boven) en de
Emmalaan (onder).

Er zijn in hoofdlijnen drie type wegen te herkennen.
De oorspronkelijke landwegen, nu vaak uitgegroeid
tot zware verkeersroutes die de wijk overstijgen.
Daarnaast zijn er twee ontworpen lanenstelsels te
vinden in De Parken. Eén met een formeel karakter,
gericht op een bijzonder perspectief of gebouw (denk
aan het Emmaplein) en één met een romantisch
karakter, zacht slingerend, bedoeld om te dwalen.

collectie CODA

Het lanenstelsel van De Parken. Op hoofdlijnen is een drietal
wegen te onderscheiden; de oorsponkelijke landwegen en de
formele en romantische lanen.

oorspronkelijke landwegen
ontworpen stelsel (formeel)
ontworpen stelsel (engelse landschapsstijl)
verdichting volgens concept
verdichting volgens economisch principe

Het wegenpatroon wordt gekenmerkt door een
combinatie van lange, elkaar kruisende, gebogen
en rechte lanen. Markante plekken in de wijk zijn
de punten waar drie of meer straten bijeenkomen.
Op het ruime en groene Emmaplein komen zelfs vijf
lanen bij elkaar. In de hoeken tussen de lanen liggen
ruime kavels, waarvan de naar het plein gekeerde
zijde min of meer afgerond is. Hierdoor ontstaan
kleine pleinachtige ruimten op plekken waar twee of
meer straten samenkomen. Bebouwing is altijd op
deze bijzondere ruimten gericht.

Veel van de straten in De Parken zijn voorzien van
bomenrijen. De straten hebben vaak aan één of twee
kanten een grasberm met hierin een bomenrij. De
gebruikte boomsoort wisselt per straat. In smalle
straten worden kleine bomen gebruikt en in brede
straten juist grote. Deze opzet bepaalt mede de
beleving van De Parken als groene wijk.

Gebiedsomschrijving
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Het gebied kan niet zonder groene tuinen
Onlosmakelijk verbonden met het weelderige groene
karakter van De Parken zijn de particuliere tuinen.
Opvallend is de wijze waarmee de wijk zich als
totaalbeeld presenteert; de bindende werking van
de tuinbeplanting en het lanenstelsel zorgt vrijwel
steeds voor de nodige samenhang. Voortuinen,
zijtuinen en groene binnenterreinen spelen, naast de
openbare groenstructuren, elk hun rol in de beleving
van de wijk als parkachtige woonwijk. De voortuinen
vormen met hun groene invulling de voorgrond van
de villa’s, en maken een vloeiende overgang naar de
lanen en parken. Door de groene zijtuinen, worden
de villa’s van elkaar gescheiden, zodat het idee van
lucht en ruimte gestalte krijgt. Hoge bomen op de
grote binnenterreinen achter de bebouwing zorgen
ervoor dat de villa’s in het parklandschap worden
opgenomen. Dit valt misschien niet meteen op maar
zou wel opvallen als het ooit verdwijnt.
Vrijstaande woningen in weelderig groen
De bebouwing in De Parken wordt gekenmerkt door
voornamelijk royale en statige vrijstaande villa’s met
weelderige tuinen. Er staan nog veel oorspronkelijke
woningen. De bebouwing in het oude deel van De
Parken staat op ruime kavels. In het later ontwikkelde
deel van De Parken zijn de kavels aanmerkelijk kleiner.
De meeste villa’s hebben een compacte hoofdmassa,
in veel gevallen aangevuld met aanbouwen in de
vorm van erkers en serres. De toevoegingen zijn
altijd ondergeschikt aan de hoofdmassa. Over het
algemeen staan er in De Parken rijk gedecoreerde
villa’s van twee lagen met een kap in uiteenlopende
bouwstijlen (zie hiervoor het intermezzo op pagina
42). De begane grondverdieping is vaak hoog en ligt
soms iets verhoogd ten opzichte van het straatniveau.
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Kunst in de Parken
In de wijk De Parken staan drie kunstwerken. Bij
basisschool De Prinsenhof aan de Mr. Van Hasseltlaan staat ‘Holy Grail’ (Joost van den Toorn), een
klein bronzen ridderfiguurtje in cartoon-stijl. Het
beeldje staat quasi-onopvallend op een sokkel,
naast een piepplein kasteeltje. In het parkdeel
bij Marialust staat een cortenstalen beeld van
Cyril Lixenberg, in de nabijheid van de bijzondere
Kwartjesfontein en de monumentale bank voor
oud burgemeester Tutein Noltenius (beide door
Pieter Puype). Het meest opvallend in de Parken
zijn de statige staande marmeren sculpturen
van Peter van der Locht aan de Generaal van der
Heydenlaan. Op de hoek van de Regentesselaan/
Paslaan ligt een gelijksoortige vorm, maar dan
liggend en anders van kleur. Deze kunstwerken
functioneren als bakens of herkenningspunten in
de wijk, en zien er bijna letterlijk uit als mijlpalen.

Er is altijd sprake van een sterke samenhang tussen
openbare ruimte en private tuinen die ontstaat
door de bindende werking van tuinbeplanting en
het lanenstelsel. Ook de consequente situering van
de bebouwing door de vanaf het eerste moment
vastgelegde rooilijn draagt hiertoe sterk bij.

Bij deze woningen aan het Wilhelminapark is de sterke samenhang tussen het groene beeld van het park en de
groene inrichting van de tuin goed zichtbaar. In combinatie met de oude villa’s zorgt het voor het typische beeld
van De Parken.

Er is een relatie tussen de breedte van de straat en de
hieraan gelegen bebouwing. Langs de brede straten
en rondom de parken staan vaak zeer grote villa’s
op ruime kavels, terwijl langs de smalle straten vaak
iets lagere of compactere villa’s op kleinere kavels te
vinden zijn. Bijgebouwen, zoals garages en bergingen,
staan over het algemeen op het achterste deel van
het kavel los van de woning. Op deze manier blijft de
originele villa in tact en groeien de gebouwen niet aan
elkaar en is er zicht op het groen in de zij- en voortuin.
Hierdoor blijft het beeld van losstaande villa’s in het
groen bestaan. De vormgeving van de bijgebouwen
is vaak afgestemd op de stijl van de woning maar
eenvoudiger van opzet en detaillering.
Instituten en landhuizen als herkenningspunten
Opvallend zijn de bijzonder vormgegeven grotere
gebouwen met vaak maatschappelijke functies
die verspreid liggen in de wijk. Zij vormen de
uitzondering op de homogene opzet van De Parken.
Deze gebouwen liggen meestal aan het einde van
een straat of plein zodat je vanaf een afstand zicht
hebt op deze bouwwerken. De gebouwen zijn rijk
gedetailleerd en bijzonder vormgegeven. Ze vormen
hiermee herkenningspunten in de wijk.

De breedte van de straat en de afmeting van de
villa’s zijn op elkaar afgestemd. De bomen van
de lanen staan vaak in een grasberm. De boomsoort verschilt per straat.

Juist de groene inrichting van de zijtuinen zorgt voor lucht
tussen de woningen. Ook deze grote boom doet mee in het
beeld van De Parken.

Gebiedsomschrijving
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Woningen aan kruisingen en veelsprongen
Ook de woningen die aan de kruising van wegen
staan zijn bijzonder vormgegeven. Zij staan
prominent in beeld. De villa’s zijn soms een beetje
schuin gezet met de voorkant precies naar de
kruising. Of er is voor gezorgd dat de beide gevels die
aan de straat grenzen een representatieve uitstraling
hebben. Dit door bijvoorbeeld naast de voorgevel
met de voordeur, aan de andere gevel die aan een
straatzijde ligt een mooie erker te realiseren.
Erfafscheidingen
De voortuinen in de Parken zijn meestal voorzien van
een afscheiding; een laag, sierlijk gietijzeren hekwerk,
een haag en soms een laag muurtje. Zijtuinen zijn
meestal van elkaar gescheiden door beplanting;
struiken, bomen en heesters. Een hoge gebouwde
erfafscheiding aan de zijgevel van de woning doet
afbreuk aan het beeld van losse bebouwing in het
groen, omdat de groene tussenruimte tussen de
woningen verloren gaat. Wanneer de achtertuinen
in het zicht liggen van de openbare ruimte, zoals
bijvoorbeeld aan de bosstrook langs de Grift, zie je dat
een groene erfafscheiding in de vorm van een haag,
struiken of een begroeid hekwerk veel beter past in
het groene beeld dan een houten schutting.
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Een typisch beeld van een tuin passend in De Parken. Een
origineel gietijzeren hekwerk, een groene voortuin, groene
beplanting in de zijtuin en zicht op de groene bomen die in
de achtertuin staan.

Het doorzicht naar de achtertuin is dichtgezet met een
schutting naast de voorgevel. De voortuin is grotendeels
ingericht met grind. De woningen klonteren aan elkaar en er
is geen groen beeld.

Ruimtelijke kenmerken van de Parken
1.
2.
3.

parken als landschappelijk decor voor de villa’s
laanbeplanting in de straten
oriëntatie van de bebouwing op parken, lanen en
‘veelsprongen’
4. een gelaagde groene opbouw van groen in de
tuinen: voor- zij en achtertuinen
5. de grootte van de bebouwing is gerelateerd aan
de plek in de wijk
6. meestal vrijstaande bebouwing, met een duidelijk
te onderscheiden hoofdmassa
7. vaak toevoegingen als erker en serre aan één
gevel
8. bijgebouwen staan achterop de kavel, los van het
hoofdgebouw
9. aan- en uitbouwen bevinden zich achter het
hoofdgebouw
10. erfafscheidingen aan de voorzijde vaak in de vorm
van een lage haag, smeed- of gietijzeren hekje en
soms een laag muurtje
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Een schutting langs de straat zorgt direct voor een hard
beeld, het is wenselijk om een groene erfafscheiding te
gebruiken, zoals een haag.

Hoekbebouwing heeft vaak twee representatieve gevels.
Deze hoekbebouwing maakt zichzelf bijzonder door de details in de gevel, de richting van de bebouwing en door een
serre, passend bij de woning.

Op enkele plekken in de wijk is de stedelijke ruimte gericht
op prominente bebouwing. Hier aan het Prins Hendrikplein
is het de school die samen met de monumentale inrichting
van het plein zorgt voor een formele plek en een herkenningspunt in de wijk.

Eén van de parken die de wijk De Parken zijn romantische groene karakter geeft, het Wilhelminapark.

Gebiedsomschrijving
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Ontstaansgeschiedenis
Het gebied Loolaan Noord onderscheidt zich van
de omliggende villagebieden door zijn opzet
en uitstraling. Het betreft een eenvoudige en
dorpse woonbuurt ontstaan langs de voormalige
zandwegen op de oude Loosche Enk. Het is min
of meer natuurlijk gegroeid en op een organische
manier ontstaan. In de noord-zuid richting zijn de
oude doorgaande wegen nog te herkennen met
daartussen enkele dwarsverbindingen. Door de
jaren heen heeft dit gebied zich verdicht.

Vrijstaande woningen aan de Hogeweg. De voortuinen zijn iets dieper en de zijtuinen breder dan in de overige straten van de
Loolaan Noord. Hierdoor oogt deze straat direct iets ruimer van opzet.

22

Beeldkwaliteitplan De Parken, Loolaan Noord, Indische Buurt en Beekpark

Een historische beeld van de Loseweg. Het karrepad
met de grindbermen zijn goed zichtbaar.

2.2 loolaan noord
Ruimtelijke kenmerken
Het gebied tussen de Loolaan, de Koninginnelaan en
de Langeweg is gelegen tussen twee beschermde
stadsgezichten, te weten het rijksbeschermde
stadsgezicht De Parken en het gemeentelijk
beschermd stadsgezicht de Indische Buurt. Alhoewel
het gebied Loolaan Noord bij u als bewoner bekend
staat als het gebied inclusief de Mecklenburglaan en
deze laatste buiten het plangebied valt zullen we dit
gebied in dit document toch benoemen als ‘Loolaan
Noord’.

Deelgebied Loolaan Noord.

Stenige straten met een dorps karakter
Het gebied Loolaan Noord wordt gekenmerkt door
relatief weinig openbare ruimte. Grootschalige
groenstructuren, zoals parken en lanen ontbreken.
Ook de straten hebben een eenvoudige en smalle
opzet zonder grasbermen of bomen. Doordat
voortuinen klein zijn, de kavels smal en er in
de openbare ruimte weinig groen aanwezig is,
oogt de wijk stenig. Deze wijk wordt ervaren als
een ongedwongen en informele wijk. De lange
doorgaande structuren zoals de Loseweg – Piet
Joubertstraat en Kweekweg – Korteweg zijn niet
onderscheidend ten opzichte van de andere straten;
er is weinig hiërarchie in het stratenpatroon. Dat
maakt de wijk zeer homogeen. Tegelijkertijd heeft het
gebied een wat schrale uitstraling door het gebrek
aan grootschalige groenstructuren of -elementen.
In het gebied is sprake van een hoge parkeerdruk.
De woningen hebben ondiepe voortuinen en smalle
zijtuinen, waardoor het vaak niet mogelijk is om de
auto op eigen terrein te parkeren. Bijna alles auto’s
staan dus langs de stoep en bepalen in grote mate het
beeld van de straat.

Eenvoudige typisch dorpse bebouwing
Het gebied dankt zijn karakteristieke dorpse sfeer aan
de typische bebouwing: eenvoudige, overwegend
vrijstaande huizen. De Loolaan Noord telt naast
vrijstaande woningen, ook twee-onder-één-kapwoningen en enkele rijwoningen. De bebouwing
staat vaak dicht op de weg. Er is sprake van typische
lintbebouwing op smalle diepe kavels.
Verspreid door de wijk staan oude winkelpanden,
deze zijn niet meer als zodanig in gebruik maar
nog steeds te herkennen door grote ramen op de
begane grond. De winkelpanden liggen meestal in
het verlengde van een zichtlijn van een weg of aan
een kruising van verschillende wegen. Ook zijn nog
enkele oude bedrijven te herkennen waarvan het
tuincentrum (oude kwekerij) er een is. Op enkele
percelen van woningen staan bedrijfspanden. De
bedrijfspanden zijn soms nog origineel en liggen vaak
achter op het perceel een beetje verscholen vanaf de
weg.
De bebouwing wordt gekenmerkt door een grote
afwisseling in architectuur, waaronder nieuwe
ontwikkelingen van het einde van de twintigste
eeuw. De woningen bestaan uit één of twee lagen
met een kap. Er is vaak sprake van een zadeldak of
mansardedak, waarbij de nok vaak haaks op de weg
staat. Op enkele punten vertoont de eenvoudige
architectuur verwantschap met de rijke en overdadige
architectuur van De Parken. Serres, dakkapellen
en bijzonder metselwerk komen op verschillende
plekken in de wijk terug. Er is sprake van een tamelijk
gesloten straatwand met een hakkelige rooilijn.

Gebiedsomschrijving
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De Piet Joubertstraat geeft zicht op de toren van de
Noorderkerk. De nokrichting staat vaak haaks op de
weg. Dit is kenmerkend voor deze buurt.

Op verschillende plekken in de wijk bevinden zich
bedrijfjes zoals hier een oud bedrijfspand op het
achterterrein aan de Tulpenweg.

24

Er is sprake van een grote variatie in bebouwing, waaronder eenvoudige winkelpanden en woonhuizen.

Woningen staan dicht tegen elkaar, de straat staat vol
met geparkeerde auto’s. Er is niet veel groen aanwezig
in de openbare ruimte.
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Deze winkel ligt op de hoek van twee straten. De woonen winkelbebouwing gaan goed samen doordat ze in
maat en schaal niet veel van elkaar verschillen.

Een typisch straatbeeld met een aan twee zijden een
stoep en een doorgaande weg waarlangs wordt geparkeerd.

Een boom in de tuin maakt het verschil
De woningen staan op relatief smalle en diepe kavels
vrij dicht aan de weg. Voortuinen zijn vaak ondiep
en ook zijtuinen zijn smal en daar waar ruimte is, zijn
de zijtuinen verhard als oprit naar de achterzijde. Dit
levert een stenig straatbeeld op. Een groene inrichting
van de voor- en zijtuinen zijn in dit gebied dus met
name van belang om een vriendelijk en dorps beeld
te behouden. Op enkele plekken staat een vrijstaande
boom in een tuin, direct is te zien hoe dit het
straatbeeld een groenere uitstraling geeft.

Ruimtelijke kenmerken:
woningen hebben een kleine onderlinge
afstand
2. woningen staan dicht op de weg
3. naast eenvoudige architectuur is er sprake
van architectuur met bijzondere details in
de gevel
4. nokrichting is vaak haaks op de weg
5. beperkt aantal bomen in de openbare
ruimte
6. oriëntatie van de bebouwing op de
openbare ruimte (wegen)
7. meestal vrijstaande bebouwing
8. eenvoudige inrichting van de straten
9. het beeld in de smalle straten wordt
overheerst door geparkeerde auto’s
10. smalle voor- en zijtuin
1.

Erkers en dakkapellen geven de woningen een opvallend uiterlijk. Zo lijken het net kleine kopieën van de
statige villa’s uit De Parken.

Gebiedsomschrijving
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Langs de Badhuisweg zijn de woningen
hoger en staan ze iets verder uit elkaar
dan in de binnengebieden.
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Deelgebied Indische Buurt.

Een historische beeld van de Soerenseweg richting de
grote Kerk.

Ontstaansgeschiedenis
Voordat de Indische Buurt ontwikkeld werd
was er al wel een stedenbouwkundige
structuur aanwezig. Deze structuur was
ontstaan uit de verschillende landbouwpercelen van een blokvormige akkerbouwcomplex tussen de Sprengenweg en de
huidige Sumatralaan, die samen de Nieuwe
Enk vormden. Ook was er al enige bebouwing aanwezig in de vorm van plaggenhutten. Doordat de landbouw verplaatst werd
buiten Apeldoorn kwam dit gebied vrij voor
woningbouw.
De ontwikkeling van de Indische buurt
vond plaats in het laatste kwart van de
19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste
eeuw. De verkavelingstructuur werd gebaseerd op de oude opzet van de Nieuwe Enk.
Oude wegenstructuren zoals de Badhuisweg en de Soerenseweg werden ingepast.
Deze belangrijke zandwegen bestonden
waarschijnlijk al sinds de middeleeuwen.
De woningen waren kleine kopieën van de
statige villa’s in De Parken. Aan de monumentale assen (de Loolaan en de Koning
Lodewijklaan) waren, met name in de buurt
van het Loo, de kavels en woningen aanmerkelijk groter. De naam Indische Buurt
dateert overigens pas van na de aanleg van
de huidige woonwijk. Op 15 oktober 1912
besloot de Gemeenteraad een groot aantal
van de reeds bestaande straten en wegen in
de wijk te herbenoemen naar eilanden in de
Indische Archipel.

1

2

2.3 indische buurt

3

Ruimtelijke kenmerken

4
7
5
6

8

Het residentiële assenstelsel, gevormd door de
Jachtlaan (1), Koning Lodewijklaan (2) en de
Loolaan (3), snijdt door de oudere wegen als de
Bosweg (4) Soerenseweg (5) en Badhuisweg (6).
In de Indische Buurt zijn daarbinnen twee karakteristieken te onderscheiden: ten noorden van de
Soerenseweg is het stratenpatroon informeel en
grillig (7), ten zuiden hiervan volgen alle wegen de
richting van de Badhuisweg en is er een strakker
stratenpatroon (8).

De Indische buurt is ontstaan aan het einde
van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. De
wijk kenmerkt zich als een groene woonwijk en
bestaat uit hoofdzakelijk vrijstaande villa’s en
middenstandswoningen met her en der rijwoningen
en appartementencomplexen.
Een groene wijk met dank aan de tuinen
De Indische Buurt is een groene wijk met bijzondere
bebouwing. Anders dan in De Parken kent de Indische
Buurt veel minder openbaar groen. Er zijn slechts
enkele lanen in het gebied en het aantal parken is
beperkt tot het Spainkbos. De Loolaan en de Koning
Lodewijklaan zijn met hun dubbele en driedubbele
bomenrijen twee stevige groene structuren, deze
liggen echter aan de rand van de wijk. Toch oogt het
geheel erg groen en dat is te danken aan de vele
bomen en groene elementen in de tuinen rondom
de woningen. Om het gebied zijn groene karakter
te laten behouden is het dus van belang dat dit
reeds aanwezige groen op private terreinen wordt
gekoesterd
Lange lijnen en korte straatjes
Het openbare gebied wordt gekenmerkt door enkele
oude wegen zoals de Bosweg, de Soerenseweg,
de Badhuisweg en de Loolaan (deze laatste wordt
apart beschreven in het Intermezzo Loolaan). Deze
wegen hebben een ontspannen opgezet profiel,
vaak met grindbermen en bomen. Dit zijn lange
lijnen, hoofdwegen, die op stadsniveau nog steeds
herkenbaar zijn.

Verder kent het gebied veel korte en soms gebogen
woonstraten. Deze zijn aangelegd tussen de lange
lijnen. Vaak ontbreken bomen in het profiel. Door
de kleinschaligheid hebben deze straatjes vaak een
intieme sfeer.
Een groen hart
Het Spainkbos ligt verscholen in het gebied maar
heeft toch een belangrijke functie. Dit oude bos
met grafheuvels en grote bomen is een belangrijk
groengebied voor deze wijk. Ook enkele lanen zoals
de Gardenierslaan, Soerenseweg en de Bosweg
kleuren de wijk groen.
Van villa tot kleine middenstandswoning
De Indische Buurt is een echte woonwijk. Er staan veel
vrijstaande woningen, die worden afgewisseld met
enkele twee-onder-één-kap-woningen, rijwoningen
en appartementen. De woningen staan op relatief
kleine kavels. De kavels zijn in het noorden van de
wijk groter dan in het zuiden van de wijk. Ook langs
de Loolaan zijn de kavels groter. De grootte van de
woning staat vaak in relatie tot de breedte van de
straat. Het is een wijk met relatief veel bebouwing
en tegelijk een informele groene sfeer. Doordat
de woningen los van elkaar staan en de ruimte
ertussen groen is, ontstaat er ondanks de hoge
bebouwingsdichtheid toch een luchtig en open
straatbeeld.

De Indische Buurt heeft een vriendelijke en groene
uitstraling.
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Werken in een villa of een bedrijf in de achtertuin

Er zijn weinig winkels in het gebied. Kantoren zijn
vooral geconcentreerd aan de Loolaan, waar ze hun
plek hebben gevonden in de vaak monumentale
villa’s. Op binnenterreinen en op de diepe erven achter
sommige woningen komen wel enkele bedrijven
voor. Er is altijd sprake geweest van een hiërarchische
verhouding tussen de woningen aan de straat en de
bebouwing op het achtererf:
- Het woonhuis is gericht op de straat, terwijl
het bedrijfsgebouw bereikt wordt via de kavel
van het woonhuis
- Het woonhuis is één of twee lagen met
een kap, terwijl de bedrijfsbebouwing
meestal één (hogere) laag met een plat dak
of flauwe kap telt. Over het algemeen is
de woonbebouwing net iets hoger dan de
achterliggende bedrijfsbebouwing
- Het woonhuis heeft over het algemeen een
kleinere footprint dan de achterliggende
bedrijfsbebouwing.
- De wijze van detaillering is bij het woonhuis
vaak rijker dan bij de achterliggende
bedrijfsbebouwing

Een winkel aan de Soerenseweg doet mee
in het ritme van de bebouwing. De reclame
uitingen zijn terughoudend..
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Kunst in de Indische Buurt
De meest in het oog springende kunst in de
openbare ruimte bij de Indische Buurt staat op de
kruising Loolaan / Koning Lodewijklaan. Hier zien
we het Canadamonument (Henk Visch). Tijdens de
Tweede Wereldoorlog speelden Canadese soldaten
een belangrijke rol bij de bevrijding van Nederland.
Dit monument - een uiting van vreugde en van
dankbaarheid voor de herwonnen vrijheid – is een
blijvend eerbetoon van Nederland aan Canada.
In Ottawa, Canada, staat een identiek beeld, een
tweelingmonument. De beelden symboliseren
de band tussen Canada en Nederland: al zijn ze
gescheiden door een oceaan, altijd zal er vriendschapsband bestaan tussen de twee landen. Aan
de overzijde van de kruising (Zwolseweg) staat De
Naald, een cadeau van de inwoners van Apeldoorn
aan het bruidspaar koningin Wilhelmina en prins
Hendrik. Tegelijkertijd was het een eerbetoon aan
de ouders van koningin Wilhelmina; koning Willem
III en koningin-regentes Emma. De oprichting was
een idee van de Apeldoornse burgemeester H.P.J.
Tutein Nolthenius en een ontwerp van architect
Gerrit de Zeeuw. Op de kruising staat ook het
recente monument Koninginnedag 2009 (Menno
Jonker), ter nagedachtenis van de slachtoffers van
het dramatische incident in dat jaar. Dit monument
bestaat uit een stalen doos met aangelichte glazen
balonnen.

De woningen staan vrij dicht op elkaar. De richting van het
dak is vaak haaks op de weg.

De woning: positie en oriëntatie
Bijna alle woningen hebben een voortuin. De
voortuin is vaak ondiep hierdoor staan de woningen
relatief dicht aan de weg. De woning staat vaak niet
midden op de kavel waardoor er via de zijtuin zicht
is op de achtertuin. Bijgebouwen zoals een garage
staan vaak achter op de kavel, los van de woning en
daardoor enigszins uit het zicht vanaf de openbare
ruimte. De woningen die op de hoek van twee straten
staan zijn vaak bijzonder vormgegeven en gericht
op beide straten. Ze staan soms een beetje gedraaid
naar de hoek en vaak zijn beide straatgerichte
gevels vormgegeven met bijzondere details zoals de
voordeur of een erker.
De kap en de nokrichting
De woningen bestaan uit één of twee lagen met
hierop een zadeldak of mansardedak. In enkele
straten staan alle woningen met het dak in de zelfde
richting. De gelijke richting van het dak levert een
kenmerkend beeld op. In het bestemmingsplan
is daarom op enkele plekken een nokrichting
voorgeschreven.

De Bosweg heeft een informele opzet met klinkers en
een smalle stoep. Oude bomen staan aan de rand van
de weg en daartussen wordt geparkeerd.

Materialen en bouwstijlen
De wijk bestaat voor een groot deel uit oudere
woningen. Veel van de woningen zijn in originele
staat. Dit maakt de Indische Buurt een erg geliefde
woonbuurt. In het Intermezzo Bouwstijlen wordt
een beschrijving gegeven van de hier voorkomende
bouwstijlen. Veel gebruikte materialen zijn baksteen,
hout en keramische dakpannen, soms ook wit
stucwerk. Er is vaak sprake van rijke details, zoals het
metselwerk, kozijnen en dakranden. Kenmerkend
zijn de erkers en serres passend bij de woningen. Ook
glas-in-lood ramen komen veel voor.

Deze woning staat op de kruising van twee wegen
en is daarom enigszins gedraaid. Zo is er van beide
kanten zicht op de voorgevel.

Ruimtelijke kenmerken:
woningen hebben relatief een kleine
onderlinge afstand
2. laanbeplanting en grindbermen in
sommige straten
3. oriëntatie van de bebouwing op de
openbare ruimte (wegen)
4. groen in de tuinen bepaalt het groene
beeld van de wijk: voor- en zijtuinen
5. de grootte van de bebouwing is
gerelateerd aan de plek in de wijk
6. meestal vrijstaande bebouwing, met een
duidelijk te onderscheiden hoofdmassa
7. uniforme nokrichting in sommige straten
zorgt voor een samenhangend straatbeeld
8. vaak toevoegingen als een erker en serre
aan één gevel
9. bijgebouwen staan achterop de kavel
10. erfafscheidingen aan de voorzijde vaak
in de vorm van een haag, smeed- of
gietijzeren hekje
1.

Gebiedsomschrijving
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collectie CODA

Ontstaansgeschiedenis ‘Beekpark’
Het huidige cultuurkwartier ‘Beekpark’ maakte
van oorsprong deel uit van de Apeldoornse enk.
Dit agrarische gebied aan de noord-westflank
van Apeldoorn bleef tot halverwege de 19de
eeuw vrijwel onbebouwd. Daarna breidde de
nederzetting zich langzaam en kleinschalig uit
ten koste van de enk.
In de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw
vond er in dit gebied op grote schaal sloop plaats
in het kader van het Centrum en Cityplan. Hierbij
werden de oude boomgroepen gespaard. Omdat
de meeste plannen uiteindelijk niet doorgingen,
was het kaalgeslagen gebied jarenlang in gebruik
als parkeerterrein.
De centrumontwikkelingen in dit deel van de
binnenstad kwamen pas weer op gang in de
jaren negentig. Het gebied kreeg de nieuwe
naam ‘Beekpark’ en werd ontwikkeld tot een
stedelijk gebied met culturele voorzieningen,
die aansloten bij de al eerder gerealiseerde
schouwburg Orpheus. In het gebied kwamen het
Gemeentearchief, de bibliotheek, het museum
CODA en het Huis voor de Schone Kunst.
Ook werd een er nieuwe brandweerkazerne
gebouwd en woningen. Er werden luxe
stedelijke appartementgebouwen gebouwd
en stadswoningen, grote woningen op relatief
kleine kavels. Bijna het complete gebied is recent
gebouwd en heeft dan ook een eigentijdse
bijzondere architectuur.
Deelgebied Beekpark.
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2.4 beekpark
Ruimtelijke kenmerken
Het ‘Beekpark’ is een centrum stedelijke wijk aan
de rand van het centrum. Doordat het gebied
grotendeels binnen één ruimtelijke visie is
ontwikkeld, is er sprake van een sterke samenhang.
Opvallend is ook de bijzondere architectuur met
een hoge kwaliteit.

Orpheus heeft een landschappelijke inbedding.

Beekpark met omringende bebouwing.

Stenige straten en groene oase
Het gebied heeft een modern en stedelijk uiterlijk.
Bijna alle straten en wegen zijn van gevel tot gevel
verhard. Op enkele plekken staan losse bomen in de
straat, zoals op de hoek van de Roggestraat en de
Vosselmanstraat. Hierdoor is er vanuit elk perspectief
zicht op een boom of groen. Op deze manier zijn de
groene kwaliteiten van Apeldoorn als buitenstad ook
in deze centrumstedelijke omgeving zichtbaar.
Het Beekpark zorgt voor groen in het gebied; het
is een compact stadspark met gras, halfverharding,
enkele paden en centraal een stevige monumentale
bomengroep. Het gaat hier om een flink aantal oude
eiken en enkele linden en beuken. Het Beekpark
ligt centraal in het gebied en is goed zichtbaar
vanaf de centrumring. Daarmee vormt het een
herkenningspunt in de stedelijke structuur.
Verscholen tussen de culturele gebouwen ligt het
Cultuurplein. Een binnenhof met een bijzondere
kwaliteit die je moet ontdekken. Deze verborgen
plekken maken de binnenstad speciaal. Het centrale
plein verbindt de cultuurfuncties en kan gebruikt
worden door de culturele instellingen.

Het opnieuw ingerichte binnenhof ‘cultuurplein’.

Opvallend is dat er weinig auto’s geparkeerd zijn in
de straten. Alle woningen hebben een inpandige
parkeerplaats en voor centrumbezoekers er is een
openbare parkeergarage die is weggewerkt in de
bebouwing. Zo kan de openbare ruimte gebruikt
worden als verblijfsgebied voor onder andere
terrassen en evenementen. De vormgeving van de
openbare ruimte is rustig en statig. Rijbanen voor
auto’s worden op een subtiele manier aangegeven
zonder het beeld te domineren daardoor komt de
architectuur van de bebouwing sterk tot zijn recht.
Grootschalige bouwblokken en stadswoningen
De bebouwing in ‘Beekpark’ wordt gekenmerkt door
een bijzondere eigentijdse strakke vormgeving.
De bebouwing is grootschalig en heeft over het
algemeen een plat dak. Ook het materiaalgebruik
is opvallend door dakpannen in de gevel, strakke
moderne bakstenen en het gebruik van veel glas.
Voor ‘Beekpark’ geldt dat de bebouwing sterk per blok
is vormgegeven; deze blokken verschillen allemaal
van elkaar. Doordat de gebouwen ongeveer dezelfde
hoogte hebben en een eigentijds architectuurbeeld,
hebben ze wel een sterke samenhang.
In het ‘Beekpark’ staan de gebouwen veelal direct
aan de straat zonder een overgang in de vorm van
bijvoorbeeld groene voortuinen. Er is hierdoor
goed zicht op de plinten van de winkels en andere
voorzieningen die vaak op de begane grond te vinden
zijn. Als er gewoond wordt op de begane grond, dan
ligt de woonruimte vaak hoger dan de straat , zodat
men niet direct naar binnen kan kijken. Tegelijk ligt
de straat er ’s avonds niet donker en stil bij, omdat er
vanuit de woningen wel zicht op de straat is.

Gebiedsomschrijving
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Er is een onderscheid te maken tussen de
grootschalige gebouwen met een (winkel)plint
met woningen daarboven, gebouwen die volledig
bestaan uit appartementen of voorzieningen en
stadswoningen (eengezinswoningen) met een
compacte achtertuin. Als er winkels of andere
voorzieningen op de begane grond liggen, is dit
vaak duidelijk te zien in de vormgeving. Het gebouw
is als het ware in twee delen vormgegeven, waarbij
de begane grond vaak meer glas heeft dan de
bovenliggende woningen.

Een beeld van Orpheus uit de jaren 70.

Het Huis voor Schone Kunsten is gebouwd naar
ontwerp van Rudy Uytenhaak en huisvest het
poppodium Gigant! en Markant, het centrum
voor kunsteducatie. Het gebouw bestaat uit
twee hoofdvolumes die ten opzichte van elkaar
gedraaid zijn. Het ene volume loopt af van één
bouwlaag tot maaiveldniveau, zodat op het dak
van dit volume een luie trap ontstaat. Het tweede
volume is drie lagen hoog en voorzien van een
markante rode bakstenen muur.

Aan het Beekpark staan objecten die volledig bestaan
uit appartementen. De begane grond heeft hier
vaak een wat meer gesloten karakter, om te zorgen
voor privacy in de woning, en oogt daardoor minder
levendig. De woningen liggen vaak iets hoger ten
opzichte van de straat.
De stadswoningen bevinden zich rondom de Librije
en Roggestraat. Deze woningen staan in een rij
waarbij iedere woning afzonderlijk te herkennen is.
Panden langs de Asselsestraat
De Asselsestraat is van oorsprong een uitvalsweg,
de hieraan gelegen bebouwing verschilt dan ook
sterk van het beeld in het ‘Beekpark’. De bebouwing
langs de Asselsestraat is sterk individueel van aard.
Deze straat bestaat uit lintbebouwing. De losstaande
gebouwen aan deze straat staan vrij dicht op elkaar
en hebben over het algemeen een zadeldak of
mansardekap. Er is sprake van overwegend oudere
bebouwing met een lage hoogte van één laag
plus kap. Ook hier ontbreken de voortuinen. Op de
begane grond bevinden zich winkels of kantoren met
hierboven enkele woningen.
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Orpheus werd in de jaren ‘60 gebouwd naar
ontwerp van de architecten Bijvoet en Holt.
Het geldt als één van de architectonische
hoogtepunten uit de jaren ’60 in Apeldoorn. In
2002-2004 is de schouwburg uitgebreid naar
ontwerp van Architectuurstudio Hertzberger, met
onder andere een nieuwe zaal, parkeergarage en
een tweede hoofdentree aan de noordwestzijde. De
schouwburg is omgeven door grote bomen en ligt
daardoor in een landschappelijke omgeving.

Stadswoningen aan de Libreije met een opgetilde
begane grond. Details, zoals het bijzondere metselwerk en de bloembakken naast de trapjes zijn van
groot belang.

De Asselsestraat is een echte winkelstraat met oude
lintbebouwing. Smalle, kleinschalige bebouwing die
hier dicht tegen elkaar aan staat.

Beeldkwaliteitplan De Parken, Loolaan Noord, Indische Buurt en Beekpark

CODA is gebouwd naar ontwerp van
Architectuurstudio Hertzberger. Het omvat het
stadsarchief en museum en is verbonden met
de het oudere gebouw van de bibliotheek. Het
gebouw is als een U om het Huis van Schone
Kunsten gebouwd, waardoor een binnenhof is
ontstaan. Dit binnenhof is pas geleden opnieuw
ingericht als gemeenschappelijk cultuurplein.
De brandweerkazerne naar ontwerp van Jeanne
Dekkers ligt meer richting de centrumring.
Door de open gevel aan de voorzijde zijn de
brandweerwagens goed zichtbaar als ze binnen
staan opgesteld. Het relatief lage gebouw valt
door zijn donkere gevel op in zijn omgeving.

Compacte buitenruimtes
Het gebied ‘Beekpark’ heeft veel appartementen.
Deze woningen hebben vaak een balkon, dat meestal
aan de rustige kant van het gebouw ligt. Voor de
stadswoningen geldt dat de tuinen vaak klein
zijn en achter de woning liggen. Hierdoor zijn de
buitenruimtes van de woningen niet of nauwelijks
zichtbaar vanaf de straat. Waar ze wel zichtbaar zijn
kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan een
groen en levendig straatbeeld. Juist in een gebied
waar de dichtheid van de bebouwing relatief hoog
is en de openbare ruimte veel verharding kent,
zorgen balkons en loggia’s met beplanting voor een
aantrekkelijker beeld.
Iconische gebouwen
Het Beekpark kent een aantal grootschalige
gebouwen, die door hun architectuur en positie
medebepalend zijn voor de identiteit van de stad
Apeldoorn. In dit gebied staan naast historische
gebouwen als de Grote Kerk en Orpheus, ook het Huis
voor Schone Kunsten en CODA.

Kunst in de openbare ruimte
De openbare ruimte wordt naast de groene
elementen ook verbijzonderd met kunstwerken.
Dit past in een lange Apeldoornse traditie. In
het Beekpark komt cultuur, groen en moderne
bebouwing bij elkaar. De ligging en de omvang van
dit stadse park zorgen ervoor dat het buitengewoon
bruikbaar is voor kleine evenementen, zoals het
herfstfestival Roots in the Woods. In het park
staan drie kunstwerken, het borstbeeld van oud
burgemeester Des Tombe (Niko de Wit), de Folly van
glas, staal en beplanting (Tirza Verrips) en het beeld
Hert en Jager (Gijs Assmann). Dit laatste kunstwerk
verbeeldt op een luchtige manier de dubbele relatie
tussen mens en dier, door de jager/natuurbeheerder
te laten tango-dansen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ruimtelijke kenmerken:
gebouwen staan direct in de rooilijn (geen
voortuinen)
enkele grootschalige gebouwen met
betekenis voor de identiteit van de stad
vaak moderne materialen of moderne
toepassingen van traditionele materialen
bij de grootschalige woongebouwen is de
individuele woning ondergeschikt aan het
bouwblok
buitenruimten zijn vaak in het
bouwvolume opgenomen
stenige straten, met af en toe een boom
Beekpark als groene oase in verder (hoog)
stedelijk gebied
kunst in de openbare ruimte verbijzondert
straten en park
eengezinswoningen zijn vormgegeven als
‘stadswoningen’ met verhoogde ligging
van de begane grondvloer ten opzichte
van de straat en met weinig of geen groen
aan de voorzijde

Moderne architectuur kernmerkt het Beekpark.
Zoals het museum CODA aan de Roggestraat.

Handreikingen Indische Buurt
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3. handreikingen
In het volgende hoofdstuk worden handreikingen
gegeven voor de openbare ruimte, de bebouwing
en de tuin. De handreikingen zijn per wijk geordend,
zodat u alleen de handreikingen van het gebied
waarin u woont of werkt hoeft door te lezen. Tussen
de handreikingen staan enkele intermezzo’s. Hierin
worden verschillende onderwerpen beschreven die
bijzondere aandacht verdienen vanwege hun belang
voor de wijk of de stad.

Handreikingen
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Het frame omvat de robuuste structuur. Hierboven is het
frame in kaart gebracht met uitzondering van de binnentuinen. (uit: ‘een buurt als park’)
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de profielopbouw is zo eenvoudig mogelijk: asfalt met een toeslagmateriaal (dan wordt het wat lichter), een minimale aanduiding van parkeervakken, gras met bomen en een stoep. De boomsoort varieert per laan.
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De franje is nauwelijks in een kaart te vatten; ter indicatie zijn
slechts enkele bijzondere bomen en zichtlijnen opgenomen.
Wel is zichtbaar dat de voortuinen een aanzienlijk deel uitmaken van de franje. (uit: ‘een buurt als park’)

3.1 handreikingen de Parken
Handreikingen Openbare ruimte
•
•

•
tuin

pad

berm

weg + P

berm pad

tuin

Principeprofiel met tweezijdige grasberm, laanbeplanting en
parkeervakken op straat. De tuinafscheiding (een lage haag)
doet mee in het beeld van de straat.

•

•
•
•
•

•

Op sommige plekken, zoals de Regentesselaan, zijn
meer maatregelen nodig: parkeervakken en fietstroken
zijn duidelijk aangegeven. Door de rustige kleurstelling en
heldere profielopbouw past de weg goed bij De Parken.

Gebruik de cultuurhistorische waarden als
leidraad bij herinrichtingen
Laat zien waar je bent, behoud het typische
onderscheid tussen de inrichting van de
verschillende straten
Behoud en versterk de laanbeplanting; als
bomen verouderd zijn, plant dan bomen
terug die passen bij het karakter van de laan
(onderscheid frame en franje)
Koester de grote volwassen bomen en
boomgroepen vanwege hun robuuste
karakter
Behoud de vier grote parken met hun
inrichting in de Engelse landschapstijl
Stem de breedte van de weg en de grootte
van de boombeplanting op elkaar af
Gebruik straatmeubilair in één stijl, passend
bij het klassieke karakter van De Parken
Houd het rustig: beperk de soorten
verharding en gebruik dit consequent door
de hele wijk
Stem de vormgeving van verkeerskundige
zaken, nutskastjes en andere ‘functionele’
elementen af op de kwaliteit en het klassieke
karakter van de omgeving

Hoek Daendelsweg - Emmalaan (vroeger): een groene
voortuin met een laag hekje, een boom in de tuin. De straat
bestaat uit halfverharding zonder verdere indeling.

Hoek Daendelsweg - Emmalaan (nu): nog steeds een
groene voortuin met een laag hekje, de boom is gegroeid tot
monumentale proporties. Vooral de straat is veranderd door
de noodzaak verschillende verkeersstromen van elkaar te
scheiden.
Handreikingen De Parken
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Een markante kruising: de Anna Paulownalaan splits zich aan het einde in tweeën, zodat een vloeiende overgang gemaakt
wordt naar het achterliggende Verzetsstrijderspark. De verkeersdrempel is terughoudend vormgegeven.

Door een verschil in boomsoort en de inrichting van de
straat krijgt iedere straat zijn eigen herkenbare beeld.
Grote bomen of kleine bomen, een straat met of zonder
grasberm, parkeren in vakken of langs de weg.
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Naast de parken maken ook de kleinschalige groene
plekken en pleinen de wijk bijzonder, zoals het Emmaplein
(boven) en het Prins Hendrikplein (onder). De voortuinen
van de woningen gaan als vanzelf over in het groene
beeld van de openbare ruimte.

De parken zijn belangrijk voor de beleving van de wijk. Hier is het romantische, lommerrijke karakter van De Parken bij uitstek
zichtbaar. Kleinschalige bouwwerken, zoals de muziektent in het Oranjepark, zijn onlosmakelijk verbonden met het ontwerp in
Engelse landschapsstijl.

Handreikingen De Parken
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INTERMEZZO
Bouwstijlen

Neoclassicisme
Het neoclassisisme is een bouwstijl die in Nederland
gangbaar was tussen 1800 en 1870. Deze bouwstijl
kwam voort uit de hernieuwde interesse in de kunst
van de klassieke oudheid als gevolg van belangrijke
archeologische opgravingen en studies in die periode.
Kenmerkend is de toepassing van een eenvoudige
blokvormige hoofdvorm, wit of licht gepleisterde,
vaak symmetrische gevels met de juiste, klassieke
verhoudingen. De stijl wordt verder gekenmerkt
door het gebruik van zuilen en driehoekige of
boogvormige versieringen boven deuren en ramen,
de zogenaamde frontons. Met name de eerste villa’s
die vanaf het midden van de 19e eeuw rond de
monumentale assen en in De Parken verschenen
vertonen in opzet en detaillering kenmerken van het
neoclassicisme.
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In De Parken en de Indische Buurt zijn vrijwel alle in de
periode 1850-1940 gangbare bouwstijlen toegepast. Bent
u benieuwd in welke bouwstijl uw woning gebouwd is? Op
de volgende twee pagina’s gaan we de meest voorkomende
bouwstijlen aan de hand van hun typische kenmerken langs.
Misschien dat u aan de hand van de kenmerken de stijl van
uw woning herkent.

Neorenaissance
Het neoclassicisme werd opgevolgd door de
neorenaissance. De belangstelling voor deze stijl
kwam voort uit de het opkomende nationalisme
eind 19e eeuw en de groeiende behoefte om
ook in de architectuur de nationale geschiedenis
te benadrukken. Het voorbeeld daarvoor werd
gevonden in renaissancistische architectuur van
Nederlands meest glorieuze periode: de Gouden
Eeuw. De voornaamste kernmerken zijn de brede,
horizontale, wit gepleisterde banden, de zogenaamde
speklagen, tussen vlakken van baksteen. De geblokte
bogen boven vensters en deuren, het gebruik van
mens en dierkoppen als versiering en trapgevels.
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Eclectisme
Het eclectisme komt van het Griekse woord ‘eklegein’
dat uitkiezen betekent. Het eclecticisme kwam
ongeveer gelijktijdig met de neorenaissance op en
werd zeer veel gebruikt voor de representatieve
woonbebouwing voor de gegoede burgerij maar
ook voor overheidsgebouwen. Het belangrijkste
kenmerk van het eclectisme is het gebruik van
verschillende bouwstijlen door elkaar. Het kiezen werd
eenvoudig gemaakt door de opkomende seriematige
productie van bouwonderdelen en ornamenten die
de architecten naar wens konden bestellen. De villa’s
in deze stijl hebben vaak een aan het neoclassicisme
ontleende hoofdvorm en verdiepingopbouw.
Het beeld ervan is echter verlevendigd door
afwisseling van metsel- en pleisterwerk in drukke
composities, verschillende kleuren metselwerk, erkers,
hoektorentjes, balustrades, zuilen en frontons.

Chaletstijl
Gedurende het laatste kwart van de 19e eeuw
werd het voor kapitaalkrachtige burgers steeds
eenvoudiger om naar het buitenland te reizen.
Zwitserland was in die tijd het vakantieland bij
uitstek. De Zwitserse architectuur vormde een grote
inspiratiebron en Nederland was een nieuwe bouwstijl
rijker. Het meest in het oog springende kenmerk
van de chaletstijl zijn de overstekende kappen
met houtsnijwerk, de houten veranda’s balkons en
serres. De chaletstijl werd vaak in combinatie met
neorenaissance- of Jugendstilornamenten uitgevoerd.
In Apeldoorn was de chaletstijl zeer populair, met
name de talrijke oud-Indiëgangers hebben in deze
stijl opvallende villa’s gebouwd.

In De Parken zijn veel woningen te vinden die de
kenmerken van chaletstijl en Jugendstil combineren

Jugendstil
Deze bouwstijl was het gevolg van de steeds grotere
weerstand aan het eind van de 19e eeuw op de
neostijlen. De vormen en versieringen van deze
stijlen worden afgewezen en nieuwe versieringen
worden bedacht waarbij de natuur als inspiratie werd
gebruikt. Kenmerkend voor deze bouwstijl zijn de
kunstzinnige motieven van bloemen, bladeren en
stengels, het gebruik van ijzer, geglazuurd baksteen
en gekleurde tegeltableaus.

Rationalisme
Als reactie op de voorgaande stijlen, met al hun
verschillende vormen van versieren, maakte in de
jaren twintig en dertig een nieuwe op het functionele
gerichte stroming haar opmars. Het uiterlijk van het
gebouw moest een afspiegeling zijn van hoe het
gebruikt werd. De onderdelen van de architectuur
zijn functioneel en worden niet weggewerkt achter
ornamenten. Typische materialen zijn baksteen en
gewapend beton in combinatie met metaal en glas.
Dit resulteerde in strakke, rechtlijnige bouwwerken.
Kenmerkend zijn vaak de rechte opvallende
schoorstenen die boven de daken uitsteken en de
gemetselde tuinafscheidingen die met de woning zijn
mee ontworpen.

In De Parken zijn veel woningen te vinden die de
kenmerken van chaletstijl en Jugendstil combineren

INTERMEZZO
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Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw: zet ze
ver achter de woning, houd hun vormgeving eenvoudig, maar
samenhangend met de architectuur van het hoofdgebouw.

In het landhuis Marialust is een kantoor gevestigd. Alle
‘storende’ functies als parkeren zijn uit het zicht van
het park opgelost.

Om te voorzien in parkeerplaatsen is de tuin voor een
groot deel verhard.

Villa’s in gebruik als kantoor
Door de jaren heen zijn er steeds meer oude villa’s in gebruik genomen als kantoor. De riante villa’s lenen
zich hier goed voor. Er zijn echter wel risico’s aan verbonden. De kantoren worden op andere tijdstippen
gebruikt dan de woningen. Het nadeel hiervan is dat de kantoren vaak ’s avonds leeg staan en donker zijn.
Dit komt de levendigheid van de wijk niet ten goede. Als ze toch verlicht worden (in de wintermaanden)
dan is er vaak sprake van praktische (tl)verlichting, die hard overkomt. Daarnaast worden de tuinen
gebruikt als parkeerplaats behorende bij het kantoor. De auto’s staan in de achtertuin, wat in eerste
instantie geen probleem lijkt. Maar het is vaak zo dat hiervoor grote bomen en struiken in de achtertuin
gekapt worden. Dit doet afbreuk aan het groene decor van stevige bomen op de achtergrond. Als alle
bomen in de achtertuinen gekapt worden dan krijgt de wijk De Parken een heel ander, veel schraler,
karakter. Ook de voortuin wordt vaak ‘onderhoudsarm’ ingericht met veel verharding.

Reclame; losse letters op de gevel maken de reclame ondergeschikt aan de architectuur.

Handreikingen Kantoren:
•
Ontwerp met oog voor detail.
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•

Behoud het groene beeld van De Parken door bomen en struiken in de voor-, zij- en achtertuin zo veel
mogelijk te behouden en verharding (ten behoeven van parkeren) tot een minimum te beperken.
Denk aan de uitstraling van uw pand in de avonduren. Pas de hoeveelheid lux aan op het sfeerbeeld van een
woonomgeving.

Handreikingen Bebouwing:
•

•

•
•
Een teriugliggende berging valt niet zo op.
Bovendien blijft er ruimte voor groen in de zijtuin.

•
•

•

•

•

Bij ‘sprongen’ heeft de villa soms meerdere ‘voorgevels’.
Bijzondere elementen zoals erkers en serres worden
ingezet om aan alle kanten iets bijzonders te maken

Respecteer de architectuurstijl van uw woning;
geef uitbreidingen vorm in stijl van de woning of
juist contrasterend daarmee.
Ga zorgvuldig om met het plaatsen van schuren
of andere vrijstaande bouwwerken: plaats deze
achter de woning en zorg dat het zicht op het
groen in de zij- en achtertuin gehandhaafd blijft.
Laat de woonfunctie zo veel mogelijk zien voor
een levendig straatbeeld.
Besteed bijzondere aandacht aan de hoeken.
Bevindt uw woning zich op een straathoek of een
‘sprong’, zorg dan voor een twee- of driezijdige
oriëntatie.
Koester de bijzondere bebouwing in de
zichtlijnen, belemmer zichtlijnen niet.
Maak van uw reclame uw visitekaartje, passend
bij De Parken: gebruik losse letters en houd de
afmetingen bescheiden.
Indien aanwezig: houd de symmetrie van
uw woning in stand, dit draagt bij aan het
monumentale karakter van het pand. Soms is
juist sprake van een asymmetrische opbouw.
Gebruik materialen en detaillering die passen
bij de Parken. Maak zoveel mogelijk gebruik van
traditionele materialen.
Doe kleuronderzoek en laat u verrassen; soms
was een pand veel kleurrijker dan u vermoedt.

tip:

Lees de toelichting op
het rijksbeschermde
stadsgezicht De Parken
en laat u inspireren

Bijzondere gebouwen met maatschappelijke functies, zoals hier het
Gymnasium Apeldoorn, liggen in het verlengde van een straat en
vormen herkenningspunten in de wijk.

Hoewel de witte gevel misschien meer ‘historisch’ oogt, wees kleuronderzoek uit dat de oorspronkelijke kleur van het pand geel moet
zijn geweest.

Handreikingen De Parken
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INTERMEZZO
De serre en de veranda
Serres

Opvallend in de Parken en de Indische Buurt (en soms
ook in Loolaan Noord) is de aanwezigheid van de vele
serres. Serres herinneren aan het oude NederlandsIndië waar men gewend was veel buiten op de
veranda te vertoeven. Het Nederlandse klimaat laat
dat echter niet toe, dus werd de veranda afgesloten
tot serre. Op enkele plekken zijn er in de Parken ook
veranda’s te zien.
De serre bevindt zich soms aan de voorzijde, van het
hoofdgebouw, maar vaker aan een zijkant, op een
prominente hoek. Kenmerkend voor een serre is de
lichte constructie, vaak in hout, en de grote mate van
transparantie. Drie zijden zijn voorzien van grote ramen (de vierde zijde staat in verbinding met het huis).
Soms is bovenop de serre nog een balkon aangebracht. Dit balkon is dan in één hand ontworpen en
gebouwd.
In het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geboden om een serre te bouwen aan de zijkant van de
woning. Dit kan alleen als er nog geen serre is, en is dit
is gebonden aan een aantal regels voor de oppervlakte, afstand tot de voorgevel en hoogte (zie hiervoor het bestemmingsplan). Er zijn daarnaast nog een
paar tips voor het maken van een nieuwe serre:
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Handreikingen

•
•
•
•
•
•
•

•

pas aan alle zijden glas toe; gebruik andere materialen alleen om het dak te dragen en het glas te
vatten (zet geen wanden dicht);
maak eventueel een kleine borstwering van hout;
gebruik hout voor de kozijnen en ramen;
detailleer slank, zodat de serre zo transparant
mogelijk wordt;
maak de serre rechthoekig of vierkant; ronde of
halfronde vormen passen meestal niet goed bij
de architectuur van de bebouwing;
sluit in hoogte aan op de bestaande begane
grond;
kijk in de buurt naar de opbouw van serres,
vaak zijn kozijnen ingedeeld met bovenlichten,
de dakranden slank en fijn gedetailleerd en ligt
het glas niet in één lijn met de voorkant van het
kozijn maar wat verder terug (hierdoor ontstaat
dieptewerking);
pas geen balkon toe op de serre, zodat deze een
ondergeschikte positie behoudt ten opzichte van
de woning;
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in Loolaan Noord is minder
tussenruimte; toch tref je hier soms een
serre aan.

Een serre kan een aantrekkelijke hoek
maken als een woning met twee zijden
aan de straat ligt.

Een enkele keer is de serre in De Parken
voorzien van een balkon met afdak. Doe
dit niet bij nieuwe serres: het blokeert
doorzichten en we kunnen de mate van
verfijning niet meer maken.

Deze serre past in de architectuur van
de woning: hij sluit aan in hoogte, de
ramen zijn in dezelfde verhouding als die
van het huis. Ook duidelijk zichtbaar is
het verschil met een erker, die veel meer
gesloten is (aan de voorzijde)

tip:

deze handreikingen gelden
ook voor veranda’s die
aan de achterzijde van de
woning gebouwd kunnen
worden (maar dan zonder
glas!)

Handreikingen voor de tuin
•

•

•
•
Pas gelaagd groen toe: (bloeiende) heesters en planten
(en misschien een boom) in de voortuin, een haag of
struiken als zijdelingse erfafscheiding en daarachter het
hoog oprijzende groen van de bomen in de achtertuin.

•

•

•

•

•

Als de achtertuin echt afgescheiden moet worden, maak
dan een ‘sluis’: een hekje dat haaks op twee hagen staat,
zodat het vanaf de straat nauwelijks zichtbaar is. Houd
het laag, zodat doorzichten behouden blijven.

Pas gelaagd groen toe: in de voor, zij- en
achtertuin. Zorg voor beplanting op de voor- én
de achtergrond;
Ontwerp uw tuin met zorg en passend bij de
Engelse Landschapsstijl van De Parken. De
tuinbeplanting zorgt met het lanenstelsel voor de
nodige samenhang;
Houd giet- of smeedijzeren hekwerken in stand;
Pas een lage groene haag toe als afscheiding van
uw voortuin;
Gebruik groene hagen of struiken als
erfafscheiding, vooral als uw zij- of achtertuin aan
de openbare ruimte (straat of park) grenst;
Beperk de verharding in uw voortuin. Gebruik
als verharding bij voorkeur halfverharding in de
vorm van grind en eventueel gebakken klinkers;
Koester grote bomen en struiken. Plant eens een
grote boom aan in de tuin, zodat onze nazaten
daar over 100 jaar van kunnen genieten;
Houd doorzichten tussen de woningen in stand,
zet ze niet dicht met een schutting maar gebruik
groen om privacy in de achteruin te waarborgen
Kijk voor passende beplantingstypen in het
boekje ‘een buurt als park’. Hierin staan suggesties
voor planten, bomen en struiken.

Een enkele keer maken hekwerken deel uit van de architectuur. Door de transparantie is er echter wel goed zicht
op het school[plein en het gras dat achter het hek ligt.

Desnoods biedt een ver terugliggend laag hekwerk, ingepakt in het groen, uitkomst om de achtertuin af te sluiten.

Handreikingen De Parken
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Het belang van de tuin
De tuin rondom uw woning is net zo bepalend voor
het karakter van De Parken als de grote parken en
groene lanen. Het altijd aanwezige groene beeld
wordt mede hierdoor bepaald. Zowel de voor, zij- als
achtertuinen zijn van groot belang.
Bij het typische beeld van De Parken passen
groene voortuinen met een lage erfafscheiding
in de vorm van een hekwerkje of groene haag en
robuuste beplanting. Er komen vaak planten voor
zoals de rododendron, magnolia en hortensia
gecombineerd met gras. Alhoewel er veel op
eigen terrein wordt geparkeerd is het belangrijk
dat de tuin zo veel mogelijk een groene uitstraling
heeft. In het bestemmingsplan is daarom een
aanlegvergunningstelsel opgenomen om te
voorkomen dat de voortuinen volledig worden
verhard. Voor een oprit is het passend om grind toe te
passen.
Naast de groene voortuin zijn ook de doorzichten
naar de groene zij- en achtertuinen belangrijk voor
het lommerrijke karakter. De grote bomen en struiken
die hier staan vormen het decor van uw woning.
Het is dan ook wenselijk dat dit beeld niet verstoord
wordt door houten schuttingen of andere harde
erfafscheidingen. Ook als uw perceel met de zij- of
achtertuin aan de straat grenst is het goed om stil te
staan bij de vorm van uw erfafscheiding. Vanuit de
straat gezien is het niet wenselijk om tegen een harde
hoge schutting aan te kijken. Het past veel beter
bij De Parken om een mooie groene haag of grote
struiken te planten.
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Hier komt alles samen: het park als voorgrond, een
groene overgang naar de voortuin, terugliggende
bergingen en hoge bomen op de achtergrond.

Het doorzicht tussen de woningen is dichtgezet met een
schutting naast de voorgevel. De woningen klonteren
daardoor aaneen en het groene beeld wordt aangetast.
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Doorzichten langs uw woning zijn even belangrijk als
het groene beeld van uw voortuin: de groene boom en
daarachter de groene achtertuin zijn goed zichtbaar vanaf
de straat.

Door met hagen te werken, blijft het beeld van villa’s in
het groen intact. Tegelijkertijd is er privacy in de achtertuin.

Een gelaagde opbouw met doorzicht naar
achteren. Bloeiende planten vormen een
kleurrijk accent.

Gebruik vooral fijn en grijs ‘veluws’ grint.
Grote witte kiezels of zwart (basalt)split
passen hier niet.

Bloeiende bomen, zoals Magnolia en
fruitbomen, passen goed bij de ‘franje’
van De Parken (uit: een buurt als park)

Handreikingen De Parken

47

In de wijk vindt u voldoende inspiratie
voor de inrichting van uw tuin!
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INTERMEZZO

Onbenutte bouwtitels

Verspreid in het gebied De Parken liggen enkele onbebouwde kavels. Dit valt nu niet op door de
groene inrichting hiervan. In het bestemmingsplan wordt op sommige van deze plekken de bouw van
een woning mogelijk gemaakt. Het kan dus zo zijn dat hier op den duur een woning gebouwd wordt.
Bij nieuwbouw is het van belang dat recht wordt gedaan aan de ruimtelijke kenmerken van de
Parken. Dit zorgt voor een samenhangend, hoogwaardig en landschappelijk beeld. Dit betekent bij
nieuwbouw:
- Oriënteer de bebouwing op de lanen, parken en/of veelsprongen
- Zet de bebouwing in de rooilijn van de omliggende woningen; op deze manier
wordt een deel van de kavel ingericht als voortuin en ontstaat er samenhang tussen
de woningen
- Houd met de bebouwing afstand tot de zijkanten van de kavel, zodat er voldoende
tussenruimte blijft om de woningen te zien als ‘losse villa’s in het groen’
- PLaats eventuele bijgebouwen achter op de kavel, zodat de hoofdgebouwen los van
elkaar blijven staan
- Maak een enkelvoudige hoofdmassa, die in hoogte aansluit op wat gebruikelijk is
voor de woningen in de directe omgeving
- Pas een kap (zadeldak) toe die past bij de bestaande kappen in de Parken
- Zorg voor zo weinig mogelijk verharding in de tuin en richt de tuin groen in, zodat de
tuin bijdraagt aan het groene beeld van de parken
- Maak gebruik van bouwelementen die kenmerkend zijn voor de Parken, zoals een
erker of serre
- Sluit in de materiaalkeuze aan op de bestaande karakteristieken in de Parken. Dit wil
zeggen dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van traditionele materialen of
materialen in hun natuurlijke kleur
- Een moderne vertaling van de architectonische kenmerken die gebruikelijk zijn in
de Parken is mogelijk, indien dit een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de
omgeving

Een moderne woning aan de Generaal van Heuszlaan. Het bijgebouw
staat los van het hoofdsgebouw. Door de groene ruime kavel en het behouden van veel volwassen bomen wordt het geheel goed ingepast binnen de wijk De Parken. Een afwijkende dakhelling is in dit geval mogelijk.

Een moderne invulling aan het Wilhelminapark. Bestaande villa’s zijn
ingepast met hierachter een nieuw appartementencomplex. Het verschil
in detaillering valt hier wel op net als het gebrek aan bomen op de achtergrond.

INTERMEZZO
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INTERMEZZO
Koninginnelaan

Bebouwing
De lintbebouwing aan de Koninginnelaan bestaat
voornamelijk uit vrijstaande en twee-onder-éénkapwoningen van voor de Tweede Wereldoorlog.
Zoals aan meer oude uitvalswegen in Apeldoorn
bestaat veel bebouwing uit de zogenaamde
‘Apeldoornse huisjes’. Deze ’huisjes’ zijn te herkennen
aan hun eenvoud en bestaan uit één bouwlaag met
een redelijk steile kap, of een mansardekap (een
kap waarbij het onderste gedeelte van het schuine
dak, steiler is dan het bovenste gedeelte). De huisjes
staan meestal met de kap haaks op de weg. Naast
vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen
komen hier en daar ook rijwoningen voor. Typisch
voor de Koninginnelaan is dat naast woningen ook
winkels, horeca en andere bedrijven in de bebouwing
gevestigd is.
De meeste bebouwing aan de Koninginnelaan
bestaat uit één bouwlaag met een kap, maar soms
komt ook bebouwing voor van twee bouwlagen en
een kap. De bebouwing bestaat uit heldere volumes
met hier en daar een serre aan de voorzijde. Het
beeld wordt door de vele luifels en reclames nog wel
eens rommelig. Hierdoor vallen originele details en
bijzondere gevels niet altijd meer op. De kappen van
de woningen variëren, veel voorkomende types zijn
het zadeldak en de al genoemde mansardekap.
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De bouwstijlen variëren en zijn afhankelijk van
de bouwperiode. Een veelvoorkomende stijl is
een eenvoudige versie van de neorenaissance. De
neorenaissance is een bouwstijl die van 1850 tot 1900
de bouwkunst domineerde. Deze stijl is te herkennen
aan de brede, horizontale, wit gepleisterde banden, de
zogenaamde speklagen, tussen vlakken van baksteen
en de geblokte bogen boven vensters en deuren.
Naast de bouwstijl wordt de indeling van de gevel
ook bepaald door de functie. Bij winkels en andere
publieke voorzieningen is te zien dat de winkelpui
met name vanuit praktisch oogpunt is ingericht en
vooral een open uitstraling heeft.
Openbare ruimte Koninginnelaan
Door de vele winkels en andere voorzieningen heeft
de Koninginnelaan een levendig karakter. Er is sprake
van een bijzondere mix doordat de winkelpanden
naast woonpanden staan die vaak nog een ondiepe
maar groene voortuin hebben. Er gebeurt veel in
de openbare ruimte; fietsers, auto’s en voetgangers
hebben allemaal ruimte nodig. De parkeerplekken
nemen hierbij veel ruimte in. De bomen aan
weerszijden van de straat geven, in combinatie met de
bebouwing en de voortuinen, deze winkelstraat zijn
eigen karakter en maken het een aantrekkelijk gebied
om te winkelen.

Beeldkwaliteitplan De Parken, Loolaan Noord, Indische Buurt en Beekpark

De eenvoudige hoofdvorm van de bebouwing kent vele varianten. Houd deze variatie in stand, met respect voor de kleinschaligheid, kapvorm en nokrichting.
Houd tussenruimten tussen de gebouwen zoveel mogelijk open.

Houd de bebouwing kleinschalig aan de Koninginnelaan.
Probeer de panden zoveel mogelijk van boven tot onder als
één geheel te zien: door luifels te verwijderen en een open
belettering te gebruiken voor de reclame-uitingen, blijft de
voorgevel als één geheel zichtbaar.
Koester de bomen langs de Koninginnelaan. Probeer waar mogelijk de gaten in de laanbeplanting op te vullen. Houd het groen in de voortuin in stand. Beperk de verharding in tuinen.
INTERMEZZO

51

De openbare ruimte is voor het grootste deel
verhard. Het groen in de tuinen zorgt voor
variatie en maakt het beeld direct een stuk
vriendelijker.
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3.2 handreikingen Loolaan Noord
Handreikingen Openbare ruimte
•
•
•
•
tuin

pad

weg + P

pad

tuin

Straatprofielen zijn smal. Houd ze daarom
eenvoudig in inrichting en materiaalkeuze.

•

•

Koester het informele karakter van de buurt;
Gebruik straatmeubilair in één stijl, passend bij
het karakter van Loolaan Noord;
Houd het rustig: beperk de soorten verharding en
gebruik dit consequent door de hele wijk;
Stem de vormgeving van verkeerskundige zaken,
nutskastjes en andere ‘functionele’ elementen af
op de kwaliteit en het informele karakter van de
omgeving;
Zoek een parkeeroplossing die past bij het
informele karakter van de straat: liever aan de
kant van de weg dan in formele parkeervakken;
Behoud het groen;

De Piet Joubertstraat met zicht op de toren van de
Noorderkerk. De parkeerstrook aan de rand van de
weg past bij het informele karakter van de straat.

Handreikingen Loolaan Noord
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Een hoekwoning met openingen aan beide straatgevels
zorgt voor ‘ogen op straat’ en ziet er aantrekkelijker uit
dan een blinde gevel.

Het is vooral de kapvorm die voor variatie zorgt.
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Handreikingen Bebouwing
•

•

>
•

•
•
Een cruciaal detail: houd de negge in stand. Doordat
de kozijnen iets terugliggen ten opzichte van het metselwerk, krijgt de gevel dieptewerking. Dit levert een
veel passender beeld op dan een volledig vlakke gevel.

•

•

Ga zorgvuldig om met het plaatsen van
schuren en schuttingen, zorg dat het zicht
op achtergelegen groen zo veel mogelijk
gehandhaafd blijft;
Respecteer de architectuurstijl van uw woning;
geef uitbreidingen vorm in stijl van de woning of
juist contrasterend daarmee;
Besteed bijzondere aandacht aan de hoeken.
Bevindt uw woning zich op een straathoek, zorg
dan voor een tweezijdige oriëntatie;
Maak van uw reclame uw visitekaartje: gebruik
losse letters en houd de afmetingen bescheiden;
Gebruik materialen die passen bij Loolaan Noord.
Maak zoveel mogelijk gebruik van traditionele
materialen als baksteen en hout;
Detailleer met zorg, houd de negge (de ruimte
tussen voorkant gevel (metselwerk) en voorkant
kozijn) in stand en gebruik passende kozijnen ;
Dit geeft de gevel dieptewerking.
Houd de kleuren gedekt of gebruik de
oorspronkelijke kleur.

tip:

*

In de meeste straten staan de voorgevels min of meer in één lijn, met
een ondiepe voortuin. ( al zijn er soms uitzonderingen)

*

Is uw woning
aangemerkt als
karakteristiek? Lees
dan ook het intermezzo
karakteristieke panden!

De hoofdvorm van de gebouwen, één laag met een kap,
kent vele varianten. Gemeenschappelijke deler is de
eenvoudige hoofdvorm, de kleinschaligheid en de oriëntatie op de straat, wat gepaard gaat met een nok die
haaks op de weg staat.

Handreikingen Loolaan Noord
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Zonder het groen in de tuinen
zou de straat er kaal uitzien.
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Licht eens een stoeptegel op en
plant een klimop; de hele straat
krijgt een ander aanzien.

Handreikingen voor de tuin
•

•
•
•
•
•

•

•
Een kleine overhoek voor een boom, een struik in de
voortuin en toch nog plek voor een auto.

>

Straatprofielen zijn smal.
Er is weinig ruimte voor
openbaar groen

Maak uw voortuin groen of maak een geveltuin.
Vaak is er niet veel ruimte nodig voor een beetje
groen.
Gebruik zo veel mogelijk groene erfafscheidingen
om het stenige beeld te verzachten
Koester grote bomen en struiken
Houd giet- of smeedijzeren hekwerken in stand;
Pas een lage groene haag toe als afscheiding van
uw voortuin;
Gebruik groene hagen of struiken als
erfafscheiding, vooral als uw zij- of achtertuin aan
de openbare ruimte (straat of park) grenst;
Beperk de verharding in uw voortuin. Gebruik
als verharding bij voorkeur halfverharding in de
vorm van grind en eventueel gebakken klinkers;
Houd doorzichten tussen de woningen in stand,
zet ze niet dicht met een schutting maar gebruik
groen om privacy in de achteruin te waarborgen

>

Gebruik hagen op de
zijdelingse erfgrens en plant
waar mogelijk een boom.

Een laag transparant hekje
aan de voorzijde houdt het
zicht op de hagen in stand.

Voor een ondiepe voortuin zijn voldoende oplossingen
voorhanden: leibomen, hagen of gevelbegroeiing.
Handreikingen Loolaan Noord
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INTERMEZZO

Loolaan en Koning Lodewijklaan, twee bijzondere lanen
Het residentieel assenstelsel
De Loolaan en Koning Lodewijklaan vormen samen
met de Jachtlaan het residentieel assenstelsel vanuit
Paleis het Loo, ook wel de ganzenvoet genoemd. Dit
assenstelsel heeft een grote cultuurhistorische en
ruimtelijke waarde en is van grote betekenis voor het
koninklijke karakter van de stad.
Loolaan
De Loolaan voert naar het stadscentrum en is de
meest oostelijk gelegen as. Deze laan heeft een
belangrijke verkeersfunctie van en naar de binnenstad. Bij de inrichting is de verkeersfunctie zoveel
mogelijk ondergeschikt gemaakt aan het historische
beeld en het statige karakter van deze laan. De
aandacht wordt gevestigd op de dubbele en driedubbele bomenrijen, de grindbermen en de statige villa’s.
Bebording en belijning zijn zo terughoudend mogelijk
vormgegeven om het monumentale karakter in volle
glorie te tonen. De laan is ruim opgezet, met zeer
grote bomen en hierlangs liggen royale kavels. Dit
wordt versterkt door de brede rijbaan met parkeervakken over de volle breedte in één materiaal aan te
leggen. De bijzondere straatverlichting die met spandraden midden boven de rijbaan hangt, ondersteunt
het monumentale beeld.

Bij de inrichting en het beheer van de Loolaan moet
de zichtlijn tussen De Naald en de Grote Kerk centraal
staan. Op dit moment wordt die zichtlijn aan de zijde
van de Grote Kerk geblokkeerd door een boom in de
tuin van het appartementengebouw naast de Grote
Kerk. Daarnaast is het behoud en de versterking van
het statige karakter van de Loolaan een belangrijk
uitgangspunt. Dat wil zeggen het behouden van
de historische bomenrijen, de aanwezige grindbermen en het beeld van de oude grote villa’s op ruime
groene percelen.

Historisch beeld van de Loolaan.
Koester de bomen, de grindbermen en de monumentale
zichtlijn van de laan.

In de Loolaan is veel bebouwing uit verschillende
tijdsperioden te vinden. Hoe ouder de gebouwen, des
te lager ze zijn; de meest recente toevoegingen zijn
vaak appartementengebouwen van tussen de 4 en 7
lagen hoog. Hierop vormt de voormalige ROC-locatie
een uitzondering; daar is een gebouw van 10 bouwlagen vergund. Het is belangrijk dat de hoogte van
de bebouwing onder de hoogte van de bomen blijft,
om de monumentale positie van de bomen niet te
beconcurreren. De bebouwing langs de Loolaan staat
op enige afstand van de weg en is niet in één strakke
rooilijn geplaatst. In het algemeen geldt: hoe hoger
de bebouwing, des te verder van de weg. Ook de recentere toevoegingen houden zich aan deze stelregel.

De luchtfoto laat goed zien hoe kaarsrecht de
laan is, dit wordt benadrukt door de vormgeving van parkeervakken, grindbermen en
verlichting.
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Wijk af van de ‘standaard’ : een rood fietspad
zou ten onrechte de aandacht op zich vestigen.
De groene middenberm van de Koning Lodewijklaan
en de minder statige bebouwing geeft deze laan een
heel eigen, minder formeel beeld.

Koning Lodewijklaan
De Koning Lodewijklaan heeft een andere ontwikkeling doorgemaakt dan de Loolaan. In 1887 werd in de
middenberm van de Koning Lodewijklaan een spoorlijn aangelegd, deze spoorlijn (het Koningslijntje) liep
rechtstreeks van het Loo via het centrum van Apeldoorn naar Dieren. Het bestaan van deze spoorlijn is
nog steeds af te lezen aan de brede middenberm en
de voormalige spoorwachterswoning aan de Soerenseweg 62. Vanaf dit gebouw werden de overwegen
aan de Sumatralaan, Badhuisweg, Soerenseweg en
Bosweg bediend.
De Koning Lodewijklaan heeft inmiddels een wat
minder formeel karakter dan de Loolaan.

De spoorlijn heeft plaats gemaakt voor een tweedubbele bomenrij. De bebouwing langs deze laan is sterk
gevarieerd. Grotendeels zijn dit vrijstaande woningen
met een grote verscheidenheid aan architectuurstijlen
met daartussen enkele grootschalige appartementencomplexen.
Bij de inrichting en het beheer van de Koning
Lodewijklaan vormt de verdwenen spoorlijn met de
daarbij behorende bebouwing een belangrijk
gegeven. Het behouden van de groene middenberm
met bomenrijen is hierbij van groot belang.

Aan de Koning Lodewijklaan grenst
ook de locatie van het voormalige
Julianaziekenhuis. Dit ziekenhuis
is momenteel bijna gesloopt en zal
worden herontwikkeld. Voor deze locatie zal te zijner tijd een apart Beeldkwaliteitsplan worden opgesteld.
Het is de ambitie om het waardevolle
groen op deze locatie waar mogelijk
te behouden en in te passen.

INTERMEZZO
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Sommige wegen, zoals de Koningin Hortenselaan, hebben
een laanprofiel en grindbermen. Wees hier zuinig op!
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De Sprengenweg met zijn karakteristieke hoogteverschil en de Badhuisspreng in het
midden. Houd deze spreng in stand en haal hem waar mogelijk weer bovengronds.

3.3 Handreikingen Indische Buurt
Handreikingen Openbare ruimte
•
•

•

•

•
tuin

grindberm
+ boom
+P

weg

grindberm

tuin

+ boom
+P

•
•
•
•

•

tuin

weg		

tuin

Houd de verschillen tussen lange lijnen
(vaak bomen en grindbermen) en de woonstraatjes (smal en eenvoudig) in stand.

Gebruik bij herinrichtingen de cultuurhistorische
waarden als leidraad;
Wees zuinig op het aanwezige groen in de
openbare ruimte. Grijp de kans om een boom toe
te voegen als die zich voordoet;
Houd de continuïteit van de historische lange
lijnen in stand, door een samenhangende
inrichting;
Ondersteun met de inrichting de bijzondere
betekenis van de Loolaan en de Koning
Lodewijklaan voor de stad;
Behoud de grindbermen, ze zijn wezenlijk voor
het karakter van Apeldoorn;
Koester het informele karakter van de buurt;
Gebruik straatmeubilair in één stijl, passend bij
het karakter van de Indische Buurt;
Houd het rustig: beperk de soorten verharding en
gebruik dit consequent door de hele wijk;
Stem de vormgeving van verkeerskundige zaken,
nutskastjes en andere ‘functionele’ elementen af
op de kwaliteit en het informele karakter van de
omgeving;
Zoek een parkeeroplossing die past bij het
informele karakter van de straat: liever aan de
kant van de weg dan in formele parkeervakken.

kenmerkend voor
Apeldoorn

De woonstraatjes zijn wat eenvoudiger van opzet, met
stoepen en parkeren langs de weg.
De Bandalaan (boven) oogt echter door het toegepaste
materiaal veel prettiger dan de Hoogakkerlaan (onder).

Handreikingen Indische Buurt
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tip:

Lees de toelichting
op het gemeentelijk
beschermd stadsgezicht
van de Indische Buurt en
laat u inspireren

Houd de tweezijdige oriëntatie van de hoekwoningen in
stand, laat openingen en serres in tact en zet er geen
hoge schutting voor.

Sluit met de nokrichting aan in het gelid, houd tussenruimten in
stand en respecteer de rooilijn: plaats bijgebouwen of aanbouwen
zo ver naar achteren dat ze niet te zien zijn vanaf de straat.
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Handreikingen Bebouwing
•

•

Een teriugliggende berging valt niet zo op.Bovendien
blijft er ruimte voor groen en parkeren in de zijtuin.

•

•
•

>

•

•

•
Een cruciaal detail: houd de negge in stand. Doordat
de kozijnen iets terugliggen ten opzichte van het metselwerk, krijgt de gevel dieptewerking. Dit levert een
veel passender beeld op dan een volledig vlakke gevel.

Ga zorgvuldig om met het plaatsen van
schuren en schuttingen, zorg dat het zicht
op achtergelegen groen zo veel mogelijk
gehandhaafd blijft;
Respecteer de architectuurstijl van uw woning;
geef uitbreidingen vorm in stijl van de woning of
juist contrasterend daarmee;
Besteed bijzondere aandacht aan de hoeken.
Bevindt uw woning zich op een straathoek,
zorg dan voor een tweezijdige oriëntatie,
door openingen te behouden, geen hoge
erfafscheidingen toe te passen en erkers of serres
in stand te houden;
Sluit met uw nokrichting aan bij het gelid, als hier
sprake van is.
Maak van uw reclame uw visitekaartje: gebruik
losse letters en houd de afmetingen bescheiden;
Gebruik materialen die passen bij de Indische
Buurt. Maak zoveel mogelijk gebruik van
traditionele materialen als baksteen en hout;
Detailleer met zorg, houd de negge (de ruimte
tussen voorkant gevel (metselwerk) en voorkant
kozijn) in stand en gebruik passende kozijnen ;
Dit geeft de gevel dieptewerking
Houd de kleuren gedekt of gebruik de
oorspronkelijke kleur.

Houd industriële overblijfselen in stand zodat
de vroegere mening van wonen en werken
zichtbaar blijft.

tip:

Is uw woning
aangemerkt als
karakteristiek? Lees
dan ook het intermezzo
karakteristieke panden!

Handreikingen Indische Buurt
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INTERMEZZO

Grindbermen kenmerkend voor Apeldoorn
Grindbermen waren de eerste vormen van verharding langs de belangrijke wegen en zijn een typisch
Apeldoorns fenomeen. Grindbermen zijn ontstaan uit
zandpaden waarbij het aanwezige grind steeds meer
aan de oppervlakte kwam. Met de toename van het
verkeer werden de wegen steeds meer verhard met
klinkers en kinderkopjes, de voetganger werd naar de
berm van de weg ‘verdreven’. Om het voetgangersgedeelte wat minder zanderig en blubberig te maken
werd het aanwezige grind naar buiten geharkt. De
basis voor de grindbermen is in feite op deze manier
gelegd. In dit plangebied komen op enkele plekken
grindbermen voor waaronder de Koningin Hortenselaan, de Badhuisweg, de Koning Lodewijklaan, de
Catharinalaan en de Loolaan.

•
•
•
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Houd de grindbermen in stand
Zorg voor een vloeiende belijning,
zodat de grindberm mooi aansluit
op de straat
Maak eventueel een smalle loopstrook voor voetgangers

Beeldkwaliteitplan De Parken, Loolaan Noord, Indische Buurt en Beekpark

Handreikingen voor de tuin
•

•

•
•
•
•

•

•

>

Straatprofielen zijn vaak
smal. Er is weinig ruimte
voor openbaar groen.

Houd uw voortuin groen. Vaak is er niet veel
ruimte nodig en het geeft de straat een ander
aanzien;
Hagen haaks op de gevel zorgen ervoor dat de
ruimte tussen de woningen zichtbaar blijft vanaf
de straat.
Wees zuinig op grote bomen en struiken, houd ze
zo veel mogelijk in stand;
Houd giet- of smeedijzeren hekwerken in stand;
Pas een lage groene haag toe als afscheiding van
uw voortuin, als er geen hekjes aanwezig zijn;
Gebruik groene hagen of struiken als
erfafscheiding, vooral als uw zij- of achtertuin aan
de openbare ruimte (straat of park) grenst;
Beperk de verharding in uw voortuin. Gebruik
als verharding bij voorkeur halfverharding in de
vorm van grind en eventueel gebakken klinkers;
Houd doorzichten tussen de woningen in stand,
zet ze niet dicht met een schutting maar gebruik
groen om privacy in de achteruin te waarborgen.

Als de achtertuin echt afgescheiden moet worden, maak
dan een ‘sluis’: een hekje dat haaks op twee hagen staat,
zodat het vanaf de straat nauwelijks zichtbaar is. Houd
het laag, zodat doorzichten behouden blijven.

>

Gebruik hagen op de
zijdelingse erfgrens en plant
waar mogelijk een boom.

Een laag transparant hekje
aan de voorzijde houdt het
zicht op de hagen in stand.

Gebruik voor de inrichting van uw voortuin halfverharding,
pas hagen en/of een hekje toe. Vul aan met bloeiende
planten en struiken. Parkeer de auto tussen de woningen
als daar plek voor is.
Handreikingen Indische Buurt
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Een solitaire boom voegt een aangename afwisseling
toe aan het stenige beeld en zorgt voor schaduw en
beschutting tijdens hitte.
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De oude bomen in het ‘Beekpark’ zorgen voor een
robuust groen oriëntatiepunt aan de binnenstadsring.

3.4 Handreikingen Beekpark
Handreikingen Openbare ruimte
•

pad

weg

•

pad

•
•
•
•
privacy- pad
strook

weg

pad trap

•
•

berm fiets berm

weg

berm fiets

park

Houd het ‘Beekpark’ als groene oase en oriëntatiepunt aan de ring in stand, wees spaarzaam met
het toevoegen van bebouwing;
Richt de pleinen en het park zodanig in dat zij
gebruikt kunnen worden als ruimte voor evenementen en stedelijke activiteiten;
Weer (daarom) geparkeerde auto’s van de straat,
zodat deze aan verblijfskwaliteit wint;
Zorg voor een heldere scheiding tussen openbaar en privé, bij voorkeur meegenomen in het
gebouwontwerp;
Wees zuinig op bestaande bomen en plaats waar
mogelijk extra bomen;
Maak eens een geveltuin, ze hebben niet veel
plek nodig, maar voegen veel groene kwaliteit
toe;
Houd de inrichting helder en overzichtelijk, maar
van hoge kwaliteit, passend bij het gebied als
‘huiskamer van Apeldoorn’.
Denk bij de inrichting van de openbare ruimte
ook aan het toevoegen van kunstobjecten, om de
bijzondere positie van het gebied te benadrukken.

De binnenstadsring (onder) heeft een ruim opgezet,
groen profiel. In het centrum (midden en boven) is
het straatprofiel smaller en steniger. Een incidentele
boom biedt afwisseling.

Op strategische plaatsen kan een plantenbak zorgen
voor meer groen in de straat. Houd het wel groot;
de grootschalige gebouwen domineren de openbare
ruimte en hebben evenwichtig tegenspel nodig.

Handreikingen Beekpark
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De straat sluit direct aan op de bebouwing; het
hoogteverschil zorgt voor privacy, het groen zorgt
voor een omgeving die aantrekkelijker oogt

Houd de tweezijdige oriëntatie van de hoekpanden in
stand, laat openingen in tact en plak ze niet af.

Een plint aan de Vosselmanstraat met op de begane
grond een bedrijf. Door de open gevel is deze functie
goed zichtbaar.
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De buitenruimtes zijn bijzonder en horen bij de
architectuur. Tegelijk zijn ze zichtbaar vanaf de
straat en dragen ze bij aan het totale straatbeeld.

Handreikingen Bebouwing

>
Zorg voor aantrekkelijke, levendige plinten, die
iets laten zien van de functie van de begane
grond; plak geen ramen af en wees spaarzaam
met het plaatsen van schermen;

moderne bebouwing:
• Zorg ervoor dat de wooneenheid in de grootschalige gebouwen ondergeschikt blijft aan het
geheel. Houd de gebouwen groot;
• Laat toevoegingen passen in het architectuurbeeld van het gebouw; vraag waar mogelijk de
oorspronkelijke architect een ontwerp te maken;
• Sluit in de materiaalkeuze aan op de moderne
toepassingen van materialen;
• Maak een heldere scheiding tussen openbaar en
privé, los dit zoveel mogelijk op in het gebouwontwerp;
• Zorg voor aantrekkelijke, levendige plinten, die
iets laten zien van de functie van de begane
grond; plak geen ramen af en wees spaarzaam
met het plaatsen van schermen;
• Besteed bijzondere aandacht aan de hoeken:
zorg bij een straathoek voor een tweezijdige
oriëntatie.
• Vind een goed midden tussen privacy en ‘ogen op
straat’ door de woonfunctie wel aan de straat te
situeren, maar (door hoogteverschillen) directe
inkijk te voorkomen;
• Maak van uw reclame uw visitekaartje: gebruik
losse letters en houd de afmetingen bescheiden;

historische bebouwing:
• Houd de bebouwing laag; bij lintbebouwing past
één of twee lagen met een kap;
• Respecteer het pandsgewijze karakter van de
straat: zorg ervoor dat de bovenverdieping en de
begane grond één geheel vormen in indeling,
materiaalgebruik en kleurstelling;
• Besteed bijzondere aandacht aan de hoeken:
zorg bij een straathoek voor een tweezijdige
oriëntatie.
• Pas geen luifels toe, zodat de begane grond en de
bovenverdieping meer bij elkaar gaan horen;
• Maak van uw reclame uw visitekaartje: gebruik
losse letters en houd de afmetingen bescheiden;

Handreikingen Beekpark

69

Groene accenten door middel van bloembakken en
bomen in patio’s zorgen voor een aangenaam contrast
met de stenige omgeving.

Het heringerichte Cultuurplein als binnenhof tussen
CODA en het Huis van de schone kunsten.
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Handreikingen Buitenruimten
•
•
•
•

•

Gebruik groene op balkons en loggia’s zodat een
aantrekkelijk beeld ontstaat vanaf de straat;
Scherm balkons niet af met plastic zeilen, om het
beeld vanaf de straat aantrekkelijk te houden;
Probeer zoveel mogelijk te vermijden dat hekwerken nodig zijn, neem overgangen van privé naar
openbaar op in het gebouwontwerp;
Indien er toch hekwerken moeten komen,
gebruik dan hekwerken die transparant zijn en
passen bij de architectuur van het gebouw of laat
het hekwerk ontwerpen door een kunstenaar;
Maak groene oases van omsloten hofjes: dit
maakt de binnenstad verrassend en biedt een
bijzondere leefkwaliteit;
Ook hier spelen groene accenten een belangrijke rol.

Een bijzonder hekwerk, ontwopen door een
kunstenaar, is niet alleen functioneel maar
voegt ook kwaliteit toe aan zijn omgeving.

>

Veel van de grootschalige gebouwen zijn
geleed; in de terugspringende delen bevinden
zich de buitenruimten van de woningen.

Zet plantenbakken neer en een kleine boom:
dit versterkt de geleding van de bebouwing en
zorgt voor een aangenaam contrast met de
stenige omgeving.
Handreikingen Beekpark
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INTERMEZZO
Beeldbepalende en karakteristieke panden
We mogen in de gemeente Apeldoorn trots zijn op de diversiteit van de verschillende wijken, dorpen en gebieden,
die elk hun eigen uitstraling hebben. Om die diversiteit te bewaren worden onder meer beeldbepalende
panden aangewezen. Deze panden liggen in de beschermde gezichten en worden middels de gemeentelijke
monumentenverordening beschermd. Behalve beeldbepalende panden komen karakteristieke panden voor. Deze
panden liggen buiten de beschermde stadsgezichten en worden in het bestemmingsplan als zodanig aangeduid.
Beide typen, panden zijn belangrijk vanwege hun cultuurhistorische waarde en beeldwaarde voor de omgeving. Het
zijn bijvoorbeeld oude villa’s, winkelpanden of ‘Apeldoornse huisjes’, die typisch zijn voor de geschiedenis van het
gebied waar ze staan. Door deze objecten herkennen we die geschiedenis. Vanwege de bijzondere waarden worden
beeldbepalende en karakteristieke panden beschermd tegen sloop.

Handreikingen:
•

•

•

•

Behoud de waardevolle aspecten van
beeldbepalende en karakteristieke panden:
het gaat daarbij vooral om de hoofdvorm, het
gevelbeeld en de bouwstijl.
Probeer waardevolle aspecten te versterken
door originele elementen te herstellen of als
inspiratiebron voor verbouwing te nemen.
Foto’s en oude bouwtekeningen kunnen daarbij
helpen.
Houd beeldbepalende en karakteristieke panden
beleefbaar vanuit de openbare ruimte. Scherm ze
niet te veel af door middel van hoog opgaande
beplanting, schuttingen of bijgebouwen
Probeer het erf op zo’n manier in te richten, dat
het goed past bij het pand

Tip

Heeft u plannen voor
verbouw of uitbreiding?
De cultuurhistorisch
adviseur en
stedenbouwkundige van
de gemeente gaan graag
met u in gesprek om te
komen tot een passend en
haalbaar plan.

Enkele van de karakteristieke panden in het gebied. Deze
zijn aangewezen en opgenomen in het bestemmingsplan.
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INTERMEZZO
zonnepanelen in het beschermde stadsgezicht
Sluit met de materialisatie van de panelen aan bij het hoofdmateriaal van het dak: voorkom teveel contrasten in kleur en
textuur.

Om te stimuleren dat noodzakelijke duurzaamheidsinitiatieven aansluiten bij het behoud of het versterken van
de beeldkwaliteit in gebieden met een beschermd stads- of dorpsgezicht, wil de gemeente Apeldoorn handreikingen bieden voor de toepassing van zonnepanelen. Uitgangspunt is dat de panelen het historische beeld
zo min mogelijk schaden. Bij monumenten is specifiek maatwerk vereist dat kan afwijken van deze handreiking.

Handreikingen:

•
•
•
•
Een paneelkader en paneelraster in de kleur van het paneel
geeft een veel rustiger beeld

Zorg ervoor dat de zonnepanelen het
bestaande beeld zo min mogelijk beïnvloeden;
Plaats zonnepanelen bij voorkeur op aan- en
bijgebouwen;
Zorg voor plaatsing van panelen op de niet
naar de weg gekeerde zijde van het dakvlak
Plaats de panelen zodanig in het dakvlak
dat ze niet in het verlengde van een zichtlijn
liggen;

•
•
•
•
•
•
•

Donkere panelen op een donker dakvlak zorgen ervoor dat
de panelen zo min mogelijk opvallen.

Neem zonnepanelen op in de bestaande
dakbedekking (bv niet op de dakpannen maar
in plaats van de dakpannen)
Houd de helling van de zonnenpanelen gelijk
aan die van de bestaande dakhelling.
Bepaal de positie van de zonnepanelen in
relatie tot het gehele dakvlak: maak een
compositie van zonnepanelen in relatie tot
bestaande dakopeningen, dakkapellen en
schoorstenen;
Wees zorgvuldig in het bepalen van de verhouding panelen versus het totale dakvlak:
zorg dat de zonnepanelen ondergeschikt zijn
aan de rest van het dakvlak;
Zorg dat materiaal en kleurtoon (bv. mat en
glans) van de zonnepanelen passen bij het
hoofdmateriaal van het dakvlak: maak contrasten niet te groot;
Houd de kleur van het paneelkader en raster in
de kleur van het paneel;
Wees terughoudend met zonnepanelen op
daken van een bijzonder materiaal zoals riet,
zink en koper.

Plaats zonnepanelen aan de niet-straatgerichte zijde van
het dak (als dat op de zon gericht is)
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4. Welstandskader
4.1. Algemeen

In dit hoofdstuk worden de formele regels beschreven
waaraan uw plan tenminste moet voldoen. Het is een
soort minimale kwaliteitsgarantie op grond van de
Woningwet. Aan de regels uit dit hoofdstuk wordt uw
plan formeel getoetst door de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit.
Wanneer uw plan is ontwikkeld op basis van de
Handreikingen in hoofdstuk 3 mag u er vanuit gaan
dat uw plan ook voldoet aan de formele regels in dit
hoofdstuk. Mocht desondanks uit de toetsing door de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit onverhoopt blijken
dat uw plan toch niet helemaal voldoet dan is de commissie verplicht om dit aan u uit te leggen.
De werkwijze van de commissie wordt verder uitgelegd op www.apeldoorn.nl/welstand.

4.2. Hoe werkt het welstandskader?

Thema’s
In het welstandsbeleid is het grondgebied van Apeldoorn verdeeld in diverse thema’s die het karakter van
een gebied weergeven. De welstandscriteria verschillen dan ook per gebied. Bij het beantwoorden van de
vraag of uw bouwplan voldoet aan het welstandsbeleid wordt dan ook altijd gekeken binnen welk thema
uw plan valt. Soms is een thema nog weer nader
uitgewerkt in sub-thema’s om zo nog preciezer te
kunnen werken. De thema’s van dit plangebied staan
op bijgaande kaart. In de kadernota ‘Over welstand
gesproken’ wordt uitgelegd wat de verschillende
welstandsthema’s zijn.

Niveaus
Vervolgens kijkt u naar het welstandsniveau van het
gebied waarin uw plan ligt. Het welstandsniveau
bepaalt hoe hoog de ambitie voor de ruimtelijke
kwaliteit van een gebied is. Het welstandsniveau is bepalend voor de vraag of de gemeente meer of minder
verplichtende regels stelt. Op bijgaande kaart kunt u
zien welk welstandsniveau op u van toepas-sing is.
Matrix
Op basis van welstandsthema’s en welstandsniveaus
zijn in de matrix de regels uitgewerkt waaraan uw
plan tenminste moet voldoen. Indien u meer achtergrondinformatie wenst over het formele welstandsbeleid adviseren wij u de Kadernota “Over welstand
geschreven” te lezen. Deze kunt u vinden op http://
www.apeldoorn.nl/welstand.
Monumenten
Voor beschermde monumenten geldt naast het
welstandsbeleid, ook de Monumentenwet en Monumentenverordening.

Welstandskader
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Welstandskader
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4.3. Beheercriteria voor thema Historische binnenstad
situering (bestemmingsplan is maatgevend)
deelgebied

Historische binnenstad

verkavelingtype

Gesloten bebouwingswanden.

positie onderling

Rechte of licht gebogen voorgevelrooilijn.

afstand onderling

Gering, met historische verkaveling als uitgangspunt.

plaatsing op kavel

Direct aan de straat, met een enkele uitzondering op basis van bestaande situatie.

bouwrichting

Evenwijdig en haaks op de weg.

herhaling / ritmiek

Door sterke individualiteit geen herhaling; wel ritmiek door zichtbaarheid van korrelgroote / parcellering.

welstandsniveau zwaar

Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.

welstandsniveau normaal Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)
deelgebied

Historische binnenstad

opbouw
hoofdmassa

Twee tot drie lagen met kap. Hoge verdiepingshoogten op begane grond.

profiel ruimte

Relatief smal; breedte straten over het algemeen gelijk of kleiner dan de hoogte van de bebouwing, m.u.v. pleinen. Bestrating van gevel tot gevel.

samenstelling
massa

Enkelvormige en gevarieerd.

kapvorm en
-richting

Gevarieerde kapvormen- en richtingen, met hellende dakvlakken, vooral enkelvoudig. Veel schilddaken. Ook platte daken.

relatieve omvang

Middelgroot tot groot.

vormbehandeling

Gevarieerd.

welstandsniveau zwaar

Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.

welstandsniveau normaal Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur
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gevelkarakteristiek
deelgebied

Historische binnenstad

bouwstijl

Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode. Regelmatig voorkomende stijlen zijn 19de eeuwse neostijlen, art nouveau, baksteenarchitectuur begin 20ste eeuw. Vooral
1880-1920.

geveltypering

Gevarieerd. Regelmatig toepassing erker op verdieping. Onderscheid functies begane grond en verdieping zichtbaar in de gevel zonder samenhang te verliezen.
Etalages op begane grond.

gerichtheid en
oriëntatie

Eenzijdig gericht naar de publieke ruimte.

geleding

Voornamelijk verticaal. Met duidelijke beëindiging gevel aan bovenkant.

indeling

Gevarieerd.

plasticiteit

Veel plasticiteit in gevels door detaillering, vooroorlogse bouwstijlen en toepassing van erkers. Plasticiteit wel ondergeschikt aan geheel van straatwand.

welstandsniveau zwaar

Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.

welstandsniveau normaal Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur

detaillering, kleur en materiaal
deelgebied

Historische binnenstad

gaafheid/
oorspronkelijkheid

Oorspronkelijkheid in vormgeving sterke samenhang tussen begane grond en verdieping.

materiaalgebruik

Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen.

kleurtoon en
toepassing

Gevarieerd. Daken bedekt met rode of (gesmoorde) grijze dakpannen.

decoraties en
ornamenten

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke detailleringen als minimale ingetogen detaillering. De ornamenten en details zijn (stilistisch) onlosmakelijk verbonden met de
architectuur.

welstandsniveau zwaar

Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.

welstandsniveau normaal Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur

Welstandskader
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4.4. Beheercriteria voor thema Historische dorpsgebieden in de stad
situering (bestemmingsplan is maatgevend)
deelgebied

Historische dorpsgebieden in de stad

verkavelingtype

Vrijstaand en twee-onder-een kap op enkele plekken middelgrote bedrijfsbebouwing.

positie onderling

Verspringingen in voorgevellijn.

afstand onderling

Regelmatige afstand tussen de woningen. Veelal kleine tussenruimte.

plaatsing op kavel

Voornamelijk midden op kavel met ondiepe voortuinen en diepe achtertuinen.

bouwrichting

Evenwijdig en haaks op de weg.

herhaling / ritmiek

Soms ensemblevorming met herhaling hoofdvorm (bijvoorbeeld identieke kap).

welstandsniveau zwaar

Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.

welstandsniveau normaal Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)
deelgebied

Historische dorpsgebieden in de stad

opbouw
hoofdmassa

Eén of twee lagen met kap.

profiel ruimte

Gevarieerd, vaak informeel en relatief smal ten opzichte van bebouwingshoogte.

samenstelling
massa

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

kapvorm en
-richting

Overwegend haaks met zadeldak, mansardekap, schilddak soms afgeknot.

relatieve omvang

Klein en fijnkorrelig tot middelgroot in geval van woonbebouwing pandbreedte tot 7,5 meter. Groot in geval van bedrijfsbebouwing of bijzondere functies verspreid door
de wijk.

vormbehandeling

Rechthoekig en kantig soms afgewisseld met vloeiende vormen.

welstandsniveau zwaar

Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.

welstandsniveau normaal Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur
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gevelkarakteristiek
deelgebied

Historische dorpsgebieden in de stad

bouwstijl

Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode. Regelmatig voorkomende stijlen zijn traditionele baksteenarchitectuur en (overgangs) architectuur van eind 19de en begin
20ste eeuw met neorenaissancistische kenmerken.

geveltypering

Gevarieerd. Weinig samenhang in het gevelbeeld. Regelmatig toepassing erker.

gerichtheid en
oriëntatie

Voornamelijk eenzijdig gericht naar publieke ruimte. Soms voordeur in zijgevel.

geleding

Gevarieerd, zowel verticaal, neutraal als horizontaal.

indeling

Gevarieerd

plasticiteit

Gevarieerd, veelal beperkt

welstandsniveau zwaar

Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur.

welstandsniveau normaal Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.

detaillering, kleur en materiaal
deelgebied

Historische dorpsgebieden in de stad

gaafheid/
oorspronkelijkheid

Gevarieerd. Gevoel voor verandering. Oorspronkelijkheid regelmatig verstoort door individuele toevoegingen.

materiaalgebruik

Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen.

kleurtoon en
toepassing

Gevarieerd. Veel voorkomend is roodbruin metselwerk, soms in een licht kleur gepleisterd, stuc- of schilderwerk. Daken bedekt met rode of (gesmoorde) grijze
dakpannen

decoraties en
ornamenten

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke detailleringen als minimale ingetogen detaillering.

welstandsniveau zwaar

Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur.

welstandsniveau normaal Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.

Welstandskader
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4.5. Beheercriteria voor thema Lintbebouwing met Apeldoornse huisjes
situering (bestemmingsplan is maatgevend)
deelgebied

Lintbebouwing

verkavelingtype

Bebouwingslint met vrijstaande en twee-onder-één-kap. Langs hoofdroutes op begane grond voorzien van winkelfunctie.

positie onderling

Voorgevels vrijwel op één lijn. Kleine verspringingen in voorgevelrooilijn.

afstand onderling

Verschillende afstanden tussen de bebouwing. Relatief weinig tussenruimte.

plaatsing op kavel

Midden op kavel met ondiepe of geen voortuinen en diepe achtertuinen.

bouwrichting

Evenwijdig en haaks op de weg. Apeldoornse huisjes altijd haaks op de weg.

herhaling / ritmiek

Soms ensemblevorming met herhaling hoofdvorm (bijvoorbeeld identieke kap).

welstandsniveau zwaar

Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.

welstandsniveau normaal Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur.

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)
deelgebied

Lintbebouwing

opbouw
hoofdmassa

Eén, twee of drie lagen met kap. Hoge verdiepingshoogten.

profiel ruimte

Breed gevarieerd. Asselsestraat heeft smal stedelijk profiel. Koninginnelaan heeft een breder laanprofiel met aan twee zijden bomen.

samenstelling
massa

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

kapvorm en
-richting

Evenwijdig en haaks vaak zadeldak, mansardekap of schilddak. Apeldoornse huisjes zijn voorzien van een steil zadeldak met de noklijn haaks op de weg.

relatieve omvang

Klein en fijnkorrelig tot middelgroot, pandbreedte tot circa 7,5 meter. Incidenteel groter in geval van bedrijfsbebouwing of bijzondere functies langs hoofdwegen en linten.

vormbehandeling

Rechthoekig en kantig soms afgewisseld met vloeiende vormen.

welstandsniveau zwaar

Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwa liteit van de omgeving en architectuur.

welstandsniveau normaal Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur
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gevelkarakteristiek
deelgebied

Lintbebouwing

bouwstijl

Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode. Regelmatig voorkomende stijlen zijn traditionele baksteenarchitectuur (waaronder de Apeldoornse huisjes) en (overgangs)
architectuur van eind 19de en begin 20ste eeuw met neorenaissancistische kenmerken.

geveltypering

Gevarieerd. Regelmatig toepassing erker.

gerichtheid en
oriëntatie

Voornamelijk eenzijdig gericht naar publieke ruimte. Soms voordeur in zijgevel.

geleding

Gevarieerd, zowel verticaal, neutraal als horizontaal.

indeling

Gevarieerd. Bij Apeldoornse huisjes eenvoudige indeling met beneden grotere ramen en boven veelal twee kleinere ramen.

plasticiteit

Over het algemeen vlak met eventueel bescheiden toevoegingen aan voorgevel in de vorm van erker.

welstandsniveau zwaar

Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur.

welstandsniveau normaal Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.

detaillering, kleur en materiaal
deelgebied

Lintbebouwing

gaafheid/
oorspronkelijkheid

Gevarieerd. Geen samenhangend gevelbeeld. Oorspronkelijkheid regelmatig verstoord door individuele toevoegingen.

materiaalgebruik

Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen.

kleurtoon en
toepassing

Gevarieerd. Veel voorkomend is roodbruin metselwerk, soms in een licht kleur gepleisterd, stuc- of schilderwerk. Daken bedekt met rode of (gesmoorde) grijze
dakpannen

decoraties en
ornamenten

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke klassieke detailleringen als minimale ingetogen detaillering.

welstandsniveau zwaar

Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur.

welstandsniveau normaal Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.

Welstandskader
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4.6. Beheercriteria voor thema Moderne architectuur en stedebouw
situering (bestemmingsplan is maatgevend)
deelgebied

Moderne architectuur en stedebouw

verkavelingtype

Gestempelde structuur van (half) open bouwblokken en strokenbouw met rijtjeswoningen en gestapelde woningbouw in groene setting. Regelmatig gecombineerd met
twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen.

positie onderling

In voorgevelrooilijn en vrijstaand in groene setting.

afstand onderling

Geen, Bij twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen ruime tussenruimte.

plaatsing op kavel

Over gehele breedte van de kavel. Bij twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen gecentreerd op twee of één kavel.

bouwrichting

Rijtjeswoningen in langs richting. Twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen divers.

herhaling / ritmiek

Ritmiek door herhaling van gelijkvormige bouwmassa’s en identieke gevelindeling.

welstandsniveau zwaar

Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.

welstandsniveau normaal Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur.

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)
deelgebied

Moderne architectuur en stedebouw

opbouw
hoofdmassa

Rijtjeswoningen: 1 (bungalow / patiowoning) of 2 bouwlagen met kap of plat dak. Gestapelde woningbouw: portiek- en galerijflats tot 5 lagen met plat dak.

profiel ruimte

Relatief brede symmetrische profielen.

samenstelling
massa

Homogeen en enkelvoudige massa’s. Symmetrie.

kapvorm en
-richting

Zadeldaken in langsrichting en platte daken.

relatieve omvang

Middelgroot tot groot.

vormbehandeling

Enkelvoudig en veelal kantig met rechte vormen.

welstandsniveau zwaar

Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.

welstandsniveau normaal Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur.
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gevelkarakteristiek
deelgebied

Moderne architectuur en stedebouw

bouwstijl

Modern functionalistisch (zakelijk en eenvormig) met vaak nog traditionele invloeden. Industriële bouwmethhoden bepalend voor beeld door in de gevel zichtbare
betonvloeren en prefabgevel- en kozijnpanelen.

geveltypering

Standaard gevel, veel gebruik van kozijnpuien.

gerichtheid en
oriëntatie

Laagbouw eenzijdig gericht op publieke ruimte. Middelhoogbouw tweezijdig.

geleding

Horizontaal en of verticaal.

indeling

Eenvoudig en traditioneel, soms gestileerd.

plasticiteit

Vlak. Bij gestapelde woningbouw vaak diepte in de gevel door (gedeeltelijk) inpandige balkons.

welstandsniveau zwaar

Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur.

welstandsniveau normaal Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.

detaillering, kleur en materiaal
deelgebied

Moderne architectuur en stedebouw

gaafheid/
oorspronkelijkheid

Oorspronkelijke samenhang staat onder druk door de behoefte aan modernisering en vergroting van de woning.

materiaalgebruik

Steen gecombineerd met knstof panelen en kozijnen. Uniformiteit per bouwblok of complex.

kleurtoon en
toepassing

Roodbruin en lichtbruin tot zandkleurig metselwerk en rode of gesmoorde (grijze) pannen. OPvallend en onderscheidend kleurgebruik voornamelijk in boeiborden,
betonelekementen zoals balustrades en in gevel-/kozijnpanelen. Uniformiteit per bouwblok of complex.

decoraties en
ornamenten

Geen tot weinig decoraties en ornamenten. Detaillering functioneel en eenvoudig. Uniformiteit per bouwblok of complex. Oudere protiekflats vaak nog met veel
aandacht voor detaillering en ornamenten vormgegeven.

welstandsniveau zwaar

Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur.

welstandsniveau normaal Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.

Welstandskader
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4.7. Beheercriteria voor thema Parken groenzones en begraafplaatsen
situering (bestemmingsplan is maatgevend)
deelgebied

Parken groenzones en begraafplaatsen

verkavelingtype

Vrijstaande objectmatige bebouwing.

positie onderling

Onbepaald.

afstand onderling

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

plaatsing op kavel

Onbepaald, vrij liggend op de kavel.

bouwrichting

Onbepaald.

herhaling / ritmiek

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

welstandsniveau zwaar

Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.

welstandsniveau normaal Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)
deelgebied

Parken groenzones en begraafplaatsen

opbouw
hoofdmassa

Voornamelijk één bouwlaag, soms met kap.

profiel ruimte

Landschappelijke ruimte, vaak geen relatie met andere bebouwing.

samenstelling
massa

Overwegen enkelvormige bouwmassa’s.

kapvorm en
-richting

Gevarieerd.

relatieve omvang

Klein tot middelgroot.

vormbehandeling

Gevarieerd.

welstandsniveau zwaar

Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.

welstandsniveau normaal Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.
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gevelkarakteristiek
deelgebied

Parken groenzones en begraafplaatsen

bouwstijl

Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode. Formeel rondom Marialust.

geveltypering

Gevarieerd.

gerichtheid en
oriëntatie

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

geleding

Gevarieerd.

indeling

Gevarieerd.

plasticiteit

Gevarieerd.

welstandsniveau zwaar

Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.

welstandsniveau normaal Betreffende kenmerken zijn welstandsvrij en mogen veranderd worden. Verlies in ruimtelijke kwaliteit wordt geaccepteerd. De beschreven kenmerken gelden als
aanbeveling.

detaillering, kleur en materiaal
deelgebied

Parken groenzones en begraafplaatsen

gaafheid/
oorspronkelijkheid

Samenhang in architectuurbeeld.

materiaalgebruik

Traditionele materialen. Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen. Daarnaast voor nieuwbouw natuurlijke materialen passen bij de kwaliteit en sfeer van
het park.

kleurtoon en
toepassing

Gevarieerd. Materiaaleigen kleuren.

decoraties en
ornamenten

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke detailleringen als minimale ingetogen detaillering.

welstandsniveau zwaar

Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.

welstandsniveau normaal Betreffende kenmerken zijn welstandsvrij en mogen veranderd worden. Verlies in ruimtelijke kwaliteit wordt geaccepteerd. De beschreven kenmerken gelden als
aanbeveling.

Welstandskader
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4.8. Beheercriteria voor thema Stedelijke bebouwing met gemengde functies
situering (bestemmingsplan is maatgevend)
deelgebied

Stedelijke bebouwing met gemengde functies

verkavelingtype

Overwegend gesloten straatwanden.

positie onderling

Gevarieerd met overwegend rechte of licht gebogen voorgevelrooilijn.

afstand onderling

Voornamelijk aaneengesloten.

plaatsing op kavel

Overwegend geen voortuinen direct aan de straat.

bouwrichting

De weg volgend, in aantal gevallen meebuigend met de weg.

herhaling / ritmiek

Ritmiek door herhaling van gelijkvormige bouwmassa’s en indetieke gevelindeling.

welstandsniveau zwaar

Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.

welstandsniveau normaal Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)
deelgebied

Stedelijke bebouwing met gemengde functies

opbouw
hoofdmassa

Bouwhoogte van circa 12-15 meter (4-5 bouwlagen). Op randen en stedenbouwkundig markante locaties; hoogbouw.

profiel ruimte

Ruim, sterk geformaliseerd en verhard. Voor iedere weggebruiker een eigen strook en of eigen materialisereing. Met uitzondering van de vloer van de binnenstad.

samenstelling
massa

Gevarieerd. Buitenruimtes zijn een bijzonder accent.

kapvorm en
-richting

Overwegend platte daken. Daarbij is de bovenste bouwlaag als eindlaag vormgegeven.

relatieve omvang

Middelgroot tot groot.

vormbehandeling

Gevarieerd. Relatief eenvoudig.

welstandsniveau zwaar

Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur.

welstandsniveau normaal Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.
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gevelkarakteristiek
deelgebied

Stedelijke bebouwing met gemengde functies

bouwstijl

Baksteenarchitectuur uit diverse perioden, moderne architectuur en zogenaamd Brutalisme (betonbouw)

geveltypering

Gevarieerd.

gerichtheid en
oriëntatie

Voornamelijk gericht naar publieke ruimte. In tweede instantie gericht op gezamelijke privé-ruimte aan binnen- of achterzijde.

geleding

Horizontaal en vertikaal. Functie op begane grond is goed zichtbaar in de gevel. Etalages op begane grond.

indeling

Zeer geordend.

plasticiteit

Zowel vlak als plasticiteit en of schaduwwerking door uitwendige en inpandige balkons, verspringingen in de gevels, trappenhuizen, etc.

welstandsniveau zwaar

Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur.

welstandsniveau normaal Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.

detaillering, kleur en materiaal
deelgebied

Stedelijke bebouwing met gemengde functies

gaafheid/
oorspronkelijkheid

In hoge mate gaaf en oorspronkelijk.

materiaalgebruik

Woningbouw: ambachtelijk; steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen. Voorzieningen en bedrijfsgebouwen; gevarieerd;metaal, glas beton, kunstof,
coatings, mat en glanzend.

kleurtoon en
toepassing

Materiaaaleigen kleuren.

decoraties en
ornamenten

Beperkte detaillering. Wel toepassen van bijzondere kenmerken zoals bloembakken. Sterke mate van gelijkvormigheid en sterk verbonden met constructie of
architectuur.

welstandsniveau zwaar

Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.

welstandsniveau normaal Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.

Welstandskader
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4.9. Beheercriteria voor thema Thematische architectuur en stedebouw
situering (bestemmingsplan is maatgevend)
deelgebied

Thematische architectuur en stedebouw

verkavelingtype

Vaak rijtjeswoningen met variaties in verkavelingtypen gekoppeld aan stedenbouwkundige opzet van de hele buurt of wijk. Zoals rijtjeswoningen in rechte en gebogen
stroken of gesloten en open bouwblokken. Vaak gecombineerd met urban villa’s (geschakelde) twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen. Gestapelde woningbouw
veelal langs hoofdroutes, belangrijke ruimten en als accenten van hoeken.

positie onderling

Per bouwblok bepaald.

afstand onderling

Bij twee-onder-één-kap- en vrijstaande woningen grote tussenruimte.

plaatsing op kavel

Over gehele breedte van kavel. Bij twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen gecentreerd op respectievelijk twee kavels of één kavel.

bouwrichting

Wisselend met regelmaat of onbepaald.

herhaling / ritmiek

Per bouwblok ritmiek door massa / gevelindeling / toevoegingen voorzijde.

welstandsniveau zwaar

Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.

welstandsniveau normaal Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur.

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)
deelgebied

Thematische architectuur en stedebouw

opbouw
hoofdmassa

Rijtjeswoning: 1 tot 3 bouwlagen met kap of plat dak.
Gestapelde woningen: 3 tot 5 woonlagen.

profiel ruimte

Gevarieerd, soms smal en stedelijk soms breed al dan niet gecombineerd met water of groenzones.

samenstelling
massa

Gevarieerd, per bouwblok bepaald.

kapvorm en
-richting

Divers, veel voorkomend zijn zadeldaken, asymmetrische daken, lessenaardaken en platte daken.

relatieve omvang

Middelgroot tot groot.

vormbehandeling

Gevarieerd met zowel kantige als vloeiende afgeronde vormen. Soms ook expressieve vormen.

welstandsniveau zwaar

Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.

welstandsniveau normaal Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur.
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gevelkarakteristiek
deelgebied

Thematische architectuur en stedebouw

bouwstijl

Van eigentijdse expressieve architectuurstijlen met opvallende vormen, materialen en kleuren tot historiserende woonbebouwing met sterke verwijzingen naar het
dorpse landelijke en traditionele karakter. Van neo-traditioneel tot neo-modern (kubistisch, staal, beton, glas) met een postmodernistische inslag in de architectuur door
de vele historische reminiscenties.

geveltypering

Traditioneel en gestileerd.

gerichtheid en
oriëntatie

Eén- of meerzijdig.

geleding

Horizontaal en of verticaal. Soms figuratief of experimenteel. Vaak samenhangend als blok.

indeling

Traditioneel of gestileerd en soms expressief.

plasticiteit

Per bouwblok bepaald.

welstandsniveau zwaar

Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur.

welstandsniveau normaal Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.

detaillering, kleur en materiaal
deelgebied

Thematische architectuur en stedebouw

gaafheid/
oorspronkelijkheid

Oorspronkelijke samenhang nog aanwezig.

materiaalgebruik

Per bouwblok bepaald. Uniformiteit per bouwblok of complex.

kleurtoon en
toepassing

Per bouwblok bepaald. Uniformiteit per bouwblok of complex.

decoraties en
ornamenten

Per bouwblok bepaald. Uniformiteit per bouwblok of complex.

welstandsniveau zwaar

Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur.

welstandsniveau normaal Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.

Welstandskader
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4.4. Beheercriteria voor thema Villagebieden
situering (bestemmingsplan is maatgevend)
deelgebied

Villagebieden

verkavelingtype

(Overwegend) vrijstaand.

positie onderling

Verspringingen in voorgevellijn.

afstand onderling

Variërend van dicht naast elkaar in de Indische Buurt tot grote onderlinge afstand in De Parken en langs de Loolaan.

plaatsing op kavel

Midden op kavel met soms ondiepe en soms diepe voortuinen en diepe achtertuinen. In de parken vaak ook ruime zijtuin.

bouwrichting

Evenwijdig en haaks op de weg. Door vierkante hoofdvorm veelal onbepaald.

herhaling / ritmiek

Door sterke individualiteit geen herhaling en ritmiek.

welstandsniveau zwaar

Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.

welstandsniveau normaal Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)
deelgebied

Villagebieden

opbouw
hoofdmassa

Vooral twee lagen met kap. Hoge verdiepingshoogte op begane grond.

profiel ruimte

Breed en gevarieerd. Lanenstructuur met veel ruimte en informele verkeersinrichting.

samenstelling
massa

Gevarieerde hoofdvorm: zowel compact en enkelvoudig als samengesteld; veelal met aanbouwen. Duidelijk onderscheid hoofdmassa en aanbouwen.

kapvorm en
-richting

Gevarieerde kapvormen, met hellende dakvlakken, zowel enkelvoudig als samengesteld. In veel gevallen dominante kappen.

relatieve omvang

Middelgroot tot groot.

vormbehandeling

Gevarieerd.

welstandsniveau zwaar

Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwaliteit van de omgeving en architectuur.

welstandsniveau normaal Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur
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gevelkarakteristiek
deelgebied

Villagebieden

bouwstijl

Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode. Regelmatig voorkomende stijlen zijn 19de eeuwse neostijlen, baksteenarchitectuur begin 20ste eeuw en
interbellumarchitectuur.

geveltypering

Gevarieerd. Regelmatig toepassing erker.

gerichtheid en
oriëntatie

Voornamelijk eenzijdig gericht naar publieke ruimte. Soms voordeur in zijgevel. Sterke vormgeving van overgang villa naar omgeving / ofwel van interieur naar exterieur
(ingangen, erkers, tuinmuren, pergola’s).

geleding

Gevarieerd, zowel verticaal, neutraal als horizontaal.

indeling

Gevarieerd. In zijgevels verhoudingsgewijs veel relatief grote gevelopeningen en erkers.

plasticiteit

Veel plasticiteit in gevels door bescheiden aanbouwen aan voorzijde en stevige aanbouwen in zij- en achtergevels.

welstandsniveau zwaar

Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwa liteit van de omgeving en architectuur.

welstandsniveau normaal Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur.

detaillering, kleur en materiaal
deelgebied

Villagebieden

gaafheid/
oorspronkelijkheid

In hoge mate gaaf / oorspronkelijk.

materiaalgebruik

Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen.

kleurtoon en
toepassing

Gevarieerd. Veel voorkomend is roodbruin metselwerk, soms in een licht kleur gepleisterd, stuc- of schilderwerk. Daken bedekt met rode of (gesmoorde) grijze
dakpannen

decoraties en
ornamenten

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke detailleringen als minimale ingetogen detaillering.

welstandsniveau zwaar

Benaderen van bestaande kenmerken. Veranderen is mogelijk met respect voor kwaliteit van de omgeving en de architectuur.

welstandsniveau normaal Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.

Welstandskader
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verklarende woordenlijst
Aanlegvergunningenstelsel
Specifiek vergunningenstelsel opgenomen in het
bestemmingsplan gericht op het beperkt verharden
van de voortuinen.

Hoofdmassa
Belangrijkste gebouw op de kavel; meestal de woning.
De hoofdmassa is de oorspronkelijke vorm van het
gebouw dus zonder de aan- en uitbouwen.

Bebouwingskarakteristiek
Opvallende kenmerken van de bebouwing. Datgene
waaraan bouwwerken met een zelfde uitstraling te
herkennen zijn.

Loggia
Overdekt balkon; vaak aan drie zijden omsloten.

Wolfseind
Het afgeschuinde gedeelte van een schuindak; vaak
toegepast op een zadeldak waarbij bovenaan een
klein stuk van de voorgevel wordt afgeschuind.

Mansardedak / Mansardekap:
Gebroken dak; waarbij het onderste gedeelte van het
dak stijler is dan het bovenste gedeelte.

Zadeldak
Een dak dat bestaat uit twee schuin tegen elkaar geplaatste gelijkhellende dakvlakken.

Doorzicht
Het zicht tussen twee gebouwen door naar een
achtergelegen gebied (tuin) of gebouw (bijgebouw /
bedrijfsgebouw).
Engelse Landschapsstijl
Stijl waarin een ideaal of een wijds landschap wordt
nagebootst; kenmerkt zich door slingerende paden,
waterpartijen en onverwachte vergezichten; romantisch en parkachtig beeld met verrassende doorkijkjes.
Gemeentelijk beschermd stadsgezicht
Van gemeentewege beschermd stadsgezicht; richt
zich op de stedenbouwkundige en cultuurhistorische
waardering van een gebied en wil de kenmerkende
waarden daarvan veiligstellen.
Halfverharding
Doorlatende verharding met een korrelige structuur
zoals grind, zand, schelpen etc.
Handreiking
Hulp; ondersteuning; iemand de helpende hand
bieden; in dit geval een helpende hand bij het maken
van bouw- en of verbouwplannen.

Verkaveling /verkavelingsplan
De manier waarop een gebied in kavels is verdeeld.

Negge
De ruimte tussen het materiaal van de muur (meestal
metselwerk) en het kozijn.
Nokrichting
Richting van de nok van het dak.
Omgevingsvergunning
Wie vroeger ging verbouwen, had verschillende
vergunningen nodig. Zoals een bouwvergunning, een
sloopvergunning en een milieuvergunning. Om de
aanvraagprocedure te versimpelen, zijn de verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot 1
vergunning: de omgevingsvergunning
Rijksbeschermd stadgezicht
Van rijkswege beschermd stadsgezicht; richt zich
op de stedenbouwkundige en cultuurhistorische
waardering van een gebied en wil de kenmerkende
waarden daarvan veiligstellen.

95

Gemeente Apeldoorn
Bezoekadres /
Marktplein 1
7311 LG Apeldoorn
Postadres /
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn
www.apeldoorn.nl

