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		 1.0| Inleiding
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ligging plangebied tussen centrum en stadsrand. Gekoppeld aan de stadsring en spoor.
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Planconcept Voorwaarts 2006, bureau Lubbers

1.0| Inleiding
1.1

Gebiedsomschrijving

Tussen de sporen naar Zutphen en Deventer en de
“RING” van Apeldoorn liggen de gebieden De Voorwaarts en het Rietveld. De plek is perifeer en wordt
omzoomd door suburbane woongebieden. De voorstadhaltes de Maten en Osseveld, de “stadsring” en de
Zutphensestraat zorgen voor een goede ontsluiting.
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De doorontwikkeling van deze oostzijde van Apeldoorn heeft lang op zich laten wachten. Pas vanaf
de jaren 70 zijn hier nieuwe woonwijken ontwikkeld.
Voorbeelden hiervan zijn de Maten, Woudhuis
en Osseveld-Oost. Dit verklaart ook waarom het
plangebied lang een agrarisch karakter had zoals
we dat nu nog kennen aan de oostzijde van de A50.
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Plangebied omzoomd door woonwijken

EVE

Groot Schuylenburg vormt hier een uitzondering
op. De paviljoenachtige opzet van deze buitenplaats in het bos vormt al sinds het begin van de 20e
eeuw een visuele verbinding met andere landgoederen waaronder het oude Landgoed Woudhuis.
Wanneer de gemeente in de jaren 90 haar ruimtelijke ambities vastlegt in de ontwikkelingsvisie
2020 wordt er gestuurd op een duurzame doorontwikkeling van de stad en het gebied De Voorwaarts
in het bijzonder. Begrippen als compacte en complete stad doen hun intrede en geven daarmee
sturing aan verdere inbreiding / verdichting en een
grotere spreiding van (groot)stedelijke functies.
Vooruitlopend hierop is het meubelplein (het
Rietveld) en de Americahal gerealiseerd, in een latere fase gevolgd door de voorloper van de huidige
Intratuin. Er werd actief gestuurd op een gevarieerd
stedelijk gebied zodat variatie in woon- en werkmilieus kon ontstaan.
Om deze ambities verder aan te zetten en de regionale centrumfunctie te versterken wordt in
2001 ingezet op regionale voorzieningen waarbij
commerciële functies en een Omnisportvoorziening als beelddrager wordt geïnitieerd. Het groene
imago van de stad wordt daarbij als kwaliteit en
uitgangspunt gezien.
In deze periode (begin 21e eeuw) wordt ook een
groot kantorencluster in het Rietveld, parallel aan het
spoor ontwikkeld. Geheel in stijl met de toen
5

geldende opvattingen in de architectuur en stedenbouw. Het cluster verzelfstandigt zich in haar verschijningsvorm en heeft alleen in de ontsluiting een
koppeling met het bestaande meubelplein. Daarmee
is het Rietveld, met uitzondering van een bouwperceel aan de Zutphensestraat parallel aan het spoor, in
stedebouwkundige zin uitontwikkelt.
Het plangebied De Voorwaarts heeft met de komst
van de Americahal en het tuincentrum al in de jaren
80-90 bebouwingselementen gekregen met een
grotere schaal en een stedelijke uitstraling. Voor
de doorontwikkeling waren dit vaste gegevens. De
verschillende planconcepten die in jaren daarna
volgden laten zien dat vooral de positie van het
Omnisportcentrum en de “groene” dragers in het
plangebied bepalend waren voor de organisatie van
het gebied. De realisatie van Omnisport, de nieuwbouw van de Intratuin, de verplaatsing en nieuw
bouw van de voetbalaccommodatie en de aanleg
van de hoofdverkeersstructuur heeft het gebied een
meer vastomlijnd karakter gekregen.

1.2 Opgave / kader
De ambitie is om de gebieden het Rietveld en de
Voorwaarts zorgvuldig door te ontwikkelen en in
te richten. Zodanig dat de stad zich op een herkenbare en goede manier kan presenteren aan haar bewoners en bezoekers. Het grootschalige karakter en
de diversiteit is een kans om Apeldoorn als complete
stad te presenteren en te laten zien dat het regionaal
meeteld.
Daarbij wordt niet vergeten dat het groene imago
een belangrijke kracht is die een plek moet krijgen.
Zichtbaar herstel van groene lanen en het toevoegen van nieuw groen als kader van de grootschalige
ontwikkelingen is het uitgangspunt.
De reeds gerealiseerde gebouwen kennen alle een
zeer eigen karakter. Passend bij de functie. Het Omnisportgebouw groots en meeslepend en letterlijk
op een voetstuk geplaatst vormt hierbij het absolute
hoogtepunt. De heldere oranje kleuren en de groene
voet verwijzen naar de nationale betekenis en het
groene imago van de stad.
De doorontwikkeling van de Voorwaarts met grootschalige en perifere detailhandel zal aan-sluiting
moeten vinden op de reeds gerealiseerde kwaliteit
van bebouwing en de inrichting van het maaiveld.
Hiervoor worden ontwikkelingsgerichte kaders geformuleerd.
Bij het Rietveld is sprake van een beheerssituatie. De
goede architectonische en stedebouwkundige opzet van de huidige bebouwing vragen om heldere
beheerskaders.
Voor de reclameopgave worden voor beide gebieden

handreikingen geschetst die een maatwerkoplos-sing ter vervanging van het gemeentelijk
Reclamebeleid mogelijk maken. Daar waar deze
maatwerk-oplossing geen uitspraak doet blijft het
Reclamebeleid van toepassing.

1.3 Juridische status Beeldkwaliteitsplan
Dit Beeldkwaliteitplan vormt een integraal kader
voor een hoogwaardige en duurzame ruimtelijke
kwaliteit van de gebouwen, de openbare ruimte
én hun onderlinge samenhang. Dit wordt enerzijds bereikt met behulp van een ‘Handreiking
Ruimtelijke Kwaliteit’ en anderzijds door middel van
regels. Dit onderscheid wordt nu nader toegelicht.

Handreiking

In hoofdstuk 2 is de ambitie voor de beeldkwaliteit van het gebied De Voorwaarts en Het Rietveld
beschreven in de vorm van een Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit. Een Handreiking helpt bij het maken
van plannen en ontwerpen die passen binnen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. Het
geeft vooral inspiratie en reikt aanbevelingen, suggesties en ideeën aan om tot mooie en haalbare plannen te komen. Een Handreiking prikkelt, stimuleert en
enthousiasmeert en is een echt hulpmiddel.

Regels

De Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit is een belangrijk instrument bij de verdere ontwikkeling van de
Voorwaarts. Toch is dat niet voldoende. De wetgeving vraagt namelijk ook regels om zo voldoende
rechtszekerheid te geven aan alle belanghebbenden.
Daarom is de ambitie van de Handreiking waar nodig
vertaald in het bestemmingsplan en in hoofdstuk 3
van dit Beeldkwaliteitplan, waarin het welstandskad
er is verwoord.
6

1.4 Procesmatige borging
Het werken op basis van een Handreiking vraagt
om een heldere procesmatige borging gericht op
samenwerking tussen de gemeente, de initiatiefnemers en de ontwerpers. Deze samenwerking moet
leiden tot probleemloze vergunningprocedures, het
maken van goede plannen en het borgen van de
ruimtelijke samenhang tussen alle ontwikkelingen in
het gebied.
Het resultaat van dit gezamenlijke proces wordt ter
beoordeling aan de commissie Ruimtelijke kwaliteit
voorgelegd. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
heeft een eigen bevoegdheid zoals vastgelegd in de
Woningwet maar is wel gebonden aan het formele
welstandskader zoals geformuleerd in hoofdstuk 3.

2.0| Handreikingen Ruimtelijke Kwaliteit
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Het plangebied in vogelvlucht. Gevisualiseerd zijn de samenhang, het groene casco en de “vooraankondigingen” . De nieuwbouw is als volume toegevoegd.

8

arts

2.1| Ambitie voor het totale gebied
Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling is wat de stad
Apeldoorn wil. Hiervoor worden keuzes gemaakt in
het positioneren van programma. Deze programma’s
vragen vervolgens een inrichting en bebouwing
die bij kan dragen aan een zo optimaal mogelijk
functioneren.
Daarnaast is het belangrijk om gebiedseigen kwaliteiten te benoemen en te continueren. In beide
gebieden is gekozen voor grote gebouwen of door
het toepassen van samengestelde volumes voor één
groot gebaar. Duidelijk passend bij de functie. Dit
vraagt om een vervolg bij de komende nieuwbouw.
Ook is er voldoende ruimte, met een grote maat,
rondom deze objecten waardoor deze goed zichtbaar is en letterlijk in de ruimte staat. De zorgvuldigheid waarmee dit is gebeurd vraagt om continuering bij de nieuwbouw. Sluit hierbij aan. Maak mooie
alzijdige architectuur.
Daarnaast zijn er een aantal doorgaande lanen zoals
de Zutphensestraat en de Voorwaart die het plangebied doorsnijden en zo een stukje historie zichtbaar
maken. Deze groenstructuren helpen ook bij het gewenste groenbeeld van de stad en het doorbreken
van de enorme openheid van het gebied. Het
ruimtelijk herstellen van deze oude groene lijnen is
het uitgangspunt. Zodanig dat ook de functionele
betekenis toe kan nemen. Ook de begeleidende
bomengroepen en mooie groene middenberm
van de RING kadert de ontwikkeling. De subtiele
doorzichten langs de stammen geven voldoende
mogelijkheden tot het gewenste zicht op de
ontwikkeling. Vanuit het plangebied zal het loof juist

bijdragen aan een groene omlijsting.
Beide gebieden kennen een beproefd en goed
werkende organisatie van het verkeer. De inrichting van het maaiveld met parkeerplaatsen en verblijfsgebieden sluiten hierop aan. Daarom wordt
vooral ingezet op continuering en afronding van de
oorspronkelijke inrichtingsprincipes. Dat geldt met
name ook voor de detaillering en materialisatie.
Zoek vooral ook naar aanvullende mogelijkheden
die de recreatieve verbinding tussen stad en landschap mogelijk kan maken.
Zorg dat er een uitwisseling tussen de nieuw te bouwen grootschalige detailhandel, de Intratuin en de
meubelboulevard mogelijk wordt. Juist daar zit een
belangrijke kracht van dit gebied.
Tot slot zien we een grote hoeveelheid aan
reclameuitingen. Door te zoeken naar een balans en
samenhang tussen de diverse bestaande en gewenste reclame-uitingen kan de hoeveelheid worden
gereduceerd en wordt de overgebleven reclame veel
krachtiger.
Al deze kernbegrippen vormen het inhoudelijke
uitgangspunt voor het BKP. Het doel daarbij is:
1. Behoud, versterking en (waar nodig) creëren van
de ruimtelijke, functionele en groene samenhang binnen het totale plangebied
2. Het inpassen van verschillende ontwikkelingen
binnen het plangebied, zodanig dat zij elkaar
versterken en optimaal kunnen functioneren.
9

De handreiking ruimtelijke kwaliteit gaat op al deze
aspecten in. Allereerst worden in paragraaf 2.2 de
bouwstenen behandeld die bepalend zijn voor de samenhang van het totale gebied. Vervolgens worden
in paragraaf 2.3 handreikingen geschetst voor de
nieuwbouw ten behoeve van de GDV en PDV.

Ruimtelijke opzet

Het Rietveld bestaat uit twee onderdelen; de
meubelboulevard en het kantorencomplex.
Het meubelplein kent een zorgvuldige opzet van
losse volumes die gezamenlijk een kwart van
een cirkel vormen geclusterd rondom een centraal plein. Dit plein wat oorspronkelijk een vijverpartij kende is open en biedt de aanpalende winkels
mogelijkheden tot het etaleren van hun producten.
Het laden en lossen vindt aan de buitenzijde
plaats, parallel aan de Zutphensestraat, Laan
van Osseveld of aan de zijde van het spoor.
Hier is ook ruimte voor aanvullend parkeren.
Het alzijdig vormgegeven complex is richting de kruising Zutphensestraat/RING open
gewerkt. Het bebouwingscluster parallel aan de
Laan van Osseveld heeft een overtuigende dubbele oriëntatie en heeft mogelijkheden tot een
zorgvuldige presentatie. Het recent verbouwde deel
parallel aan de Zutphensestraat heeft dit ook.
Maar is wel meer gesloten richting de tunnelbak.
Door latere aanpassingen van het horecacluster en de komst van een drive-in is de openheid naar het binnenplein grotendeels verloren
gegaan. Wel is het kunstwerk van Titia Ex, de

Sportaccomodatie WSV, plint met opbouw. De gelamineerde liggers geven ritme en maken het
beeld dynamisch

Omnisport, groene plint. aflopend dak met een hellende gevel. Kleurgebruik en materialisatie maken het gewenste dynamische
beeld af. De meer gesloten zwarte topsporthal is aangezet met heldere kaders vormt een contrast maar zeker geen achterzijde.

Intratuin, de sterke geleding onderstreept de hoofdorientatie. De referentie naar kassen is sterk en wordt extra aangezet door
de transparante gevels en dak.

Amerikahal, de tweelaagse opbouw aan de voorzijde is gesloten maar kent wel een sterk vertikaal ritme. De hal kent een plint
met daarboven een gevelwand die wordt omgezet in het dak. Het pand is duidelijk minder expressief dan de overige nieuwbouw
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dansende stoelen, nog zichtbaar. Al legt zij de
roep om aandacht af tegen de grote verscheidenheid van reclame-uitingen in de directe omgeving.
In de nabije toekomst ligt er nog een uitbreidingsmogelijkheid nabij de tunnelbak in het
meest westelijke deel van het kavel. Het is vooral
van belang om de alzijdigheid en zorgvuldige
presentatie, overdag en s’ nachts te continueren.
De ambitie is hier vooral het continueren en herstellen van de oorspronkelijke stedebouwkundige
en architectonische opzet. Daarnaast zal vooral
het zoeken naar (nieuwe) reclame-uitingen die in
balans zijn met de architectuur een uitdaging zijn.
Door
de
stedenbouwkundige/architectonische situatie van het complex als uitgangspunt te nemen ontstaan mogelijkheden voor
een gebouwde oplossing als drager van de
“reclame” en filter van de nu aanwezige ruis.

Kantoren Het Rietveld
Het kantorencomplex Rietveld bestaat uit drie onderling met elkaar verbonden gebouwen. Het complex
kenmerkt zich door de eigentijdse architectuur en
multifunctionaliteit. Alle gebouwen maken gebruik
van één centrale hal op de begane grond. Deze hal is
zo ontworpen dat de specifieke identiteit van de verschillende gebruikers gewaarborgd wordt en goed
door meerdere bedrijven tegelijkertijd gebruikt kan
worden. Een groot deel van de parkeerbehoefte is
aan de zijde van het spoor opgelost. Deze voorziening is ruim voorzien van opgaand groen en kent een
zorgvuldige groene afscherming.

Voorwaarts
De Voorwaarts kent inmiddels een nieuwe Intratuin,
voetbalvoorzieningen, een skeelerbaan en een hal
voor beurzen en tentoonstellingen, de Amerikahal.
Maar de icoon van het gebied is het Omnisportcentrum. Al deze voorzieningen zijn onderling verbonden met een nieuwe verkeersstructuur. Die het
gebied een eigen “RING” geeft. Om de verbondenheid nog verder tot uiting te brengen heeft de openbare ruimte (parkeervoorzieningen) een uniforme
uitstraling met ruimte voor opgaand en afschermend groen. De gekozen inrichting kent een sterk
lijnenspel wat het grootschalig karakter van de openbare ruimte kadert en structuur geeft. Dit wordt
nog eens aangezet door de uitgelijnde lichtmasten.
Naast deze structuren zijn er diverse groenstructuren
en functionele relaties die het gebied op een grotere
schaal kaderen. De oude landroute de Voorwaarts is
hierin het meest zichtbaar en functioneel zeer belangrijk. Het opnieuw aanzetten en herstellen van de
laanbeplanting en functioneel ruimte bieden aan de
fiets/voetganger zijn hierin leidende principes. Ook
de parallele groen structuur langs de Laan van Erica
en de nog aanwezige boomgroep voor het Omnisportcentrum worden gewaardeerd en dragen bij aan
het gewenste groene imago van de stad.
De architectuur van de reeds bestaande bebouwing
is sterk afgestemd op de functie. Aan de buitenzijde
is goed afleesbaar wat er binnen gebeurd. Overwegend stoere bebouwing met een grote maat die
dynamiek en beweging uitstralen. Sterke ritmes,
schuine lijnen, overstek, alzijdigheid en een duidelijke orientatie en richting. Dit zijn nadrukkelijk de
ingredienten voor de doorontwikkeling van De Voorwaarts.
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Kunstwerk meubelplein, Titia Ex
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2.2| Bouwstenen voor de samenhang
De achterliggende principes voor de reeds gerealiseerde planonderdelen en de toekomstige doorontwikkeling zijn gebaseerd op een aantal ruimtelijke bouwstenen.
De plannen en huidige voorzieningen vragen een
sterk functioneel ingerichte openbare ruimte en
een architectuur die past bij de functie maar die ook
positief bijdraagt aan het beeld van Apeldoorn. De
ambitie is groot, de programma’s zijn groot, het gebied is groot en de gebaren zijn groot. Daarom zal de
menselijke maat gevonden moeten worden in de details, de routing, het benaderen en de tactiliteit van
de gebouwen. Zonder truttig te zijn.
Onderstaande bouwstenen zijn met name van toepassing op het gebied de Voorwaarts. Met uitzondering van de onderdelen “Ruimtelijke samenhang”
en “Reclame”.

2.2.1 landschappelijk raamwerk

betekenis
De omliggende (groen)structuren kaderen de ontwikkelingen en dragen bij aan het groene karakter
en het verkleinen van de maat.

De Zutphensestraat

De Zutphensestraat maakt deel uit van het hoofdwegennet van Apeldoorn, één van de radialen. Naast
de verkeersfunctie zijn deze wegen ook belangrijke
dragers van de stedelijke groenstructuur. In principe
zijn alle radiale wegen uitgerust met dubbelzijdige
boombeplanting in lijnverband. Vaak met bermen en
ventwegen aan twee zijden van de hoofdrijbaan ge-

situeerd. In de bermen is het parkeren opgelost,het
meubilair, hoofdzakelijk de verlichtingsmasten, staat
opgesteld tussen de bomen in de bermen. De centrale zichtlijn tussen de bomenrijen, is vrij gehouden,
alle meubilair en geparkeerde auto’s zijn aan weerszijden geclusterd tussen de bomenrijen. Zo ontstaat
het beeld van “groene tunnels”, het beeld, van
oudsher, eigen aan Apeldoorn.
Voor de Zutphensestraat geldt dat het straatprofiel
en de laanstructuur een doorontwikkeling kent.
De groei van stad, toenemende automobilitiet, de
komst van een tunnel en verkeerskundige ingrepen
hebben gevolgen gehad voor de oorspronkelijke
laanstructuur. Ook is de centrale zichtlijn, gevangen
tussen deze bomenrijen deels verbroken.
Eindambitie:
Het nieuwe profiel hersteld een aantal van de oude
principes en zet in op een hoofdrijbaan volgens het
principe van 2x2 rijstroken, waarbij er sprake is van
een tussen deze rijstroken gelegen open grasberm.
In deze berm is het mogelijk een geintegreerde geluidsscherm aan te brengen met een zeer geringe
hoogte. Ook wordt waar mogelijk de oude bomenstructuur doorgezet danwel gecontinueerd. Aan
de noordzijde zal de eikenbeplanting doorgezet
worden. Aan de zuidzijde zal de bosrand-achtige beplanting van Schuijlenburg het beeld bepalen.

zame stadsontwikkeling bepaalden destijds deze
keuze. De Voorwaarts heeft inmiddels de status van
fietsdoorstroomas en zal als zodanig vormgegeven
dienen te worden. Daarbij is de oorspronkelijke
begeleidende laanbepanting niet altijd aanwezig.
Eindambitie:
Een vrijliggende fietsvebinding die in beide richtingen te gebruiken is. Ruimtelijk wordt de route aan
weerszijde aangezet met een enkele bomenrij.

De RING

De Laan van Erica en Laan van Osseveld zijn in de
jaren 80 van de vorige eeuw ontworpen en kennen
de opzet van een “Parklane”. Een ruime profilering
met een groene ruime middenberm en aan weerszijde dubbele bomenrijen. Dit geeft het beeld van
een groene corridor. Tussen de stammen door is er
voldoende zicht op o.a. het Omnisport, meubelplein
etc..
Eindambitie:
Continueren van dit huidige parallele groenbeeld
waarbij nabij belangrijke entrees tot het plangebied
gezocht zal moeten worden naar maatwerk. Het continueren en aanbrengen van samenhang en het versterken van de belevingsaspecten van het landschap
zijn belangrijke doelstellingen.
Handreikingen daarvoor zijn:

De Voorwaarts (route)

De Voorwaarts maakt onderdeel uit van een
schegvormige ruimte, destijds een restvorm tussen
stad en ommeland , die bestempeld is als “groene
wig”. Motieven vanuit ecologie, recreatie en duur13

• Ga uit van de bestaande landschappelijke eigenheden/boomsoorten, waardoor samenhang binnen
een structuur kan blijven bestaan.
• Breid lanen uit/ vul ze aan, waardoor een raamwerk
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ontstaat dat een kader vormt voor de ontwikkelingen en bijdraagt aan het gewenste groene karakter.
• Handhaaf het nog bestaande bosstruweel nabij het
Omnisportcentrum
• Dun de onderbeplanting parallel aan de RING uit
zodat zichtlijnen op de bebouwing mogelijk zijn.
• Ga uit bij de RING uit van een ruime profilering met
een groene ruime middenberm en aan weerszijden
dubbele bomenrijen
• De zutphensestraat kent een zichtlijn tussen de
bomenrijen, alle meubilair en geparkeerde auto’s zijn
aan weerszijden geclusterd tussen de bomenrijen.

Handreikingen daarvoor zijn:

2.2.2 Ruimtelijke relaties

betekenis
Een beproefde wijze om grootschalige buitenruimtes te ordenen is ook voor de Voorwaarts
toegepast. Het geintroduceerde “Grid” is een ordeningsprincipe die de buitenruimte functioneel
verdeelt en bijdraagt aan de gewenste menselijke
schaal.

betekenis
De verschillende bouwvolumes staan letterlijk in
de ruimte en vormen zo nauwelijks stedebouwkundige wanden in de ruimte. Wel zijn er visueel een
aantal relaties die vragen om functionele verbetering. Zo hebben de sportvoorzieningen onderling een functionele relatie of staat de bebouwing
van het meubelplein en of Intratuin in de zichtas.
Hiermee wordt de (hoofd)verkeersstructuur ruimtelijk aangezet.
Eindambitie:
Routes die aanzetten tot een goed gebruik. Door
deze ruimtelijk en in zijn materialisatie herkenbaar
te maken. Op deze wijze krijgen de GDV/PDV, de
Intratuin en de Meubelboulevard een functionele/
ruimtelijke koppeling. Waarbij het Omnisport als
koppelmoment kan fungeren.

• Ga bij de materialisatie uit van functioneel gebruik.
• Maak daarbij nadrukkelijk onderscheid tussen het
langzaam en snelverkeer
• Voeg lage groenelementen toe zoals struiken en
hagen om deze routes te begeleiden.
• Koppel het hoofdverlichtingsplan aan deze routes
• Integreer het straatmeubilair met deze routes zodanig dat de visuele relaties niet worden verbroken.

2.2.3 Maaiveld inrichting / Grid

Het grid organiseert de hoofdverkeersstructuur en
het maaiveldparkeren. De toegepaste kleurrijke betonklinkers zijn in een ruitpatroon gestraat en de
ontsluiting van deze parkeervelden zijn in elkaars
verlengde uitgelijnd. Op de randen van deze parkeervoorzieningen zijn lage blokhagen geintroduceerd
die kaderen en ook in elkaars verlengde zijn gesitueerd. Door ook de verlichtingselementen op deze
structuren uit te lijnen wordt het Grid nog sterker
aangezet. Uitzondering op dit geordende principe
zijn de solitaire bomen die als een “groene waas”
15

over het grid zijn gepositioneerd. Deze bomen hebben hierdoor een minder structurele betekenis, de
bomen zijn meer “stofferend” toegepast. Juist ook
om de grote maat te verkleinen en bij te dragen aan
het groenkarakter.
De “stoep” tussen de (nieuw)bouw en het grid vormt
de entreezone tot de GDV en PDV. Deze entreezone
is de letterlijke toegangszone. Door het vloerniveau
gelijk te houden met die van het gebouw maar wel
op te tillen ten opzichte van het grid, ontstaat een
zone die autovrij is en die uitnodigt tot verblijven.
Hier is door haar maat ook ruimte voor een flexibel
mede gebruik door de winkels en of Omnisport.
Te denken valt aan zitelementen en promotionele
activiteiten. De flexibiliteit vraagt ook om weinig obstakels. Uitzondering hierop zal de gewenste doorrijbeveiliging zijn.
Eindambitie:
Het continueren van het Grid voor die delen die nog
niet zijn uitgevoerd. De sterk functioneel ingezette
inrichting werkt goed en kent een goede
materialisatie/uitstraling. De plint voor de winkels
krijgt bij voorkeur een andere behandeling en is visueel een voorzetting van de huidige plint van Omnisport. De doorrijbeveiliging is een ontwerpopgave
die bij voorkeur met andere functies geintegreerd
wordt. Zoals (fiets)parkeren, zitten en of leisure.
Handreikingen daarvoor zijn:
• Complementair het Grid conform de reeds ingezette
opzet. Zodanig dat de nieuwe bebouwing onderdeel
wordt van het totale gebied rondom Omnisport.

Architectuurrefenties

Omnisport als referntie

Gelede plint met een
bindend bovenliggend
element
Dynamiek door diversiteit in richtingen

Staal, glas, beton en een
verbijzonderde gevel

Translucente gevels

Topsporthal als referntie

Doosachtige volumes met kaders en openingen die
een zorgvuldige compositie vormen.
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• Verbijzonder de “entreezone” door aansluiting te
zoeken met de bestaande plint van het Omnisportcomplex.
• Verhoog deze zone zodat een fysieke barriëre
ontstaat tussen een voetgangersdomein en de parkeervelden.
• Maak flexibel gebruik niet onmogelijk.
• Organiseer het fietsparkeren nabij de entrees zodanig dat er geen barriëre ontstaat
• De doorrijbeveiliging is een ontwerpopgave en
kent tenminste een dubbele functie
• De zone geeft ook aanleiding tot verblijven. Daar
waar de “plint” de Voorwaarts kruist is ruimte voor
een terras.

2.2.4 Architectuur
Betekenis:
De aanbevelingen voor de architectuur hebben betrekking op de nieuw te bouwen GDV PDV in aansluiting op het Omnisport. De overige
bebouwing kent een beheerskarakter en behoeft
geen ontwikkelkaders.
Omnisport als centrale drager en beeldmerk staat
voor beweging/dynamiek. Iets wat ook in bebouwing tot uitdrukking komt. Het dynamisch
lijnen spel, het frisse kleurengamma en de eigenwijze
richtingen zijn daarvoor de belangrijke elementen.
Daarnaast is er sprake van een plint met opbouw en
alzijdig doorontworpen gevels. De menselijke maat
wordt o.a. gevonden door de vertikale geleding van
de gevel en de detaillering van de gevel.

Doorrijbeveiliging met stallings en zitfunctie

De nieuwbouw is bij voorkeur in samenhang ontworpen zonder dat de concurrentie aangegaan hoeft te
worden. Hierarchisch blijft het Omnisport letterlijk
in maat en schaal maar ook in uitbundigheid het
hoofdmoment.
Eindambitie
De ontwerpopgave zal zich focussen op de wens om
de grenzen tussen sport, winkelen en ontspanning
weg te nemen. Zodanig dat een samenhangend,
sterk en herkenbaar cluster kan ontstaan.

Stoepzone als overgang

Hierbij is een representatieve zijde naar de “pleinruimte” voor de hand liggend. Daarbij hebben de
helder afleesbare volumes geen echte achterkanten.
De meer functionele zijde richting het spoor en de
voetbalfuncties is ook een voorzijde!! Daar waar de
zijde aan het plein een meer translucent en open kar17

akter zal krijgen zal de “zijkant” en zijde aan het spoor
en de voetbalvoorieningen een iets meer gesloten
Een te gesloten karakter is niet wenselijk en daarom
zal op stratische plekken de gevel moeten worden
opengebroken zodanig dat de schaal van het complex verder verkleind wordt en interactie met het
openbaar gebied mogelijk wordt (bv door een terras). Te denken valt aan het toepassen van luifels,
kaders, vensters en een zorgvuldige en uniforme
aanduiding van laad en los voorzieningen .
De dynamiek aan de voorzijde is bij voorkeur in de
gevel verwerkt. Een gevel die kracht uitstraalt, en de
schaal van het totale complex vangt en niet door de
individuele gebruiker wordt gedomineerd. Uit één
stuk.
Omnisport en de bestaande Americahal zijn elk
op hun eigen manier de “boekensteunen” voor de
grootschalige winkels. Dit wordt nog eens aangezet
door een verbindend architectonisch element. Dat
kan een luifel zijn, een thema in de gevels, de gevel
zelf en of de materialisatie daarvan.
De koppeling tussen het Omnisport en het cluster
GDV en PDV is bij voorkeur transparant waarbij de
maaiveld inrichting doorloopt tot in de
verbindingszone. Op deze wijze wordt de koppeling
binnen en buiten manifest maar wordt ook de
functionele route door de gebouwen extra aangezet.
Tot slot wordt het gebied ook s’nachts veel gepasseerd en daarom wordt er aandacht gevraagd voor
zorgvuldige nachtarchitectuur.

De doosvormige zijde naar het spoor en de voetbalvelden
De volumes worden opengewerkt met kaders of insnijdingen

De binnenzijde begeleid het plein in een golvende beweging
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Handreikingen voor de architectuur zijn:
• Maak geen achterkanten
• Zoek in materialisatie en gevelthematiek verwantschap met het Omnisport zodanig dat er geen sprake
is van concurrentie maar subtiele samenhang.
• Geleed de gevel vertikaal en maak mooie details
om zo de menselijke maat te vinden.
• Maak heldere bouwvolumes met een geplooide
gevel aan de pleinzijde en een meer utilitaire gevel
aan de buitenzijde
• Maak een plint met opbouw
• Denk aan beton, metaal, glas en rodeca als basismaterialen.
• Kies voor een transparant vormgegeven verbinding
met het Omnisport.
. Zoek naar een intermediair tussen openbaar gebied
en binnenzijde winkel.
. Bindt de volumes met een doorlopend element.

Een eerste impressie van het plein met links de herstelde bomenlaan.
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Reclame op 3 niveaus, gebiedsdrager, vooraankondiging en maatwerk

Opgave gerelateerd aan de stedebouwkundige
en architectonische eigenheid. De horeca is weer
onderdeel van het cluster

Ontwerpopgave entree

De ruimtelijke
begrenzing figuratief
aanzetten
De dynamische gevelwand krijgt zijn vervolg in een vooraankondiging die meedoet in de beweging, materialisatie en
geleding.

Huidige maatwerkoplossing
aan de binnenzijde van het
meubelplein

Vooraankondiging Het Rietveld

Vooraankondiging winkels Voorwaarts en Omnisport
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2.2.5 Reclame
Het maken van reclame is onlosmakelijk verbonden
met het ondernemersschap. Het zichtbaar zijn en
kenbaar maken welke prachtige producten en/of
diensten te verkrijgen zijn is onlosmakkelijk verbonden met het gehele voorliggende gebied. Daarbij valt op dat de ontwikkelingen en creativiteit
om daadwerkelijk zichtbaar te zijn, enorm verschillen en een dynamische doorontwikkeling kennen.
Al deze uitingen bij elkaar kunnen leiden tot
beeldruis en afbreuk aan de bestaande architectonische kwaliteiten van de bebouwing. Daarbij kan
een maximale inzet tot zichtbaarheid ook leiden tot
een tegengestelt efect.
Inzet is dat de uitingen in relatie tot elkaar in verhouding zijn en dat het zich ook verhoud ten
opzichte van het gebouw/gevel. De spelregels hiervoor zijn vastgelegd in de Reclamenota van de
gemeente. Hierin zijn bij een recente actualisatie ook verruimde mogelijkheden toegevoegd.
Voor gebieden die minder goed of niet zichtbaar
zijn vanaf de openbare weg. is er de mogelijkheid van zelfregie. Hier hebben ondernemers
een eigen bevoegdheid. Maar ook voor gebieden
die wel zichtbaar zijn vanaf de openbare zijn
zogenaamde
maatwerkoplossingen
mogelijk.
Een dergelijke maatwerkoplossing wordt hierna
geschetst en is in samenspraak met verschillende
initiatiefnemers/ondernemers uit het plangebied tot
stand gekomen.

Uit overleg is gebleken dat er behoefte is aan een
samenhangende uitstraling voor het gebied De
Voorwaarts en Het Rietveld. Zodanig dat herkenbaar is als één perifeer winkelgebied. Dit maakt
ook een gezamenlijke gebiedspromotie mogelijk met mogelijk een nieuwe gezamenlijk naam.
Op de schaal van het gebied zien wij 3 specifieke opgave die uiting geven aan een commerciele entree.
Ook wel kunstwerken met ruimte voor promotionele
uitingen genoemd.
1) hoek Laan van Erica en Zutphense Straat: bedoeld
voor uitstraling richting Zutphense Straat en RING.
Dit kunstwerk is niet zomaar een reclameuiting maar
heeft de ambitie het gebied te verbeelden. Iconische
waarde en in vorm niet direct herleidbaar. De dynamiek en functies abstract vertaald en door een
kunstenaar vervaardigd. Daarbij is er uimte voor dynamische reclame voor zover het om grote gebiedsactiviteiten gaat. Hierbij kan worden gedacht aan
een geintegreerd ledscherm. Het kunstwerk zal zich
vooral vertikaal presenteren
2) Nabij de entree naar De Voorwaarts, Laan van Erica, is een kunstwerk als vooraankondiging voorzien.
Deze vormgevingsopgave is bij voorkeur onderdeel
van de architectuur van de gebouwen. Letterlijk een
voortzetting daarvan. Op deze wijze is er niet echt
sprake van losgeplaatste reclameobjecten.
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3) Voor Het Rietveld geldt dat de gemeenschappelijk
aanpak aan de binnenzijde wellicht ook zijn vervolg
kan krijgen aan de meer publieke buitenzijde. Door
de stedenbouwkundige/architectonische situatie
van het complex als uitgangspunt te nemen ontstaan
mogelijkheden voor een structuur als drager van de
“reclame” en filter van de nu aanwezige ruis.
Voor De Voorwaarts geldt verder dat de verantwoordelijkheid van de reclame in voorruimte bij de
winkels een gedeelde verantwoordelijkheid is. Anders dan bij Het Meubelplein is deze ruimte goed
zichtbaar en openbaar gebied. Daarmee zullen de
verwijsbordjes, winkelwagentjes stallingen en (lantaarnpaal)signing etc conform ons reclamebeleid
worden getoetst.
Ook de gevelreclame in de Voorwaarts zal getoetst
worden aan het reclamebeleid. De gevel kent een
stevig oppervlak en in verhouding tot de grote winkels zijn grote logo’s mogelijk zo lang ze in verhouding staan tot de gehele gevel. Na gelang de kracht
van de architectonische uitwerking zal bekeken
moeten worden wat wel en wat niet in verhouding is.
Voor de gehele aanpak is zoeken naar balans tussen
al deze uitingen de grote opgave. Wanneer wordt het
“kermis” en hoe kan een reclame krachtig zijn zonder
dat in kwantiteit uit te drukken.

INTERMEZZO

Reclame

Boven op het dak van een opvallend gebouw aan
de Woonboulevard in Apeldoorn dansen de stoelen.
Deze licht-animatie zaagt de poten onder de stoel
van het kijken vandaan. Je vraagt je meteen af waar
de waarneming op is gestoeld.
Overdag vormt dit werk een uitgebeende versie van
zijn eigen mogelijkheden. De stoelen tonen het wankele evenwicht van een potentiële virtuositeit die ze
in hun lichtgevende, ware gedaante ten toon spreiden. ‘s Avonds gloeien de dertien stoelen van anderhalve meter hoog op in zinderend rood, geel, blauw
en groen. Ze buitelen over elkaar heen in twee mathematische figuren; een kruisvorm en een ellips. Zo
gauw ze in een gareel treden, schieten ze ook weer uit
het lood. Met een ogenschijnlijk eenvoudige dualiteit
aan bewegingspatronen, brengt Titia Ex hiermee een
menselijk dilemma in beeld waarin het onderscheid
tussen verstand en gevoel een intuïtieve benadering
krijgt.
Het repetitieve bewegingspatroon van deze
dansende lichtpatronen is een ritme dat je maar
moeilijk onder de knie krijgt. Je wil er graag even
bij gaan zitten. Maar er is altijd net een stoel te kort.
Dat betekent dat je af bent. Het betekent ook dat dit
werk nooit af is, als kijkervaring. Je zit er voortdurend
naast.
text: Alex de Vries
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Handreikingen daarvoor zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschouw reclame als een gezamenlijke opgave
Zoek de balans in diversiteit van uitingen
Zie de reclameuiting ter hoogte van de entree
tot de Voorwaarts en het meubelplein als een
ontwerpopgave.
Koppel deze ontwerpopgave nadrukkelijke aan
het reeds bestaande architectuur en of stedebouwkundige beeld.
Filter de ruis van huidige reclame
Zie het icoon/kunstwerk nabij de kruising in de
Voorwaarts als een middel om tot het totale gebied tot uiting te brengen
Dit kunstwerk hoeft niet direct herleidbaar te
zijn maar is wel herkenbaar
Het reclamebeleid blijft van toepassing op die
gebieden die goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
Gevelreclame is in verhouding met het oppervlak van de gevel.
Baniers zijn gekoppelt aan de lichtarmaturen.
Bij reclame in de plint is de architectonische
structuur van de pui leidend.

Het realiseren van een kunstwerk zodat het gebied een
herkenbaar maar niet direct herleidbaar icoon krijgt

23
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3.0| Gebiedsgericht welstandskader
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3.1| Inleiding
Algemeen

In hoofdstuk 2 is de ambitie voor de ruimtelijke kwaliteit beschreven. Deze ambitie is verwoord als een
Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit en heeft daarmee
geen juridische status. Waar het vanuit wettelijke eisen en rechtzekerheid echt nodig is, is deze ambitie
vertaald in regelgeving in het bestemmingsplan of
het gebiedgericht welstandskader.
In dit hoofdstuk wordt het Gebiedsgericht
welstandskader voor de Voorwaarts en het Rietveld
beschreven zoals bedoeld in artikel 12a van de Woningwet. Het gebiedsgerichte welstandskader vormt
het formele welstandskader en biedt concrete en
duidelijk omschreven criteria waaraan bouwplannen
worden getoetst. Dit is het kader bij de behandeling
van de bouwplannen in de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit. Juridisch gezien is het bestemmingsplan
maatgevend.
Het welstandskader bestaat uit twee delen. Deel 1
is een ontwikkelingsgericht welstandskader met
beeldkwaliteitcriteria ten aan zien van de nieuwe
ontwikkelingen. Deel 1 bestaat uit de regels uit paragraaf 3. 4, waarin de kwalitatieve hoofdlijnen van
Beeldkwaliteitplan vastgelegd en op een overzichtelijke wijze weergegeven. Deel 2 van het welstandskader bestaat uit een beheerkader met welstandscriteria voor de situatie wanneer de nieuwe
ontwikkelingen gerealiseerd zijn.

Doel, functie en status

De gewijzigde woningwet van 1 januari 2003 schrijft
voor dat gemeenten een welstandsnota voor hun
grondgebied moeten opstellen, waarin criteria zijn
opgenomen waaraan bouwplannen kunnen worden
getoetst. Die criteria worden verdeeld in algemene
criteria en criteria die specifiek gelden voor een
bepaald gebied, de gebiedsgerichte criteria. De algemene criteria zijn opgenomen in de Kadernota “Over
Welstand Geschreven” (Gemeente Apeldoorn, mei
2004). Deze Kadernota is conform de notitie “Minder
Strikte Welstand” gewijzigd vastgesteld op (datum
p.m.).
De criteria die specifiek voor bepaalde gebieden
gelden, zijn opgenomen in aparte gebiedsnota’s. Dit
hoofdstuk Gebiedsgericht welstandskader omvat
de gebiedsgerichte criteria die specifiek voor deze
ontwikkeling gelden. Dit hoofdstuk is daarmee een
deeluitwerking van de Kadernota “Over Welstand
Geschreven”.
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Leeswijzer

Paragraaf 3.2 beschrijft de werkwijze van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op basis van het gebiedsgerichte welstandskader aan de hand van de in Apeldoorn gehanteerde welstandsthema’s en –niveaus.
Paragraaf 3.3 en 3.4 beschrijven de werkwijze van
de welstandsthema’s en -niveaus. Paragraaf 3.5 geeft
de beeldkwaliteitscriteria waaraan de nieuwe ontwikkelingen worden getoetst. Paragraaf 3.6 tenslotte,
beschrijft de welstandscriteria voor de beheergebieden.

3.2| Beoordelingskaders bouwplannen
werkwijze

De beoordelingskaders zijn per welstandsthema
uitgewerkt en hebben betrekking op de welstandsbeoordeling van vergunningplichtige bouwplannen.
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) beoordeelt
ingekomen plannen en adviseert het gemeentebestuur op grond van de beoordelingskaders zoals die
in deze uitwerking zijn vastgelegd. Deze gebiedsgerichte criteria geven richting aan de zorg en aandacht voor de vormgeving van een gebouw, voor
zowel initiatiefnemers van een bouwplan, als de gemeente en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

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

De gebiedscriteria zijn gekoppeld aan de gebiedskenmerken. Met deze kenmerken wordt aangegeven
welke elementen voor de kwaliteit en beleving van
de bebouwde omgeving belangrijk zijn. Wanneer
een bouwaanvraag niet aan één of meer welstandscriteria voldoet, zal een negatief welstandsoordeel
worden gegeven op basis van argumentatie die
voortvloeit uit het beoordelingskader. Uitzondering
hierop is een bouwplan dat afwijkt van de geformuleerde gebiedsgerichte criteria maar door bijzondere
schoonheid wél aan redelijke eisen van welstand
voldoet. In dat geval mag de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit teruggrijpen op de algemene welstandscriteria uit de kadernota. De CRK motiveert in zo’n geval
de afwijking van de gebiedsgerichte criteria en adviseert burgemeester en wethouders hierover (gemotiveerd afwijken).
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3.3| Welstandsthema’s
Welstandsthema’s zijn gebieden met bepaalde kenmerken die aanleiding geven voor specifieke bij dat
gebied behorende welstandscriteria, bijvoorbeeld
het thema Lintbebouwing of het thema Moderne architectuur en stedenbouw. Voor het stadslandgoed
Barnewinkel geldt het thema: ‘instituten en buitenplaatsen’.

gevelkarakteristiek

Bij het beoordelen van bouwplannen wordt gekeken
naar een viertal onderstaande hoofdkenmerken:

detaillering, kleur en materiaal

situering

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

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

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

massa en vorm

Het gaat hier om de hoofdvorm en -massa van een
gebouw in relatie tot of met de omgeving. In de
ruimtelijke verschijningsvorm zijn de massa en de
vorm van het gebouw de intermediair tussen stedenbouwkundige en architectonische kenmerken.
Onderdelen: opbouw hoofdmassa, profiel ruimte,
samenstelling massa, kapvorm en -richting, relatieve
omvang, vormbehandeling.
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3.4| Welstandsniveaus
De Kadernota ‘Over Welstand geschreven’ beschrijft
waar de gemeente meer regulering wenst en in welke gebieden minder. Dit gebeurt door het vastleggen
van welstandsniveaus, dat het ambitieniveau vormt
ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit. Apeldoorn
kent vier niveaus: zwaar, normaal, soepel en vrij. Voor
de zichtbare buitenzijde van het Rietveld en een
groot deel van de Voorwaarts en de Zutphensestraat
geldt het welstands-niveau ‘zwaar’.
Dit welstandsniveau is van toepassing omdat het
gaat om gebieden die voor de stad als geheel een
grote betekenis hebben. Deze gebieden zijn gekoppeld aan één van de belangrijkste entrees van Apeldoorn vanaf de A50 en ze zijn goed zichtbaar vanaf
de RING en de doorgaande sporen naar Zutphen en
Deventer. Daarbij maakt de Voorwaarts onderdeel
uit van de Groene Wig als schakel tussen stad en ommeland.
Binnen dezelfde welstandsniveaus kan de wijze van
welstandstoetsing verschillen. Voor zowel nieuw te
ontwikkelen locaties als te waarborgen cultuurhistorische gebieden kan een normaal welstandsniveau
gelden, terwijl er mogelijk verschil bestaat in de
manier waarop de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
bouwplannen in beide gebieden beoordeelt. Ook
tussen twee gebieden met een zelfde gebiedsthema
kunnen verschillen zijn in de zwaarte van het welstandstoezicht. Deze nuancering en specificatie van
de verschillende welstandsniveaus komen tot uiting
in dit hoofdstuk.

ruimte en/of de bebouwing. Om die waarde vast te
stellen is gekeken naar het bestaande ruimtelijk beleid, zoals de Kadernota over welstand geschreven,
de cultuurhistorische, landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische betekenis van
een structuur of gebied. Ook zijn de openbaarheid
en dynamiek bepalend voor de gewenste kwaliteitszorg. In dergelijke gevallen is het maatschappelijke belang van kwaliteit groter, waardoor er hogere
eisen worden gesteld aan de vormgeving van de
bebouwde en onbebouwde omgeving.
Het gemeentelijk beleid is erop gericht om de welstandsbeoordeling niet strenger te maken dan nodig
is. Daar waar de ruimtelijke kwaliteit minder afhankelijk is van welstand wordt een soepele beoordeling
voorgestaan. Daarnaast gelden t.a.v. de welstandsniveaus nog de volgende twee specifieke regelingen:
• Conform de notitie “Minder Strikte Welstand”
zijn achtererven in gebieden met het welstandsniveau “soepel” welstandsvrij.
• Conform de Beleidsnota Hoogbouw “Ruimte
door Hoogte” geldt voor hoogbouw (hoger dan
25 meter) altijd het welstandsniveau “zwaar”.

Omschrijving van de niveaus

In het welstandsbeleid maken we per welstandsniveau onderscheid tussen voor- en achterkantsituaties. Een aanbouw aan de achterkant heeft over het
algemeen namelijk minder invloed op het openbare
beeld dan een vergelijkbare toevoeging aan de voorkant. De matrix geeft dit weer.

Het welstandsniveau wordt bepaald door de waarde
van de hoofdopzet, de ontsluitingen, de openbare
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In relatie tot de omgeving

Voor deze toetsing is de stedenbouwkundige samenhang van complexen en straatbeelden essentieel. Criteria zijn erop gericht om de hoofdvorm van
een gebouw of blok intact te laten. Ingrepen in een
gebouw of een bebouwingsensemble beoordelen
we daarbij in relatie met de bebouwing in de omgeving. Daarbij kijken we naar de stedenbouwkundige
impact van de verandering.

In relatie tot de omgeving en opzichzelfstaand

Voor deze toetsing letten we zowel op de stedenbouwkundige samenhang als op de architectuur
van het gebouw. Het gaat hier vaak om beeldbepalende gebouwen en ensembles die ruimtelijk en architectonisch een eenheid vormen. Criteria zijn erop
gericht om de karakteristiek van een gebouw of blok
intact te laten. Ingrepen in een blok of een ensemble van blokken beoordelen we niet alleen in relatie
met de bebouwing in de omgeving. We kijken ook
naar de architectonisch relevante details, materiaal
en kleur, die in samenhang met de omgeving en het
blok moeten worden vormgegeven.

Voor de
achtergevel

Achter de
achtergevel

Zwaar

In relatie tot de
omgeving en
opzichzelfstaand

In relatie tot de
omgeving en
opzichzelfstaand

Normaal

In relatie tot de
omgeving en
opzichzelfstaand

In relatie tot de
omgeving

Soepel

In relatie tot de
omgeving

geen toetsing

Vrij

geen toetsing

geen toetsing
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Gebied

3.5| Beeldkwaliteitscriteria (matrix)

Voorwaarts

Situering, oriëntatie

Massa/Vorm

Grondvlak

(Bestemmingsplan is
maatgevend)

(Bestemmingsplan is
maatgevend)

(Bestemmingsplan is
maatgevend)

-Gebouwen vormen samen een
pleinwand
-wijkende gevelwand aan het
plein
-Doosvormig volume richting
spoor en voetbalvoorzieningen
-Twee bouwlagen hoog
-Afdekking vlak met een bijzonder dakdetail
- Onderscheid tussen plint en
gevel

-Gebouw staat op een plint
- Vormt samen met Omnisport
één doorlopende begrenzing
van het plein
- Scheiding tussen auto en
langzaamverkeer

- Het gebouw(complex) staat
in samenhang met de omliggende openbare ruimte
Cluster met
-Oriëntatie is alzijdig met de
grootschalige en nadruk op de pleinachtige
perifere
ruimte aan de zijde van de Laan
detailhandel
van Osseveld
- De gebouwen begeleiden de
routing binnen het plangebied
2 volumes
-De gebouwen zijn hierarchisch
ondergeschikt aan het Omnisportcentrum
-De meer logistieke zijde kent
toegangen zijn voorzien van
een luifel
-Sterke orientatie naar de Voorwaarts (lv-route)
-in lijn met Grid
- Bebouwing zet de hoofdentree van Omnisport ruimtelijk
aan

Materialisatie,
kleurgebruik en
detaillering

Architectuur
en geleding

-Zakelijke uitstraling
materialen
overeenkomstig
Omnisport: metaal, Rodeca, beton, baksteen
- Kleurgebruik is terughoudend,
functioneel
- detailering is zorgvuldig en
kent grote gebaren
-

-De gebouwen vertonen samenhang met Omnisport
-Dynamisch/zakelijke uitstraling
-Geleding verticaal in de gevel.
-Plint kent een meer horizontaal karakter
-Transparante gevel die de
afleesbaarheid van de functies
duidelijk maakt

*Als er met andere middelen voldaan kan worden aan de doelstellingen met betrekking tot de situering (zie handreiking p.23) is dit mogelijk, na advies van de CRK
**Bij voorkeur is er geen bijgebouw in de landhuiskamer, indien dit er toch komt, gelden deze aanvullende eisen

Openbare ruimte
Voorwaarts
(aanbeveling indien niet vergunningsplichtig)

Openbare ruimte
route de Voorwaarts
(aanbeveling indien niet vergunningsplichtig)

reclameuitingen
(voor alle bebouwing)
(aanbeveling indien niet vergunningsplichtig)

- zwaar welstandsniveau (ligging
aan stedelijke hoofdstructuur)
- normaal welstandsniveau voor de
voetbalvoorzieningen binnen de
Voorwaarts
- soepel voor de binnenzijde van de
meubelboulevard
- Welstandsthema: overwegend
stedelijke bebouwing met gemengde functies’. Maar ook sport
en recreatie, lintbebouwing en
groenzones.

-uitgaan van de reeds ingezette inrichting openbare ruimte middels
het “Grid”.
-verhoogde plint winkels in lijn met
huidige “plint” Omnisport
-gebruik van groen elementen om
het groene karakter deels te behouden
-straatmeubilair in lijn met het
“Grid”
-materialisatie met betonstenen en
in tinten zoals die reeds zijn ingezet
-de doorrijbeveiliging is een
ontwerpopgave
-organiseer het fietsparkeren

-vrijliggend fietspad
- aan weerszijden aangezet met
een enkele eikenrij
-asfaltsingle met groene bermen

- Borden en reclame uitingen doelmatig en niet overdadig.
- Uitgaan van een vast stramien,
formaten, lettertypen, mee-ontworpen met de bebouwing
- samenhangend reclamebeeld
voor het gehele landgoed
- één kunstwerk t.b.v. gebiedspromotie. Vertikaal accent
- 2 ontworpen reclameuitingen nabij de entrees vanaf de RING

Openbare ruimte
Zutphensestraat
(aanbeveling indien niet vergunningsplichtig)

Openbare ruimte
RING
(aanbeveling indien niet vergunningsplichtig)

-dubbelzijde boombeplanting
- centrale zichtlijn is vrij
- eikenbeplanting
- continueren open groene middenberm met dubbele bomenrij
aan weerszijde.
-asfaltsingels in de banden
-verlichting en straatmeubilair conform de gemeentelijke standaard
voor dit deel van de RING

-continueren open groene middenberm met dubbele bomenrij aan
weerszijde.
-asfaltsingels in de banden
-verlichting en straatmeubilair conform de gemeentelijke standaard
voor dit deel van de RING
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3.5| Beeldkwaliteitscriteria (matrix)

Regie en beheerthema

welstandsthema: stedelijke bebouwing met gemengde functies
welstandsthema: sport, recreatie
welstandsthema: parken, groenzones en begraafplaatsen

welstandsnivea soepel

welstandsthema: lintbebouwing

welstandsnivea normaal

welstandsthema: instituten en buitensplaatsen

welstandsniveau: zwaar
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3.6| Welstandsthema en -niveau beheerfase
Na realisatie zal het gebied ook beheerd moeten
worden. Voor die beheerfase zijn conform de Kadernota “Over welstand geschreven“ de gebiedsthema’s
en de daarbij behorende beheercriteria aangegeven
zoals die gaan gelden na de realisatie van de nieuwe
bebouwing.

gerealiseerd, met aandacht voor silhouetwerking,
zichtlijnen en architectonische vormgeving.

Voor Het Rietveld en een groot deel van de Voorwaarts geldt het welstandsthema “stedelijke bebouwing met gemengde functies” (Kadernota Over
Welstand geschreven, hoofdstuk 5.13).
De bijbehorende criteria spreken zich uit over de
kwaliteit van de bouwwerken en de samenhang van
bebouwing en het landschap. (NB aanpassing in het
gebied de Voorwaarts van hoofdzakelijk
welstandsthema sport en recreatie naar ‘stedelijke bebouwing met gemengde functies’). De open
sportvelden en sportvoorzieningen hebben het
welstandsthema sport en recreatie behouden. Daarnaast komen binnen de Voorwaarts de thema’s lintbebouwing en groenzones voor.
Binnen het plangebied van deze nota komt ook het
thema instituut en buitenplaats voor. Dit in aansluiting op het gebied de Barnewinkel.
Op grond van het welstandsbeleid worden beide gebieden, de Voorwaarts en Het Rietveld geflankeerd
door verschillende hoofdstructuren van Apeldoorn:
thema‘s “radialen en historische hoofdroutes (hoofdstuk 4.2), “parklane”(hoofdstuk 4.4) en “spoorlijnen”
(hoofdstuk 4.6) zijn van toepassing. Als uitgangspunt
voor het welstandsbeleid dient in de vormgeving
van landschap en bebouwing van deze cruciale gebieden in de stad een hoge kwaliteit te worden
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