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Ligging locatie in de zuidoostrand van Uddel
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1. Locatie en context
1.1 Ligging
De locatie ‘Aardhuus’ ligt aan de zuidoostzijde van het dorp Uddel en wordt grofweg begrensd 
door de Aardhuisweg aan de zuid- en westzijde, de Soerensesteeg aan de oostzijde en de 
Heegderweg aan de noordzijde. 

Het gebied is ruimt 4 hectare groot en is in de huidige situatie in gebruik als grasland en 
akkerbouw (maïsakker). 

1.2 Projectgrens stedenbouwkundig plan
Het stedenbouwkundig plan is opgesteld voor het gebied dat in het Voorontwerp 
bestemmingsplan voor het dorp Uddel is opgenomen als uitwerkingsopgave. Daarbij is het 
plan inhoudelijk echter gebaseerd op de grotere contour die in de, door de raad vastgestelde, 
structuurvisie voor Uddel (2011) is aangewezen als uitbreidingslocatie voor woningbouw. Op 
die manier wordt vanuit een stedenbouwkundig concept voor de totale uitbreidingszone een 
uitwerking gemaakt voor het deel dat nu ontwikkeld zal worden. 

Het feitelijke projectgebied waar dit stedenbouwkundige plan op in gaat is op dit moment volledig 
in eigendom van Aardhuus Ontwikkeling B.V. die ook als ontwikkelende partij zal optreden. 

Het gebied zal op twee locaties aangetakt worden op de bestaande wegen. Hiervoor zullen 
niet alleen in het plangebied zelf maar ook aan de bestaande wegen ter plekke aanpassingen 
noodzakelijk zijn zoals het realiseren van plateaus of het vervangen van de verharding. Deze 
aansluitingen maken daarom onderdeel uit van het plangebied en de ontwikkeling. 

Locatie en projectgrens 
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Hoogtelijnen Uddelse enk
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1.3. Landschappelijke en stedenbouwkundige context
Bodem en reliëf
Het plangebied maakt net als het volledige dorp, onderdeel uit van de overgangszone van de 
hoger gelegen stuifzandruggen van de Veluwse stuwwal en de lager gelegen dekzandvlaktes 
van het dal van de Hierdensche beek. De bodem bestaat hier vrijwel geheel uit zandige 
smeltwaterafzettingen. In de zuidelijke punt waar Soerense steeg en Aardhuisweg bij elkaar 
komen is nog een uitloper van de zuidoost/noordwest lopende stuifzandruggen in de bodem 
aanwezig.

Het hoogteverschil binnen het plangebied bedraagt circa 3-4 meter en verloopt grofweg van oost 
(hoog) naar west (laag) met een hoogste punt in de zuidoosthoek waar de Soerense Steeg en de 
Aardhuisweg samenkomen. 

Doordat de bebouwing van de enk tot nu toe beperkt is gebleven tot een enkele rand langs de 
Aardhuisweg / Elspeterweg en een eenmalige uitbreiding met een hofje (Kokshof) is het reliëf van 
de enk nog goed beleefbaar ondanks dat het reliëf op de percelen zelf grotendeels is uitgevlakt 
ten behoeve van de landbouwkundige bedrijfsvoering.

Het gevolg van de aanwezigheid van deze hoogteverschillen is dat toekomstige bebouwing in het 
lagere deel van de enk zal plaatsvinden waardoor het vanaf de Aardhuisweg deels wegvalt achter 
de bolling van de enk. Dit is ook nu al het geval met de bebouwingsrand van het dorp. 

Landschappelijke context
Tot diep in de negentiende eeuw bestond Uddel uit een kleinschalig agrarisch landschap op 
de hoger gelegen enkgronden. Dit ‘kampenlandschap’ bestaat uit een stelsel van kleinschalige 
grasland en akkerbouwcomplexen (‘kampen’) omsloten door houtwallen en bosranden om te 
voorkomen dat de akkers door stuivend zand onvruchtbaar werden en vee binnen gehouden kon 
worden. Het projectgebied maakt onderdeel uit van dit landschapstype.

Belangrijke ruimtelijke kenmerken van dit Kampenlandschap zijn:
Een structuur van op zich zelf staande open ruimtes omrand met houtwallen of bosstroken- 
Een ‘zacht’ wegenpatroon van gebogen wegen die reageren op de hoogteverschillen- 
Een structuur van losse bebouwing in kleine clusters direct gekoppeld aan de wegen- 
Een beleefbaar reliëfrijk landschap waarbij de enken open en ‘bol’ zijn en bebouwing over - 
het algemeen lager ligt. 

Vanaf de negentiende eeuw werden ook de lager gelegen natte heidegronden ten westen van het 
dorp in cultuur gebracht. Dit gebeurde weliswaar geleidelijk maar wel op een meer rationele en 
grootschaliger manier dan in het oudere Kampenlandschap. Oude lange rechte veldwegen over 
de heide werden als ontginningsas gebruikt van waaruit de heide werd ontwaterd en omgevormd 
tot grasland percelen. Als gevolg van de groei van de agrarische sector kon het dorp ook gaan 
groeien. Dit gebeurde door een ongeplande verdichting van woningen vanuit het historische 
kruispunt ‘de viersprong’ midden in het dorp naar buiten toe in de vorm van lintbebouwing met 
individuele huisjes. 

Impressie kampenlandschap bestaande uit door bosranden omgeven open enclaves.



8

Huidige wegenstructuur
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Wegenstructuur
Op de historische kaarten is te zien dat de huidige hoofdstructuur qua wegen al heel oud is. De 
belangrijkste route hierbij is de oude verbinding richting Garderen en Elspeet over de rand van 
de Veluwe (de huidige provinciale weg door Uddel heen). Ook de Aardhuisweg als verbinding 
richting Apeldoorn is een eeuwenoude veldweg. Het verschil tussen beide wegen is goed 
zichtbaar. De provinciale weg volgt de hoogtelijnen terwijl de Aardhuisweg van laag (in het dorp) 
naar hoog (ten zuiden van Uddel) loopt en als het ware uit het dorp ‘om hoog klimt’. 

Ook de Heegderweg vormt al een eeuwenoud pad dat de verbinding vormde vanuit het dorp 
naar het erf ‘De Bosch’ waar zich nu de begraafplaats bevindt. De Soerensesteeg tot slot is een 
oud pad dat vanuit het lager gelegen heidegebied langs de Uddelse enk doorliep naar de hoger 
gelegen heidegronden. 

Vanuit dit wegenpatroon is de huidige dorpsrand ontstaan. Omdat de boerderijen en latere 
burgerwoningen zich oriënteerden op de wegen ontstond een dorpsrand met vanuit de 
Aardhuisweg gezien zicht op achtererven en achterkanten. Dit is enerzijds een kwaliteit omdat de 
achtertuinen het zicht op de dorpsbebouwing verzachten.  Deels zijn het echter ook laagwaardige 
achterkantsituaties met schuren, hekwerken, opslag en tuinschermen. 

Historische kaart 1900 met daarop zichtbaar de huidige hoofdwegenstructuur van zowel de 
Aardhuisweg, Heegderweg, Elspeterweg en het stelsel van houtwallen rond en over de enk 
heen.
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Huidige verbrokkelde groenstructuur van restanten van houtwallen rond de Soerensesteeg
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Beplantingstructuur
Van oorsprong liepen er parallel aan de Heegderweg een tweetal houtwallen die met een aantal 
dwarsverbanden waren verbonden en waardoor kleinere ‘kamers’ ontstonden. Ten zuiden van 
deze houtwallen lag een grotere open ruimte waar het hoogteverschil ook het meest manifest 
was. 

In de naoorlogse periode is deze houtwallenstructuur binnen het plangebied vrijwel volledig 
verdwenen. Wat overgebleven is zijn een aantal grote (groepen) solitairbomen die deels in de 
tuinen van de toen ontwikkelde kavels langs de Heegderweg, Elspeterweg en Aardhuisweg staan. 
De oorspronkelijke ligging is alleen nog afleesbaar aan de verkavelingstructuur. 

Binnen het plangebied zelf zijn nog een aantal bomen aanwezig die van oorsprong onderdeel 
uitmaakten van deze houtwalstructuur. Het zijn grote volwassen eikenbomen die door hun positie 
in de open ruimte van de enk bepalend zijn voor het groene beeld. 

Restanten van de historische houtwallen structuur op en rond de enk. Boven grote solitair-
bomen in de tuinen langs de Aardhuisweg. Onder dunne resten houtwal rond de Soerense 
steeg.
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Boerenerven:
los patroon van kavels gekoppeld aan weg en enken• 
kavels met grote omvang en veel opgaande groen• 
gebouwen geclusterd op kavel rondom erf• 
duidelijk onderscheid tussen hoofdgebouw en bijgebouwen• 

Lintbebouwing:
historisch verdichte lintstructuur• 
woningen zowel haaks als parallel aan de weg• 
individuele huisjes op individuele kavels met een aantal ver-• 
bindende architectonische karakteristieken (rooilijn, kapvorm, 
architectuur, kleurstelling)
grote bomen in (achter)tuinen als restant van oude groen-• 
structuren van houtwallen en erfbeplantingen

Buurtjes:
naoorlogse planmatige uitbreidingen van het dorp• 
elk buurtje is een kind van zijn tijd in zowel stedenbouwkun-• 
dige opzet als architectonische uitwerking
typerende interne ontsluitingsstructuur (cul de sac) • 
kleine verspreid liggende open groene ruimtes in de wijkjes• 
beperkte architectonische variatie maar door stedenbouwkun-• 
dige variaties toch een afwisselend beeld

Zonering bebouwingstypologie omgeving
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Bebouwing
Uddel heeft in vergelijking met andere dorpen binnen de gemeente Apeldoorn een eigen 
bebouwingskarakeristiek. Eenvoud en terughoudendheid in architectuur, kleurgebruik en 
detaillering zijn hierbij kernwoorden. Daarnaast zijn er ook veel kenmerken die in andere 
dorpen ook voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn de lintstructuur, de lage goothoogte, de lage 
bebouwingsdichtheid en de grote groene tuinen. In de naoorlogse periode zijn een aantal 
planmatige wijkjes gerealiseerd in Uddel waarin deze kenmerken minder herkenbaar zijn. Een 
recent voorbeeld is bijvoorbeeld de locatie Zandsteeg waar met een hogere dichtheid en grotere 
volumes/goothoogtes is gewerkt.

Direct rondom het projectgebied komen een aantal verschillende bebouwingstypologieen voor. De 
los in het landschap liggende boerderij complexen zijn daarbij het meest oud. De lintbebouwing 
langs de Aardhuisweg, Elspeterweg en Heegderweg is jonger van aard maar nog wel grotendeels 
het gevolg van een geleidelijke, perceelsgewijze, verdichting van het lint. De hofjesstructuur van 
zowel de Kokshof als Het Drie/Meester Boelenweg en de Zandsteeg zijn planmatig van opzet. 
Deze gebiedjes zijn wereldjes op zich zelf die soms qua karakter aansluiten op het dorpse beeld 
van de linten (b.v. Het drie) maar soms ook contrasteren door hogere dichtheden of afwijkende 
architectuur (b.v. De Zandsteeg).

1.4 Opgave 

In opdracht van Aardhuus Ontwikkeling B.V. en met instemming van betrokken diensten van de 
gemeente Apeldoorn is door de afdeling Stedebouw en Cultuurhistorie en het Atelier Ontwerp 
openbare ruimte van de gemeente in 2010 / 2011 een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het 
volledige plangebied. De basis hiervoor ligt in de aanwijzing van deze locatie als te ontwikkelen 
woningbouwlocatie in zowel de provinciale streekplan uitwerking (2007) als de gemeentelijke 
structuurvisie voor Uddel (2011). 

In dit rapport worden de uitgangspunten voor het plan toegelicht. Er is daarbij een ruimtelijk 
concept bedacht voor de totale Aardhuisweg locatie inclusief een later te ontwikkelen deel 
(achter de Heegderweg). Voor het deel dat in eigendom is van Aardhuus Ontwikkeling B.V. is dit 
uitgewerkt in een concreet stedenbouwkundig plan inclusief uitgangspunten voor het regisseren 
van de beeldkwaliteit in de vervolgfase.

Het stedenbouwkundig plan is als onderlegger gebruikt voor het de contour en invulling van de 
‘uitwerkingsopgave’ in het Voor Ontwerp Bestemmingsplan voor het dorp Uddel is opgenomen. 
De belangrijkste uitgangspunten zoals het ruimtelijk concept zijn dan ook in de toelichting van het 
Voor Ontwerp Bestemmingsplan opgenomen.
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Zoekzone dorpsuitbreiding locatie Aardhuisweg
Streekplan uitwerking, provincie Gelderland (2007)

Begrenzing uitbreidingslocatie Aardhuisweg
Structuurvisie Uddel, gemeente Apeldoorn (2011)
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2. Uitgangspunten stedenbouwkundig 
plan
2.1 Beleidsmatige verankering
Zoekzones provinciale streekplanuitwerking (2007)
In 2007 zijn in een streekplanuitwerking door de provincie Gelderland de zoekzones voor het 
toevoegen van nieuwe woon- en werkgebieden bij de Apeldoornse dorpen vastgesteld. Deze 
zoekzones geven de maximale uitbreidingsruimte van de dorpen weer tot 2015. Het betreft 
zoekgebieden waarbinnen het gewenste woningbouwprogramma gerealiseerd moet worden. Voor 
Uddel zijn twee zoekzones aangewezen waarvan de Aardhuisweg locatie er één is. De totale 
opgave voor uitbreiding van Uddel is daarbij vastgesteld op 430 woningen. Hiervan zijn er reeds 
55 gerealiseerd in het project Zandsteeg. 375 woningen zullen nog binnen het dorp en de twee 
zoekzones gerealiseerd moeten worden. 

Structuurvisie Uddel (2011)
In 2011 is de structuurvisie voor Uddel door de gemeente Apeldoorn vastgesteld. In deze 
structuurvisie zijn de zoekzones van de provincie en het woonprogramma zowel kwantitatief als 
kwalitatief geconcretiseerd. 

Als voorbereiding op de structuurvisie is voor de Aardhuisweg locatie een verkennende studie 
uitgevoerd naar het effect van woningbouw op de ruimtelijke structuur van het gebied. Daarbij 
met name gekeken is naar het effect op de beleving van de dorpsrand vanaf de Aardhuisweg. 
Uit deze verkenning is gebleken dat het volledig bebouwen van de zoekzone ertoe zou leiden 
dat de continuïteit van de open ruimtes rondom het dorp aangetast zou worden en dat van het 
karakteristieke reliëf van de enk vrijwel niets meer te zien blijven.

Op basis van die verkenning is in de structuurvisie gekozen om de ontwikkellocatie voor 
woningbouw op de Aardhuisweglocatie verder van de Aardhuisweg af te leggen dan in de 
provinciale zoekzones mogelijk wordt gemaakt. Hierdoor blijven de woningen vanaf de 
Aardhuisweg gezien ‘op afstand’ en blijft ook het reliëf van de akkers/weilanden op de voorgrond 
zichtbaar. Ook zijn in de structuurvisie de aantallen te realiseren woningen geconcretiseerd 
waarbij voor de Aardhuisweg locatie als geheel ingezet wordt op een ontwikkeling van 100 tot 140 
woningen.

Voorontwerp bestemmingsplan dorp Uddel (2011)
In het Voorontwerp Bestemmingsplan voor het dorp Uddel is op basis van de structuurvisie voor 
de Aardhuisweglocatie een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen voor dat deel dat als eerste 
ontwikkeld kan worden (het deel in eigendom van Aardhuus Ontwikkeling B.V.). Deze contour 
vormt daarmee de feitelijke begrenzing van het projectgebied waar dit stedenbouwkundig plan 
betrekking op heeft. 

Begrenzing ‘wijzigingsgebied’ Aardhuisweg locatie
Voor Ontwerp Bestemmingsplan, gemeente Apeldoorn (2011)
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4,2 hectare

circa 100 woningen

normkavels met dorpse omvang

40% sociaal programma
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2.2 Kwalitatieve uitgangspunten
In de structuurvisie zijn de uitgangspunten verwoord voor de verdere ontwikkeling van de 
Aardhuisweglocatie. Het gaat daarbij naast kwantitatieve uitgangspunten (aantal woningen, 
verdeling), ook om kwalitatieve uitgangspunten die er voor zorgen dat de nieuwbouw zich op 
een goede manier voegt in de ruimtelijke en sociale structuur van het dorp. Deze kwalitatieve 
uitgangspunten zijn: 

landschappelijk ingepast- : het plan voegt zich naar structuren van het omliggende 
landschap en neemt cultuurhistorische en landschappelijke patronen als uitgangspunt voor 
de stedenbouwkundige opzet.
dorps- : het programma wordt op een ontspannen wijze ingepast waarbij een uitgeefbaar 
percentage van ongeveer 65 % leidend is om te komen tot een wijk met voldoende dorpse 
karakteristieken (‘lucht en ruimte’, grote kavelmaten en veel en robuust groen). 
Uddels- : typische karaktertrekken van het dorp worden ook in de uitbreidingswijk toegepast 
waardoor deze als een logisch en vanzelfsprekend onderdeel van het bestaande dorp 
wordt herkend: een ‘typisch Uddels’ wijkje.
sociaal- : een verdeling van het programma over de categorieën goedkoop/duur en sociaal/
vrije sector waardoor voor alle doelgroepen wordt gebouwd met een sterk accent op 
goedkopere sociale koop/huur.
faseerbaar- : het nieuwe wijkje moet in fasen gerealiseerd kunnen worden waarbij delen 
als een zelfstandige eenheid moeten kunnen functioneren en ook als afgeronde ruimtelijk 
eenheid beleefbaar zijn. 
praktisch uitvoerbaar- : het ontwerp houdt zoveel mogelijk rekening met bestaande 
eigendomsverhoudingen. 
goed ontsloten- : de nieuwe wijk wordt op minimaal twee plekken aangetakt op de 
hoofdwegenstructuur te weten de Aardhuisweg en de Heegderweg. De ontsluiting in het 
plangebied mag daarbij geen aantrekkelijke sluiproute worden om de kruising van de 
viersprong te mijden. 

2.3 Programmatische opgave en verdeling 
De structuurvisie zet in op de bouw van 100 tot 140 woningen op de totale ontwikkellocatie 
Aardhuis. Hiervan zullen er circa 100 worden gerealiseerd binnen het projectgebied van dit 
stedenbouwkundig plan. Voor dit woonprogramma is door gemeente en Aardhuus Ontwikkeling 
B.V. gezamenlijk een procentuele verdeling in segmenten vastgesteld. Deze verdeling zorgt 
ervoor dat circa 40 % van het programma in het goedkopere huur/koop segment zal liggen. 
Hiermee wordt aangesloten op de vraag vanuit het dorp naar goedkope (starters)woningen.  

De verdeling is als volgt:
sociale huur / sociale koop: 40 %- 
VS1 (rijwoningen): 10 %- 
VS2 (rijwoningen / geschakeld / gestapeld): 20 %- 
VS3 (geschakeld): 15 %- 
VS4 (vrije kavels): 15 %- 

2.4 Normkavel groottes
Om te komen tot een ‘dorpse’ uitbreiding zijn de minimale gemiddelde kavelgroottes voor 
het project apart vastgesteld. Ze zijn daarmee over de gehele linie groter dan de (stedelijke) 
normkavels die de gemeente elders hanteert. Hierdoor ontstaat automatisch meer ‘lucht’ in het 
plan maar wordt ook aangesloten op de woningbehoefte die naast betaalbare woningen ook 
vraagt om grote(re) kavelmaten die in het verlengde liggen van de kavelmaten die van oudsher in 
Uddel aanwezig zijn. 

De gehanteerde normkavels bedragen circa:
sociale huur / sociale koop: ca. 170 m2 - 
VS1: ca. 200 m2 - 
VS2: ca. 250 m2- 
VS3: ca. 350 m2 - 
VS4: ca. 475 m2 - 
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Stedebouwkundige drager 1: versterkt landschappelijke frame van houtwallen

Stedebouwkundige drager 3: vier zelfstandige buurtjes

Stedebouwkundige drager 2: een forse open weide met verbindingen naar de open enk

Stedebouwkundige drager 4: een dorpse ‘zachte’ ontsluitingslus 
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Ad. 4. Een Uddelse dorpse uitbreiding
De al aanwezige ontsluiting van de Kokshof wordt uitgebouwd tot een doorlopende ‘lus’ die het 
gehele plangebied ontsluit en ter hoogte van de Heegderweg weer aansluit op de bestaande 
wegenstructuur. 

De ontsluitingslus maakt een aantal sterke knikken en zachte bochten waardoor steeds 
wisselende perspectieven ontstaan op het landschap, de centrale weide en de verschillende 
buurtjes. 

De ontsluitingsroute krijgt een 7 meter breed profiel dat sterk is geïnspireerd op de eenvoudige, 
dorpse Uddelse profielen van asfaltwegen met grindbermen en klinkergoten. Hiermee wordt de 
wegbreedte smal gehouden en kan parkeren op een informele wijze in de grindbermen worden 
ingepast. 

Ad. 5. Verkaveling gericht op een los en afwisselend volumebeeld
Om een dorps beeld te kunnen realiseren is het stedenbouwkundig regisseren van de bebouwing 
qua positie en oriëntatie van groot belang. Zeker gezien de nadruk die ligt op het realiseren 
van een betaalbaar sociaal programma zullen er de nodige geschakelde woningen in het plan 
gerealiseerd moeten worden. Hierdoor kan al snel een beeld ontstaan van een krap verkaveld 
plangebied met aaneengesloten straatwanden en een ‘stads’ beeld. 

Het behoud van een dorps beeld met afwisseling en doorzichten is op verschillende manieren 
dan ook al stedenbouwkundig verankerd:

De verschillende - programmaonderdelen (sociaal, VS1 t/m VS4) zijn zoveel mogelijk door 
elkaar heen gemengd in het plan waardoor rijwoningen en vrijstaande woningen elkaar 
zoveel mogelijk afwisselen.
De - rooilijnen verspringen en reageren op krommingen in de weg of ruimte die ontstaat 
door de kavelmaten. Hiermee worden doorgaande gevelwanden voorkomen en wordt 
aangesloten op de manier van verkavelen die ook in het aanliggende gebied langs de 
Aardhuisweg / Elspeterweg is toegepast.
De-  volume opbouw zal worden geregisseerd waarbij een variatie en menging van 
lage volumes (1 laag met kap), tussenvormen en hogere volumes (2 laag met kap)  wordt 
gerealiseerd. Laag op de plekken waar het moet, hoog op de plekken waar het kan. 
Alle woningen worden uitgevoerd met traditionele kap en - kaprichtingen worden 
afwisselend georiënteerd op de weg of parallel aan de weg.
Bijgebouwen-  krijgen een onopvallende positie op de kavels en worden niet als 
schakelstukken tussen woningen gezet. Hierdoor wordt voorkomen dat de eerder 
gegenereerde ‘lucht’ door de verkaveling van de woningen teniet gedaan wordt doordat 
tussenruimtes vol gezet worden met bijgebouwen.

3. Stedenbouwkundig plan
3.1 Ruimtelijk concept
Voor het projectgebied is een stedenbouwkundig plan opgesteld dat de basis zal vormen voor 
de verdere uitwerking. Hierbij is vanuit een ruimtelijk concept voor de totale ontwikkelingslocatie 
Aardhuisweg een uitwerking gemaakt voor dat deel nu ontwikkeld zal worden door Aardhuus 
Ontwikkeling B.V. Op die manier wordt er wel voor zorg gedragen dat het gebied dat nu 
ontwikkeld wordt in een latere fase op een logische en ruimtelijke verantwoorde wijze kan worden 
uitgebreid. 

Het ruimtelijk concept bestaat uit een aantal bouwstenen die gezamenlijk de hoofdstructuur en de 
dorpse identiteit van de toekomstige wijk (inclusief het nog niet te ontwikkelen deel) bepalen:

Versterken van het robuuste landschappelijk frame van houtwallen om daarmee de 1. 
nieuwbouw te verankeren in het omliggende landschap.
Naar binnen halen van het landschap in de vorm van een grote open weide met een 2. 
verbinding met de enk om zo de (maat van) het landschap voelbaar te houden tot in het 
hart van de wijk. 
Het opdelen van de wijk in vier kleinere buurtjes waardoor meer randlengte, variatie en 3. 
lucht ontstaat.
Een dorpse ontsluitingsroute die in zijn vorm en profiel aansluit op de kenmerken van het 4. 
Kampenlandschap.
Een verkaveling die gericht is op het behoud van een los en afwisselend  volumebeeld met 5. 
daarbinnen een samenhangende architectuur.

Ad. 1. Landschappelijk frame van houtwallen
Het gebied kent een aantal markante landschappelijke lijnen in de vorm van paden, oude 
houtwallen en verkavelingrichtingen. Door het versterken van deze structuur ontstaat een 
coulisselandschap in oost-west richting waarmee ‘kamers’ ontstaan waar woningbouw kan 
worden gerealiseerd. Met deze robuuste structuur wordt het wijkje verankerd in zowel het 
omliggende landschap als het dorp. Bestaande houtopstanden worden in deze structuur ingepast. 
Waar nodig wordt hij aangevuld waardoor de robuustheid verder toeneemt.

Ad. 2. Een centrale open weide met een verbinding met de enk
Om voelbaar te houden dat het nieuwe wijkje onderdeel uitmaakt van de Uddelse enk wordt de 
open ruimte die ten zuiden van de locatie blijft bestaan doorgezet tot diep in het wijkje zelf. Er 
ontstaat zo een robuuste open weide van landschapsformaat midden in de wijk. Landschap en 
dorp dringen hierdoor diep in elkaar door en het rafelige karakter van de zuidelijke dorpsrand van 
Uddel wordt zo ook hier doorgezet. Door de weide ontstaat ook extra ‘randlengte’ waardoor meer 
woningen gevoelsmatig onderdeel uitmaken van de dorpsrand en voorkomen wordt dat er een 
harde grens langs de enkrand komt met een enkel rijtje vrije kavels (‘het gouden randje-effect’). 

Ad. 3. Vier zelfstandige buurtjes
Door de houtwallenstructuur en de centrale open weide ontstaat er een natuurlijke vierdeling. 
Deze indeling geeft aanleiding om per kwadrant een eigen ‘buurtje’ te realiseren die 
onderling in ruimtelijk opzet, oriëntatie en verkaveling mogen verschillen. Hierdoor wordt op 
stedenbouwkundig niveau al ingezet op het creëren van verschillen in plaats van het realiseren 
van een eenduidige uitbreidingswijk. Drie van de vier kwadranten maken onderdeel uit van dit 
stedenbouwkundig plan en zijn stedenbouwkundig verder uitgewerkt.
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Stedebouwkundig plan Aardhuisweglocatie in grotere landschappelijke context inclusief eindbeeld met later te ont-
wikkelen fase (verkleining kaartbeeld)
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Stedebouwkundig plan Aardhuisweglocatie fase 1 (verkleining kaartbeeld)
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Verkaveling en oppervlaktes

Segmenten  Grootte normkavels

Sociale koop  ca 170m2

Sociale huur   ca 170m2

VS 1   ca 200m2

VS 2   ca 250m2

VS 3   ca 350m2

VS 4   ca 475m2
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3.2 Verkaveling 

Het stedenbouwkundig plan is verkaveld op basis van het hiervoor beschreven ruimtelijk concept. 
De gemiddelde normkavels zijn daarbij op plekken waar dat mogelijk is vergroot. 

De drie buurtjes binnen het plangebied hebben ieder hun eigen verkavelingsvorm die aansluit op 
de bestaande situatie van de kavels langs de Elspeterweg/Aardhuisweg of de houtwallenstructuur 
langs de Soerensesteeg. 

Buurtje 1
In het buurtje in het verlengde van de Kokshof wordt de hofstructuur met een centrale groene 
ruimte en daarop georiënteerde woningen doorgezet. Hierdoor vormt dit deel een logische 
voorzetting van de al bestaande Kokshof. 

Buurtje 2
Ten zuiden van de Kokshof wordt een enkele rij kavels gerealiseerd aansluitend op de losse 
bebouwingsstructuur langs de Aardhuisweg. Door een forse variatie in types (van grote vrije 
kavels tot rij-woningen) en verspringingen in rooilijnen kan de ‘achteloosheid’ en kleinschaligheid 
die karakteristiek is voor de Aardhuisweg hier worden doorgezet. 

Buurtje 3
Het laatste buurtje tenslotte is aan drie zijden omvat door de (bestaande) houtwalstructuur 
en sluit nergens aan op bestaande bebouwing. Hierdoor kan dit buurtje een zelfstandige 
verkavelingsvorm krijgen. Door knikken in rooilijnen richt het gebied zich met zichtlijnen en 
zijkanten op de centrale weide. Een deel van de woningen grenzen met hun achtertuin aan de 
(versterkte) houtwallenstructuur.

Appartementengebouw
Op de plek waar de weide aansluit op de enk is ruimte gereserveerd voor een afwijkend volume 
met een woonprogramma in appartementvorm. Zowel de maat van de kavel als de maat van 
de bebouwing refereert aan de maat/schaal en typologie van de boerenerven die elders op 
de rand van de enk langs de Aardhuisweg liggen. In de verkavelingopzet is rond het gebouw 
voldoende ruimte opgenomen om zowel het gebouw als de bijbehorende parkeeropgave 
op een kwaliteitsvolle manier in het omliggende landschap in te passen. Het gebouw neemt 
immers zowel vanuit de wijk als vanaf de Aardhuisweg gezien een prominente plek in dat een 
overtuigende uitwerking van gebouw en omliggend erf/tuin noodzakelijk maakt. Hiervoor zijn dan 
ook specifieke beeldkwaliteitseisen opgesteld.

buurtje 1

buurtje 2

buurtje 3

appartementengebouw
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Verhouding uitgeefbaar en openbaar

Totaal uitgeefbaar oppervlakte: 28.158 m2 
(66,3 % van het plangebied)

Openbaar gebied: 14.332 m2 (33,7 % van het plangebied) 
waarvan:

- parkeerhoven: ca 2.500 m2 

- wegen en bermen: ca 6.000 m2

- groenzones (weide en hof): ca 5.900 m2

Kavels Soerensesteeg (buiten berekening)
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3.3 Verhouding uitgeefbaar en openbaar

Binnen het projectgebied zal ruim 66 % van het projectgebied worden uitgegeven als kavels. 
De overige 34 % zal worden ingericht als weg, parkeerterrein of groengebied. Circa 6% van dit 
openbaar gebied bestaat uit interne parkeerhoven voor de omliggende woningen. De centrale 
grote groene ‘weide’ heeft een oppervlakte van circa 0,5 hectare en vormt daarmee een 
substantieel onderdeel van het openbare gebied. 
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Hoofdsontsluitingsstructuur, parkeerhoven en locaties plateaus 30 km gebied
Principeprofiel hoofdsontsluitingslus 

0.6 4.0 0.6 1.8
7.0

goot klinkers df

rijbaan asfalt

goot klinkers df

grindberm
 

kabels en 
leidingen
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3.4 Ontsluiting 

Centrale ontsluitingslus tussen Aardhuisweg en Heegderweg
De drie buurtjes zijn onderling verbonden met een doorgaande ontsluitingsroute. Er is mede 
gekozen voor deze doorlussing om er voor te zorgen dat de wijk ook bij calamiteiten altijd van 
meerdere kanten bereikbaar is. Daarnaast maakt een doorlussing het rondrijden van bijvoorbeeld 
DIFTAR-wagens mogelijk waardoor keerlussen aan het einde van doodlopende wegen niet 
noodzakelijk zijn.

De route is door zijn lengte en het bochtige verloop niet aantrekkelijk is om als sluiproute tussen 
de Aardhuisweg en de Elspeterweg te gaan functioneren. Dit zal nog versterkt worden door de 
30-km inrichting en het relatief smalle wegprofiel.

Profielopbouw
Voor de openbare ruimte is overal langs de ontsluitingsroute minimaal 7 meter breedte 
gereserveerd. Binnen deze 7 meter wordt een relatief smal wegprofiel gerealiseerd dat aansluit 
op de dorpse karakteristieken van Uddel: 

centrale rijbaan (asfalt) van 4 meter breed- 
schijngoten (klinkers) aan weerszijden van 0,6 meter breed - 
loop- en/of parkeerstrook (grind) aan één of twee zijde(s) van 1.8 meter breed - 

De rijbaan is bewust smal gehouden om het 30 km- regime ook visueel te ondersteunen. De 
klinkerstroken aan weerszijden van de rijbaan zorgen er echter voor dat de totale rijbaanbreedte 
die beschikbaar is 5,2 meter bedraagt. Ruim voldoende voor het reguliere verkeer om elkaar te 
passeren. 

In het plan zijn geen trottoirs of tegelstoepen opgenomen. De verkeersdruk in het wijkje is 
dusdanig laag dat dit vanuit verkeerskundig oogpunt niet noodzakelijk is. Daarnaast kan de 
(verstevigde) grindberm als loopstrook gebruikt worden. Door het weglaten van stoepen wordt 
ook invulling gegeven aan het uitgangspunt van de structuurvisie dat Uddelse karakteristieken 
(waaronder grind en a-niveau profielen) zoveel mogelijk behouden en versterkt worden. 

De grindberm heeft tot slot naast een functie als loopstrook ook een belangrijke functie als 
parkeerstrook en kabel en leidingenstrook. 

Inritten en toegangen kavels
Per woning wordt één gecombineerde toegang gerealiseerd voor auto en voetgangers. Deze 
toegang wordt in de openbare ruimte uitgevoerd in klinkers waarbij de grindberm onderbroken 
wordt.

30 kilometer maatregelen
De hele wijk wordt net als de overige woongebieden in het dorp uitgevoerd als 30 km/h gebied. 
Ter hoogte van de aansluiting op de Aardhuisweglocatie zal door middel van een inritconstructie 
de overgang van 30 km (Kokshof) en 50 km (Aardhuisweg) moeten worden vormgegeven. 

Binnen het wijkje zelf is het ondanks het bochtige verloop van de ontsluitingslus en het relatief 
smalle profiel wenselijk op bepaalde punten een verhoogd plateau te realiseren om daarmee het 
30 km regime ook daadwerkelijk af te kunnen dwingen. Door deze plateaus samen te laten vallen 
met kruisingen of de toegangen naar de (wat verdekt gelegen) parkeerterreinen worden lange 
rechtstanden of gevaarlijke kruisingen voorkomen. In de uitwerking van de openbare ruimte zal dit 
verder moeten worden geconcretiseerd. Hierbij zijn de standaard oplossingen voor plateaus van 
de gemeente Apeldoorn leidend naast het uitgangspunt dat ze zich in het dorpse beeld van het 
wijkje dienen te voegen. 
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Fictieve indeling in parkeerzones en woningtypes i.r.t. parkeernormen

1.
3.

4.

6.

2.

5.

7.

8.

9.
10.

Verdeling aantallen parkeerplaatsen in de openbare ruimte over het plangebied

1
1
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3.5 Parkeren
Parkeernormen en parkeeropgave openbare ruimte
Bij de uitwerking van de verkaveling zijn de parkeernormen van de gemeente Apeldoorn 
uitgangspunt voor het bepalen van het benodigde aantal parkeerplaatsen. De standaard ‘all in’ 
norm daarbij is 2 parkeerplaatsen per woning. Afhankelijk van of er parkeren op eigen terrein 
aanwezig is en in welke vorm wordt deze basisnorm gecorrigeerd en gedifferentieerd waarmee 
bepaald kan worden hoeveel parkeerplaatsen er nog in de openbare ruimte dienen te worden 
toegevoegd.
 
Op basis van de gekozen woningtypes bestaat de parkeeropgave voor de openbare ruimte uit:

woningen met parkeren op eigen terrein: norm 0,75 (in de openbare ruimte)- 
woningen met carport: 1,0 (in de openbare ruimte)- 
woningen zonder parkeren op eigen terrein: 1,5 (in de openbare ruimte)- 
appartementen met gezamenlijke parkeervoorziening: 1,6 (op eigen terrein)- 

Parkeerbalans voor de openbare ruimte
Het gebied is voor de berekening van de parkeerbalans van de openbare ruimte in een aantal 
fictieve deelgebieden opgesplitst. Per deelgebied is aangegeven wat de opgave en de in het 
plan opgenomen aantallen zijn. In bijna elk deelgebied is sprake van een sluitende balans of 
een minimal overschot/tekort. Doordat de deelgebieden een theoretische indeling zijn kunnen de 
plus en min van naast elkaar gelegen deelgebieden met elkaar verrekend worden. Daarmee kan 
geconcludeerd worden dat de totale parkeerbalans voor de openbare ruimte sluitend is.

Bij het bepalen van de parkeerbalans is de theoretische capaciteit van de grindbermen bewust 
niet volledig ingezet voor parkeren. Op een aantal beeldbepalende plekken is het namelijk 
onwenselijk dat de bermen gebruikt worden als parkeerzone. Dit betreft onder andere de boog 
direct bij de Kokshof en de doorsteek van de weg door de centrale weide heen. Op deze plekken 
zal het parkeren ook fysiek onmogelijk gemaakt worden door op strategische plekken een aantal 
grote zwerfkeien in de grindberm te leggen zodat deze ruimte open blijft. 

Woningtype en parkeernormen

Woning met garage en oprit op eigen terrein (w.m.g): 
op eigen terrein: 1 p.pl.
in openbare ruimte: 0,75 p.pl. (norm na correctie)

Woning met carport op eigen terrein (w.m.c):
op eigen terrein: 1 p.pl.
in openbare ruimte: 1.p.pl. (norm na correctie)

Woning zonder parkeerruimte op eigen terrein (w.z.p):
op eigen terrein: 0 p.pl.
in openbare ruimte: 1.5 p.pl. (norm na correctie)

Appartementengebouw met gezamelijke parkeervoorziening (a.g.p):
op eigen terrein, niet gelabeld: 1.6 p.pl per woningeenheid

deelgebied 1: 7 woningen
parkeren op eigen terrein: 5 p.pl.
opgave openbare ruimte: 7 p.pl.
- w.m.g: 5 x 0,75 =  3,75
- w.z.p: 2 x 1,50 =  3,00
in plan: 8 p.pl. (+1)

deelgebied 2: 9 woningen
parkeren op eigen terrein: 7 p.pl
opgave openbare ruimte: 10 p.pl
- w.m.g: 7 x 0,75 =  5,25
- w.z.p:3 x 1,50 =  4,50
in plan: 10 p.pl. (+0)

deelgebied 3: 9 woningen
parkeren op eigen tererin: 6 p.pl.
opgave openbare ruimte: 10 p.pl.
- w.m.g: 3 x 0,75 =  2,25
- w.m.c: 3 x 1,00 = 3,00
- w.z.p: 3 x 1,50 =  4,50
in plan: 8 p.pl. (-2)

deelgebied 4: 14 woningen
parkeren op eigen terrein: 3 p.pl.
opgave openbare ruimte: 19 p.pl.
- w.m.g: 3 x 0,75 =   2,25
- w.z.p:11 x 1,50 =  16,50
in plan: 17 p.pl. (-2)

deelgebied 5: 5 woningen
parkeren op eigen terrein: 5 p.pl.
opgave openbare ruimte: 4 p.pl.
- w.m.g: 5 x 0,75 =  3,75
in plan: 6 p.pl. (+2)

deelgebied 6:11 woningen
parkeren op eigen terrein: 8 p.pl.
opgave openbare ruimte: 12 p.pl.
- w.m.g: 3 x 0,75 =  2,25
- w.m.c: 5 x 1,00 = 5,00
- w.z.p: 3 x 1,50 =  4,50
in plan: 12 p.pl.(+0)

deelgebied 7: 8 woningen
parkeren op eigen terrein: 8 p.pl.
opgave openbare ruimte: 6 p.pl.
- w.m.g: 8 x 0,75 =  6,00
in plan: 7 p.pl. (+1)

deelgebied 8: appartemtengebouw
parkeren op eigen terrein: 12 p.pl
parkeernorm 9 x 1,6: 15 p.pl.
opgave openbare ruimte; 3 p.pl
in plan: 3 p.pl. ((+0)

deelgebied 9: 16 woningen
parkeren op eigen terrein: 12 p.pl.
opgave openbare ruimte: 16 p.pl.
- w.m.g: 10 x 0,75 = 7,50
- w.m.c: 2 x 1,00 =  2,00
- w.z.p: 4 x 1,50 =  6,00
in plan: 19 p.pl (+3)

deelgebied 10: 14 woningen
parkeren op eigen terrein: 11 p.pl.
opgave openbare ruimte: 16 p.pl.
- w.m.c: 11 x 1,00 =  11,00
- w.z.p: 3 x 1,50 =   4,50
in plan: 16 p.pl (+0)

totale balans parkeeropgave voor de openbare ruimte
opgave:  103 p.pl.
voorzien:  106 p.pl. (+3)
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5. Principeprofiel centrale weide in aansluiting op appartementencomplex

3. Principeprofiel kerkepad

1. Principeprofiel onstluitingslus langs centrale weide

weg en berm
7 meter

centrale weide
40 tot 60 meter

looppad en autoroute
7 meter

4. Principeprofiel houtwalstructuur en centrale weide 

centrale weide
60 meter

centrale weide
35 tot 45 meter

2. Principeprofiel hof

weg, parkeerstroken en centrale groenzone 
25 meter

rijbaan p-strook p-strookgroenzone rijbaan

kavel appartementengebouw
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3.6 Groenstructuur
Houtwallenstructuur
De groenstructuur wordt in eerste instantie bepaald door de versterking van de al aanwezige 
houtwallenstructuur tot een robuust groen kader tussen en langs de verschillende buurtjes. Deze 
bestaande lijnen moeten worden aangevuld en uitvergroot om een dusdanige breedte te krijgen 
dat ze zowel vanuit de omgeving als vanuit de wijk gezien voldoende ‘maat’ hebben om te zorgen 
voor een goede verankering van de wijk in het landschap. Hiervoor is in het stedenbouwkundig 
plan aan de zuid-oost hoek ruimte gereserveerd waardoor de nu smalle houtwal hier kan worden 
verbreed tot een minimaal 10 meter brede zone.

De grotendeels verdwenen houtwal langs het oude Kerkepad wordt binnen het plangebied weer 
zichtbaar gemaakt door in dezelfde lijn als de nog aanwezige groepen bomen nieuwe eiken toe te 
voegen zowel langs de doorgaande route als in de centrale weide. Hierdoor ontstaat een breed 
en duurzaam gebordde groene structuur die verder versterkt kan worden door ook op de kavels 
die er tussen liggen bomen aan te planten die het groene karakter verder versterken. 

Open grasweide
De grote open grasweide centraal in de wijk blijft grotendeels onbeplant om blijvend te refereren 
aan de oorspronkelijke open enk. In de uitwerking zal het reliëf van de grasweide extra worden 
aangezet waarbij deels een retentiegebied voor de infiltratie van water kan worden gerealiseerd 
(verlaagde wadizone). Het grootste gedeelte van de weide krijgt een glooiende bolling krijgen 
waardoor het ruimtelijk effect van de grasweide wordt versterkt en de tegen over elkaar gelegen 
woningen aan weerszijden van de grasweide visueel deels ‘achter’ de bolling liggen. Voor het 
ruimtelijk effect is een opbolling van maximaal 1 meter op het hoogste punt ten opzichte van het 
overige (‘vlakke’) maaiveld voldoende.

Boombeplanting
In lijn met de dorpse kenmerken van Uddel worden in de straten zelf geen bomen(rijen) 
aangeplant maar is er wel op veel plekken direct zich op grotere landschapselementen als 
houtwallen, boomgroepen en de centrale enkweide.

Het appartementencomplex heeft een extra grote kavel gekregen om op deze kavel ook een 
meer robuuste groenstructuur van bomen toe te voegen die het gebouw vastkoppelen aan de 
(verlengde) houtwallenstructuur van de Soerense Steeg. 

Tot slot worden in de centrale groene ruimte van de hof een aantal bomen toegevoegd die het 
groene karakter van de hof versterken. Ook op de parkeerhoven worden aan het eind van de 
zichtlijnen als je het parkeerhof inkijkt een enkele solitairboom toegevoegd om ook deze gebieden 
een meer groener beeld te geven. De keuze van boomsoorten sluit aan op de omgeving en 
bestaat uit combinaties van inheemse ‘dorpse’ soorten zoals eik, linde, esdoorn. Bomen worden 
alleen toegepast in beplantingsvakken of in gras en niet in verharding. Hierdoor blijven de 
beheerskosten laag en hebben de bomen van nature al een betere standplaats dan bomen in 
verharding. 

1.

4.

2.

3.

5.

Ligging principeprofielen

S
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Uddelse openbare ruimte als referentie: 
Grindbermen, gras, asfaltwegen zonder middenstreep, eenvoudige 30km 
maatregelen en ingetogen grijstinten voor de verharding. 
Ruig gras in bermen en centrale weide. Natuurlijke speelelementen

Uddels landschap als referentie:
Forse houtwallen als tegenwicht tegen de maat en schaal van bebouwing. 
Open ruimtes met gras en enkele bomen, aangevuld met losse bomen op over-
hoeken en kavels.
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3.7 Inrichting openbare ruimte
De sfeer van de openbare ruimte wordt niet alleen bepaald door de profielopbouw en het 
groen van houtwallen, gras en bomen maar ook door de toegepaste verhardingsmaterialen en 
inrichtingselementen zoals verlichting en meubilair. 

Voor de keuze wordt aangesloten op het eenvoudige, ingetogen ‘no nonsense’  karakter van de 
Uddelse openbare ruimte met ‘bekende’ materialen die onnadrukkelijk aanwezig zijn en doorlopen 
in aanliggende wijkdelen. 

Asfaltwegen met klinkergoten
De ontsluitingslus inclusief aftakkingen wordt als rijbaan uitgevoerd in asfalt met in de toplaag 
een toeslag van fijne Hollandse steenslag die het strakke asfaltbeeld verzacht. De goten langs 
het asfalt worden uitgevoerd in betonklinkers dikformaat in antraciet kleur. Hierdoor sluiten ze 
qua kleur aan op het asfalt maar zijn toch net wat lichter van kleur wat het profiel een verfijning 
meegeeft. In de goten worden standaard straatkolken opgenomen. 

Grindbermen
Typisch Uddels en in de gemeentelijk nota ‘grindbermen’ als te handhaven en uit te bereiden 
aangegeven, zijn de grindbermen langs de centrale ontsluitingsroute. De grindbermen zullen 
daarom in hoge mate het dorpse beeld dragen maar hebben ook een belangrijke dubbelfunctie 
als kabel- en leidingenstrook, parkeerzone en infiltratiestrook voor hemelwater.

De grindbermen worden, net als overal in nieuwe situaties binnen Apeldoorn, uitgevoerd met 
‘morenegrind’ (Hollands grind) met een genuanceerd grijs/bruin kiezelbeeld en een fractiegrootte 
van 5/15. De grindpakketten worden in leemkleurige ‘ritterplaten’ opgenomen waardoor het grind 
gestabiliseerd blijft liggen en de stroken daardoor ook als loop en parkeerstrook bruikbaar zijn.

Op die plekken waar het niet gewenst is om in de grindbermen te parkeren zullen grote ronde 
zwerfkeien (maat Ø 80 cm of groter) in het grind worden toegevoegd. Het gaat daarbij in ieder 
geval voor de doorsteek van de weg door de centrale weide en in de boog vanuit de Kokshof. 

Inritten
Inritten naar woningen en parkeerhoven worden uitgevoerd in elementverharding. Hiervoor 
worden in dat geval dezelfde dikformaat betonklinkers in dezelfde antraciet kleur die ook wordt 
toegepast als in de goten langs de wegen. De inritten naar individuele percelen zijn maximaal 3 
meter breed. 

Parkeerhoven
De parkeerhoven worden uitgevoerd als ruimtelijk ondergeschikte gebieden passend bij 
het functionele gebruik ervan. De volledige verharding wordt daarbij uitgevoerd in antraciet 
betonklinkers in dikformaat. Parkeervakken worden individueel aangeduid door een markering 
in grijze betonklinkers tussen de vakken. Hierdoor wordt een rustig en onopvallend beeld 
gerealiseerd dat goed aansluit bij het karakter van de bestaande omgeving.

‘Kerkepad’ en doorsteek Soerense Steeg
Het centraal gelegen ‘Kerkepad’ vormt een looproute door de wijk heen die doorgezet kan worden 
naar buiten toe. Tegelijkertijd doet hij echter ook dienst als ontsluitingsroute voor de er aan 
gelegen kavels. Omdat deze route echter niet doorgaand mag zijn (om sluipverkeer door de wijk 
te voorkomen) is hij halverwege ‘geknipt’ en uitgevoerd als onverharde grindweg. Ten behoeve 
van het comfort kan overwogen worden om een rijspoor van elementverharding op te nemen 
zolang deze ruimtelijk niet het beeld domineert. Ook het voetpad richting de Soerense Steeg 
wordt in grind uitgevoerd.

Verlichting en meubilair
Verlichting langs de weg staat in de grindberm tegen de erfafscheiding aan. In de wijk worden 
lage paaltop armaturen toegepast. Het exacte type zal in de uitwerkingsfase worden vastgesteld 
maar dient aan te sluiten op zowel de omgeving als de standaard van Apeldoorn.

In de wijk wordt in principe geen meubilair zoals banken, afvalbakken etc. toegepast. Mocht dit in 
een latere fase wel wenselijk zijn dan zal gekozen worden uit de gestandaardiseerde meubilair 
catalogus van de dienst Openbare Werken. 

Speelvoorzieningen
De centrale weide vormt een logische locatie om een speelplek te realiseren. Apeldoorn 
streeft ernaar om speelplekken zoveel mogelijk vorm te geven als informele ‘avontuurlijke’ 
speelgebieden en niet langer alleen een aantal speeltoestellen te plaatsen. De landschappelijke 
en dorpse context van het wijkje geeft ook aanleiding om bij de ontwerp uitwerking van de weide 
dergelijke spelaanleidingen in te passen eventueel aangevuld met kleinschalige toestellen 
die passen in de landschappelijke omgeving. De speelplek zou aantrekkelijk moeten zijn voor 
meerdere leeftijd categorieën. Aanvullend op deze centrale plek kan onderzocht worden of 
de groene middenruimte van de bestaande en nieuwe Kokshof ruimte biedt voor een paar 
kleinschalige speelelementen. 
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4. Beeldkwaliteit
4.1 Opgave en regie

Eén van de bouwstenen voor het ruimtelijk concept is het organiseren en regisseren van de 
bebouwing waardoor de aansluiting op de karakteristieken van het bestaande dorp gegarandeerd 
kan worden. Het genereren van variatie maar ook het behoud van de samenhang op een manier 
die bij Uddel past, is dan ook de centrale beeld kwaliteit opgave voor de bebouwing. 

In dit hoofdstuk worden die onderdelen die de beeldkwaliteit bepalen uitgewerkt voorzover 
ze al niet zijn verankerd in de wijze van verkaveling. Het vormt daarmee de basis voor de 
vervolguitwerking die in samenspraak met de te selecteren architectenbureaus zal worden 
ingevuld. 

Welstandsniveaus
Basis voor de regie op beeldkwaliteit door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is het 
bepalen van het welstandsniveau dat wordt toegepast. De niveaus die Apeldoorn toepast zijn 
beschreven in de kadernota ‘Over welstand geschreven’. In lijn met de kadernota wordt voor 
het dorp Uddel in principe gekozen voor het welstandsniveau ‘normaal’ voor de woongebieden 
en ‘zwaar’ voor de hoofdstructuren zoals de hoofdwegen en specifieke zones die bepalend 
zijn voor het aanzien van het dorp als totaal. Omdat de locatie niet direct aan één van deze 
hoofdstructuren vast zit en vanaf de Aardhuisweglocatie gezien grotendeels verdwijnt achter 
de bestaande en uitgebreide houtwallenstructuur is er geen noodzaak om delen van de wijk 
onder een zwaar welstandsniveau onder te brengen. De gehele ontwikkellocatie wordt daarom 
ondergebracht in het welstandsniveau ‘normaal’ 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de welstandsniveaus en de aspecten die getoetst 
worden wordt verwezen naar de kadernota.  

Opgave vervolgfase
Met het realiseren van een robuust groen frame van houtwallen en een centrale groen ruimte en 
een helder vormgegeven hoofdroute door de wijk is de structuur in essentie voldoende geborgd. 
De regie voor de beeldkwaliteit in de vervolgfase richt zich dan ook vooral op de woningen. De 
opgave daarbij is om een totaalbeeld te realiseren dat aansluit bij de losse opzet van omgeving 
en voldoende variatie kent om niet gelezen te worden als een grootschalige planmatige 
uitbreiding. Tegelijkertijd dient voorkomen te worden dat op te veel aspecten ingezet wordt op 
variatie waardoor een onsamenhangend en onrustig totaalbeeld kan ontstaan. Het is daarom 
van groot belang dat voordat begonnen wordt met de uitwerking van individuele woningen of 
wijkdelen voor de totale wijk onderzocht en benoemd wordt met welke architectonische aspecten 
(b.v. materiaal, kleur, detaillering etc.) variatie wordt nagestreefd en met welke aspecten voor 
eenheid wordt gezorgd. Dat kan door in workshop verband met architecten een aantal principes 
vast te leggen die als leidraad gebruikt worden voor de verdere uitwerkingen van de woningtypes. 

Welstandsniveau ‘normaal’ voor totale plangebied
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Bouwhoogtes

‘Laag waar het moet’
Goothoogte voor en achter max. 4 meter / Bouwhoogte 
max. 11 meter 

‘Hoog waar het kan’
Goothoogte voor en achter max. 6 meter / Bouwhoogte 
max. 11 meter 

Menging van hoog en laag
Goothoogte aan de voorzijde max. 4 meter, aan de ach-
terzijde max. 6 meter / Bouwhoogte max. 11 meter. 

Er is binnen de aangegeven contour een mogelijkheid 
om maximaal de helft van het aantal blokken ook aan de 
voorzijde met een goothoogte van max. 6 meter te bou-
wen MITS het naastgelegen blok een goothoogte van 4 
meter heeft (‘om en om’). 

In het bestemmingsplan dient het verschil in goothoogte 
aan de voor- en achterzijde middels een scheidingslijn 
tussen voor- en achterzijde in het bouwvlak te worden 
aangegeven. 

Appartementengebouw
Goothoogte max. 8 meter / Bouwhoogte max. 12 meter

N.B.
Bijgebouwen (bergingen en garages) al dan niet vrij-
staand, hebben een goothoogte van maximaal 3 meter 
en een bouwhoogte van max. 5 meter
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4.2 Bebouwingshoogtes
De bebouwingshoogte vormt een essentieel element voor het realiseren van een Uddels beeld 
met voldoende openheid en doorzicht. Vanuit het ruimtelijk concept wordt daarbij gestreefd naar 
een bebouwingshoogte die een logische voortzetting vormt van de bebouwingshoogtes in het 
bestaande dorp. 

De meeste bebouwing in het dorp bestaat aan de straatzijde uit één tot anderhalve laag met kap. 
Mede door deze relatief lage goothoogte (bij één laag maximaal 4 meter) heeft het dorp nog een 
landelijk en dorps karakter. 

Voor het plangebied zijn een aantal richtlijnen opgesteld die de bebouwingshoogte reguleren. 
Hierbij vormt het principe ‘laag waar het moet, hoog waar het kan’ het vertrekpunt.

Laag waar het moet
In het plangebied liggen een aantal locaties waar het vanuit ruimtelijk oogpunt essentieel is dat de 
bebouwingshoogte ‘laag’ is (goothoogte van 4 meter, bouwhoogte van 11 meter). Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld om kruisingen waar veel woningen dicht bij elkaar staan en om woningen die rondom 
de open centrale weide liggen of direct naast bestaande (lage) bebouwing. 

Hoog waar het kan
Tegenover de stelregel ‘laag waar het moet’ wordt ook gezocht naar een flexibel hoogtebeleid 
op die plekken waar het ruimtelijk kan. In het plan zijn namelijk een aantal plekken die voor het 
dorpse totaalbeeld ruimtelijk minder bepalend zijn. Woningen op deze plekken kunnen zowel aan 
de voorzijde als de achterzijde zonder problemen een hogere goothoogte krijgen. Uitgangspunten 
voor het toestaan van een hogere goothoogte aan zowel voor- als achterzijde zijn daarbij wel:

hogere bebouwing staat altijd in de tweede lijn van de zichtas;- 
hogere bebouwing heeft niet tot doel om als ruimtelijk accent te dienen;- 
hogere bebouwing ligt altijd terug t.o.v. de openbare weg - 
hogere bebouwing leidt niet tot overlast (schaduwwerking) voor aanpalende erven.- 

Menging van hoog en laag
Het grootste gedeelte van het plangebied bestaat echter uit woningen waar een hogere 
goothoogte aan de voorzijde alleen ruimtelijk acceptabel is als de naast- of direct tegenover 
gelegen woning een lage goothoogte kent. Deze variatie willen wij niet in het stedenbouwkundig 
plan nu al per woning vast leggen maar organiseren middels een spelregel waarop de uitwerking 
getoetst kan worden. Zie hiervoor de legenda op de hiernaast afgebeelde kaart. 

Uddels bebouwingsbeeld als referentie:
lage goothoogtes
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4.3 Kapvorm en kaprichting
Om goed aan te sluiten op het bestaande dorp krijgen alle woningen een traditionele kapvorm 
(zadelkap, zadeldak met wolfseinden, schildkap of een mansardekap). Dit geldt ook voor 
het appartementengebouw. De keuze welke kapvorm waar wordt toegepast wordt niet in het 
stedenbouwkundig plan vastgelegd. Uitgangspunt is echter dat er een variatie over het totale 
plangebied zichtbaar is waardoor de afwisseling in het beeld ook door de keuze van de kapvorm 
mede wordt bepaald.

Naast traditionele kapvormen zijn voor de woningen waar voor- en achter goothoogte niet 
gelijk zijn (zie paragraaf 4.3), ook combinaties van kapvormen mogelijk waardoor meer volume 
gerealiseerd kan worden zonder dat de gootlijn omhoog gaat. (bijvoorbeeld een mansarde kap). 

De nokrichting wordt net als de kapvorm niet vastgelegd in het stedenbouwkundig plan. Wel wordt 
ook hier een op het oog ‘toevallige’ afwisseling gevraagd tussen de woningen onderling zodat de 
variatie in het straatbeeld vergroot kan worden. 

Uddels bebouwingsbeeld als referentie:
eenvoudige volumes en kapvormen
een terughoudend gamma aan gedekte 
en genuanceerde baksteenkleuren en 
pannendaken:  ´een huis zoals een kind 
het tekent´

4.4 Architectuur en materiaalgebruik
Uddel heeft binnen de Apeldoornse dorpen een opvallende eenduidigheid qua architectuur en in 
materiaaltoepassing. Huizen in Uddel zijn ‘zoals een kind ze tekent’: eenvoudig van volumeopzet 
en zonder veel ornamentiek. De gevels zijn van baksteen en de kappen van pannen in gedekte 
en genuanceerde tinten. Het kleurgebruik van de gevels varieert van onopvallende geeltinten tot 
bruin/rood tinten waarbij het gehele huis uitgevoerd wordt in één kleurstelling. 

Deze eenvoud en ingetogenheid qua architectuur en kleurgebruik wordt voor de uitwerking van dit 
stedenbouwkundig plan als vertrekpunt gehanteerd voor de nieuwe woningen. Daarbij wordt, net 
als bij de kapvormen, niet vooraf allerlei harde kaders benoemd maar wordt van de architecten 
verwacht dat zij in hun ontwerpen laten zien hoe zij de Uddelse bouwstijl kenmerken hebben 
overgenomen. 

Onderdeel van de architectonische opgave is ook het vormgeven van de carports op die plekken 
waar deze onderdeel uit maken van het plan. In die gevallen zal niet alleen de carport maar de 
volledige erfafscheiding ontworpen moeten worden. Uitgangspunt voor zowel de carports als de 
aanvullende erfafscheidingen is een eenvoudige functionele oplossing die in zijn vormgeving wel 
refereert naar de dorpse omgeving. Mogelijkheden om daar op aan te sluiten zijn de variabelen 
materiaalgebruik (b.v. hout), toepassing (b.v. potdekselen), kleurgebruik (diepgroene zwarttinten) 
et cetera. 
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Hoeken als kleinschalige accenten binnen stedenbouwkundig plan
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4.5 Bijzondere opgaven
Appartementencomplex
In de rand van de houtwal en op de overgang van enk naar weide, ligt midden in het  wijkje 
een grote kavel waar plek is voor een groter volume met daarin 9 appartementen. Door de 
zichtbaarheid en grootte van dit complex vormt het een stedenbouwkundig en architectonisch 
bijzondere opgave  in de wijk en dorpsrand.

Vanuit beeldkwaliteit zijn de volgende uitgangspunten opgenomen voor de uitwerking:
Het gebouw presenteert zich niet als verticaal maar als een horizontaal volume.- 
Het gebouw oriënteert zich op de centrale weide.- 
De kapvorm wordt gebruikt om verschillende volume delen samen te binden tot één geheel - 
en te zorgen dat het beoogde horizontale beeld benadrukt wordt.
Het gebouw voegt zich qua architectuur, materiaal en kleur naar het beeld van de rest van - 
de wijk en zoekt niet het contrast. 
Eventuele balkons maken visueel onderdeel uit van het gebouw doordat ze bijvoorbeeld - 
ruimtelijk wegvallen onder een forse overstek van een daklijn. 
Bergingen, stallingen etc. zijn inpandig in het gebouw ondergebracht. Er worden geen - 
losse bijgebouwen gerealiseerd. 

Hoekaccenten
Een aantal locaties waar woningen aan twee zijdes aansluiten op de openbare ruimte geven 
aanleiding tot kleinschalige hoekverbijzonderingen. Die verbijzondering kan door een bijzondere 
kapbeëindiging, erkers, dakkapellen, bloemkozijnen etc. Hiermee reageren deze hoeken op de 
context en wordt het wijkje op een laag schaalniveau verankerd in de omgeving. 
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Erfafscheidingen

Lage erafscheidingen (voorzijdes)

Lage haag (0,7 - 1,0 meter)

Eigen invulling

Hoge erfafscheidingen (zij- en achterkanten)

Hoge haag (1,5 - 1.8 meter)

Mee ontworpen gebouwde erfafscheiding  

Eigen invulling
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4.6 Overgangen privé en openbaar.
De stedenbouwkundige opzet is gericht op het realiseren van een dorps beeld. De inrichting van 
tuinen maar met name de manier hoe de overgang privé en openbaar vorm krijgt is daarbij van 
groot belang. Enerzijds is typerend voor een dorp dat deze overgangen individueel per kavel 
worden vormgegeven. Anderzijds is de praktijk dat bij veel nieuwbouw waar dit niet geregisseerd 
of bij aanvang is gerealiseerd de kwaliteit en invulling vaak laagwaardig en ‘stads’ is. 

Uitgangspunt vanuit de beeldkwaliteit is dan ook dat de erfafscheidingen die op prominente 
plekken het beeld van een groter gedeelte van de wijk bepalen mee ontworpen en gerealiseerd 
worden door de ontwikkelende partij. Het gaat dan om de woningen die rondom de centrale weide 
liggen en woningen die met zij- en of achterkanten aan de centrale ontsluitingsweg liggen.

Centrale weide
Vanuit de beeldkwaliteit van het grotere geheel zijn de erfafscheidingen die grenzen aan de 
centraal gelegen weide van groter belang dan dat de erfafscheidingen rondom het hof of aan de 
binnenterreinen. Hier worden dan (op eigen terrein) lage hagen gerealiseerd die bijdragen aan 
het groene en dorpse beeld. Voor de soortkeuze wordt een kavelsgewijze menging toegepast van 
een aantal in Uddel veel voorkomende soorten zoals liguster, beuk aangevuld met bijvoorbeeld 
hulst. Mogelijk dat de keuze tijdens het verkoopproces per kavel met de toekomstige bewoners 
bepaald wordt en bij oplevering al wel is aangeplant.

Beeldbepalende hoekpunten
Op die plekken waar achter- en zijkanten van kavels prominent aan de openbare ruimte grenzen 
is regie op de kwaliteit van de erfafscheidingen essentieel. Net als rondom de centrale weide 
zal hier door de ontwikkelende partij zelf deze erfafscheidingen gerealiseerd moeten worden. 
In samenspraak met de architecten kunnen hiervoor een aantal oplossingen worden uitgewerkt 
waar kopers/huurders uit kunnen kiezen. Uitgangspunt hierbij is dat het ‘dorpse’ oplossingen zijn 
zoals groene hagen, groene of houten schermen en geen uitgesproken harde oplossingen in 
steen, metaal et cetera.

Parkeerhoven en binnenterreinen / carports
Rond de parkeerhoven zullen veelal hogere erfafscheidingen gerealiseerd worden. Soms in 
samenspraak met de carports. Daar waar deze carports onderdeel uit maken van de overgang 
openbaar privé dient het geheel als één ontwerpopgave bij dat van de woningen opgepakt te 
worden (zie ook paragraaf 4.5.) Op plekken waar geen carports aanwezig zijn zullen eenvoudige 
houten schermen of gaaswerken met klimop passende oplossingen zijn om de ruimtelijke eenheid 
en kwaliteit voldoende te waarborgen. 

Uddelse dorpsbeeld als uitgangspunt:
groene hagen van verschillende soor-
ten rondom de centrale weide
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