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Vastgesteld op .......

De foto’s in dit boekwerk zijn gemaakt door Gemeente 
Apeldoorn. Verder zijn er foto’s uit de Cultuurhistorische 
Analyse Uddel (Leon van Meijel, Heide Hinterthür, Els 
Bet, april 2009) overgenomen.
De afbeeldingen zijn deels ontleend aan Groot 
Apeldoorns Landschaps Kookboek (Buro Harro en 
Uitgeverij Blauwdruk, juli 2011)
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Luchtfoto van Uddel met in wit de contour van het beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan ‘Dorp Uddel’. 
In groen is het plangebied van ontwikkellocatie ‘Aardhuisweg’ aangegeven. Hiervoor wordt een separaat BKP gemaakt. 
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1 inleiding
Waarom een Beeldkwaliteitplan?

We willen allemaal graag wonen, werken en recreëren 
in een aantrekkelijke omgeving. Maar mooie 
landschappen, fijne gebouwen en sfeervolle openbare 
ruimte ontstaan niet van zelf. Dat vraagt om een 
samenleving die zelf de verantwoordelijkheid wil nemen 
voor de ruimtelijke kwaliteit van zijn eigen omgeving. De 
gemeente wil dit ondersteunen door het beschikbaar 
stellen van Beeldkwaliteitplannen als hulpmiddel voor 
het maken van plannen.

De ruimtelijke dynamiek in Apeldoorn is groot. Ook in de 
dorpen.  Denk aan de uitbreiding van de dorpen en het 
toenemende aantal woningen in het dorp zelf. Allemaal 
ontwikkelingen die zonder zorgvuldige planvorming 
kunnen leiden tot verrommeling en aantasting van 
de kwetsbare ruimte. Zo zijn de afgelopen decennia 
al diverse waardevolle houtwallen, lanen, bomen en 
gebouwen verdwenen. Hierdoor worden het landelijk 
gebied en de dorpen sluipenderwijs onaantrekkelijker en 
economisch minder interessant. Het Beeldkwaliteitplan 
helpt bij het maken van plannen op een wijze die de 
kwaliteiten van het landschap en gebouwde omgeving 
respecteert en waar mogelijk versterkt.

.

Wat is een Beeldkwaliteitplan?

Het Beeldkwaliteitplan brengt de ruimtelijke kwaliteit van
een gebied in beeld. Het laat zien dat naast architectuur
ook andere aspecten belangrijk zijn zoals:
• de herkenbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de 

verschillende (dorps)landschappen;
• de eenheid van landschappelijke en 

stedenbouwkundige structuren zoals lintbebouwing, 
buurten en buurtschappen, dorpsranden, beken en 
groenstructuren;

• de herkenbaarheid en gebiedseigenheid in het 
landschap en de bebouwing van ondermeer buurtjes, 
erven, beplantingselementen, verkavelingspatronen 
en wegprofielen en openbare ruimte

• behoud cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, 
structuren en landschappen;

• maar ook zaken als bijvoorbeeld licht en duisternis.
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Leeswijzer

Het Beeldkwaliteitsplan is een echt werkboek voor
iedereen die aan de slag gaat in de Agrarische Enclave.

Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van de
verschillende landschappen die in de Agrarische
Enclave aanwezig zijn, samengevat in een matrix. Het is
belangrijk om eerst na te gaan in welk landschapstype
u aan de slag gaat en wat de kenmerken van dit gebied
zijn.

In hoofdstuk 3 staan Handreikingen. Deze geven per 
landschapstype inspiratie, aanbevelingen en ideeën die 
helpen een mooi en haalbaar plan te maken dat past 
in dit gebied. Het is de bedoeling dat u vooral met deze 
Handreikingen aan de slag gaat.

Tot slot staat in hoofdstuk 4 van het Beeldkwaliteitplan
een formeel welstandskader. Dit zijn de officiële regels 
die de Woningwet vraagt om derde-belanghebbenden 
(bijvoorbeeld uw buren) voldoende zekerheid te bieden 
dat het gebied niet verrommelt. Omdat de 
Gemeente Apeldoorn vertrouwen heeft  dat u met de 
Handreikingen in hoofdstuk 3 aan de slag gaat is het 
aantal regels beperkt tot het echt noodzakelijke.

Het welstandskader in hoofdstuk 4 zijn ook de regels 
op grond van de Woningwet waaraan de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit plannen toetst.

Gebiedsbegrenzing

Het plangebied komt overeen met de plangrenzen van 
het Bestemmingsplan ‘Dorp Uddel’, zoals op de luchtfoto 
op pagina 4 aangegeven. 

Samenwerking

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

Bij het maken van plannen kunnen ook nog de volgende 
ruimtelijke kaders van belang zijn. 

Cultuur Historische Analyse (CHA) / De cultuurhistorische 
en ruimtelijke analyse van Uddel heeft primair tot doel 
om vanuit cultuurhistorisch perspectief een handreiking 
te bieden aan de ruimtelijke visie van Uddel. De 
integrale visie in te vinden op de website van Els Bet; 
www.elsbet.nl/dl/CHA%20Uddel.pdf

Structuurvisie ‘Uddel, een dorp met toekomst !’ /  In deze 
visie worden de ambities voor de toekomst van Uddel 
verwoord. Doel is om ‘Uddel nu en in de toekomst 
een vitale dorpsgemeenschap te laten zijn met een 
eigen identiteit en voldoende sociaal-economische 
perspectieven’. Dit boekwerk is te vinden op: www.
apeldoorn.nl/data/TER/docs/leven/bouwen/dorpsvisies/
uddel/structuurvisie_uddel.pdf

Bestemmingsplan ‘Dorp Uddel’/ Naast dit 
Beeldkwaliteitsplan geldt voor dit gebied ook het 
Bestemmingsplan ‘Dorp Uddel’. Deze kunt u
vinden op www.apeldoorn.nl.

Uddel

Groot Apeldoorns Landschaps Kookboek / Dit 
Beeldkwaliteitplan is een nadere uitwerking van het
Groot Apeldoorns Landschaps Kookboek. Omdat dit
Beeldkwaliteitsplan nauwkeuriger is dan het Kookboek
wijkt de begrenzing van de landschapstypen in beide
documenten enigszins van elkaar af. Indien u meer
wil weten over het Apeldoornse landelijke gebied, de
gemeentelijke ambitie en de onderbouwing van de
gemaakte keuzes, adviseren wij dit Groot Apeldoorns
Landschaps Kookboek te lezen (Dit boek is verkrijgbaar
via de boekhandel; ISBN 978-90-75271-39-3).

Klein Apeldoorns Dorpenkookboek / 

Kleine Bouwwerken / Indien u wilt weten aan welke eisen 
kleine bouwwerken moeten voldoen zoals dakkapellen, 
erkers, bijgebouwen, etc. verwijzen wij u naar het 
Welstandskader Kleine Bouwwerken te vinden op www.
apeldoorn.nl/welstand.

Reclame / Voor de richtlijnen die gelden voor 
reclameobjecten verwijzen wij nu naar het 
reclamebeleid dat u kunt vinden op www.apeldoorn.nl

Landschapsvisie uit het Groot Apeldoorns Landschaps 
Kookboek (Buro Harro en Uitgeverij Blauwdruk, juli 2011); 
Uitsnede Uddel en omgeving



8 Beeldkwaliteitplan Uddel

Historische kaart 1900 met daarop zichtbaar de huidige hoofdwegenstructuur van Aardhuisweg, 
Heegderweg, Elspeterweg en Garderenseweg
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Ruimtelijke bouwstenen

2 Ruimtelijke Bouwstenen

Historie

In de achtste eeuw droeg het huidige Uddel de naam 
Uttiloch, wat zoiets betekent als ‘buitenkant van het 
bos’. Deze betekenis is nog altijd relevant: Uddel 
ligt namelijk in de overgangszone tussen het hoger 
gelegen bosgebied, het oude agrarische landschap, en 
de jongere heide- en veenontginningen van het lager 
gelegen Kameplateau. 
Eeuwenlang is Uddel een geïsoleerde agrarische 
nederzetting geweest waarbij het dorp het hart vormde 
van een uitgestrekt agrarisch territorium met akkers 
(‘kampen’), weidegronden (heide zowel als bos), beken 
en vennen.
Sinds 1795 groeide Uddel uit van een nederzetting 
van 79 inwoners tot méér dan 700 inwoners in 1900. 
Aanvankelijk bestond Uddel uit verspreid liggende 
agrarische clusters aan de randen van de kampen bij ‘t 
Hof, Aardhuisweg/Drie en bij de splitsing Heegderweg/
Markveldweg. Deze clusters groeiden vanaf begin 
20ste eeuw geleidelijk aaneen tot linten langs de 
hoofdwegen. Sinds de tweede helft van de 19de eeuw 
was de belangrijkste weg de ten dele nieuw aangelegde 
grindweg, de huidige Elspeterweg/Garderenseweg 
(N310). In het Uddelerveen werden in deze periode 
verspreid boerderijen gebouwd, in samenhang met de 
ontginning van de heide aldaar.

In de jaren ‘20 en ‘30 werden vooral vrijstaande 
woningen langs de doorgaande grindweg gebouwd. 
Op de achtererven zijn vaak bijgebouwen met 
bedrijfsfuncties geplaatst. In 1930 had Uddel 1400 
inwoners; thans zijn er ongeveer 2750, waarvan 1950 in 
het dorp en de rest in het buitengebied. De groei werd 
gestimuleerd door de schaalvergroting en specialisatie 
in de landbouw (met name kalvermesterij), bescheiden 
bedrijvigheid (Alpuro, Veritex) en kleinschalig toerisme.
Rond 1956 begon zich een duidelijke bebouwde kom te 
ontwikkelen, met de bouw van 40 woningwetwoningen 
aan de Uddelsekampweg. Daarna werd er nog op kleine 

schaal complexmatig gebouwd in Uddel: Tegelijkertijd 
werden er in die periode veel individuele particuliere 
woningen gebouwd verspreid over het dorp, waarmee 
de bestaande structuur werd ingevuld en verdicht.

Pas in de tweede helft van de vijftiger jaren werden 
de twee kerken in het dorp gebouwd. In 1955 nam 
de Hervormde Gemeente een nieuwe kerk aan de 
Viersprong in gebruik en de Gereformeerde Gemeente 
synodaal betrok in 1958 een nieuw kerkgebouw aan 
de Garderenseweg. Beide kerken zijn nog steeds in 
gebruik.

De eerste school werd in 1847 gebouwd door de 
gemeente Apeldoorn aan de Garderenseweg, op de 
plek van de huidige Hervormde kerk. Daarna verhuisde 
de school naar het Schoolpad bij het Hof, een plek 
buiten het huidige dorp maar centraal gelegen tussen 
de diverse buurtschappen. De latere openbare school 
aan de Uttilochweg is in 2007 opgeheven wegens 
gebrek aan leerlingen. In 1937 werd een Christelijke 
school opgericht. Sinds 1982 is deze aan het Drie 
gevestigd.

De inwoners van Uddel hebben lange tijd geleefd van 
de omgeving in een kleinschalig en zelfvoorzienend 
systeem van landbouw, bosbouw en jacht. Later 
veranderde dit door specialisatie, mechanisatie en 
schaalvergroting. De landbouw verschafte werk aan 
loonwerkers, seizoensarbeiders, slagers, molenaars, 
bakkers en veehandelaren. In de dertiger en veertiger 
jaren had Uddel twee molenaarsbedrijven. De bosbouw 
leverde werk aan houthandelaren, kwekers en 
grondwerkers. 

Daarnaast kwamen er in het dorp allerlei 
ondersteunende bedrijven, zoals aannemers, garage- 
en transportbedrijven, smederijen, winkels en kappers. 
Uddel kreeg een postkantoor en een politiebureau. 
Een aantal van deze voorzieningen vormden rond de 

Uitsnede Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
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Analysetekening van Uddel met hoofdstructuurelementen; het assenkruis, de wegen met lintbebouwing en 
de bijzondere c.q. grotere gebouwen binnen het dorp 
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Viersprong samen met de kerk het dorpshart. Een groot 
deel van deze voorzieningen is inmiddels verdwenen, 
waardoor het dorpshart niet echt meer als zodanig 
beleefd wordt.

In 1963 werd aan de Elspeterweg ALPURO opgericht. 
Hoewel het absolute aantal bedrijven in Uddel in de 
afgelopen jaren is teruggelopen is er nog altijd een 
redelijk gevarieerde bedrijvigheid in het dorp.

Een verdichte structuur op de overgang 
tussen twee landschapstypes

Uddel ligt precies op de overgang van twee 
landschapstypes; Het oukampenlandschap ten 
zuidoosten van het dorp en het jongere heide 
ontginningslandschap ten noordwesten ervan. Dit 
verschil is ook opvallend zichtbaar in de layout van 
het dorp, waarbij de Garderenseweg - Elspeterweg de 
scheidslijn vormt tussen deze delen. 
  
Het kampenlandschap aan de zuidoostelijke dorpsrand 
is oud- en reliëfrijk. Wegen zijn daardoor vaak niet recht 
maar gebogen en lopen met de hoogtelijnen mee of 
meanderen er tegenop. Zowel in de oude paden als ook 
de nieuwere uitbreidingswijkjes is dit terug te zien in het 
gebogen wegenpatroon met licht gebogen wegen. 

Het heide ontginningslandschap aan de noordwestzijde 
is jonger en rechtlijniger van opzet. Hier zijn de oude 
heidegronden op een planmatige manier ontgonnen 
en zijn de oude lange paden over de heide verhard 
tot ontsluitingswegen. Doordat ze elkaar overlappen 
ontstaan op de snijpunten overhoeken die altijd 
onbebouwd zijn gebleven. Deze ‘driehoekjes’ zijn haast 
de enige openbare ruimtes die het dorp rijk is. 

Harderwijkerweg

X

Kampenlandschap / Veluwe

Ontginningslandschap

El
sp

et
er

w
eg

Gard
erense

weg

Aardhuisweg

Luchtfoto van Uddel ingebed in het ontginningslandschap en het kampenlandschap  
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Cultuurhistorische beleidskaart (uitsnede) geprojecteerd op de luchtfoto van Uddel. 
In drie kleuren is aangegeven waar sprake is van respectievelijk een hoge (rood), een gemiddelde (oranje) en een lage (geel) 
attentiewaarde in verband met de eventuele inbreng van cultuurhistorische waarden bij ruimtelijke plannen. 

Aardhuisweg 1 / Elspeterweg 2

Aarhuisweg 15

Garderenseweg 29
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Cultuurhistorische beleidskaart 
(bron: Cultuurhistorische Analyse Uddel, Leon van 
Meijel, Heide Hinterthür, Els Bet, april 2009)

De gemeente Apeldoorn heeft de vergaarde 
cultuurhistorische gegevens en waarden 
overzichtelijk samengebracht en vastgelegd op 
drie kaarten: de archeologische beleidskaart en 
de cultuurhistorische beleids- en informatiekaart. 
Deze informatie vormt het kader bij nadere 
cultuurhistorische analyses zoals onderhavige van 
Uddel. Op de cultuurhistorische beleidskaart van de 
gemeente Apeldoorn zijn de terreinen en objecten 
met een monumentenstatus aangegeven. In Uddel 
betreft dat 5 rijksmonumenten (RM. Op kaart 
hiernaast donkerblauwe stip) en 6 gemeentelijke 
monumenten (GM. Op kaart hiernaast lichtblauwe 
stip). Vier van deze monumenten zijn binnen het 
studiegebied gelegen: 
• Aardhuisweg 1 / Elspeterweg 2 (GM)
• Aardhuisweg 15 (GM)
• Garderenseweg 2 (GM)
• Garderenseweg 29 (RM, vanwege de klok)

Daarnaast bevinden zich een aantal karakteristieke 
objecten binnen het plangebied. Deze gebouwen 
hebben geen monumentenstatus maar zijn door 
hun bijzondere architectuur, karakteristieke 
typologie en/of beeldbepalende ligging van 
grote waarde voor het beeld van Uddel. Daarom 
krijgen deze panden in het bestemmingsplan de 
bouwaanduiding Karakteristiek, gekoppeld aan 
een sloopvergunningstelsel. Dit komt voort uit het 
nieuwe rijksbeleid Modernisering Monumentenzorg, 
waarin wordt bepaald dat cultuurhistorische 
belangen moeten worden meegewogen in de 
ruimtelijke ordening. Dit beleid is omarmd door 

Intermezzo
de gemeenteraad van Apeldoorn. Het gaat om de 
volgende adressen:
• Aardhuisweg 19, vm. boerderij
• Aardhuisweg 22, vm. boerderij 
• Aardhuisweg 24, vm. boerderij  
• Elspeterweg 78, villa
• Garderenseweg 1, vrijstaand huis
• Garderenseweg 3, vm. postkantoor
• Garderenseweg 11-13, vm. boerderij
• Garderenseweg 26, vm. politiepost
• Garderenseweg 29, kerk (is Rijksmonument 

vanwege oude klok; gebouw is niet 
beschermd)

• Harderwijkerweg 30-32-34, vm. maalderij en 
woning

• Noordriezenweg 25, vm. boerderij plus 
bakhuisje

• Uttilochweg 12, vm boerderij plus schuur

Karakteristieke objecten
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Onderscheid tussen ‘rode’ en ‘groene’ linten in het dorp. 

Elspeterweg; Een verdicht lint van vrijstaande, traditionele woonhuizen met een lage goothoogte en een sobere 
architectuur op grote kavels. 

Grootschalige bebouwing van Alpuro voegt zich in het 
dorpslint door de teruggelegen positie en de getrapte opbouw 
(Elspeterweg). 

Markveldweg; een meer ‘open’ lintstructuur met een mix van bebouwing en open veldjes en weides..
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Lintstructuren van Uddel; het dorp is nagenoeg helemaal opgebouwd uit een aaneenschakeling van linten. 

Linten 

Uddel is in de loop van de tijd gegroeid langs het 
stelsel van wegen en paden. Op deze wijze ontstonden 
bebouwingslinten van boerderijen en woningen, 
afgewisseld met veldjes en weides. 

De belangrijktste linten zijn de Garderenseweg - 
Elspeterweg en de Aardhuisweg - Harderwijkerweg. 
Samen vormen deze twee linten het assenkruis van 
het dorp. Dit zijn de wegen die Uddel verbinden met 
het ommeland. Daar waar deze vier wegen elkaar 
kruisen ligt het dorpshart van Uddel. De kwadranten 
van het assenkruis zijn gaandeweg verder verdicht met 
een netwerk van wegen en straten waaraan ook weer 
lintbebouwing is ontstaan. De linten onderscheiden zich 
van elkaar door de dichtheid van de bebouwing, het 
aanwezige groen (bomen én tuinen) en de al dan niet 
aanwezigheid van weides en veldjes. Er is qua sfeer 
en uitstraling een duidelijk verschil tussen bijvoorbeeld 
de Elspeterweg dat relatief gezien een meer stenig 
karakter heeft en de Markveldweg waar weides en open 
plekjes deel uitmaken van het lint en er nog sprake is 
van een landelijk karakter. Op de afbeelding hiernaast is 
dit onderscheid aangegeven in respectievelijk ‘rode’ en 
groene’ linten. 

Hoewel het grootste deel van de dorpsbebouwing 
bestaat uit woningen zijn er in Uddel ook gebouwen ten 
behoeve van andersoortige functies aanwezig aan de 
linten. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld schoolgebouwen, 
kerken, (winkel-)voorzieningen en bedrijfsbebouwing. 
Deze functies hebben veelal een eigen maat en 
schaal maar liggen vaak op de ‘tweede lijn’ t.o.v. de 
straat. Bijvoorbeeld de bebouwing van Alpuro aan de 
Elspeteweg. Een ander voorbeeld van een gebouw 
dat ondanks de grote schaal toch goed in het dorp is 
gevoegd is de Nederlands Hervormde kerk aan de 
Garderenseweg. Deze vormt juist door de grote maat en 
schaal een landmark in de kern van het dorp.  
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Zuidoostelijke rand van Uddel (vanaf de Aardhuisweg gezien); ontspannen overgang van achterpercelen in het landschap. 

Dorpsranden

De oostelijke rand van Uddel grenst op een ontspannen 
manier aan het kampenlandschap (*) en de Veluwe. 
Delen van het dorp liggen in de bosgebieden. Andere 
delen nemen wat meer afstand door tussenliggene 
verlden en agrarische percelen. Het zicht op het dorp 
vanaf de wegen en paden is gevarieerd; open velden 
op de voorgrond en daarachter hagen, struikgewas, 
het daken van de losse bebouwing en boomplukken. 
Het dorp oogt hier informeel en ontspannen. Het 
wegenpatroon in dit gebied is meanderend. Hierdoor is 
het blikveld vanaf de weg telkens weer afwisselend; nu 
eens zicht op de voorzijde van een woning, dan weer 
op een achterperceel met schuren en andere losse 
bebouwing. 

Noordelijke rand vanuddel t.p.v. de Markveldweg; bebouwing tegenover agrarisch landschap. Soerensesteeg; een zandpad op de grens van dorp en 
landschap.  
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Bijzondere plekken

De randen van Uddel

 Rood = bebouwing. 

 Licht groen = achterpercelen met  
 schuren grenzend aan het open  
 landschap

 Donkergroen = bossen

Aan de westzijde van Uddel is de overgang tussen 
de dorpse bebouwing en het relatief open agrarische 
buitengebied ‘harder’. Op sommigegrenzen is er een 
letterlijke scheiding tussen bebouwing en open velden 
(bijvoorbeeld aan de Noord Riezenweg en het westelijke 
deel van de Markveldweg). Bij andere plekken nadert 
men het dorp door een toenemende verdichting van 
bebouwing langs de weg (bijvoorbeeld bij 

neemt de verdichting van de bebouwing gaandeweg toe 
naarmate men Uddel nadert. 

*)  Karakteristiek voor het kampenlandschap zijn de
open akkers (kampen) omzoomd met houtwallen,
bospercelen en lanen. Het kampenlandschap is in
de loop der eeuwen ontstaan uit kleine individuele
ontginningen op de overgang van het natte veengebied
naar het droge zandgebied van de stuwwal. Het
is een kleinschalig landschap met veel afwisseling
in terreintypen en landschapselementen. De
kleinschaligheid van het kampenlandschap verdwijnt
langzaam door schaalvergroting van de landbouw,
waardoor houtwallen, laanbeplantingen en bospercelen
verdwijnen. Het kampenlandschap ten zuiden van
Uddel, tussen dorp en bosrand, loopt door richting
voormalig landgoed ‘t Hof en strekt zich daarmee uit
van het Uddelermeer tot aan de Uddeler Heegde.
De ruimtes zijn afwisselend van maat en richting.
Slingerende wegen langs de kampen zorgen voor
verrassende uitzichten. 
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Gestapelde woningbouw aan de Zandsteeg

Grondgebonden woningen aan de Zandsteeg

Uddelsekampweg

Meester Boelenweg 
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Naoorlogse uitbreidingen

Na de oorlog is Uddel substantieel uitgebreid met 
telkens kleinere buurten. Deze uitbreidingen zijn 
planmatig en complexmatig van opzet. Hierbij is er 
sprake van één grtote bouwstroom van (uniforme) 
woningbouw. 

Deze naoorlogse ontwikkelingslocaties kennen een 
hogere bebouwingsdichtheid dan de linten. Dit komt 
mede door toepassing van tot dan toe in Uddel 
onbekende typologieën als rijenwoningen en gestapelde 
woningebouw (bijvoorbeeld zorgcentrum Wilhelminahof 
aan de Essenkamp en het appartementengebouw 
aan de Zandsteeg). De later toegevoegde delen van 
het dorp zijn hierdoor duidelijk afleesbaar binnen de 
dorpstructuur. Echter, de verscholen ligging van de 
uitbreidingsgebiedjes achter de lintenstructuur, maakt 
dat deze naoorlogse buurtjes geen op de voorgrond 
tredende positie innemen in het dorp.      

Het verschil in landschapstypes heeft ook invloed 
gehad op de verkavelingswijze van de naoorlogse 
uitbreidingslocaties. Zo hebben de Uddelerkampweg 
e.o. en de Essenkamp een ‘rechtlijnige’ verkaveling, 
parallel aan de straten. De andere locaties aan 
de zuidoostzijde van het dorp hebben een vrijere 
verkaveling georiënteerd op een meanderend 
stratenverloop.   

Naoorlogse dorpsuitbreidingen; 
1. Uddelsekampweg (wederopbouw-periode) en van later 

datum de Binnenveldweg. 
2. Essenkamp.
3. Meester Boelenweg en het Drie. Locatie Zandsteeg is 

daar later nog aan toegevoegd. 
4. Kokshof en de nog te ontwikkelen uitbreidingslocatie 

‘Aardhuisweg’. 

1

2

3

4
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De Nederlands Hervormde kerk aan de Garderenseweg in het 
hart van Uddel

Het Drie; Wijkgroen dat naadloos overgaat in het 
achterliggende kampenlandschap

Dorpsentree vanaf de Harderwijkerweg - Veenkamp - Uddelerveen; het agrarische landschap gaat vloeiend over in de 
dorpsbebouwing.   

Groenplekje bij de splitsing Uttilochweg - De Rieten.
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Bijzondere plekken in het dorp

De layout van Uddel bestaat voornamelijk uit een 
patroon van straten. Er zijn in het dorp relatief weinig 
openbare pleken zoals parken of pleinen. De groene 
plek rondom de Nederlands hervormde kerk is een in 
het oog springende plek, hoewel deze niet als openbaar 
park o.i.d. functioneert. Dit is wel het geval bij de 
splitsing Uttilochweg - De Rieten. Hier is de ‘restruimte’ 
van de kruising benut voor een groene, openbare plek. 

Van een andere orde is de westelijke dorpsentree 
ter plaatse van de Harderwijkerweg - Veenkamp 
-Uddelerveen. Bijzonder aan deze plek is het mooie 
ensemble van losse bebouwing (schuren), open veldjes 
en groen. Het dorp toont langzaam haar gezicht door 
deze ontspannen setting. 

Aan de noordoostzijde van het dorp ligt nog een 
stukje agrarisch landschap tussen de Markveldweg 
en de Heegderweg. De weide vormt een mooie 
overgang tussen de dorpskern en het achterliggende 
kampenlandschap en de Veluwe. Iets dergelijks gebeurt 
aan Het Drie ook op een kleinere schaal; hier gaat een 
buurtgroen-plek naadloos over in het achterliggende 
kampenlandschap.  

 

Bijzondere (groene) plekken in het dorp; 
1 De ‘viersprong’; dorpskern rondom de Nederlands Hervormde kerk 
2 De groene plek rondom de splitsing Uttilochweg - De Rieten
3 Dorpsentree Harderwijkerweg - Veenkamp - Uddelerveen
4 Doordringing van het agrarische landschap in het dorp t.p.v. Markveldweg - Heegderweg
5 Dorpsrand aan het kampenlandschap t.p.v. het drie.

1

2

3

5

4
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Structuurvisie Uddel (december 2010); Uitsnede kaart
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Overkoepelende ambitie en 
handreikingen

Uddel is een dorp met een zeer herkenbare identiteit. 
Dit geldt voor de gehele fysieke omgeving; de 
stedebouwkundige opzet, de inrichting van de openbare 
ruimte, de wijze van bouwen en de toepassing van 
groen. Het dorp onderscheidt zich daarmee van andere 
dorpen binnen de gemeente Apeldoorn. 

De Cultuur Historische Analyse (CHA), het ‘Groot 
Apeldoorns kookboek voor het landschap’,  
Structuurvisie Uddel en het ‘Klein Apeldoorns Dorpen 
Kookboek’ vormen het inhoudelijke vertrekpunt voor de 
handreikingen die in dit Beeldkwaliteitplan nader zijn  
uitgewerkt en specifiek gemaakt. De handreikingen zijn 
een inspiratiebron voor ruimtelijke kwaliteit in Uddel. 

In de Structuurvisie “Uddel, een dorp met toekomst !” 
(2010) zijn een zestal ruimtelijke opgaven geformuleerd 
die het raamwerk vormen voor de toekomst (zie kaart op 
pagina hiernaast). Deze zijn: 
1. Toevoegen van een bomenstructuur van eiken 
langs de provinciale weg als groene ruggengraat,
2. De ‘viersprong’ als ruimtelijk (en economisch) 
hart van Uddel, 
3. Een centrum aan de provinciale weg 
opgespannen tussen de Heegderweg en de van 
Waalswijkweg, 
4. Uitbreidingslocaties met ruimte voor 
een gevarieerd woningbouwprogramma; locatie 
‘Aardhuisweg’ en locatie ‘Uddel-West’ (*),
5. Een dorp dat herkenbaar is als ‘typisch Uddel’,
6. Een buitengebied met ruimte voor ontwikkeling, 
kwaliteitsverbetering en functieverandering.(**) 

3  Handreikingen

In 2011 is voor het hele Apeldoornse buitengebied 
het ‘Groot Apeldoorns kookboek voor het landschap’ 
gepubliceerd. Dit boek heeft als doel om de 
landschappelijke kwaliteit van het buitengebied te 
verbeteren door het geven van handreikingen. Hierin 
komen onder andere ook de dorpsranden aan bod. In 
de lijn met het ‘groot kookboek’ is het ‘klein kookboek’ 
voor de Apeldoornse dorpen opgesteld. In dit boek wordt 
vanuit de dorpse identiteit en de verschillen tussen 
de dorpen onderling handreikingen gegeven voor de 
wijze waarop bij uitbreidingen zo kan worden gebouwd 
zodat de eigenheid en identiteit van elk dorp versterkt 
wordt. Naast de CHA en de structuurvisie vormen beide 
kookboeken daarmee het inhoudelijke vertrekpunt voor 
de handreikingen en welstandskaders die in dit BKP zijn 
gebundeld. Vanuit al deze documenten is de volgende 
overkoepelende doelstelling te formuleren: het typisch 
‘Uddelse’ te behouden en waar nodig is te versterken. 

(*) Voor uitbreidingslocatie ‘Aardhuisweg’ is 
een stedebouwkundig plan gemaakt. Hierin is ook 
een hoofdstuk gewijd aan beeldkwaliteit-aspecten. 
Daarom zal deze locatie in dit BKP niet nader worden 
beschreven. Ontwikkellocatie ‘Uddel-West’ is in de 
ijskast gezet en zal derhalve ook niet in dit BKP worden 
behandeld.     
(**)  Het buitengebied valt buiten de planbegrenzing 
van dit beeldkwaliteitplan en zal daarom niet worden 
behandeld.  

 

Houdt het simpel’ ; Maak een Uddels huisje: één laag met kap. 
‘

Houdt het simpel’ ; vermijd opsmuk en/of uitgesproken 
dorpsvreemde elementen
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Varieer met de kaprichting langs het bebouwingslint. Maak 
eenvoudige kapvormen (zadeldaken, al dan niet met wolfseind),

Oriënteer woningen op het bebouwingslint, zodat ze met het 
gezicht naar de straat toe staan

Maak ten zuiden van de Elspeterweg-Garderenseweg gebogen
wegen die aansluiten op het historische patroon van het 
kampenlandschap

Maak in het noordwestelijke deel van Uddel juist rechte 
wegen die doorlopen in het rationerele opgezette 
ontginningslandschap

Bouw geen geen twee keer hetzelfde type woning naast of 
tegenover elkaar

Laat rooilijnen verspringen t.o.v. elkaar
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Linten en dorpsranden

Betekenis
Uddel is gegroeid langs de wegen en paden. 
gaandeweg ontstonden er hierdoor in meer of mindere 
mate verdichte linten van bebouwing. De bebouwing is 
zeer divers 

Ambitie / streefbeeld
Uddel heeft ten opzichte van de andere Apeldoornse 
dorpen een eigen bebouwingsbeeld. Dit typisch Uddelse 
laat zich kenschetsen door de begrippen eenvoud, 
soberheid  en bescheidenheid. Dit zijn begrippen die in 
de toekomst ook nog van waarde zijn om het ‘beeld’ van 
Uddel te continueren.   

Handreikingen
• Dek de bouwwerken af met een hellende kap.  
• Pas lage goothoogtes (één laag met kap) toe bij 

bebouwing aan het assenkruis (Garderenseweg 
- Elspeterweg - Harderwijkerweg - Aardhuisweg) 
en bij de dorpsranden. Voor overige plekken geldt; 
hoog waar het kan, laag waar het moet’.    

• Zorg dat grote(re) volumes t.o.v. de weg verder 
naar achter worden gesitueerd (op de ‘tweede lijn’) 
dan de kleinschaliger bebouwing. Hierdoor blijft de 
maateenheid van het lint intact.  

• Architectuur: Een bescheiden ‘dorpseigen’ (bouw)
stijl. Zowel in het landschap als in een dorp ‘voegt’ 
de bebouwing zich naar zijn omgeving in plaats van 
dat hij zijn plek opeist. Dat vraagt een zorgvuldige 
en bescheiden opstelling met aandacht voor het 
effect dat iets nieuws kan hebben op de omgeving. 
Bescheidenheid is echter wel iets anders dan 
onuitgesprokenheid. Het gaat vooral om centraal 
stellen van het geheel en niet van het individuele 
gebouw. Een gebouw mag dan zeker een eigen 
identiteit hebben zolang het maar in samenhang 
met de context is.

• Dek ook grote volumes af met een kap. Zo voegt 

het zich goed in het dakenlandschap van het dorp. 
• Ga terughoudend om met uitbundige verfraaiingen 

of opvallend kleurgebruik. Pas de kleuren aan 
aan het kleurenspectrum van de bebouwing in de 
directe omgeving. 

• Zet bijgebouwen los van de hoofdwoning, geef ze 
een kap en varieer in de positie en oriëntatie

• Maak voortuinen van voldoende diepte.  
• Houdt voldoende afstand met de zijerfgrens van het 

kavel. Hierdoor blijft er ruimte voor doorzicht naar 
achter toe. 

• De rafelige structuur van de westkant van het dorp 
met veel driehoekige terreinen en vork-achtige 
kruisingen vraagt om een heldere benadrukking 
van de hoeken en zorgvuldige uitwerking van de 
hoekbebouwing.

• Zorg voor doorzichten vanuit het dorp naar buiten 
toe. 

• Bouw in samenhang met de omgeving en relateer 
het de grootte van het volume aan de grootte van 
de kavel. 

• Zorg voor een heldere opbouw in de verkaveling: 
voortuin - woonhuis - achtertuin - schuur. 

• Zorg voor gevarieerde groene erfafscheidingen in 
de vorm van lage (vormsnoei) hagen.

Typisch Uddels woonhuis; sobere vormgeving met uitbundige 
tuin (Elspeterweg)

Handreiking m.b.t. Karakteristieke 
panden voor Beeldkwaliteitsplannen

Betekenis
Karakteristieke panden laten een deel van de unieke 
historie van een dorp zien. Om die reden zijn e het 
waard om behouden en gekoesterd te worden als 
relicten uit het verleden.    

Ambitie / streefbeeld
We mogen in de gemeente Apeldoorn trots zijn op 
de diversiteit van de verschillende wijken, dorpen en 
gebieden, die elk hun eigen uitstraling hebben. Om die 
diversiteit te bewaren is in het bestemmingsplan een 
aantal Karakteristieke panden aangeduid. Deze panden 
zijn belangrijk vanwege hun cultuurhistorische waarde 
en beeldwaarde voor de omgeving. Het zijn bijvoorbeeld 
oude boerderijen, villa’s of ‘Apeldoornse huisjes’, 
die typisch zijn voor de geschiedenis van het gebied 
waar ze staan. Door deze objecten herkennen we die 
geschiedenis. Vanwege de bijzondere waarde worden 
karakteristieke objecten beschermd tegen sloop en geldt 
een hoog welstandsniveau. 

Handreikingen
• Behoud de waardevolle aspecten van 

karakteristieke panden: het gaat daarbij vooral om 
de hoofdvorm, het gevelbeeld en de bouwstijl.

• Probeer waardevolle aspecten te versterken 
door originele elementen te herstellen of als 
inspiratiebron voor verbouwing te nemen. Foto’s en 
oude bouwtekeningen kunnen daarbij helpen.

• Houd karakteristieke panden beleefbaar vanuit de 
openbare ruimte. Scherm ze niet te veel af door 
middel van hoog opgaande beplanting, schuttingen 
of bijgebouwen 

• Probeer het erf op zo’n manier in te richten, dat het 
goed past bij het pand. 
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Naoorlogse uitbreidingen 

Betekenis 
Na de oorlog is er op verschillende plekken binnen 
Uddel planmatig uitgebreid. Hiermee is er afgeweken 
van bouwen langs de linten. Deze plekken zijn 
herkenbaar door de afwijkende bebouwingsstructuur en 
typologie (rijenwoningen en gestapelde woningbouw). 
De bebouwingsdichtheid is daardoor groter dan in de 
andere delen van Uddel.   

Ondanks het feit dat deze locaties qua structuur en 
uitstraling ‘anders’ zijn dan de bebouwing aan de linten, 
drukken ze geen negatief stempel op het dorp. Dit komt 
mede door de bescheiden en terughoudende opzet én 
door het feit dat deze buurtjes niet aan de doorgaande 
wegen liggen, waardoor ze niet direct in het oog 
springen.   
 
Ambitie / streefbeeld
De planmatige uitbreidingen binnen Uddel zijn in 
verschillende periodes tot stand gekomen. Het gaat 
hierbij telkens om niet meer dan één of twee straatjes 
waaraan complexmatige nieuwbouw is gepleegd. 
Deze buurtjes vormen als het ware ‘eilandjes’ binnen 
de lintenstructuur van het dorp. De schaal van deze 
naoorlogse uitbreidingen is relatief klein en bovendien 
liggen de buurtjes verscholen achter de doorgaande 
wegen.

De vier genoemde buurtjes hebben elk een eenvoudige 
stedebouwkundige structuur  van één of meer straatjes 
met daaraan gekoppeld woningbouw. In deze gebiedjes 
is er relatief meer ruimte opgenomen voor openbaar 
groen dan bij de linten. Elk gebied kent een eigen 
architectuur, waaraan de periode van de tot stand 
koming afleesbaar is. 
De opgave voor deze gebiedjes ligt in het behoud / 
versterken van de identiteit en eigenheid van deze 
buurtjes. Een voorbeeld hoe dit kan worden aangepakt 

is te zien aan de Essenkamp, waar de afgelopen 
periode al vervangende nieuwbouw is gepleegd 
(appartementen en grondgebonden woningen). Hier is 
zowel de stedebouwkundige structuur als het karakter 
van de buut versterkt.

Handreikingen
• Geef een buurtje een eigenheid die tegelijkertijd 

past binnen het dorpse beeld. 
• Geen grote bouwstroom in één keer maar kleinere 

hoeveelheden nieuwbouw 
• Bij complexmatige bouw de schaal van Uddel 

in het oog houden. Korte rijtjes die t.o.v. elkaar 
verspringen. 

• Zorg dat grote(re) volumes t.o.v. de weg verder 
naar achter worden gesitueerd (op de ‘tweede lijn’) 
dan de kleinschaliger bebouwing. Hierdoor blijft de 
maateenheid van het lint intact.  

• Ruimte voor voortuinen. 
• In de architectuur zorgen voor voldoende 

differentiatie (Geen uniformiteit van zich herhalende 
blokjes maar verscheidenheid)

• Dek ook grote volumes af met een kap. Zo voegt 
het zich goed in het dakenlandschap van het dorp. 

• Uitdaging: Een rijtjeshuis in Uddel is anders qua 
architectuur dan een rijtjeshuis in Apeldoorn!

• Houdt rekening met de hoogte van de bebouwing 
t.o.v. de omgeving. ‘hoog waar het kan, laag 
waar het moet’ (bijvoorbeeld aan de randen 
van het dorp om een goede overgang naar het 
kampenlandschap te maken).  

• Bij herstructureringsopgaves: houdt rekening met 
de specifieke eigenschappen van elk onderdeel 
van de wijk door elementen uit de bestaande opzet 
over te nemen bij vernieuwingen (zoals bijvoorbeeld 
verkavelingsopzet, rooilijnen, volumewerking en/of 
architectonische karakteristieken).  

• Breng waar mogelijk meer (groene-) ruimte in de 
buurt. 

Verschil in verkavelingswijze door de ligging ten zuidoosten of 
ten noordwesten van de lijn Garderenseweg - Elspetereweg; 
•	 Bovenste afbeelding: ‘rechtlijnige’ verkaveling onder 

invloed van het ontginningslanschap. Bebouwing ligt 
parallel aan de rechte straten. 

•	 Onderste afbeelding:  onder invloed van het 
‘kampenlandschap’ is een vrijere verkaveling zichtbaar, 
georiënteerd op een meanderend stratenverloop.   
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Openbare ruimte

Betekenis 
De sfeer van een dorp wordt in hoge mate bepaald door 
het samenspel tussen bebouwing en openbare ruimte. 
Typerend voor Uddel is dat de in het dorp aanwezige 
openbare ruimte zich van oudsher vrijwel geheel 
beperkt tot het systeem van straten en doorgaande 
wegen waarbij de Garderenseweg en Elspeterweg 
de belangrijkste zijn, aangevuld met een overlappend 
patroon van uitwaaierende wegen tussen dorp en 
buitengebied. Formele plekken als een openbare 
brink, een park of plein zijn nooit aanwezig geweest. 
Slechts op enkele plekken in het dorp zijn er herkenbare 
openbare ‘plekjes’ als gevolg van de aansluiting van 
twee wegen die in de inrichting verbijzonderd is. 

Met de verkeerskundige opwaardering van de 
Garderenseweg-Elspeterweg tot drukke doorgaande 
weg (N310) is juist langs deze historisch belangrijke 
route het dorpse beeld grotendeels verdwenen. De 
viersprong is een verkeerskundige kruising geworden 
in plaats van het gevoelsmatige hart van het dorp. De 
inrichting van de openbare ruimte op deze plek is gericht 
op de verkeersbewegingen en draagt niet bij aan de 
betekenis die de weg heeft voor het dorp. 

Ambitie / streefbeeld
• Versterken van het dorpse, groene beeld. 
• Toevoegen van laanbeplanting langs de 

Garderenseweg – Elspeterweg. 
• Behoud van de relatief smalle asfaltwegen, 

geflankeerd door grindbermen of loopsroken

Handreikingen
Voor de inrichting van de openbare ruimte zijn de 
volgende handreikingen geformuleerd:
• Voorkom dat nieuwe uitbreidingen zich qua opzet en 

inrichting van de openbare ruimte losmaken van het 

sobere en vooral eenduidige beeld van het dorp. 
• Sluit bij de vormgeving van nieuwe wegen aan 

op het verschil in wegenopbouw in het dorp. Ten 
zuidoosten van de Garderenseweg/Elspeterweg zijn 
wegen gebogen of kennen ze flauwe krommingen. 
Aan de noordwestzijde eerder rechte doorgaande 
wegen met overlappende hoeken.

• Realiseer bij nieuwe uitbreidingen of inbreidingen 
ook nieuwe groene plekken op overhoeken van 
wegen. 

• Richt overhoeken op een informele wijze in. Gras 
met bomen eventueel aangevuld met eenvoudig 
zitmeubilair of een bijzonder object. 

• Behoud en versterk de structuur van grindbermen 
langs de woonstraten in het dorp. Hierbij fungeren 
de stroken zowel als parkeerstrook als informele 
loopstrook. 

• Beperk doorgaande groenstructuren tot de 
Garderenseweg en Elspeterweg in de vorm van 
laanbeplantingen en incidentele boomgroepen op 
overhoeken. 

• Koester bestaande bomen en versterk het patroon 
van losse grote bomen op kavels en overhoeken.

• Realiseer eenvoudige profielen zowel qua opzet 
(loopstrook-rijbaan-loopstrook a niveau) als qua 
materiaalkeuze (asfalt, grind, betonklinkers, tegels, 
gras).

• Zorg ervoor dat meubilair en verlichting dat wordt 
toegepast qua vormgeving en kleurkeuze aansluit 
bij het sobere en eenvoudige karakter van de 
bebouwing en de openbare ruimte. Voorkom ‘stadse 
fratsen’ zoals het Klein kookboek het omschrijft. 

Laat plekken op hoeken en kruisingen open zodat het dorp 
luchtig en groen blijft
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Zoek de knik in de weg op en ensceneer zo de bebouwing.
Door meerdere gebouwen in de knik van de weg onstaat
een eigen wereld.

Oriënteer de bebouwing op de kavel en niet in de richting
van de weg.
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Kampenlandschap 

Betekenis
• Karakteristiek voor het kampenlandschap zijn de 

open akkers (kampen) omzoomd met houtwallen, 
bospercelen en lanen. Het kampenlandschap 
is in de loop der eeuwen ontstaan uit kleine 
individuele ontginningen op de overgang van het 
natte veengebied naar het droge zandgebied 
van de stuwwal. Het is een kleinschalig 
landschap met veel afwisseling in terreintypen en 
landschapselementen. De kleinschaligheid van 
het kampenlandschap verdwijnt langzaam door 
schaalvergroting van de landbouw, waardoor 
houtwallen, laanbeplantingen en bospercelen 
verdwijnen. Het kampenlandschap ten zuiden van 
Uddel, tussen dorp en bosrand, loopt door richting 
voormalig landgoed ‘t Hof en strekt zich daarmee uit 
van het Uddelermeer tot aan de Uddeler Heegde. 
De ruimtes zijn afwisselend van maat en richting. 
Slingerende wegen langs de kampen zorgen voor 
verrassende uitzichten. 

Ambitie / streefbeeld
• Afwisselend kleinschalig gebied met bossen, lanen, 

houtwallen en open kampen
• Bebouwing aan de rand van de kampen
• Open ruimte tussen bosrand en Uddel

Handreikingen
• Open houden van de kampen
• Beplanting toevoegen in overhoekjes aan de rand 

van de kampen
• Behouden en herstellen van de historische 

beplantingsstructuur van lanen en houtwallen
• behouden van onverharde en halfverharde wegen
• Doorgaande laanbeplanting langs de 

Garderenseweg realiseren
• Behouden van de duisternis van het buitengebied

• Plaats nieuwe bebouwing tegen de bosrand of een 
houtwal of in de knik van de weg.

• Probeer bestaande bebouwing die goed in het 
landschap past te hergebruiken.

• Oriënteer bij nieuw- of herbouw de bebouwing op 
de kavel, waardoor een draaiing ten opzichte van 
de wegontstaat.

• Houd het bouwvolume van nieuwe bebouwing 
passend bij de kleinschaligheid van het landschap 
en bekijk het bouwvolume in samenhang met de 
omgeving en relateer het volume aan de grootte 
van de kavel.

• Sluit bij nieuw- of herbouw aan op het bestaande 
landelijke bebouwingstype: Maak een enkelvoudige 
hoofdvorm van één laag met een eenvoudige kap 

en houd de goothoogte laag.
• Zorg voor een sobere rustige vormgeving van 

gevels en daken met gebruik van natuurlijke 
materialen en gedekte kleuren.

• Heb bij nieuw- of herbouw aandacht voor 
samenhang maar ook voor hiërarchie van 
bebouwing op het erf; het hoofdgebouw ligt vóór 
de bijgebouwen, kent meer details en een rijkere 
uitstraling, kan een iets hogere goot hebben, van 
een duurzamer materiaal (bijvoorbeeld steen en 
bijgebouw van hout) zijn en qua kleurgebruik meer 
eruit springen.

• Bij nieuwe bebouwing referenen aan de historische 
landelijke architectuur maar kan in een eigentijds 
jasje worden uitgevoerd .
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4 welstandskader
Algemeen

In dit hoofdstuk worden de formele regels beschreven 
waaraan uw plan tenminste moet voldoen. Het is een 
soort minimale kwaliteitsgarantie op grond van de 
Woningwet. Aan de regels uit dit hoofdstuk wordt uw 
plan formeel getoetst door de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit.

Wanneer uw plan is ontwikkeld op basis van de 
Handreikingen in hoofdstuk 2 mag u er vanuit gaan 
dat uw plan ook voldoet aan de formele regels in 
dit hoofdstuk. Het is dan niet meer nodig om verder 
te lezen. Mocht desondanks uit de toetsing door de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit onverhoopt blijken dat 
uw plan toch niet helemaal voldoet dan is de commissie 
verplicht om dit aan u uit te leggen.

De werkwijze van de commissie wordt verder uitgelegd 
op www………………………

Hoe werkt het welstandskader?

Thema’s
In het welstandsbeleid is het grondgebied van Apeldoorn 
verdeeld in diverse thema’s die het karakter van een 
gebied weergeven. De welstandscriteria verschillen dan 
ook per gebied. Bij het beantwoorden van de vraag of 
uw bouwplan voldoet aan het welstandsbeleid wordt 
dan ook altijd gekeken binnen welk thema uw plan 
valt. Soms is een thema nog weer nader uitgewerkt in 
sub-thema’s om zo nog preciezer te kunnen werken. De 
thema’s van dit plangebied staan op bijgaande kaart op 
pagina 30. 

Niveaus
Vervolgens kijkt u naar het welstandsniveau van het 
gebied waarin uw plan ligt. Het welstandsniveau bepaalt 
hoe hoog de ambitie voor de ruimtelijke kwaliteit van 
een gebied is. Het welstandsniveau is bepalend voor 
de vraag of de gemeente meer of minder verplichtende 
regels stelt. Op bijgaande kaart op pagina 31 kunt u zien 
welk welstandsniveau op u van toepassing is. 

Matrix
Op basis van (sub)thema’s en welstandsniveaus zijn in 
de matrix (pagina 32 tot en met 37) de regels uitgewerkt 
waaraan uw plan tenminste moet voldoen. Indien u 
meer achtergrondinformatie wenst over het formele 
welstandsbeleid adviseren wij u de Kadernota “Over 
welstand geschreven” te lezen. Deze kunt u vinden op 
www……………………….

Cultuurhistorische objecten
In het bestemmingsplan voor dit plangebied staan 
panden (en objecten) die in het bestemmingsplan de 
aanduiding‘karakteristiek’ hebben gekregen, vanwege 
hun bijzondere ruimtelijke en cultuurhistorische 
waarden. Deze objecten vallen altijd onder het hoge 
welstandsniveau. Bij het beoordelen van bouwplannen 
voor deze objecten is behoud van de bijzondere 
ruimtelijke en cultuurhistorische waarden van belang. 
Daarbij is met name oorspronkelijkheid van het 
gevelbeeld en de hoofdvorm van belang.

Voor beschermde monumenten geldt geen bijzonder 
welstandsbeleid, omdat de Monumentenwet en 
Monumentenverordening hiervoor reeds maatwerk 
eisen.

Beleidsmatige verankering 
welstandsbeleid binnen 
gemeente Apeldoorn
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Lintbebouwing

Dorpen

Agrarisch buitengebied

Welstandthema’s 
Uitsnede Uddel uit kaart welstandthema’s buitengebied 
(Gemeente Apeldoorn, Herijkte kadernota “Over welstand 
geschreven”, versie juli 2011)
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Normaal 

Zwaar 

Welstandniveaus 
Uitsnede Uddel uit kaart welstandsniveaus buitengebied 
(Gemeente Apeldoorn, Herijkte kadernota “Over welstand 
geschreven”, versie juli 2011)
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verkavelingtype Langs hoofdwegen en linten overwegend vrijstaand en twee-onder-een kap.  
•	 Aanvullend bij ontginningslandschap: ‘rechtlijnige’ verkaveling waarbij de bebouwing parallel aan de rechte straten is gesitueerd. 
•	 Aanvullend bij kampenlandschap: een vrijere verkaveling, al dan niet gerend t.o.v. het meanderende stratenverloop. 

positie onderling Verspringingen in voorgevellijn.

afstand onderling Onregelmatige afstand tussen woningen zodat er doorzichten kunnen ontstaan naar het achterperceel.

plaatsing op 
kavel 

Rekening houden met riante voortuinen en ruimte rondom het gebouw
Grootschalige bebouwing ver terugliggend t.o.v. de straat en de kleinschalige belendende bebouwing.  

bouwrichting Overwegend haaks op de weg. Veel eenheid in richting langs dezelfde straat.

herhaling / 
ritmiek 

Sterke individualiteit langs hoofdwegen en linten. Weinig herhaling en ritmiek m.u.v. complexmatige woongebiedjes.

opbouw 
hoofdmassa

Gevarieerd. Langs hoofdwegen (assenkruis) hoofdzakelijk één laag met kap.
Overige wegen in het dorp: gevarieerd één of twee lagen met kap. 
Grootschalige bebouwing: vanaf de openbar weg gezien een getrapte opbouw in hoogte (hoger mag naarmate verder van de weg af gelegen. 

profiel ruimte Informeel. Stoepen ontbreken nagenoeg in het doorp. in plaats hiervan grindbermen en loopstroken.

samenstelling
massa 

Overwegend enkelvormige bouwmassa’s.

kapvorm en 
-richting 

Overwegend haaks op de straat. Traditionele afdekking met hellende daken (vnl. zadeldaken, soms voorzien van wolfseind).

relatieve omvang Klein en fijnkorrelig tot middelgroot in geval van woonbebouwing, groot in geval van bedrijfsbebouwing of bijzondere functies langs hoofdwegen en linten.

vormbehandeling Afwisselend t.o.v. de omliggende bebouwing. 

welstandsniveau zwaar            voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                 achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand

welstandsniveau normaal         voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                 achter de achtergevel         In relatie tot de omgeving 

Beheercriteria voor thema Lintbebouwing

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)
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bouwstijl Afwisselend t.o.v. de omliggende bebouwing, maar veelal sober van opzet. 

geveltypering Afwisselend t.o.v. de omliggende bebouwing.  

gerichtheid en
oriëntatie 

Afwisselend t.o.v. de omliggende bebouwing. 

geleding Afwisselend t.o.v. de omliggende bebouwing, zowel verticaal, neutraal als horizontaal.

indeling Afwisselend t.o.v. de omliggende bebouwing. 

plasticiteit Afwisselend t.o.v. de omliggende bebouwing, maar veelal beperkt . 

welstandsniveau zwaar           voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand

welstandsniveau normaal       voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Afwisselend t.o.v. de omliggende bebouwing. 
Oorspronkelijkheid regelmatig verstoord door individuele toevoegingen.

materiaalgebruik Traditionele materialen (voornamelijk baksteen, gebakken dakpannen en hout).

kleurtoon en 
toepassing

Gevarieerd. Veel voorkomend is roodbruin metselwerk, soms in een lichte kleur gepleisterd, stuc- of schilderwerk. Daken bedekt met rode of (gesmoorde) grijze 
dakpannen en aan dorpsranden ook regelmatig riet.

decoraties en 
ornamenten 

Afwisselend t.o.v. de omliggende bebouwing, maar veelal sober en terughoudend.

welstandsniveau zwaar           voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand

welstandsniveau normaal       voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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verkavelingtype Gevarieerd; vrijstaand, twee-onder-een-kapwoningen en rijenwoningen (korte bloklengtes 4-6 woningen).
•	 Aanvullend bij ontginningslandschap: ‘rechtlijnige’ verkaveling waarbij de bebouwing parallel aan de rechte straten is gesitueerd. 
•	 Aanvullend bij kampenlandschap: een vrijere verkaveling, al dan niet gerend t.o.v. het meanderende stratenverloop. 

positie 
onderling

Verspringingen in voorgevellijn.

afstand 
onderling 

Onregelmatige afstand tussen woningen.

plaatsing op 
kavel 

Gevarieerd. Voldoende afstand houden ten opzichte van de zijerfgrenzen (doorzichten)
Grootschalige bebouwing ver terugliggend t.o.v. de straat en de kleinschalige belendende bebouwing.  

bouwrichting Gevarieerd: rijenwoningen de straat volgend. Andere bebouwing overwegend haaks op de  weg. 
Veel eenheid in richting langs dezelfde straat. 

herhaling / 
ritmiek 

‘Eenheid in verscheidenheid’ voor wat betreft complexmatige woongebiedjes; eigen uitstraling van de woningen binnen een bepaalde beeldtaal  
Overige bebouwing een sterk individueel karakter. 

opbouw 
hoofdmassa

Gevarieerd. Overwegend één of twee lagen met kap. hierbij de context in aanmerking nemend: “hoog waar het kan en laag waar het moet!”. 
Grootschalige bebouwing: vanaf de openbar weg gezien een getrapte opbouw in hoogte (hoger mag naarmate verder van de weg af gelegen.

profiel ruimte Informeel. Stoepen ontbreken nagenoeg in het doorp. in plaats hiervan grindbermen en loopstroken.

samenstelling
massa 

Overwegend enkelvormige bouwmassa’s.

kapvorm en 
-richting 

Zadelkap, soms voorzien van een wolfseind. Overwegend haaks op de straat bij individuele woningen en twee-onder-een-kapwoningen.  
Bij rijenwoningen overwegend langskappen. 

relatieve 
omvang

Klein en fijnkorrelig tot middelgroot in geval van woonbebouwing, 

vormbehan-
deling

Afwisselend t.o.v. de omliggende bebouwing. 

welstandsniveau zwaar            voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                 achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand

welstandsniveau normaal         voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                 achter de achtergevel         In relatie tot de omgeving 

Beheercriteria voor thema Dorp

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)
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bouwstijl Gevarieerd

geveltypering Gevarieerd. Bij complexmatige bouw meer eenheid tussen de blokken onderling

gerichtheid en
oriëntatie 

Gevarieerd

geleding Gevarieerd; zowel verticaal, neutraal als horizontaal.

indeling Gevarieerd

plasticiteit Gevarieerd
welstandsniveau zwaar           voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand

welstandsniveau normaal       voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving

gaafheid/
orspron-
kelijkheid

Gevarieerd. Oorspronkelijkheid regelmatig verstoord door individuele toevoegingen.

materiaal-
gebruik

Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen. 

kleurtoon en 
toepassing

Gevarieerd. Veel voorkomend is roodbruin metselwerk, soms in een lichte kleur gepleisterd, stuc- of schilderwerk. Daken bedekt met rode of (gesmoorde) grijze 
dakpannen en aan dorpsranden ook regelmatig riet.

decoraties en 
ornamenten 

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke detailleringen als minimale
ingetogen detaillering.

welstandsniveau zwaar           voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand

welstandsniveau normaal       voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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verkavelingtype Geklusterde bebouwing van woonhuis en bijgebouwen (schuren) op het erf. Vrij gesitueerd in het landschap. 

positie 
onderling

Hiërarchische ordening op het (boeren-)erf. Positie op het erf wordt ook mede bepaald door bestaande groenopstanden. 

afstand 
onderling 

Grote afstanden tussen de erven onderling. Op het erf zelf is er een gevarieerde afstand tussen de verschillende gebouwen. 

plaatsing op 
kavel 

Vrij, maar bijgebouwen overwegend aan de achterzijde situeren

bouwrichting Vrij, maar veelal haaks op de weg

herhaling / 
ritmiek 

Geen herhaling of ritmiek

opbouw 
hoofdmassa

Eén bouwlaag met kap. Lage goothoogte aanhouden. kappen zijn relatief groot en visueel dominant. 

profiel ruimte Informeel. Boerenerf voornamelijk onverhard houden.

samenstelling
massa 

Overwegend enkelvormige bouwmassa’s.

kapvorm en 
-richting 

Vrij. Traditionele afdekking met hellende daken (vnl. zadeldaken, soms voorzien van wolfseind).

relatieve omvang Middelgroot. Sterk ondersheid n omvang tussen ghoofd- en bijgebouwen. 

vormbehandeling Eenvouding

welstandsniveau zwaar            voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                 achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand

welstandsniveau normaal         voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                 achter de achtergevel         In relatie tot de omgeving 

Beheercriteria voor thema Agrarisch buitengebied

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)
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bouwstijl ‘Referend aan de in dit gebied voorkomende agrarische bouwstijl met wel een moderne ‘twist’ (sober van opzet). 

geveltypering Vrij  

gerichtheid en
oriëntatie 

Vrij

geleding Vrij

indeling Vrij 

plasticiteit Vrij
welstandsniveau zwaar           voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand

welstandsniveau normaal       voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving

materialen Voornamelijk baksteen, gebakken dakpannen en hout als basismaterialen.

kleurtoon en 
toepassing

Gedekte tinten. Veel voorkomend is roodbruin metselwerk. Daken bedekt met rode of (gesmoorde) grijze dakpannen en aan dorpsranden ook regelmatig riet.

decoraties en 
ornamenten 

Sober en terughoudend mee omgaan.

welstandsniveau zwaar           voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand

welstandsniveau normaal       voor de achtergevel           In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand
                                                achter de achtergevel        In relatie tot de omgeving

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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Gemeente Apeldoorn

Bezoekadres /
Marktplein 1
7311 LG Apeldoorn

Postadres / 
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

www.apeldoorn.nl


