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         stedenbouwkundig plan
en beeldkwaliteitsplan

DE GROTE WETERING KLARENBEEK
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1

lintdorp, weids ‘mozaïek’ landschap en (landgoed-)bos. Het plangebied is met oranje 
kader aangeduid.

INTRODUCTIE
Voorliggend stedenbouwkundig plan is opgesteld in samenwerking met 
beide gemeenten middels een Werkatelier. De planontwikkeling is enkele 
jaren geleden gestart. Het heeft geresulteerd in het voorliggende plan. 
In de integrale dorpsvisie Klarenbeek 2015 (Klarenbeek, dorp met een 
hart, daterend van september 2003) was er ter plekke van de huidige 
dorspuitbreiding een sportpark voorzien. Het huidige sportpark zou 
woningbouwlocatie worden.

Het totale programma betreft uiteindelijk 91 woningen, die gefaseerd 
gerealiseerd zullen worden. Van de 91 woningen staan er straks 53 in 
Voorst en 38 in Apeldoorn. Het plangebied is 4,9ha groot, dat resulteert in 
een dichtheid van 18,5 woningen per hectare.

Het stedebouwkundig plan is een proefverkaveling wat betreft de exacte 
kavelgrootte en woningtypenverdeling. Hiermee is aangetoond dat het 
wenselijke programma realiseerbaar is. Individuele koperswensen in het 
vervolgtraject kunnen ingepast worden en kan tot aanpassingen in de 
verkaveling leiden. Op deze manier, met alle specifieke woonwensen, kan 
de gewenste dorpse variatie als vanzelf ontstaan. 

Het plan zal in drie fasen (drie bouwvelden) worden gerealiseerd.
Elke planfase vormt op zich een afgerond geheel (qua ontsluiting, 
parkeerbalans, kabels en leidingen etc).

leidraad gedurende het planproces was:
- klein apeldoornse dorpen kookboek, gemeente Apeldoorn, Uitgeverij 
  Blauwdruk Wageningen , oktober 2012.

randvoorwaardelijk:
- Ruimtelijke randvoorwaarden Klarenbeek Noord (De Dalk); gemeenten 
  Voorst en Apeldoorn, jan 2013.
- Programma van Eisen voor de inrichting van de openbare ruimte
  woningbouw Klarenbeek Noord (de Dalk); gemeenten Voorst en 
  Apeldoorn, 6 november 2013.
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dorps
- gevarieerd; niet seriematig;
- ruime kavels;
- ogenschijnlijk onontworpen: gewoon onstaan;
- ingetogen, no- nonsense
- verweven met het landschap

beelden: Klarenbeek
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2VISIE: PLANTHEMA’S

Dorps 1
Klarenbeek is een uitgestrekt lintdorp met gevarieërde bebouwing: prettig 
rommelig. Er zijn wel enkele planmatige uitbreidingen maar die zijn relatief 
kleinschalig. 

Het streven bij de nieuwe uitbreiding is om de - voor een dorp typische - 
gevarieerdheid en kleinschaligheid te implementeren in het plan. Een dorp is 
immers geen suburb, het is er niet te ‘aangeharkt’.

Dorps 2
Dorps wil zeggen wonen en werken in nauw contact met het landschap. In 
Klarenbeek is dat landschap nagenoeg overal zichtbaar: aan het eind van 
een straat, hoge bomen in de verte boven de daken, lange zichtlijnen, kleine 
weilanden tussen de bebouwing etc. 

Met groene lijnen zijn de ‘raakvlakken’ tussen  bebouwing en landschap 
getekend. Het doel is om oook in de uitbreiding zoveel mogelijk van dit 
soort randen te maken. Staand voor de voordeur moet iedereen ergens 
landschap kunnen zien.

Dorps 3
In het dorp is niet alles ingevuld; er liggen op diverse plekken ‘groentjes’, 
vaak weilandjes, die zorgen voor luchtigheid. 

Ook bij de nieuwe uitbreiding zijn dit soort plekken voorzien.

donkerbruin:  vrijstaand
grijs:   organisch gegroeid (lintbebouwing)
lichtbruin:  planmatig
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landschap
- overal (zichtbaar) aanwezig in het huidige Klarenbeek;
- lange/diepe zichtlijnen;
- robuust;

beelden: Klarenbeek
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PLANTHEMA’S

Vorm
Het (mozaïek-) landschap biedt diverse aanleidingen die doorgezet kunnen 
worden in het plan: Aansluitingen van wegen geven prachtige knopen, 
wegen zijn lang en recht, met flauwe knikken.

Twee gemeenten
Midden door het plangebied loopt de gemeentescheiding, grotendeels 
gemarkeerd door een wetering met een eikenrij. Het plan laat de wetering 
in takt maar verder is straks het verschil tussen de gemeenten niet zichtbaar.

Voorzieningen
De Klarenbeekseweg/Hoofdweg is de ruimtelijke drager van het dorp, 
hieraan zitten ook nagenoeg alle voorzieningen. Het dorp kent nagenoeg 
geen collectieve/gemeenschappelijke ruimten, eigenlijk is de provinciale 
weg dat. Er is één clustering van functies (supermarkt, kledingwinkel en 
restaurant, rode ster in tekening) dat gunstig is gelegen ten opzichte van de 
uitbreiding. Er wordt een voet-/fietsroute gemaakt naar deze plek. Verder 
is overigens het sportpark letterlijk en figuurlijk het groene en sociale hart 
van de gemeenschap (groene ster in tekening).

gemeente Voorstgemeente Apeldoorn

vlindertuin sportpark

plangebied

plantsoentrapveld

school

supermarkt
restaurant
kledingwinkel
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referentie
op diverse aspecten geldt het direct naast het plangebied gelegen buurtje 
‘De Boterbloem” als referentieproject:

-  het betreft de laatste uitbreiding van Klarenbeek;
-  de zogenaamde ‘korrelgrootte’ van het project komt overeen met de drie 
   fasen van de nieuwe dorspuitbreiding;
-  in de Boterbloem is ook gezocht naar een goede mix van de diverse 
   woningcategorieën;
-  het parkeren vindt plaats op het achterterrein;
- een deel van de openbare ruimteinrichting zoals de (plek van de)
   lichtmasten, de klinkers en de erfscheidingen (hagen) zullen ook in de 
   nieuwe uitbreidingen zo worden toegepast.
- de architectuur is ingetogen en verzorgd.

beelden: de Boterbloem, Klarenbeek
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3UITGANGSPUNTEN

0 510   25         50                 100m     

semi verharde weg

3.1 LANDSCHAPPELIJK
- groene bebouwingsrand vanuit landschap gezien (buffer, zachte 
  overgangen);
- zichtlijnen op het landschap;
- zoveel mogelijk (informele)verbindingen met bestaande weefsel (routes, 
  oranje pijlen);
- rafelige rand (en afstand) tot erven. Voormalige agrarische bedrijven zijn
  beiden gesaneerd, er heeft functieverandering plaatsgevonden;
- openheid en veel afwisseling;
- landschap naar binnen halen!rafelrand; afstand tot Dalkweg

bestaande wetering

bestaande 
hoofdwatergang
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3.2 STEDENBOUWKUNDIG

0 510   25         50                 100m     

- afgeronde woonbuurtjes  (+ te faseren);
- variatie!;
- zicht op molen;
- open houden mogelijke koppeling nieuwbouw met huidige parkeerplein
  nabij supermarkt, tbv fietsers en wandelaars;
- voorkanten - voorkanten en achterkanten- achterkanten;
- opnemen groene (speel-) ruimten in plan;
- afstand tot nieuwbouw ‘Boterbloem’;
- twee voetpaden die tevens als calamiteitenontsluiting fungeren aan de 
  Dalkweg (oranje onderbroken pijlen).

Molen de Hoop

oranje  pijlen: auto- entrees

oranje onderbroken pijlen: auto uitgangen noodverkeer

zwarte doorkruiste pijlen: ongewenste auto entrees (wel geschikt maken als 
uitgangen noodverkeer)

witte pijl: informele wandelroute
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3.3  SPECIFIEK

0 510   25         50                 100m     

- wetering als structuurdrager: 2x10m;
- buffer noordzijde (Dalk)= 10/15m;
- fietsroute vanaf sportcomplex;
- wandelroute oostelijk van Wetering;
- behoud en inpassing bestaande bomen;

wandelpad aan 
Wetering opnemen

bestaande eiken 

bestaande eiken houtwal op 
erfscheiding 

eiken op erfscheiding 

fietsroute opnemen

bomen recent geplant 
in de vorm van 
laanbeplanting
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1. variatie! in woningtypen en in positie op de kavel

  8. groene hoeken

  3. overal (zicht op) landschap

 6. eenvoudige, groene smalle straten (vlak profiel, groene
    erfafscheidingen)

  2. voorzijdes naar het landschap en ‘zachte’ randen

  5. kappen verplicht en gevariëerd

7. verzorgde erfscheidingen (zijtuinen en voortuinen)

4. diverse parkeeroplossingen (met name op achterterreinen), zo min 
mogelijk auto’s op straat

dorpse bebouwing en dorpse openbare ruimte (een dorp is geen suburbane wijk! )
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1. variatie! in woningtypen en in positie op de kavel

  8. groene hoeken

  3. overal (zicht op) landschap

 6. eenvoudige, groene smalle straten (vlak profiel, groene
    erfafscheidingen)

  2. voorzijdes naar het landschap en ‘zachte’ randen

  5. kappen verplicht en gevariëerd

7. verzorgde erfscheidingen (zijtuinen en voortuinen)

4. diverse parkeeroplossingen, zo min mogelijk auto’s op straat
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BASISKAART
met oranje cirkels is een straal van 10m getekend rondom waardevolle te behouden 
bomen. Hierbinnen mag niet gebouwd worden. De oranje onderbroken lijnen zijn 
afgesproken afstanden (tot de Dalkweg, tot de wetering en tot een houtwal).

In gele onderbroken lijn de plangrens.
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4VERKAVELINGSPLAN
proefverkaveling
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proefverkaveling

met bestaande bomen, hagen en groene ruimtes
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proefverkaveling: parkeren
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Klarenbeek, Dorpsuitbreiding Verkavelingsplan 
onderdeel parkeerbalans
datum 24-JAN-2014

fase 1

woningtype aantal pnorm parkeervraag
rijwoning 5 2 10
2-onder-1 kap 10 2 20
appartement
vrijstaand 7 2 14

parkeervraag 59,6
parkeren eigen perceel 19
parkeren openbare ruimte 41
parkeeraanbod 60
resultaat +0,4

fase 2

woningtype aantal pnorm parkeervraag
rijwoning 12 2 24
2-onder-1 kap 22 2 44
vrijstaand 4 2 8

parkeervraag 76
parkeren eigen perceel 26
parkeren openbare ruimte 50
parkeeraanbod 76
resultaat 0

fase 3

woningtype aantal pnorm parkeervraag
rijwoning 2
2-onder-1 kap 2
vrijstaand 5 2 10

parkeervraag
parkeren eigen perceel 17
parkeren openbare ruimte
parkeeraanbod
resultaat

10

12         1,3                    15,6

4                      8
20

38

22
39
+1

Klarenbeek, Dorpsuitbreiding Verkavelingsplan 
onderdeel parkeerbalans
datum 24-JAN-2014

fase 1

woningtype aantal pnorm parkeervraag
rijwoning 5 2 10
2-onder-1 kap 10 2 20
appartement
vrijstaand 7 2 14

parkeervraag 59,6
parkeren eigen perceel 19
parkeren openbare ruimte 41
parkeeraanbod 60
resultaat +0,4

fase 2

woningtype aantal pnorm parkeervraag
rijwoning 12 2 24
2-onder-1 kap 22 2 44
vrijstaand 4 2 8

parkeervraag 76
parkeren eigen perceel 26
parkeren openbare ruimte 50
parkeeraanbod 76
resultaat 0

fase 3

woningtype aantal pnorm parkeervraag
rijwoning 2
2-onder-1 kap 2
vrijstaand 5 2 10

parkeervraag
parkeren eigen perceel 17
parkeren openbare ruimte
parkeeraanbod
resultaat

10

12         1,3                    15,6

4                      8
20

38
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39
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Klarenbeek, Dorpsuitbreiding Verkavelingsplan 
onderdeel parkeerbalans
datum 26-jun -2014

fase 1

woningtype aantal pnorm parkeervraag
rijwoning 5 2 10
2-onder-1 kap 10 2 20
appartement
vrijstaand 2(7)*     2    9(14)

parkeervraag 54,6
parkeren eigen perceel 19
parkeren openbare ruimte 36
parkeeraanbod 55
resultaat +0,4

fase 2

woningtype aantal pnorm parkeervraag
rijwoning 12 2 24
2-onder-1 kap 22 2 44
vrijstaand 4 2 8

parkeervraag 76
parkeren eigen perceel 26
parkeren openbare ruimte 50
parkeeraanbod 76
resultaat 0

fase 3

woningtype aantal pnorm parkeervraag
rijwoning 2
2-onder-1 kap 2
vrijstaand 5 2 10

parkeervraag
parkeren eigen perceel 17
parkeren openbare ruimte
parkeeraanbod
resultaat

10

12         1,3                    15,6

4                      8
20

38

22
39
+1

* toezegging gemeente Voorst 20-06-14

voetpad= tevens ontsluiting 
bij calamiteiten 
(anti inrijdpaal bij Dalkweg)

voetpad= tevens ontsluiting 
bij calamiteiten 
(anti inrijdpaal bij Dalkweg)

34

11

6

14

5

7

4

4

22

6m



DE GROTE WETERING, KLARENBEEK       I     STEDENBOUWKUNDIG PLAN JUNI 2014ROB ABEN LANDSCHAPSARCHITECTUUR IN OPDRACHT VAN D&D PROJECTEN KLARENBEEK 21

P

P

P

P
P

P
P

P
P

P

P

P
P

P
P

P

P
P

P

P

P
P

P

PP
P

P

P

proefverkaveling: waterhuishouding

onder de verhardingen komen infiltratiebuizen te liggen

te verplaatsen 
overstort 
(pompgemaal)

wadi t.p.v. huidige 
wetering

deels verlegde 
hoofdwatergang

bestaande greppel

nieuwe greppel
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proefverkaveling

nb bergingen en garages zijn nog niet getekend
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5OPENBARE RUIMTE

Gericht op landelijke karakter en op samenhang, de gebouwen en kavels 
zijn juist gevariëerd.

erfscheidingen

overal beukenhagen, vgl. de Boterbloem, geen achtertuinen zichtbaar 
vanaf de straat.

grote (tussen-) ruimtes

landschappelijk; robuust, landelijk

wegen

dorps, zo eenvoudig mogelijk, geen trottoirs (wel paden)

achterterreinen

parkeerterrein: één verhardingsvlak, incidenteel een (eerste grootte 
boom). 

bomen

bijna overal eiken

paden

zo natuurlijk mogelijk (verstevigde zandpaden)
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landelijk gebied, aaneengesloten grote ruimte

tussenruim
te: openheid

tussenruim
te: w

etering,  w
eelderige beplanting, pad

tussenruimte: openheid
tussenruimte: eigen karakter

tussenruimte: eigen karakter

concept openbare ruimte inrichting
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schapenweide
schapenweide

natuur/spelen

kruidenmengsel

spelen, stammen

senioren/kleinschalig

concept openbare ruimte inrichting

achterterrein: eenvoud

achterterrein: eenvoud

achterterrein: eenvoud

- straten: eenvoud, vlak profiel, dorps
- tussenruimtes: landschappelijk, landelijk
- achterterreinen: robuust, achterkanten, hagen contractueel vastleggen
- hagen! als erfscheiding en rondom de twee verblijfsplekken
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concept openbare ruimte inrichting: bomen

- bestaande bomen (eiken, met bruine stip op tekening) handhaven;
- nieuwe bomen: veelal strooien, bijna overal  eiken
- incidenteel een andere boom: bij spelen:  notenbomen

noten

dichte rij bomen

beuk



DE GROTE WETERING, KLARENBEEK       I     STEDENBOUWKUNDIG PLAN JUNI 2014ROB ABEN LANDSCHAPSARCHITECTUUR IN OPDRACHT VAN D&D PROJECTEN KLARENBEEK 27

langzaam verkeer routes
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Principeprofielen

1. vlak profiel , afwaterend aan 'buitenzijde';

2. rabatstrook (afwijkende  verharding) aan kavelzijde. Anti-
parkeermaatregel (haag, paal en draad of greppel) aan buitenzijde. 

Voordelen rabatstrook: 
- optische versmalling van de weg;
- 'afstandhouder' tussen haag en weg;
- ruimte voor kabels en leidingen (dicht bij huisaansluitingen en 
  verlichting);
- suggestie loopzone;

3. indien er langsparkeren plaatsvindt dan aan kavelzijde in een 
grintberm (1.80m) of aan 'buitenzijde' in de berm (op verstevigd gras);

4. verlichting in haag opgenomen 

variant met parkeren aan 'buitenzijde'

basisprofiel

variant met grindstrook: parkeren aan kavelzijde
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locaties profielen
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C-C'

C-C'

I-I’

k&L: 1.80m

k&L: 1.80m
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4

6.50 5 6

 

4

6.50 5 6

basiskaart verkaveling 11-07-13
locaties profielen

D
-D

'

E-
E'

k&L: 1.80m

k&L: 1.80m
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4

6.50 5 6

basiskaart verkaveling 11-07-13
locaties profielen

F-F'

F-F''

k&L: 1.80m k&L: 1.80m

k&L: 1.80m



DE GROTE WETERING, KLARENBEEK       I     STEDENBOUWKUNDIG PLAN JUNI 2014ROB ABEN LANDSCHAPSARCHITECTUUR IN OPDRACHT VAN D&D PROJECTEN KLARENBEEK 34

I-I’

basiskaart verkaveling 11-07-13
locaties profielen

G
-G

'

k&L: 1.80m

I-I’

k&L: 1.80m k&L: 1.80m

H
-H

'
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basiskaart verkaveling 11-07-13
locaties profielen

I-I'

j-j'

I-I’

I-I’
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materialen- en uitwerkingsvoorstellen

rijwegen: rode betonstraatstenen (vgl Boterbloem)

- halfsteens voor rabatstrook, keperverband voor rijweg
- alles in 1 kleur

langsparkeren aan kavelzijde: gebroken grind
- conform elders in Klarenbeek maar ook bijv in Ugchelen (zie afbeelding)
- maasgrind: grijs/wit/creme, verstevigd met Ritterplaten.
- mantelbuizen vooraf aan te brengen
- geen opsluitbanden zichtbaar (verholen aangebracht).
- inritten evt. klinkeren

langsparkeren aan buitenzijde: verstevigd gras

- voorstel: klostermann betonrasters
- aandachtspunten: groeiperiode gras na aanleg, hoogte van beton vs.
  aarde (graswortels dienen beschermd te worden)

rijwegen: vlak profiel

-  afwatering A) naar groengebieden/greppels: rechtsreeks of via goten 
   of B) via infiltratieriool
-  geen trottoirbanden, verholen gelegen opsluitbanden

parkeerterreinen: betonstraatstenen

-  een aaneengesloten vlak,  aandachtspunt is de parkeervak aanduiding
   (minimaal, bijvoorbeeld met witte klinkers)
-  antractietkleurig

paden: halfverharding

- smal;
- lijkend op puin/zandpad de Dalk;
- rolstoeltoegankelijk;
- mag niet 'afgeven';
- moet makkelijk herstelbaar zijn ivm kabels en leidingen;
- voorstel: stabilizer met afstrooilaag (IJssel mix)
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materialen- en uitwerkingsvoorstellen

erfscheidingen: beukenhagen

- laag voor, hoog bij achtertuinen
- conform Boterbloem
- onderhoud door particulieren
- ook aan achterterreinen

verlichting

-  eenvoudige 6m masten met paaltoparmatuur (zoals ook bij de 
    Boterbloem) 
-  geplaatst in haag (zoals ook bij de Boterbloem)
-  verzinkt

electra/cai kasten etc

-  geplaatst in haag (zoals ook bij de Boterbloem)

meubilair

- terughoudend toepassen
- nader af te stemmen
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materialen- en uitwerkingsvoorstellen: grote ruimtes

Noord- zuid strook tussen fase 1 en 3: landschappelijke inrichting

- kruidenmengsel, extensief te maaien;
- intensief gemaaide grassstrook nabij pad (ca 2m);

speelplek: landelijke sfeer

- speeltoestellen van duurzaam hout, evt. aangevuld met  enkele
  spelaanleidingen van stammen;
- verspreid staande notenbomen;

speelplek: landelijke sfeer

- veldesdoornhagen (acer campestre) rondom;
- houten entree poortjes;
- intensief te maaien gras;
- referentie: de Veldjes Twello;

afwatering

- wadi 
- nabij wetering, met riet

afwatering: greppels

- dient tevens als anti parkeermaatregel
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6
6.1 Opzet beeldkwaliteitsparagraaf
De criteria voor beeldkwaliteit sluiten enerzijds aan op de Welstandsnota's van beide gemeenten, op 'het klein 
apeldoorns dorpen kookboek' (uitgeverij Blauwdruk oktober 2012) op de opzet van het stedenbouwkundig 
plan ( december 2013). Het plan wordt als een geheel beschouwd, zonder onderscheid tussen verschillende 
deelgebieden. Op enkele plekken in het plan is de locatie aanleiding  tot een specifieke aanpak/architectuur.

6.2 Ambitie: Dorps bouwen
In het stedenbouwkundig plan wordt gepleit voor variatie: onder andere door het mixen van 
woningcategorieën, verspringende rooilijnen en wisselende dakoriëntaties ontstaat een kleinschaligheid die  
past bij het dorp Klarenbeek. Hoe deze variatie er precies uitziet en waar de woningen exact komen willen we 
in deze fase zo globaal mogelijk houden omdat de looptijd van het project ca 10-12 jaar zal duren. Dankzij 
deze lange termijn en omdat het uitgangspunt is dat kopers actief meebepalen wat er gebouwd gaat worden, 
wordt de gewenste differentiatie die voor het dorpse karakter zo van belang is als vanzelf georganiseerd. 
Tegenover de gevariëerde bebouwing staat een sobere openbare ruimte die juist voor samenhang zorgt.

6.3 Waarom beeldkwaliteitseisen?
Met de beeldkwaliteitsrichtlijnen worden enkele keuzen vooraf gesteld, zodat - zonder een te eenduidig 
beeld te doen ontstaan of de mogelijkheden teveel te beperken - de bebouwing toch een samenhangend 
beeld zal vertonen. Ervaring en onderzoek maken steeds duidelijker dat onroerend goed méér waarde 
behoudt als er een juiste verhouding bestaat tussen onderlinge variatie aan de ene kant en samenhang met 
het geheel aan de andere kant. Bewoners, ontwikkelaar en ontwerpers worden uitgedaagd om zich door het 
stedenbouwkundig plan en de beeldkwaliteit te laten inspireren. De welstandscommissie zal de plannen aan 
de beeldkwaliteitseisen toetsen.

6.4 Excessenregeling en hardheidsclausule
Indien een plan niet (geheel) aan de beeldkwaliteitseisen voldoet, maar - in de geest van het plan - toch een 
aantoonbare meerwaarde betekent voor de ruimtelijke kwaliteit van het geheel, kan van de criteria worden 
afgeweken. Zie daarvoor de algemene criteria en de hardheidsclausulen in de Welstandsnota's, die ook hier 
van toepassing zijn. In beide gevallen is een gemotiveerd advies van de welstandscommissie nodig.

6.5 Criteria
Ontwerp
• De bebouwing moet zorgvuldig, evenwichtig en vakkundig worden ontworpen.

Situering woningen
• Conform bestemmingsplan. 
• Om het dorpse karakter te benadrukken wordt in het stedenbouwkundig plan ingezet op verspringende
   rooilijnen en wisselende dakoriëntaties.
• Rondom bestaande bomen wordt voldoende ruimte gehouden om de landschappelijke waarden van het 
   plan te waarborgen.

Hoofdvorm woningen
• De bebouwing is anderhalve laag tot twee lagen met kap (conform bestemmingsplan).
• Platte daken zijn niet toegestaan.
• Om het dorpse karakter te benadrukken dient het dakvlak dominant in beeld te zijn.

Hoofdvorm appartementencomplex 
• Om het dorpse karakter te benadrukken wordt het appartementencomplex uitgevoerd in twee lagen met 
  kap. 

Kleur- en materiaalgebruik
• Gevels van overwegend gebakken steen in een overwegend rode kleur (ook als mengsel). Verschillende
  roodtinten (zoals roodbruin, paarsrood, bruinpaars en oranjerood) kunnen voorkomen.
• Ondergeschikte geveldelen kunnen in andere kleur- en materiaalsoorten uitgevoerd worden zoals grijs
  stucwerk/ keimwerk en gedekte houten gevels. 
• Genuanceerd metselwerk.
• Daken zijn voorzien van dakpannen, ongeglazuurd (dus niet verglaasd), waarbij een rieten dak ook tot de 
   mogelijkheden behoort.

Detaillering
• Een zorgvuldige en eenvoudige detaillering.
• Kunststofkozijnen zijn toegestaan, mits met een op hout gelijkende detaillering (dus geen vlakke profielen).

Aan- en uitbouwen
• Eventuele bijgebouwen zijn mee ontworpen met het hoofdgebouw met vergelijkbaar kleur- en 
  materiaalgebruik en detaillering. Platte daken zijn bij aan- en uitbouwen wel toegestaan.
• Bergingen en  garages worden  in principe in dezelfde materialen uitgevoerd als de woningen.

Buitenruimte
• De buitenruimte zorgt voor samenhang en aansluiting op het omliggende landschap door de inrichting 
  eenvoudig en eenduidig te houden.
• Tussen de verschillende bouwvelden komen open ruimtes met een landschappelijke inrichting.
• Rondom de woonpercelen (dus ook op de achterterreinen), op eigen grond, wordt een haag  aangeplant. Dit
  met uitzondering van de plaats waar zich een pad of een oprit bevindt. Het handhaven en beheren van de 
  hagen wordt contractueel vastgelegd.

Openbare ruimte
• De openbare ruimte inrichting sluit aan op de inrichting van de Boterbloem.
• de toegepaste materialen zijn sober en terughoudend, passend bij een dorpse no nonsense uitstraling.
• Bestaande bomen worden gehandhaafd.
• De groene ruimten worden informeel ingericht; met gras, hagen, solitaire bomen en hout (stammen) en/of met 
landelijke beplanting.

BEELDKWALITEITSPLAN

afbeelding:
referentie van een asymetrische kap 
(Salverda, Nieuw Leusen). 
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LEGENDA 
 
  lage goothoogte (3m) 
  ontwerp gevel tweezijdig geörienteerd
  extra aandacht voor kopgevel
  hoge haag (1,8m)
  lage haag (1m)
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inpassing plan

Rob Aben Landschapsarchitectuur i.s.m.  
Tim van Oosterbos en de gemeenten 
Voorst en Apeldoorn
in opdracht van D&D projecten Klarenbeek


