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* De mooiste bloemkoolwijk van Nederland: een 
groene stad in de stad.
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> H 1 Inleiding

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 Maten is een wijk die nu 40 jaar oud is. Dit betekent dat veel 

woningen worden opgeknapt of uitgebreid en aangepast aan de 

huidige eisen en wensen. De eerste bewoners van de Maten worden 

bijvoorbeeld steeds ouder, wat ook vaak leidt tot de wens de 

woning aan te passen of andersoortige voorzieningen in de buurt 

te gebruiken. De trend om spaarzamer om te gaan met energie en 

gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen (zoals zonne-

energie) heeft ook zijn invloed op de verschijningsvorm van woningen. 

Dit Beeldkwaliteitsplan heeft tot doel de samenhang en de kwaliteit 

van de bebouwing en de leefomgeving te behouden en te versterken. 

De Maten heeft door zijn stedenbouwkundige opzet veel situaties 

waar achtertuinen grenzen aan openbaar gebied. Dit maakt de 

uitstraling van de wijk en buurten vanaf de wegen vaak laagwaardig 

en rommelig. Door de specifieke opzet is de overgang tussen de 

bebouwing, (achter)tuinen en de openbare ruimte kwetsbaar. In dit 

beeldkwaliteitsplan wordt dan ook extra aandacht besteed aan deze 

overgangen.

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 kwaliteit van de verschillende typen 

openbare ruimte; 

•	 de samenhang van bebouwing, erfafscheidingen en openbare 

ruimte binnen de specifieke stedenbouwkundige structuur van De 

Maten

•	 het behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en 

structuren; 

Het Beeldkwaliteitplan is de helpende hand bij het maken van plannen. 

Daarin wordt niet voorgeschreven wat u moet doen. Het geeft 

wél Handreikingen om te helpen bij de planontwikkeling zodat die 

aansluit op de karakteristieken van de wijk.  Dit Beeldkwaliteitsplan is 

gebaseerd op het Dik Apeldoorns Stadskookboek. De handreikingen 

en tips uit dit kookboek, vindt u ook in dit beeldkwaliteitsplan terug. 

Om ervoor te zorgen dat andere bewoners op een vergelijkbare 

manier een bijdrage leveren aan de  aantrekkelijkheid van De Maten, 

geeft dit beeldkwaliteitsplan ook een aantal regels in de vorm van 

een formeel welstandskader. Deze staan in hoofdstuk 4 van het 

Beeldkwaliteitplan. Dit zijn de officiële regels die de Woningwet vraagt 

om derde-belanghebbenden (bijvoorbeeld uw buren) voldoende 

zekerheid te bieden dat het gebied niet verrommelt. 

1.1.Waarom een Beeldkwaliteitsplan? 1.2. Wat is een Beeldkwaliteitsplan?

1.3. Hoe werkt het?
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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 waaraan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit plannen 

toetst.

De Maten beslaat het een groot deel van het oostelijk grondgebied 

van Apeldoorn. De wijk is een geliefde woonlocatie en er is geen 

sprake van grootschalige herontwikkeling. Het plangebied komt 

overeen met de plangrenzen van het  Bestemmingsplan De Maten.

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. U kunt 

daarvoor een afspraak maken. 

Bij het ontwerpen van uw plannen kan ook nog het volgende voor u 

van belang zijn:

Cultuurhistorische Analyse
In de Cultuurhistorische Analyse van de Maten en van de Eglantier 

staat uitvoerig beschreven hoe de plannen voor de wijk zich 

ontwikkeld hebben en hoe de wijk is opgebouwd. Ook wordt (vanuit 

cultuurhistorisch oogpunt) een waardering gegeven van de ruimtelijke 

structuren, openbare ruimte en architectuur die de Maten kenmerken. 

Deze CHA is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd en is te 

vinden op: http://www.CODA-apeldoorn.nl

Reclame
Voor de richtlijnen die gelden voor reclameobjecten verwijzen wij 

nu naar het reclamebeleid dat u kunt vinden op de gemeentelijke 

website. Voor de Eglantier is door de ondernemers een gebiedgericht 

reclamebeleid opgesteld, met specifieke regels en uitgangpunten voor 

de reclame-uitingen in het wijkwinkelcentrum. 

Bestemmingsplan
Naast dit Beeldkwaliteitsplan geldt voor dit gebied ook het 

Bestemmingsplan Zuid Oost De Maten. Deze kunt u vinden op 

www.ruimtelijkeplannen.nl

Omgevingsvergunning
Als u een huis, bedrijfspand of bijvoorbeeld een schuur wilt bouwen of 

verbouwen heeft u daar in veel gevallen een vergunning voor nodig. 

Deze vergunning vraagt u gemakkelijk aan via www.omgevingsloket.nl. 

Eén van de onderdelen waarop getoetst zal worden is of het plan aan 

de welstandseisen voldoet.

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.

1.4. Gebiedsbegrenzing

1.5. Samenwerking

1.6. Wat is verder nog van belang?

http://www.coda-apeldoorn.nl/collecties/coda-archief-kenniscentrum/omgevingsgeschiedenis/cultuurhistorische-analyses-en-brochures/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.apeldoorn.nl/welstand
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> Het stemvorkmodel uit het uitbreidingsplan de Maten 1965 

vormde de basis voor de opzet van de wijk: een steeds verder 

vertakkend stelsel van wegen gescheiden door een centraal 

parkgebied dat van buiten de wijk naar binnen komt. 

Apeldoorns Kanaal (1829)

historische groenstructuur

spoorlijn Apeldoorn-Zutphen (1876)

voormalige gemeentelijke vuilnisbelt, nu Kanaalpark

pre-stedelijk wegtracé (voor 1970)

pre-stedelijke structuur (voor 1970) herkenbaar in stedenbouwkundige opzet 

tracé hoogspanningsleiding, herkenbaar in stedenbouwkundige opzet

objecten met hoge cultuurhistorische/stedenbouwkundige waarde

objecten met positieve cultuurhistorische/stedenbouwkundige waarde

bijzonder (experimenteel) complex jonger dan 50 jaar

gemeentelijk monument

> LEGENDA 
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> Ontstaansgeschiedenis

> De menselijke maat staat centraal bij de opbouw van de 

woonomgeving met nieuwe vormen als het woonerf. Schetsen 

uit ‘Mensen in Maten’ van het Bureau Voorlichting van de 

gemeente in 1972

> De naam Maten verwijst naar de 
natte hooilanden, zoals die hier tot 
de bouw van de wijk lagen.

Al tijdens de aanleg van de grote uitbreidingswijken in Zevenhuizen en Zuid 
in de periode van de wederopbouw, had de gemeente plannen om het grote, 
laaggelegen en dus natte graslandgebied ten zuidoosten van de stad te ont-
wikkelen tot een grootschalige uitbreidingswijk met 6000 woningen: De Ma-
ten. Het ontwerp voor De Maten van eind jaren zestig en begin jaren zeventig 
was een stijlbreuk met dat van Zevenhuizen en Zuid. Overal in Nederland 
begon men te twijfelen of zo efficiënt, snel en goedkoop mogelijk bouwen 
een aantrekkelijke woonomgeving opleverde. Volgens velen was de mense-
lijke maat uit het oog verloren en was er te weinig oog voor behoeften zoals 
contact met elkaar en met de natuur. De menselijke maat en het contact met 
de natuur werd het uitgangspunt voor De Maten. Nieuwe concepten zoals het 
woonerf en de woonbrink werden geïntroduceerd. 

De wijk werd aanvankelijk opgezet als een soort ‘stemvork’: een hoofdontslui-
ting van twee uitlopers (Gildenlaan en Laan van Maten) met daartussen een 
parkgebied dat in het buitengebied doorloopt. Aan die hoofdstructuur zijn 
kleine woonbuurten ontworpen en daartussen kwamen groenstructuren die 
zich overal naartoe vertakken. Het ontwerp van de wijk is gericht op het creë-
ren van een beschutte woonomgeving, toegesneden op de menselijke maat, 
waar ontmoeting en interactie tussen bewoners centraal staan. 

Tegenwoordig staan dit soort woongebieden bekend als een bloemkoolwijk; 
een wijkstructuur die door zijn typische opzet en zijn herhaalde vertakkingen 
doen denken aan een bloemkool of broccoli. De bouw van de wijk vanaf begin 
jaren zeventig vond in verschillende fasen plaats. Na de aanleg van Maten-
dreef en Matenhorst volgden Matendonk en Matenveld en tot slot Matenhoe-
ve en Matengaarde. Tijdens de realisatie werd het woningaantal opgevoerd 
tot 11.000. Hiervoor werden de beide uiteinden van de stemvork met elkaar 
verbonden, waardoor de Matenring ontstond. Een gedeelte van het parkge-
bied werd hiervoor opgeofferd.
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INTERMEZZO
> Historische sporen in de Maten

Terwijl in andere plannen vaak de verkaveling van het agrarische land 
zichtbaar wordt in bijvoorbeeld een nieuw stratenpatroon, is in de Maten 
bijna niets meer over van vroeger. Bij de bouw van de Maten is bijna 
alle historie ‘gewist’. De ontwerpers van de wijk wilden graag bestaande 
elementen van het landschap in de nieuwe wijk wilden handhaven, maar 
dat ging bijna niet omdat het gebied zo nat was. Als je weet waar je moet 
kijken, dan zijn er nog wel een paar sporen te ontdekken.  Er zijn een paar 
wegen behouden, een aantal oudere huizen en boerderijen en een paar 
bomenlaantjes en solitaire bomen. 

Zo loopt er dwars door de Maten een kaarsrecht fietspad met grote 
bomen erlangs. Dit is een oude weg die rond 1894 werd aangelegd om 
de Ericastichting te ontginnen. De weg loopt kaarsrecht, met een knik, 
wat verder in de Maten bijna niet voorkomt. De bomen zijn overigens 
waarschijnlijk tijdens de bouw van de wijk opnieuw aangeplant. De 
Landdrostlaan en het Kanaal met daarlangs de weg over de oostelijke dijk 
zijn ook herkenbare rechtlijnige oudere structuren.

Om een speelveldje aan het Schepenenveld en bij de school met speelveld 
aan Holtrichtersveld/Schoutenveld staan nog oude bomen. Deze bomen zijn 
de restanten van een oude houtsingel, die omstreeks 1900 al bestond. 

De straten Ovenbouwershoek en Ketelboetershoek zijn oude straten die 
behouden bleven in het nieuwe plan voor Matenhoek. Hierlangs staat nog 
een aantal huizen uit de 1930er jaren, met steile kappen haaks op de straten. 
Een andere oudere structuur ligt ten zuiden van het Magistratenveld. Het 
betreft een slingerend pad dat het tracé van een verdwenen beek volgt.

De Barnewinkel is een oude weg waarvan het deel tussen de Zutphensestraat 
en de Koperslagersdonk bewaard gebleven is. Aan de Barnewinkel staat 
nog een boerderij die in 1928 werd gebouwd en die eigendom was van de 
inrichting Het Apeldoornsche Bos. De kinderboerderij aan de Pallietergaarde 
zit in een oude boerderij uit de jaren 30 van de vorige eeuw.

Tot slot is ook een deel van de Olieslagershorst nog een overblijfsel uit de 
tijd voor de bouw van de Maten. Dit pad volgt het tracé van een kaarsrechte 
heideontginningsweg, die vroeger nog verder doorliep in zuidelijke richting.

> Ericastichting voor (onder) en na de bouw van de Maten
(foto: CODA archief)
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> Historische sporen in de Maten > karakteristieke panden
We mogen in de gemeente Apeldoorn trots zijn op de diversiteit van de verschillende wijken, dorpen en gebieden, die 
elk hun eigen uitstraling hebben. Om die diversiteit te bewaren worden in het bestemmingsplan karakteristieke panden 
aangeduid. Het zijn bijvoorbeeld oude boerderijen 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 panden beschermd tegen sloop. 

INTERMEZZO

> Behoud waardevolle aspecten
Behoud de waardevolle aspecten van karakteristieke panden: 
het gaat daarbij vooral om de hoofdvorm, het gevelbeeld en de 
bouwstijl.

> Herstel originele elementen
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.

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

> Maak een passend erf
Probeer het erf op zo’n manier in te richten, dat het goed past bij 
het historische karakter van het pand.

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

> Enkele van de karakteristieke panden in het gebied. 
Deze zijn als zodanig aangeduid in het bestemmingsplan.
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> De ruimtelijke opbouw van de Maten: 

een zich steeds verder vertakkend stelsel 

van wegen, van formeel naar informeel,. 

Een centraal groengebied met groene 

uitlopers die tussen de buurten liggen. 

Naar binnengekeerde buurten met elk hun 

eigen opzet en architectuur.
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> Van hoofdweg naar woonerf
Hoe langzamer je gaat, des te meer je ziet  

In De Maten is sprake van een getrapte overgang van hoofdweg 

buurtontsluiting, woonerf en uiteindelijk naar de woning. Dit betekent 

ook: hoe dichter bij de woning, hoe gedetailleerder de omgeving. 

Langs de hoofdwegen staat vooral helder en eenduidig groen: 

bomenrijen in een berm. Soms piept er hogere bebouwing boven het 

groen uit en duiken wat rijtjes op vanachter het groen. De hoogbouw 

staat meestal bij de belangrijke plekken in de wijk: de afslag naar een 

buurt of het buurtwinkelcentrum. 

Eenmaal op de buurtontsluitingsweg worden de straten smaller en zijn 

er meer dingen te zien: verspringende rijtjes woningen, stukjes berm 

langs de weg, een parkeervak en inritten naar de woonerven. Het 

woonerf, waar het stapvoets rijden is, geeft gelegenheid de kleinste 

details te zien: erkers, vooruitstekende bergingen, verspringende 

dakranden, bijzonder vormgegeven raampartijen. Ook het groen doet 

mee in die kleinschaligheid. Verhoogde plantvakken, hier en daar een 

boom, een speelplekje in de oksel van een bocht. Alles met veel liefde 

en aandacht voor het detail ontworpen.

Wandelend of fietsend laat De Maten zich op een andere manier zien 

dan met de auto. Via groenstroken, slingerende paden en bruggen 

ga je van de ene naar de andere leefwereld. Uiteindelijk kom je in het 

buurtmidden, het groene hart van de buurt met daaraan gekoppeld de 

basisscholen. De wijk zit eigenlijk heel knap in elkaar.

> De hoofdstructuur (de Laan van Maten); helder aangezette eenduidige beelden van gras met bomen.

> In een hofje; een optelsom van dingen die in elkaar lijken te groeien maken onduidelijk wat hoofd- 

en bijzaak is

> Het eindpunt van de woning; openbaar groen gaat 

naadloos over in tuingroen dat doorloopt tot de 

voordeur.

> Tuingroen begeleidt het achterpad waar zich 

een nieuwe reeks van groene ruimtes bevinden.
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> De opgaven
met respect voor het verleden keuzes maken voor de toekomst

De Maten is een van de laatste wijken die ontworpen is vanuit een 

duidelijk maatschappelijk ideaal over de manier waarop mensen met 

elkaar samenleven. Tegenwoordig komt dat niet altijd meer overeen 

met dat ideaal uit de jaren zeventig. Dit roept de vraag op hoe de 

veranderende woonwensen vorm kunnen krijgen met respect voor 

de oorspronkelijke opzet en kwaliteiten van de wijk. Het gaat daarbij 

om meer dan alleen zorgvuldig omgaan met uitbouwen aan woningen 

of verhardingen aanpassen. De wijkopbouw zelf heeft een paar 

eigenaardigheden die de wijk aantrekkelijk houden. Daarom gaan we 

uitgebreid in op de volgende twee dilemma’s:

1. Natuurlijk groen maar geen jungle

De Maten is niet te beschrijven zonder eerst iets te zeggen over het 

groen. De wijk is er tot in de haarvaten mee doordrongen. Voor veel 

mensen geeft juist dat groen karakter aan de wijk. Groene wijken zijn 

voor Apeldoorn op zich niet uniek, maar de wilde, natuurlijke manier 

waarop het groen van het wijkpark tot aan de woonkamer doorloopt, 

komt nergens anders zo overtuigend voor als in De Maten. Het 

ontwerp van een op de natuur geïnspireerde, groene woonwijk past 

in het streven uit de jaren zeventig om een heel andere wijk te maken 

dan het ‘steriele en strakke’ Zevenhuizen. 

De natuurlijkheid is gelijk te zien in de manier waarop het park met 

zijn groene vingers de woonbuurtjes ingaat en zich daar vertakt in 

veldjes, groenstroken en plantvakken. Oude bomen die er al stonden 

werden gespaard en bewoners werden met concrete tuinadviezen 

gestimuleerd extra bomen in de eigen tuin aan te planten om zo de 

natuur tot aan de woning te brengen. Het natuurlijke beeld van de 

wijk komt niet alleen door de hoeveelheid beplanting maar ook door 

de losheid ervan. Symmetrie en rechtlijnigheid is vermeden. Vooral > Via grillige natuurzones komt het groen aan in de woonwijken en vertakt zich verder in alle 

richtingen de woonerven in.

> Het Matenpark vormt het groene wilde hart van de wijk dat zich met brede water en groenzones vertakt 

de wijken in.
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boomsoorten die refereren naar de lage ligging van het gebied en met 

natuurlijke vormen komen voor, zoals els, wilg, kers en een grote variatie aan 

struiken. Zelfs in de keuze van de verhardingsmaterialen en het meubilair 

werd natuurlijkheid nagestreefd. Een mooi voorbeeld is de honingraattegel 

die je vooral nog in Matendreef ziet. Door zijn zeshoekige vorm geeft die 

tegel vanzelf grillige padenranden, die heel anders ogen dan de tot dan toe 

gebruikte vierkante 30x30 cm tegel.

Het groen is naast beeldbepalend ook structuurbepalend. De ‘stemvork’ met 

steeds fijnere vertakkingen – de wegen – is vrijwel geheel voorzien van groen 

en veel minder van gebouwen. Dat maakt de beleving van de ruimtelijke 

opzet van de wijk wel kwetsbaar. Levend groen is nu eenmaal veranderlijker 

dan gebouwen van beton en steen. Het inmiddels volwassen groen is op 

veel plekken in elkaar gegroeid en samengesmolten met het groen in de 

privétuinen. Daardoor zijn groenzones die vroeger uit duidelijk herkenbare 

lagen bestonden (gras, kruiden, hagen, heesters, singels, bomen, houtwallen) 

veranderd in één groene deken, die overal overheen ligt en tussendoor 

loopt. Het gevaar bestaat dat in plaats van een mooi contrastrijk geheel een 

‘groene soep’ overblijft. Wel groen, maar ook niet meer dan dat.

Op de woonerven is het beheer van het groen vaak er niet meer op gericht 

het groen te begeleiden in zijn natuurlijke ontwikkeling. Het groenbeheer is 

veranderd in een strijd om het groen in te tomen en te beheersen. Dat is voor 

een beheerder geen leuk werk, kost veel tijd en geld en levert uiteindelijk 

ook geen bevredigend resultaat: vaak een uitgeblust stukje groen dat vooral 

opvalt door zijn sleetsheid en niet door zijn toegevoegde waarde. Al snel 

ontstaat de vraag of het niet beter weg kan. Een kritische blik waar dat wel 

en niet kan, zonder het groene karakter van de wijk onderuit te halen, is dan 

nodig.

toen: groen tot aan de gevel: 
gericht op interactie

nu: doorgeknipte wereld met 
harde grens: gericht op privacy

2. De achterkant van de één is de voorkant van de ander

Ook de privétuinen aan de voor- en achterzijde van de woningen zijn in De 

Maten ontworpen als bouwsteen van de groene wijk waar het groen tot aan 

de woningen zou doorlopen. De idealistische gedachte was dat de tuin een 

overgangszone zou zijn tussen het privédomein (het huis) en de openbare 

ruimte (het woonerf of de groenstrook). De tuin was dan ook niet bedoeld 

om je in af te zonderen maar juist om vandaaruit de spelende kinderen in 

de gaten te houden of een praatje te maken met de buren. Daarom werden 

de achtertuinen ook niet met de ruggen tegen elkaar aangezet maar 

juist gericht op het woonerf, het openbaar groen of de wegen. Daarom 

ook werden er geen hoge tuinmuren, schuttingen of hoge groenstroken 

ontworpen maar lage heesterranden, pergola’s of lage hekjes. De praktijk 

is anders gebleken. De meeste bewoners zien de (achter)tuin vooral als 

een verlengstuk van het huis: een groene woonkamer waarin je je kan 

terugtrekken zonder bespied te worden. De opzet van de wijk is daarmee 

kwetsbaar gebleken. Het kon niet in de toenemende behoefte aan privacy 

voorzien. Bewoners zijn de gewenste privacy gaan creëren met schuttingen 

en muren. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de wijk. De grotere privacy 

gaat wel ten koste van het beeld vanaf de weg of de stoep. Kale muren 

en schuttingen maken het stenig en afgesloten in plaats van groen en 

uitnodigend. 

Het ideaalbeeld van toen komt niet meer terug en dat hoeft ook niet. 

Tegelijkertijd is de structuur van de wijk niet zomaar te veranderen. Wat 

wel kan, is ervoor zorgen dat er meer aandacht komt voor hoe privacy is te 

creëren en tegelijkertijd het groene beeld van de wijk overeind is te houden. 

Als iedereen bij de keuze van de erfafscheiding rekening houdt met het effect 

op het aanzicht van de wijk – zonder concessies te doen aan de privacy – 

wordt het wijkbeeld vanzelf weer zachter en groener.
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Ruimtelijke 
ingrediënten
en Handreikingen 

h3
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De plinten van de openbare ruimte 
> Erfafscheidingen

De manier waarop de overgang tussen privégrond en de openbare 
ruimte wordt vormgegeven, is voor het beeld van de stad van groot 
belang. Toch wordt hij nogal eens vergeten. Bij de bouw gaat alle 
aandacht uit naar het huis of naar de openbare ruimte. Maar het is 
juist de grens tussen die twee die bepaalt of het totaal goed bij elkaar 
aansluit. 

Je kunt die overgang goed vergelijken met een plint tussen vloer 
en wand in huis. We weten allemaal dat een mooi plintje het geheel 
´af´maakt. Vloer en wand (openbare ruimte en tuin-huis) zijn twee 
heel verschillende dingen die je niet zomaar naast elkaar zet. 

Een mooie plint geeft dus een mooiere overgang maar ook zorgt 
erook voor dat alles tegen een stootje kan. De stofzuiger beukt niet 
tegen het behang en de rafelrandjes van het parket verdwijnen onder 
de plintjes uit het zicht. De plint heeft daarom net als de erafscheiding 
ook een belangrijke functionele rol. Het zorgt ervoor dat duidelijk is 
wat privé en openbaar is en dus ook wie waar toegang toe heeft en 
wie waar verantwoordelijk voor is. Die helderheid is niet alleen prettig 
maar ook noodzakelijk. 

Erfafscheidingen hebben alles te maken met privacy. Mensen zoe-
ken beschutting in hun huis en woning en willen daarvoor ongenode 
blikken buitenhouden. Bij het ontwerpen van nieuwe situaties moet 
je daar dus direct rekening mee houden. Doe je dat niet dan zullen 
bewoners, terecht, na aanleg die privacy zelf gaan creëren. Ieder voor 
zich. Ieder met zijn eigen budget en op zijn eigen moment. Het is dan 
ook niet vreemd dat er dan vaak geen mooi doorlopend plintje ont-
staat maar een eenvoudige, snel te plaatsen en goedkope oplossing, 
ook wel bekend als het fenomeen ´gamma-schutting’. 

Vroeger was de aanleg van zo´n erfafscheiding bij de aanleg vanzelf-
sprekend. In de Maten is daar overal veel aandacht aan besteed.

> De plint in 

deze kamer 

doet precies 

hetzelfde als een 

groene haag. 

Het verzacht en 

verheldert de 

overgang tussen 

vloer en wand, 

straat en tuin.
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> De omdraaing van de Maten: Tuinen die ooit bedacht waren 

als uitnodigende doorlopende groene ruimte tot aan de woning 

zijn nu veranderd in twee werelden met de rug naar elkaar toe. 

> De aanwezigheid van een groenstrook maakt dat schuttingen minder goed zichtbaar zijn. Nog beter is het als de 

erfafscheiding zelf ook groen is. Het groen gaat dan naadloos over in de groenstrook, waardoor de woning met de 

voeten in het groen lijkt te liggen.



22

De 
Maten zoals 

het ooit is ontworpen: 
achtertuinen die zich niet 

afsluiten van de omgeving maar 
een overgangszone vormen tus-
sen de privacy van het huis en 

de openbaarheid van de straat. 
Een lage heesterlaag is de 

enige afbakening van 
de eigen tuin

De 
Maten zoals 

het op veel plekken 
is geworden. Omdat de 

opbouw van de wijk er niet in 
voorziet creëren bewoners zelf 
pricacy door het plaatsen van 

hoge schuttingen. In plaats van 
de openbare ruimte op te 

zoeken keren zij zich er 
vanaf.

Alleen 
al het planten 

van een haag als plint 
voor alle verschillende schut-

tingen bindt het geheel visueel  
samen en zorgt ervoor dat er iets 

van de oorspronkelijke zachte 
overgang tussen woning, tuin, 

groenzone en openbare 
ruimte terugkomt.

> Manieren om de Maten groen te houden
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Het 
is mooier om 

alle erfafscheidingen op 
één zelfde manier vorm te 

geven en dat te combineren met 
bijvoorbeeld een lage struikenrij 

en bomen. Er ontstaat zo een 
nieuw soort rijke overgang 
met spannende contrasten 

tussen horizontaal en 
verticaal.

De 
goedkope 

variant van hierboven. 
Ook een klimopscherm geeft 

eenheid en rust. Doordat de tus-
senlagen van struiken en bomen 
ontbreken blijft het echter toch 

een groene muur. Een soort 
camouflage voor de wereld 

die er achter zit.

In 
de geest van de 

Maten zijn ook meer 
wilde grote struikgroepen 

in combinatie met oplopende 
grastaluds een passend middel. 
Ze vragen echter wel ruimte en 
zorgen er op termijn voor dat 

het huizenrijtje volledig uit 
het zicht verdwijnt
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> Erfafscheidingen tussen 

tuinen die groen zijn verzach-

ten de hoeveelheid verharding 

van weg en inritten. Als er 

niets staat of alleen maar 

stenen of houten schuttingen 

is het beeld een stuk minder 

aantrekkelijk.

> Twee vergelijkbare situaties met en zonder groene randjes. Het beetje groen maakt het verschil tussen een aantrekkelijke entree 

naar de woningen of een puur functionele achterstraat waar je dan inderdaad alleen de afvalbak maar neerzet.

Tip!
* Houdt het groene en natuurlijke beeld in de wijk in stand 
door geen kale schuttingen te plaatsen.
* Gebruik hagen of hekwerken die begroeid zijn om een 
groen beeld aan twee kanten te realiseren.
* Zet schuttingen niet op de erfgrens maar net iets terug 
zodat er aan de buitenkant ook ruimte is voor klimpanten, 
een smalle haag of een struikenrij.
* Plant ook in de tuin bomen of hogere struiken die boven 
de schuting uitkomen zodat het groen weer (zichtbaar) 
doorloopt tot aan het huis.
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Het adresgroen: groen visitekaartje van bewoners en buurt

> Een aantrekkelijke binnenkomst in een woonhof door het groen dat bewoners zelf toevoegen. Een 

klein boompje, een paar struiken tussen en voor de stenen gevels is al genoeg voor een mooi groen 

beeld. 

Omdat de meeste woningen in De Maten gericht zijn op de tuin en 

het openbaar groen aan de achterzijde, werden de meer functionele 

zaken, zoals parkeerplaatsen en bergingen, vaak aan de voorzijde 

eplaatst. Het eerste wat je dus vaak ziet als je een woonerf ingaat, 

is een rij bergingen, carports of garages met daarachter verscholen 

de voordeur. Door hun functie zijn die garages en bergingen dichte 

dozen zonder ramen aan de straatzijde. Voor de bergingen ligt vaak 

nog een klein strookje groen dat door de bewoners zelf ingevuld kan 

worden om de stenige gevel van het schuurtje aan te kleden. Voor 

veel bewoners hoort dit groen gevoelsmatig niet bij hun woning. Ze 

kunnen het zelf niet vanuit de woning zien. Veel van die vakjes worden

dan ook aan hun lot overgelaten of gebruikt als plek waar je de 

kliko’s uit het zicht van de woning neer kan zetten. Bezoekers en 

buurtbewoners zien die juist wel. Een buurtje waar afvalbakken langs 

blinde gevels staan, is geen visitekaartje. Met een groene invulling van 

de voorzone kunnen bewoners een bijdrage leveren aan een mooi hof, 

dat de trots op eigen woonomgeving laat zien. Er bestaan in De Maten 

mooie voorbeelden van.

Tip!
* Woont u bij de ingang van een buurtje dan is uw tuin het visitekaartje van de hele 
buurt. Zorg in ieder geval voor een groene erfafscheiding
* Gebruik de kleine groenstrookjes voor de schuurtjes als groen visitekaartje van u 
zelf en de buurt. 
* Werk meer met klimplanten die met weinig ruimte het straatbeeld fors kunnen 
vergroenen.
* Maak samen met de buurman groene hagen of plantranden tussen de voortui-
nen waardoor verharde vlakken wegvallen en je minder van geparkeerde auto’s in 
voortuinen ziet.

> Kleinschalig groen
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In veel naoorlogse wijken zijn de straathoeken ingericht als openbaar 
groen, vanwege de kleine maat ook wel snippergroen genoemd. Ge-
woonlijk zijn dit vlakken met heesters of grasranden met bomen om in 
stenige wijkjes groen toe te voegen. Al is het groen niet groot en niet 
spectaculair, het belang wordt vaak onderschat. Vooral wanneer snip-
pergroen wordt verkocht aan particulieren om hun tuin uit te breiden, 
komt het voor dat wat ooit bedacht was als een bouwsteen van een 
mooie groene wijk, verwordt tot een kale, stenige plek. 

Het is een proces dat zich bijna overal op dezelfde manier voltrekt. 
Na aankoop ligt de stoep, de parkeerplaats of het woonerf niet langer 
op een paar meter afstand van de tuin maar er vlak langs. De privacy 
is weg en om dat op te lossen wordt een hoge schutting neergezet. 
Omdat het bestemmingsplan een hoge schutting in de voortuin niet 
toestaat, wordt die ter hoogte van de voorgevel de hoek omgezet. 
Daarmee raakt de voortuin afgesloten van de achtertuin. De voor-
tuin wordt zo gereduceerd tot een restruimte, verhard en vervolgens 
gebruikt als parkeerplaats. Niet de uitgifte is het probleem maar de in-
vulling ervan.Bewoners realiseren zich soms onvoldoende dat zij met 
de grondaankoop ook deels de verantwoordelijkheid voor het groene 
beeld van de straat en de wijk overnemen. Het is belangrijk dat zo´n 
hoek in privé-eigendom een groene uitstraling houdt. Zorg er daarom 
voor dat zo’n hoek een groene erfafscheiding krijgt en ook echt als 
groene tuin wordt ingericht.

Snippergroen: niet zonder waarde 

> Op zich hoeft een hoek niet openbaar te 

zijn om een aangenaam beeld op te roepen. 

Maar dan moet de invulling ervan wel groen 

zijn en het liefst nog overzicht bieden om 

de hoek. Dat oogt niet alleen prettiger, maar 

voelt ook veilger.
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> Dat de inrichting van een stukje tuin veel 

kan doen voor het straatbeeld, blijkt uit deze 

twee hoeken. De tuin met schutting geeft een 

minder aangename aanblik dan de groene 

tuin: omdat er ook geen openbaar groen 

langs ligt, is de aansluiting van de tuin op het 

woonerf hard en onaantrekkelijk.
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In het ontwerp voor De Maten is volop geëxperimenteerd. Met de opzet van 
de wijk, het groen en de architectuur gericht op de menselijke maat. De 
meeste woningen lijken wel ergens op een standaard rijtje-met-kap, alleen is 
daarmee vervolgens geknipt, geplakt, geschoven en opnieuw gecombineerd. 
Een schuifspelletje waarbij sommige onderdelen op een heel andere plek te-
recht zijn gekomen dan het origineel. Neem bijvoorbeeld de zigzagwoningen 
in de Dreven. De woningen hebben een plattegrond in de vorm van een blik-
semschicht en zijn zo aan elkaar geschakeld dat er een steeds verspringende 
openbare ruimte overblijft. Of denk aan de experimentele woningbouw aan 
het Holtrichtersveld, waar de woningen een driehoekige plattegrond hebben 
en in een groepje van vier met de ruggen naar elkaar toe liggen. Zo is er op 
vele verschillende manieren geprobeerd om vooral iets ‘anders’ te maken, 
met een menselijke maat en teruggrijpend op het oertype van het huis. 
Natuurlijk komen er in De Maten ook gewone rijtjes voor, maar de bewerkte 
rijtjes geven de wijk zijn eigen karakter. 

Opvallend zijn de hoeken van de rijtjes. Vaak worden die extra benadrukt 
door een lagere variant van de buurwoning. Soms wordt de woning de hoek 
omgebouwd, die bijna nooit haaks is, maar afgeschuind. Ook komt het voor 
dat op de hoeken juist onderdoorgangen zijn of trappen naar een bovenwo-
ning.

De bergingen van de woningen zijn vaak onder een lang doorlopende kap 
geschoven. Een rijtje wordt vaak in stukken gedeeld door steeds delen naar 
voren en naar achteren te laten springen. Soms zijn er plantenbakken of 
lage muurtjes meegebouwd met de woning of heeft een deel van een rijtje 
een hogere of lagere kap dan zijn buren gekregen. Dit speelse karakter biedt 
ruimte om uitbouwen en dakopbouwen aan de woning toe te voegen. Het 
verdient de voorkeur om aan te sluiten bij de vormen en de materialen van 
het origineel, zodat het huis en de uitbouw overkomen als één geheel.

In De Maten zijn twee soorten carports: dakjes op vier poten die meestal 
in de voortuin staan en door hun luchtigheid doorzicht bieden naar tuinen 
en woonerf, en uitgespaarde ruimten tussen een rij bergingen met een dak. 
Vooral de tweede soort carports zijn vaak dichtgemaakt met garagedeuren of 
schuttingen. Dit geeft in de straat een wat onveilig gevoel. Door de schutting 
áchter de carport te leggen, ontstaat ruimte voor het parkeren van de auto 
én oogt de rij bergingen met carports vanaf het woonerf minder gesloten.

Experimenteren met het gewone

> De dichtgebouwde buitenhoek plakt twee rijtjes aan elkaar en voegt meteen een 

ander type woningen toe. Hier zitten een paar appartementen in.

> Een nieuwe variant op de dichtgebouwde buitenhoek. Mooi opengewerkt en pas-

send bij de trapsgewijs aflopende hoogte van de buren.

> Bebouwing
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> Een dichtgebouwde binnenhoek maakt van het woonerf een 

echt pleintje, doordat de ruimte van alle kanten is omgeven 

door bebouwing en je niet ‘naar buiten’ kunt kijken.

> De carports zijn hier onderdeel van de zone met bergingen. Doordat ze open zijn, oogt het 

pleintje vriendelijker dan wanneer ze afgesloten zouden zijn.

> Deze carports zijn (bijna) zwevende dakjes waar je gewoon onderdoor kunt kijken en zicht 

hebt op voordeuren en ramen. Dichtmaken zou het straatbeeld verarmen.

Tip!
* Zorg ervoor dat er zicht op de straat blijft of komt bij uitbouwen aan de voorzijde
* Stem de materialen van een rijtje op elkaar af. Maak uit- en aanbouwen bij voor-
keur in hetzelfde materiaal.
* Houd carports open.
* Sluit aan bij het verspringende en kleinschalige karakter van de bebouwing
* Maak iets bijzonders van de hoeken: bijvoorbeeld hoger of lager dan de naastgele-
gen woningen, met een plat dak of met een afwijkende kap. 
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INTERMEZZO
> Bijzondere bebouwing in de Maten

Minister Schut introduceerde in 1968 een programma voor experimentele 
woningbouw dat betrekking had op woonvormen en woningtypen die 
afweken van de gebruikelijke vormen en typen. Het ging hierbij om de
woning zelf (indeling, uitrusting en constructie van de woning); de woonvorm 
(wijze van aaneenvoegen of opeenstapelen van woningen, met inbegrip 
van de uitrusting van het gebouw); en het woonmilieu (wijze waarop een 
samenspel is bereikt tussen woningtype, woonvorm en naaste omgeving 
van de woning). Later werden daar criteria aan toegevoegd die betrekking 
hadden op de inspraakmogelijkheden van de toekomstige bewoners. Het 
predikaat ‘experimenteel’ werd samen met een subsidie van 3.000 gulden 
per woning toegekend aan originele woningbouwplannen.

In de Maten kregen uiteindelijk twee woningbouwcomplexen het predicaat 
‘experimenteel’. De woningen aan de Rietdekkersdreef/Gruttersdreef van het 
architectenbureau Elling (projectarchitecten A. van Gelderen en K. Visser) 
en de kwadrantwoningen aan de Holtrichtersveld van A. van Duivenboden. 
Daarnaast zijn er in de Maten nog meer bijzondere woningbouwprojecten 
gerealiseerd. De meest opvallende zijn:
•	 het complex woningen aan de Goudsmidshoeve dat in 1977 is ontworpen 

door ‘Architektenburo de Wit + van Duivenboden’ uit Apeldoorn. Het 
complex is uitzonderlijk door de leidekking op de schuine daken en tegen 
een deel van de gevels, en door de complexe schakeling van voor- en 
achteruitspringende volumes;

•	 de ‘Witte Woningen’ aan de Klokkengietershoeve, in 1977 ontworpen 
door ‘ir. M.P. Evelein b.i. bna –buro voor architectuur en vormgeving’ uit 
Amsterdam, met hun opvallende witte gevels en schijnbaar tot aan de 
grond reikende dakhellingen.

•	 het complex met het verhoogde ‘woondek’ aan de Eekschillersdreef, 
in 1977 ontworpen door ‘Architektenburo INBO b.v.’ uit Woudenberg.
De woningen hebben een bijzondere ontsluiting via een verhoogde 
woonstraat boven open parkeerruimte op straatniveau.

De opzet van het buurtje aan de Klokgietershoeve is typisch voor de 
principes van het woonerf: variatie, kleinschaligheid, veiligheid en 
ontmoeting staan centraal.

Het complex aan de Eekschillersdreef heeft een verhoogde woonstraat, 
waaronder geparkeerd wordt.
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> Bijzondere bebouwing in de Maten

Het belang van kleur

> De doorlopende stroken beplating zijn per groepje rijwoningen in dezelfde kleur geschilderd. 

De heldere kleuren maken de complexen herkenbaar en passen mooi bij het weelderige groen. 

Het kleurgebruik in De Maten is van oudsher beperkt tot een traditionele waaier 
van grijsblauwe-, groene-, bruine- en wittinten. Deze sluiten goed aan bij de 
eenvoudige architectuur van de woningen en de kleurstellingen van de baksteen: 
licht, gesmoord donkergrijs en bruin. Een nadeel van de grijzige en bedekte 
kleuren is dat de woningen mogelijk wat flets en vlak overkomen. Waar bij reno-
vaties meer expressieve kleuren zijn gebruikt, zoals oranje, geel en zelfs paars, 
is te zien dat fellere kleuren, mits goed gebruikt, de woningen kunnen opfleu-
ren. Grotere kleurcontrasten tussen buurtjes onderling vergroten bovendien de 
herkenbaarheid.

Gevelpuien
Veel woningen hebben grote gevelpuien tussen de eerste en tweede verdieping 
met daarin naast glas ook een paneel van hout, trespa of beton. Die panelen 
moeten regelmatig geschilderd worden. Vaak rijst daarbij de vraag of een andere 
kleur de voorkeur verdient om het huis iets eigens te geven of dat het beter is 
om aan te blijven sluiten bij het blokje. De keuze hangt sterk af van de architec-
tuur van de voorgevel. Er zijn twee stelregels. Als de architectuur horizontaal is 
gericht en de panelen over het hele blokje lijken door te lopen, is het van belang 
de eenheid te behouden en dus overal dezelfde kleuren toe te passen. Is het pa-
neel verticaal gericht  et gemetselde tussenruimtes, dan hoort een paneel vooral 
bij de woning en kan het prima in een eigen kleur geschilderd worden zonder dat
de samenhang in het hele rijtje vervalt. De begane grond en de verdieping erbo-
ven hoort dan wel dezelfde kleur te krijgen.

De carport en het schuurtje
De daklijst van de carport en het schuurtje vormen vaak een doorlopende 
kleurband. Meestal worden de daklijsten in dezelfde kleur geschilderd als het 
houtwerk van het huis in een traditioneel kleurengamma van blauwen, groenen 
en witten. Worden de kleurverschillen tussen de woningen te groot, dan valt 
de ontworpen eenheid van de kleurband uiteen. Dat geeft een rommelig beeld, 
terwijl het bij dezelfde kleur juist rust en eenheid kan brengen.

Tip!
* Gebruik kleur als ontwerpmiddel om eenheid te scheppen op de schaal van het 
woonerf of het buurtje en om buurtjes van elkaar te onderscheiden.
* Stem de kleuren van een rijtje op elkaar af, vooral als er gevelpanelen over de 
lengte van het rijtje doorlopen.
* Zorg ervoor dat elementen die als eenheid ontworpen zijn, ook in hun kleurstelling 
als eenheid worden behandeld.
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> Bij stroken gevelpanelen die over een heel rijtje 

doorlopen, zonder een ander materiaal ertussen, 

kun je toch beter kiezen voor eenheid in kleur. Het 

rijtje is al ingewikkeld genoeg met al die kappen, 

bergingen, balkons en verspringingen. 

> Een heldere kleur fleurt de bakstenen woningen op. Door alle woningen dezelfde 

kleur te geven, blijft het beeld rustig. Dat kan zo’n wijk vol details wel gebruiken. 

> Als er maar voldoende baksteen tussen zit, kan een verschil in kleur ook best. 

Het helpt wel dat er voldoende groen omheen staat om de boel bij elkaar te houden. 
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> Het effect als de daklijsten allemaal dezelfde 

kleur krijgen, bijvoorbeeld blauw. Opeens krijgt 

het een ordenende werking in het beeld. 

> De verschillende kleuren op de daklijsten 

voegen niet veel toe aan het beeld behalve 

extra details. 
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> De doorlopende kleuren van de daklijn zorgen voor eenheid en 

benadrukken de horizontale architectuur.

> Hetzelfde type woningen maar dan zonder regie op de kleur. 

Het wordt al snel onrustig en rommelig.

> Ook wit is er in vele soorten. 

Een zekere  afstemming zou 

net wat meer rust en eenheid 

brengen
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> tips voor zonnepanelen INTERMEZZO
Om te stimuleren dat noodzakelijke duurzaamheidsinitiatieven aansluiten bij een mooi straatbeeld, worden enkele 
handreikingen gegeven voor de toepassing van zonnepanelen. Uitgangspunt is dat de panelen zo goed mogelijk in 
het dakvlak worden ingepast, zodat ze een gering effect hebben op hoe de woning eruit ziet. Bij monumenten is 
specifiek maatwerk vereist dat kan afwijken van deze handreiking.

Sluit met de materialisatie van de panelen aan bij het 
hoofdmateriaal van het dak

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

Plaats zonnepanelen aan de niet-straatgerichte zijde 
van het dak

Donkere panelen op een donker dakvlak

> Tips voor zonnepanelen

> Aan de achterkant
Plaats zonnepanelen als de zon het toelaat op de 
zijde die niet zichtbaar is vanaf de straat. Meestal is 
dat de achterkant van de woning.

> Op bijgebouwen
Plaats zonnepanelen bij voorkeur op bijgebouwen. 
Deze zijn vanaf de straat vaak minder zichtbaar dan 
het huis, omdat ze lager zijn en vaak achter op de 
kavel staan.

> In dakbedekking opnemen
Zonnepanelen vallen minder op als ze in de 
bestaande dakbedekking worden opgenomen in 
plaats van erbovenop. Bijvoorbeeld niet op de pan-
nen maar in plaats van de dakpannen.

> Helling zonnepanelen volgt het dak
Houd de helling van zonnepanelen gelijk aan de 
bestaande helling van het dak.

> Eenvoudig en compact
Houd het vlak zonnepanelen eenvoudig en compact. 
Een rechthoekig vlak valt minder op dan verspreid 
liggende panelen of paneelvlakken met allerlei hoe-
ken.

> In verhouding
Wees zorgvuldig in het bepalen van de verhouding 
tussen de panelen en het totale dakvlak. Zorg ervoor 
dat de panelen in verhouding staan tot de rest van 
het huis. 

> Kleur en materiaal
Houd de kleur van het paneelkader en raster in de 
kleur van het paneel. Wees terughoudend met zon-
nepanelen op daken van een bijzonder materiaal 
zoals bv riet, zink en koper.

> Praat met de buren
Probeer afstemming te zoeken met de buren als het 
gaat om een woning in een rijtje. Omdat de woningen 
hetzelfde dak delen, is het mooi om de panelen op 
dezelfde manier te plaatsen.
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Hoe voeg ik een stuk toe aan mijn woning?

Als je een grotere keuken wilt, een werkplek nodig hebt of gelijkvloers wilt 
gaan slapen, is het logisch om een stuk aan je woning te bouwen. Afhankelijk 
van de ruimte op de kavel kan dit aan de achter-, zij- of voorkant. Aan de 
achterkant valt een aanbouw minder op dan aan de voorkant, wat niet per 
se wil zeggen dat een aanbouw aan de voorzijde negatief uitpakt voor het 
straatbeeld. Het vraagt misschien wat meer zorg en aandacht, maar het kan 
wel degelijk iets moois opleveren. Ook aan de zijkant van een huis kun je een 
paar dingen doen om de uitbouw in het straatbeeld te laten passen. En dan is 
er nog de aanbouw over twee verdiepingen. Die valt natuurlijk meer op dan 
een uitbouw van één laag en is daarom ingewikkelder om er iets passends 
van te maken. Toch zijn voor dit soort situaties goede oplossingen denkbaar.

aan de achterkant
De meest voor de hand liggende keuze voor een aanbouw is de achterzijde. 
Vanaf de straatkant zie je er meestal niets van. In de Maten is door de op-
bouw van de wijk, met achtertuinen aan het openbaar gebied, vaak wel zicht 
op de achterkant. En ook bij vrijstaande en hoekwoningen is dat het geval. 
Dan is het belangrijk om na te denken over hoe de aanbouw in het beeld past. 

Het basisrecept biedt twee keuzes: contrast of eenheid. Contrast is te zoeken 
in een andere vorm-, dak-, materiaal- en/of kleurkeuze voor de uitbouw dan 
het gebouw waar het tegenaan komt te staan. Vaak verdient contrast de 
voorkeur, omdat bij een ouder huis het lastig of niet mogelijk is om precies 
dezelfde steensoort of voeg- en verfkleur te vinden. Lukt dat wel, dan kan het 
een goede oplossing zijn om de aanbouw te laten aansluiten bij het huis.

Een aanbouw hoger dan één verdieping vraagt nog meer aandacht. Door 
zijn hoogte is hij goed zichtbaar en buren kunnen er last van ondervinden. 
Het belangrijkste is dat er een goede verhouding blijft bestaan tussen het 
bestaande huis en de uitbreiding. Zorg er daarom voor dat het huis herken-
baar blijft als het hoofdgebouw en de aanbouw een ondergeschikte toevoe-
ging. Vergelijk het met het toevoegen van een beetje zout of peper aan een 
gerecht. Niet te veel, anders gaat het de smaak domineren.

> Bij veel woningen 
uit de jaren 70 zijn 
veel uitbouwen 
aan de voorzijde al 
meegenomen in het 
ontwerp. Een raam in 
de uitbouw is in zo’n 
geval bijna een noodzaak 
om een prettig beeld te 
geven vanaf de straat.  

aan de voorkant
Aan de voorkant is de voortuin meestal te ondiep voor een grote aanbouw. 
Dat is eigenlijk wel prettig voor het straatbeeld. De impact van een aanbouw 
aan de voorzijde is bijna altijd groot, omdat hij van diverse kanten te zien is. 
Meestal gaat het bij een uitbreiding aan de voorzijde om een erker. Deze is te 
zien als de kers op de taart: afwijkend en smaakvol. Juist bij dat soort kleine 
uitbreidingen gaat het om de details: goede materialen, een mooi profiel voor 
de dakrand en een slanke vormgeving van de kozijnen. Bij een rijwoning is 
het belangrijk altijd even naar de erker van de buren te kijken. Misschien is 
bijvoorbeeld de hoogte van de nieuwe erker daarop aan te sluiten. Dat geeft 
meer samenhang en rust in het straatbeeld.

Omdat de woningen in De Maten vaak ‘omgekeerd’ zijn – met de berging aan 
de voorkant – is het logisch dat voor uitbreiding van de woning de ruimte ook 
aan de voorzijde wordt gezocht. Meestal zit de keuken aan de voorkant en 
die kan worden vergroot als de hal verplaatst wordt naar de plek tussen de 
berging en de woning. Vaak moet er een auto geparkeerd worden naast de 
berging. Houd daar rekening mee en maak de uitbouw niet te breed; dezelfde 
breedte als de berging is het mooist. Zorg er verder voor dat vanuit de wo-
ning het zicht op straat blijft bestaan. Dit geeft mensen op straat een veiliger 
gevoel.

> Aan-, op- en uitbouwen
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> Een erker aan de voorzijde die heel modern is vormge-
geven. Zo blijft zichtbaar wat de toevoeging is en wat het 
origineel. De kleur zorgt voor samenhang tussen oud en 
nieuw.

> Een aanbouw aan een berging. Er is nog net plaats voor 
een auto. Mooi dat er ramen op het woonerf gericht zijn, 
maar de dikke kozijnen missen de verfijning van de oor-
spronkelijke woning

> In de architectuur van de maten zijn hoeken op zichzelf al vaak bijzonder 
gemaakt, door bijvoorbeeld een lager volume in dezelfde materialen of een 
gedraaide kap. Gebruik dit als inspiratiebron voor nieuwe uitbreidingen.
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aan de zijkant
In de woonbuurtjes van De Maten is vaak veel groen. Ook langs de kopgevels 
van de hoekwoningen loopt vaak een smalle strook. Bewoners willen dit reepje 
openbaar groen graag bij de tuin trekken om er een aanbouw te kunnen bouwen. 
Op sommige plekken kan dit zonder meer, maar op andere plekken komt het 
groene aanzien in het geding. Dit geldt vooral voor de situatie wanneer er door 
de uitbouw het groen tussen de woning en het woonerf dreigt te verdwijnen. Bij 
de maat van de uitbouw komt het erop aan voldoende ruimte te houden voor 
een nieuw groen randje, bijvoorbeeld een haag of struikenrand. Een raam in de 
zijkant van de uitbouw, draagt bij aan een veiliger gevoel op straat. Voor voorbij-
gangers is het idee dat iemand naar buiten kan kijken prettig. Bovendien geeft 
een raam ook meer licht binnen en voorkomt grote, blinde muren.

Zorg dat de aanbouw iets terug ligt ten opzichte van de woning, dan blijft hij wat 
meer op de achtergrond. Uitbouwen aan de zijkant zijn veelal kleine broertjes 
van het hoofdgebouw; ze zijn in hetzelfde materiaal uitgevoerd, hebben dezelfde 
dakhelling en staan iets naar achteren. Dit is een beproefd recept, maar ook een 
contrasterende uitbouw kan goed werken.

>Een aanbouw aan de zijkant van de woning. Door dezelfde 
materialen, dakhelling en door de ramen aan de zijkant is 
een vriendelijk ogende uitbreiding gemaakt. Wat mist is de 
groene rand tussen straat en privéterrein.  > De aanbouw heeft een deel van de tuinmuur ‘opgesnoept’ maar er 

is wel geprobeerd hem te laten passen bij de bestaande muur. De 
haag voorlangs zorgt ervoor dat alles bij elkaar gehouden wordt.
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Een dakkapel of opbouw?
Een opbouw bouw je op een dak als een nieuwe verdieping. Een dakkapel
wordt gemaakt om meer ruimte onder een kap te maken. Een nieuwe dak-
kapel of opbouw is voor het straatbeeld misschien wel de lastigste verbou-
wing. Zo’n hooggelegen dakkapel of opbouw is vaak al van verte zien en trekt 
aandacht. Zoek dus naar een balans in de verhouding van de dakkapel of 
opbouw met de woning. 

Bij een dakkapel werkt het het best als deze een kleine uitzondering vormt 
in het dakvlak. Hij moet daarom nooit te groot zijn. Op die manier blijft het 
gebouw (verdiepingen en dak) het belangrijkst en is de dakkapel of opbouw 
een detail als een veer op de hoed of een roos in het haar.

Bij dakopbouwen is het belangrijk dat deze aansluiten bij de kenmerkende 
vorm van de onderbouw. Een hoekige onderbouw verdraagt vaak beter een 
hoekige opbouw dan een opbouw met een kap. Omdat in De Maten de huizen 
vaak dicht op elkaar staan, is het prettiger om de dakopbouwen minder diep 
te maken dan het dak.

voor of achter?
Bij de bouw van een dakkapel of gedeeltelijke verdieping is de achterzijde
een veilige keuze. Het effect op het straatbeeld is bijna altijd minder dan
aan de voorzijde. Vooral in de wijken waar de woningen dicht op elkaar
staan, is er tussen de huizen door weinig zicht op achterkanten van woningen
en dus ook niet op eventuele opbouwen of dakkapellen.
In sommige gevallen is de keuze tussen voor en achter al gemaakt, doordat
het bestemmingsplan opbouwen verbiedt of alleen uitbouwen aan de
achterzijde toestaat. Vaak gaat het dan om beschermde stadsgezichten en
monumenten. In dit soort kwetsbare situaties kan een enkele aanbouw of
opbouw het originele beeld al verstoren. Meestal zijn er dan aan de voorzijde
geen mogelijkheden voor een aan- of opbouw, maar vaak nog wel
aan de achterzijde.

Opbouwen en dakkapellen

Welke dakvorm?
Schuine daken
Op een schuin dak is een rechthoekige dakkapel het meest voorkomend en 
voor de hand liggend. Vooral bij rijwoningen is dit vaak een mooie manier van 
uitbreiden, omdat met de dakrand van de dakkapel de horizontale lijnen van 
het woonblok worden aangezet. Dat effect is het sterkst als alle dakkapellen 
in de rij op dezelfde hoogte zijn geplaatst, op elkaar lijken en bovendien niet 
te groot zijn. Andere oplossingen leveren vaak nieuwe daken gebouwvormen 
op, hebben meer effect op het straatbeeld en vereisen dus meer aandacht en 
zorgvuldigheid.

Platte daken
Op een plat dak een opbouw bouwen is makkelijker uitvoerbaar dan op een 
schuin dak. En het is vaak makkelijker om hem goed in het straatbeeld te 
laten passen. De opbouw is dan geen los ´ding´ maar een logisch onderdeel 
van het totaal. Dat is op twee manieren te realiseren. Ten eerste dooreen 
verdieping op het platte dak te zetten die in vorm, kleur en materiaal perfect 
aansluit op de verdiepingen eronder. Ten tweede door juist iets heel anders 
te maken door te kiezen voor een afwijkende kleuren materiaal. Dat laatste is 
gewaagder, maar geeft vaak een overtuigend resultaat. De samenhang met 
de onderliggende verdieping ontstaat dan meestal door de keuze voor een 
vergelijkbare vorm. Bij een hoekig gebouw werkt een eenvoudige en hoekige 
opbouw vaak beter dan een schuine kap op de opbouw.

Samengestelde daken
Bij een samengesteld dak lopen verschillende dakvormen in elkaar over. 
Vooral bij villa´s komt dat vaak voor. De architect gebruikt zo’n dakvorm als 
element om villa’s een eigen karakter te geven. Je ziet dan ook juist bij villa’s 
dat aanbouwen bijzondere erkers, torentjes, spitsen en bogen krijgen. Een 
bijzondere vorm van de dakopbouw past dan goed in het toch al gevarieerde 
totaalbeeld. Toch is het niet zo dat bij een samengesteld dak ‘alles kan’. Het 
toevoegen van teveel franje kan het oorspronkelijke ontwerp van de woning 
ondermijnen. Het is raadzaam om bij samengestelde dakconstructies altijd 
een architect in de arm te nemen.
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Twee smaken voor opbouwen 
Eenheid in materiaal en kleur
In De Maten zijn er twee smaken voor opbouwen bovenop woningen met een 
plat dak. In het ene geval is de dakopbouw of dakkapel een logisch onder-
deel van de woning en niet een los toegevoegd element. Het doorzetten van 
architectonische details en materialen van de woning in de dakopbouw is 
daarvoor meestal voldoende. Het meest geslaagd zijn de voorbeelden waarbij 
de dakopbouw hetzelfde kleurenschema heeft als de woning. 

Dit is het geval bij de Rietdekkersdreef/Gruttersdreef. Deze woningen zijn 
op een bijzonder manier aan elkaar geschakeld: een zaagtandverkaveling. 
Omdat de woningen vrij dicht op elkaar staan, is het beter de opbouw kleiner 
te maken dan het dak. Zo blijft er ruimte vrij aan de voor- of achterkant, 
waardoor het geheel wat luchtiger blijft. In het bestemmingsplan is voor deze 
opbouwen een maximum percentage vastgelegd.

De woningen in de buurten Bierbrouwershorst/Olieslagershorst, Zilversmids-
hoeve/Goudsmidshoeve en Boswachtersveld/Markerichtersveld hebben al bij 
de bouw de mogelijkheid gekregen voor een derde laag of kap. De construc-
tie is alvast geschikt gemaakt en in een aantal gevallen is er al sparing ge-
maakt in het dak voor een toekomstige trap. Hier is dan ook in veel gevallen 
al gebruik van gemaakt. Hier is het belangrijk dat de hoofdvorm, materiaal-
keuze en kleurstellingen overeen stemmen met de hoofdbouwmassa en de al 
gerealiseerde daktoevoegingen. Het ziet er dan uit alsof het altijd zo geweest 
is.

contrast
De andere smaak komt voor in de Touwslagershorst/Herbergiershorst en de 
Muldersdreef/Imkersdreef/Kooikersdreef waar voor een duidelijk contrast is 
gekozen in kleur en materiaal. Ook ligt de opbouw iets terug ten opzichte van 
de onderliggende gevels. Het idee erachter is dat zo zichtbaar blijft wat de 
oorspronkelijke woning was en wat de toevoeging is. Zichtbare geschiedenis!

In alle gevallen geldt: is er in een rijtje gekozen voor een bepaalde dakop-
bouw, sluit daar dan op aan. Dit noemen we een ‘trendsetter’. 

> Herbergiershorst/Touwslagershorst: een opbouw die heel afwijkend is van de 

bestaande bebouwing daaronder. Om de eenheid te bewaren is deze opbouw 

een trendsetter.

> Rietdekkersdreef/Gruttersdreef: deze opbouw is niet van de onderbouw 

te onderscheiden. Kleur en materiaal zijn gelijk, maar ook de indeling van de 

kozijnen en de hoogte van de panelen.  
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> In het Boswachtersveld/Markerichtersveld is een herkenbare afgeplatte kapvorm gekozen 

als opbouw. Voor de kopwoningen is een kleine overstek van de kap een mooie toevoeging. 

Het past bij de kleine kapjes aan de voorkant van de woning.

> Aan de Drapeniers-

donk staat een groepje 

eenlaagse woningen in een 

zaagtandverkaveling. Een 

opbouw op de verdieping 

is mogelijk als hij niet de 

volledige breedte van de 

woning inneemt en verder 

in zijn vormgeving en 

materiaalgebruik overeen-

komt met de al gereali-

seerde opbouwen.

> De Bierbrouwershorst/Olieslagershorst kent een min of meer bloksgewijze aanpak tussen 

de verhoogde woningen, die al bij de bouw een derde laag hebben gekregen. Naar de straat-

zijde is het hellende dakvlak gekeerd. Aan de achterzijde ziet de derde laag er uit als een 

volledige verdieping. > De Zilversmidshoeve/Goudsmidshoeve kent verschillende basistypen met verschillende dak-

opbouwen. De verschillende toevoegingen zijn uitgevoerd (mede) afhankelijk van de sprongen in 

het bouwblok: met of zonder een hellend dakvlak aan een zijde. Bepalend voor de plaats van het 

hellende dakvlak is de woningplattegrond, de hoofdvorm van de naastgelegen dakopbouw en de 

invloed van de dakopbouw op de directe omgeving. Voor de woningen in één bouwlaag in de geslo-

ten hoeken is niet voorzien in de mogelijkheid van een extra bouwlaag.
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> Daar waar het park langs achtertuinen scheert wordt de natuurillussie 

verbroken. Een smal randje struikjes in onvoldoende om dat te herstellen. 

> Matenpark: Een park waar je nog kunt dwalen

Het Matenpark is net als de wijk 
het meest avontuurlijke deel van 
Apeldoorn. De gemeentelijke 
landschapsarchitect Henk Barkhoff 
heeft het ontworpen als het groene 
hart van de wijk. Overal loopt het park 
met tentakels de wijk in en vertakt 
zich daar in steeds kleinere groene 
uitlopers.
Het hart van het park is de grillige 
vijver en de geknikte en gebogen 
waterlopen die daarin samenkomen. 
Al dat water is nog steeds hard 
nodig voor de afwatering in de wijk, 
zodat de bewoners droge voeten 
houden. Het water was echter ook 
een aantrekkelijke basis voor het 
parkontwerp. Rondom het water liggen 
brede groenzones die afwisselend 
ruiger en strakker zijn ingericht. Net als 
het water is ook het groen aangelegd 
in grillige vormen, die op veel plekken 
de wijk inlopen. De natuurlijk ogende 
beplanting en het natuurlijke beheer 
versterkt het beeld van een eindeloze 
‘jungle’, dat het park zo eigen is. In 
het park liggen een kinderboerderij, 
een heemtuin en een waterspeeltuin. 
Alle zijn ze in dezelfde natuurlijke stijl 
vormgegeven, waardoor ze naadloos 
aansluiten op de rest van het park.
De illusie van eindeloze natuur 

wordt tegenwoordig op een aantal 
plekken waar achtertuinen aansluiten 
op het park bruut onderbroken. 
Oorspronkelijk waren de tuinen die aan 
het park grenzen, bedacht als subtiele 
overgangen met open zicht op en 
vanuit het park. Maar in veel gevallen 
zijn schuttingen geplaatst. Die sluiten 
het park eerder buiten dan dat ze het 
park verwelkomen. Die ontwikkeling is 
onomkeerbaar, maar vraagt wel om een 
verandering in de inrichting van het 
park. De achterkanten van de tuinen 
kunnen uit het zicht worden gehaald, 
zodat de natuurillusie terugkomt.
De vormentaal van het park lijkt losjes 
en soms vormeloos, maar bestaat in 
werkelijkheid uit een combinatie van 
rechte lijnen met grote bogen. Het is 
een typisch ontwerpmiddel uit de jaren 
zeventig dat je ook in de andere delen 
van De Maten terugziet. Vooral voor het 
padenverloop en het onderhoud van de 
beplantingsvakken is dat een belangrijk 
detail om rekening mee te houden. Het 
is ontworpen wildheid.
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> Bijzondere functies in het park zoals de Waterspeelplaats hebben dezelfde natuurlijke vormentaal als het park zelf. 

> Het park kent meer vorm en structuur dan je zou denken. Hier bijvoorbeeld een zorgvuldig ontworpen doorzicht met verschillen in 

hoog, laag, open en besloten. Het lijkt romantisch en natuurlijk, maar bestaat ook uit hoekige vormen.

Tip!
* Wees zuinig op de eigen
vormentaal van het Matenpark en
laat het park niet verruigen tot een
vormloze ´natuursoep´
* Herstel de illusie van eindloos
groen op die plekken waar die
door hoge schuttingen is 
doorgeknipt.
* Houd de ´eindeloze´ vertakking
vanuit het park de wijken in instand.
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Moet een bedrijventerrein ‘mooi’ zijn? 
Een prettige werkomgeving draagt bij aan 
het welbevinden van medewerkers, die er een 
groot deel van hun tijd doorbrengen. Bedrijven 
zien ook steeds meer in dat aandacht voor 
ruimtelijke kwaliteit economisch van belang 
is. Net als bij woonhuizen draagt de omgeving 
van hun bedrijf bij aan de prijs voor de grond 
en de gebouwen. 

Een bedrijfskavel is een logistieke puzzel van waar parkeren, bevoorrading en 
opslag bij elkaar komen. Maar vaak wordt vanuit het gebouw geredeneerd. 
Alle functies moeten na het intekenen van het gebouw een plek krijgen. Dan 
blijkt geregeld dat er te weinig ruimte voor of naast een gebouw overblijft 
om de logistieke stromen goed te organiseren.

Het parkeren is vaak de sluitpost. Parkeren kost ruimte: 22 m2 per auto. Tien 
auto’s nemen al snel de oppervlakte van een kleine hal in. Het is verleidelijk 
om de dure vierkante meters voor iets anders in te richten en maar af te 
wachten wat er gebeurt. Op veel bedrijventerreinen staan niet alleen de stra-
ten vol met auto’s maar ook de groene openbare ruimte. Daarmee wordt de 
kwalitatieve uitstraling van het bedrijventerrein ondergraven en de economi-
sche waarde van de individuele kavels en gebouwen aangetast.

Een doos is niet saai: houd het simpel
Veel bedrijfspanden bestaan in essentie uit vier wanden met een dak erop 
ter bescherming van een productiehal met machines, een werkhal of opslag-
loods. In de praktijk is het vaak een rechthoekige ‘doos’ en dat is maar goed 
ook. Want een bedrijventerrein met eenvoudige doosjes in neutrale tinten en 
sober groen is vaak een verademing; een eerlijk gerecht zonder opsmuk. Een 
goed bedrijfsgebouw ontwerpen vraagt dan ook een ingetogen en nuchtere 
benadering. Het bekende architectenmotto ‘vorm volgt functie’ is hier op 
zijn plaats. Het past bij de essentie van bedrijvigheid, waarbij doelmatigheid 
centraal staat.

De minst geslaagde gebouwen zijn vaak de met toeters en bellen opgeleukte 
dozen, ontstaan vanuit het idee dat een eenvoudige grijze doos niet mooi 
genoeg is of omdat het gebouw een groot reclameobject moet zijn van het 
bedrijf. Andere ondernemers eromheen voelen zich snel genoodzaakt om 
ook opvallende gebouwen neer te zetten. Dat kost geld en levert geen aan-
trekkelijker beeld op. Het is als in een ruimte vol mensen. Als iedereen rustig 
praat, kan iedereen elkaar verstaan. Begint er iemand hard te praten, dan 
moeten de anderen daarin meegaan.

De logistiek is net zo belangijk als het gebouw

> Tips voor bedrijfskavels

> Kuipersveld. Een eenvoudige doos die met simpele middelen 

toch interessant wordt; een doorlopende glasstrook, het ritme van 

de constructie en een bij de schaal passende aanduiding van het 

huisnummer.
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Laat zien wat het bedrijf doet

Elk bedrijf produceert, verwerkt of bedenkt iets. Passanten en bezoekers 
hebben vaak geen idee wat er in die gebouwen gebeurt. Zien wat er gebeurt 
maakt een bedrijventerrein aantrekkelijker. Maar hoe doe je dat? Een recla-
mebord ophangen is als een noodverbandje achteraf. Is er bij het ontwerp 
van het bedrijfsgebouw en de inrichting van de kavel over de presentatie van 
het bedrijf nagedacht, dan kan dit slimmere en leuke oplossingen opleveren. 
Een groot raam met zicht op de productiehal laat zien wat er binnen gebeurt, 
maar voorziet ook in direct daglicht dat niet op een andere manier hoeft te 
worden gerealiseerd.

> Kuipersveld. Een hek is niet altijd nodig. Wat hier goed werkt is de rustige 

wand met daarvoor de berken en het gras dat doorloopt tot aan de gevel.

> Matenhoek. Wanneer het gebouw krap in zijn jasje zit, is er weinig ruimte 

voor groen. Het geeft een heel ander beeld aan de straat

Tip!
* Gebruik kleur als ontwerpmiddel om eenheid te scheppen. Houd een bedrijfsge-
bouw zoveel mogelijk in één kleur.
* Maak een stevige groene rand tussen de weg en het bedrijfskavel: een groene 
haag op eigen terrein of een stevige berm langs de weg.
* Zorg ervoor dat elementen die als eenheid ontworpen zijn, ook in hun kleurstelling 
als eenheid worden behandeld.
* Wees terughoudend met het plaatsen van vlaggen en borden. Ontwerp de naams-
aanduiding in samenhang met het gebouw.
* Houd (buiten)opslag uit het zicht van de openbare ruimte.
* Leg de ruimten waar veel mensen werken of verblijven (kantine, kantoorgedeelte) 
zoveel mogelijk aan de openbare ruimte.
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Groen is een voor de hand liggende ingrediënt om bedrijventerreinen een 
meer Apeldoorns buitenstadkarakter te geven. Een groen bedrijventerrein 
is pas echt geslaagd als het groen ook in de opzet van het bedrijventerrein 
aanwezig is en niet alleen afhankelijk is van de inzet van elke ondernemer op 
zijn eigen kavel.

In de Maten is de Wilmersdorf zo opgezet: een weg met grasbermen en aan 
weerszijden bomen. Deze stevige groene laan geeft het totale terrein een 
groene uistraling heeft zonder dat de kavels zelf groen hoeven te zijn. Op 
sommige plekken in de laan zijn inritten verbreed, ten koste van de bomen. 
Hier is dan meteen zichtbaar dat dat ruimtelijk gezien niet zo goed werkt. De 
eenheid van het profiel wordt aangetast en het bedrijventerrein wordt meer 
een optelsom van losse kavels.

Het maken van groen in de openbare ruimte van de bedrijfsterreinen wil niet 
zeggen dat groen op kavels niet zinvol zou zijn. Toch is meer groen aanbren-
gen niet altijd beter. Kleine groepjes struiken tussen parkeerplaatsen, een 
klein grasveldje en wat struikjes in de restruimtes van de kavel voegen weinig 
toe. Dat geldt vooral in een omgeving met grote gebouwen, veel verharding 
en weinig ruimte. Kleinschalig groen kan daar niet mee concurreren: maak 
daarom liever één grotere groene plek dan een paar kleintjes.

Bij bedrijven met grote buitenterreinen voor opslag is niet zozeer het ge-
bouw, maar de opslag gezichtsbepalend. Voor het bedrijfsimago is het raad-
zaam na te denken over waar de opslag buiten komt en hoe die ruimte wordt 
vormgegeven. Vaak realiseren bedrijven zich niet hoeveel ruimte hiervoor 
nodig is, waardoor terreinen er onaantrekkelijker uitzien dan nodig is.

Veel bedrijfskavels worden afgesloten van de buitenwereld met hoge hek-
ken. Dat kan ook anders als van tevoren wordt nagedacht over de opzet en 
inrichting van de kavel. Door gebruik te maken van breed water, groen of 
simpelweg de positie van het gebouw kunnen hoge hekken aan de voorzijde 
ook vermeden worden. Dit levert een veel prettiger en representatiever beeld 
op. En daar profiteert het hele bedrijventerrein van.

Grote groene gebaren

Ook opslagruimte is te ontwerpen

Het kan ook anders dan een hek
> De groene laan 

Wilmersdorf is de 

ruggengraat van het 

bedrijventerrein Kui-

persveld. Wanneer daar 

om praktische redenen 

een gat in valt, is de 

sfeer van het bedrij-

venterrein meteen heel 

anders. 

> Matenhoek. Tussen de lintbebouwing aan de Ketelboetershoek staat af 

en toe een bedrijf. Wanneer dat de maat en schaal van een huisje heeft, 

past dat het beste. Een kap zorgt ervoor dat het een vriendelijk straatje 

blijft. 
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> De groene laan Wilmersdorf is de ruggengraat van het bedrijventerrein Kuipersveld. 

Een haag als terreinafscheiding past daar veel beter bij dan een hekwerk.

> Een bomenrij in een doorlopende haag zorgt ervoor dat de ‘ruis’ van alles wat daar achter 

gebeurt, wordt gedempt. Hekken, parkeren, verschillende bestratingsmaterialen: alles ver-

dwijnt achter de doorlopende groene haag. 

> Langs de Matenpoort liggen de bedrijven achter een brede groene berm. De afstand tot de 

weg zorgt voor een rustig beeld bij binnenkomst van de wijk.

> Matenhoek. Vooral bij de hoekkavels maakt het veel uit of het terrein is afgeschermd met 

een haag of met een hek. Vooral in het deel van Matenhoek waar de bedrijven kleinschalig 

zijn en er woningen tussendoor staan, geeft een haag een prettiger straatbeeld.
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sportvelden als onderdeel van het groen

> Tips voor sportterreinen

De sportvelden in de Maten maken deel uit van de grote groe-
ne verbindingszone die gedacht is tussen het Matenpark en het 
buitengebied ten zuiden van de A1. Ze zijn alleen niet openbaar 
toegankelijk, dus van een werkelijke verbinding komt niet zo-
veel terecht. Het sportpark in het zuiden van de Maten bestaat 
uit grote open ruimtes met sportvelden en parkeerplaatsen en 
bijbehorende bebouwing. Vaak staan er hoge bomen en strui-
ken omheen, om de wind tegen te houden. Dat groen houdt 
ook de bebouwing uit het zicht van de openbare weg.

De ruimte van een sportterrein is meestal functioneel inge-
richt. De bebouwing is eenvoudig vormgegeven en bestaat 
meestal uit één of twee lagen met een plat dak of een eenvou-
dig zadeldak, lessenaardak of gebogen kapvorm. 

Bij sportterreinen staan de gebouwen vaak los van elkaar, 
alleen in de open ruimte. Die open ruimte heeft dan wel een 
omlijsting van bomen en groen. Bij uitbreiding van de gebouw-
tjes zal vaak worden aangesloten op de bestaande vormgeving 
en materialen. Kleedkamers, bergingen en dergelijke zijn door 
hun functie heel gesloten. Vaak is de kantine de ruimte van 
waaruit het meeste contact is met de buitenwereld. Dit is een 
mooie aanleiding om er in de vormgeving van de gebouwen 
wat bijzonders van te maken.

> De recente nieuwbouw bestaat uit eenvoudige volumes. Door een goede materiaalkeuze en een zorgvul-

dige detaillering worden de gebouwen bijzondere objecten in het groen. Alle kanten van de gebouwen zijn 

aantrekkelijk vormgegeven. Hekwerken worden zoveel mogelijk voorkomen door een goede organisatie 

van het terrein en de plattegrond.

> De oudere bebouwing bestaat ook uit eenvoudige volumes. De materiaalkeuze is echter wat schraal door 

de lichte steenkleur. Blinde gevels van kleedkamers zijn vaak gericht naar de parkeerplaats. In dat geval 

helpt een groene buffer tussen muur en openbare ruimte. Dit groen kan ook helpen om hekwerken aan het 

zicht te onttrekken.

Tip!
* Gebruik eenvoudige volumes, maar hoogwaardige materialen en 
zorgvuldige detaillering
* Maak een stevige groene rand tussen de weg en het sportterrein: 
een groene haag verzacht een blinde gevel en maakt hekwerken 
minder zichtbaar.
* Zorg ervoor dat elementen die als eenheid ontworpen zijn, ook in 
hun kleurstelling als eenheid worden behandeld.
* Wees terughoudend met het plaatsen van vlaggen en borden. 
* Ontwerp de naamsaanduiding in samenhang met het gebouw.
* Maak iets bijzonders van de kantine en vergelijkbare ruimten die op 
de omgeving zijn gericht.
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Welstandskader
& trendsetters 

h4
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Algemeen Hoe werkt het welstandskader? 

> H4 welstandscriteria

In de voorgaande hoofdstukken heeft u kunnen lezen wat de kwalitei-
ten van De Maten zijn en hoe u die kwaliteiten het beste tot hun recht 
kunt  laten komen in uw plannen.

In de woningwet staat dat elke gemeente ook verplicht is om de 
ruimtelijke eisen aan te geven, waaraan bouwwerken tenminste 
moeten voldoen. Het is in het belang van alle burgers dat de mini-
male kwaliteit die de leefomgeving nodig heeft wordt vastgelegd in 
regels. Die zijn te vinden in de welstandsnota en ze worden gebruikt 
door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (de welstandscommissie) om 
bouwplannen aan te toetsen. De welstandsnota maakt dus duidelijk 
op basis waarvan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit haar afwegingen 
maakt.

In dit beeldkwaliteitsplan is eerst een inspiratiekader gegeven, in de 
vorm van de handreikingen van hoofdstuk 3. De welstandsnota, die 
voor de hele gemeente geldt, wordt in hoofdstuk 4 toegespitst op De 
Maten. In dit hoofdstuk staat dus het formele welstandskader voor De 
Maten, de regels waaraan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit uw plan 
toetst. Omdat de gemeente Apeldoorn een groot vertrouwen heeft in 
de samenleving om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit 
van de leefomgeving, is het aantal formele regels beperkt gebleven.

Als u, geïnspireerd door de handreikingen, uw plannen zo heeft 
vormgegeven dat ze passen bij de gebiedskenmerken en kwaliteiten 
die in het beeldkwaliteitsplan worden beschreven, dan is dit hoofdstuk 
slechts een check of uw plan ook daadwerkelijk aan de formele regels 
voldoet.

Thema’s
In het welstandsbeleid is het grondgebied van Apeldoorn verdeeld in 
diverse thema’s die het karakter van een gebied weergeven. De wel-
standscriteria 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. De thema’s 
van dit plangebied staan op bijgaande kaart.

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 de pagina kunt u zien welk wel-
standsniveau op u van toepassing is. In de legenda van de kaart staan 
een aantal specifieke uitzonderingen.

Matrix
Op basis van (sub)thema’s en welstandsniveaus zijn in de matrix de 
regels uitgewerkt waaraan uw plan tenminste moet voldoen. Indien u 
meer achtergrondinformatie wenst over het formele welstandsbeleid 
adviseren wij u de Kadernota “Over welstand geschreven” te lezen. 
Deze kunt u vinden op www.apeldoorn.nl
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> Trendsetters voor dakopbouwen
2. Gruttersdreef/Rietdekkersdreef:
•	 niet het volledige dak wordt bebouwd
•	 materiaalgebruik is hetzelfde als de onderbouw: baksteen en houten 

panelen
•	 plat dak zonder overstek

3. Bierbrouwershorst/Olieslagershorst:
•	 opbouw is in lijn met de voorgevel
•	 naar de straatzijde is het hellende dakvlak gekeerd. 

•	 aan de achterzijde ziet de derde laag er uit als een volledige verdieping

•	 baksteenkleur sluit aan op onderbouw, oranje pannendaken

4. Zilversmidshoeve/Goudsmidshoeve:
•	 verschillende basistypen met verschillende dakopbouwen. 

•	 vorm dakopbouw  (mede) afhankelijk van de sprongen in het bouwblok: met 

of zonder een hellend dakvlak aan een zijde. 

•	 woningplattegrond, de hoofdvorm van de naastgelegen dakopbouw en de 

invloed van de dakopbouw op de directe omgeving zjin bepalend voor plaats 

van hellend vlak.

•	 materialen sluiten aan bij bestaande bebouwing, zelfde baksteenkleur en 

dakbedekking

5. Boswachtersveld/Markerichtersveld
•	 volledige dak wordt bebouwd
•	 aan voor- en achterzijde een stijl hellend dakvlak, maar bovenzijde plat
•	 baksteenkleur sluit aan op de onderbouw, oranje pannendaken
•	 kap bij hoekwoningen heeft een kleine overstek.

6. Drapeniersdonk
•	 niet het volledige dak wordt bebouwd
•	 materiaalgebruik is afwijkend is van de bestaande bebouwing daaronder.: 

houten beplating met horizontale gerichtheid

•	 lessenaarsdak met hoge zijde richting straat

•	 markant detail zijn raamopeningen die de hoek om gaan

Een trendsetter is een goedgekeurd klein bouwwerk dat richtinggevend is 
voor de gewenste ontwikkeling in een bouwblok, straat of buurt. Een trend-
setter moet voldoen aan de gemiddelde kwaliteits- en gebruikseisen. Bij een 
aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk 
geldt deze trendsetter als voorbeeld waarnaar een bouwer kan verwijzen.

In de Maten zijn er verschillende buurten waar dakopbouwen zijn gereali-
seerd. Deze dakopbouwen worden in het bestemmingsplan óf bij recht toege-
staan, óf ze worden mogelijk gemaakt via een afwijkingsprocedure. 

Om de samenhang in de buurten te bewaren, is het goed om de vormgeving 
van nieuwe dakopbouwen af te stemmen op de al gerealiseerde dakopbou-
wen. In  de meeste buurten is dat ook gebeurd. De vormgeving van de dakop-
bouwen is per buurt verschillend. Dit zorgt ervoor dat de buurten onderling 
onderscheidend blijven. 

Wanneer een aanvraag om een omgevingsvergunning voldoet aan de plaat-
sing en vormgeving van een trendsetter wordt automatisch een positief 
welstandsadvies gegeven. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning 
niet voldoet aan de trensetter, volgt er een welstandsbeoordeling door de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Afwijking van een trendsetter blijft dus altijd 
mogelijk.

In de handreikingen staan voorbeelden van gerealiseerde dakopbouwen in 
de verschillende buurten met platte daken. Kenmerken van de dakopbouwen 
zijn (bestemmingsplan is maatgevend):

1. Herbergiershorst/Boekbindershorst/Touwslagershorst/  
Schrijnwerkershorst/Imkersdreef/Muldersdreef/Kooikersdreef:
•	 opbouw ligt terug ten opzichte van de onderbouw
•	 niet het volledige dak wordt bebouwd
•	 materiaalgebruik is afwijkend is van de bestaande bebouwing daaronder.: 

alumium beplating met horizontale gerichtheid

•	 plat dak zonder overstek

•	 raamopeningen worden begeleid met een overstekende zonwering
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deelgebied Woonerven, structuralistische architectuur en stedenbouw

opbouw 
hoofdmassa

Rijtjeswoningen: 1 tot 3 bouwlagen met kap of plat dak. Vaak afwisselende bouwhoogten in één bouwblok.

profiel ruimte Relatief brede profielen

samenstelling
massa 

Samengesteld uit meerdere massa’s.

kapvorm en 
-richting 

Gevarieerd. Veel voorkomend zijn zadeldaken, asymmetrische daken en platte daken. Vaak ook samengestelde daken met schuine en platte delen.

relatieve omvang Middelgroot

vormbehandeling Gevarieerd door samenstelling massa’s en veelal kantig met rechte vormen.

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

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

Beheercriteria voor thema woonerven, structuralistische architectuur en 
stedenbouw

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Woonerven, structuralistische architectuur en stedenbouw

verkavelingtype (Half)open bouwblokken met rijtjeswoningen, geclusterd rondom  woonerven en -pleintjes of hofjes. Soms gecombineerd met (geschakelde) twee-onder-een-
kapwoningen of vrijstaande woningen.

positie onderling Verspringingen en verdraaiingen in de voorgevellijn

afstand onderling Bij twee-onder-eenkapwoningen en vrijstaand ruime tussenruimte. 

plaatsing op kavel Rijtjeswoningen: over de gehele breedte van de kavel.
Vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen: gecentreerd op één respectievelijk twee kavels

bouwrichting Wisselend met regelmaat, of onbepaald.

herhaling / ritmiek Ritmiek door toevoegingen aan de voorzijde van bergingen, vooraanbouwen en dergelijke

 welstandsniveau normaal: veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.
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deelgebied Woonerven, structuralistische architectuur en stedenbouw

bouwstijl Modern en functioneel met vaak nog traditionele invloeden

geveltypering Standaard gevel 

gerichtheid en
oriëntatie 

Twee- of meerzijdig gericht

geleding horizontaal of verticaal

indeling Eenvoudig en traditioneel, soms gestileerd.

plasticiteit Vlak met afwijkende hoeken, bij gestapelde bouw vaak dieptewerking door (gedeeltelijk) inpandige balkons, uitstekende trappenhuizen en dergelijke.
welstandsniveau normaal   Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan. 

deelgebied Woonerven, structuralistische architectuur en stedenbouw

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Samenhang in architectuurbeeld.

materiaalgebruik Steen gecombineerd met kunststof of houten panelen en kozijnen. Uniformiteit per bouwblok of complex

kleurtoon en 
toepassing

Verschillende kleuren baksteen en dakpannen. Opvallend  en onderscheidend kleurgebruik voornamelijk in boeiboorden, gevel/kozijnpanelen. Uniformiteit per 
bouwblok of complex.

decoraties en 
ornamenten 

Geen tot weinig detaillering of ornamenten. Uniformiteit per bouwblok of complex.

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

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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Beheercriteria voor thema Bedrijventerreinen

deelgebied bedrijventerrein

verkavelingtype Vrijstaande objecten

positie onderling Gebouwen staan in één voorgevelrooilijn (Kuipersveld), of onderling verspringend (Matenhoek)

afstand onderling Tussenruimte gelijk aan pandbreedte of breder (Kuipersveld), of beperkte tot ruime tussenruimte (Matenhoek).

plaatsing op kavel Gebouw staat meestal midden op de kavel.

bouwrichting wisselend.

herhaling / ritmiek Geen ritmiek, wel herhaling van gelijkvormige bouwmassa’s

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

deelgebied bedrijventerrein

opbouw 
hoofdmassa

Overwegend hogere gebouwen met plat dak (Kuipersveld), of hogere plat afgedekte gebouwen afgewisseld met lagere bebouwing met kap (Matenhoek).

profiel ruimte Vaak brede profielen met zonering waarin water, groen, parkeren, laden en lossen is georganiseerd

samenstelling
massa 

Veelal enkelvoudige/homogene grootschalige bouwmassa’s (Kuipersveld), veelal samengestelde en kleinschaliger bouwmassa’s (Matenhoek)

kapvorm en 
-richting 

Meestal plat, (Kuipersveld), plat en soms eenvoudig zadeldak, lessenaardak of gebogen kapvorm (Matenhoek)

relatieve omvang Grootschalig tot middelgroot (Kuipersveld), middelgroot tot kleinschalig (Matenhoek)

vormbehandeling Eenvoudig met kantige, rechte vormen

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

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)
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deelgebied bedrijventerrein

bouwstijl Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode, utilitair.

geveltypering verschillend, vaak eenvoudig en utilitair

gerichtheid en
oriëntatie 

Eén-, twee- of meerzijdige oriëntatie op de openbare ruimte, hoofdentree gericht naar de openbare weg. 

geleding Verschillend, vaak wel óf horizontaal, óf verticaal

indeling Gevarieerd, op functie gericht

plasticiteit Gevarieerd, met zowel vlakke als ongelijke gevels en rijk aan dieptewerking
welstandsniveau normaal     Versterken, herstellen of handhaven van bestaande kenmerken. Een eigentijdse ingreep is mogelijk met behoud van kwa liteit van de omgeving en architectuur.
       
  

deelgebied bedrijventerrein

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Samenhang oorspronkelijk object vaak nog gehandhaafd.

materiaalgebruik Gevarieerd

kleurtoon en 
toepassing

Gevarieerd. Vaak materiaaleigen kleuren

decoraties en 
ornamenten 

Geen tot weinig decoraties en ornamenten. Detaillering functioneel en eenvoudig

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

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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Beheercriteria voor thema Sport en recreatie

deelgebied sport en recreatie

verkavelingtype Vrijstaande objecten

positie onderling onbepaald.

afstand onderling onbepaald.

plaatsing op kavel onbepaald.

bouwrichting onbepaald.

herhaling / ritmiek n.v.t.

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

deelgebied sport en recreatie

opbouw 
hoofdmassa

Overwegend één of twee lagen met kap of plat dak.

profiel ruimte landschappelijke ruimte, vaak geen relatie tot andere bebouwing

samenstelling
massa 

Samengestelde en gevarieerde bouwmassa’s.

kapvorm en 
-richting 

Meestal plat, soms eenvoudig zadeldak, lessenaardak of gebogen kapvorm

relatieve omvang Grootschalig

vormbehandeling Eenvoudig met kantige, rechte vormen of juist thematisch met kantige en vloeiende vormen

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

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

situering (bestemmingsplan is maatgevend)
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deelgebied sport en recreatie

bouwstijl Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode, utilitair.

geveltypering n.v.t.

gerichtheid en
oriëntatie 

Alzijdige oriëntatie maar met hoofdentree vaak eenzijdig gericht naar publieke ruimte. Soms gecombineerd met tribune gericht naar sportvelden

geleding Gevarieerd

indeling Gevarieerd

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

deelgebied sport en recreatie

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Gevarieerd. Oorspronkelijkheid regelmatig verstoord door individuele toevoegingen.

materiaalgebruik Gevarieerd

kleurtoon en 
toepassing

Gevarieerd. vaak materiaaleigen kleuren

decoraties en 
ornamenten 

Geen tot weinig decoraties en ornamenten. Detaillering functioneel en eenvoudig

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

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Parken groenzones en begraafplaatsen

opbouw 
hoofdmassa

Eén bouwlaag, soms met kap.

profiel ruimte Landschappelijke ruimte.

samenstelling
massa 

Overwegen enkelvormige eenduidige bouwmassa’s, zonder aanbouwen.

kapvorm en 
-richting 

Gevarieerd.

relatieve omvang Klein, ingepast in de parkachtige omgeving.

vormbehandeling Gevarieerd.

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

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

Beheercriteria voor thema Parken groenzones en begraafplaatsen

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Parken groenzones en begraafplaatsen

verkavelingtype Vrijstaande objectmatige bebouwing.

positie onderling Door vrije ligging onbepaald.

afstand onderling Grote onderlinge afstand in parken en groenzones. 

plaatsing op kavel Onbepaald, vrij liggend op de kavel.

bouwrichting Onbepaald door vrije ligging.

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

welstandsniveau normaal:     Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan. 
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deelgebied Parken groenzones en begraafplaatsen

bouwstijl Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode. 

geveltypering Gevarieerd. 

gerichtheid en
oriëntatie 

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

geleding Gevarieerd.

indeling Gevarieerd, (bij voorkeur) transparant.

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

deelgebied Parken groenzones en begraafplaatsen

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Samenhang in architectuurbeeld.

materiaalgebruik Traditionele of afwijkende (moderne) materialen, passend bij het karakter van een folly / vrijstaand object. 

kleurtoon en 
toepassing

Gevarieerd. Materiaaleigen kleuren.

decoraties en 
ornamenten 

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke detailleringen als minimale ingetogen detaillering.

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

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Lintbebouwing

opbouw 
hoofdmassa

Eén of twee lagen met kap. Hoge verdiepingshoogten. 

profiel ruimte Breed en gevarieerd.

samenstelling
massa 

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

kapvorm en 
-richting 

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

relatieve omvang Klein en fijnkorrelig tot middelgroot, pandbreedte tot circa 7,5 meter

vormbehandeling Rechthoekig en kantig soms afgewisseld met vloeiende vormen.

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

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

Beheercriteria voor thema lintbebouwing

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Lintbebouwing

verkavelingtype Bebouwingslint met vrijstaande, twee-onder-één-kap en soms geschakeld in serie van 2 tot 4 woningen.

positie onderling Voorgevels vrijwel op één lijn. Kleine verspringingen in voorgevellijn.

afstand onderling Verschillende afstanden tussen woningen. Relatief weinig tussenruimte.

plaatsing op kavel Midden op kavel met ondiepe voortuinen en diepe achtertuinen.

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

herhaling / ritmiek Soms ensemblevorming met herhaling hoofdvorm (bijv. identieke kap).

 welstandsniveau normaal: veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.
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deelgebied Lintbebouwing

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

geveltypering Gevarieerd. Regelmatig toepassing erker.

gerichtheid en
oriëntatie 

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

geleding Gevarieerd, zowel verticaal, neutraal als horizontaal.

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

plasticiteit Over het algemeen vlak met eventueel bescheiden toevoegingen aan de voorgevel in de vorm van een erker.
welstandsniveau normaal   Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan. 

deelgebied Lintbebouwing

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

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

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen.

kleurtoon en 
toepassing

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

decoraties en 
ornamenten 

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke klassieke detailleringen als minimale ingetogen detaillering.

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

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Stedelijke bebouwing met gemengde functies

opbouw 
hoofdmassa

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

profiel ruimte Ruim, sterk geformaliseerd en verhard. Voor iedere weggebruiker een eigen strook en/of een eigen materialisering.

samenstelling
massa 

Gevarieerd.

kapvorm en 
-richting 

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

relatieve omvang Groot.

vormbehandeling Gevarieerd. Relatief eenvoudig.

welstandsniveau zwaar       Behoud of versterken van bestaande kenmerken. De invloed op de kwaliteit van de omgeving is belangrijk.
welstandsniveau normaal   Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan. 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

Beheercriteria voor thema stedelijke bebouwing met gemengde functies

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Stedelijke bebouwing met gemengde functies

verkavelingtype Overwegend gesloten straatwanden.

positie onderling Gevarieerd, met overwegend rechte of licht gebogen voorgevelrooilijn.

afstand onderling Voornamelijk aaneengesloten.

plaatsing op kavel Overwegend geen voortuinen. Direct aan straat.

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

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

 welstandsniveau normaal: veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.welstandsniveau zwaar    behoud of versterken van bestaande kenmerken. De invloed op de kwaliteit van de omgeving is belangrijk. 
welstandsniveau normaal  veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.
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deelgebied Stedelijke bebouwing met gemengde functies

bouwstijl Baksteenarchitectuur uit diverse perioden.

geveltypering Gevarieerd. 

gerichtheid en
oriëntatie 

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

geleding Horizontaal en verticaal.

indeling Zeer geordend.

plasticiteit Plasticiteit en/of schaduwwerking door uitwendige en inpandige balkons, verspringingen in de gevels, trappenhuizen, etc.
welstandsniveau zwaar       Behoud of versterken van bestaande kenmerken. De invloed op de kwaliteit van de omgeving is belangrijk.
welstandsniveau normaal   Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan. 

deelgebied Stedelijke bebouwing met gemengde functies

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

In hoge mate gaaf en oorspronkelijk.

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

kleurtoon en 
toepassing

Materiaaleigen kleuren.

decoraties en 
ornamenten 

Beperkte detaillering. Sterke mate van gelijkvormigheid en sterk verbonden met constructie en/of architectuur.

welstandsniveau zwaar       Behoud of versterken van bestaande kenmerken. De invloed op de kwaliteit van de omgeving is belangrijk.
welstandsniveau normaal    Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan. 

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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deelgebied Villagebieden

opbouw 
hoofdmassa

Eén of twee lagen met kap.

profiel ruimte Breed en gevarieerd. Informele verkeersinrichting.

samenstelling
massa 

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

kapvorm en 
-richting 

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

relatieve omvang Middelgroot tot groot.

vormbehandeling Gevarieerd

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

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend)

Beheercriteria voor thema villagebieden

situering (bestemmingsplan is maatgevend)

deelgebied Villagebieden

verkavelingtype (Overwegend) vrijstaand.

positie onderling Verspringingen in voorgevelrooilijn.

afstand onderling Redelijk grote onderlinge afstand.

plaatsing op kavel Midden op kavel met relatief ondiepe voortuinen en diepe achtertuinen.

bouwrichting Evenwijdig en haaks op de weg. 

herhaling / ritmiek Door sterke individualiteit geen herhaling en ritmiek.

 welstandsniveau normaal: veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan.
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deelgebied Villagebieden

bouwstijl Voornamelijk eenvoudige baksteenarchitectuur uit de jaren 1980. 

geveltypering Meestal vlak, eenvoudige openingen

gerichtheid en
oriëntatie 

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

geleding Gevarieerd, zowel verticaal, neutraal als horizontaal.

indeling Gevarieerd, vaak eenvoudig.

plasticiteit Enige plasticiteit in gevels door overstekende balkons of daken.
welstandsniveau normaal   Veranderen, afwijken of vernieuwen van bestaande kenmerken. De basiskwaliteit van de omgeving mag daarbij niet achteruitgaan. 

deelgebied Villagebieden

gaafheid/ 
oorspronkelijkheid

Gevarieerd. Eenvoudig samenhangend gevelbeeld. Oorspronkelijkheid soms verstoord door individuele toevoegingen.

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen. Vaak houten gevelpanelen.

kleurtoon en 
toepassing

Gevarieerd. Veel voorkomend is metselwerk in roodbruine, lichtgele of witte kleur. Daken bedekt met grijze dakpannen of bitumen.

decoraties en 
ornamenten 

Minimale ingetogen detaillering.

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

gevelkarakteristiek

detaillering, kleur en materiaal
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