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1.1 Inleiding 
 

1.2 Status beeldkwaliteitsplan 1.3 Proces

Voor u ligt het beeldkwaliteitsplan Winkelcentrum 
Orden, dat een gebiedgericht welstandskader 
omvat voor de planontwikkeling en het beheer van 
het winkelcentrum Orden. Het stedebouwkundig plan 
‘Hart voor Orden’ (vastgesteld door de gemeenteraad 
d.d…..)beschrijft niet alleen om de vernieuwing van 
het winkelcentrum, maar een integrale herontwikke-
ling 
van het gehele centrumgebied, inclusief wonen, 
infrastructuur en maatschappelijke functies. Het is de 
ambitie om te komen tot een vernieuwd hart van de 
wijk, waar mensen naar toe gaan, hun dagelijkse zaken 
doen, elkaar zien, spreken en ontmoeten:  het klop-
pende hart van de 
wijk. 

Het nieuwe ‘hart voor Orden’ beslaat vier locaties:
• Locatie 1. Het nieuwe Winkelcentrum, ten zuiden 
van het huidige winkelcentrum, aan de Jan Steenlaan, 
omvat een supermarkt van ca 2000 m2, ca. 1600 m2 
overige winkels, cafetaria op het plein en inpassen 
van de huidige visboer. Boven het winkelcentrum een 
woonzorgcomplex met 5 grondgebonden woningen 
en 17 appartementen, inrichting van een plein en 
parkeergelegenheid voor ca. 200 auto’s.
• Locatie 2. De renovatie en transformatie van het oude 
winkelcentrum tot GOED               .
• Locatie 3. De nieuwe woningbouw op de Caretexlo-
catie ten noorden van het oude winkelcentrum omvat: 
de reconstructie van de Orderbeek, 10 multifunc-
tionele woningen,18 grondgebonden sociale huurwo-
ningen en inrichting van de openbare ruimte
• Locatie 4. De nieuwe woningbouw op de Hobbem-
alocatie, wat verder in de wijk Orden aan de Hobbe-
malaan omvat: 11 grondgebonden koopwoningen,17 
grondgebonden sociale huurwoningen.

Dit Beeldkwaliteitplan beschrijft integraal een hoog-
waardige en duurzame ruimtelijke kwaliteit van de 
gebouwen, de openbare ruimte én hun onderlinge 
samenhang. Dit wordt enerzijds beschreven behulp 
van een ‘Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit’ en anderzi-
jds ook door middel van regels. Dit onderscheid wordt 
nu nader toegelicht. 

Handreiking
In hoofdstuk 2 is de ambitie voor de beeldkwaliteit 
van winkelcentrum Orden beschreven in de vorm van 
een Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit. Een handreik-
ing helpt bij het maken van plannen en ontwerpen die 
passen binnen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
van een gebied. Het geeft vooral inspiratie en reikt aan-
bevelingen, suggesties en ideeën aan om tot mooie en 
haalbare plannen te komen. 
Een handreiking prikkelt, stimuleert en enthousias-
meert en is een echt hulpmiddel voor iedereen die aan 
de slag gaat met de ontwikkeling en beheer van het 
winkelcentrum Orden en zijn omgeving.

Regels
De Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit is een belangrijk 
instrument bij de verdere ontwikkeling van winkelcen-
trum Orden. Toch is dat niet voldoende. De wetgeving 
vraagt namelijk ook regels om zo voldoende rechtszek-
erheid te geven aan alle belanghebbenden. Daarom is 
de ambitie van de Handreiking waar nodig vertaald in 
het bestemmingsplan en in hoofdstuk 3 van dit Beeld-
kwaliteitplan, waarin het welstandskader is verwoord.

Samenwerking
Het werken op basis van een Handreiking vraagt om 
een goede samenwerking tussen de gemeente, de 
initiatiefnemers en de ontwerpers. Deze samenwerk-
ing versoepelt vergunningprocedures, het leidt tot 
hoogwaardige plannen en betere ruimtelijke samen-
hang tussen alle ontwikkelingen in het gebied. 

Het resultaat van dit gezamenlijke ontwerp wordt ter 
beoordeling aan de commissie Ruimtelijke kwaliteit 
voorgelegd. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft 
een onafhankelijke bevoegdheid zoals vastgelegd in 
de woningwet en is gebonden aan het formele 
welstandskader zoals geformuleerd in hoofdstuk 3.
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1.4| Stedebouwkundige uitgangspunten

1.4.1 Ligging & Geschiedenis
Het projectgebied winkelcentrum Orden en om-
geving ligt in een overwegend (vroeg) naoorlogse 
context. Direct gelegen aan de laan van Spitsber-
gen, onderdeel van de Apeldoornse ring, vormt het 
winkelcentrumgebied een entree voor de wijk Or-
den. Dit gebied wordt gekenmerkt door een relatief 
open en groen karakter door de aanwezigheid van 
een aantal solitaire gebouwen met sociale func-
ties, een ensemble met het winkelcentrum, en een 
aantal portiekflats. Daarachter ligt de wijk Orden 
met zijn overwegend vroeg na-oorlogse eensgez-
insrijwoningen. Deze woningen zijn geclusterd in 
een groot aantal projectmatige complexen met een 
grote diversiteit in detaillering en vormgeving. 

Het plangebied kent een industriele historie. Een 
van de vele papiermolens die Apeldoorn rijk is 
geweest was hier gevestigd vanaf 1623. Deze molen 
op het herengoed werd gevoed door een gegraven 
beek, gevoed met kwelwater van de Veluwe. Deze 
papiermolen is in 1877 gecombineerd met een 
wasserij en blekerij, waarna rond 1900 de molen is 
omgebouwd tot ‘Stoomwasscherij de Ordermolen’. 
Vanaf 1930 werd deze wasserij verder gemoderni-
seerd en sterk uitgebreid tot een echte fabriek door 
Berend en later Chris Cornelis Meijer. Rond 1980 
ging deze fabriek ‘Caretex’ tenslotte over aan Lode 
Meijer als volgende generatie op deze plek. Momen-
teel heeft het bedrijf de locatie verlaten. 

Met de groei van de wasserij Caretex is in dezelfde 
periode het winkelcentrum Ordenplein ontstaan 

tussen 1960 en 1970. Het is een klein centrum op 
buurtniveau. Het is het belangrijkste centrumge-
bied voor Orden geworden. De laatste jaren is de 
kwaliteit van het winkelcentrum echter achteruit 
gelopen. Het is te kleinschalig en teveel in zichzelf 
gekeerd en de uitstraling laat te wensen over. Ook 
de openbare ruimte in het gebied begint allerlei 
sleetse plekken te vertonen en vraagt om een flinke 
kwaliteitsimpuls voor een aantrekkelijk centrumge-
bied Voor Orden. 

1.4.2. Aanleiding Ontwikkeling
Het huidige winkelcentrum Orden heeft primair de 
functie voor de wijk Orden (circa 6.500 inwoners). 
De opzet van het winkelcentrum is zeer introvert; de 
achterkanten zijn naar de buitenzijde gericht Hier-
door ontstaat een onaangename externe uitstraling. 
De winkelpanden kenmerken zich door achterstallig 
onderhoud, net als de inrichting van de openbare 
ruimte. Veel bewoners van deze buurten gaan voor 
hun boodschappen naar verderop gelegen winkel-
centra, zoals Ugchelen, Kerschoten of hart van Zuid.  
Dit heeft te maken met het laagwaardige aanbod, 
de branchering en de matige kwaliteit van het huid-
ige winkelcentrum orden.  

Een nieuw winkelcentrum kan de klanten uit de 
buurt weer te laten terugkeren naar winkelcentrum  
Orden, door een beter en meer divers winkelaanbod 
en een prettig vernieuwd 
winkelcentrum, gecombineerd met sociaal-
maatschappelijke functies.

Ook de openbare ruimte in het gebied vraagt om 
vernieuwing zodat het meer uitnodigt tot verblijven 
en ontmoeten. Hetzelfde geldt voor het versleten 
plantsoen dat meer kwaliteit kan krijgen met 
behoud van de monumentale bomen. Het ontwik-
kelen van een kleinschalige ecologische 
verbinding, gekoppeld aan het zichtbaar maken 
van de orderbeek, biedt ook meer verblijfsmogeli-
jkheden in het groen.

De voorgenomen planontwikkeling biedt niet al-
leen kansen voor het winkelcentrum maar voor een 
algehele kwalitatieve opwaardering van het gebied 
rond het winkelcentrum omdat ook de portiekflats 
ten zuiden van het winkelcentrum en het wasserij-
complex aan de noordzijde in de planontwikkeling 
worden betrokken. 

De vernieuwing van het winkelcentrum is urgent. 
De ontwikkeling hiervan is in dit plan samenge-
bracht tot één integraal project: een nieuw, vitaal 
‘hart voor Orden’. 
Het plan ‘Hart van Orden’ heeft de ambitie van het 
slim combineren van maatschappelijke, medische 
en commerciële functies geconcentreerd in één 
samenhangend centrumgebied. Dit vraagt om het 
versterken van de ruimtelijke en functionele rela-
ties tussen Orca en +punt, het GOED en het nieuwe 
winkelcentrum. Enerzijds door op logische wijze 
langzaamverkeersroutes op deze functies aan te 
sluiten en anderzijds door een goede inrichting van 
de openbare ruimte die uitnodigt tot verblijven en 
ontmoeten.
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2.0|Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit
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Deelgebied C: Caretex Deelgebied B: GOED Deelgebied A: Winkelcentrum Orden
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2.1. Stedenbouwkundig plan
Nieuw modern winkelcentrum 
bouwen aan zuidkant (deelgebied A)

Aan de zuidzijde van het centrumgebied, tussen de 
Jan Steenlaan en de Frans Halslaan, zal een nieuw, 
modern winkelcentrum worden ontwikkeld. Hier-
voor worden de bestaande huurwoningen
van corporatie de Woonmensen gesloopt. Deze 
locatie biedt een gunstige ligging voor het win-
kelcentrum: een compacte locatie, goed zichtbaar 
vanaf de Laan van Spitsbergen, met een directe ont-
sluiting op de ring, zonder dat het verkeer ver in de 
wijk hoeft te komen. Gezien de beschikbare fysieke 
ruimte voor winkels en parkeren, past een nieuw 
winkelcentrum van bijna 3.800m2 op deze plek. 

Huidig winkelcentrum omvormen
tot gezondheidscentrum (deelgebied B)

Met de ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum 
aan de zuidkant kunnen de huidige winkeliers een 
nieuwe plek vinden. De ambitie is om de bebou-
wing van het huidige winkelcentrum niet te slopen,
maar flink op te knappen ten behoeve van een ‘ge-
zondheidscentrum onder één dak’, afgekort: GOED 
. Hierin worden een aantal zorg- en gezondheids-
functies samengebracht. De voormalige supermarkt
biedt plaats aan een huisartsenpraktijk voor vier 
huisartsen die op dit moment nieuwe praktijkruimte 
zoeken. Daarnaast biedt het GOED ruimte voor prak-
tijken van fysiotherapeuten en mensendieck. De
huidige apotheek in het winkelcentrum blijft op 
dezelfde plek zitten, evenals de 16 woningen die nu 
boven het huidige winkelcentrum aanwezig zijn. In 
het plan blijven wijkcentrum Orca en het +punt
ongemoeid. Het jeugdhonk achter Orca zal plaats 

moeten maken voor woningbouw. Het streven is 
om meer samenhang te creëren in maatschappeli-
jke voorzieningen onderling - tussen Orca, +punt en
het GOED - en met de aanwezigheid van het nieuwe 
winkelcentrum straks.

Nieuwe woningen in en rond het centrumgebied. 
(deelgebied C en D)

Al ruim voor de sloop van de woningen en nieuw-
bouw van het winkelcentrum is al begonnen met 
de bouw van nieuwe woningen op de voormalige 
Caretexlocatie. Rekening houdend met randvoor-
waarden van milieucontouren (van ringweg en BP-
station) kunnen hier 28 grondgebonden woningen 
ontwikkeld worden. In dit plan wordt ook
de voormalige schoollocatie aan de Hobbema-
laan betrokken. Hier is het mogelijk om 17 sociale 
huurwoningen en 11 koopwoningen te ontwikkelen 
die ook financieel grondslag bieden aan de gebieds-
ontwikkeling. In combinatie met het winkelcentrum 
wordt ook een woonzorgcomplex ontwikkeld aan 
de Rembrandtlaan. Het gaat hier om een complex 
met 5 grondgebonden woningen en 17 apparte-
menten, grotendeels boven de winkels.

Hobbemalocatie

programma 
Caretexlocatie i.c.m. Orderbeek
10 multifunctionele woningen (7,20m x 10,5m), 18 grondgebonden sociale huurwoningen (5,70m x 9m)
villa Laan van orden 320, maatschappelijk/ commerciële functie/ wonen
herstructurering orderbeek en openbare ruimte
Speelplekje tussen orca en +punt

Hobbemalocatie
11 grondgebonden koopwoningen (6m x 10m, 3 lagen)
17 grondgebonden sociale huurwoningen (6m x 10m)

 

Winkelcentrum
Winkels: 311m2 bij supermarkt, 1.324m2 cluster oost 
horeca: 200m2 cafetaria, visboer:50m2 
Supermarkt: 1907m2  totaal: 3.792m2
Woonzorgcomplex met 5 grondgebonden woningen 120m2 bvo, 17 appartementen 60m2

GOED 
artsen, fysiotherapeuten, mensendieck
Kapper: 102m2, apotheek: 250m2
nog te verhuren oppervlak: 240m2, 
15 bestaande woningen

   

Deelgebied D: Hobbemalocatie

Openbare ruimte

De openbare ruimte in het centrumgebied vraagt 
om vernieuwing zodat het meer uitnodigt tot 
verblijven en ontmoeten. De openbare ruimte in en 
rond
het nieuwe winkelcentrum en het GOED verdient 
een flinke opknapbeurt. Het winkelpleintje met ter-
ras en horeca moet die stevige kwaliteitsimpuls
krijgen, evenals de open ruimte binnen het nieuwe 
GOED . Hetzelfde geldt voor het versleten groene 
plantsoen dat meer kwaliteit kan krijgen met 
behoud van de monumentale bomen. Het ontwik-
kelen van een kleinschalige ecologische verbinding, 
gekoppeld aan het zichtbaar maken van de Order-
beek, biedt ook meer verblijfsmogelijkheden in het 
groen. 

Cruciaal voor de samenhang in het gebied is de 
verbinding van deze verschillende ruimten en 
plekken. Deze verbinding wordt gevormd door 
een route in noord zuid richting die lang of door 
deze plekken gaat en deze aan elkaar rijgt tot een 
aantrekkelijk verblijfsgebied voor bewoners en 
bezoekers.
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Detaillering van gevel dmv baksteen

Geintegreerde naamgeving in baksteen

Plasticiteit en kleuraccenten halen de zwaarte uit de gevel

Plasticiteit en kleuraccenten halen de zwaarte uit de gevel
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2.2. Deelgebied A: Winkelcentrum Orden

Het nieuw te ontwikkelen winkelcentrum krijgt een 
prominente plek in de wijk en de stedenbouwkun-
dige inpassing 
verdient dan ook aandacht. Door het volume te 
geleden wordt aangesloten op de maat en schaal 
van de wijk. In beeldkwaliteit wordt voor deze totale 
nieuwbouw een alzijdige uitstraling nagestreefd dat 
uit verschillende programmadelen bestaat.

De bebouwing van het Winkelcentrum met het 
geïntegreerd woonzorgcentrum is geïnspireerd op 
het industriële karakter van de Wasserijcomplex 
van Orden. Het is een moderne vertaling van het 
oude industriele complex. De ambitie is dit volume 
aantrekkelijk vorm te geven door gebruik te maken 
van een ingetogen baksteenarchitectuur, en slim 
bijzondere accenten toe te voegen. Het winkelcen-
trum kan niet aan alle kanten open gevels krijgen. 
Een moderne toepassing van baksteen kan de 
gevels toch architectonisch interessant maken. Door 
toepassing van een kleiachtige kleur van bakstenen 
wordt verder verwezen naar de historie van de plek 
en Apeldoorn. 

Functionele aansluiting wordt gevonden door met 
zorgwoningen het volume van het winkelcentrum 
‘in te pakken’. Deze woningen krijgen de entree 
aan de Rembrandtlaan. Aan de Frans Halslaan zijn 
enkele woningen direct ontsloten op de begane 
grond. Hiermee wordt een meer levendige gevel 
nagestreefd.
Door de winkels te oriënteren naar de pleinzijde 
aan de noordkant en de woningen te oriënteren 
en aan te ontsluiten op de Rembrandtlaan en de 
Frans Halslaan heeft het gebouw verbinding aan 

drie zijden met de wijk.  De gevel aan de laan van 
Spitsbergen wordt een blinde gevel waarachter de 
toelevering van de winkels plaatsvindt. Aan de ring 
zelf is de ambitie de bedrijfskantine hoog te positio-
neren, op het laad en losdek, waardoor er een hoog 
accent ontstaat als blikvanger. Een accent kan deze 
gevel toch een gezicht aan de ring geven.  

Het winkelcentrum bestaat uit een geleed complex, 
dat uit twee onderdelen is opgebouwd. Tussen 
beide delen in ligt een passage die als  ontsluiting 
van de winkels zal functioneren. Ten westen van 
de passage ligt het grotere volume waarbinnen de 
supermarkt is ondergebracht. Dit deel grenst aan 
de laan van Spitsbergen, aan de Frans Halslaan en 
aan het nieuwe winkelplein, dat tussen het GOED en 
nieuwe winkelcentrum in ligt. 
Aan het plein worden kleinere winkels in het grote 
volume “geschoven”. Deze winkels worden ook 
direct ontsloten aan het plein. Het tweede, hogere 
volume , aan de andere zijde van de passage bestaat 
uit kleinere winkelunits gekoppeld aan het woon-
zorg centrum.

Naast het winkelcomplex zal een klein paviljoen 
onderdak bieden aan een kleine cafetaria.
Dit paviljoen wordt een blikvanger en is tevens een 
ruimtelijke beëindiging van het plein. Het verbindt 
het plein, winkelcentrum en GOED. Vanwege zijn 
beeldbepalende karakter mag de beeldtaal van 
het paviljoen bijzonder en afwijkend zijn. Het is 
een modern en transparant gebouw die het focus-
punt wordt voor het winkelcentrum. Vanwege het 
transparante karakter van het gebouw is het een 
alzijdig gebouw met een gezicht rondom. Ook het 

materiaalgebruik is licht en transparant.

Handreikingen 

Reclame-uitingen
- Borden en reclame uitingen doelmatig en niet 
overdadig. 
- Uitgaan van een vast stramien, formaten, letter-
typen, mee-ontworpen met de bebouwing
- samenhangend reclamebeeld voor het gehele 
winkelcentrum
Winkelcentrum
- Ontwikkel een alzijdige kwaliteit van het 
samengesteld volume
-  Verwijs middels materiaalgebruik (baksteen) en ar-
chitectuur naar het industriele verleden van Orden.
-  Door middel van geleding sluit het winkelcentrum  
aan bij de bebouwing van de wijk Orden.
-  Geef het winkelcentrum een gezicht naar de ring
- Inpassing blinde gevels door deze een zekere 
plasticieit mee te geven, eventueel door baksteen 
ornamenten.
Paviljoen
- Alzijdige orientatie maakt het paviljoen focuspunt 
van het plein.
- Door gebruik van lichte en transparante materialen 
wordt het paviljoen een bijzonder object op het 
plein.
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Voorbeeld  afscherming daktuinen dmv doorgetrokken pui
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2.3| Handreikingen Deelgebied B: GOED

2..3.1. GOED
Het huidige verouderde winkelcentrum zal niet 
worden gesloopt, maar herontwikkeld tot een 
nieuw gezondheidscentrum: een zogenoemd GOED 
(Gezondheidscentrum Onder Eén Dak). De huidige 
bebouwing heeft een interne oriëntatie: de voor-
kanten van de winkels naar binnen gericht naar een 
carrévormig pleintje. Aan de buitenkant zien we 
vooral blinde gevels op de begane grond
met entrees van de woningen. Deze woningen 
liggen op de eerste verdieping met raampartijen 
naar de binnen- en buitenzijde van
het winkelcentrum. Deze bestaande etagewoningen 
worden boven het nieuwe GOED gehandhaafd, met 
een incidentele wijziging van toegangen.

2.3.2. Ambities Bebouwing 
GOED
Het ensemble van het GOED vraagt om een gron-
dige renovatie / restauratie, waarbij de oorspronke-
lijke sobere architectuur van de jaren 80 naar voren 
komt. Het ensemble is een goed voorbeeld hoe 
voorzieningen een autonome plek kregen in het 
stedelijk weefsel. Dit is in het geval van Orden ook 
te herkennen aan de richting waarin het voormalig  
winkelcentrum geplaatst is, namelijk in een 
afwijkende richting ten opzichte van de aangren-
zende buurten.

De buitengevels van het ensemble worden nu 
gevormd door een aantal blinde gevels. De ambitie 
is deze oriëntatie geheel om te draaien door juist de 
oriëntatie (entrees en zichtbaarheid) aan de buiten-
zijde te brengen. Hierbij is de ambitie de helderheid 
van de oorspronkelijke opzet van de “molenwiek” 
vast te houden, c.q. terug te brengen in de nieuwe 
functies. Ook is het streven om binnen het oor-
spronkelijke gevelstramien te werken. 
Qua architectuur, vormgeving en detaillering moet 
zo veel mogelijk de minimalistische architectuur van 
de jaren ‘60 gevolgd worden.  Dit houdt dat door 
middel van sobere detaillering in beton, eenvoud-
ige hoofdvormen en geen geleding het ensemble 
wordt gerenoveerd.

De entrees van de gezondheidsfuncties gesitueerd 
in de voormalige doorgangen naar het binnen-
terrein. Door deze zo transparant mogelijk uit te 
voeren krijgt het binnenterrein een semi-openbaar 

karakter en ontstaat binnen het ensemble een 
intieme binnenruimte.
 

Handreikingen

- Geef het ensemble meer uitstraling door de plint 
te openen met raampartijen en heldere entrees 
voor de bovenwoningen en nieuwe functies van het  
GOED.
- De kwaliteit van het ensemble versterken door 
sobere en minimalistische detaillering te gebruiken.
- De simpele hoofdvorm handhaven en versterken.
- Aandacht voor de erfafscheidingen van de dak-
tuinen aan de zijde van de laan van Ordenm, door  
bijvoorbeeld de gevel  hoger door te metselen tot 
aan de borstwering zodat de erfafscheidingen op 
het dag minder dominant worden. 
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Voorbeeld verbijzondering kopgevel Voorbeeld ingetogen detaillering architectuur



15

2.4| Handreikingen Deelgebied C en D: Woningbouw

2.4.1. Woningbouw
Caretexlocatie

De voormalige Caretexlocatie is een gebied dat 
al enkele jaren braak ligt in afwachting van een 
nieuwe bestemming. In dit plan wordt ingezet op 
de bouw van 28 sociale huurwoningen, voor een
deel gekoppeld aan de vernieuwing van de Order-
beek, die aan de zuidzijde van de locatie loopt.
De nieuwe woningen op de Caretexlocatie worden 
ontsloten via een reeds bestaande zijstraat van de 
Germanenlaan. Door de straat uit te laten monden 
in een woonerf, ontstaat ruimte voor het ontsluiten 
van 28 grondgebonden sociale huurwoningen. 
Negen woningen staan met
de voorkant aan de Laan van Spitsbergen, buiten 
de hinderzone van deze ringweg. Negen andere 
woningen zijn met de voorkant gericht naar de 
straat achter Orca. Tien zorgwoningen hebben een 
tweezijdige orientatie. Ze hebben hun entree aan 
het woonerf, terwijl ze aan andere zijde van de won-
ing zijn gesitueerd aan het nieuwe beektracé

Hobbemalocatie

Op de Hobbemalocatie was een basisschool geves-
tigd, het terrein ligt nu braak. Op deze locatie 
worden 28 grondgebonden woningen ontwikkeld. 
17 hiervan zijn sociale huurwoningen, 11 zijn koop-
woningen. De locatie is geaccidenteerd, aflopend 
van het noordoosten naar het zuidwesten, waar-
door de woningen ‘verspringen’ in kleine blokken 
van 4 tot 6 woningen.

2.4.2. Ambitie Bebouwing 
Woningbouw
Caretexlocatie
 
De 18 woningen op deze locatie hebben twee ver-
diepingen met een kap en de achtertuinen grenzen 
aan elkaar. Alle woningen hebben zowel een kleine 
voortuin als redelijke achtertuinen. Gekoppeld aan 
de vernieuwing van de Orderbeek worden aan de 
zuidzijde van de Caretexlocatie 10 multifunctionele 
woningen ontwikkeld in twee separate blokken 
van vijf woningen. Deze speciale zorgwoningen zijn 
breder en dieper en hebben één woonlaag met kap. 
In aansluiting op de bestaande bebouwing wordt 
het ensemble van rijtjes woningen projectmatig 
ontworpen. Dit houdt in dat de hoofdvorm een-
voudig is, met een eventuele verdere geleding in 
serre, erkers en dakkapellen.  Uitgevoerd in een 
sobere architectuur en functioneel van aard. de 
materialisering is duurzaam.

Hobbemalocatie

De koopwoningen op deze locatie zijn luxer uit-
gevoerd: erkers, dakkapellen, schuifpuien of andere 
architectonische middelen. De tuinen liggen op het 
zuidwesten en parkeren geschiedt op straat. Aan de 
oost- en zuidzijde worden de 17 sociale huurwonin-
gen gebouwd, met voortuinen direct grenzend aan 

de trottoirs Alle woningen hebben twee lagen met 
kap.
 Handreikingen

Caretex
- Aansluiten bij ingetogen vormgeving en het 
projectmatige karakter van de bestaande woningen 
(bijvoorbeeld door alleen functionele ornamenten 
toe te passen)
- Presentatie aan de ring dmv verticale geleding.
- Eenvoudige hoofdvorm, blok als geheel is 
belangrijker dan de individuele woning. 
- Eventuele verdere geleding in serre, erkers en 
dakkapellen mogelijk, maar ondergeschikt
- Ingetogen baksteenarchitectuur en eenvoudige, 
maar zorgvuldige detaillering, 
- Kleine voortuin aanwezig, erfafscheiding zorg-
vuldig meeontwerpen
- Speciale aandacht voor overgang achtertuinen 
naar pad langs de Orderbeek > sociaal veilig, 
duurzaam en aansluiten bij groene karakter van 
de Orderbeek om een intiem openbaar karakter te 
creëren.

Hobbemalocatie
- Onderscheid t.o.v. Caretexlocatie door meer indivi-
duele, gelede blokken.
- erfafscheiding zorgvuldig meeontwerpen.
- aandacht voor uitstraling kopgevels d.m.v. openin-
gen en entrees.
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2.5.1. Ambitie Openbare 
ruimte Winkelcentrum
Plein

Een belangrijke ontmoetingsplek binnen het Hart 
van Orden zal het winkelplein zijn tussen het win-
kelcentrum met de passage en de doorgang naar 
het GOED . Het plein is gesitueerd tussen beide 
complexen met een nieuw horecapaviljoen met 
een terras op het zuiden. De entrees van de win-
kels liggen naar het noorden en richten zich op het 
plein. De woningen boven de winkels vormen een 
wand van het plein en kijken uit op het plein. Samen 
met de gevel van het GOED geven deze wanden 
het plein een sfeer van beslotenheid. Tijdens het 
winkelen of een bezoek aan het GOED nodigt deze 
plek uit tot even verpozen en uitblazen. 
De ambitie voor het plein is door middel van inge-
togen detaillering de openbare ruimte rondom het 
winkelcentrum tot een eenheid te maken.
Als uitloper van het plan wordt het parkeerterrein 
in één vlak meeontworpen. Door het grondvlak in 
een enkel materiaal en op een hoogte uit te voeren 
wordt de auto te gast op het plein.

De inrichting van de openbare ruimte met meubilair 
als bankjes, fietsnietjes en verlichting dient sober 
doch duurzaam van aard te zijn. De inrichting dient 
uit te nodigen om te verblijven op het plein.

Laan van Spitsbergen en Parkeren
Het nieuwe winkelcentrum en het GOED maken 
gebruik van een centraal gelegen, gemeenschap-

2.5| Handreikingen Openbare Ruimte

pelijke parkeergelegenheid. 

De parkeerplaatsen aan de westzijde van de Laan van 
Spitsbergen en de parkeerplaatsen gerealiseerd aan de
oostzijde van het winkelcentrum aan de Rembrandt-
laan worden gerieflijk ingericht door het planten van 
bomen tussen de parkeervakken en waar mogelijk een 
afscherming met groene hagen. Ook de achterkant 
van de supermarkt behoeft een groene afzoming met 
klimbeplanting om de onaantrekkelijke achterkant-
situatie te minimaliseren.

De bevoorrading van het winkelcentrum vraagt bijzon-
dere aandacht vanwege het beeldbepalende karakter. 
Vanaf de laan van Spitsbergen wordt een insteeklus 
gemaakt om de bevoorrading efficiënt te laten ver-
lopen en de overlast tot een minimum te beperken. 
Deze insteeklus wordt opgenomen in het groene 
profiel van de Laan van Spitsbergen.

Frans Halslaan en Rembrandtlaan

Ten zuiden van het winkelcentrum wordt de aan-
wezige groene uitstraling verder versterkt door de 
groenstrook aan de Frans Halslaan te verbreden tot 
aan de gevel. 

Vanaf de rembrandtlaan vindt bevoorrading plaats 
via een opstelplaats op het plein tussen het winkel-
centrum en het GOED. 

Handreikingen

Plein en Parkeren
- Maak één plein, waarbij geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen parkeren en verblijven: de auto is te 
gast op het plein. 
- Maak van het plein een ontmoetingsplek met ver-
blijfskwaliteit voor Orden.
-  Maak de parkeerplaats zachter door groene 
elementen en forse bomen op de parkeerplaats te 
plaatsen.
- Maak heldere overgangen tussen de inrichtings-
kwaliteit van het centrum en omliggende 
woonbuurten en het plein.
-  Beperk de overlast van bevoorrading tot een mini-
mum door een aantal efficiente oplossingen aan de 
zijkanten van het plein.
- Duurzame materialisatie

Frans Halslaan en Rembrandtlaan
- Sluit het winkelcentrum goed aan op de wijk door 
bestaande groenelementen te versterken en te 
verbeteren.
- Maak een heldere begrenzing tussen winkelcen-
trum en woonbuurt dmv eenduidige 
materialisering.
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het wonen aan de beek

Parkeerterrein bij het winkelcentrum 1:250

De Caretexlocatie 1:250
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Doorsnede Caretexlocatie 1 : 250

Verbeelding overgang Orderbeek, openbare ruimte prive buitenruimtes
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2.5.2. Ambities Openbare 
ruimte GOED
Bestaand plantsoen noordzijde

Door de Orderbeek in het plantsoen aan de opperv-
lakte te halen wordt een kwaliteit aan het plantsoen 
toegevoegd. In combinatie met de forse monu-
mentale bomen wordt het plantsoen een groene 
verblijfs- en speelplek in een stedelijke omgeving. 
De noord-zuid route loopt door het plantsoen waar-
door de plek beter wordt ingebed in zijn omgeving.

Handreikingen:

- Waardeer het plantsoen op tot een prettige speel 
en verblijfplek voor Orden.
- Haal de Orderbeek aan de oppervlakte om een 
nieuwe kwaliteit toe te voegen.

2.4.3. Ambitie Openbare 
ruimte Woningbouw
Caretexlocatie

Op de Caretexlocatie wordt de tien multifunctionele 
zorgwoningen direct gekoppeld aan de belev-
ing van de Orderbeek als centraal element in dit 
woongebied. Langs de beek loopt een pad met een 
semi- openbare sfeer. de tuinen van de aangren-
zende woningen zijn gericht op het pad en de beek. 
Tussen de twee blokken van vijf woningen is een 
open doorzicht gemaakt, dat uitkijkt op het punt 
waar de opgeleide beek een verval heeft van circa 
een halve meter naar het maaiveld. Rondom dit 
punt wordt een speelaanleiding en een bijzondere 

verblijfsplek nagestreefd.  De beek vervolgt zijn weg 
via het plantsoen naar de Frans van Mierisstraat en 
kruist de Laan van Orden met een brede verkeers-
drempel, die ook een veilige oversteek biedt aan 
voetgangers. Hetzelfde gebeurt bij de doorkruising 
van de beek door de Rembrandtlaan. De villa -Laan 
van Orden 320- is aan de noordzijde goed zichtbaar 
en draagt bij aan het openbare karakter van de plek.
Ten zuiden van Orca is ruimte voor een speelplekje 
dat zowel door het kinderdagverblijf als door kin-
deren uit de buurt kan worden gebruikt.

Hobbemalocatie

De ligging en verschijningsvorm van de omliggende 
woningen zijn heel verschillend. Voor de invulling 
van de Hobbemalocatie wordt gekozen voor een se-
rie met blokken van 4 tot 6 aangesloten woningen. 
Aan de oostzijde worden de koopwoningen langs 
de Ruysdaellaan gebouwd, tegenover 
vrijstaande woningen, een bedrijfsgebouw en 
een theater. De openbare ruimte wordt langs alle 
randen verschillend uitgewerkt. langs de ruysdael-
lan liggen de woningen aan een nieuwe singel met 
bomen, dat een royaal groen element vormt in het 
straatbeeld. Door deze singel kunnen een aantal 
grote bomen worden ingepast. De nieuwe huur-
woningen aan de Hobbemalaan liggen tegenover 
gerenoveerde naoorlogse portiekflats met een ver-
breed straatprofiel door aanleg van nieuwe haakse 
parkeerplaatsen. De woningen worden gebouwd 
in korte blokken, telkens in hoogte van elkaar 
verspringend. De achtertuinen worden ontsloten 
door achterpaden, zowel in noordzuid als oostwest 
richting.
Aan de Mauvestraat liggen twee groene perken, 

waarin bestaande bomen zijn opgenomen.

Handreikingen

Caretexlocatie
- Maak van het nieuwe tracé Orderbeek een 
bijzondere openbare ruimte.
- Benut het verval van de Orderbeek voor bijzonder-
ing van verblijfs- en speelplekken.
- Zorg dat de detaillering van de buitenruimte van 
de woningen en het profiel van de Orderbeek in 
samenhang worden ontworpen.
- Zorg dat de openbare ruimte rondom de won-
ingbouw zich natuurlijk voegt in het bestaande 
woongebied.

Hobbemalocatie
- Neem bestaande bomen op in nieuwe groenzones 
(singel en groene perkjes)
- Verzacht parkeren aan de Hobbemalaan door het 
toevoegen van laanbeplating.
- Erfafscheiding zorgvuldig meeontwerpen.
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3.0| Gebiedsgericht welstandskader
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3.1| Inleiding

Algemeen
In hoofdstuk 2 is de ambitie voor de ruimtelijke kwa-
liteit beschreven. Deze ambitie is verwoord als een 
Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit en heeft daarmee 
geen juridische status. Waar het vanuit wettelijke ei-
sen en rechtzekerheid echt nodig is, is deze ambitie 
vertaald in regelgeving in het bestemmingsplan of 
het gebiedgericht welstandskader. 

In dit hoofdstuk wordt het Gebiedsgericht wel-
stands-kader voor Winkelcentrum Orden beschreven 
zoals bedoeld in artikel 12a van de Woningwet. Het 
gebiedsgerichte welstandskader vormt het formele 
welstandskader voor Winkelcentrum Orde en biedt 
concrete en duidelijk omschreven criteria waaraan 
bouwplannen worden getoetst. Dit is het kader bij 
de behandeling van de bouwplannen in de Commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit. Juridisch gezien is het be-
stemmingsplan maatgevend.

Het welstandskader bestaat uit twee delen. Deel 1 
is een ontwikkelingsgericht welstandskader met 
beeldkwaliteitcriteria ten aan zien van de nieuwe 
ontwikkelingen. Deel 1 bestaat uit de regels uit para-
graaf 3. 4, waarin de kwalitatieve hoofdlijnen van  
Beeldkwaliteitplan vastgelegd en op een over-
zichtelijke wijze weergegeven. Deel 2 van het wel-
standskader bestaat uit een beheerkader met wel-
standscriteria voor de situatie wanneer de nieuwe 
ontwikkelingen gerealiseerd zijn. 

Doel, functie en status
De gewijzigde woningwet van 1 januari 2003 schrijft
voor dat gemeenten een welstandsnota voor hun 
grondgebied moeten opstellen, waarin criteria zijn 
opgenomen waaraan bouwplannen kunnen worden 
getoetst. Die criteria worden verdeeld in algemene 
criteria en criteria die specifiek gelden voor een 
bepaald gebied, de gebiedsgerichte criteria. De alge-
mene criteria zijn opgenomen in de Kadernota “Over 
Welstand Geschreven” (Gemeente Apeldoorn, mei 
2004). Deze Kadernota is conform de notitie “Minder 
Strikte Welstand” gewijzigd vastgesteld op (datum 
p.m.).

De criteria die specifiek voor bepaalde gebieden 
gelden, zijn opgenomen in aparte gebiedsnota’s. 
Dit hoofdstuk Gebiedsgericht welstandskader Win-
kelcentrum Orden omvat de gebiedsgerichte cri-
teria die specifiek voor deze ontwikkeling gelden. 
Dit hoofdstuk is daarmee een deeluitwerking van 
de Kadernota “Over Welstand Geschreven”. Deze 
Welstandsnota omvat het gebied van Winkelcen-
trum Orden, waarvoor een bestemmingsplan wordt 
opgesteld: Bestemmingsplan ??????? .

Leeswijzer
Paragraaf 3.2 beschrijft de werkwijze van de Com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit op basis van het ge-
biedsgerichte welstandskader aan de hand van 
de in Apeldoorn gehanteerde welstandsthema’s 
en –niveaus. Paragraaf 3.3 en 3.4 beschrijven de 
werkwijze van de welstandsthema’s en -niveaus. 
Paragraaf 3.5 (Deel 1) geeft de beeldkwalitei-
tscriteria waaraan de nieuwe ont-wikkelingen 
worden getoetst. Paragraaf 3.6 (Deel 2) tenslotte, 
beschrijft de welstandscriteria voor de beheerge-
bieden.
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3.2| Beoordelingskaders bouwplannen

werkwijze
De beoordelingskaders zijn per welstandsthema 
uitgewerkt en hebben betrekking op de welstands-
beoordeling van vergunningplichtige bouwplannen. 
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) beoordeelt 
ingekomen plannen en adviseert het gemeentebe-
stuur op grond van de beoordelingskaders zoals die 
in deze uitwerking zijn vastgelegd. Deze gebieds-
gerichte criteria geven richting aan de zorg en aan-
dacht voor de vormgeving van een gebouw, voor 
zowel initiatiefnemers van een bouwplan, als de ge-
meente en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

De gebiedscriteria zijn gekoppeld aan de gebieds-
kenmerken. Met deze kenmerken wordt aangegeven 
welke elementen voor de kwaliteit en beleving van 
de bebouwde omgeving belangrijk zijn. Wanneer 
een bouwaanvraag niet aan één of meer welstands-
criteria voldoet, zal een negatief welstandsoordeel 
worden gegeven op basis van argumentatie die 
voortvloeit uit het beoordelingskader. Uitzondering 
hierop is een bouwplan dat afwijkt van de geformu-
leerde gebiedsgerichte criteria maar door bijzondere 
schoonheid wél aan redelijke eisen van welstand 
voldoet. In dat geval mag de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit teruggrijpen op de algemene welstandscri-
teria uit de kadernota. De CRK motiveert in zo’n geval 
de afwijking van de gebiedsgerichte criteria en advi-
seert burgemeester en wethouders hierover (gemo-
tiveerd afwijken). 

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

Welstandsthema’s zijn gebieden met bepaalde ken-
merken die aanleiding geven voor specifieke bij dat 
gebied behorende welstandscriteria, bijvoorbeeld 
het thema Lintbebouwing of het thema Moderne ar-
chitectuur en stedenbouw. Voor het Winkelcentrum 
Orden geldt het thema: ‘Moderne architectuur en 
stedenbouw`.

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

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

massa en vorm
Het gaat hier om de hoofdvorm en -massa van een 
gebouw in relatie tot of met de omgeving. In de 
ruimtelijke verschijningsvorm zijn de massa en de 
vorm van het gebouw de intermediair tussen steden-
bouwkundige en architectonische kenmerken. 
Onderdelen: opbouw hoofdmassa, profiel ruimte, 
samenstelling massa, kapvorm en -richting, relatieve 
omvang, vormbehandeling.

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

detaillering, kleur en materiaal
Het gaat hier om de verschijningsvorm van een 
gebouw. Kleur, detaillering en materiaal zijn zeer  
beeldbepalend voor de verschijningsvorm van een 
gebouw, straat en/ of gebied. Onderdelen: gaafheid/
oorspronkelijkheid, materiaalgebruik, kleurtoon en 
toepassing, decoraties en ornamenten.
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In relatie tot de omgeving
Voor deze toetsing is de stedenbouwkundige sa-
menhang van complexen en straatbeelden essen-
tieel. Criteria zijn erop gericht om de hoofdvorm van 
een gebouw of blok intact te laten. Ingrepen in een 
gebouw of een bebouwingsensemble beoordelen 
we daarbij in relatie met de bebouwing in de omge-
ving. Daarbij kijken we naar de stedenbouwkundige 
impact van de verandering.

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

Voor de
achtergevel

Achter de 
achtergevel

Zwaar

Normaal

Soepel

Vrij

In relatie tot de 
omgeving en 
opzichzelfstaand

In relatie tot de 
omgeving en 
opzichzelfstaand

In relatie tot de 
omgeving en 
opzichzelfstaand

In relatie tot de 
omgeving

In relatie tot de 
omgeving

geen toetsing

geen toetsing geen toetsing

3.4| Welstandsniveaus

De Kadernota ‘Over Welstand geschreven’ beschrijft 
waar de gemeente meer regulering wenst en in wel-
ke gebieden minder. Dit gebeurt door het vastleggen 
van welstandsniveaus, dat het ambitieniveau vormt 
ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit. Apeldoorn 
kent vier niveaus: zwaar, normaal, soepel en vrij. Voor 
Het deel van het winkelcentrum orden aan de ring 
geldt het welstands-niveau ‘zwaar’. Voor het deel in 
de wijk Orden geldt het niveau  ‘normaal’ .

Het zware welstandsniveau is van toepassing omdat 
het gaat om een gebied dat voor de stad als geheel 
een grote betekenis heeft. Dit gebied is gelegen aan 
de ring van Apeldoorn en een van de weinige groene 
en open plekken aan de westzijde van de ring. Met 
deze ontwikkeling kan een markante en representa-
tieve entree voor de wijk Orden worden gemaakt. 

Binnen dezelfde welstandsniveaus kan de wijze van 
welstandstoetsing verschillen. Voor zowel nieuw te 
ontwikkelen locaties als te waarborgen cultuurhis-
torische gebieden kan een normaal welstandsniveau 
gelden, terwijl er mogelijk verschil bestaat in de 
manier waarop de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
bouwplannen in beide gebieden beoordeelt. Ook 
tussen twee gebieden met een zelfde gebiedsthema 
kunnen verschillen zijn in de zwaarte van het wel-
standstoezicht. Deze nuancering en specificatie van 
de verschillende welstandsniveaus komen tot uiting 
in dit hoofdstuk. 

Het welstandsniveau wordt bepaald door de waarde
van de hoofdopzet, de ontsluitingen, de openbare
ruimte en/of de bebouwing. Om die waarde vast te 
stellen is gekeken naar het bestaande ruimtelijk be-
leid, zoals de Kadernota over welstand geschreven, 
de cultuurhistorische, landschappelijke, steden-
bouwkundige en architectonische betekenis van 
een structuur of gebied. Ook zijn de openbaarheid 
en dynamiek bepalend voor de gewenste kwaliteit-
szorg. In dergelijke gevallen is het maatschappe-
lijke belang van kwaliteit groter, waardoor er hogere 
eisen worden gesteld aan de vormgeving van de  
bebouwde en onbebouwde omgeving. 

Het gemeentelijk beleid is erop gericht om de wel-
standsbeoordeling niet strenger te maken dan nodig 
is. Daar waar de ruimtelijke kwaliteit minder afhan-
kelijk is van welstand wordt een soepele beoordeling 
voorgestaan. Daarnaast gelden t.a.v. de welstands-
niveaus nog de volgende twee specifieke regelingen:
•	 Conform de notitie “Minder Strikte Welstand” 

zijn achtererven in gebieden met het welstand-
sniveau “soepel” welstandsvrij. 

•	 Conform de Beleidsnota Hoogbouw “Ruimte 
door Hoogte” geldt voor hoogbouw (hoger dan 
25 meter) altijd het welstandsniveau “zwaar”. 

Omschrijving van de niveaus
In het welstandsbeleid maken we per welstands-
niveau onderscheid tussen voor- en achterkantsitu-
aties. Een aanbouw aan de achterkant heeft over het 
algemeen namelijk minder invloed op het openbare 
beeld dan een vergelijkbare toevoeging aan de voor-
kant. De matrix geeft dit weer.



27

3.5| Beeldkwaliteitscriteria (randvoorwaardenkaart)
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ordenplein

intieme ruimte GOED

bestaand plantsoen 
opwaarderen

bijzondere vormgeving 
overgang openbaar - privé

paviljoen als 
blikvanger van plein

verbijzondering hoek
als accent aan ring

orientatie zorg-
woningen op orden

blinde gevel archi-
tectonisch oplossen

buitengevel GOED 
openen

Winkelcentrum
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uitstraling kopgevels dmv 
openingen en details

Erfafscheiding meeontwerpen

Opnemen bestaand 
groen in groenelementen

Hobbemalocatie

programma 
Caretexlocatie i.c.m. Orderbeek
10 multifunctionele woningen (7,20m x 10,5m), 18 grondgebonden sociale huurwoningen (5,70m x 9m)
v illa Laan van o rden 320, maatschappelijk/ commerciële functie/ wonen
h erstructurering o rderbeek en openbare ruimte
Speelplekje tussen o rca en +punt

Hobbemalocatie
11 grondgebonden koopwoningen (6m x 10m, 3 lagen)
17 grondgebonden sociale huurwoningen (6m x 10m)

 

Winkelcentrum
Winkels: 311m2 bij supermarkt, 1.324m2 cluster oost 
h oreca: 200m2 cafetaria, visboer:50m2 
Supermarkt: 1907m2  totaal: 3.792m2
Woonzorgcomplex met 5 grondgebonden woningen 120m2 bvo, 17 appartementen 60m2

GOED 
a rtsen, fysiotherapeuten, mensendieck
Kapper: 102m2, apotheek: 250m2
n og te verhuren oppervlak: 240m2, 
15 bestaande woningen
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Gebied

Winkelcentrum

GOED

Woningbouw 

Situering, oriëntatie
 
(Bestemmingsplan is 
maatgevend) 
- Oriëntatie winkels richting 
plein.
- Oriëntatie zorgwoningen 
richting Rembrandtlaan / Frans 
Halslaan 
- Accent aan Laan van Spits-
bergen
- bevoorrading  uit het zicht

- Oriëntatie naar buiten door 
het “omklappen” van huidige 
complex.
- beperking van doorgangen 
zorgt voor intiem binnenterrein

Laan van Spitsbergen
-Woningen geörienteerd 
op Laan van Spitsbergen en 
Morinistraat
- Zorgwoningen tweezijdig 
georienteerd op woonerf en 
orderbeek

Hobbemalocatie
- Woningen geörienteerd op 
Ruysdaellaan, Mauvestraat of 
Hobbemalaan

Laan van Spitsbergen
- Ensemble van gebouwen
- Eenvoudige hoofdvorm ges-
toeld op moderne leest
- Bouwhoogte twee lagen met 
kap of drie lagen met platte 
afdekking
- Indeling in blokken van 9 
woningen

Hobbemalocatie
- Ensemble van gebouwen
- Eenvoudige hoofdvorm
- Bouwhoogte twee lagen met 
zadeldak. 
- Indeling in blokken van 4-6 
woingen

- Samenhang zoeken met 
omliggende bebouwing

- Ensemble projectmatig 
ontwerpen.
- geleding door middel van 
erkers, serres en dakkapellen.

Massa/Vorm

(Bestemmingsplan is 
maatgevend)
- Samengesteld volume als een 
gebouw ontworpen
- Hoogte twee tot drie bouw-
lagen

- Ensemble van gebouwen met 
eenvoudige hoofdvorm.
- Hoogte twee bouwlagen met 
platte afdekking
- terugbrengen naar oorspron-
kelijke uitstraling, minimalis-
tische hoofdvorm (molenwiek)

Grondvlak

(Bestemmingsplan is 
maatgevend)

Materialisatie, 
kleurgebruik en 
detaillering

- industriele uitstraling in 
baksteen. 
- Alzijdigheid in detaillering 
en kleurgebruik van totale 
complex

- Kleurgebruik is terug-
houdend, functioneel.
- Strakke detaillering in beton

Architectuur
en geleding

- Geleding in aansluiting op 
bebouwing in de omgeving.
- Blinde gevels verfraaien met 
detaillering in baksteen.
- Ingetogen baksteen-
architectuur

- Eenvoudige indeling van 
gevels binnen oorspronkelijk 
stramien
- Oorspronkelijk “passages” zo 
transparant mogelijk uitvoeren

3.
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Regie en beheerthema

- zwaar welstandsniveau (ligging 
aan stedelijke hoofdstructuur)
- Welstandsthema:
 Traditionalistische architectuur in 
blokverkaveling

- zwaar welstandsniveau (ligging 
aan stedelijke hoofdstructuur)
- Normaal welstandsniveau 
(Hobbemalocatie)
- Welstandsthema: 
Moderne architectuur 
en stedenbouw

- normaal welstandsniveau 
- Welstandsthema: 
Moderne architectuur 
en stedenbouw

Openbare ruimte
Erfafscheiding
(aanbeveling indien niet ver-
gunningsplichtig)
- geen terreinafscheiding

- geen terreinafscheiding

Laan van Spitsbergen
- terreinafscheiding meeontwer-
pen
Morinistraat
- Terreinafscheiding door middel 
van hagen
Orderbeek
- geen terreinafscheiding maar 
intermediaire zone/voetpad
Hobbemalocatie
- terreinafscheiding door middel 
van hagen

Openbare ruimte
Parkeren
(aanbeveling indien niet ver-
gunningsplichtig)
Uitwerking binnen ontwerp / 
materialisering centrumgebied

Uitwerking binnen ontwerp / 
materialisering woonbuurt

Openbare ruimte
Inrichting
(aanbeveling indien niet ver-
gunningsplichtig)
- verharding plein en parkeerplaats 
zoveel mogelijk 1 materiaal en 
visueel in eenheid ontworpen
- Minimalistische afscheiding tus-
sen parkeren en verblijven

- Verhardingsmaterialen zoveel 
mogelijk 1 materiaal als plateau 
voor ensemble

- Informeel gebruik door bewoners 
van pad langs Orderbeek 
- Morinistraat inrichten als woonerf

reclameuitingen
(voor alle bebouwing)
(aanbeveling indien niet ver-
gunningsplichtig)
- Borden en reclame uitingen doel-
matig en niet overdadig. 
- Uitgaan van een vast stramien, 
formaten, lettertypen, mee-ont-
worpen met de bebouwing
- samenhangend reclamebeeld 
voor het gehele winkelcentrum
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Welstandthema’s



33

3.6| Welstandsthema en -niveau beheerfase

Na realisatie zal het gebied ook beheerd moeten 
worden. Voor die beheerfase zijn conform de Kader-
nota “Over welstand geschreven“ de gebiedsthema’s 
en de daarbij behorende beheercriteria aangegeven 
zoals die gaan gelden na de realisatie van de nieuwe 
bebouwing. 

Voor Winkelcentrum Orden geldt het welstand-
sthema “moderne architectuur en stedenbouw” en 
“traditionalistische architectuur in blokverkaveling” 
(Kadernota Over welstand geschreven, hoofdstuk 
5.8). De bijbehorende criteria spreken zich uit over 
de kwaliteit van de bouwwerken en de samenhang 
van bebouwing en het landschap. 

normaal

zwaar

Welstandniveaus
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