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Voorwoord  

Deze welstandsnota draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van Apeldoorn. 

Als wethouder Ruimtelijke Ordening ben ik dan ook blij met deze vernieuwde 

en actuele welstandsnota. Welstand is een begrip waar veel Apeldoorners 

een mening over hebben en dat is maar goed ook! Discussie over smaak 

draagt uiteindelijk bij aan een mooiere gemeente, daar ben ik van overtuigd. 

De Apeldoornse samenleving heeft tijdens openbare debatten over welstand 

gesproken en haar mening gegeven in de enquête over welstand. Ook de 

informatieavond is door een grote groep Apeldoorners bezocht. Deze 

discussie heeft uiteindelijk geleid tot dit welstandsbeleid.  

Het belangrijkste doel van het beleid is om mensen te inspireren tot 

hoogwaardige architectuur en een mooie leefomgeving. Daarom gaat het 

beleid ook uit van de gebiedskwaliteiten. Inspireren kan namelijk niet met 

een juridisch dictaat of een checklist. De nota gaat uit van minimale regels 

waar het kan en maximale kwaliteitseisen waar het moet. Daarbij is de 

plaats waar wordt gebouwd van groot belang: de binnenstad kent andere 

kwaliteiten dan een woonwijk, een doorgaande weg stelt andere eisen dan 

een pad langs de achterkanten van een rij woningen.  

Welstandsbeleid dat uitgaat van gebiedskwaliteiten is een goed voorbeeld 

van culturele planologie. Juist de samenhang met landschap en groen, 

kunst, cultuurhistorie en openbare ruimte zorgt er voor dat disciplines elkaar 

versterken. Het is niet voor niets dat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

(CRK) al deze vakkwaliteiten in zich heeft. Deze commissie vergadert in het 

openbaar, zodat welstand zichtbaar en controleerbaar is voor de inwoners 

en bouwers van Apeldoorn. 

Deze nota moet een waardevol document worden voor toekomstige 

bouwers en ontwerpers in Apeldoorn. Met deze nota kan iedereen vóór het 

indienen van een bouwplan op de hoogte zijn van het welstandsbeleid. De 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt vervolgens of deze 

welstandseisen tot voldoende kwaliteit hebben geleid. Welstand is dan ook 

een samenspel tussen gemeente en burgers. Het is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onze Apeldoornse leefomgeving! 

 

M.A.J. van der Tas, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Bouwtoezicht en 

Monumenten van de gemeente Apeldoorn (mei 2004). 
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1 Inleiding 
 

Wat betekent welstand eigenlijk en waarom is het belangrijk voor 

Apeldoorn? Wat zijn de uitgangspunten voor het beleid? Waar hangt 

welstand mee samen? De antwoorden hierop staan in deze inleiding.  

1.1 Wat is welstand? 

Apeldoorn streeft naar een aantrekkelijk gebouwde omgeving, een gemeente 

met een hoge ruimtelijke kwaliteit. Daarom wordt een bouwplan niet alleen 

op veiligheid en duurzaamheid getoetst maar ook aan welstandseisen. Dit 

gebeurt in veel gevallen door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK), 

voorheen de welstandscommissie. Met welstand stelt de gemeente eisen 

aan het uiterlijk van een bouwwerk. Hiermee wordt aangegeven of een 

bouwwerk in de omgeving past en of het karakter van de buurt in tact blijft. 

Bij iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van 

een bouwwerk beoordeelt het bevoegd gezag of het betreffende bouwwerk 

voldoet aan de ‘redelijke eisen van welstand1’. Met deze welstandsnota2 

maakt de gemeente Apeldoorn duidelijk wat zij onder deze eisen verstaat.  
 

De Woningwet schrijft voor dat iedere gemeente in Nederland 

welstandsbeleid moet hebben vastgesteld om een omgevingsvergunning 

voor het bouwen van een bouwwerk te kunnen toetsen op welstand. Alleen 

op die wijze kan een toekomstige bouwer vóór het indienen van zijn 

bouwplan op de hoogte zijn van alle regels waaraan het ontwerp moet 

voldoen. Als de welstandscriteria vroegtijdig duidelijk zijn, wordt het 

gemakkelijker voor burgers om de ruimtelijke kwaliteit van hun leefomgeving 

in stand te houden.  

1.2 Doel en uitgangspunten van het welstandsbeleid 

Het welstandsbeleid in Apeldoorn is opgesteld om de ruimtelijke kwaliteit te 

behouden en zoveel mogelijk te versterken. Gebouwen vormen een 

belangrijk onderdeel van de dagelijkse leefomgeving omdat zij uitstraling 

hebben naar de openbare ruimte. Het doel van het welstandsbeleid is dan 

ook om een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van Apeldoorn als 

                                            
1 Zoals bepaald in artikel 12, lid 1 van de Woningwet . 

2 De door de gemeenteraad vastgestelde criteria vormen beleidsregels zoals bedoeld in artikel 1:3 en 4:81 t/m 4:84 van de 

Algemene Wet Bestuursrecht. Deze kadernota vormt tezamen met de gebiedsgerichte uitwerkingen de gemeentelijke 

welstandsnota zoals bedoeld in artikel 12a van de Woningwet. 

mooie en groene gemeente voor zoveel mogelijk inwoners en bezoekers 

van Apeldoorn. 

 

Ruimtelijke kwaliteit gaat over de belevingswaarde: de aantrekkelijkheid 

van de ruimte. Kernbegrippen zijn schoonheid, contrast, rust, uitzicht, 

zichtbaarheid. Daarnaast gaat ruimtelijke kwaliteit over de 

gebruikswaarde: de functie van het gebouw. Kernbegrippen zijn 

toegankelijkheid, veiligheid, verscheidenheid, verbinding. Tenslotte gaat 

ruimtelijke kwaliteit over de toekomstwaarde: de ontwikkeling van 

Apeldoorn. Kernbegrippen zijn stabiliteit en veiligheid, samenhang, 

erfgoed en houdbaarheid.  

 

Om dit bereiken is het belangrijk dat het welstandsbeleid objectief en 

controleerbaar is. Deze nota bevat geschreven regels, die in het 

verleden alleen ongeschreven bestonden. Het zijn dus geen extra regels. 

Toekomstige bouwers (zowel de opdrachtgever als de ontwerper) 

kunnen zich in een vroeg stadium informeren over de criteria die bij de 

welstandsbeoordeling een rol spelen. Daarnaast moet het beleid zoveel 

mogelijk gebruikersvriendelijk zijn. Daarom maakt het beleid onderscheid 

naar verschillende soorten bouwwerken.  

• Voor grote bouwwerken gaat welstand uit van gebiedskwaliteiten. 

Hierdoor kan een ontwerper van een bouwplan zich laten inspireren 

door de omgeving van het toekomstig bouwwerk.  

• Voor kleine bouwwerken is per soort bouwwerk aangegeven wat 

wel en niet is toegestaan. Hiervoor zijn overzichtelijke checklisten 

opgesteld in de vorm van sneltoetscriteria. 

 

De nota is zo geschreven dat waar mogelijk minimale regels worden 

gesteld en de kwaliteiten van een gebied worden belicht. Waar nodig 

worden echter ook hoge kwaliteitseisen gesteld. Het beleid heeft als 

uitgangspunt dat nieuwe kwaliteitsontwikkelingen mogelijk zijn.  

 

Nieuw welstandsbeleid: 

Van ongeschreven naar geschreven  

Van ondoorzichtig naar transparant  

Van subjectief naar objectief 

Van blackbox naar controleerbaar 
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1.3 Afstemming met ruimtelijk beleid 

 

Welstand maakt onderdeel uit van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de 

gemeente Apeldoorn. De relatie en de samenhang tussen deze taakvelden 

staat voor een belangrijk deel in de nota ‘Architectuur als cultuur’.  

 

• Welstand en ruimtelijke ordening 

De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Apeldoorn staat in de ‘Ruimtelijke 

Ontwikkelingsvisie Apeldoorn 2020’ en ‘Ruimtelijke perspectieven 

Stedendriehoek 2030’. Deze nota’s bieden de belangrijkste uitgangspunten 

voor het ruimtelijk beleid, evenals de cultuurhistorische analyse. Concreet 

worden deze plannen vertaald naar een bestemmingsplan waarin wordt 

bepaald hoe groot een gebouw mag zijn, welke functies er toegestaan zijn 

en waar het mag staan. Hier ligt dus een duidelijk raakvlak tussen welstand 

en het bestemmingsplan. Welstand kan nadere eisen stellen aan het uiterlijk 

en de plaatsing van bouwwerken. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat er 

nooit strijdigheid mag ontstaan. Wanneer dat wel het geval is, is het 

bestemmingsplan bepalend. Voor ontwikkelingsgebieden geeft de gemeente 

Apeldoorn in een stedenbouwkundige visie het ambitieniveau voor welstand 

weer.  

 

• Welstand en cultuurhistorie 

Cultuurhistorie richt zich op structuren en elementen in de gemeente 

Apeldoorn die een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben. Evenals het 

welstandsbeleid gaat het daarbij voor een belangrijk deel om ruimtelijke 

kwaliteit en de ontstaansgeschiedenis ervan. Daarom wordt vóór het 

opstellen van gebiedsgericht welstandsbeleid of een bestemmingsplan een 

cultuurhistorische analyse gemaakt van een gebied. Hiermee wordt duidelijk 

welke structuren of gebouwen van cultuurhistorisch belang zijn. In het 

welstandsbeleid worden er in die gevallen meer en strengere eisen gesteld. 

Daarnaast stelt het bevoegd gezag met een omgevingsvergunning voor het 

wijzigen van een beschermd monument, eisen aan bouwplannen voor 

monumenten. Voor bouwwerken in beschermde stads- of dorpsgezichten 

zijn aanvullende eisen opgenomen in een speciaal bestemmingsplan. Omdat 

zowel welstand als cultuurhistorie over het uiterlijk van een bouwplan gaan, 

zijn beide disciplines vertegenwoordigd in de CRK. Zo wordt een bouwplan 

integraal bekeken en beoordeeld.  

 

 

 

 

 

Kadernota  

‘Over welstand 

geschreven’ 

Architectuur als 

cultuur 

 

Cultuurhistorische analyses 

per deelgebied 

Bestemmingsplannen 

 

Gebiedsgericht 

welstandsbeleid   

Cultuurhistorisch 

beleid  

Plannen openbare 

ruimte, groen en 

kunst in de openbare 

ruimte 

Welstand maakt onderdeel uit van de totale zorg voor ruimtelijke kwaliteit.  
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• Welstand en openbare ruimte 

Bij de inrichting van de openbare ruimte houdt de gemeente zoveel mogelijk 

rekening met de ruimtelijke kwaliteit. In de cultuurhistorische analyse van 

een gebied wordt ook de openbare ruimte bekeken en beoordeeld. De 

aanbevelingen hiervoor kan de gemeente als eigenaar en beheerder van de 

openbare ruimte gebruiken bij het maken van ruimtelijke plannen. In de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zit ook een deskundige voor de openbare 

ruimte. Voordat plannen voor de openbare ruimte worden uitgevoerd, 

adviseert de CRK hierover. Mede op basis van het handboek ‘kwaliteit 

inrichting openbare ruimte’ gaat de discussie over deze plannen naast 

techniek en financiën ook over de ruimtelijke kwaliteit.  

 

• Welstand en kunst (in de openbare ruimte) 

Kunst en cultuur staan in directe relatie tot de gebouwde omgeving. 

Alvorens een kunstwerk geplaatst wordt, beoordeelt de CRK de ruimtelijke 

aspecten hiervan. Zo vormen zowel kunst als cultuurhistorie een 

inspiratiebron voor de ruimtelijke inrichting van Apeldoorn. Met culturele 

planologie wordt hieraan gewerkt door een samenspel tussen stedenbouw, 

landschap, architectuur, cultuurhistorie en kunst in de openbare ruimte.  

 

• Welstand en groen  

Door een totaalbeeld te vormen van de samenhang tussen bebouwing en 

beplanting kan de stad een duidelijk gezicht krijgen. Hierbij is naast de 

ruimtelijke samenhang ook de historische samenhang van belang. In de 

Groene Mal, die een uitwerking vormt van de ‘Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie 

Apeldoorn 2020’, wordt gewerkt aan een mooie en groene gemeente waar 

het groene karakter van Apeldoorn behouden en versterkt wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijke handhaving 

Het is van belang dat deze onderdelen van het ruimtelijke 

kwaliteitsbeleid gelijke prioriteiten stellen. Deze prioriteiten moeten ook 

aansluiten op het ruimtelijk handhavingsbeleid van de gemeente 

Apeldoorn. In welke gevallen handhavend wordt opgetreden, hangt 

mede af van de inbreuk op de ruimtelijke kwaliteit. Het bevoegd gezag 

draagt zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van de op grond van 

het bepaalde bij of krachtens de betrokken wetten (o.a. de Woningwet 

en de Wet ruimtelijke ordening) voor degene die het betrokken project 

uitvoert, geldende voorschriften (artikel 5.2 Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht). 
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2 Het welstandsproces in Apeldoorn 
 

Wie gaat er eigenlijk over welstand? Wat doet de Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit precies en hoe ziet een welstandsvergadering eruit? Dit hoofdstuk 

gaat over het welstandsproces in Apeldoorn.  

2.1 Vaststelling door de gemeenteraad 

De Woningwet stelt een welstandsnota als voorwaarde voor het uitvoeren 

van welstandstoezicht. Na vaststelling door de gemeenteraad kan de 

welstandsbeoordeling alleen worden gebaseerd op de criteria die in deze 

welstandsnota zijn genoemd. De welstandscriteria vormen een stelsel van 

beleidsregels waarbinnen het bevoegd gezag het welstandstoezicht moet 

uitvoeren. De gemeenteraad bepaalt in deze nota wat de redelijke eisen van 

welstand in Apeldoorn inhouden. Deze kaders worden door de Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit gebruikt om de welstandstoets uit te voeren.  

Na de vaststelling van de welstandsnota zal de werking ervan jaarlijks in de 

gemeenteraad worden geëvalueerd, op basis van het jaarverslag van de CRK 

en een rapportage van het college van burgemeester en wethouders over de 

wijze waarop zij zijn omgegaan met de adviezen van de Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit. Deze evaluatie is wettelijk verplicht. Naar aanleiding 

hiervan kan de gemeenteraad besluiten dat aanpassing van de 

welstandsnota noodzakelijk is. Daarbij bestaan altijd inspraakmogelijkheden 

voor de inwoners van Apeldoorn. Hiermee ontstaat een maatschappelijke 

discussie over de inhoud van het welstandsbeleid. De Woningwet beoogt 

dat er bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak is voor welstand.  

2.2 Uitvoering door het bevoegd gezag 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afgifte van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk ligt bij het 

bevoegd gezag. Veelal zal dat het college van burgemeester en wethouders 

zijn. Het kan zijn dat een ander overheidsorgaan, bijvoorbeeld het college 

van gedeputeerde staten van de provincie, als bevoegd gezag optreedt. Het 

bevoegd gezag heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het 

welstandsoordeel dat tot stand komt aan de hand van de in de 

welstandsnota opgenomen criteria. Vaak speelt het advies van de 

onafhankelijke en deskundige CRK daarbij een belangrijke rol. 

 

 

Wanneer vraagt het bevoegd gezag advies? 

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning tot het bouwen van 

een bouwwerk zal het bevoegd gezag advies vragen aan de CRK, tenzij 

bij voorbaat vaststaat dat de aanvraag reeds op een andere grond moet 

worden geweigerd.  

Er wordt niet op welstand getoetst als het een tijdelijke vergunning 

betreft of de aanvraag alleen betrekking heeft op interne wijzigingen van 

het bouwwerk (met uitzondering van een monument).  

 

Wanneer kan het bevoegd gezag afwijken? 
Het bevoegd gezag volgt in hun oordeel in principe het advies van de 

CRK. Hierop is een aantal uitzonderingen mogelijk: 

 

• Het bevoegd gezag kan op inhoudelijke grond gemotiveerd afwijken 

van het advies van de CRK indien zij tot het oordeel komt dat de 

CRK de welstandscriteria niet juist heeft geïnterpreteerd of niet de 

juiste criteria heeft toegepast. Het bevoegd gezag wijkt in dat geval 

af op basis van de beleidskaders zoals geschreven in het 

welstandsbeleid. Hierbij is overleg met de CRK gewenst. 

• Het bevoegd gezag kan op advies van de CRK afwijken van de 

welstandscriteria met een hardheidsclausule. Dit kan gebeuren bij 

plannen die niet voldoen aan de vastgestelde gebiedsgerichte of 

objectgerichte welstandscriteria maar wél aan de redelijke eisen van 

welstand. Hiermee kan het bevoegd gezag plannen met een hoge 

architectonische kwaliteit, die niet voldoen aan het welstandsbeleid, 

toch toestaan binnen de gemeente Apeldoorn. De algemene 

welstandscriteria vormen deze redelijke eisen (paragraaf 3.3). Een 

dergelijke afwijking wordt in het besluit op de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning tot het bouwen van een bouwwerk 

gemotiveerd. Het bevoegd gezag beslist bij het wel of niet verlenen 

van een omgevingsvergunning om de hardheidsclausule wel of niet 

toe te passen. Afwijkingen van structurele aard worden jaarlijks in 

de nota verwerkt.  

• Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid3 om een 

omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk te 

verlenen ondanks dat deze in strijd is met de redelijke eisen van 

welstand, indien zij van oordeel is dat daarvoor andere redenen zijn, 

                                            

33 volgens artikel 2.10, eerste lid onder d. van de Wabo 
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bijvoorbeeld van economische of maatschappelijke aard. Deze afwijking 

wordt in de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor 

het bouwen van een bouwwerk gemotiveerd. De CRK wordt hiervan op 

de hoogte gesteld.  

• Het bevoegd gezag kan voordat het besluit op de vergunningaanvraag 

wordt genomen, binnen de daarvoor geldige afhandelingtermijn, een 

second-opinion aanvragen bij een andere onafhankelijke 

welstandscommissie. Het advies van deze tweede commissie speelt een 

grote rol bij de verdere oordeelsvorming van het bevoegd gezag. Indien 

het advies van de CRK en de second-opinion tegengesteld zijn en het 

bevoegd gezag op inhoudelijke grond afwijkt van het advies van de CRK, 

wordt dit in het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning 

voor het bouwen van een bouwwerk gemotiveerd. 

 

het indienen van bezwaar 

De CRK kent geen bezwaarprocedure voor belanghebbenden omdat tegen 

het advies van de CRK geen bezwaar kan worden gemaakt. Wel kunnen 

belanghebbenden binnen zes weken bezwaar indienen tegen het besluit van 

het bevoegd gezag op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het 

bouwen van een bouwwerk.  

 

Het bevoegd gezag kan op inhoudelijke grond tot een ander oordeel komen 

dan de CRK. Dan is er de mogelijkheid tot een heroverweging. Dit gebeurt in 

incidentele gevallen waarbij aanvullende planinformatie beschikbaar komt.  

 

het jaarverslag van het college van burgemeester en wethouders naar 

de raad 
Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad eenmaal 

per jaar een verslag voor waarin zij tenminste uiteenzet op welke wijze zij is 

omgegaan met de adviezen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het 

jaarverslag moet elk jaar zijn ingediend vóór 1 april en gaat voorts over: 

• Bij welke excessen het bevoegd gezag op basis van het welstandsbeleid 

tot aanschrijving en/of tot toepassing van bestuursdwang is overgegaan. 

• Hoe het gemeentelijke welstandsbeleid functioneert en of dit moet 

worden bijgesteld. 

 
 

2.3 Advisering door de CRK 

Het bevoegd gezag besluit over het afgeven van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert het bevoegd gezag over 

welstand. Zie hiervoor ook het reglement van orde voor de Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit. 

 

 

uitkomst van de advisering 

De CRK brengt heldere en goed beargumenteerde schriftelijke adviezen 

uit aan het bevoegd gezag over de vraag of het uiterlijk en de plaatsing 

van een bouwwerk of een standplaats, zowel op zichzelf als in verband 

met de omgeving of de te verwachte ontwikkeling daarvan, voldoet aan 

de redelijke eisen van welstand. Dit wordt beoordeeld aan de hand van 

de criteria zoals opgenomen in het welstandsbeleid. Dit beleid wordt 

dan ook verantwoord in de advisering. Een welstandsadvies kan de 

volgende uitkomsten hebben: 

 

Akkoord: De CRK is van oordeel dat het plan volgens de 

welstandscriteria voldoet aan redelijke eisen van welstand. Desgewenst 

motiveert de commissie haar advies schriftelijk. Een positief 

welstandsadvies wordt uitgebracht met een stempel ‘geen bezwaar’ op 

het adviesformulier. 

Niet akkoord, tenzij: De CRK gaat niet akkoord tenzij voldaan wordt aan 

de voorwaarden zoals de CRK die – verwijzend naar de 

welstandscriteria - heeft geformuleerd. De commissie geeft nauwkeurig 

aan welke onderdelen van het plan gewijzigd moeten worden. De 

aanvrager krijgt vervolgens de gelegenheid zijn plan aan te passen, voor 

zover het bevoegd gezag van oordeel is dat dit nog binnen de 

resterende aanvraagtermijn kan worden gerealiseerd.  

Niet akkoord: De commissie is van oordeel dat het bouwplan niet 

voldoet aan redelijke eisen van welstand. Een negatief welstandsadvies 

betekent dat een bouwplan moet worden gewijzigd. Adviseert de 

commissie negatief, dan geeft ze een nauwkeurige schriftelijke 

motivering. Deze bevat een korte omschrijving van het ingediende plan, 

een verwijzing naar de welstandscriteria en een samenvatting van de 

beoordeling van het plan op die punten. 

Aanhouden: De CRK kan het advies aanhouden –waarbij het bevoegd 

gezag aangeeft of en hoe lang dit mogelijk is binnen de resterende 
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aanvraagtermijn-   wanneer meer informatie of een toelichting van de 

ontwerper noodzakelijk is. 

 

 

 

taken van de CRK 

De CRK heeft de volgende taken: 

 

• Toetsing van aanvragen om een omgevingsvergunning voor het bouwen 

van een bouwwerk. 

De commissie adviseert het bevoegd gezag over de welstandsaspecten van 

een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

bouwwerk. Dit gebeurt binnen drie weken na de welstandsvergadering, 

tenzij het bevoegd gezag een langere termijn toestaat.  

 

• Toetsing van aanvragen om een omgevingsvergunning tot het slopen, 

verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd 

monument. 

De CRK adviseert over wijzigingsplannen voor monumenten en de directe 

omgeving.  

 

• Jaarverslag CRK 

De CRK biedt de gemeenteraad eenmaal per jaar vóór 1 april een verslag aan 

over de door haar verrichte werkzaamheden. In het verslag zet de commissie 

tenminste uiteen op welke wijze zij de welstandscriteria heeft toegepast. 

Ook wordt de werkwijze van de commissie vermeld en wordt inzicht 

geboden in het aantal bouwplannen dat behandeld is in dat jaar. 

 

• Overige taken 

De CRK krijgt de opdracht om naast de reguliere taken de volgende (niet 

wettelijk verplichte) taken uit te voeren. Deze taken staan ook vermeld in de 

nota ‘Architectuur als Cultuur’. 

• Advisering over plannen met een grote uitstraling en/of impact op het 

gebied van stedenbouw, architectuur en openbare ruimte. 

• Advisering over stedenbouwkundige strategische visies en concrete 

bouwplannen als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid onder a. onder 2 als 

bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  

• Advisering over zaken die de monumentenzorg betreffen, niet zijnde 

planadvisering. 

• Advisering over bestemmingsplannen, structuurvisies en overige 

zaken die de ruimtelijke kwaliteit raken. 
 

 

samenstelling van de CRK  
De gemeenteraad benoemt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De CRK 

heeft een voorzitter en een secretaris met elk hun specifieke kennis 

maar ook minimaal één inwoner van Apeldoorn als burgerlid. Daarnaast 

worden de volgende disciplines vertegenwoordigd: architectuur, 

landschapsarchitectuur, stedenbouw, cultuurhistorie, de inrichting van 

de openbare ruimte en de Apeldoornse historie. Door deze brede 

samenstelling is een integrale beoordeling mogelijk. Het is een logisch 

vervolg op het integraal ontwerpen, zoals gesteld in de nota 

‘Architectuur als Cultuur’.  

 

Rayonarchitect (secretaris) 

De rayonarchitect is secretarisdeskundige van de CRK. De 

rayonarchitect stelt in overleg met een gemeentelijk ambtenaar (de 

welstandscoördinator) de agenda voor de commissievergadering op. 

Tijdens de vergadering introduceert de rayonarchitect een bouwplan en 

verstrekt gegevens over het relevante welstandsbeleid voor het 

betreffende plan en/of gebied. De rayonarchitect draagt zorg dat de 

beraadslaging en conclusie over een aanvraag om een 

omgevingsvergunning voor het bouwen wordt uitgewerkt in een 

schriftelijk advies dat binnen drie weken verzonden wordt aan het 

bevoegd gezag. 

 

Voorzitter 

De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de 

commissie en de kwaliteit van de advisering. Hij/zij is bestuurlijk 

voorzitter en let erop dat de commissie adviseert binnen de kaders van 

het gemeentelijk welstandsbeleid. Tijdens de openbare vergadering legt 

de voorzitter de vergaderprocedure uit en informeert wie van de 

aanwezigen bij een bepaald plan wil inspreken. Indien een plan als 

schetsplan al eerder is besproken, zorgt de voorzitter voor een korte 

samenvatting van hetgeen eerder besproken is. Hij/zij zorgt ervoor dat 

na een inhoudelijke discussie over een adviesaanvraag een voor alle 

aanwezigen korte en heldere samenvatting wordt gegeven.  
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Het burgerlid 

Voor het burgerlid geldt dat deze affiniteit moet hebben met de plaatselijke 

welstands- en/of monumentenzorg. Tevens moet het burgerlid inwoner van 

Apeldoorn zijn. Het burgerlid kan de kijk van de burger op de stad en het 

buitengebied vertalen in de CRK en is daarom een belangrijk commissielid. 

Het burgerlid draagt zo bij aan de verkleining van de afstand tussen de CRK 

en de Apeldoornse burger en zorgt voor vergroting van het maatschappelijk 

draagvlak voor welstand. In de commissie zit minimaal één burgerlid. 

 

Externe commissieleden 

De externe deskundigen geven vanuit hun ervaring en inzicht in het 

vakgebied een onafhankelijke visie op de adviesaanvragen. Zij moeten zo 

onafhankelijk mogelijk kunnen adviseren. Op het moment dat een extern 

commissielid op enigerlei wijze een zakelijke binding heeft met een bepaald 

bouwplan laat hij/zij zich voor de betreffende commissievergadering 

vervangen.  

 

Grote en kleine commissie 
De CRK vergadert voltallig en in een subcommissie. De voltallige –grote- 

commissie adviseert met name over de strategische planvorming zoals 

ruimtelijke visies, bestemmingsplannen en beleidsontwikkeling. 

De –kleine- subcommissie, die geformeerd wordt uit de Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit, behandelt vooral aanvragen om een 

omgevingsvergunning. De subcommissie bestaat uit de rayonarchitect en 

een ander deskundig lid uit de CRK. Bij aanvragen om een 

omgevingsvergunning voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig 

opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken 

of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het 

wordt ontsierd of in gevaar gebracht is het andere deskundige lid altijd  een 

monumentendeskundige. Aan de vergadering van de subcommissie mag ook 

één burgerlid deelnemen.  

 

Mandaat  

De rayonarchitect en monumentendeskundige hebben mandaat om over 

bouwplannen die voldoen aan de welstandseisen, of die worden genoemd in 

de sneltoetscriteria, direct een positief advies uit te brengen. Daarnaast mag 

de rayonarchitect bij bouwplannen die niet aan de welstandseisen voldoen 

ook een negatief advies afgeven. Hiermee wordt bereikt dat alleen waar 

echt nodig aanvragen om een omgevingsvergunning voor het bouwen 

van een bouwwerk naar de  commissie hoeven.  

Voorzover aanvragen om een omgevingsvergunning niet in mandaat 

door de rayonarchitect worden behandeld is het uitgangspunt voor 

mandaat dat de subcommissie deze aanvragen om vergunning 

beoordeelt, tenzij het betreft complexe aanvragen en aanvragen die van 

grote betekenis zijn voor de stad. Ook beoordeelt de subcommissie 

aanvragen om een omgevingsvergunning waar gelet op meerdere 

vergelijkbare gevallen, de mening van de CRK als bekend mag worden 

verondersteld. Uitgangspunt is dat waar mogelijk gebruik wordt 

gemaakt van mandaat.  

 

2.4 De welstandsvergadering 

De CRK vergadert circa één keer per week voltallig of als subcommissie. 

De vergadering is in principe openbaar4. De gemeente publiceert de 

agenda van de CRK en subcommissie op de gemeentelijke pagina in het 

huis-aan-huis blad  en op internet.  

Opdrachtgevers en ontwerpers worden in de gelegenheid gesteld om de 

behandeling van hun aanvraag om een omgevingsvergunning in de CRK, 

subcommissie, of mandaatbehandeling door rayonarchitect, bij te 

wonen en toe te lichten. De gemeente zorgt voor de uitnodigingen. 

Tijdens de openbare vergadering van de CRK en subcommissie wordt de 

mogelijkheid tot spreekrecht geboden. Dit geldt voor de 

opdrachtgever/ontwerper en voor overige belangstellenden. 

                                            
4 Dit is niet het geval als bedoeld in art. 10, eerste lid, van de Wet Openbaarheid van Bestuur en in gevallen waarin het 

belang van openbaarheid niet opweegt tegen de in art. 10, tweede lid, van die wet genoemde belangen. 
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2.5 Vooroverleg WABO 

De gemeente biedt voor zover dit van toegevoegde waarde is, de aanvragers 

van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk de 

mogelijkheid om een nog niet formeel aangevraagd bouwplan in een 

vooroverleg met de CRK toe te lichten en te bespreken. Het betreft 

bijvoorbeeld plannen die niet voldoen aan het bestemmingsplan en/of het 

gemeentelijk beleid en waarop een zwaar welstandsniveau van toepassing 

is. De rayonarchitect maakt altijd een verslag van de bespreking van het 

vooroverleg WABO. Dit verslag wordt openbaar als de aanvraag om een 

omgevingsvergunning voor dat  bouwplan formeel aan de commissie wordt 

voorgelegd. Het vooroverleg vindt in principe in het openbaar plaats. Hiervan 

kan worden afgeweken na overleg tussen het bevoegd gezag, de aanvrager 

en de CRK.  

 

2.6 Ontwikkelingsgebieden, kwaliteitsteams en consulenten 

Waar op grotere schaal gebouwd wordt in Apeldoorn is er sprake van een 

ontwikkelingsgebied. Voor zo’n gebied wordt een stedenbouwkundig plan 

en een nieuw bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. 

Gelijktijdig hiermee worden ook de welstandseisen voor ontwikkeling en 

beheer vastgesteld.   

 

In een ontwikkelingsgebied gaat het voornamelijk om het faciliteren en 

stimuleren van ruimtelijke kwaliteit. Dit doet de gemeente door de juiste 

voorwaarden te scheppen. Daarom worden aparte welstandseisen opgesteld 

die gelden voor dat ontwikkelingsgebied gedurende de ontwikkelperiode. 

Omdat het wenselijk is in een vroeg stadium zorg te besteden aan de 

ruimtelijke kwaliteit, denkt de CRK mee over de toepasbaarheid van de op te 

stellen welstandseisen. Het welstandsbeleid voor ontwikkelingsgebieden is 

tijdelijk. Het geldt namelijk voor de duur van de ontwikkeling. Zodra een 

ontwikkeling is gerealiseerd geldt het beheerkader.  

 

Kwaliteitsteams 

Voor de begeleiding van grotere ruimtelijke ontwikkelingen kan het college 

van burgemeester en wethouders een kwaliteitsteam aanstellen. 

Kwaliteitsteams begeleiden de verschillende (deel)ontwikkelingen vanuit een 

helikopterview om met name de onderlinge samenhang van de stad en 

kwaliteitskenmerken te versterken. Een team bestaat in ieder geval uit 

vertegenwoordigers van de disciplines stedenbouw en openbare 

ruimte/groen. Indien gewenst wordt een Kwaliteitsteam aangevuld met 

één of meerdere externe adviseurs voor specifieke kennis of het krijgen 

van extra gezag.  

 

De taak van een Kwaliteitsteam is: 

- het behouden en waar nodig versterken van de ruimtelijke 

samenhang van stad en land door het bevorderen van een goede 

ruimtelijke afstemming  tussen deelontwikkelingen; 

- het bevorderen van een goede ruimtelijke kwaliteit door vooral 

enthousiasmeren, inspireren en stimuleren; 

- bewaken van de continuïteit bij de ontwikkeling van een plannen 

met een lange doorlooptijd;  

- het bevorderen van een soepel ontwerpproces en snelle 

vergunningverlening door tijdige afstemming tussen o.a. 

opdrachtgevers, betrokken ontwerpers en de CRK 

 

 

Een Kwaliteitsteam en CRK hebben in dit proces een verschillende rol. 

Een Kwaliteitsteam begeleidt het ontwerpproces, terwijl de CRK als 

onafhankelijke commissie de plannen toetst. De CRK zal bij deze 

toetsing het resultaat van de begeleiding door een Kwaliteitsteam 

nadrukkelijk betrekken. 

 

Kwaliteitsteams komen in plaats van supervisoren. Reeds benoemde 

supervisoren kunnen conform het Protocol Supervisie en de verstrekte 

opdracht, hun taak blijven uitvoeren. 

 

Consulenten 

Voor de begeleiding van particuliere ontwikkelingen wordt aan 

initiatiefnemers de mogelijkheid geboden om een consulent in te 

schakelen. Een consulent denkt mee vanuit de wensen van de 

initiatiefnemer en zoekt naar mogelijkheden om deze aan te laten sluiten 

op de gemeentelijke doelstellingen. Door deze informele begeleiding 

vanaf het begin van de planvorming wordt de kans op een soepeler 

bouwplanproces groter. De consulent werkt in opdracht en op kosten 

van de initiatiefnemer zelf. 
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2.7 Repressief welstandstoezicht 
Volgens de Woningwet (artikel 12) moet het uiterlijk van een bouwwerk niet 

in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. Als aan dit vereiste niet wordt 

voldaan, dan kan het bevoegd gezag de eigenaar van een bouwwerk 

verplichten zodanige voorzieningen aan dat bouwwerk te verrichten, dat het 

bouwwerk na die aangebrachte voorzieningen wel voldoet aan de gestelde 

redelijke eisen van welstand (artikel 13a Woningwet). Het bevoegd gezag 

kan repressief welstandstoezicht toepassen in (bijvoorbeeld) de volgende 

situaties: 

• Als een bouwwerk zich visueel of fysiek afsluit van zijn omgeving. 

• Door het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden, 

bijv. door het op onevenwichtige wijze aantasten van een aanwezige 

architectonische monumentaliteit of (spiegel)symmetrie.  

• Bij toepassing van armoedig materiaalgebruik of materialen waarvan 

bekend is dat die onevenredig “lelijk” verouderen en/of die een groot 

contrast vormen met de kwalitatief betere materialen van de bestaande 

bebouwing. 

• Bij gebruik van felle of sterk contrasterende kleuren, waar daar geen 

redelijke aanleiding voor is. 

• Bij een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is (zie 

daarover ook de gebiedsgerichte criteria). 

 

3 De methodiek van het welstandsbeleid 
 

Niet voor ieder perceel in Apeldoorn gelden dezelfde welstandseisen. Ook 

verschilt het welstandsbeleid per omgevingsvergunning voor het bouwen 

van een bouwwerk. De bij deze nota behorende kaarten geven aan welk 

beleid voor een perceel van toepassing is. 

 

Welstandseisen geven het minimale kwaliteitsniveau aan. Ze vormen een filter 

waardoor bouwplannen met onvoldoende ruimtelijke kwaliteit geweerd kunnen 

worden in Apeldoorn. Plannen met een hoge ruimtelijke kwaliteit die afwijken 

van de eisen in deze nota blijven welkom in Apeldoorn. 

3.1 Verschillend beleid per gebied 

Niet voor ieder gebied in Apeldoorn gelden gelijke welstandseisen. Dat is te 

verklaren door de verschillende bouwstijlen die in Apeldoorn voorkomen, 

maar ook door het kwaliteitsniveau van de verschillende gebouwen en hun 

omgeving. De ene villa is de andere niet en het ene woongebied 

verschilt in karakter en eigenschappen van een ander woongebied. 

Daarom is voor ieder perceel één welstandsthema en één 

welstandsniveau vastgesteld. In sommige gevallen gelden aanvullende 

eisen omdat een gebouw in de zone van een structuur valt. In totaal telt 

Apeldoorn 7 structuren, 17 thema’s en 4 welstandsniveaus. De 

combinatie van structuur, thema én niveau bepaalt uiteindelijk welk 

toetsingskader van toepassing is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structuur 

De hoofdstructuur van Apeldoorn draagt bij aan de samenhang tussen 

verschillende deelgebieden. Langs deze elementen (zoals snelwegen en 

het kanaal) vormen inwoners en bezoekers het beeld van Apeldoorn. 

Daarom geldt voor bouwwerken en gebouwen langs de hoofdstructuur 

de uitgangspunten van de structuur als extra aandachtspunt. Hiermee 

wordt  

bereikt dat langs één en dezelfde structuur gelijk welstandsbeleid wordt 

gevoerd. De structuren worden inhoudelijk uitgewerkt in hoofdstuk 4. 
 

Welstandsthema 

Bij de selectie van de thema’s is gezocht naar bebouwingstypes, 

bouwstijlen en/of bouwperioden die op meerdere plaatsen op het 

grondgebied van Apeldoorn voorkomen. De historische ontwikkeling van 

Apeldoorn schetst een grote verspreiding van welstandsthema’s. Grote 

gebieden met één overheersend architectonisch en stedenbouwkundig 

thema zijn in Apeldoorn eerder uitzondering dan regel. De kaart met de 

zeventien thema’s vormt dan ook een lappendeken over de gemeente. 

Voor elk thema wordt aangegeven welke kenmerken van belang zijn 

voor de ruimtelijke kwaliteit en de beleving van het gebouw in relatie tot 

de omgeving. De thema’s worden inhoudelijk uitgewerkt in hoofdstuk 5. 

 

Voorbeeld van een toetsingskader voor een 

perceel in Apeldoorn. 

 

Elk perceel in 

Apeldoorn 

Thema:  Villagebied 
 

Niveau:  Zwaar 
 

Structuur: Residentieel stelsel +     

 

Toetsingskader  

Soms van toepassing 

Altijd van toepassing 

Altijd van toepassing 
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Welstandsniveau 

Hoe groter de openbaarheid, hoe hoger de eisen zijn aan de vormgeving van 

gebouwen en de omgeving. Het welstandsniveau biedt goede mogelijkheid 

om te dereguleren. Hoe lager het niveau, hoe minder regels er van 

toepassing zijn. Daarnaast bepaalt het niveau ook hoe strikt de 

welstandseisen toegepast worden. De marge om af te wijken van de 

bestaande kenmerken (die per welstandsthema zijn opgesteld) verschilt. Het 

is aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit om in ieder concreet geval te 

beoordelen of het ontwerp van een bouwplan binnen deze marge blijft. De 

welstandniveaus zijn verwerkt in het welstandsbeleid. Om het 

welstandsniveau te bepalen is gekeken naar de cultuurhistorische, 

landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische betekenis.  

 

Welstandsniveau zwaar geldt voor de hoofdstructuur en gebieden die van 

cruciale betekenis zijn voor het totaalbeeld van de stad, de dorpen en het 

landschap. Ook cultuurhistorisch waardevolle gebieden zoals beschermde 

stads- en dorpsgezichten vallen onder het welstandsniveau zwaar.  

Gebouwen hoger dan 25 meter vallen conform de Beleidsnota hoogbouw 

‘Ruimte door Hoogte” automatisch in het zware welstandsniveau ook al 

staat op de kaart met welstandsniveaus een lager niveau aangewezen. 

Uitgangspunt bij dit niveau is het handhaven, herstellen en versterken van 

gewaardeerde ruimtelijke karakteristieken, waarbij ook achtergevelsituaties 

van belang zijn.  
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Welstandsniveau normaal geldt voor gebieden die vanuit een algehele 

stadsvisie geen zware toetsing nodig hebben maar waar wel aanleiding is 

om alert te zijn op ontwikkelingen in de ruimtelijke kwaliteit. Uitgangspunt 

bij dit niveau is een toets of kwaliteiten worden versterkt of dat bestaande 

kwaliteiten niet worden aangetast, waarbij de achtergevelsituaties enigszins 

van belang zijn.  

 

Welstandsniveau soepel geldt voor gebieden die beperkte afwijkingen van de 

bestaande ruimtelijke structuur en ingrepen in de architectuur van de 

gebouwen zonder al te veel problemen verdragen. De gemeente stelt in deze 

gebieden geen bijzondere eisen aan de ruimtelijke kwaliteit. Uitgangspunt bij 

dit niveau is het handhaven van de basiseigenschappen van het gebied. 

Achtererfgebied bij woningen (volgens de definitie van het Besluit 

omgevingsrecht) in deze gebieden is welstandsvrij. 

 

Welstandsniveau vrij geldt voor gebieden die speciaal als welstandsvrij zijn 

aangewezen. Deze gebieden zijn ook als zodanig op de kaart met 

welstandsniveaus weergegeven.  

 

Naast de speciaal als welstandsvrije aangewezen gebieden zijn ook gebieden 

rechtstreeks vanuit deze beleidsnota welstandsvrij ook al staat op de kaart 

met welstandsniveaus wel een niveau aangewezen. Het gaat hierbij om: 

- achtererfgebied bij woningen in gebieden met het welstandsniveau 

soepel; 

- militaire complexen, behalve de Koning Willem IIII en Frank van 

Bijnen kazernes; 

- volkstuincomplexen; 

- recreatieparken, met uitzondering van een strook van 30 meter 

vanaf de grens met de openbare weg; 

 

Voor deze gebieden is er geen welstandsbeoordeling bij het aanvragen van 

een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk. Door het 

geven van aanbevelingen en handreikingen wil de gemeente Apeldoorn er 

voor zorgen dat welstandsvrij niet gelijk staat aan kwaliteitsvrij. 

 

3.2 Verschillend beleid per categorie bouwwerk 

De categorie bouwplan bepaalt voor een belangrijk deel welk 

welstandsbeleid van toepassing is. De Wabo bepaalt wanneer er een 

vergunning nodig is. Dit is voor ieder bouwplan op de website van het 

Ministerie van VROM (www.minvrom.nl) en in de folders aan de 

informatiebalie van de gemeente te achterhalen. Afhankelijk van het 

soort bouwplan bepaalt de gemeente Apeldoorn welk welstandsbeleid er 

geldt. Zie hiervoor het stappenplan. 

Per categorie bouwwerk verschilt het welstandsbeleid. 

categorie bouwwerk Welstandstoetsing 

www.minvrom.nl of 

folders infobalie bouwen 

welstandsbeleid 

gemeente Apeldoorn 

Wet:  vergunningvrij 

Beleid: welstandsvrij 

Geen 

welstandstoetsing, wel 

achteraf mogelijk  

Kleine bouwwerk o.g.v. beleid: 

• Aan- en uitbouw 

• Bijgebouw en overkapping 

• Kozijnwijziging  

• Gevelwijziging 

• Dakkapel 

• Erfafscheiding 

• Zonnepanelen- en collectoren 

• Spriet-, staaf- en schotelantennes 

• Rolhekken, luiken en rolluiken 

• Zonwering en markiezen 

Sneltoetscriteria uit 

‘Over welstand 

geschreven’ 

Overige 

bouwwerken Gebiedsgericht welstand  

Gebiedscriteria uit ‘Over 

welstand geschreven’  

Algemene criteria uit 

‘Over welstand 

geschreven’  

Indien niet 

toereikend 

Indien niet 

toereikend 
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3.3. De Toetsmatrix 
 

Het welstandsbeleid maakt onderscheid tussen voor- en 

achtergevelsituaties. Een aanbouw aan de achterkant heeft namelijk minder 

invloed op het openbare beeld dan een vergelijkbare toevoeging aan de 

voorkant. Dit onderscheid is per welstandsniveau verder uitgewerkt. Om een 

objectieve beoordeling van bouwplannen beter mogelijk te maken is de 

Toetsmatrix ontwikkeld. Deze Toetsmatrix vervangt de aandachtspunten per 

welstandsniveau zoals opgenomen in de eerder vastgestelde gebieds- en 

ontwikkelingsgerichte welstandskaders. 

 

Toetsmatrix. 

 

Welstandsniveau 

 

 

Voor de achtergevel 

 

 

Achter de achtergevel 

 

 

Zwaar 

 

 

In relatie tot de omgeving 

 en op zichzelf staand 

 

In relatie tot de omgeving 

en op zichzelf staand 

 

Normaal 

 

 

In relatie tot de omgeving 

en op zichzelf staand 

 

In relatie tot de omgeving 

 

 

Soepel 

 

 

In relatie tot de omgeving 

 

 

Geen toetsing 

 

Vrij 

 

Geen toetsing 

 

Geen toetsing 

 

 

In relatie tot de omgeving 

Voor deze toetsing is de stedenbouwkundige samenhang van complexen en 

straatbeelden essentieel. Toetsing is er op gericht om de hoofdvorm van een 

gebouw of blok intact te laten. Ingrepen aan een gebouw of een 

bebouwingsensemble worden beoordeeld in relatie met de bebouwing in de 

omgeving. Daarbij is de stedenbouwkundige impact van de verandering van 

belang. 

 

 

 

In relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Voor deze toetsing is zowel de stedenbouwkundige samenhang als de 

architectuur van het gebouw essentieel. Het gaat hier vaak om 

beeldbepalende gebouwen en ensembles die ruimtelijk en 

architectonisch een eenheid vormen. De toetsing is er op gericht om de 

karakteristiek van een gebouw of blok intact te laten. Ingrepen in een 

blok of een ensemble van blokken worden niet alleen beoordeeld in 

relatie met de bebouwing in de omgeving. Ook wordt gekeken naar de 

architectonisch relevante details, materiaal en kleur, die het blok in 

samenhang met de omgeving vorm moeten geven. 

 

 

Vergunningvrij / welstandsvrij 

Wanneer een bouwwerk vergunningvrij is op basis van de Wet, of 

welstandsvrij op basis van dit beleid, toetst de gemeente een aanvraag 

om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk niet 

vooraf aan het welstandsbeleid. Voor deze bouwwerken kent het beleid 

wél (juridisch niet-verplichtende) aanbevelingen en handreikingen voor 

een toekomstig bouwer. Het bevoegd gezag kan achteraf 

welstandstoezicht voeren (zie paragraaf 2.7). Wanneer vergunningvrije 

of welstandsvrije bouwwerken in ernstige mate niet voldoen aan de 

redelijke eisen van welstand, kan de gemeente Apeldoorn een eigenaar 

aanschrijven (artikel 13a Woningwet).  

 

Klein bouwwerk 

Een klein bouwwerk voorzover niet vergunningvrij of welstandsvrij, 

wordt getoetst op basis van de sneltoetscriteria (hoofdstuk 6). Hier gaat 

het vaak over standaard bouwwerken die in principe door de 

rayonarchitect worden getoetst.  

 

Gebiedscriteria 

Wanneer een bouwwerk vergunningplichtig is en het niet valt onder de 

bouwwerken die welstandsvrij zijn, of waarop de sneltoetscriteria van 

toepassing zijn, wordt eerst gekeken naar gebiedsgericht 

welstandsbeleid. Dit gebiedsgericht welstandsbeleid is een uitwerking 

van deze kadernota en staat n aparte deelnota’s. Met een 

gebiedsgerichte uitwerking wordt grondig en concreet naar een gebied 
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gekeken waardoor maatwerk mogelijk is. Wanneer voor een gebied geen 

gebiedsgericht welstandsbeleid  beschikbaar is, zijn de gebiedscriteria uit 

deze kadernota (hoofdstuk 5) van toepassing. Hierin is op hoofdlijnen naar 

architectuurstijlen gekeken.  

 

Als vangnet zijn er algemene criteria vastgesteld waaraan een bouwplan die 

niet past binnen de criteria altijd  getoetst kan worden door de CRK. Dit 

geldt o.a. voor individuele objecten die vallen onder een niet passend 

welstandsthema. Bijvoorbeeld een kerkgebouw dat valt in het gebied met 

het thema woningbouw. 

 

 

3.3 Algemene welstandscriteria5 

De algemene criteria zijn terug te voeren op universele kwaliteitsprincipes en 

kunnen gebruikt worden wanneer er geen gebieds- en objectcriteria 

aanwezig zijn of wanneer een aanvraag om een omgevingsvergunning voor 

het bouwen van een bouwwerk hier niet aan voldoet maar wel een bijzonder 

hoge ruimtelijke kwaliteit bezit. Wanneer de sneltoetscriteria, de 

gebiedscriteria of een gebiedsgerichte uitwerking niet volstaat, kan 

teruggegrepen worden op deze criteria. Ze dienen als een vangnet.  

 

• Relatie tussen vorm, gebruik en constructie 

De verschijningsvorm van een bouwwerk moet een relatie hebben met 

het gebruik ervan en de wijze waarop het gemaakt is, terwijl ook de 

vormgeving zijn eigen samenhang en logica heeft.  

• Relatie tussen bouwwerk en omgeving  

Een bouwwerk heeft een bepaalde uitstraling en invloed op de openbare 

ruimte. Daarom mag van een bouwwerk verwacht worden dat het een 

positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Bij een 

grote openbare betekenis van een bouwwerk worden de eisen zwaarder.  

• Betekenissen van vormen in de sociaal-culturele context 

Een bouwwerk moet zorgvuldige verwijzingen en associaties gebruiken 

naar wat eerder elders al aanwezig was óf wat in de toekomst wordt 

verwacht. Dit heeft tot doel dat er concepten en vormen ontstaan die 

bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit. Ook voor 

                                            
5 De algemene welstandscriteria vormen een verkorte weergave van de algemene criteria opgesteld door Prof. ir. Tj. Dijkstra. 

nieuwe bouwplannen is het van belang zorgvuldig met stijlvormen 

om te gaan, zij vormen immers de geschiedenis van de toekomst.  

• Evenwicht tussen helderheid en complexiteit 

Een bouwwerk kent aantrekkingskracht door structuur aan te 

brengen in het beeld. Dit streven naar structuur mag echter niet 

leiden tot simpelheid. Waarnemers moeten verrast en geprikkeld 

worden.  

• Schaal en maatverhoudingen 

De maatverhoudingen van een bouwwerk moeten een 

samenhangend stelsel vormen maar vormen tegelijk één van de 

meest ongrijpbare aspecten bij het beoordelen van ontwerpen. 

Toegevoegde elementen mogen niet te dominant zijn ten opzichte 

van de hoofdmassa omdat zij het beeld van het object zelf en van 

de omgeving kunnen verstoren.  

• Materiaal, textuur, kleur en licht 

De keuzevrijheid van materialen maakt het risico van een 

onsamenhangend beeld groot. Als materialen en kleuren teveel los 

staan van het ontwerp en slechts worden gekozen op grond van 

decoratieve werking, wordt de betekenis ervan toevallig en kan het 

afbreuk doen aan de zeggingskracht van het bouwwerk. 
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4 De hoofdstructuur van Apeldoorn 
 

Voor bouwwerken langs de hoofdstructuur in de gemeente Apeldoorn 

gelden extra ruimtelijke kwaliteitseisen. De hoofdstructuur omvat de 

landschappelijke en historische lijnen die ook nu nog bijdragen aan de 

samenhang van de stad en het buitengebied. Gebouwen en bouwwerken 

langs deze structuren worden o.a. getoetst op de welstandseisen van de 

structuur. Daarbij geldt voor de hele hoofdstructuur een zwaar 

welstandsniveau.  

4.1 De historie van de hoofdstructuur 

Kenmerkend voor het Apeldoornse landschap is het stuwwallencomplex van 

de Veluwe in het westen, de lager gelegen agrarische landschappen in het 

oosten en een overgangsgebied daartussenin. Het stuwwallencomplex is 

een groot natuurgebied, dat door bossen een gesloten beeld oplevert. 

Verscholen in de bossen liggen verspreid enkele dorpen en vele 

recreatiecomplexen, buitenplaatsen en instituten. Het landschap ten oosten 

van de Veluwe bestaat uit een grote afwisseling van coulisselandschappen, 

meer open broeklandschappen en een landgoederenzone vanaf de zuidelijke 

Veluwezoom tot aan Twello. In dit landschap ligt een aantal dorpen. De 

meeste bebouwing is geconcentreerd in een band tussen Apeldoorn en 

Deventer (Twello) en tussen de genoemde landgoederenzone en de IJssel 

(Dieren-Twello). In het overgangsgebied tussen de Veluwe en het agrarische 

landschap liggen van oudsher agrarische nederzettingen, die profiteerden 

van de ligging tussen hoog en laag. Er ontstond een reeks van dorpen en 

buurtschappen. Rondom de enken ontstond een dicht netwerk van wegen 

en paden en een sterk gespreid bebouwingspatroon. 

 

Door de ligging tussen hoog en laag is de structuur van deze dorpen primair 

oost-west gericht. Ook in deze richting lopende sprengen zijn belangrijk voor 

het nederzettingspatroon. In cultuur gebrachte beekdalen zijn als het ware 

ingesleten in de rand van het bosgebied. Deze rand beschrijft daardoor een 

golvende lijn. Oude doorgaande routes naar Amersfoort richting Deventer en 

Zutphen benadrukken de oost-westrichting, evenals de snelweg A1. 

Daarnaast lopen er van oudsher handelsroutes langs de rand van de Veluwe. 

Routes van Doesburg naar Harderwijk en van Arnhem naar Zwolle 

ontmoeten elkaar bij Apeldoorn.  

 

 

 

Hun rechte beloop negeert het golvende karakter van de rand van het 

natuurgebied. Zo voert de route naar Arnhem afwisselend door een 

beekdal en een uitloper van het bosgebied.  

 

Het Apeldoorns Kanaal bakent de beekdalen in de flank van het 

Veluwemassief af van het landschap aan de oostzijde van het kanaal. 

Ook (voormalige) spoorlijnen en doorgaande wegen volgen de rand van 

de Veluwe. Op het kruispunt van oost-west- en noord-zuidroutes 

ontwikkelde het dorp Apeldoorn zich krachtiger dan de andere dorpen 

langs de Veluwerand.  

 

De ontwikkeling van paleis het Loo en het bijbehorende lanenstelsel 

stimuleerde een groei in noordelijke en westelijke richting, terwijl de 

vestiging van het station de groei in zuidelijke richting bevorderde. De 

bebouwing verdichtte zich geleidelijk langs doorgaande oost-west- en 

noord-zuidroutes, maar ook langs minder belangrijke veldwegen 

ontstonden bebouwingslinten. Langs het kanaal groeide een langgerekte 

industriezone, waardoor ook verspreid nieuwe bebouwingslinten 

kwamen. Een aantal van oorsprong zelfstandige dorpen en 

buurtschappen is inmiddels binnen de stad komen te liggen (Wormen, 

Ugchelen, ’t Loo et cetera). Het oude en meest karakteristieke deel van 

Apeldoorn bevindt zich in de overgangszone langs de Veluwerand. In 

het rurale landschap ten oosten van het kanaal liggen de grote 

naoorlogse uitbreidingswijken van Apeldoorn. Bij de aanleg van de A50 

en de jongere structuren in de stad Apeldoorn is geen rekening 

gehouden met het patroon van de Veluwerand. De A50 komt bij 

Beekbergen uit de stuwwal en duikt er tussen Epe en Heerde weer in. 

Nieuwere structuren in de stad, zoals de ringweg en de nieuwe 

woonwijken, gaan uit van een radiaal/concentrisch stadsmodel. Hoewel 

dit stadsmodel niet is geënt op de specifieke Apeldoornse situatie op de 

rand van de Veluwe (in feite is het een poging om meer op andere, 

oudere Nederlandse steden te willen lijken), is het inmiddels wel een 

belangrijk gegeven voor de opbouw van de stad. Het hier beschreven 

historische ontwikkelingsproces heeft een hoofdstructuur opgeleverd, 

die een duurzaam kader vormt voor het huidige en het toekomstige 

beeld van Apeldoorn.  
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4.2 Radialen en historische hoofdroutes 

 

Beschrijving 

Met radialen en hoofdroutes worden de formele verbindingswegen in de 

stad, de dorpen en het buitengebied aangeduid, die zijn ontstaan uit een 

historische route. Toen Apeldoorn nog een dorp was bevond zich op de 

overgang van de stuwwallen van de Veluwe en het nattere gebied in het 

oosten een relatief dicht netwerk van landwegen. Een aantal van deze 

wegen had of kreeg de functie van hoofdverbinding. Ze volgden de 

stuwwalrand of lagen er dwars op. Daarnaast verbonden veel oude wegen 

de dorpen onderling, waarbij Apeldoorn een centrale positie innam. Langs 

deze oude wegen ontstond in de loop der tijd een bebouwingslint. Op een 

aantal plaatsen ontstond ook langs de dwarsstraten lintbebouwing, 

waardoor op een aantal plaatsen een langgerekte kamstructuur ontstond. De 

Asselsestraat is hiervan een karakteristiek voorbeeld maar ook op andere 

plekken zijn deze structuren herkenbaar. Binnen de huidige stad Apeldoorn 

dragen veel van deze structuren met lintbebouwing bij aan de karakteristiek 

van de stad en de samenhang tussen de stadsdelen. Een aantal van deze 

wegen heeft nog steeds de betekenis van hoofdroute. 

 

Radialen en hoofdroutes kunnen als volgt worden gekenmerkt: 

• Lange, rechte en lichtgebogen lijnen. 

• Relatief brede straten met begeleidende laanbeplanting en groene 

voorerven. 

• Richting historische centra neemt de straatbreedte sprongsgewijs af; 

voorerven worden ondieper en verdwijnen evenals de laanbeplanting. 

• Afwisselend bebouwingsbeeld dat richting centra dichter wordt: 

• instituten etc. verscholen in het groen 

• vrijstaande en dubbele middenstandswoningen (veel in de stijl van 

de jaren ‘30) 

• villabebouwing eind 19e/begin 20ste eeuw 

• aaneengebouwde panden in het centrum van de stad 

• van buiten naar binnen komen telkens reeksen kleinere Apeldoorns 

huisjes terug, buitenaf als woning en meer naar het centrum als 

bedrijf/winkel etc. 

 

 

 

Waardebepaling, ontwikkelingen en ruimtelijk beleid 

• Sinds jaren zestig sluipend proces van aantasting karakteristieke 

straatbeeld door: toename verharding, ontwerp kruisingen volgens 

verkeerskundige standaards, verdwijnen laanbeplanting en 

verdwijnen onderscheid tussen voorerf en openbare straat.  

• Nieuwe invullingen vertroebelen de karakteristiek van de stad en het 

onderscheid tussen de oude radiaal en de nieuwe verkeersroutes. 

• De radialen zijn van grote betekenis als drager van het historisch 

gegroeide stadsbeeld. 

• Afzonderlijke bebouwing is van wisselende kwaliteit. Plaatselijk is 

het karakter van oudere bebouwing door verbouw aangetast. Mede 

daardoor is de allure van de kleinere woonbebouwing nabij het 

stadscentrum gering in relatie tot de betekenis van de route. 

• Diverse beleidsplannen, waaronder de Raamnota en de Ruimtelijke 

Ontwikkelingsvisie 2020, spreken zich uit voor een hoge 

omgevingskwaliteit voor de radialen. 

 

Welstandsuitgangspunten 

• Streven naar hoge kwaliteit in de vormgeving van bebouwing, erven 

en openbare ruimte. 

• Behoud en herstel van het karakteristieke groene straatbeeld 

(laanbeplanting, voorerven). Grotere bouwvolumes buiten het 

centrum op enige afstand van de straat. 

• Bijzondere aandacht voor gebouwen die een lange zichtlijn 

beëindigen en gebouwen bij een belangrijke kruising. Het beeld van 

deze gebouwen is belangrijk voor de oriëntatie in de stad. 

• Handhaven en versterken van de overgangen in het beeld; een meer 

stedelijke allure nabij het centrum; een meer dorpse karakteristiek in 

de dorpen en openheid in het buitengebied.  

  Residentieel stelstel                       Historische hoofdroute 
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4.3 Residentieel stelsel 

 

Beschrijving 

Het lanenstelsel gericht op paleis ‘t Loo vormt de visueel- ruimtelijke 

hoofdstructuur van het noordwestelijk deel van de stad Apeldoorn. Vanaf de 

Naald bij paleis ‘t Loo voeren formele, lange, rechte lanen in zuidelijke 

richting. De voornaamste is de Loolaan, die naar het stadscentrum voert. Op 

het einde van de Loolaan vormt het Churchillplein een knooppunt in de 

visueel-ruimtelijke structuur van de stad met beeldbepalende gebouwen als 

de Grote Kerk en Orpheus. De lanen zijn altijd recht en eindigen waar ze 

ophouden recht te zijn. Meestal is hier een focuspunt zoals de Grote Kerk 

aan de Loolaan. De brede openbare ruimte van de residentiële lanen wordt 

primair gevormd door de rijen forse bomen ter weerszijden van de rijweg, 

waarvan de boomkruinen in elkaar grijpen. De bomenrijen liggen meestal in 

een brede onverharde of halfverharde zone. Overigens verschilt het 

stedenbouwkundige profiel per laan, evenals de verkeerskundige betekenis 

en de schaal van de bebouwing. De formele lanen zijn duidelijk te 

onderscheiden van de lanen met een gebogen beloop die vaak zijn ontstaan 

uit oude landwegen. Langs de lanen liggen diverse soorten bebouwing: 

• meer riante villa’s en urban villa’s met ruime tuinen 

• instituten, verscholen in het groen 

• kleinschalige bebouwing losstaand en terugliggend 

• bos 

 

Waardebepaling, ontwikkelingen en ruimtelijk beleid 

• Het residentiële lanenstelsel is niet alleen drager van het noordwestelijke 

stadsdeel maar in sterke mate bepalend voor het residentiële imago van 

Apeldoorn 

• Sinds jaren zestig sluipend proces van aantasting karakteristieke 

straatbeeld door: toename verharding, ontwerp kruisingen volgens 

verkeerskundige standaards, verdwijnen laanbeplanting en verdwijnen 

onderscheid tussen voorerf en openbare straat. Inmiddels zijn er 

voorbeelden van herstel. 

• De bebouwing is doorgaans van redelijke tot hoge kwaliteit 

• Een sterk op de geleiding van het verkeer gerichte inrichting en 

vormgeving verstoort het karakter van focuspunten in de lanenstelsels.  

• De Raamnota en de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie 2020 spreken zich uit 

voor een hoge omgevingskwaliteit voor het residentiële stelstel.  

 

Uitgangspunten welstandsbeleid 

• Behoud en herstel van het lanenstelsel. 

• Hoge eisen aan de vormgeving van de focuspunten van de 

lanenstelsels; de centrale ruimte of het bijzondere gebouw. 

• Bebouwing van hoge architectonische kwaliteit langs de lanen, niet 

te klein van schaal; bij voorkeur luxe woonfuncties, representatieve 

kantoren en instituten. 

4.4 Parklane 

 

Beschrijving 

Hoofdontsluitingswegen op stedelijk niveau, die niet samenvallen met 

historische routes of het residentiële stelsel vormen het 

structuurelement parklane. De parklane is ook een groenstructuur van 

formaat, welke niet wordt bepaald door een formeel en continu profiel 

van laanbeplanting en/of bebouwing. Het beeld van de parklane is 

vooral een opeenvolging van beelden, die de passant informatie geven 

over de verschillende gebieden en structuren die worden doorsneden. 

Incidenteel, waar belangrijke dwarsrelaties liggen met het aanliggende 

stedelijk gebied, vormen vrijstaande gebouwde complexen een 

totaalcompositie met de groene ruimte, de verkeersstructuur en de 

kruisende route. 

 

Waardebepaling, ontwikkelingen en ruimtelijk beleid 

• De parklane is van grote betekenis voor het stadsbeeld, aangezien 

veel passanten zich rijdende op deze wegen een beeld vormen van 

Apeldoorn. 

• Diverse beleidsplannen, waaronder de Raamnota en de Ruimtelijke 

Ontwikkelingsvisie 2020, spreken zich uit voor een hoge 

omgevingskwaliteit voor deze structuur. 

• Het hierboven geciteerde beeld van de parklane is vooral een 

streven. Het actuele beeld van veel ontsluitingswegen getuigt 

nauwelijks van een samenhangende visie m.b.t. het 

bebouwingsbeeld. De oriëntatiemogelijkheden zijn beperkt. 

• Het parklane-concept is ook bedoeld om een eventuele 

rijbaanverdubbeling mogelijk te maken. 
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Uitgangspunten welstandsbeleid 

• Uitwerken van de parklane als concept. Groenstructuur is bindend; 

opeenvolging van beelden van diverse gebieden en structuren. 

• Samenhangend hoogwaardig ontwerp; groen, water, verkeer, 

bebouwing, kunst. 

• Bijzondere aandacht voor de vormgeving van dwarsrelaties; vrijstaande 

gebouwde complexen vormen een totaalcompositie met de groene 

ruimte, de verkeersstructuur en de kruisende route. 

• Bebouwing is van hoge architectonische kwaliteit. 

 

4.5 Snelwegen 

 

Beschrijving 

Veel mensen vormen zich een eerste beeld van Apeldoorn rijdend over de 

snelweg. Vanaf daar krijgt men een indruk van Apeldoorn: een stad met 

meer dan 150.000 inwoners. Een karakteristiek verschil in de beleving van 

de snelwegen is het onderscheid tussen het stuwwallencomplex en het 

vlakke land. In de stuwwallen zijn de snelwegen als het ware opgelost. De 

aanwezigheid van bos, reliëf etc. maakt dat de snelwegen vanaf de 

kruisende lijn nauwelijks bestaan. De wildwissel bij Beekbergen en de 

viaducten over de Arnhemseweg geven hier goed uitdrukking aan. In het 

vlakke land is er sprake van de directe visuele confrontatie tussen de 

snelwegen en de omgeving. De snelwegen en het ruim aangelegde 

knooppunt Beekbergen verdelen het landschap in stukken. Viaducten, 

grondlichamen en geluidswallen versterken de visuele barrière. 

 

Waardebepaling, ontwikkelingen en ruimtelijk beleid 

• Het karakteristieke verschil in de beleving van de snelwegen in het 

stuwwallencomplex en in het vlakke land. In de stuwwallen zijn de 

snelwegen als het ware opgelost. 

• De A50 werd oorspronkelijk aangelegd op maaiveld om een visuele 

barrièrewerking in het landschap te voorkomen. Als gevolg van de 

groei van de stad is de A50 gaandeweg de stadsrand geworden, 

waarbij de geluidswal de rand van de stad markeert.  

• De kans is aanwezig dat de stad zich ook aan de andere zijde van de 

A50 gaat ontwikkelen. 

 

Uitgangspunten welstandsbeleid 

• Hoogwaardige vormgeving en afwerking van landschappelijke 

inpassing en civiele kunstwerken. 

• Hoge architectonische kwaliteit van aan de snelweg gerelateerde 

gebouwen objecten (tankstation, wegrestaurant). 

• Continuïteit van kruisende structuren; in profiel en zoveel mogelijk 

ook in hoogteligging en bebouwingsbeeld. 

• Incidenteel, waar belangrijke structuren kruisen, vormen vrijstaande 

gebouwde complexen een totaalcompositie met de groene ruimte en 

de verkeersstructuur. 

• Handhaven en versterken contrast beleving stuwwallen (besloten, 

verscholen) en vlakke landschap (open, aanwezig). 

• Behoud samenhang stuwwallengebied; snelwegen ondergeschikt 

aan landschap; geen stedelijke uitstraling naar de snelweg 

(bebouwing, reclame etc.), behoudens een accent bij op- en afritten. 

• In het open landschap; aandacht voor zichtlijnen; transparante 

geluidsschermen (of met bebouwing geïntegreerd); silhouetwerking 

van bebouwing in het stedelijk gebied; versterken zichtbaarheid 

gebieden langs de snelweg (stedelijk en landelijk); behoud 

karakteristiek landelijke bebouwing en erven. 

• Hoge architectonische kwaliteit van bouwwerken nabij knooppunten 

met een stedelijke hoofdweg. Bij deze knooppunten kunnen enkele 

bouwwerken worden gesitueerd, die bedoeld zijn als baken of 

oriëntatiepunt. 

• Streven naar geïntegreerde oplossingen voor de geluidshinder; 

geïntegreerd in het ontwerp van gebouwen (gebouwen als 

geluidsscherm) of geïntegreerd in het ontwerp van de buitenruimte. 

   Parklane                        Snelweg 
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4.6 Spoorlijnen 

 

Beschrijving 

De spoorlijnen zijn aangelegd op het moment, dat het grootste deel van de 

huidige stad nog landelijk was. Het stedelijk gebied ontwikkelde zich op de 

meeste plaatsen met de ´achterkant´ naar het spoor. Spoorwegovergangen 

zijn de momenten, waar het stedelijk gebied zich presenteert naar het spoor; 

het meest uitgesproken in de omgeving van het centrum. Ten westen van 

het centrum kruisen veel secundaire structuren het spoor. In het oosten 

vormen spoorlijnen de begrenzing van jonge woongebieden. De oude 

spoorlijn naar Dieren speelt een rol in het beeld van de kanaalzone en de 

stadsentree via de Kayersdijk, terwijl het voormalige spoortracé langs paleis 

het Loo kan worden gezien als onderdeel van het residentiële lanenstelsel. 
 

Waardebepaling, ontwikkelingen en ruimtelijk beleid 

• De spoorzones hebben zich ontwikkeld tot zones, die het stedelijk 

gebied geleiden. Mede door het plaatselijk onsamenhangende 

bebouwingsbeeld vormen de spoorzones visuele barrières in de stad. 

• In de spoorzones spelen diverse ontwikkelingsprojecten min of meer los 

van elkaar. 

• Bij nieuwbouw worden vaak de minder geluidsgevoelige ruimten richting 

spoor gesitueerd, waardoor een weinig uitnodigend beeld naar het spoor 

ontstaat. 

• Vanwege de geluidssituatie zullen in toenemende mate geluidsschermen 

vereist zijn, hetgeen gezien de maaiveldligging kan leiden tot versterking 

van de visuele barrière en anonieme, sociaal onveilige situaties. 
 

Uitgangspunten welstandsbeleid 

• De omgeving van het hoofdstation en nieuwe halteplaatsen zijn 

ontwikkelingsprojecten; hoogwaardige vormgeving openbare ruimte en 

bebouwing; zorgvuldige inbedding in omgeving. 

• Streven naar geïntegreerde oplossingen voor de geluidshinder; ofwel 

geïntegreerd in het ontwerp van gebouwen (gebouwen als 

geluidsscherm) of wel geïntegreerd in het ontwerp van de buitenruimte 

(bijvoorbeeld een verhoogd maaiveld langs het spoor). 

• Hoogwaardige vormgeving van civiele kunstwerken, geluidwerende 

voorzieningen etc. 

• Bijzondere aandacht voor kruisende structuren; visuele accenten 

mogelijk, continuïteit van de kruisende lijn uitgangspunt. 

• Een stevige begeleidende groenstructuur om het directe zicht op 

`achterkanten´ te verzachten; ingetogen beeld achterkanten (bijv. 

rustig kleurgebruik, verlichting en reclame). 

• Vooral nabij het centrum parallelwegen met stedelijke bebouwing 

gericht naar het spoor. 

4.7 Kanaal 

 

Beschrijving 

Het Apeldoorns Kanaal, de kanaalzone, is één van de belangrijkste 

structurerende thema´s voor de stad en het buitengebied. De 

kanaalzone bepaalt globaal de grens tussen het enkengebied langs de 

rand van de Veluwe en het lager gelegen weidegebied met 

dekzandruggen ten oosten van het kanaal. Van oudsher zijn de 

verbindingen dwars op het kanaal van groot belang. Binnen de stad 

vormt de kanaalzone de grens tussen de oudere stadsdelen ten westen 

en de jongere stadsdelen ten oosten. De kanaalzone werd in de stad een 

langgerekt industriegebied dat zich van de rest van de stad afkeerde. Nu 

wordt de kanaalzone in hoog tempo getransformeerd tot een modern 

stedelijk gebied, dat de aangrenzende stadsdelen verbindt. Het kanaal 

zelf is een lineaire structuur opgebouwd uit het water, de oevers, 

kaden, loswallen, de voormalige jaagpaden, zware begeleidende 

laanbeplanting. De bebouwing aan weerszijden schemert door het 

groen. Bijzonder zijn de plekken waar belangrijke structuren het kanaal 

kruisen. Ophaalbruggen, brug- en sluiswachtershuisjes dragen hieraan 

bij, maar ook moderne objecten als de flat in de bocht bij Welgelegen. 

      Spoorlijn                       Apeldoorns kanaal 
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Waardebepaling, ontwikkeling en ruimtelijk beleid 

• Het kanaal is zowel in de stad als in het buitengebied een visueel-

ruimtelijke hoofdstructuur. Bovendien bezit het kanaal een bijzondere en 

hoge cultuurhistorische waarde. 

• Sinds eind jaren zestig van de vorige eeuw het kanaal haar functie voor 

de scheepvaart verloor, is een sluipend proces ingetreden van aantasting 

van de oorspronkelijke kenmerken van het kanaal (bijvoorbeeld het 

vervangen van bruggen door duikers). 

• Grote delen van het industriegebied langs het kanaal hebben een lage 

visueel-ruimtelijke kwaliteit. 

• Nieuwe stedelijke bebouwing nabij het stadscentrum is van relatief hoge 

architectonische kwaliteit. 

• Alle beleidsplannen, waaronder de Raamnota en de Ruimtelijke 

Ontwikkelingsvisie 2020, spreken zich uit voor een hoge 

omgevingskwaliteit voor het kanaal.  
 

Uitgangspunten welstandsbeleid 

• De Kanaalzone is een stedelijk ontwikkelingsproject; bijzondere aandacht 

voor de architectonische/ stedenbouwkundige kwaliteit. 

• Behoud en herstel van het oorspronkelijke lineaire profiel en bij het 

kanaal behorende objecten. 

• Bijzondere aandacht voor kruisende structuren; visuele accenten 

mogelijk. Kanaalzone van visuele barrière naar visueel bindende zone 

tussen oost en west. 

4.8 Beken en sprengen 

 

Beschrijving 

Water heeft van oudsher een belangrijke plaats in dorpen en buurtschappen 

op de rand van het Veluwemassief. Water was een aanleiding voor 

vestiging. Sprengen bepalen de plaats van (pré)industriële activiteiten 

(molens, wasserijen, papier) en buitenplaatsen. In het verstedelijkte dorp zijn 

sprengen en molenplaatsen in de visuele beleving naar de achtergrond 

gedrongen. Sommige sprengen zijn met groen en wegen opgenomen in een 

structuur van formaat binnen het stedelijk gebied (Zwanenspreng, J.F. 

Kennedylaan, Sprengenweg). Bij de dorpen zijn sprengen en beken deels in 

hun oorspronkelijke landschappelijke context herkenbaar (Beekbergen, 

Ugchelen).  

De cultuurhistorische betekenis van sprengen en molenplaatsen voor de 

stad en de dorpen is groot en ze kunnen een impuls geven aan de 

kwaliteit van de buitenruimte. 

 

Waardebepaling, ontwikkelingen en ruimtelijk beleid 

• De betekenis van sprengen en beken voor de ruimtelijke kwaliteit is 

lange tijd niet onderkend. Veel ervan is verdwenen of 

gemarginaliseerd. Bij de kruising van wegen, waar men vooral de 

sprengen kon zien, zijn duikers aangebracht. Inmiddels zijn er 

voorbeelden van herstel. 

• Molenplaatsen en (pré)industriële activiteiten verloren hun 

oorspronkelijke functie of groeiden uit tot moderne industrieën en 

zijn of worden verplaatst naar nieuwe industriegebieden. 

• De sprengen, molenplaatsen en daarmee samenhangende 

historische bouwwerken zijn belangrijk voor de historische identiteit 

van de stad en de dorpen. Een aantal sprengen en beken zijn nog 

structurerend voor het (stads)landschap. 

• Zowel het Structuurplan Landelijk Gebied, de Raamnota en de 

Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie 2020, ondersteunen het behoud en 

het herstel van sprengen en beken. Beken en sprengen hebben 

naast cultuurhistorische waarden ook een ecologische betekenis. 

Vormgeving heeft zowel betrekking op cultuurhistorie en ecologie. 

 

Uitgangspunten welstandsbeleid 

• In de vormgeving van de buitenruimte het sprengen- en 

bekensysteem zichtbaar maken. 

• Bijzondere aandacht voor de historisch-ruimtelijke context van 

sprengen en beken; behoud van historische bouwwerken. 

• Bijzondere aandacht voor de vormgeving van kruisingen met wegen. 

 

Beken en 

sprengen 
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5 Gebiedscriteria voor een aanvraag om een 

omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

bouwwerk  
 

Welke welstandseisen gelden er nu voor omgevingsvergunningplichtige  

bouwwerken? Zijn deze overal in Apeldoorn hetzelfde? Met de 

gebiedscriteria uit dit hoofdstuk kan een toekomstige bouwer zelf zien of 

zijn bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.  

5.1 Inleiding 

De welstandseisen die voor bouwactiviteiten waarvoor een 

omgevingsvergunning is vereist gelden, zijn onderverdeeld naar 

gebiedsthema. Zoals vermeld in hoofdstuk 3 bepaalt de combinatie van 

thema, niveau en (indien van toepassing) structuur het toetsingskader. De 

combinatie bepaalt hoe groot de ambities voor de ruimtelijke kwaliteit zijn 

en welke kenmerken er van belang zijn bij het maken van een ontwerp. 

Het is daarbij van belang om te beseffen dat een uitwerking in deelnota’s 

(het gebiedsgerichte welstandsbeleid) een verfijning kan maken in deze 

thema’s. De opbouw van de gebiedscriteria is als volgt: 

 
Stap 1: Hoofdkenmerken en deelkenmerken. 

situering (bestemmingsplan is maatgevend) 

verkavelingtype   

positie onderling  

afstand onderling   

plaatsing op kavel   

bouwrichting   

herhaling / ritmiek   

  

  

 

Voor ieder thema worden vier hoofdkenmerken beschreven. Deze staan 

vermeld in vier tabellen zoals hierboven. Het gaat om de hoofdkenmerken 

situering, massa en vorm, gevelkarakteristiek en detaillering, kleur en 

materiaal.  

 

Stap 2: Beschrijving van huidige kenmerken.  

situering (bestemmingsplan is maatgevend) 

verkavelingtype  

Boerderijen en schuren zijn geclusterd en hebben onderling een 

functionele ordening, maar zijn verder vrij gesitueerd in het 

landschap.  

positie onderling Hiërarchische ordening op het boerenerf. 

afstand onderling  
Overwegend grote afstand tussen boerenerven. Afstand tussen 

gebouwen op erf gevarieerd. 

plaatsing op kavel  Gevarieerd. Bijgebouwen overwegend aan achterzijde van boerderij. 

bouwrichting  Gevarieerd. 

herhaling / ritmiek  Geen herhaling en ritmiek.  

  

Per thema worden de bestaande kenmerken van het thema inhoudelijk 

beschreven. De invulling van het schema verschilt per thema, omdat de 

architectuurstijl en bouwstijl ook verschilt per thema. 

 

Stap 3: Wijze van omgaan met het kenmerk.  

detaillering, kleur en materiaal 

gaafheid/ 

oorspronkelijkheid 

Gevarieerd. Boerderijen zelf nog deels oorspronkelijk, boerenerven en 

bijgebouwen vaak aangepast aan hedendaagse eisen.  

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen en luiken.  

kleurtoon en  

toepassing 

Overwegend roodbruin metselwerk. Daken van oudere boerderijen 

bedekt met riet, van jonge boerderijen ook met rode of (gesmoorde) 

grijze dakpannen.  

decoraties en  

ornamenten 
Overwegend ingetogen detaillering.  

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

Ieder perceel in Apeldoorn heeft naast één welstandsthema ook een 

welstandsniveau. Per niveau wordt aangegeven hoe met de beschreven 

kenmerken moet worden omgegaan. In het algemeen geldt: hoe zwaarder 

het niveau, hoe kleiner de marge is om af te wijken van het kenmerk. 
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5.2 Agrarisch buitengebied 
  

beschrijving, waardebepaling en beleidsuitgangspunten 

De ontwikkelingsgeschiedenis van het agrarische buitengebied van 

Apeldoorn uit zich nog altijd in de (relatieve) kleinschaligheid die 

samenhangt met de ontginning van zandgronden. Om landbouwgrond te 

ontginnen op de overgang van de stuwwal naar de IJsselvallei werd 

bouwland geclusterd op hogergelegen engen, essen of enken. Bij die 

enken lagen de kernen met boerderijen. Vanuit deze clusters ontstonden 

de ‘marken’ waarin boeren zich verenigden om de woeste gronden te 

ontginnen. De marken werden vanaf de tweede helft van de 19e eeuw 

ontbonden en verdeeld onder de zogenaamde geërfden (de leden van een 

marke). In die tijd had de landbouw een min of meer zelfvoorzienend 

karakter. De sterk versnipperde grondeigendom en de spontane ontginning 

van woeste gronden door landarbeiders (keuters), uit zich in kleinschalige 

boerderijen met bijbehorende gronden. Ondanks schaalvergroting van de 

boerenbedrijven in de 20e eeuw, is de kleinschalige oorsprong van de 

Apeldoornse boerderijen nog altijd zichtbaar in het landschap. 

 

De boerenerven zijn kleine clusters van bebouwing in een open of half 

open landschap. Ze worden gekenmerkt door een sterke verwevenheid 

met het omringende landschap en weinig verharde buitenruimte. De 

gebouwen op een boerenerf hebben onderling een sterke (functionele) 

samenhang. De oudere boerderijen in het buitengebied lijken willekeurig in 

het landschap te liggen. De jongere boerderijen zijn vaker gebouwd aan de 

weg of maken zelfs deel uit van een bebouwingslint. Op boerenerven is 

sprake van een sterke hiërarchie in bebouwing: de boerderij is het 

hoofdgebouw, de schuren en andere bijgebouwen zijn daaraan in schaal, 

materiaal en detaillering ondergeschikt. 

 

Een aantal boerderijen verandert van functie (vaak worden het 

woonhuizen), waardoor bestaande gebouwen verbouwd moeten worden 

en/of nieuwe gebouwen moeten worden toegevoegd. Dit geldt in mindere 

mate ook voor bedrijfsmatige boerderijen, die gemoderniseerd worden. In 

beide gevallen kan het karakter van het boerenerf (zoals dat hierboven 

omschreven is) gehandhaafd blijven.  

 

 

 

 

Bij uitbreiding, verbouwing of renovatie dient het oorspronkelijke karakter 

van het pand en het erf als uitgangspunt. Bij (vervangende) nieuwbouw 

dient aangesloten te worden bij de situering, massa en vorm van de 

aanwezige bebouwing in de omgeving. Gebruik van eigentijdse en 

afwijkende gevelkarakteristieken en detailleringen, kleuren en materialen is 

beargumenteerd mogelijk. De hiërarchie op het erf is daarbij uitgangspunt. 

 

 

 

Welke percelen in Apeldoorn onderdeel uitmaken van dit 

thema, is terug te vinden op de kaart welstandsthema’s, 

achterin deze nota. Dit is ook terug te vinden op de website 

van de gemeente.  
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5.2 Agrarisch buitengebied 
 

situering (bestemmingsplan is maatgevend) 

verkavelingtype  

Boerderijen en schuren zijn geclusterd en hebben onderling een 

functionele ordening maar zijn verder vrij gesitueerd in het 

landschap.  

positie onderling Hiërarchische ordening op het boerenerf, vaak informeel. 

afstand onderling  
Overwegend grote afstand tussen boerenerven. Afstand tussen 

gebouwen op erf gevarieerd. 

plaatsing op kavel  Gevarieerd. Bijgebouwen overwegend aan achterzijde van boerderij. 

bouwrichting  Gevarieerd, veelal haaks op de weg. 

herhaling / ritmiek  Geen herhaling en ritmiek.  

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend) 

opbouw hoofdmassa 
Eén bouwlaag met kap. De goothoogte is relatief laag. Kappen zijn 

verhoudingsgewijs groot en visueel dominant. 

profiel ruimte Informeel. Boerenerf voornamelijk onverhard. 

samenstelling massa Enkelvoudig.  

kapvorm en –richting 
Evenwijdig en haaks, overwegend zadeldak, in geval van 

dwarshuisboerderij schilddak op voorhuis.  

relatieve omvang Middelgroot tot groot. Sterk onderscheid in hoofd- en bijgebouwen. 

vormbehandeling Eenvoudig. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

 

 

Gevelkarakteristiek 

bouwstijl Typische vormgeving hallehuisboerderijen en dwarshuisboerderijen. 

geveltypering Topgevel of door wolfseind afgeknotte gevel. 

gerichtheid en 

oriëntatie 
Met voorgevel of zijgevel gericht naar de weg. 

geleding Neutraal. 

indeling Traditioneel geordend.  

plasticiteit Weinig schaduwwerking. Vlak. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

detaillering, kleur en materiaal 

gaafheid/ 

oorspronkelijkheid 

Gevarieerd. Boerderijen zelf nog deels oorspronkelijk, boerenerven en 

bijgebouwen vaak aangepast aan hedendaagse eisen.  

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen en luiken.  

kleurtoon en  

toepassing 

Overwegend roodbruin metselwerk. Daken van oudere boerderijen 

bedekt met riet, van jonge boerderijen ook met rode of (gesmoorde) 

grijze dakpannen.  

decoraties en  

ornamenten 
Overwegend ingetogen detaillering.  

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 
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5.3 Bedrijventerreinen 

 

beschrijving, waardebepaling en beleidsuitgangspunten 

De bedrijventerreinen laten zich kenmerken door een sterk afwisselde 

ruimtelijke beeldkwaliteit. In deze gebieden is de ruimtelijke beeldkwaliteit 

vaak ondergeschikt aan de functionaliteit of de gebruikswaarde van de 

ruimte. De laatste jaren is echter veel zorg en aandacht besteed aan de 

ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen en met name kantoorparken en 

–gebieden. Er bestaat een grote variatie in vormgeving, materialen en 

kleurgebruik. Met name aan de randen, langs routes en knooppunten en 

op de recent ontwikkelde gebieden is veel aandacht besteed aan de 

architectuur met voornamelijk een pluriform karakter door de individueel 

en expressief vormgegeven architectuur. Naast de bebouwde omgeving 

heeft ook de openbare ruimte een belangrijke rol in het representatieve 

uiterlijk van een terrein. 

 

Het beleid is er op gericht om te streven naar vernieuwende architectuur. 

Zeker op stedenbouwkundig geëigende plaatsen langs belangrijke 

structuren als de snelweg en andere wegen dient extra aandacht en zorg 

besteed te worden aan de beeldkwaliteit van zowel de openbare ruimte 

als de gebouwen. Wanneer op het perceel ook een bedrijfswoning is of 

wordt gerealiseerd, dient gestreefd te worden naar inpassing in het 

bijbehorende bedrijfspand met vaak een utilitair uiterlijk.  

 

Gezien de grotere schaal van de gebouwen en het utilitaire karakter, is 

een grote reclame-uiting denkbaar. Uitgangspunt blijft dat de reclame op 

een logische plaats tegen het gebouw aangebracht dient te worden, b.v. 

bij de entree, en afgestemd dient te zijn op de massa c.q. gevelgeleding 

en -indeling. Bij plaatsing van reclame-uitingen op de dakrand wordt 

uitgegaan van losse letters. Aan de randen van bedrijventerreinen die 

grenzen aan woonwijken, groengebieden, landelijk gebied en 

natuurgebieden zijn geen lichtbakken of felle kleuren toegestaan. Bij 

nieuwbouw is het goed de reclame te integreren in de architectuur van de 

gevel en te beperken tot één gevel of dakrand bij plaatsing op het dak. 

 

 

Welke percelen in Apeldoorn onderdeel uitmaken van dit 

thema, is terug te vinden op de kaart welstandsthema’s, 

achterin deze nota. Dit is ook terug te vinden op de website 

van de gemeente.  

In de gemeente Apeldoorn geldt ook het reclamebeleid. 

Hierin staan de specifieke welstandseisen die gelden voor 

reclame-uitingen. Deze regels zijn terug te vinden op de 

website van de gemeente of aan de gemeentelijke infobalie.  
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5.3 Bedrijventerreinen 
 

situering (bestemmingsplan is maatgevend) 

verkavelingtype  Vrijstaande objecten. 

positie onderling Gezamenlijke voorgevellijn of verspringend (afhankelijk van gebied) 

afstand onderling  Tussenruimte gelijk aan pandbreedte of nog ruimer. 

plaatsing op kavel  Veelal midden op kavel. 

bouwrichting  Wisselend. 

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

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

 

 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend) 

opbouw hoofdmassa Vaak tot 4 bouwlagen. 

profiel ruimte 
Vaak brede profielen met zonering waarin verkeer, groen, parkeren en 

laden/lossen is georganiseerd. 

samenstelling massa 
Divers per object bepaald met, zowel enkelvoudige en homogene 

massa’s als samengestelde en gevarieerde massa’s. 

kapvorm en –richting 
Voornamelijk plat dak en anders samengesteld met een schuin 

gedeelte. 

relatieve omvang Zeer groot. 

vormbehandeling 
Thematisch en expressief (kantoorpanden) of juist zeer eenvoudig 

(productie en opslag). 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

 

gevelkarakteristiek 

bouwstijl Per object bepaald. Afhankelijk van bouwperiode. 

geveltypering Verschillend. 

gerichtheid en 

oriëntatie 

Eén-, twee- en meerzijdige oriëntatie met hoofdentree naar de 

openbare weg. 

geleding Verschillend, vaak wel horizontaal of verticaal. 

indeling Gevarieerd, op functie gericht. 

plasticiteit 
Gevarieerd, met zowel vlakke als ongelijke gevels en rijk aan 

dieptewerking 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

 

detaillering, kleur en materiaal 

gaafheid/ 

oorspronkelijkheid 
Samenhang oorspronkelijk object vaak nog gehandhaafd. 

materiaalgebruik 

Gevarieerd, veelal metaal en kunststof voor bedrijfsbebouwing en 

baksteen, keramische geveltegels of glas voor representatieve 

functies zoals kantoorbebouwing.  

kleurtoon en  

toepassing 
Gevarieerd, veelal materiaaleigen kleuren. 

decoraties en  

ornamenten 

Geen tot weinig decoraties en ornamenten. Detaillering functioneel en 

eenvoudig. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 
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5.4 Bossen 

 

beschrijving, waardebepaling en beleidsuitgangspunten 

Het bosgebied van Apeldoorn is relatief jong. De oerbossen zijn in de 

middeleeuwen voornamelijk gekapt, om onder meer als brandstof te 

dienen voor de ijzerproductie. De meeste bossen zijn ingeplant vanaf de 

tweede helft van de 19e eeuw toen veel marken werden opgeheven, 

waardoor de woeste gronden (heide, veen, zand en moeras) verdeeld 

werden. Vooral na de oprichting van de Heidemaatschappij zijn veel 

boscomplexen ingeplant door Veluwse grootgrondbezitters. Na 1900 

bebosten de Dienst Staatsbosbeheer en het Kroondomein woeste 

gronden, zandverstuivingen en heide. De naaldbossen werden vooral 

aangelegd vanwege het dreigend houttekort. Ze dienden onder meer als 

stuthout voor Nederlandse en Belgische kolenmijnen. De resterende oude 

markebossen bestaan uit beuken en eiken.  

 

Bebouwing in het bosgebied is schaars. De meeste bebouwing bestaat uit 

woonhuizen en is gesitueerd aan de weg. Er bestaat onderscheid tussen 

direct aan de weg gesitueerde woningen en verder terug gelegen 

bebouwing, die wordt omringd door kleine stukken landbouwgrond of 

weide. De woningen staan solitair in het bos of vormen zeer bescheiden 

clusters. 

 

Bij uitbreiding, verbouwing of renovatie dient het oorspronkelijke karakter 

van het pand als uitgangspunt. Wanneer dit in overeenstemming is met 

het bestemmingsplan en welstandsniveau, zijn er over het algemeen 

mogelijkheden voor uitbreiding aan de achter- en zijkanten. Daarbij is het 

van belang dat de uitbreiding in schaal en vormgeving ondergeschikt is 

aan de bestaande hoofdmassa. 

 

Bij (vervangende) nieuwbouw biedt het individuele karakter van de 

bebouwing ruimte voor het toepassen van een afwijkende 

architectonische vormentaal. Daarbij dient aangesloten te worden bij de 

situering, massa en vorm van de aanwezige bebouwing in de omgeving. 

Wanneer de bebouwing geheel op zichzelf staat is het van belang de 

overgang van het gebouw naar de omgeving zorgvuldig vorm te geven.  

 

 

 

 

Afhankelijk van het gebied en het welstandsniveau kan de ontwerper zich 

- juist vanwege het individuele karakter - bij de gevelkarakteristiek, 

detaillering, kleur en materiaal veel vrijheden veroorloven. 

 

In alle gevallen verdient het de voorkeur de overgang tussen percelen en 

het bos ‘vloeiend’ vorm te geven en harde erfscheidingen te voorkomen. 

  

 

  

 

  

Welke percelen in Apeldoorn onderdeel uitmaken van dit 

thema, is terug te vinden op de kaart welstandsthema’s, 

achterin deze nota. Dit is ook terug te vinden op de website 

van de gemeente.  
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5.4 Bossen 
 

situering (bestemmingsplan is maatgevend) 

verkavelingtype  Vrijstaand. 

positie onderling Gevarieerd. 

afstand onderling  Grote onderlinge afstand. 

plaatsing op kavel  Gevarieerd. 

bouwrichting  Gevarieerd. 

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

ritmiek. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend) 

opbouw hoofdmassa 
Overwegend één of twee lagen met kap. Ook platte voorbeelden 

aanwezig. 

profiel ruimte Gevarieerd. Informele straatinrichting. 

samenstelling massa Gevarieerd. 

kapvorm en –richting Gevarieerd. 

relatieve omvang Gevarieerd. 

vormbehandeling Gevarieerd. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

 

 

 

 

Gevelkarakteristiek 

bouwstijl Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode.  

geveltypering Gevarieerd.  

gerichtheid en 

oriëntatie 
Eén- of meerzijdig. 

geleding Gevarieerd, zowel verticaal, neutraal als horizontaal. 

indeling Gevarieerd.  

plasticiteit Gevarieerd. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

detaillering, kleur en materiaal 

gaafheid/ 

oorspronkelijkheid 
In hoge mate gaaf / oorspronkelijk.  

materiaalgebruik 
Steenachtig, voornamelijk baksteen, houten geveldelen 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 of riet  

decoraties en  

ornamenten 

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke detailleringen als minimale 

ingetogen detaillering.  

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 
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5.5 Dorpen 

 

beschrijving, waardebepaling en beleidsuitgangspunten 

Buiten de kern van Apeldoorn ligt een groot aantal dorpen, dat ondanks 

een eigen karakter zodanig veel overeenkomsten heeft, dat een 

gezamenlijk welstandsbeleid gerechtvaardigd is.  

Kenmerkend voor de dorpen is de sterke verwevenheid van de bebouwing 

met het landschap, zowel in het bosgebied als in het agrarisch 

buitengebied. Het landschap bepaalt in veel gevallen het beeld in het dorp 

en aan de randen. Dit uit zich onder meer in veel onbebouwde (semi-

)agrarische percelen in de dorpen en een sterke zichtrelatie vanuit de 

dorpen met het omringende landschap. Open ruimten zoals oude enken 

tussen de bebouwing en de bosrand verlenen enkele dorpen (o.a. Hoog 

Soeren) een bijzonder karakter. Een groot deel van de dorpen is gesitueerd 

in het overgangsgebied tussen het deels geaccidenteerde bos en het open 

agrarische landschap. Dat betekent dat er in veel gevallen sprake is van 

reliëf, sprengen en beken, die bepalend zijn voor de opbouw van de 

dorpen. De sterke verwevenheid met het landschap gaat gepaard met een 

relatief dunne en open bebouwing. De dorpsstraten hebben bovendien een 

informeel profiel. Dat wil onder meer zeggen dat stoepen slechts 

sporadisch zijn toegepast en in plaats daarvan grindbermen of loopstroken 

zijn aangelegd voor de voetgangers. 

 

In de bebouwing is sprake van een sterke mix van functies: wonen, 

detailhandel, ambachten en bijzondere gebouwen als kerken, molens, 

hotels en instituten. De dorpen bestaan uit historische lintbebouwing langs 

de hoofdwegen, met daarachter jongere kleinschalige en traditionele 

woongebieden. De schaal van deze complexmatige woningbouw is 

gerelateerd aan de grootte van het dorp.  

 

Ondanks de sterke variatie, wordt de architectuur vooral langs de 

hoofdwegen en linten gekenmerkt door ambachtelijkheid, wat zich uit in 

het gebruik van natuurlijke materialen en veel aandacht voor details, 

afwerking en eenvoudige ornamenten. Een aantal dorpen heeft een 

historische samenhang, die voorkomt uit religieuze, landschappelijke of 

agrarische ontwikkelingen. Andere dorpen hebben nog altijd een 

autonoom karakter. 

 

 

 

Bij uitbreiding, verbouwing of renovatie dient het oorspronkelijke karakter 

van het pand als uitgangspunt. Aan de achterkant van de woning zijn over 

het algemeen meer mogelijkheden aanwezig om het woningoppervlakte te 

verruimen, dan aan de voor- en zijkanten. 

 

Bij (vervangende) nieuwbouw dient aangesloten te worden bij de situering, 

massa en vorm van de aanwezige bebouwing in de omgeving. Gebruik 

van eigentijdse en afwijkende gevelkarakteristieken en detailleringen, 

kleuren en materialen is beargumenteerd mogelijk. Inbreidingen met 

complexmatige woningbouw of grootschalige gebouwen tasten het 

oorspronkelijke karakter van de dorpen aan. Datzelfde geldt voor de 

toenemende verharding van de buitenruimte (zowel op erven als in de 

openbare ruimte). 

 

Beekbergen, Engeland, Lieren en Oosterhuizen 
• Oorspronkelijk kerspel rond kerkdorp Beekbergen, vervolgens 

samenhangend agrarisch gebied. 

• Beekbergen: structuur opgehangen aan kruisende Dorpsweg en 

Arnhemseweg (beide uitgegroeid tot dichte bebouwingslinten); derde 

historische as is de Beekbergse Beek of Oude Beek; sterk uitgebreid 

met nieuwe woongebieden (daardoor compacte vorm). 

• Engeland: kleinschalig patroon van wegen en enken. 

• Lieren/ Oosterhuizen: agrarisch, slechts beperkte concentratie van 

bebouwing. 

• Sterke verwevenheid met landschap, mede dankzij openheid in 

bebouwingslinten; bijzondere visuele relatie tussen open landerijen, 

bosranden en bebouwing ; glooiend terrein met enken. 

• Agrarische oorsprong duidelijk: veel boerderijen, ook in dorpsstraten. 
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Hoenderloo 
• Van oorsprong clandestiene ontginningsnederzetting, waar enkele 

vrijgevochtenen zich vestigden; als gevolg daarvan tamelijk 

willekeurige bouwwijze. 

• Relatief jonge nederzetting met kruispunt Paalbergweg, Ackerlaan, 

Krimweg als knooppunt. 

• Tracé Deelenseweg/Apeldoornseweg hoofdroute. 

• Enclave in bos opgebouwd uit drie delen: kern (W), de Krim (O) en 

Stichting Hoenderloo (NO). 

• Kern: bebouwingslinten bepalen beeld (dicht bebouwd en meer open). 

• Stichting: glooiend, open gebied met hoge architectuur- en 

cultuurhistorische waarde. 

• Krim: verspreid gelegen landarbeiderswoningen. 

 

Hoog Soeren 
• Nederzetting met kleinschalig karakter. 

• Relatief grote hoogteverschillen ; contrasten open terreinen, bos, 

groengordels, houtwallen; bebouwing harmonieus geheel met 

omringend landschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Oorspronkelijk agrarisch, nu toeristisch uiteenlopende bebouwing in 

clusters en rijtjes: arbeiderswoninkjes (land- en bos-), boerderijtjes, 

jachthuizen, villa’s en kleine landhuizen; relatief veel hotels en 

restaurants. 

• Veel wegen en paden onverhard. 

  

Loenen, Zilven en Veldhuizen 
• In midden van 17e eeuw zelfstandig buurtschap (kerspel). 

• Dorp ligt in geaccidenteerd gebied, met enken aan de rand van de 

bebouwde kom. 

• Structuurdragers: Loenense Beek, Zilvense Beek, sprengen, 

(restanten) watermolens, Kasteel ter Horst. 

• In hart van Loenen (de Kempe) komen vier wegen met 

bebouwingslinten samen bij NH kerk. 

• Open bebouwing met enkele grotere gebouwen, een sterke visuele 

verbinding met landschap. 

• Noordoost: wooncomplexen tweede helft 20e eeuw; zuid: idem, 

inclusief te grootschalige inpassingen aan dorpsrand. 

• Geen overheersende kaprichting aan linten. 

 

 

Welke percelen in Apeldoorn onderdeel uitmaken van dit 

thema, is terug te vinden op de kaart welstandsthema’s, 

achterin deze nota. Dit is ook terug te vinden op de website 

van de gemeente.  
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Uddel 
• Kruispunt Aardhuisweg, Garderenseweg, Harderwijkerweg en 

Elspeterweg is het hart van het dorp. 

• Daar ligt ook de NH-kerk en de centrumvoorzieningen. 

• Relatief dichte bebouwingslinten vormen drager van dorpsbeeld. 

• Achter bebouwingslinten: straten met projectmatige en particuliere 

woningbouw. 

• Rand van dorp: woningen, boerderijen, doorzichten naar landerijen, 

intensieve veehouderij en enkele aan de agrarische sector gerelateerde 

industriële bedrijven. 

• Karakteristiek onderdeel als Uddelermeer buiten dorpskern. 

 

Klarenbeek 
• Van oorsprong clandestiene ontginningsnederzetting (in mindere mate 

dan Hoenderloo). 

• Jong dorp met open landschap. 

• Lintbebouwing in nabijheid van industrie, daarachter grote complexen 

woonbebouwing uit tweede helft 20e eeuw. 

• Mengeling van ambachtelijke bedrijven en wonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenum, Wiesel en Beemte 
• Dorpen met erg zachte grenzen en sterke verbondenheid met 

agrarische buitengebied / nederzettingspatroon met sterk verspreide 

bebouwing, waarbij landschap het beeld bepaalt. 

• Verbonden door Wenumse Beek (oost-west relatie). 

• Haaks daarop noord-zuid routes die beeld bepalen: Zwolseweg, Oude 

Zwolseweg, de Grift en kanaal. 

• Bij Wenum en Beemte is ook sprake van bebouwingsconcentratie 

(dorpskern). 

• Wenum: laddervormig nederzettingspatroon. 

• Beemte: ligging bij brug over kanaal bepalend. 

• Wiesel: wegendriehoek bij Huisakkers ‘centrum’. 

• Afwisselend geaccidenteerd landschap.  

• Apeldoornse huisjes en boerderijen, bebouwingslinten, agrarische 

bebouwing, villabebouwing, (pre-)industriële bebouwing en bijzondere 

bebouwing. 

• Grote bedrijven langs Zwolseweg. 

 

 
Welke percelen in Apeldoorn onderdeel uitmaken van dit 

thema, is terug te vinden op de kaart welstandsthema’s, 

achterin deze nota. Dit is ook terug te vinden op de website 

van de gemeente.  
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5.5 Dorpen   
situering (bestemmingsplan is maatgevend) 

verkavelingtype  
Langs hoofdwegen en linten overwegend vrijstaand, in straten achter 

linten ook twee-onder-één-kap en korte rijtjes (4-6 woningen). 

positie onderling Verspringingen in voorgevellijn. 

afstand onderling  Onregelmatige afstand tussen woningen. 

plaatsing op kavel  Gevarieerd. 

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

straat. 

herhaling / ritmiek  

Door sterke individualiteit langs hoofdwegen en linten weinig herhaling 

en ritmiek (soms ritmiek door consequente herhaling van kopgevels), 

alleen in complexmatige woongebieden achter hoofdwegen en linten. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend) 

opbouw 

hoofdmassa 
Gevarieerd. Overwegend één of twee lagen met kap.  

profiel ruimte 
Informeel. Stoepen ontbreken in meeste gevallen, wel veel 

grindbermen en loopstroken toegepast. 

samenstelling 

massa 
Overwegen enkelvormige bouwmassa’s.  

kapvorm en –

richting 

Overwegend haaks (langs hoofdwegen en linten) met zadeldak, soms 

voorzien van wolfseind.  

relatieve omvang 

Klein en fijnkorrelig tot middelgroot in geval van woonbebouwing, 

groot in geval van bedrijfsbebouwing of bijzondere functies langs 

hoofdwegen en linten. 

vormbehandeling Gevarieerd. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

 

Gevelkarakteristiek 

bouwstijl Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode.  

geveltypering Gevarieerd. Weinig samenhang in het gevelbeeld. 

gerichtheid en 

oriëntatie 
Gevarieerd. 

geleding Gevarieerd, zowel verticaal, neutraal als horizontaal. 

indeling Gevarieerd.  

plasticiteit Gevarieerd. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

detaillering, kleur en materiaal 

gaafheid/ 

oorspronkelijkheid 

Gevarieerd. 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 en aan dorpsranden ook regelmatig 

riet.  

decoraties en  

ornamenten 

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke detailleringen als minimale 

ingetogen detaillering.  

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 
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5.6 Historische binnenstad 

 

beschrijving, waardebepaling en beleidsuitgangspunten 

De historische binnenstad van Apeldoorn is in de periode van 1850 tot 

1950 uitgegroeid van het oude dorp Apeldoorn (de Hoofdstraat met 

enkele zijstraten en parallelstraten) tot een stadscentrum. De cityvorming 

van het Apeldoornse centrum uit zich in aaneengesloten ‘formele’ 

straatwanden en een sterke vermenging van functies (winkels, horeca, 

voorzieningen en wonen). Het openbaar gebied is sterk verhard en wordt 

gekenmerkt door scheiding van weggebruikers in verschillende gebieden. 

 

De bebouwing bestaat uit (verbouwde) woonhuizen met winkels op de 

begane grond, winkels en warenhuizen, horecagelegenheden en meer 

algemene (openbare) voorzieningen. De straatwanden zijn opgebouwd uit 

afzonderlijk ontworpen eind negentiende eeuwse en vroeg twintigste 

eeuwse relatief kleine, woonhuizen en winkels. Deze wanden zijn in de 

naoorlogse periode aangevuld met warenhuizen, winkelcentra en andere 

schaalvergrotende elementen. Aan pleinen en in restgebieden staan voor- 

en naoorlogse grotere gebouwen voor openbare voorzieningen. Dit heeft 

geleid tot een zeer gevarieerd bebouwingspatroon: in schaal, massa, 

ontwerp en detaillering. 

 

Binnen die variatie zijn drie gebouwtypen te onderscheiden: 

• panden die zijn gebouwd als één ontwerpeenheid met één functie 

(zoals een winkel-woonhuis, raadhuis of warenhuis) 

• panden die zijn gebouwd als één ontwerpeenheid met één functie, 

maar die zijn verbouwd en één of meer andere functies hebben 

gekregen (zoals het voormalige postkantoor en het PGEM-gebouw) 

• verzamelgebouwen met gemengde functies of meerdere eenheden met 

dezelfde functies (zoals appartementengebouwen en winkelcentra) 

De gebouwen die (oorspronkelijk) als één ontwerpeenheid met één functie 

zijn ontworpen vormen de norm, de ‘verzamelgebouwen’ de 

spreekwoordelijke uitzondering. 

 

 

 

 

 

 

 

In de welstandsbeoordeling spelen verder de volgende ontwikkelingen en 

kenmerken een rol: 

• De gemiddeld hoge cultuurhistorische waarde van historische panden, 

die is vastgelegd in het gemeentelijk monumentenbeleid. 

• De aangetaste relatie tussen begane grond en verdieping van veel 

winkelpanden die in geval van verbouwing of nieuwbouw hersteld of 

verbeterd moet worden.  

 

Binnenterreinen en stegen hebben een informeel karakter.Bij uitbreiding, 

verbouwing of renovatie dient het oorspronkelijke karakter van het pand 

als uitgangspunt. Vanwege het gesloten karakter van de bebouwing en 

het informele karakter van de binnenterreinen is er over het algemeen 

ruimte voor uitbreiding aan de achterkant. Bij (vervangende) nieuwbouw 

dient aangesloten te worden bij de situering, massa en vorm van de 

aanwezige bebouwing in de omgeving. Afwijken van gevelkarakteristiek 

en gebruik van eigentijdse en afwijkende, detaillering, kleuren en 

materialen is beargumenteerd mogelijk. Belangrijk aandachtspunt daarbij is 

de ritmiek/ korrelgrootte van de onderdelen in een gevelwand. 

 

Welke percelen in Apeldoorn onderdeel uitmaken van dit 

thema, is terug te vinden op de kaart welstandsthema’s, 

achterin deze nota. Dit is ook terug te vinden op de website 

van de gemeente.  
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5.6 Historische binnenstad 
 

situering (bestemmingsplan is maatgevend) 

verkavelingtype  Gesloten bebouwingswanden. 

positie onderling Rechte of licht gebogen voorgevelrooilijn. 

afstand onderling  Gering, met historische verkaveling als uitgangspunt. 

plaatsing op kavel  Direct aan straat. 

bouwrichting  Evenwijdig aan en haaks op de straat. 

herhaling / ritmiek  
Door sterke individualiteit geen herhaling; wel ritmiek door 

zichtbaarheid van korrelgrootte/ parcellering. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend) 

opbouw hoofdmassa 
Twee tot drie lagen met kap. Hoge verdiepingshoogten op begane 

grond. 

profiel ruimte 
Relatief smal: breedte straten over het algemeen gelijk of kleiner dan 

hoogte van bebouwing, m.u.v. pleinen. Bestrating van gevel tot gevel. 

samenstelling massa Enkelvoudig en gevarieerd.  

kapvorm en –richting 
Gevarieerde kapvormen- en richtingen, met hellende dakvlakken, 

vooral enkelvoudig. Veel schilddaken. Ook platte daken.  

relatieve omvang Middelgroot tot groot. 

vormbehandeling Gevarieerd. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

 

 

 

 

gevelkarakteristiek 

bouwstijl 

Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode. Regelmatig voorkomende 

stijlen zijn 19de eeuwse neostijlen, art nouveau, baksteenarchitectuur 

begin 20ste eeuw. Vooral 1880-1920. 

geveltypering 

Gevarieerd. Regelmatig toepassing erker op verdieping. Onderscheid 

functies begane grond en verdieping zichtbaar in gevel. Etalages op 

begane grond. 

gerichtheid en 

oriëntatie 
Eenzijdig gericht naar publieke ruimte.  

geleding Voornamelijk verticaal. Met duidelijke beëindiging gevel aan bovenkant. 

indeling Gevarieerd. 

plasticiteit 

Veel plasticiteit in gevels door detaillering vooroorlogse bouwstijlen en 

toepassing van erkers. Plasticiteit wel ondergeschikt aan geheel van 

straatwand. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

detaillering, kleur en materiaal 

gaafheid/ 

oorspronkelijkheid 

Oorspronkelijk in vormgeving sterke samenhang tussen begane grond en 

verdieping.  

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen.  

kleurtoon en  

toepassing 
Gevarieerd. Daken bedekt met rode of (gesmoorde) grijze dakpannen. 

decoraties en  

ornamenten 

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke detailleringen als minimale ingetogen 

detaillering. De ornamenten en details zijn (stilistisch) onlosmakelijk 

verbonden met de architectuur. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 
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5.7 Historische dorpsgebieden in de stad 

  

beschrijving, waardebepaling en beleidsuitgangspunten 

De historische dorpsgebieden zijn de voormalige esdorpen met 

dorpsuitbreidingen die verbonden waren met lintbebouwing en nu 

verweven zijn met het stedelijk gebied van Apeldoorn. Het dorpsbeeld 

wordt bepaald door gemengd vrijstaande en geschakelde kleinschalige 

bebouwing met over het algemeen een besloten karakter en een zekere 

variatie in bebouwing en openbare ruimte. De meeste bebouwing is aan 

elkaar of relatief dicht naast elkaar gesitueerd of in een ensemble 

samengesteld. De waarde van de dorpsgebieden is met name te vinden in 

de oorspronkelijke historische context en de cultuurhistorisch waardevolle 

objecten. Opvallend zijn de veel voorkomende Apeldoornse huisjes die in 

serie of solitair langs deze linten staan. Ook de (dubbele) woning met 

mansardedak, symmetrische gevel en middenrisaliet (vooruitstekende 

gevelpartij midden in de gevel, met vaak de ingang(en)) is een veel 

voorkomende woningtype. 

 

Ontwikkelingen zijn met name op kleine schaal te vinden. Het gaat dan 

om incidentele sloop en nieuwbouw of het invullen van vrije kavels. 

Regelmatig zijn de ruime binnenterreinen ontwikkeld tot een woonstraatje. 

Enerzijds is het historische karakter van de bestaande bebouwing 

kwetsbaar voor ingrepen. Anderzijds is er sprake van een bepaalde 

flexibiliteit waardoor eigentijdse invullingen een plaats kunnen vinden 

zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de omgeving en de dorpse 

karakteristieken. Het bouwen binnen de marges van belendende 

voorgevellijnen en met vergelijkbare korrelgrootte en massa kan daar toe 

bijdragen. Kwetsbaarheden zijn te vinden in functieveranderingen en de 

kleinschaligheid van de woningen waardoor uitbreidingen gewenst zijn en 

nieuwbouw in een andere schaal wordt uitgevoerd.  

 

Bij woninguitbreidingen, verbouwingen of renovatie dient het 

oorspronkelijke karakter van het pand als uitgangspunt. Aan de achterkant 

van de woning zijn in het algemeen meer mogelijkheden aanwezig om het 

woningoppervlak te verruimen. 

 

 

 

 

 

Bij (vervangende) nieuwbouw dient aangesloten te worden bij de situering, 

massa en vorm van de oorspronkelijke of reeds aanwezige bebouwing. 

Afwijken van bestaande detailleringen, kleuren en materialen en gebruik 

van eigentijdse detailleringen, kleuren en materialen is beargumenteerd 

mogelijk. Het is belangrijk om scherpe contrasten te vermijden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke percelen in Apeldoorn onderdeel uitmaken van dit 

thema, is terug te vinden op de kaart welstandsthema’s, 

achterin deze nota. Dit is ook terug te vinden op de website 

van de gemeente.  
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5.7 Historische dorpsgebieden in de stad 
 

situering (bestemmingsplan is maatgevend) 

verkavelingtype  Vrijstaand en twee-onder-één-kap. 

positie onderling Verspringingen in voorgevellijn. 

afstand onderling  Regelmatige afstand tussen woningen. Veelal kleine tussenruimte. 

plaatsing op kavel  
Voornamelijk midden op kavel met ondiepe voortuinen en diepe 

achtertuinen. 

bouwrichting  Evenwijdig en haaks op de weg. 

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

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend) 

opbouw hoofdmassa Eén of twee lagen met kap.  

profiel ruimte Gevarieerd. 

samenstelling massa 
Compact en enkelvoudig met veelal aanbouwen aan achterzijde en 

soms aan zijgevel.  

kapvorm en –richting 
Evenwijdig en haaks vaak zadeldak, mansardekap, schilddak soms 

afgeknot.  

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

vormbehandeling Rechthoekig en kantig soms afgewisseld met vloeiende vormen. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

 

 

 

 

 

 

gevelkarakteristiek 

bouwstijl 

Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode. Regelmatig voorkomende 

stijlen zijn traditionele baksteenarchitectuur en (overgangs)architectuur 

van eind 19de en begin 20ste eeuw met neorenaissancistische 

kenmerken.  

geveltypering 
Gevarieerd. Weinig samenhang in het gevelbeeld. 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 twee-onder-één-kap en dubbele woningen vaak 

gespiegelde in gevelindeling. 

plasticiteit 
Over het algemeen vlak met eventueel bescheiden toevoegingen aan de 

voorgevel in de vorm van een erker. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

detaillering, kleur en materiaal 

gaafheid/ 

oorspronkelijkheid 

Gevarieerd. Gevoelig voor veranderingen. Oorspronkelijkheid regelmatig 

verstoort 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 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 
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5.8 Instituten en buitenplaatsen 

 

beschrijving, waardebepaling en beleidsuitgangspunten 

Op de overgang van de bebouwde kom en het buitengebied en in het bos 

zijn verschillende instituten en buitenplaatsen gebouwd, die hun oorsprong 

vinden in de landschappelijke eigenschappen van de Veluwe. 

Grootgrondbezitters, gezondheidsorganisaties en militaire diensten werden 

aangetrokken door de grote hoeveelheid bos, heide, geaccidenteerd terrein 

en ruimte.  

 

Instituten zijn voornamelijk naar binnen gekeerd vormgegeven, 

buitenplaatsen hebben vaak juist een sterke relatie met het omringende 

landschap. In het buitengebied komen ook mengvormen voor, doordat 

historische buitenplaatsen zijn omgevormd tot instituten. Bovendien zijn 

verschillende instituten in fasen gebouwd, waardoor de geslotenheid 

minder sterk is. De verder van de weg gelegen complexen manifesteren 

zich door poorten en entreegebouwen naar de stad.  

 

De complexen zijn aangelegd in het groen. Door uitbreiding van de 

complexen kan dit groen onder druk komen te staan. Als de instituten te 

veel in de openheid komen te liggen wordt één van hun belangrijkste 

karakteristieken aangetast. 

 

Bij uitbreiding, verbouwing of renovatie dient het oorspronkelijke karakter 

van het complex als uitgangspunt. Daarbij dient aangesloten te worden bij 

de situering, massa, vorm en gevelkarakteristiek van de aanwezige 

bebouwing in de omgeving. Afhankelijk van het gebied en het 

welstandsniveau kan de ontwerper zich bij de detaillering, kleur en 

materiaal meer vrijheden veroorloven. 

 

 

 

 

Welke percelen in Apeldoorn onderdeel uitmaken van dit 

thema, is terug te vinden op de kaart welstandsthema’s, 

achterin deze nota. Dit is ook terug te vinden op de website 

van de gemeente.  
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5.8 Instituten en buitenplaatsen 
 

situering (bestemmingsplan is maatgevend) 

verkavelingtype  Complexmatig. 

positie onderling Functioneel en ruimtelijk geordend. 

afstand onderling  Variërend van dicht naast elkaar tot grote onderlinge afstand. 

plaatsing op kavel  
Gevarieerd. In aantal gevallen (op onderdelen) symmetrisch 

geordend. 

bouwrichting  
Bij instituten onderling naar elkaar gericht. Bij buitenplaatsen staat 

hoofdgebouw gericht op de weg. 

herhaling / ritmiek  Sterke samenhang tussen gebouwen. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend) 

opbouw hoofdmassa Gevarieerd. 

profiel ruimte Gevarieerd. Zowel pleinachtige ruimten als lanen, straten en paden. 

samenstelling massa 

Gevarieerde hoofdvorm: zowel compact en enkelvoudig als 

samengesteld; veelal met aanbouwen. Duidelijk onderscheid hoofd- 

en bijgebouwen. 

kapvorm en –richting 
Gevarieerde kapvormen, met hellende dakvlakken, zowel 

enkelvoudig als samengesteld. Ook platte daken. 

relatieve omvang Middelgroot tot groot. 

vormbehandeling 
Gevarieerd. In sommige gevallen sterke onderlinge samenhang 

binnen complex. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

gevelkarakteristiek 

bouwstijl 

Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode. Regelmatig voorkomende 

stijlen zijn 19de eeuwse neostijlen, baksteen-architectuur begin 20ste 

eeuw en interbellumarchitectuur. Binnen één complex regelmatig 

meerdere bouwperioden. 

geveltypering Gevarieerd.  

gerichtheid en 

oriëntatie 

Gebouwen overwegend meerzijdig en onderling naar elkaar gericht; 

hoofdgebouw van buitenplaatsen gericht op publieke ruimte.  

geleding 
Gevarieerd, zowel verticaal, neutraal als horizontaal. In sommige 

gevallen sterke onderlinge samenhang binnen complex. 

indeling 
Gevarieerd. In sommige gevallen sterke onderlinge samenhang binnen 

complex. 

plasticiteit 
Gevarieerd. In sommige gevallen sterke onderlinge samenhang binnen 

complex. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

detaillering, kleur en materiaal 

gaafheid/ 

oorspronkelijkheid 
In hoge mate gaaf / oorspronkelijk.  

materiaalgebruik Steenachtig (voornamelijk baksteen), houten geveldelen en 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 of riet.  

decoraties en  

ornamenten 

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke detailleringen als minimale 

ingetogen detaillering.  

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 
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5.9 Lintbebouwing 

  

beschrijving, waardebepaling en beleidsuitgangspunten 

In bebouwingslinten is geen sprake van samenhangende bebouwing maar 

meer van vrijstaande en individueel vormgegeven woningen van gelijke 

bouwmassa. De meeste bebouwing is relatief dicht naast elkaar 

gesitueerd of in een ensemble samengesteld met over het algemeen een 

besloten karakter. De waarde van de bebouwingslinten is dan ook te 

vinden in de stedenbouwkundige karakteristiek van vrijstaande objecten 

met vergelijkbare massa en een historisch gegroeide diversiteit in 

architectuur en inrichting. Opvallend zijn de veel voorkomende 

Apeldoornse huisjes die zich in serie of solitair langs deze linten bevinden. 

Ook de (dubbele) woning met mansardedak, symmetrische gevel en 

middenrisaliet (vooruitstekende gevelpartij midden in de gevel, met vaak 

de ingang(en)) is een veel voorkomende woningtype. 

 

Ontwikkelingen zijn met name op kleine schaal te vinden. Het gaat dan 

om incidentele sloop en nieuwbouw of het invullen van vrije kavels. 

Enerzijds is het historische karakter van de bestaande bebouwing 

kwetsbaar voor ingrepen. Anderzijds is er sprake van een bepaalde 

flexibiliteit waardoor eigentijdse invullingen, of zelfs contrasterende 

invullingen, een plaats kunnen vinden zonder afbreuk te doen aan de 

kwaliteit van de omgeving en de karakteristiek van het bebouwingslint. 

Het bouwen binnen de marges van belendende voorgevellijnen en met 

vergelijkbare korrelgrootte en massa kan daar toe bijdragen. 

Kwetsbaarheden zijn te vinden in functieveranderingen en de 

kleinschaligheid van de woningen waardoor uitbreidingen gewenst zijn en 

nieuwbouw in een andere schaal wordt uitgevoerd. Bedrijfsmatige 

activiteiten en winkelfuncties kunnen het woonkarakter aantasten.  

 

Bij woninguitbreidingen, verbouwingen of renovatie dient het 

oorspronkelijke karakter van het pand als uitgangspunt. Aan de achterkant 

van de woning zijn in het algemeen meer mogelijkheden aanwezig om het 

woonoppervlak te verruimen. 

 

Bij (vervangende) nieuwbouw dient aangesloten te worden bij de situering, 

massa en vorm van de oorspronkelijke of reeds aanwezige bebouwing.  

 

 

 

Afwijken van bestaande detailleringen, kleuren en materialen en gebruik 

van eigentijdse detailleringen, kleuren en materialen is beargumenteerd 

mogelijk om de historische groei van het lint en individualiteit per pand te 

versterken.  

 

 

 

 

 

 

Welke percelen in Apeldoorn onderdeel uitmaken van dit 

thema, is terug te vinden op de kaart welstandsthema’s, 

achterin deze nota. Dit is ook terug te vinden op de website 

van de gemeente.  
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5.9 Lintbebouwing 
 

situering (bestemmingsplan is maatgevend) 

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 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend) 

opbouw 

hoofdmassa 

Eén, twee of drie lagen met kap. Hoge verdiepingshoogten. 

Langs hoofdroutes sporadisch solitaire appartementencomplexen. 

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 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

 

 

 

gevelkarakteristiek 

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 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

detaillering, kleur en materiaal 

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 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 
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5.10 Moderne architectuur en stedenbouw  

 

beschrijving, waardebepaling en beleidsuitgangspunten 

Deze planmatige woonwijken kenmerken zich door een grote mate aan 

homogeniteit per wijkdeel en/of buurt. Typerend is de gestempelde 

structuur met herhaling van gelijke complexen met eenvoudige 

bouwmassa’s in rechthoekige (half)open bouwblokken en open 

strokenverkaveling. De bebouwing bestaat vaak uit een mix van hoog- en 

laagbouw. De waarde van dit type woonwijk is met name de 

stedenbouwkundige opzet met een groene setting, abstracte heldere 

composities en blokvormige bouwmassa’s. De architectonische waarde 

van de verschillende complexen verschilt onderling sterk 

 

In bijna alle behandelde woonbuurten zijn de woninguitbreidingen in de 

vorm van dakkapellen, aan- en uitbouwen aan de achterzijde gesitueerd of 

collectief uitgevoerd, waardoor het samenhangende straatbeeld behouden 

is gebleven. Wanneer woningen afzonderlijk aan particulieren zijn verkocht 

bestaat het gevaar dat de architectonische samenhang in het straatbeeld 

langzamerhand verdwijnt. 

 

Bij woninguitbreidingen, verbouwingen of renovatie dient het 

oorspronkelijke karakter van het pand als uitgangspunt. Aan de achterkant 

van de woning zijn over het algemeen meer mogelijkheden aanwezig om 

het woningoppervlak te verruimen. De voorkeur gaat uit naar collectieve 

woninguitbreiding per bouwblok/architectonische eenheid met een 

eenduidige vormgeving passend in het bestaand architectuurbeeld. 

 

Bij (vervangende) nieuwbouw, verbouwingen of renovatie dient 

aangesloten te worden bij de situering, massa en vorm van de 

oorspronkelijke of reeds aanwezige bebouwing. Interpretatie (niveau 

zwaar) of gericht veranderen (niveau normaal) van bestaande 

detailleringen, kleuren en materialen en gebruik van eigentijdse en 

afwijkende detailleringen, kleuren en materialen is beargumenteerd 

mogelijk, mits de samenhang en eenheid per 

architectonische/bouwkundige eenheid behouden blijft. Belangrijke 

aandachtspunten daarbij zijn: samenhang per bouwblok, herhaling en 

ritmiek, gevelgeleding, -indeling, kleur- en materiaalgebruik.  

 

 

Welke percelen in Apeldoorn onderdeel uitmaken van dit 

thema, is terug te vinden op de kaart welstandsthema’s, 

achterin deze nota. Dit is ook terug te vinden op de website 

van de gemeente.  
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5.10 Moderne architectuur en stedenbouw  
  

situering (bestemmingsplan is maatgevend) 

verkavelingtype  

Gestempelde structuur van (half)open bouwblokken en strokenbouw 

met rijtjeswoningen en gestapelde woningbouw in groene setting. 

Regelmatig gecombineerd met twee-onder-één-kap en vrijstaande 

woningen.  

positie onderling In voorgevellijn en vrijstaand in groene setting. 

afstand onderling  
Geen. Bij twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen ruime 

tussenruimte. 

plaatsing op kavel  
Over gehele breedte van kavel. Bij twee-onder-één-kap en vrijstaande 

woningen gecentreerd op twee kavels of één kavel. 

bouwrichting  
Rijtjeswoningen in langsrichting. Twee-onder-één-kap en vrijstaande 

woningen divers. 

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

gevelindeling. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend) 

opbouw hoofdmassa 

Rijtjeswoningen: 1 (bungalow/patiowoning) of 2 bouwlagen met kap 

of plat dak. Gestapelde woningbouw: portiek- en galerijflats tot 5 

lagen met plat dak. 

profiel ruimte Relatieve brede symmetrische profielen. 

samenstelling massa Homogeen en enkelvoudige massa’s. Symmetrie. 

kapvorm en –richting Zadeldaken in langsrichting en platte daken. 

relatieve omvang Middelgroot tot groot. 

vormbehandeling Eenvoudig en veelal kantig met rechte vormen. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

gevelkarakteristiek 

bouwstijl 

Modern en functionalistisch (zakelijk en eenvormig) met vaak nog 

traditionele invloeden. Industriële bouwmethoden bepalend voor beeld 

door in de gevel zichtbare betonvloeren en prefab gevel- en 

kozijnpanelen.  

geveltypering Standaard gevel, veel gebruik van kozijnpuien.  

gerichtheid en 

oriëntatie 

Laagbouw eenzijdig gericht op publieke ruimte. Middelhoogbouw 

tweezijdig. 

geleding Horizontaal en/of verticaal. 

indeling Eenvoudig en traditioneel, soms gestileerd. 

plasticiteit 
Vlak. Bij gestapelde woningbouw vaak diepte in de gevel door 

(gedeeltelijk) inpandige balkons. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

detaillering, kleur en materiaal 

gaafheid/ 

oorspronkelijkheid 

Oorspronkelijke samenhang staat onder druk door de behoefte aan 

modernisering en vergroting van de woning. 

materiaalgebruik 
Steen gecombineerd met kunststof panelen en kozijnen. Uniformiteit per 

bouwblok of complex. 

kleurtoon en  

toepassing 

Roodbruin en lichtbruin tot zandkleurig metselwerk en rode of 

gesmoorde (grijze) pannen. Opvallend en onderscheidend kleurgebruik 

voornamelijk in boeiboorden, betonelementen zoals balustrades en in 

gevel-/kozijnpanelen. Uniformiteit per bouwblok of complex. 

decoraties en  

ornamenten 

Geen tot weinig decoraties en ornamenten. Detaillering functioneel en 

eenvoudig. Uniformiteit per bouwblok of complex. Oudere portiekflats 

vaak nog met veel aandacht voor detaillering en ornamenten 

vormgegeven. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 
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5.11 Parken, groenzones en begraafplaatsen 

  

beschrijving, waardebepaling en beleidsuitgangspunten 

Verspreid over Apeldoorn is een aantal (wijk)parken en groenzones 

gesitueerd. In parkgebieden is relatief weinig bebouwing aanwezig die 

meestal gecombineerd is met andere recreatievoorzieningen als 

kinderboerderijen. De bebouwing is veelal kleinschalig en wordt vaak aan 

het zicht onttrokken door het vele groen.  

 

Begraafplaatsen vormen vaak kleine groene ruimten omringd door hoog 

opgaand groen. Bebouwing is veelal beperkt tot grafmonumenten, een 

crematorium, een columbarium en een aula met dienstruimten.  

Bebouwing 

Voor de materialisering wordt gedacht aan natuurlijke materialen, passend 

bij de kwaliteit en de sfeer van het (gerenoveerde) park. Van belang is dat 

duurzame materialen worden gebruikt.  

 

Welke percelen in Apeldoorn onderdeel uitmaken van dit 

thema, is terug te vinden op de kaart welstandsthema’s, 

achterin deze nota. Dit is ook terug te vinden op de website 

van de gemeente.  
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5.11 Parken, groenzones en begraafplaatsen 
 

situering (bestemmingsplan is maatgevend) 

verkavelingtype  Vrijstaande objectmatige bebouwing. 

positie onderling Onbepaald. 

afstand onderling  
Grote onderlinge afstand in parken en groenzones. Onbepaald op 

begraafplaatsen. 

plaatsing op kavel  Onbepaald. 

bouwrichting  Onbepaald. 

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

ritmiek. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend) 

opbouw 

hoofdmassa 
Voornamelijk één bouwlaag. 

profiel ruimte Landschappelijke ruimte, vaak geen relatie met andere bebouwing. 

samenstelling 

massa 
Gevarieerd.  

kapvorm en –

richting 
Gevarieerd.  

relatieve omvang Klein tot middelgroot. 

vormbehandeling Gevarieerd.  

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

 

 

 

 

gevelkarakteristiek 

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. 

plasticiteit Gevarieerd. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

detaillering, kleur en materiaal 

gaafheid/ 

oorspronkelijkheid 
Samenhang in architectuurbeeld. 

materiaalgebruik 
Natuurlijke materialen, passend bij de kwaliteit en de sfeer van het 

(gerenoveerde) park.  

kleurtoon en  

toepassing 
Materiaaleigen kleuren. 

decoraties en  

ornamenten 

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke rijke detailleringen als minimale 

ingetogen detaillering. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 
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5.12 Sport en recreatie 

  

beschrijving, waardebepaling en beleidsuitgangspunten 

Over het algemeen bestaan sportparken en recreatieterreinen uit grote 

open ruimtes met sport- en kampeervelden en parkeergelegenheden (soms 

in directe relatie met het landschap), veelal omrandt met hoog opgaand 

groen dat het zicht op de bebouwing ontneemt. De ruimte is veelal 

functioneel ingericht. De bebouwing is divers maar heeft over het 

algemeen een utilitair karakter en kent een eenvoudige vormgeving die 

voornamelijk bestaat uit één of twee lagen met plat dak of een eenvoudig 

zadeldak, lessenaardak of gebogen kapvorm. De combinatie van solitaire 

bebouwing en open ruimtes in een 'groene omlijsting', is het belangrijkste 

kenmerk van sport- en recreatieterreinen.  

 

Ontwikkelingen in de vorm van toevoegingen en uitbreidingen zijn goed 

mogelijk in deze gebieden. Grootschalige ontwikkelingen bestaan 

voornamelijk uit nieuwe complexen met vaak een individuele vormgeving. 

Kleinschalige bebouwing zal bestaan uit toevoegingen, uitbreiding en 

vernieuwing van het bestaande als gevolg van ouderdom of groei. 

 

Het welstandstoezicht is gericht op het handhaven van de aanwezige 

kwaliteit van de bouwwerken en de landschappelijke en 

stedenbouwkundige setting. Bij toevoeging of uitbreiding dient de 

vormgeving van het bestaande hoofdgebouw als uitgangspunt. 

Nieuwbouw of vervanging van bestaande bebouwing kan individueel 

ontworpen worden, waarbij expliciete en/of eigentijdse vormgeving 

mogelijk is.  

 

Relatief beperkte reclame-uitingen, die vooral gericht zijn op het complex 

zelf (zoals borden rond een sportveld), verdienen de voorkeur. Evenals het 

bevestigen van de naamsaanduiding naast of boven de hoofdentree. 

Uitgangspunt blijft dat de reclame op een logische plaats tegen het 

gebouw aangebracht dient te worden, b.v. bij de entree, en afgestemd 

dient te zijn op de massa c.q. gevelgeleding en -indeling. Bij plaatsing van 

reclame-uitingen op de dakrand wordt uitgegaan van losse letters.  

 

 

 

 

 

Aan de randen van sport- en recreatieterreinen die grenzen aan 

woonwijken, groengebieden, landelijk gebied en natuurgebieden zijn geen 

lichtbakken of felle kleuren toegestaan. Bij nieuwbouw is het goed de 

reclame te integreren in de architectuur van de gevel en beperken tot één 

gevel of dakrand bij plaatsing op het dak. 

 

 

 

Welke percelen in Apeldoorn onderdeel uitmaken van dit 

thema, is terug te vinden op de kaart welstandsthema’s, 

achterin deze nota. Dit is ook terug te vinden op de website 

van de gemeente.  
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5.12 Sport en recreatie 
 

situering (bestemmingsplan is maatgevend) 

verkavelingtype  Vrijstaande objecten. 

positie onderling Onbepaald. 

afstand onderling  Onbepaald. 

plaatsing op kavel  Onbepaald. 

bouwrichting  Onbepaald. 

herhaling / ritmiek  n.v.t. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend) 

opbouw hoofdmassa 1 en 2 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 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

 

 

 

gevelkarakteristiek 

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 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

detaillering, kleur en materiaal 

gaafheid/ 

oorspronkelijkheid 

Verschillend, kan verstoord zijn of juist heel herkenbaar voor een 

bepaalde bouwperiode. 

materiaalgebruik Gevarieerd. 

kleurtoon en  

toepassing 
Gevarieerd, vaak materiaaleigen kleuren. 

decoraties en  

ornamenten 

Geen tot weinig decoraties en ornamenten. Detaillering functioneel en 

eenvoudig. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 
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5.13 Stedelijke bebouwing met gemengde functies 

 

beschrijving, waardebepaling en beleidsuitgangspunten 

Rond de historische binnenstad is vanaf de jaren zestig, maar vooral sinds 

de jaren zeventig sprake van een schil met grootschalige, aaneengesloten 

bebouwing met gemengde functies (wonen, winkels, voorzieningen, 

kantoren). De grootschalige bebouwing begeleidt de naoorlogse 

hoofdstructuren die de binnenstad ontsluiten. Op markante en 

strategische locaties is de gemiddelde bouwhoogte van 4 tot 5 bouwlagen 

overschreden. Deze overwegend torenachtige hoogbouw functioneert als 

landmark en/of stadspoort. 

Naast de grootschalige bebouwing in het centrum van de stad is er ook in 

enkele buitenwijken sprake van stedelijke bebouwing met gemengde 

functies. Het betreft hier winkelcentra, waarin wonen, winkels en andere 

voorzieningen zijn gecombineerd. 

 

In beide gevallen wordt de architectuur gekenmerkt door aaneengesloten 

gevels, met een herhaling van gelijkvormige bouwmassa’s en een veelal 

identieke gevelindeling. De architectuur varieert van ambachtelijk tot 

zakelijk en van baksteen tot beton. De detaillering is eenvoudig.  

De openbare ruimte is sterk verhard. 

 

Bij uitbreiding, verbouwing of renovatie dient het oorspronkelijke karakter 

van het pand als uitgangspunt. Vanwege het gesloten karakter van de 

bebouwing en het informele karakter van de binnenterreinen is er over het 

algemeen ruimte voor uitbreiding aan de achterkant.  

 

Bij (vervangende) nieuwbouw dient aangesloten te worden bij de situering 

van de aanwezige bebouwing in de omgeving. Interpretatie van massa en 

vorm en gebruik van eigentijdse en afwijkende gevelkarakteristieken, 

detaillering, kleuren en materialen is beargumenteerd mogelijk, mits de 

samenhang per architectonische/bouwkundige eenheid behouden blijft. 

Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: samenhang per bouwblok, 

herhaling en ritmiek, gevelgeleding, -indeling, entrees en kleur- en 

materiaalgebruik. 

 

 

 

Welke percelen in Apeldoorn onderdeel uitmaken van dit 

thema, is terug te vinden op de kaart welstandsthema’s, 

achterin deze nota. Dit is ook terug te vinden op de 

website van de gemeente.  
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5.13 Stedelijke bebouwing met gemengde functies 
 

situering (bestemmingsplan is maatgevend) 

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 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend) 

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  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

gevelkarakteristiek 

bouwstijl 
Baksteenarchitectuur uit diverse perioden en zogenaamd Brutalisme 

(betonbouw). 

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 
Zowel vlak als plasticiteit en/of schaduwwerking door uitwendige en 

inpandige balkons, verspringingen in de gevels, trappenhuizen, etc. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

detaillering, kleur en materiaal 

gaafheid/ 

oorspronkelijkheid 
In hoge mate gaaf en oorspronkelijk. 

materiaalgebruik 

Woningbouw: ambachtelijk; steenachtig, voornamelijk baksteen en 

houten kozijnen. Voorzieningen en bedrijfsgebouwen: gevarieerd; 

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  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 
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5.14 Tuinwijken, volkswoningbouw 

  

beschrijving, waardebepaling en beleidsuitgangspunten 

Deze complexen zijn in hun oorspronkelijke opzet zowel 

stedenbouwkundig als architectonisch met zorg ontworpen. Kenmerkend 

is dat ze oorspronkelijk als samenhangend geheel zijn ontworpen met 

specifieke kenmerken. De woonbuurtjes worden dan ook als een bijzonder 

geheel gewaardeerd vanwege de samenhang en de relatie tussen 

bebouwing en openbare ruimte. In de loop der jaren is de oorspronkelijke 

inrichting van deze wijken vaak gewijzigd om tegemoet te komen aan de 

behoefte aan parkeerplaatsen, veilige speelplaatsen en (meer) groen.  

 

Het karakteristieke beeld van de woningen is kwetsbaar door de behoefte 

aan modernisering en vergroting van de woningen. De samenhang kan 

worden verstoord wanneer woningen individueel worden gerenoveerd of 

gewijzigd. De samenhang van de bebouwing is tot nu toe bewaard 

gebleven doordat wijzigingen en toevoegingen grotendeels collectief per 

bouwblok zijn uitgevoerd. Wijzigingen zijn met name te vinden in het 

realiseren van verblijfsruimten in de kapverdieping door het toevoegen van 

dakramen en dakkapellen. Daarnaast zijn achteraanbouwen en 

bijgebouwen op het achtererf veel voorkomende toevoegingen. Op termijn 

kunnen de bouwblokken door ouderdom aan renovatie of vervanging toe 

zijn. Sloop en nieuwbouw is daarbij een mogelijkheid. Om het bijzondere 

karakter en de cultuurhistorische betekenis te waarborgen, is behoud van 

de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van belang. Een eigentijdse 

invulling van het architectuurbeeld is goed mogelijk. 

 

Bij woninguitbreidingen, verbouwingen of renovatie dient het 

oorspronkelijke karakter van het pand als uitgangspunt. Aan de achterkant 

van de woning zijn in het algemeen meer mogelijkheden aanwezig om het 

woningoppervlak te verruimen. De voorkeur gaat uit naar collectieve 

woninguitbreiding per bouwblok/architectonische eenheid met een 

eenduidige vormgeving passend in het bestaand architectuurbeeld. 

 

Bij (vervangende) nieuwbouw, verbouwingen of renovatie dient 

aangesloten te worden bij de situering, massa en vorm van de 

oorspronkelijke of reeds aanwezige bebouwing.  

 

 

 

Afwijken van bestaande detailleringen, kleuren en materialen en gebruik 

van eigentijdse detailleringen, kleuren en materialen is beargumenteerd 

mogelijk, mits de samenhang en eenheid per architectonische en/of 

bouwkundige eenheid behouden blijft.  

 

Verbijzondering op koppen van een blok, een plein of een hoek van de 

straat is mogelijk bij vernieuwing, handhaven of wijzigingen.  

 

 

 

 

Welke percelen in 

Apeldoorn onderdeel 

uitmaken van dit thema, is 

terug te vinden op de kaart 

welstandsthema’s, achterin 

deze nota. Dit is ook terug 

te vinden op de website 

van de gemeente. 
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5.14 Tuinwijken, volkswoningbouw 
 

situering (bestemmingsplan is maatgevend) 

verkavelingtype  
Geschakeld, twee-onder-één-kap in gesloten en open woonblokken. 

Soms vrijstaand met ruime kavels. 

positie onderling In rechte voorgevellijn met verspringingen in middendeel of op hoeken. 

afstand onderling  Bij twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen ruime tussenruimte. 

plaatsing op kavel  
Bij twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen gecentreerd op kavel of 

respectievelijk op twee kavels. 

bouwrichting  
Vooral in langsrichting met dwarse accenten in middendeel bouwblok of 

op hoeken. 

herhaling / ritmiek  
Ritmiek door herhaling van identieke gevelindeling en oorspronkelijke 

toevoegingen zoals topgevels en dakkapellen. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend) 

opbouw hoofdmassa 1 bouwlaag met kap zonder dakopbouwen.  

profiel ruimte 

Symmetrisch. Continuïteit door rechte voorgevellijn of gevarieerd 

door topgevels of vooruitstekend middendeel. Afstand is gelijk aan 1 

tot 2 maal de pandhoogte inclusief voortuinen.  

samenstelling massa 
Enkelvoudig of samengestelde massa’s op hoeken of bij twee-onder-

één-kap woningen. Symmetrie. 

kapvorm en –richting 
Samenhangend per bouwblok zowel mansardedaken als zadeldaken 

met een hellingshoek < 45° in langsrichting.  

relatieve omvang Klein en fijnkorrelig tot middelgroot, pandbreedte tot +/- 7,5 m. 

vormbehandeling Eenvoudig, traditioneel en veelal kantig met rechte vormen. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

 

 

gevelkarakteristiek 

bouwstijl Traditionele baksteenarchitectuur. 

geveltypering 
Standaard gevel met topgevels of vooruitstekend middendeel 

(risaliet) op hoeken of in het midden. 

gerichtheid en 

oriëntatie 
Voorgevel gericht op publieke ruimte, straat of plein. 

geleding 
Evenwichtig en geschakeerd en een eenvoudige gevelindeling met 

samenhang in het gevelbeeld door belijning. 

indeling 
Traditioneel, eenvoudig en ingetogen. Zijgevels voorzien van 

raamopeningen.  

plasticiteit 

Vlakke gevels met weinig dieptewerking door kozijnen en deuren, 

met op hoeken en gecentreerd in bouwblok regelmatig een 

verspringing. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

detaillering, kleur en materiaal 

gaafheid/ 

oorspronkelijkheid 

Samenhang per buurt vaak nog behouden maar soms door individuele 

toevoegingen aangetast. 

materiaalgebruik Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen.  

kleurtoon en  

toepassing 

Donkere aardkleuren / roodbruin metselwerk en rode dakpannen. 

Kleurstelling van kozijnen en deurposten is licht (wit of licht crème); 

draaiende delen in een donkere kleur. 

decoraties en  

ornamenten 

Eenvoudige detaillering zoals klein dakoverstek, gemetselde negge en 

metselversieringen, houten goot- en daklijsten, weinig tot geen 

ornamenten. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 
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5.15 Thematische architectuur en stedenbouw 

  

beschrijving, waardebepaling en beleidsuitgangspunten 

Vanaf circa 1980 kenmerkt de woningbouw zich door extra aandacht voor 

de stedenbouwkundige opzet van buurten en wijken en de eigentijdse 

herinterpretatie van historische typologieën en bouwstijlen. Door de 

heldere opzet van de openbare ruimte, de grote variatie in woningtypen en 

de sterke samenhang van de bebouwing op straat of blokniveau maar het 

grote onderscheid tussen de bouwblokken onderling, onderscheiden deze 

gebieden zich van de andere planmatige woningbouw. Van belang zijn 

samenhang op straat of blokniveau en architectonische expressie ter 

ondersteuning van de samenhang of op geëigende locaties gerelateerd aan 

de stedenbouwkundige structuur.  

 

Door de jonge leeftijd van de bebouwing zijn voornamelijk ontwikkelingen 

te verwachten in de categorie kleine bouwwerken. Door de sterke 

architectonische samenhang kunnen juist deze kleine bouwplannen het 

straatbeeld aantasten. Het uitgangspunt voor welstandstoezicht is dat er 

reeds zorgvuldige aandacht is besteed aan het ontwerpen van het 

samenhangend totaalbeeld en dat de vormgegeven eenheid per straat, 

blok of woning zoveel mogelijk behouden blijft. 

 

Voor het welstandstoezicht zal in deze wijken het accent liggen op het 

behoud van samenhang van de afzonderlijk vormgegeven woonblokken, 

buurten en complexen als stedenbouwkundig of architectonisch geheel. 

Hierbij zijn voornamelijk de hoofdvorm, toevoegingen aan gevel en 

dakvlakken en gevelwijzigingen belangrijke items. 

 

 

 

Welke percelen in Apeldoorn onderdeel uitmaken van dit 

thema, is terug te vinden op de kaart welstandsthema’s, 

achterin deze nota. Dit is ook terug te vinden op de website 

van de gemeente.  
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5.15 Thematische architectuur en stedenbouw 
 

situering (bestemmingsplan is maatgevend) 

verkavelingtype  

Vaak rijtjeswoningen met variaties in verkavelingtypen gekoppeld aan 

stedenbouwkundige opzet van de hele buurt of wijk. Zoals 

rijtjeswoningen in rechte en gebogen stroken of gesloten en open 

bouwblokken. Vaak gecombineerd met urban villa’s, (geschakelde) 

twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen. Gestapelde woningbouw 

veelal langs hoofdroutes, belangrijke ruimten en als accent van hoeken. 

positie onderling Per bouwblok bepaald. 

afstand onderling  Bij twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen grote tussenruimte. 

plaatsing op kavel  
Over gehele breedte van kavel. Bij twee-onder-één-kap en vrijstaande 

woningen gecentreerd op respectievelijk twee kavels of één kavel. 

bouwrichting  Wisselend met regelmaat of onbepaald. 

herhaling / ritmiek  Per bouwblok ritmiek door massa/gevelindeling/toevoegingen voorzijde. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend) 

opbouw hoofdmassa 
Rijtjeswoningen: 1 tot 3 bouwlagen met kap of plat dak.  

Gestapelde woningen: 3 tot 5 woonlagen. 

profiel ruimte Brede profielen vaak gecombineerd met groenzones en waterlopen. 

samenstelling massa Gevarieerd, per bouwblok bepaald.  

kapvorm en –richting 
Divers, veel voorkomend zijn zadeldaken, asymmetrische daken, 

lessenaardaken en platte daken.  

relatieve omvang Middelgroot tot groot. 

vormbehandeling 
Gevarieerd met zowel kantige als vloeiende afgeronde vormen. 

Soms ook expressieve vormen.  

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

 

Gevelkarakteristiek 

bouwstijl 

Van eigentijdse expressieve architectuurstijlen met opvallende vormen, 

materialen en kleuren tot historiserende woonbebouwing met sterke 

verwijzingen naar het dorpse, landelijke en traditionele karakter. Van 

neo-traditioneel tot neo-modern (kubistisch, staal, beton en glas) met 

een postmodernistische inslag in de architectuur door de vele 

historische reminiscenties. 

geveltypering Traditioneel of gestileerd.  

gerichtheid en 

oriëntatie 
Eén- of meerzijdig. 

geleding Horizontaal en/of verticaal. Soms figuratief en experimenteel. 

indeling Traditioneel of gestileerd en soms expressief. 

plasticiteit Per bouwblok bepaald. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

detaillering, kleur en materiaal 

gaafheid/ 

oorspronkelijkheid 
Oorspronkelijke samenhang nog aanwezig. 

materiaalgebruik Per bouwblok bepaald. Uniformiteit per bouwblok of complex. 

kleurtoon en  

toepassing 
Per bouwblok bepaald. Uniformiteit per bouwblok of complex. 

decoraties en  

ornamenten 
Per bouwblok bepaald. Uniformiteit per bouwblok of complex. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 
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5.16 Traditionalistische architectuur in blokverkaveling  

 

beschrijving, waardebepaling en beleidsuitgangspunten 

Het beeld van de naoorlogse planmatige woonwijken wordt voornamelijk 

bepaald door de herhaling van identieke bouwblokken in een groot 

verband van rechthoekige (half)open verkavelingpatronen. Verstoringen 

van dit bebouwingsbeeld doen zich dan ook met name voor aan de 

voorkant en bij hoekwoningen omdat aanbouwen, bijgebouwen en 

schuttingen in de voor- en zijtuinen vaak op gespannen voet staan met de 

stedenbouwkundige karakteristiek van de woonwijk. In bijna alle 

behandelde woonbuurten zijn de woninguitbreidingen in de vorm van 

dakkapellen, aan- en uitbouwen aan de achterzijde gesitueerd of collectief 

uitgevoerd, waardoor het samenhangend straatbeeld behouden is 

gebleven. Wanneer woningen afzonderlijk aan particulieren zijn verkocht, 

bestaat het gevaar dat de architectonische samenhang in het straatbeeld 

verdwijnt. 

 

Bij woninguitbreidingen, verbouwingen of renovatie dient het 

oorspronkelijke karakter van het pand als uitgangspunt. Aan de achterkant 

van de woning zijn over het algemeen meer mogelijkheden aanwezig om 

het woningoppervlak te verruimen. De voorkeur gaat uit naar collectieve 

woninguitbreiding per bouwblok/architectonische eenheid met een 

eenduidige vormgeving passend in het bestaand architectuurbeeld. 

 

Bij (vervangende) nieuwbouw, verbouwingen of renovatie dient 

aangesloten te worden bij de situering, massa en vorm van de 

oorspronkelijke of reeds aanwezige bebouwing. Interpretatie van 

bestaande detailleringen, kleuren en materialen, en gebruik van eigentijdse 

en afwijkende detailleringen, kleuren en materialen is beargumenteerd 

mogelijk, mits de samenhang per architectonische/bouwkundige eenheid 

behouden blijft. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: samenhang per 

bouwblok, herhaling en ritmiek, gevelgeleding, -indeling, entrees en kleur- 

en materiaalgebruik.  

 

 

 

 

 

 

Welke percelen in Apeldoorn onderdeel uitmaken van dit 

thema, is terug te vinden op de kaart welstandsthema’s, 

achterin deze nota. Dit is ook terug te vinden op de website 

van de gemeente.  
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5.16 Traditionalistische architectuur in blokverkaveling  
 

situering (bestemmingsplan is maatgevend) 

verkavelingtype   
Rijtjeswoningen in strokenverkaveling of (half)open bouwblokken. 

Gestapelde woningbouw veelal langs hoofdroutes. 

positie onderling  Rijtjeswoningen in rechte voorgevellijn. 

afstand onderling   Geen 

plaatsing op kavel   Zowel aan straat als iets teruggelegen met voortuin. 

bouwrichting   Evenwijdig aan de weg. 

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

gevelindeling. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend) 

opbouw hoofdmassa 
Rijtjeswoningen: 2 bouwlagen met kap. Gestapelde woningbouw: 

portiekflats tot 5 lagen met plat dak of zadeldak.  

profiel ruimte 

Homogeen en symmetrisch. Afstand is gelijk aan 1 tot 2 maal de 

pandhoogte inclusief voortuinen. Continuïteit in de as door rechte 

voorgevellijnen 

samenstelling massa 
Enkelvoudig of samengestelde massa’s op hoeken of bij twee-onder-

één-kap woningen. Symmetrie. 

kapvorm en –richting 
Zadeldak vaak met vliering, sporadisch lessenaardak of plat dak bij 

gestapelde woningbouw. 

relatieve omvang Klein en fijnkorrelig tot middelgroot, pandbreedte tot +/- 7,5 m. 

vormbehandeling Eenvoudig, traditioneel en veelal kantig met rechte vormen. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

 

 

 

Gevelkarakteristiek 

bouwstijl Traditionele baksteenarchitectuur met minimaal aangetast gevelbeeld. 

geveltypering Standaard gevel. 

gerichtheid en 

oriëntatie 
Voorgevel gericht op publieke ruimte, straat of plein. 

geleding 

Evenwichtig en geschakeerd en over het algemeen een eenvoudige 

gevelindeling met samenhang in het gevelbeeld met horizontale 

belijning. 

indeling 
Traditioneel, eenvoudig en ingetogen. Zijgevels voorzien van 

raamopeningen. 

plasticiteit Vlakke gevels met weinig dieptewerking door kozijnen en deuren. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

detaillering, kleur en materiaal 

gaafheid/ 

oorspronkelijkheid 

Samenhang per bouwblok vaak nog behouden maar soms door 

individuele toevoegingen aangetast. Oorspronkelijke samenhang staat 

onder druk van de behoefte aan modernisering en vergroting van de 

woning. 

materiaalgebruik 
Steenachtig, voornamelijk baksteen en houten kozijnen. Uniformiteit per 

bouwblok of complex. 

kleurtoon en  

toepassing 

Donkere aardkleuren / roodbruin metselwerk en rode of gesmoorde 

(grijze) pannen. Uniformiteit per bouwblok of complex. 

decoraties en  

ornamenten 

Eenvoudige detaillering zoals klein dakoverstek, gemetselde negge en 

metselversieringen, houten goot- en daklijsten, weinig tot geen 

ornamenten. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 
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5.17 Villagebieden 

 

beschrijving, waardebepaling en beleidsuitgangspunten 

De villagebieden in Apeldoorn zijn hoofdzakelijk ontworpen en aangelegd 

in de periode van 1880 tot 1940. Doordat ook in latere perioden villa’s 

zijn toegevoegd is er sprake van een grote variatie in bouwperioden en –

stijlen, met een nadruk op de laatste decennia van de 19e eeuw en eerste 

decennia van de 20e eeuw. De villagebieden worden gekenmerkt door 

voornamelijk vrijstaande woonhuizen met een gemiddeld hoge 

architectuurhistorische en architectonische kwaliteit. Twee-onder-één-kap 

woningen en kleine complexen vormen uitzonderingen op de sterk 

individuele vormgeving van de woningen. 

 

Afhankelijk van het specifieke villagebied, staan de villa’s op zeer ruime 

kavels (Berg en Bos), dichter op elkaar (de randen van de Parken) of op 

wisselende formaten kavels (de Parken). De meeste villa’s hebben een 

compacte hoofdmassa, in veel gevallen aangevuld met aanbouwen die in 

vormgeving overduidelijk ondergeschikt zijn aan de hoofdmassa. De 

overgang tussen privé en openbaar wordt benadrukt door 

erfafscheidingen. Zowel tuinen als openbaar gebied hebben een groen 

karakter.  

 

De bouw van grootschalige projecten of complexmatige bebouwing vormt 

de grootste bedreiging voor de villagebieden, doordat het sterk individuele 

karakter van de bebouwing hierdoor wordt aangetast. Zolang nieuwbouw 

en verbouwing passen in het vrijstaande en individuele karakter van de 

gebieden is er op het gebied van architectonische vormgeving veel 

mogelijk. 

 

Bij uitbreiding, verbouwing of renovatie dient het oorspronkelijke karakter 

van het pand als uitgangspunt. Wanneer dit in overeenstemming is met 

het bestemmingsplan en welstandsniveau, zijn er over het algemeen 

mogelijkheden voor uitbreiding aan de achter- en zijkanten. Daarbij is het 

van belang dat de uitbreiding in schaal en vormgeving ondergeschikt is 

aan de bestaande hoofdmassa. 

 

 

 

 

 

Bij (vervangende) nieuwbouw biedt het individuele karakter van de 

bebouwing ruimte voor het toepassen van een afwijkende 

architectonische vormentaal. Daarbij dient aangesloten te worden bij de 

situering, massa en vorm van de aanwezige bebouwing in de omgeving. 

Afhankelijk van het gebied en het welstandsniveau kan de ontwerper zich 

- juist vanwege dit individuele karakter - bij de gevelkarakteristiek, 

detaillering, kleur en materiaal meer vrijheden veroorloven. 

 

 

 

 

 

Welke percelen in Apeldoorn onderdeel uitmaken van dit 

thema, is terug te vinden op de kaart welstandsthema’s, 

achterin deze nota. Dit is ook terug te vinden op de website 

van de gemeente.  
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5.17 Villagebieden 
 

situering (bestemmingsplan is maatgevend) 

verkavelingtype  (Overwegend) vrijstaand. 

positie onderling Verspringingen in voorgevelrooilijn. 

afstand onderling  Variërend van dicht naast elkaar tot grote onderlinge afstand. 

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

bouwrichting  
Evenwijdig en haaks op de weg. Door vierkante hoofdvorm veelal 

onbepaald. 

herhaling / ritmiek  Door sterke individualiteit geen herhaling en ritmiek. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend) 

opbouw 

hoofdmassa 
Vooral twee lagen met kap. Hoge verdiepingshoogten op begane grond. 

profiel ruimte 
Breed en gevarieerd. Lanenstructuur met veel ruimte en 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 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

 

 

 

gevelkarakteristiek 

bouwstijl 

Gevarieerd, afhankelijk van bouwperiode. Regelmatig voorkomende 

stijlen zijn 19de eeuwse neostijlen, baksteenarchitectuur begin 20ste 

eeuw en interbellumarchitectuur.  

geveltypering Gevarieerd. Regelmatig toepassing erker. 

gerichtheid en 

oriëntatie 

Voornamelijk eenzijdig gericht naar publieke ruimte. Soms voordeur in 

zijgevel. 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. In zijgevels verhoudingsgewijs veel relatief grote 

gevelopeningen en erkers. 

plasticiteit 
Veel plasticiteit in gevels door bescheiden aanbouwen aan voorzijde en 

stevige aanbouwen in zij- en achtergevels. 

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

detaillering, kleur en materiaal 

gaafheid/ 

oorspronkelijkheid 
In hoge mate gaaf / oorspronkelijk.  

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 of riet  

decoraties en  

ornamenten 

Gevarieerd. Zowel ambachtelijke overdadige detailleringen als minimale 

ingetogen detaillering.  

welstandsniveau 

zwaar  

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 
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5.18 Woonerven, structuralistische architectuur en 

stedenbouw  

  

beschrijving, waardebepaling en beleidsuitgangspunten 

Deze woonwijken kenmerken zich door een introverte en besloten opzet, 

een groene uitstraling en een diversiteit aan bebouwing. De vormgeving is 

per bouwblok samenhangend, maar de diversiteit in het gevelbeeld is 

groot door de afwisselingen in voorgevellijnen, bouwhoogten en 

gevelindelingen. Desondanks is er door de samenhang per bouwblok toch 

sprake van enige rust. Het is van belang dat deze samenhang per 

bouwblok, of zelfs per cluster van dezelfde bouwblokken behouden blijft. 

Kleinere woninguitbreidingen aan de woningen aan de straatzijde kunnen 

de rust en de samenhang binnen het bebouwingsbeeld verstoren.  

 

Voor het welstandstoezicht zal in deze wijken het accent liggen op het 

behoud van samenhang van de afzonderlijk vormgegeven woonblokken, 

buurten en complexen als stedenbouwkundig of architectonisch geheel. 

Hierbij zijn voornamelijk de hoofdvorm, toevoegingen aan gevel en 

dakvlakken en gevelwijzigingen belangrijke items.  

 

Ook de zichtbaarheid van het bouwwerk vanaf de openbare ruimte is een 

belangrijk aandachtspunt bij de welstandsbeoordeling. Door de 

verkavelingen zijn zij- en achtertuinen en -gevels soms zichtbaar vanaf de 

openbare ruimte. Deze zij- en achterkanten moeten worden behandeld als 

voorzijdes.  

 

 Welke percelen in Apeldoorn onderdeel uitmaken van dit thema, is 

terug te vinden op de kaart welstandsthema’s, achterin deze nota. 

Dit is ook terug te vinden op de website van de gemeente.  
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5.18 Woonerven, structuralistische architectuur en 

stedenbouw   
situering (bestemmingsplan is maatgevend) 

verkavelingtype  

(Half)open bouwblokken met rijtjeswoningen geclusterd rondom 

woonerven en –pleintjes of hofjes. Soms gecombineerd met 

(geschakelde) twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen. 

positie onderling Verspringingen en verdraaiingen in voorgevellijn. 

afstand onderling  Bij twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen grote tussenruimte. 

plaatsing op kavel  
Over gehele breedte van kavel. Bij twee-onder-één-kap en vrijstaande 

woningen gecentreerd op respectievelijk twee kavels of één kavel. 

bouwrichting  Wisselend met regelmaat of onbepaald. 

herhaling / ritmiek  
Ritmiek door toevoegingen aan voorzijde, zoals bergingen, 

vooraanbouwen etc. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

massa en vorm (bestemmingsplan is maatgevend) 

opbouw 

hoofdmassa 

Rijtjeswoningen: 1 tot 3 bouwlagen met kap of plat dak. Vaak 

afwisselende bouwhoogten binnen één bouwblok. 

profiel ruimte Relatieve brede profielen. 

samenstelling 

massa 
Samengesteld uit meerdere massa’s.  

kapvorm en –

richting 

Divers, veel voorkomend zijn zadeldaken, asymmetrische daken en 

platte daken. Vaak ook samengestelde kapvorm met platte en schuine 

gedeelten.  

relatieve omvang Middelgroot. 

vormbehandeling 
Gevarieerd door samenstelling van massa’s en veelal kantig met 

rechte vormen. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

 

gevelkarakteristiek 

bouwstijl Modern en functionalistisch met vaak nog traditionele invloeden. 

geveltypering Standaard gevel.  

gerichtheid en 

oriëntatie 
Twee of meerzijdig. 

geleding Horizontaal en/of verticaal. 

indeling Eenvoudig en traditioneel, soms gestileerd. 

plasticiteit 
Vlak. Bij gestapelde woningbouw vaak diepte in de gevel door 

(gedeeltelijk) inpandige balkons. 

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 

 

 

detaillering, kleur en materiaal 

gaafheid/ 

oorspronkelijkheid 
Oorspronkelijke samenhang vaak nog aanwezig. 

materiaalgebruik 
Steen gecombineerd met kunststof panelen en kozijnen. Uniformiteit per 

bouwblok of complex. 

kleurtoon en  

toepassing 

Verschillend kleur metselwerk en dakpannen of dakbeplating. Opvallend 

en onderscheidend kleurgebruik voornamelijk in boeiboorden en in gevel-

/kozijnpanelen. Uniformiteit per bouwblok of complex. 

decoraties en  

ornamenten 

Geen tot weinig decoraties en ornamenten. Uniformiteit per bouwblok 

of complex.  

welstandsniveau 

zwaar 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

 

welstandsniveau 

normaal 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving en op zichzelf staand 

Achtergevel: toets in relatie tot de omgeving  

 

welstandsniveau 

soepel 

Voorgevel: toets in relatie tot de omgeving 

Achtergevel: geen toetsing 
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6. Sneltoetscriteria kleine bouwwerken 
 

Met de sneltoetscriteria uit dit hoofdstuk kan een toekomstige bouwer zelf 

zien of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wie 

volgens de sneltoetscriteria bouwt, doet het in ieder geval goed en krijgt 

een positief welstandsadvies. 

 

6.1 Inleiding  
Voor de in dit hoofdstuk omschreven (kleinere) bouwwerken zijn 

sneltoetscriteria opgesteld, omdat ook deze aanvragen om een 

omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk  op welstand 

worden getoetst. Hiermee wordt  helder en inzichtelijk gemaakt wanneer 

zo’n bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand.. Omdat 

sneltoetscriteria voor iedereen op dezelfde manier moeten worden 

begrepen, zijn deze zo objectief mogelijk opgesteld. Daarbij is gekeken 

naar de plaats, de maatvoering, het materiaal en de kleur en de 

vormgeving van het bouwwerk. Welke sneltoetscriteria er gelden voor een 

bouwwerk hangt af van het welstandsniveau. Zoals beschreven in 

hoofdstuk 3 is niet overal een gelijke ruimtelijke kwaliteit aanwezig, 

daarom gelden niet overal gelijke sneltoetscriteria.  

 

Daarnaast is de plaats van het bouwwerk aan de woning van belang. Voor 

de voorkant van het gebouw gelden er meer en strengere criteria dan voor 

de achterkant. De voorkant is een deel van de publieke ruimte van de 

stad. Deze kant is voor veel mensen zichtbaar en daardoor van een groter 

algemeen belang dan de achterzijde, waarop minder mensen zicht hebben. 

Het zijerf of de achterkant grenst soms aan de openbare weg of aan het 

openbaar groen. Wanneer dat het geval is, gelden de criteria die ook voor 

de voorzijde gelden. Hierbij gelden de definities uit de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht. 

 

Algemene uitgangspunten 

• Op grond van de WABO zijn diverse kleine bouwwerken 

vergunningvrij. Voorzover een bouwplan op grond van de WABO 

vergunningvrij is gelden de sneltoetscriteria als aanbeveling. 

• Het bestemmingsplan is maatgevend voor de plaats en de maatvoering 

van een bouwwerk, de sneltoetscriteria zijn aanvullend hierop. Het is 

dan ook van belang om naast de sneltoetscriteria het 

bestemmingsplan in acht te nemen. 

• Voor een monument gelden er extra eisen aan een bouwwerk 

vanwege de cultuurhistorische waarde. Deze eisen worden getoetst bij 

een aanvraag voor een omgevingsvergunning tot het wijzigen van een 

monument en staan niet in deze nota. 

• De sneltoetscriteria zijn per bouwwerk opgesteld. Ze gelden voor het 

grootste deel van de stad, slechts in een beperkt aantal gevallen zijn 

er voor een aantal thema’s aanvullende criteria opgesteld.  

• De sneltoetscriteria vormen de minimale kwaliteitseisen: beter mag, 

slechter niet.  

 

Toetsing 

 

c 
Deze sneltoetscriteria worden door de rayonarchitect beoordeeld. 

De invulling kan een getal of een percentage zijn.  

 

w 

Beoordeling vindt plaats door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

(welstand) op basis van het gebiedsgericht welstandsbeleid, de 

gebiedscriteria (hoofdstuk 5) of de algemene criteria (paragraaf 

3.3).  

 

a 
De (juridisch niet verplichte) aanbeveling om het bouwplan daar 

aan te laten voldoen. 

 

Wijze van meten 

Voor zover sneltoetscriteria betrekking hebben op maatvoering, worden de 

afstanden loodrecht en alle maten buitenwerks (de buitenzijde van het 

gebouw) gemeten. Dit geldt tenzij anders is aangegeven. 

 

Trendsetters 

Naast de concrete sneltoetscriteria is goedkeuring ook mogelijk door te 

bouwen gelijk aan een trendsetter. Een trendsetter is een goedgekeurd 

klein bouwwerk dat richtinggevend is voor de gewenste ontwikkeling in 

een bouwblok, straat of buurt. Een trendsetter 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.  
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Trendsetters worden aangewezen als:  

a) Een nieuw bouwwerk voldoet aan de sneltoetscriteria (en dus aan 

redelijke eisen van welstand) en de gewenste ontwikkeling aangeeft 

voor een bouwblok, straat of buurt.  

b) Een nieuw bouwwerk niet voldoet aan de sneltoetscriteria maar wel 

aan de redelijke eisen van welstand en de gewenste ontwikkeling 

aangeeft voor een bouwblok, straat of buurt.  

 

 

De sneltoetscriteria werken volgens onderstaand stappenplan: 

 

1) Voldoet de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen 

van een bouwwerk aan een trendsetter?  

Wanneer een aanvraag om een omgevingsvergunning voldoet aan de 

plaatsing 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. 

 

2) Voldoet het bouwplan aan de sneltoetscriteria?  

Wanneer er geen trendsetter voor een perceel is aangewezen, vormen de 

sneltoetscriteria de minimale kwaliteitseisen voor de 

welstandsbeoordeling: beter mag, slechter niet. Wanneer een aanvraag 

om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk niet 

voldoet aan de sneltoetscriteria omdat de kwaliteit onder de maat is, 

wordt een negatief welstandsadvies afgegeven. De beoordeling vindt in 

principe plaats door de rayonarchitect (c) maar kan ook gebeuren door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w).  

 

3) Voldoet een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen 

van een bouwwerk aan de redelijke eisen van welstand? 

Wanneer een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen 

van een bouwwerk niet voldoet aan de sneltoetscriteria omdat de kwaliteit 

beter is dan wordt geëist, betekent dit automatisch dat deze aanvraag om 

een omgevingsvergunning wordt voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit. Op basis van de gebiedsgerichte deelnota’s, de gebiedscriteria 

(hoofdstuk 5) en/of de algemene criteria (paragraaf 3.3) kan dan alsnog 

een positief welstandsadvies worden gegeven. Deze procedure geldt 

alleen voor aanvragen om een omgevingsvergunning voor het bouwen van 

een bouwwerk met een hogere of vernieuwende ruimtelijke kwaliteit dan 

geëist wordt in de sneltoetscriteria.  

 

Voor de toepassing van de sneltoetscriteria is dikwijls bepalend of een 

bouwwerk valt in het “achtererfgebied” of het “voorerfgebied” conform 

het Besluit Omgevingsrecht. 

Achtererfgebied

 
 

Achtererfgebied =

Erf aan de achterkant en de niet naar openbaar 

toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 m 

van de voorkant, van het hoofdgebouw 

Rest van het erf = dat deel dat geen achtererf gebied is

Voorerfgebied =
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Een aan- of uitbouw aan de voorkant mag alleen als een erker worden uitgevoerd. 

6.2 Aan- of uitbouw  

 

Een aan- of uitbouw is een grondgebonden toevoeging van één bouwlaag 

aan een gevel van een gebouw. Het bestemmingsplan treedt bij aan- of 

uitbouwen in eerste instantie regelend op voor wat betreft rooilijnen en 

maximale afmetingen. Aan- of uitbouwen die zichtbaar zijn vanuit de 

openbare ruimte, zijn voor het straatbeeld zeer bepalend. De voorkeur gaat 

daarom uit naar een aan- of uitbouw aan de achterkant. Voor alle aan- of 

uitbouwen geldt dat deze ondergeschikt moeten zijn aan het hoofdgebouw. 

 

Een aan- of uitbouw in het voorerfgebied is alleen toegestaan als deze wordt 

uitgevoerd als een erker. Zo wordt het straatbeeld gerespecteerd en intact 

gehouden. Belangrijk is dat de contour en het silhouet van het 

oorspronkelijke gebouw of bouwblok zichtbaar blijven en dat de erker qua 

uitstraling en volume ondergeschikt is aan het oorspronkelijke gebouw. 

Hiervoor zijn aparte sneltoetscriteria opgesteld. Aan- of uitbouwen aan de 

voorkant in gebieden met het welstandsniveau zwaar en normaal worden 

altijd getoetst door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

 

Aan de zijkant  in het achtererfgebied van een woning is het toegestaan om 

zowel een erker te bouwen als een reguliere aan- of uitbouw. Voor beide 

uitvoeringen zijn aparte sneltoetscriteria opgesteld. Daarbij is het niet 

toegestaan aan beide zijde van de woning een aan- of uitbouw te realiseren. 

Dit wordt ook geregeld in het bestemmingsplan. Als aan één zijkant van de 

woning een aan- of uitbouw is gerealiseerd, is aan de andere zijkant alleen 

een ondergeschikte ondiepe erker mogelijk.  

 

Ten behoeve van het achtererfgebied van een woning zijn sneltoetscriteria 

opgesteld voor een gewone uitvoering van een aan- of uitbouw. 
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Aan- of uitbouw in het voorerfgebied 
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 

  zwaar normaal soepel vrij 

1 Aan- of uitbouw aan voorkant dient uitgevoerd te worden als erker. w c c a 

2 Erker alleen plaatsen aan de hoofdbouwmassa, dus niet aan een aan- of uitbouw of zijvleugel. w c c a 

3 Maximaal 1 erker per voorgevel toegestaan. w c c a 

4 Erker is rechthoekig van vorm. w c a a 

5 Erker heeft een diepte van max. 1,20m. w c a a 

6 Erker heeft een breedte van maximaal ..% van de voorgevel. 60 60 70 a 

7 Afstand tussen de zijkant van de erker en de zijgevel van de woning / erfgrens van buren is minimaal 0,50m. w c c a 

9 Erker is plat afgedekt en is niet hoger dan 0,25 m. boven 1e verdiepingsvloer met een maximum van 3,5 m.  w c a a 

10 Positionering erker afgestemd op bestaande gevelindeling. w c a a 

11 Pui-indeling afgestemd op bestaande pui/kozijnindelingen. w c a a 

12 Materiaal-, kleurgebruik en detaillering van hoofdbouwmassa en aan- of uitbouw is gelijk. w c a a 

13 Geen opvallend sterk contrasterend kleurgebruik. w c c a 

14 Erker is luchtig vormgegeven, rondom glas met een mogelijk gemetselde borstwering van max. …m.hoog. 0,6 0,6 1 a 

15 Geen balkon/hekwerk toepassen op erker. w c c a 

16 Bescheiden detailleringen, gering overstek, slanke dakrand/boeiboord, luchtig kozijndetail t.p.v. hoekstijlen. w c a a 

17 Erker niet doortrekken met een luifel boven voordeur. w c c a 

 
Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 
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Aan- of uitbouw als erker/serre aan de zijgevel in het voorerfgebied 
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 

  zwaar normaal soepel vrij 

1 Erker/serre alleen plaatsen aan de hoofdbouwmassa, dus niet aan een aan-, uitbouw of zijvleugel. w c c a 

2 Slechts 1 erker/serre per zijgevel toegestaan. w c c a 

3 Erker is rechthoekig van vorm. w c a a 

4 Erker heeft een breedte van maximaal 40% van de zijgevel, tot een maximum van vier meter. w c c a 

5 Maat tussen gevel woning en zijkant erker is minimaal 0,75m. w c c a 

6 Erker is plat afgedekt en is niet hoger dan 0,25 m. boven 1e verdiepingsvloer met een maximum van 4 m. w c a a 

7 Positionering erker afgestemd op bestaande gevelindeling. w c a a 

8 Pui-indeling afgestemd op bestaande pui/kozijnindelingen. w c a a 

9 Materiaal-, kleurgebruik en detaillering van hoofdbouwmassa en aan- of uitbouw is gelijk. w c c a 

10 Geen opvallend sterk contrasterend kleurgebruik. w c c a 

11 Erker/serre is luchtig vormgegeven, rondom glas met een mogelijk gemetselde borstwering van max. …m.hoog. 0,6 0,6 a a 

12 Geen balkon/hekwerk toepassen op erker/serre. w c a a 

13 Bescheiden detailleringen, gering overstek, slanke dakrand/boeiboord, luchtig kozijndetail bij hoekstijlen. w c a a 

 

 Aanvullende gebiedsgerichte criteria gebiedsthema’s 

A Aanbouw zoveel mogelijk aan achterzijde 

plaatsen. 

• lintbebouwing met 

apeldoornse 

huisjes 

• villagebieden 

 

 

Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 



Gebiedscriteria voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk   

67 

Aan- of uitbouw als erker/serre aan de zijgevel in het achtererfgebied  
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 

  zwaar normaal soepel vrij 

1 Erker/serre alleen plaatsen aan de hoofdbouwmassa, dus niet aan een aan-, uitbouw of zijvleugel. c c a a 

2 Slechts 1 erker/serre per zijgevel toegestaan. c c a a 

3 Erker is rechthoekig van vorm.  c c a a 

4 Erker heeft een breedte van maximaal 40% van de zijgevel, tot een maximum van vier meter. c c a a 

5 Maat tussen gevel woning en zijkant erker is minimaal 0,75m. c c a a 

6 Erker is plat afgedekt en is niet hoger dan 0,25 m. boven 1e verdiepingsvloer met een maximum van 4 m. c c a a 

7 Pui-indeling afgestemd op bestaande pui/kozijnindelingen. c a a a 

8 Materiaal-, kleurgebruik en detaillering van hoofdbouwmassa en aan- of uitbouw is gelijk. c a a a 

9 Geen opvallend sterk contrasterend kleurgebruik. c c a a 

10 Erker/serre is luchtig vormgegeven, rondom glas met een mogelijk gemetselde borstwering van max. …m.hoog. 0,6 0,6 1 a 

11 Geen balkon/hekwerk toepassen op erker/serre. c a a a 

12 Bescheiden detailleringen, gering overstek, slanke dakrand/boeiboord, luchtig kozijndetail bij hoekstijlen. c c a a 

 

 Aanvullende gebiedsgerichte criteria gebiedsthema’s 

A Aanbouw zoveel mogelijk aan achterzijde 

plaatsen.  

• lintbebouwing 

met apeldoornse 

huisjes 

• villagebieden 

Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 
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Een aan- of uitbouw aan de zijkant die naar de openbare ruimte gericht is. 
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Aan- of uitbouw aan zijgevel voorerfgebied 
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 

  zwaar normaal soepel vrij 

1 Geen secundaire aan- of uitbouw (niet aan een reeds bestaande aan- of uitbouw). w c c a 

2 
De achtergevel van de aan- of uitbouw laten verspringen, terughouden van de achtergevellijn of juist door laten 

steken. 
w c a a 

3 Er is geen andere aan- of uitbouw aan betreffende gevel aanwezig. w c c a 

4 Maat tussen voorgevel woning en voorkant aan- of uitbouw is minimaal 3 m. w c c a 

5 Plat afgedekt en niet hoger dan 0,25 m. boven 1e verdiepingsvloer met een maximum van 4m. w c c a 

6 Vormgegeven in één bouwlaag met rechthoekige plattegrond. w c c a 

7 Aansluiting plat dak onder en vrijhouden van bestaande goten indien goten hoger zijn gelegen dan 3m. w c c a 

8 Positionering aan- of uitbouw afgestemd op bestaande gevelindeling. w c a a 

9 Geen blinde gevels toepassen bij naar straat gerichte gevels. w c c a 

10 

Materiaal-, kleurgebruik en detaillering van hoofdbouwmassa en aan- of uitbouw is gelijk. Of:  

de aan- of uitbouw is een zelfstandige toevoeging aan de hoofdbouwmassa met een eigen materiaal- en/of 

kleurgebruik waarbij het bouwwerk wel een harmoniërend geheel vormt.  

w c c a 

11 Geen balkon/hekwerk toepassen op aan- of uitbouw. w c c a 

12 Geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten. w c a a 

 

 

 Aanvullende gebiedsgerichte criteria: gebiedsthema’s 

A Aanbouw zoveel mogelijk aan achterzijde plaatsen. Eventuele aanbouwen aan zijgevel uitvoeren 

als erker of serre, luchtig vormgegeven met veel glas. Zie hiervoor de criteria opgesteld voor 

serres/erkers aan de zijkant. 

• lintbebouwing met apeldoornse huisjes 

• villagebieden 

B Schilderen gemetselde gevels niet toegestaan, geen opvallende sterk contrasterende kleurgebruik. • lintbebouwing met apeldoornse huisjes 

• villagebieden 

• tuinwijken, volkswoningbouw 

• traditionalistische architectuur in 

blokverkaveling 

• dorpen 

• agrarisch buitengebied 

C De achtergevel van de aan- of uitbouw minimaal 0,30m. terughouden van de achtergevellijn. • lintbebouwing met apeldoornse huisjes 

• villagebieden 

• dorpen 

• agrarisch buitengebied 

Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 
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Een aan - of uitbouw aan de zijkant die niet naar de openbare ruimte is gericht. 
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Aan- of uitbouw aan zijgevel in achtererfgebied 
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 

  zwaar normaal soepel vrij 

1 Geen secundaire aan- of uitbouw (niet aan een reeds bestaande aan- of uitbouw). c a a a 

2 
De achtergevel van de aan- of uitbouw laten verspringen, terughouden van de achtergevellijn of juist door laten 

steken. 
a a a a 

3 Maat tussen voorgevel woning en voorkant aan- of uitbouw is minimaal 3 m. c c a a 

4 Plat afgedekt en niet hoger dan 0,25 m. boven 1e verdiepingsvloer met een maximum van 4m. c c a a 

5 Vormgegeven in één bouwlaag met rechthoekige plattegrond. c a a a 

6 Aansluiting plat dak onder en vrijhouden van bestaande goten indien goten hoger zijn gelegen dan 3m. c c a a 

7 Positionering aan- of uitbouw afgestemd op bestaande gevelindeling. c a a a 

8 Geen blinde gevels toepassen bij naar straat gerichte gevels. c c a a 

9 

Materiaal-, kleurgebruik en detaillering van hoofdbouwmassa en aan- of uitbouw is gelijk. Of:  

de aan- of uitbouw is een zelfstandige toevoeging aan de hoofdbouwmassa met een eigen materiaal- en/of 

kleurgebruik waarbij het bouwwerk wel een harmoniërend geheel vormt. 

c c a a 

10 Geen balkon/hekwerk op aan- of uitbouw. c a a a 

11 
Indien wordt aangesloten op aan-of uitbouw van buren nieuwe aan-of uitbouw hierop afstemmen m.b.t. kleur en 

materiaalgebruik en voorgevellijnen + dakrand door laten lopen.  
c a a a 

12 Geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten. c a a a 

 

 Aanvullende gebiedsgerichte criteria gebiedsthema’s 

A Aanbouw zoveel mogelijk aan achterzijde plaatsen. Eventuele aanbouwen aan zijgevel uitvoeren als 

erker of serre, luchtig vormgegeven met veel glas (zie hiervoor sneltoetscriteria aangaande erker/serre). 

 

• lintbebouwing met apeldoornse huisjes 

 

B Schilderen gemetselde gevels niet toegestaan, geen opvallende sterk contrasterende kleurgebruik. • lintbebouwing met apeldoornse huisjes 

• villagebieden 

• tuinwijken, volkswoningbouw 

• traditionalistische architectuur in 

blokverkaveling 

• dorpen en agrarisch buitengebied 

C De achtergevel van de aan- of uitbouw minimaal 0,30m. terughouden van de achtergevellijn. • lintbebouwing met apeldoornse huisjes 

• villagebieden 

• dorpen 

• agrarisch buitengebied 

Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 
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Een aan- of uitbouw aan de achterkant van een woning. 
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Aan- of uitbouw aan achtergevel in achtererfgebied 
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 

  zwaar normaal soepel vrij 

1 Geen secundaire aan- of uitbouw (niet aan een reeds bestaande aan- of uitbouw). c a a a 

2 Aan- of uitbouw niet breder dan breedte achtergevel. c a a a 

3 Plat afgedekt met een hoogte niet hoger dan 0,25 m. boven 1e verdiepingsvloer met een maximum van 4m. c a a a 

4 Vormgegeven in één bouwlaag met rechthoekige plattegrond. a a a a 

5 Aansluiting plat dak onder de bestaande goten en vrijhouden van bestaande goten. c c a a 

6 Positionering aan- of uitbouw afgestemd op bestaande gevelindeling. a a a a 

7 

Materiaal-, kleurgebruik en detaillering van hoofdbouwmassa en aan- of uitbouw is gelijk 

of 

aan- of uitbouw is een zelfstandige toevoeging aan hoofdbouwmassa met een eigen materiaal- en/of kleurgebruik 

waarbij bouwwerk wel een harmoniërend geheel vormt. 

c a a a 

8 
Bij toepassing van balkon/hekwerk op aan-of uitbouw hekwerk binnen achtergevelvlak/daklijn houden (niet 

zichtbaar vanaf voorkant) 
c a a a 

9 Achtergevel gelijk houden met mogelijke uitbouw buren en dakranden doorlaten lopen   a a a a 

10 Geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten. a a a a 

11 De zijgevel van de aan- of uitbouw minimaal 0,30m. terughouden van de zijgevellijn van de hoofdbouwmassa. a a a a 

 Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 
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6.3 Bijgebouwen of overkappingen 

 

Een bijgebouw of overkapping is een grondgebonden gebouw van één 

bouwlaag met een mogelijke kap. Het bestemmingsplan treedt in eerste 

instantie regelend op voor wat betreft rooilijnen en maximale 

afmetingen. 

 

Een bijgebouw staat los op het erf van het hoofdgebouw en is meestal 

bedoeld als schuur, tuinhuis, of garage.  

 

De overkapping staat los op het erf of tegen het hoofdgebouw aan en is 

meestal bedoeld als carport of luifel boven een deur of raampartij.  

 

Als een bijgebouw of een overkapping zichtbaar is vanuit de openbare 

ruimte, zijn ze voor het straatbeeld zeer bepalend. De voorkeur gaat 

daarom uit naar een bijgebouw of overkapping aan de achterkant of 

zijkant die niet naar de openbare ruimte is gericht.  

 

Het is van belang dat het bijgebouw of de overkapping ondergeschikt 

wordt vormgegeven ten aanzien van het hoofdgebouw. Daarom ook 

streeft de gemeente naar een bescheiden uiterlijk van de bijgebouwen 

en overkappingen: materialen en kleuren van gevels en dakvlakken 

afgestemd op het karakter van het hoofdgebouw of afgestemd op de 

tuininrichting, eenvoudige vormgeving en kapvorm en geen onnodig 

grote dakoverstekken of versieringen. 
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Bijgebouwen en overkappingen: voorerfgebied 
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 

  zwaar normaal soepel vrij 

1 Geen bijgebouw of overkapping op het voorerf. w c c a 

2 
Geen secundaire overkapping (bijvoorbeeld aan een reeds bestaande aan- , uitbouw of bijgebouw). 

Overkapping/carport aan bijgebouw wel toegestaan mits kap/dak doorloopt. 
w c a a 

3 Bij toepassing van plat dak: hoogte maximaal 3 m. gemeten vanaf het aansluitend terrein. w c c a 

4 
Bij toepassing van kap: goothoogte maximaal 3 m. en nokhoogte maximaal 5 m. gemeten vanaf het aansluitend 

terrein. 
w c c a 

5 
Materiaal en kleur gevels, kozijnen en profielen gelijk aan het hoofdgebouw of van hout (afgestemd op 

tuinkarakter). 
w c a a 

6 
Houten gevels in donkere kleur schilderen/beitsen en mogelijke kap voorzien van pannendak (geen staal of 

golfplaat). 
w a a a 

7 Vormgegeven in een rechthoekig plattegrond. w a a a 

8 Overkapping met maximaal twee zijden tegen gevels hoofdgebouw en minimaal aan twee zijden open. w a a a 

9 Geen blinde gevels toepassen bij naar de straat gerichte gevels. w c a a 

10 Geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten. w c a a 

11 
Bijgebouwen en overkappingen loshouden van hoofdbouwmassa en minimaal 2.00 m. achter achtergevellijn 

plaatsen. 
a a a a 

 

 

 Aanvullende gebiedsgerichte criteria: gebiedsthema’s 

A Heldere eenvoudige vormgeving van bijgebouwen en overkappingen (geen samengestelde vormen) • lintbebouwing met apeldoornse huisjes 

• dorpen 

• agrarisch buitengebied 

B Bijgebouwen en overkappingen voorzien van een eenvoudige zadelkap (plat dak niet toegestaan). 

In enkenlandschap bij voorkeur toepassing van lage zijgevels. 
• agrarisch buitengebied 

C Schilderen gemetselde gevels niet toegestaan, geen sterk contrasterend kleurgebruik. • lintbebouwing met apeldoornse huisjes 

• villagebieden 

• tuinwijken, volkswoningbouw 

• traditionalistische architectuur in 

blokverkaveling 

• dorpen 

• agrarisch buitengebied 

 

Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 
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Een bijgebouw of overkapping aan de zijkant die niet naar de openbare ruimte is gericht of aan de achterkant. 
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Bijgebouwen en overkappingen: achtererfgebied 
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 

  zwaar normaal soepel vrij 

1 
Geen secundaire overkapping (bijvoorbeeld aan een reeds bestaande aan- , uitbouw en bijgebouw) 

Overkapping/carport aan bijgebouw wel toegestaan mits kap/dak doorloopt. 
c a a a 

2 Bij toepassing van plat dak: hoogte maximaal 3 m. gemeten vanaf het aansluitend terrein. c c a a 

3 
Bij toepassing van kap: goothoogte maximaal 3 m. en nokhoogte maximaal 5 m. gemeten vanaf het aansluitend 

terrein. 
c c a a 

4 
Materiaal en kleur gevels, kozijnen en profielen gelijk aan het hoofdgebouw of van hout (afgestemd op 

tuinkarakter). 
c a a a 

5 
Houten gevels in donkere kleur schilderen/beitsen en mogelijke kap voorzien van pannendak (geen staal of 

golfplaat). 
c a a a 

6 Overkapping minimaal aan twee zijden open. c a a a 

7 
Indien wordt aangesloten op bijgebouw/overkapping van buren nieuw bijgebouw of overkapping aan wegzijde 

hierop afstemmen m.b.t. kleur en materiaalgebruik en voorgevellijnen + dakrand door laten lopen.  
c a a a 

8 Geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten. c c a a 

9 
Bijgebouwen en overkappingen loshouden van hoofdbouwmassa en minimaal 2.00 m. achter achtergevellijn 

plaatsen. 
a a a a 

 

 

 Aanvullende gebiedsgerichte criteria: gebiedsthema’s 

A Heldere eenvoudige vormgeving van bijgebouwen en overkappingen (geen samengestelde vormen). • lintbebouwing met apeldoornse huisjes 

• dorpen 

• agrarisch buitengebied 

B Bijgebouwen en overkappingen voorzien van een eenvoudige zadelkap (plat dak niet toegestaan). In 

enkenlandschap bij voorkeur toepassing van lage zijgevels. 
• agrarisch buitengebied 

C Schilderen gemetselde gevels niet toegestaan, geen sterk contrasterend kleurgebruik. • lintbebouwing met apeldoornse huisjes 

• villagebieden 

• tuinwijken, volkswoningbouw 

• traditionalistische architectuur in 

blokverkaveling 

• dorpen 

• agrarisch buitengebied 

 

Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 
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6.4 Kozijnwijzigingen 

 

Van een kozijnwijziging is sprake bij het veranderen of verplaatsen van een 

kozijn of kozijninvulling binnen de bestaande openingen. Wanneer de 

oorspronkelijke gevelopeningen veranderen gelden de sneltoetscriteria voor 

gevelwijzigingen. Omdat de opbouw en indeling van de gevel een belangrijk 

onderdeel is van de architectonische vormgeving van het gebouw en/of de 

straatwand moet ook de kozijnwijziging zorgvuldig worden ingepast.  

 

Het is belangrijk de samenhang en de ritmiek in straatwanden niet te 

verstoren door incidentele kozijnwijzigingen. Met name een kozijnwijziging in 

de voorgevel of zijgevel als deze gekeerd is naar de weg of het openbaar 

groen vraagt om een zorgvuldige vormgeving.  

 

Een kozijnwijziging moet passen bij het karakter van het hoofdgebouw en de 

karakteristiek van de omgeving.  
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Kozijnwijzigingen: voorerfgebied  
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 

  zwaar normaal soepel vrij 

1 Nieuwe kozijnindeling gelijk aan oorspronkelijke kozijnindeling.  c c a a 

2 Diepte van negge gelijk aan bestaande situatie. c c a a 

3 De profielafmetingen van het kozijn en/of het raamhout afstemmen op de oorspronkelijke profilering. c c a a 

4 
Materiaal- en kleurgebruik overeenkomstig de reeds aanwezige materialen en kleuren van het hoofdgebouw, 

vervanging van staal door aluminium mogelijk, mits het de dimensionering en profilering van staal benadert. 
c c a a 

5 Geen toepassing van tussen dubbel glas geplaatste imitatieroedes. c a a a 

6 Gevelopeningen niet geheel geblindeerd met panelen of schilderwerk. c c a a 

 

Kozijnwijzigingen: achtererfgebied  
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 

  zwaar normaal soepel vrij 

1 
Nieuwe kozijnindeling gelijk aan oorspronkelijke kozijnindeling, wijzigingen mogelijk (door toevoeging of weglaten 

van stijlen, dorpels of ramen) indien harmoniërend met bestaande gevelindeling.  
c a a a 

2 Diepte van negge gelijk aan bestaande situatie. c a a a 

3 De oorspronkelijke profielafmetingen van het kozijn en/of het raamhout afstemmen op de bestaande situatie. a a a a 

4 
Materiaal- en kleurgebruik overeenkomstig de reeds aanwezige materialen en kleuren van het hoofdgebouw, 

vervanging van staal door aluminium mogelijk, mits het de dimensionering en profilering van staal benadert. 
a a a a 

5 Geen toepassing van tussen dubbel glas geplaatste imitatieroedes. a a a a 

6 Gevelopeningen niet geheel geblindeerd met panelen of schilderwerk. c a a a 

Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 

Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 
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6.5 Gevelwijzigingen 

 

Van een gevelwijziging is sprake als (een deel van) de gevelindeling of het 

materiaalgebruik van de gevel verandert. Dit geldt ook voor uitstekende delen 

va de gevel zoals balkons en luifels. Omdat de opbouw en indeling van de 

gevel een belangrijk onderdeel is van de architectonische vormgeving van het 

gebouw en/of de straatwand moet ook de gevelwijziging zorgvuldig worden 

ingepast.  

 

Het is belangrijk de samenhang en de ritmiek in straatwanden niet te verstoren 

door incidentele gevelwijzigingen. Met name een gevelwijziging in de 

voorgevel of zijgevel als deze gekeerd is naar de weg of het openbaar groen 

vraagt om een zorgvuldige vormgeving. Een gevelwijziging moet passen bij het 

karakter van het hoofdgebouw en de karakteristiek van de omgeving.  

 

Gevelwijzigingen: voorerfgebied  
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 

  zwaar normaal soepel vrij 

1 Oorspronkelijke gevelopeningen behouden. w c c a 

2 

Materiaal- en kleurgebruik overeenkomstig de reeds aanwezige materialen en kleuren van het hoofdgebouw, 

vervanging houten gevelvlakken door metselwerk is mogelijk mits vlakverdeling in tact blijft dit kan gerealiseerd 

worden door nieuw metselwerk afwijkend in afwijkende kleur van origineel metselwerk uit te voeren. 

w c c a 

3 Bij gebruik van moeilijk overschilderbare materialen (kunststof/aluminium) geen contrasterend kleurgebruik. w c a a 

4 
Bestaande lateien, onderdorpels, raamlijsten, speklagen en/of rollagen in originele staat of afgestemd op andere in 

de gevel voorkomende lateien, onderdorpels en/of raamlijsten. 
w a a a 

5 Balkons en luifels niet toegestaan. w c c a 

 

 

 

 

 

 

 

Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 
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Gevelwijzigingen: achtererfgebied  
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 

  zwaar normaal soepel vrij 

1 Oorspronkelijke gevelopeningen op verdiepingen behouden. c c a a 

2 

Materiaal- en kleurgebruik overeenkomstig de reeds aanwezige materialen en kleuren van het hoofdgebouw, 

vervanging houten gevelvlakken door metselwerk is mogelijk mits vlakverdeling in tact blijft dit kan gerealiseerd 

worden door nieuw metselwerk afwijkend in afwijkende kleur van origineel metselwerk uit te voeren. 

c c a a 

3 Bij gebruik van moeilijk overschilderbare materialen (kunststof/aluminium) geen contrasterend kleurgebruik. c a a a 

4 
Bestaande lateien, onderdorpels, raamlijsten, speklagen en/of rollagen in originele staat of afgestemd op andere in 

de gevel voorkomende lateien, onderdorpels en/of raamlijsten. 
c a a a 

 

 

 gebiedsgerichte criteria: gebiedsthema’s 

A Schilderen, pleisteren en stuken van gemetselde gevels is niet toegestaan, sterk contrasterend kleurgebruik niet 

toegestaan. 

• villagebieden 

• agrarisch buitengebied 

• instituten en 

buitenplaatsen 

 gebiedsgerichte criteria: gebiedsthema’s 

A Schilderen, pleisteren en stuken van gemetselde gevels is niet toegestaan, sterk 

contrasterend kleurgebruik niet toegestaan. 

• lintbebouwing met Apeldoornse huisjes 

• villagebieden 

• tuinwijken, volkswoningbouw 

• traditionalistische architectuur in blokverkaveling 

• dorpen 

• agrarisch buitengebied 

• instituten en buitenplaatsen 

• historische dorpsgebieden in de stad 

Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 
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Een dakkapel aan de voorkant (figuur 

boven) en een dakkapel aan de zijkant 

(figuur onder) hebben beide veel 

invloed op de omgeving. 

6.6 Dakkapellen 

 

Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de 

lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. 

Dakkapellen zijn, als ze zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, voor het 

straatbeeld zeer bepalend. De voorkeur gaat daarom naar een dakkapel op 

het achterdakvlak of niet naar de openbare ruimte gekeerd zijdakvlak.  

 

Het is van belang dat dakkapellen een ondergeschikte toevoeging zijn aan 

een dakvlak. Het plaatsen van een dakkapel mag daarom niet ten koste 

gaan van de karakteristiek van de kapvorm. Daarom mag een dakkapel 

nooit domineren in het silhouet van het dak en moet de noklijn van het dak, 

afhankelijk van straatprofiel, vanaf de weg zichtbaar blijven. Bovendien 

moet de ruimte tussen dakkapel en goot voldoende zijn. Bij meerdere 

dakkapellen op één doorgaand dakvlak streeft de gemeente naar een 

herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op 

een horizontale lijn. Herhaling binnen een bouwblok en straat (van dezelfde 

architectuur/bouwstijl) kan rust en samenhang brengen.  

 

In plaats van een dakkapel kunnen ook dakramen worden aangebracht. 

Deze zijn minder dominant in het straatbeeld. Ook voor dakramen geldt het 

streven naar herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige 

rangschikking op een horizontale lijn. 
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Dakkapellen: voorerfgebied  
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 
  zwaar normaal soepel vrij 

1 Geen dakkapel op een bijgebouw. w c c a 

2 Dakkapellen, dakramen en/of zonnecollectoren in hetzelfde bouwblok regelmatig rangschikken op horizontale lijnen. w c a a 

3 
Minimaal 1.00 m. dakvlak boven1 en ter weerszijden van de dakkapel, afstand tot zijkant gemeten aan de 

bovenzijde van de dakkapel (bij kilkepers gemeten aan de onderzijde/dakvoet van de dakkapel). 
w c c a 

4 Afstand tot dakvoet minimaal 0.50 m. en maximaal 1.00 m. w c c a 

5 Onderlinge tussenruimte dakkapel en ander dakraam/zonnecollector minimaal 0,5m. w c a a 

6 Niet meer dan één dakkapel per woning op het voordakvlak en twee gelijkvormige dakkapellen op het zijdakvlak. w c c a 

7 
Positionering afgestemd op gevelindeling van hoofdgebouw, bij individueel hoofdgebouw mogelijkheid tot centreren 

in het dakvlak. 
w c a a 

 Maatvoering     

8 Hoogte² maximaal 1.50 m. w c c a 

9 Breedte van het voordakvlak maximaal …%. 30% 40% 60% 50% 

10 Breedte van het zijdakvlak maximaal …%. 25% 30% 35% 35% 

11 Plat afgedekt. w c c a 

12 Indeling van kozijnen afgestemd op gevelramen en kozijnen hoofdgebouw. w a a a 

 Detaillering     

13 Materiaal- en kleurgebruik zijwanden, kozijnen en profielen gelijk aan hoofdgebouw. w c a a 

14 
Geen toepassing van dichte borstweringen en/of panelen in het voorvlak; bij binnenwanden mogelijk een ‘dubbele 

stijl’ toepassen. 
w c a a 

15 
Geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten. Boeiboord maximaal 25cm 

hoog, vooraanzicht zijwanden maximaal 15cm breed. 
w c a a 

 
1 hoogtematen worden loodrecht gemeten, dus niet langs het dakvlak. 
2 verticaal gemeten vanaf voet dakkapel tot bovenzijde boeiboord of daktrim  

 

Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 
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Een dakkapel aan de achterkant van de woning. 
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Dakkapellen: achtererfgebied  
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 
  zwaar normaal soepel vrij 

1 Geen dakkapel op een bijgebouw. c c a a 

2 Dakkapellen, dakramen en/of zonnecollectoren in hetzelfde bouwblok regelmatig rangschikken op horizontale lijnen. c a a a 

3 
In straten met gelijke woningtypen per straat per woningtype gelijke dakkapellen wat betreft hoogtemaatvoering en 

dakrand (horizontale lijnen en lopen door); breedte, materiaal-,kleurgebruik en kozijnindeling kunnen variëren. 
a a a a 

4 Bij individuele woning/pand gecentreerd in het dakvlak of afgestemd op gevelindeling achtergevel. c a a a 

5 
Minimaal 0,5 m. dakvlak boven1 en ter weerszijden van de dakkapel, afstand tot zijkant gemeten aan de bovenzijde 

van de dakkapel (bij kilkepers gemeten aan de onderzijde/dakvoet van de dakkapel). 
1 0,5 0,5 a 

6 Afstand tot dakvoet minimaal … m. en maximaal … m. 0,5/1,0 0,3/1,3 0,3/1,3 a 

7 Onderlinge tussenruimte bij meerdere dakkapellen minimaal … m. 1,5 1,0 0,75 a 

8 Maximaal twee dakkapellen per woning op het betreffende dakvlak; deze dienen gelijkvormig aan elkaar te zijn. c c a a 

9 Positionering afgestemd op gevelindeling van hoofdgebouw. c a a a 

 Maatvoering     

10 Hoogte2 maximaal … m. 1,5 1,75 1.75 a 

11 

Plat afgedekt of 

bij een dakhelling groter dan 45° een aangekapte dakkapel met een minimale dakhelling van 20° waarbij de 

bovenaansluiting dakkapel minimaal 0,5m. onder de nok blijft. 

c c a a 

12 Indeling van kozijnen afgestemd op gevelramen en kozijnen van hoofdgebouw. a a a a 

 Detaillering     

13 Materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen en profielen gelijk aan hoofdgebouw. c a a a 

14 Voorvlak grotendeels gevuld met glas, beperkte toepassing van dichte panelen. c a a a 

15 
Geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten. Boeiboord maximaal 25cm 

hoog, vooraanzicht zijwanden maximaal 15cm breed. 
a a a a 

16 Geen dichte borstwering toepassen. a a a a 

 
1 hoogtematen worden loodrecht gemeten, dus niet langs het dakvlak. 
2 verticaal gemeten vanaf voet dakkapel tot bovenzijde boeiboord of daktrim 

Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 
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Zadeldak 

Goed 
Te hoog in het dakvlak 

Fout 

 

geen twee  

dakkapellen 

boven elkaar 

Zadeldak, tentdak, schilddak 

Goed 
Te groot van schaal   Te dicht op hoekkepers 

Fout 

A-symmetrische kap 

Goed 
Te hoog in het dakvlak 

Fout 

 

geen twee  

dakkapellen 

boven elkaar 

Mansarde of gebroken kap 

Goed 
Niet optrekken vanuit de gevel 

Fout 

Zadeldak, tentdak, schilddak met een 

gootlijn op borstweringshoogte 

Niet optrekken 

vanuit de gevel 

Te flauwe dakhelling 

< 30o 

Niet vanuit de nok Geen dakopbouw middels  

doortrekken nok 

Dakvormen die niet geschikt zijn voor dakkapellen: 
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Aanvullende criteria voor dakkapellen voorerfgebied per kapvorm 
Bij een aantal afwijkende kapvormen zijn naast bovenstaande sneltoetscriteria voor de voor- en achterkant een aantal aanvullende welstandscriteria van 

toepassing. In geval van combinaties van verschillende dakvormen zal door de welstandscommissie per situatie een afweging gemaakt worden van de 

toelaatbare uitbreidingen. 

 

 Aanvullende criteria per kapvorm (zie figuren blz. 88): kapvorm 

A Geen dakkapel op wolfseind, dakkapel plaatsen op zijdakvlak. zadeldak met wolfseind 

B Horizontale afstand tussen hoekkepers en dakkapel, gemeten aan bovenzijde dakkapel dient minimaal 1m. te zijn.  schild-, tent of piramidedak 

C Dakkapel op onderste deel dakvlak plaatsen, bovenaansluiting op de knik van het dakvlak, dakkapel plat afdekken 

of schuin afdekken in hellingshoek van bovenste dakvlak.  

 mansardekap (gebroken kap) 
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6.7 Erfafscheidingen 

 

Een erfafscheiding is een bouwwerk, bedoeld om het erf af te bakenen van een 

buurerf of van de openbare ruimte. Erfafscheidingen aan de openbare ruimte zijn van 

grote invloed op de ruimtelijke kwaliteit. De gemeente wil een rommelige indruk door 

een te grote verscheidenheid aan erfafscheidingen voorkomen. Vooral in 

nieuwbouwwijken is dit een belangrijk punt, omdat het groen hier de eerste jaren 

nog niet volgroeid is.  

 

Erfafscheidingen moeten passen bij het karakter van de omgeving en moeten op een 

zorgvuldige manier worden geplaatst met bij voorkeur duurzame materialen. Een 

lange, gesloten, slecht onderhouden schutting wekt bij velen het gevoel op van 

verloedering en sociale onveiligheid.  

Begroeide hekwerken en beplantingen hebben een open en vriendelijke uitstraling.

 

Voor een erfafscheiding aan de voor- zij of achterkant gelden dezelfde sneltoetscriteria.

Erfafscheidingen die passen bij de omgeving. 
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Erfafscheidingen voorerfgebied 
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 
  zwaar normaal soepel vrij 

1 

Groene erfafscheidingen in vorm van groene hagen  

Of 

volledig te begroeien gazen hekwerken  

Of  

Erfafscheidingen op hoekpercelen die vanaf de achtergevelrooilijn op minimale afstand van 1 meter van de 

erfgrens, volledig gecamoufleerd worden door duurzame groene beplanting. 

c c c a 

2 Geen toepassing van kunststof, staal,  beton of golfplaten. c c c a 

3 Aan zichtzijde openbaar gebied geen toepassing van felle contrasterende kleuren. c c c a 

4 Rechte vormgeving, geen toogvormen. c c c a 

 

 

 Aanvullende gebiedsgerichte criteria: gebiedsthema’s 

A Geen toepassing van gesloten metselwerk. • dorpen 

• agrarisch buitengebied 

• bossen  

• villagebieden 

 

Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 
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6.8 Dakramen 

 

Een dakraam is een raam aangebracht in het dakvlak, waarbij de hoofdvorm van 

het dakvlak behouden blijft en dakbedekking rondom aanwezig is. Dakramen 

zijn niet erg dominant in het straatbeeld, maar kunnen door verschil in grootte 

en plaatsing binnen één dakvlak toch storend zijn.  

 

Daarom is het van belang dat dakramen een ondergeschikte toevoeging zijn aan 

een dakvlak. Hierbij is de eenheid van het dakvlak een belangrijk uitgangspunt. 

Bij meerdere dakramen op één doorgaand dakvlak streeft de gemeente naar een 

herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een 

horizontale lijn. Daarbij moet de ruimte tussen het dakraam en goot of nok 

voldoende zijn. Ook de onderlinge afstand tussen verschillende dakramen moet 

voldoende zijn om het dakvlak als eenheid te respecteren. 

 

Voor een dakraam aan de voor- zij of achterkant gelden dezelfde 

sneltoetscriteria. 
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Dakramen  
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 

  zwaar normaal soepel vrij 

1 
Bij meerdere dakramen, dakkapellen of zonnecollectoren/panelen in hetzelfde bouwblok regelmatige rangschikking 

op horizontale en/of verticale lijn in een bepaalde ordening. 
c a a a 

2 Bij individuele woning/pand gecentreerd in het dakvlak of gelijk aan geleding gevel.  c a a a 

3 
Minimaal 0,5 m. dakvlak boven, onder en ter weerszijden van het dakraam, afstand tot zijkant gemeten aan de 

bovenzijde van het dakraam (bij kilkepers gemeten aan de onderzijde/ voet van het dakraam).1 
c c a a 

4 Bij meerdere dakramen een tussenruimte van minimaal 0,5 m. of direct aan elkaar gekoppeld. c a a a 

5 Afstand tussen dakraam en mogelijke dakkapel, zonnepaneel of –collector minimaal 0,5 m. c a a a 

6 
Maximaal twee dakramen op voordakvlak en naar openbare ruimte gekeerd zijdakvlak tot in totaal maximaal 50% 

van het oppervlak van het betreffende dakvlak is bebouwd. 
c a a a 

7 Maximaal vier dakramen op achterdakvlak en niet naar de openbare ruimte gekeerd zijdakvlak. c a a a 

8 
Bij meerdere dakramen op horizontale lijn identieke hoogtemaatvoering aanhouden, op verticale lijn identieke 

breedte aanhouden. 
c a a a 

9 Eenvoudig en bescheiden kleurgebruik, geen opvallend en/of contrasterend kleurgebruik. c a a a 

10 Eenvoudige vormgeving, geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden kozijn en profielen. c a a a 

 
1 hoogtematen worden loodrecht gemeten, dus niet langs het dakvlak. 

Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 
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6.9 Zonnepanelen en –collectoren 

 

Een zonnepaneel dient voor energieopwekking en een zonnecollector voor 

warmteopwekking. Deze voorzieningen worden in toenemende mate ontwikkeld, 

toegepast en gestimuleerd. Inmiddels is er zodanig ervaring mee opgedaan dat een 

zorgvuldige vormgeving en plaatsing mogelijk is.  

 

Zonnecollectoren of panelen die niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar gebied hebben 

weinig ontsierende invloed. De situering van zonnepanelen of -collectoren wordt 

echter bepaald door de optimale stand ten opzichte van de zon. Voorkeur van de 

gemeente voor situering aan de achterzijde kan daarom niet van doorslaggevende aard 

zijn bij de beoordeling van dergelijke bouwaanvragen.  

 

Zonnecollectoren of -panelen kunnen in het ontwerp van een gebouw worden 

geïntegreerd. Als losse toevoeging kunnen ze storend werken. Bij meerdere 

collectoren/panelen op één doorgaand dakvlak streeft de gemeente naar een herhaling 

van uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn. 

 

Voor een zonnepaneel of -collector aan de voor-, zij- of achterkant gelden dezelfde 

sneltoetscriteria. 
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Zonnepanelen en –collectoren 
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 

  zwaar normaal soepel vrij 

1 
Plaatsing zo onopvallend mogelijk, bij voorkeur aan achterkant, niet naar openbare ruimte gekeerde zijkant of 

wellicht op bijgebouw. 
a a a a 

2 Afstand tussen zonnepaneel of –collector en dakraam of –kapel minimaal 0,5m. c a a a 

3 
Bij meerdere dakramen, dakkapellen of zonnecollectoren/panelen in hetzelfde dakvlak (geheel bouwblok) 

regelmatige rangschikking met dakramen/dakkapellen op horizontale en/of verticale lijn in een bepaalde ordening. 
c a a a 

4 

Op schuine daken:  

- geheel binnen het dakvlak 

- hellingshoek is gelijk aan de hellingshoek van het dakvlak. 

- plaatsing in of direct op het dakvlak  

c c a a 

5 
Op platte daken:  

afstand collector of paneel tot de dakrand is groter of gelijk aan hoogte van collector of paneel boven dakrand. 
c c a a 

6 De kleur overeenkomstig met het achterliggende dakvlak of anders zwart of donkergrijs. c a a a 

7 
Paneel/collector vormt qua vormgeving een geheel met de installatie voor het opslaan van water of voor de 

opwekking van elektriciteit, zo niet dan is de installatie in het bouwwerk geplaatst. 
c c a a 

 
Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 



Gebiedscriteria voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk   

 

 94 

 

6.10 Spriet-, staaf- en schotelantennes 

 

Het gaat hier om antennes die van wezenlijk belang zijn voor het kunnen 

zenden en/of ontvangen van radio-, televisie- en andere 

communicatiesignalen. Onder spriet- of staafantennemast worden niet 

begrepen calamiteitensirenes en antenne-installaties ten behoeve van 

mobiele telefonie. Antennes kenmerken zich door een zeer eigen technische 

vormgeving die vooral aan de voorzijde storend kan zijn voor het 

straatbeeld.  

 

De gemeente streeft dan ook naar plaatsing van antennes achter het 

hoofdgebouw, zoveel mogelijk onzichtbaar vanaf de weg of openbaar 

groen. Antennes kunnen vrijstaand worden geplaatst of op/aan een 

bouwwerk worden aangebracht. Een antenne dient een ondergeschikt 

element te blijven ten opzichte van de omringende bebouwing. Als losse 

toevoeging kunnen ze storend werken op het uiterlijk van een gebouw. Met 

name de hoogte, de bouwkundige uitwerking, detaillering en kleurgebruik 

van antennes mogen geen zwaar stempel op de omgeving drukken. Een 

zorgvuldige plaatsbepaling kan een goed middel zijn om antennes in te 

passen in de omgeving.  

 

Antennes kunnen ook voor een groot deel vergunningvrij geplaatst worden, 

daarom worden bovenstaande punten ook als dringende aanbevelingen 

gedaan. 

 

Voor een spriet-, staaf- en schotelantenne aan de voor-, zij- of achterkant 

gelden dezelfde sneltoetscriteria.
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Spriet-, staaf- en schotelantennes 
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 

  zwaar normaal soepel vrij 

1 Plaatsing antennes bij voorkeur aan achtergevel of op achtererf, in ieder geval plaatsing achter het voorerf.  c c a a 

2 
Bij gestapelde woningbouw op het platte dak plaatsen of  

op het balkon aan achterzijde plaatsen binnen het inpandige van het balkon. 
c a a a 

3 Maximaal één spriet-, staaf- of schotelantenne aan, op of bij een woning/pand. c c a a 

4 Hoogte spriet- of staafantenne maximaal 15 m gemeten vanaf het aansluitend terrein.  c c a a 

5 Hoogte schotelantenne maximaal 3 m. gemeten vanaf de voet van de antenne(drager). c c a a 

6 Doorsnede schotel maximaal 2.00 m. c c a a 

7 
Materiaal en kleur onopvallend en aanvaardbaar in relatie tot de omgeving, geen felle, contrasterende kleuren maar 

antraciet of grijs. 
c a a a 

8 Antenne en bijbehorende voorzieningen (mast, bedrading, tuidraden etc) als één geheel vormgegeven. c a a a 

9 
Indien zichtbaar vanaf de weg of het openbaar groen zo onzichtbaar mogelijk (de plaatsing en een minimum aan 

dwarssprieten kan hiertoe bijdragen). 
c a a a 

10 
Beperken van aantal tuidraden. Bij bevestiging aan gevel geen tuidraden (stabiliteit wordt behaald uit de 

bevestiging aan de gevel). 
c a a a 

 
Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 
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6.11 Rolhekken, luiken en rolluiken 

 

Rolhekken, luiken en rolluiken zijn voorzieningen om ruiten van 

gebouwen tegen inbraak en vandalisme te beschermen. Deze 

voorzieningen kunnen de omgeving een rommelig aanzien geven. 

Daarom streeft de gemeente in de eerste plaats naar het toepassen van 

alternatieve oplossingen zoals geweldbestendig glas of elektronische 

beveiligingssystemen. Juist in winkelgebieden zijn de problemen met 

deze anti-inbraak en –vandalisme voorzieningen het grootst. De 

gemeente streeft er daarom naar dat rolhekken, luiken en rolluiken de 

uitstraling van een pand niet negatief beïnvloeden. 

 

Voor woningen is het toepassen van rolhekken, luiken en rolluiken 

vergunningvrij gesteld. Voor niet-woningen en woongebouwen is wel 

een vergunning nodig.  

 

Er zijn aparte sneltoetscriteria opgesteld voor een rolhek, luik of rolluik 

aan de voorkant, de zijkant en de achterkant.
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Rolhekken, luiken en rolluiken; voorerfgebied 
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 
  zwaar normaal soepel vrij 

1 

Plaatsing aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie (pui), mits:  

minimaal … m. teruggelegen van de uitwendige scheidingsconstructie (pui) of 

voor minimaal ..% bestaand uit glasheldere doorkijkopeningen1 

1.00 

70% 

- 

 70% 

- 

70% 
a 

2 

Plaatsing aan de buitengevel, mits:  

plaatsing aan de binnenzijde niet mogelijk is 

voor minimaal 80% bestaand uit glasheldere doorkijkopeningen1 

rolkasten, geleidingen en rolhekken in de gevelopening worden ingepast 

geen uitstekende kasten/geleide profielen waar inbouw mogelijk is 

c nvt nvt nvt  

3 

Aan de buitengevel, mits:  

voor minimaal 60% bestaand uit glasheldere doorkijkopeningen1 

rolkasten, geleidingen en rolhekken in de gevelopening worden ingepast 

nvt c c a 

4 Bij getoogde ramen moeten de bovenzones op een esthetische wijze worden dichtgezet. c a a a 

5 Geen beeldverstorende (inpandige) beveiliging. c a a a 

6 Ingetogen kleurgebruik of kleuren harmoniërend met gevel. c c c a 

 

1 Bij berekening wordt de onderkant tot een hoogte van 0,5m. niet meegerekend 

 

Rolhekken, luiken en rolluiken; achtererfgebied  
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 

  zwaar normaal soepel vrij 

1 
Plaatsing aan de buitengevel, mits:  

rolkasten, geleidingen en rolhekken in de gevelopening worden ingepast. 
c c a a 

2 Ingetogen kleurgebruik of kleuren harmoniërend met gevel. c a a a 

3 Bij voorkeur plaatsing aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie (pui). a a a a 

Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 

Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 
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6.12 Zonwering en markiezen 

 

Zonwering en markiezen zijn voorzieningen om invallend zonlicht te 

weren. Wanneer deze zorgvuldig worden geplaatst, blijft het straatbeeld 

in tact. Zonwering en markiezen dienen zoveel mogelijk te worden 

afgestemd op de bestaande architectuur van het gebouw en dienen 

zoveel mogelijk beperkt te worden tot de gevelopening.  

 

Voor woningen is het toepassen van zonwering en markiezen 

vergunningvrij gesteld. Voor gebouwen anders dan woningen en 

woongebouwen niet.  

 

Voor zonwering of een markies aan de voor-, zij- of achterkant gelden 

dezelfde sneltoetscriteria. 

 

 

 

Zonwering en markiezen 
Het kan zijn dat op een perceel een trendsetter van toepassing is. Wanneer een bouwplan voor dat perceel gelijk is aan de plaatsing en vormgeving van de 

trendsetter, dan wordt een positief welstandsadvies gegeven. Voldoet het bouwplan niet aan de trendsetter, dan volgt er automatisch een toets door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (w). Als er geen trendsetter voor een perceel is dan gelden de volgende welstandscriteria: 

 

  zwaar normaal soepel vrij 

1 Voorkom horizontale tweedeling. c c a a 

2 Afstemmen op architectonische detaillering van het pand. c c a a 

3 Reclame uitsluitend toegestaan op volant.  c a a a 

4 Ingetogen kleurgebruik of kleuren harmoniërend met gevel. c a a a 

5 Beperk zonwering en markiezen zoveel mogelijk tot de gevelopening. a a a a 

 Zie voor uitleg van de tekens w, c en a blz. 1. 
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Begrippenlijst 
 

A 
Aanbouw: Grondgebonden toevoeging van één bouwlaag aan een 

gevel van een gebouw. 

 

Aangekapt: Met kap bevestigd aan dakvlak. 

 

Achtergevellijn: Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de achtergevel 

van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen. 

 

Achterkant: De achtergevel, het achtererf en het dakvlak aan de 

achterzijde van een gebouw; de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan 

de zijkant van een gebouw voor zover die zijde (zijdelings) niet gekeerd 

is naar de weg of het openbaar groen. 

 

Afdak: Hellend dak, hangend of op stijlen aangebracht tegen een 

gebouw of een muur, om als gedeeltelijke beschutting te dienen. 

 

Afstemmen: In overeenstemming brengen met. 

 

Antennedrager: Antennemast of andere constructie bedoelt voor de 

bevestiging van een antenne. 

 

Antenne-installatie: Installatie bestaande uit een antenne, een 

antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een techniekkast 

opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende 

bevestigingsconstructie. 

 

Asymmetrische kap: Zadeldak met twee ongelijke dakvlakken. (zie 

daktype) 

 

Authentiek: Overeenstemmend met het oorspronkelijke, origineel, 

eigen kenmerken dragend, oorspronkelijk. 

 

B 
Band: Horizontale versiering in de gevel in afwijkend materiaal, meestal 

natuursteen, kunststeen of baksteen. 

 

Bebouwing: Eén of meer gebouwen en/of andere bouwwerken. 

 

Bedrijfsbebouwing: Gebouwen ten behoeve van bedrijven zoals hallen, 

werkplaatsen en loodsen; hebben meestal een utilitair karakter. 

 

Behouden: handhaven, bewaren, in stand houden. 

 

Belendende: Naastgelegen, (direct) grenzend aan. 

 

Bijgebouwen: Grondgebonden gebouw meestal van één bouwlaag dat 

los van het hoofdgebouw op het erf of kavel staat; meestal bedoeld als 

schuur, tuinhuis of garage. 

 

Blinde wand, muur of gevel: Gevel of muur zonder raam, deur of 

andere opening. 

 

Boeiboord: Opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal 

uitgevoerd in hout of plaatmateriaal. 

 

Boerderij: Gebouw/gebouwen op een erf met een (oorspronkelijk) 

agrarische functie en het daarbij horende woonhuis. 

 

Borstwering: Lage dichte muur tot borsthoogte. 

 

Bouwblok: Een geheel van geschakelde bebouwing. 

 

Bouwen: Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen 

of veranderen of het vergroten van een bouwwerk. 

 

Bouwlaag: Horizontale reeks ruimten in een gebouw. 
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Bouwperceel: Een aaneengesloten terreinoppervlak, waarop krachtens het 

plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegestaan. 

 

Bouwwerk: Algemene benaming voor alle soorten gebouwde objecten. 

 

Bovenbouw: Bovenste, uit een oogpunt van gebruik meestal belangrijkste 

gedeelte van een gebouw, meestal in tegenstelling tot de onderbouw, het 

dragende gedeelte, fundament. 

 

Bungalow: Meestal vrijstaande woning waarvan alle vertrekken op de 

begane grond zijn gesitueerd. 

 

C 
Carport: Afdak om de auto onder te stallen, meestal bij of grenzend aan 

een woning. 

 

Conformeren: Zich voegen naar, gelijkvorming maken, aanpassen aan, 

afstemmen op. 

 

Context: Omgeving, situatie, geheel van omringende ruimtelijke 

kenmerken. 

 

Contrasteren: Een tegenstelling vormen. 

 

D 
Dak : Overdekking van een gebouw of onderdeel ervan, bestaande uit één 

of meer hellende vlakken (schilden) of uit een horizontaal vlak. 

 

Dak afdekking: Vlak of hellend dak van een gebouw, waarop 

dakbedekking is aangebracht. 
 

Dakhelling: De hoek van het dakvlak. 
Dakkapel: Ondergeschikte toevoeging aan een dakvlak, vooral bedoeld om 

de lichttoevoer te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te 

vergroten. 

 

Daknok: Hoogste punt van een schuin dak. Horizontale snijlijn van twee 

dakvlakken, de hoogste lijn van het dak. 

 

Dakopbouw: Een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen van 

de nok of dakrand van het dak, die het silhouet van het oorspronkelijke 

dak verandert. 

 

Daktype: 

 

Daktrim: Afwerking bovenzijde dakrand ten behoeve van waterkering. 

 

Dakvlak: Een vlak van het dak/kap. 

 

Dakvoet: Laagste punt van een schuin dak. Het snijpunt van de daklijn en 

de onderliggende gevellijn. 

 

Detail: Ontmoeting/aansluiting van verschillende bouwdelen zoals gevel en 

dak of gevel en raam. 

 

Detaillering: Uitwerking, weergave van de verschillende onderdelen c.q. 

aansluitingen. 

 

Diversiteit: Verscheidenheid, afwisseling, variatie. 

E 

Ensemble: Architectonisch en stedenbouwkundig compositorisch geheel.  

 

Erf: al dan niet bebouwd perceel of een gedeelte daarvan dat direct is 

gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste 

van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan van 

toepassing is, de bestemming deze inrichting niet verbied.  
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Voorerf: gedeelte van het erf dat aan de voorzijde van het gebouw 

is gelegen. 

 

Achtererf: gedeelte van het erf dat aan de achterzijde van het 

gebouw is gelegen. 

 

Zijerf: gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het gebouw is 

gelegen. 

 

Eerste verdieping: Tweede bouwlaag van de woning of het woongebouw, 

een souterrain of kelder niet daaronder begrepen. 

 

Erker: Kleine toevoeging van één bouwlaag aan de gevel van een gebouw, 

op de begane grond meestal uitgevoerd in metselwerk, hout en glas. 

 

G 
Gebouw: Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, 

geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 

 

Gepotdekseld: Horizontaal gedeeltelijk over elkaar vallende gevelbeplating 

(oorspronkelijk houten planken). 

 

Gevel: Verticaal scheidingsvlak van een gebouw tussen buiten en binnen. 

 

(Gevel)geleding: Onderverdeling van de gevel in kleinere vlakken. 

Verticale, horizontale of figuratieve indeling van de gevel door middel van 

gevelopeningen, metselwerk, verspringingen of andere gevelkenmerken en 

-detailleringen. 

 

Gevelkarakteristiek: de verschijningsvorm en/of aanzichten van een 

gebouw. Het gaat daarbij naast de relatie met de omgeving ook om de 

karakteristiek van het gebouw als object. 

 

Goot: Waterafvoer, veelal tussen gevel en dakvlak. 

 

Gootklos: Zie klossen. 

 

Gootlijn: Veelal horizontale lijn die een goot of meerdere goten aan de 

gevel vormen. 

 

H 
Hoekaanbouw: Grondgebonden toevoeging van één bouwlaag aan de 

hoek van een gebouw. 

 

Hoekkeper: snijlijn van twee aansluitende dakvlakken. (zie kil) 

 

Hoofdgebouw: Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie 

of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 

I 
Industriebebouwing: Bebouwing met een industriële bestemming. 

 

Installatie: set van beeld- en/of geluidsapparatuur, het aanbrengen van 

technische toestellen (montage) en/of deze toestellen zelf 

 

K 
Kap: Samenstel van houten, ijzeren of betonnen onderdelen dat de 

dakbedekking draagt. (zie daktype) 

 

Kavel: Grondstuk, kadastrale eenheid. 

 

Keper: Snijlijn van twee aansluitende dakvlakken. (zie kil) 

 

Kern: Veelal kleinschalig stedelijk gebied, ook wel centrum van een dorp 

of stad. 

 

Kil(keper): zie 4 
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Klossen: Uit de muur stekende houten of gemetselde blokjes ter 

ondersteuning van uitstekende onderdelen van een gebouw zoals 

dakgoten. 

 

Kop: In het algemeen gebruikt om de smalle kant van een rechthoekige 

vorm aan te duiden, bijvoorbeeld bij een gebouw. 

 

L 
Lak: Afwerklaag van schilderwerk. 

 

Landschappelijke waarde: De aan een gebied toegekende waarde, 

gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, dat 

wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van (niet 

levende en levende) natuur. 

 

Latei: Draagbalk boven gevelopening. 

 

Lessenaarsdak: Dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak. (zie 

daktype) 

 

Lichtkoepel: Raamconstructie meestal in een plat dak, in de vorm van een 

koepel. 

 

Lijst: Een meestal versierde en geprofileerde rand als bekroning van de 

bovenzijde van een gevel. Kroonlijst, gootlijst. 

 

Lineair: Rechtlijnig, langgerekt. 

 

Lint(bebouwing): Langgerekte lijn van (veelal vrijstaande) bebouwing langs 

een weg of waterverbinding. 

 

Luifel: afdak buiten tegen de muur van een gebouw aangebracht en verder 

niet ondersteund, meestal boven een deur, raampartij of gehele pui. 

 

M 
Maaiveld: Bovenzijde van het terrein dat een bouwwerk omgeeft, de grens 

tussen grond en lucht, de gemiddelde hoogte van het terrein, grenzend 

aan de gevels, op het tijdstip van de aanvraag om bouwvergunning. 

 

Mansardekap: Een dak met aan twee zijden onder een stompe hoek 

geknikt of gebroken dakvlak. (zie daktype) 

 

Markies: Opvouwbaar zonnescherm. 

 

Massa: Zichtbaar volume van bebouwing. Bepalend voor de 

architectonische en stedenbouwkundige kenmerken.  

 

Metselverband: Het zichtbare patroon van metselwerk. 

 

Middenstijl: Verticaal deel in het midden van een deur- of raamkozijn. 

 

Monument: Aangewezen onroerend goed als bedoeld in artikel 3 van de 

Monumentenwet 1988, zoals deze luidt op het tijdstip van het in ontwerp 

ter inzage leggen van het ontwerp van dit plan. 

 

Muurdam: Op de erfgrens aan de gevel gemetselde muur. 

 

N 
Negge: Het vlak c.q. de maat tussen de buitenkant van de gevel en het 

kozijn. 

 

O 
Ondergeschikt: Voert niet de boventoon. 

 

Onderbouw: Het onderdeel van een gebouw; heeft meestal betrekking op 

de begane grond van een huis met meerdere verdiepingen. 

  

Ontsluiting: De toegang tot een gebouw, gebied of een terrein. 

 

Oorspronkelijk: Origineel, aanvankelijke vorm, authentiek. 

 

Oorspronkelijke gevel: Gevel van een gebouw zoals deze nieuw is 

gebouwd.  
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Openbaar groen: Met het openbaar groen wordt bedoeld hetgeen 

daaronder in het normale spraakgebruik wordt verstaan, zoals parken 

plantsoenen en speelveldjes, die het gehele jaar (of een groot deel van het 

jaar) voor het publiek toegankelijk zijn. Een weiland, bos of water kan in 

dit verband niet worden aangemerkt als openbaar groen. 

 

Oriëntatie: De hoofdrichting van een gebouw. 

 

Ornament: decoratieve versiering gekenmerkt door stilering, symmetrie en 

herhaling van een motief. 

 

Overstek: Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het eronder 

gelegen deel. 

 

P 
Paneel: Rechthoekig vlak, geplaatst in een omlijsting. 

 

Penant: Gemetselde steunpilaar. 

 

Plaatmateriaal: Materiaal van kunststof, staal, hout meestal ten behoeve 

van gevelbekleding. 

 

Plint: Een duidelijk te onderscheiden horizontale lijn aan de onderzijde van 

een gebouw. 

 

Profiel: omtrek van een gebouw of bouwdeel (bijvoorbeeld kozijn) of een 

doorsnede daarvan. 

 

Profilering: aangebrachte vorm en maatvoering van profiel. 

 

Portiek: Gemeenschappelijke trappenhuis en/of een terugspringende ruimte 

voor de straat- of toegangsdeur. 

 

R 
Raamdorpel: Horizontal stenen element onder de onderdorpel van een 

houten kozijn, dat ervoor zorgt dat water onder het kozijn buiten het 

muurvlak wordt afgevoerd. 

 

Raamhout: Hout waaruit ramen vervaardigd worden of omlijsting 

waarbinnen het paneel van een deur of beschot wordt ingesloten. Ook wel 

draaiende of schuivende delen van kozijn/post. 

 

Referentiekader: Het geheel van waarden en normen binnen een bepaalde 

groep waarnaar verwezen kan worden. 

 

Renovatie: Vernieuwing. 

 

Respecteren: Met eerbied behandelen, met respect omgaan.  

 

Rijenwoningen: Geschakelde eengezinswoningen in een rij. 

 

Ritmiek: Regelmatige herhaling. 

 

Rollaag: Een in verband gemetselde laag van op hun kant of kop 

gemetselde stenen. Horizontale of gebogen rij stenen of betonbalk boven 

een gevelopening of aan de bovenzijde van een gemetselde wand. 

 

Rooilijn: Lijn die in het bestemmingsplan of bouwverordening aangeeft 

waarbinnen gebouwd mag worden. 

 

S 
Schilddak: Dak, gevormd door twee driehoekige schilden aan de smalle en 

twee trapeziumvormige aan de lange zijde. (zie daktype) 

 

Situering: De positie van het gebouw of bouwwerk in relatie tot de 

belendingen en de publieke ruimte.  

 

Stijl: Architectuur of vormgeving uit een bepaalde periode of van een 

bepaalde stroming. 

 

T 
Tent-, punt- of piramidedak: Dak gevormd door vier driehoekige 

dakschilden die in één punt bijeenkomen.  
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Textuur: De waarneembare structuur van een materiaal (bij metselwerk 

dus de oneffenheden van de steen en het voegwerk). 

 

U 
Uitbouw: Aan het gebouw vastzittend bouwwerk van één bouwlaag dat 

rechtstreeks vanuit het gebouw toegankelijk is. 

 

V 
Verdieping: bouwlaag. 

 

Volant: Strook stof als afronding en versiering van zonnescherm of 

markies. 

 

Voorgevellijn: Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een 

bouwwerk tot aan de perceelsgrenzen. 

 

Voorgevelrooilijn: Voorgevelrooilijn als bedoeld in het bestemmingsplan 

dan wel de gemeentelijke bouwverordening. 

 

Voorkant: De voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan de voorzijde van 

een gebouw; de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een 

gebouw voor zover die zijde (zijdelings) gekeerd is naar de weg of het 

openbaar groen. 

 

W 
Weg: Weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de 

Wegenverkeerswet 1994. 

 

 

 

Windveer: Plank bevestigd langs de kanten van een met riet of pannen 

gedekt dak ter afdekking van de voorrand. Worden soms aan de 

bovenzijde over elkaar gekeept. 

 

Wolfsdak/wolfseinden: Meestal een zadeldak waarvan één of beide 

dakschilden op de kop een afgeknot dakschild heeft (wolfeind). (zie 

daktype) 

 

Z 
Zadeldak: Een dak dat aan twee zijden schuin is met een symmetrisch 

profiel. (zie daktype) 

 

Zijgevellijn: Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de zijgevel van een 

 


