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 In de discussies over het stadsbeeld 
stond de afgelopen honderd jaar de 
vraag centraal wat Apeldoorn moest  
worden. Gek genoeg lijkt die vraag nu 
pas te verschuiven naar wat Apeldoorn 
feitelijk is. Deels komt dat misschien, 
omdat de grote groei voorbij lijkt te zijn. 
Maar misschien is het ook gewoon een 
logische vervolgstap naar volwassen-
heid, waarbij het twijfelen aan de eigen 
identiteit omslaat in een nieuw zelfbe-
wustzijn. 

Hoe dan ook: Apeldoorn lijkt te ont-
spannen en durft langzamerhand 
zichzelf te zijn. Sinds 2013 draagt ze 
daarom met trots de term ´buitenstad´ 
uit. Een metafoor die aangeeft dat Apel-
doorn voorbij de discussie gaat of ze 
nu een dorp of stad is. Apeldoorn is 
beide tegelijk: een stedelijke cultuur 
in een dorpse verpakking. Modern en 
historisch. Centraal in Nederland maar 
ook in de luwte. Dat zijn de basis-

ingrediënten die in ieder Apeldoorns 
gerecht thuishoren. Niet altijd evenveel. 
Niet altijd in dezelfde verhouding. Maar 
wel altijd herkenbaar, eerlijk en puur.

In dit hoofdstuk laten we u kennismaken 
met die basisingrediënten en leggen 
we uit wat iedereen – van huiseigenaar, 
huurder, aannemer, hovenier, (tuin)archi-
tect tot projectontwikkelaar – ermee kan 
bij de (her)inrichting van de openbare 
ruimte, het (ver)bouwen van een huis 
of bij de (her)ontwikkeling van een heel 
gebied.
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Groen en water zijn onmisbare 
ingrediënten van de buitenstad
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In de buitenstad heeft elk gebouw een eigen of gemeenschappelijke tuin, 
stelt de structuurvisie. ‘Huis met tuin’ is al een eeuw lang hét basisingre-
diënt van Apeldoorn. Een huis of werkplek met tuin is dan ook het ideaal 
waarmee Apeldoorn mensen aan zich bindt. Het is een basisingrediënt dat 
tot in elke uithoek van de stad voorkomt. De stad kent vele variaties: van 
het Apeldoorns huisje met zijn diepe kavel, de villa in Berg en Bos met zijn 
bostuin tot de Achmea Campus met zijn werkgebouwen in een parkland-
schap. Altijd is er ruimte op of bij de kavel om te tuinieren of om simpel-
weg te genieten van het groen, het water, de lucht en de rust.

Die tuinen maken dat mensen zich prettig en comfortabel voelen in hun 
omgeving, maar hebben ook praktisch nut. Bij overvloedige regenval 
neemt een groene tuin het water makkelijker op dan een verharde tuin. Dit 
helpt voorkomen dat wegen overstromen. Ook is een groene tuin een goed 
recept tegen hittestress. In stenige steden is het in de zomer al snel een 
paar graden warmer dan erbuiten, met de nodige nadelige gevolgen voor 
de gezondheid en het welbevinden. Daarnaast bindt groen het broeikasgas 
CO2, wat de opwarming van de aarde remt. Het groen dient zo vele doelen 
en is misschien wel het meest veelzijdige ingrediënt van de stad. Zelfs de-
genen die nauwelijks een tuin hebben, kunnen bijdragen aan een groener 
beeld door bijvoorbeeld groen tegen de gevel aan te zetten of een kleine 
daktuin te maken.

> Basisingrediënten voor apeldoorn

Iedereen een eigen tuin

> Boven en onder: twee voorbeelden van hetzelfde ideaal. Huis met tuin waar het groen als een warme jas 
om heen zit...

> ... en groen en water waar bewoners wel de lusten maar niet de lasten van ondervinden. > De jeugd van de buitenstad heeft de toekomst. Hoe eerder ze met groen in aanraking komen hoe beter het is. 
Wanneer kinderen al op school zaaien en oogsten leggen ze letterlijk de kiem voor een groenere stad.
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Contrasten maken het spannend
De buitenstad wordt, net als een goed gerecht, gekenmerkt door contrasten 
en verschillende smaken. Groot naast klein, hoog tussen laag, oud verwerkt 
in nieuw. De stad zit er vol mee en dat maakt haar bijzonder. 

Juist die contrastrijkheid geeft ruimte om te experimenteren en nieuwe 
combinaties uit te proberen. Apeldoorn kan alle kanten op, in tegenstelling 
tot veel andere steden die ook mooi zijn maar vaster in een keurslijf zit-
ten. Ter vergelijking: een middeleeuws stadscentrum is prachtig, maar elke 
verandering roept per definitie weerstand op, omdat het nieuwe weinig 
afwijking van het oude beeld verdraagt. In de buitenstad is dat anders. 
Apeldoorn viert op elk schaalniveau het contrast en durft te experimen-
teren. Het streven naar een contrastrijke stad is natuurlijk geen vrijbrief 
om alles maar toe te staan. Elke kok weet dat voor een goed gerecht de 
ingrediënten in balans moeten zijn. Ook in Apeldoorn zijn er voorbeelden 
te noemen van waar de balans zoek is. Te veel contrasten oogt chaotisch 
en maakt de omgeving daardoor onbehagelijk. Te weinig contrasten is saai 
en levert een eentonige omgeving op. De juiste mix van ingrediënten biedt 
afwisseling en variatie. Daar is Apeldoorn naar op zoek en daar wordt ze 
nog aantrekkelijker door.

Het is de kunst om met elkaar te proeven tot de balans gevonden is. Dat 
gebeurt bij elk bouwplan of project, waarbij de gemeente in gesprek gaat 
met een architect of stedenbouwkundige. Dat gebeurt ook aan het begin 
van een nieuw bestemmingsplan voor een wijk of als er een nieuwe struc-
tuurvisie voor de hele stad wordt opgesteld. De gemeente legt vervolgens 
in een beeldkwaliteitsplan per gebied per project de bandbreedtes vast. 
Hoe hoog mogen gebouwen worden? Tot hoever mag een gebouw worden 
uitgebreid? Elk project moet opnieuw bewijzen dat het goed is en in zijn 
omgeving past. 

  Contrasten maken het spannend  39

> De boomgrens is niet de grens waar je nooit bovenuit mag steken, maar het komt heel nauw of het eindresultaat past bij 
de kwaliteiten van het gebied. Vaak zorgt een stevige groene omlijsting voor een beter resultaat dan het koud naast elkaar 
zetten van hoog en laag. 
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> Vijf tips voor een geslaagd contrast

2  > Het buurtje vormt een eenheid: de woningen hebben 
dezelfde vorm, materiaal en kleur. Het is niet logisch om 
grote contrasten te maken. Subtiele tintverschillen passen 
wel.

2  > Contrasten zijn te vinden in de verschillende gebouwhoogtes 
en af en toe een afwijkend detail, zoals een balkon dat uit de gevel 
steekt of verschillen in gevelopeningen. Het materiaal zorgt voor 
samenhang.

4  > Oud en nieuw zijn samengevoegd tot 
een nieuw beeld volop subtiele contrasten. 
Een lage rand versus een hoog gebouw, oud 
versus nieuw, gesloten versus open, hard 
versus zacht.

5  > Te grote contrasten binnen een rijtje 
geven snel een onrustig beeld, vooral als het 
rijtje oorspronkelijk ontworpen is met veel 
herhaling. 

4  >  Twee soorten contrasten in één beeld. Het grote contrast tussen 
het huis en de flat is spannend, maar moet niet te vaak voorkomen. De 
uitbreiding van het huis aan de achterzijde die wel in vorm maar niet in 
materiaal gelijk is aan het bestaande, is een voorbeeld van een subtiel 
contrast dat het vakmanschap van de architect en de opdrachtgever 
verraadt.

5  > Op elk niveau zijn contrasten en overeenkomsten ingebouwd. 
De vorm en richting van alle gebouwen komen overeen (horizontaal) 
maar de hoogte verschilt. De materialen en kleuren van de flat en de 
laagbouw verschillen maar zijn binnen de laagbouw gelijk.

1 >

2 >

3 >

Alleen maar contrasten – hoog en laag, oud en nieuw, modern 
en traditioneel, harde en zachte kleuren – geven een onrustig 
beeld. Maak niet alleen contrasten, maar ook voldoende 
samenhang.

Een geslaagd contrast gaat altijd gepaard met samenhang op 
een ander vlak. Worden er verschillende vormen gebruikt, dan 
zijn de materialen misschien hetzelfde. Ga eerst op zoek naar 
wat bindt om pas daarna het verschil te maken.

3  > Het contrast tussen beide huizen is te groot. Hier is 
de helft van een twee-onder-een-kapwoning vervangen 
door een grotere en hogere woning in bovendien een heel 
andere bouwstijl en kleur houtwerk. 

3  > Hier is het contrast zachter en natuurlijker. De nieuwbouw 
is compromisloos naast de bestaande bebouwing gezet. Door de 
verschillende architectuur behouden oud en nieuw hun eigen 
karakter, maar doordat de gebouwen in een rij staan, ongeveer 
even hoog zijn en verwante kleuren en materialen hebben, wordt 
het ondanks duidelijke contrasten toch een samenhangend geheel.

Een contrast is geslaagd wanneer deze met respect voor zijn 
omgeving is gemaakt. Zo’n contrast is bijvoorbeeld niet te 
groot of te bont. Zoals oma al zei: ‘Te’ is nooit goed.

4 >

5 >

Een subtiel contrast komt vaak geslaagder over 
dan een bruut contrast. Grote contrasten zijn te 
verzachten door afstand tussen gebouwen te 
scheppen of door groen aan te leggen. 

Contrasten kun je op verschillende niveaus maken: tus-
sen gebieden, tussen straten, binnen een rij woningen 
of bij een gevel. Stem al die niveaus op elkaar af. Elk 
contrast dat u inbouwt is dan een logisch vervolg op de 
andere en geeft – gek genoeg – ook een soort eenheid.

40  De smaak van de stad
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> De geschiedenis 
van elke plek biedt 
aanknopingspunten voor 
de toekomst. Het zichtbaar 
maken van de historie in 
het straatbeeld maakt dat 
voelbaar. Apeldoorn heeft 
daar mooie voorbeelden 
van. 

> Verdwijnen en verschijnen: oude 
reclameborden van verdwenen Apeldoornse 
bedrijven komen terug in de nieuwbouw van 
Anklaar.

> Van Haeftenpark: oude kazerne wordt woongebied. 
Bijzondere verhalen worden opnieuw verteld. 

> Badhuisweg: grind geeft een historische sfeer. 

> Ugchelen: nieuwbouw geeft de oude watermolen hernieuwde 
aandacht.

  Geworteld in historische grond  43

Apeldoorn is geworteld in historische grond met een geschiedenis die te-
rugvoert tot de steentijd. Die historie is op veel plekken in de stad aanwe-
zig, maar je moet vaak een kenner zijn om het te zien. Op diverse plekken 
wordt de historie beter zichtbaar gemaakt. De winkels in de binnenstad 
zijn daar een mooi voorbeeld van. Tot voor kort werden oude gevels vaak 
vervangen door een grote pui van glas en staal of bedekt door luifels en 
plaatmateriaal, waardoor je alleen nog op de bovenverdieping kon zien dat 
het om een prachtig oud pand ging. Een kentering is zichtbaar. Historische 
details worden door winkeliers weer gekoesterd en teruggebracht als er 
toch onderhoud gepleegd moet worden. De stad haalt stapje voor stapje 
zijn historische wortels naar boven. 

Het zoeken naar verbinding met het verleden is een manier om de stad 
kleur en smaak te geven. De zichtbare historie van een plek zorgt voor 
binding met die plek. Opeens woon je niet alleen maar in een nieuwbouw-
wijk maar ook op een prehistorische nederzetting. Voor de deur stromen 
historische beken en sprengen. Dit soort ontmoetingen met het verleden 
maakt het wonen in de buitenstad bijzonder. 

De stad heeft kansen te over om de historie zichtbaar te maken. Bij 
archeologische opgravingen worden de vondsten die in de bodem zitten 
op een nieuwe manier verbeeld. De monumentale lanen die naar Paleis 
Het Loo leiden zijn al langer zichtbare historie middenin de stad, net als 
de beken en sprengen. Ook het Zwitsalterrein aan het Apeldoorns Kanaal 
of de Metaalbuurt in Apeldoorn Zuid vertellen delen van het verhaal over 
de jonge jaren van de stad. Zichtbare breuken met het verleden, zoals de 
Wilhelmina Druckerstraat die met zijn appartementengebouwen dwars 
door de Apeldoornse huisjes is gelegd, vertellen over de groeistuipen van 
de stad, de idealen die eens waren maar waar later weer vanaf is gestapt. 
Het zijn projecten waar de meeste mensen niet direct aan denken als het 
over historie gaat, maar ze zijn voor de kennis over en waardering van de 
geschiedenis van de stad van net zo’n groot belang als de welbekende vil-
labuurt De Parken. Bij het laten zien van de geschiedenis van de stad gaat 
het dan ook niet alleen over de mooiste dingen, over het oppoetsen van 
het duurste stuk antiek. Het gaat om het tonen van het hele verhaal: van 
de steentijd tot een paar jaar geleden. Het is misschien niet allemaal even 
mooi, maar het hoort er allemaal bij. 

De historie verdient dan ook alle aandacht bij vernieuwing van de stad. 
Niet door elk oud gebouw te bewaren of dingen terug te bouwen die 
verdwenen zijn. Apeldoorn is geen museum. Maar met respect voor de his-
torie kan ervoor gekozen worden om logische verbindingen te herstellen, 
beken bovengronds te halen en ze in te zetten als klimaatbuffers en voor 
recreatie, of oude gebouwen een andere bestemming te geven. De beste 
manier om iets te bewaren is door het te gebruiken. 

Geworteld in historische grond

> NUON-locatie: speelplek gebaseerd op vondsten van een 
boerderij uit de steentijd.
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De boekenkast van een stad bestaat grotendeels uit de hoofdwegen. Dat is 
logisch. Het zijn bijna altijd de wegen waarlangs een dorp groeit en die dus 
in lengte der dagen de structuur bepalen. In Apeldoorn is dat goed zicht-
baar. Het begon met een patroon van veldwegen langs en over de stuwwal. 
Op het eerste gezicht lijkt zo´n patroon willekeurig, maar op de reliëfkaart 
is te zien dat de oude wegen precies de plekken volgen waar mensen met 
de minste moeite de Veluwe over konden. Net als water zoeken mensen de 
makkelijkste weg. 

Als je dat weet, zijn ook de jongere wegen makkelijk op de kaart aan te 
wijzen. Die zijn vaak bewust als praktische kortsluitingen tussen de oude 
veldwegen aangelegd. Vaak zijn ze rechter en volgen min of meer de 
kortste route van A naar B. Een pragmatische maar soms ook een bewuste 
ontwerpkeuze om een bepaald ruimtelijk effect te bereiken, zoals bij het 
lanenstelsel van het paleis. Die wegen vormen niet alleen directe, prakti-
sche verbindingen maar zijn ook ontworpen om te imponeren. Hier wil de 
stad zich van zijn beste kant laten zien. Die dubbelfunctie, praktisch en 
representatief, maakt het verschil tussen hoofdwegen en de rest van de 
straten in de stad.

Altijd maatwerk gevraagd 
Elke lange lijn – de lanen en de voormalige veldwegen – heeft zijn eigen 
geschiedenis maar ook zijn eigen (verkeers)functie. Daarom is er geen 
standaardrecept te geven voor aanpassingen aan de lijnen en de bebouwing 
erlangs. Dit kookboek roept dan ook iedereen die aan zo’n lange lijn woont 
op, oog te hebben voor de lijnen. Het zijn de toonzalen van de buitenstad. 
Iedere ingreep zou daar een positieve bijdrage aan moeten leveren. De 
gemeente hoort te zorgen voor een mooi ingerichte openbare ruimte,  
woningcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren voor kwaliteits-
volle bebouwing en huiseigenaren en huurders voor groene tuinen. 

Die opgave ligt er natuurlijk ook voor alle andere plekken, maar bij de 
lange lijnen (de boekenkast!) heeft een goed ontworpen gebouw en een 
mooie openbare ruimte het meeste effect op het totaalbeeld van de stad. 
Dat vraagt van iedere betrokkene een onsje meer inzet, zorgvuldigheid en 
vaak ook een financiële investering. Net als in het theater betaal je meer 
voor de beste plekken. Waar ´dat onsje meer´ in zit is soms letterlijk in een 
groter of hoger gebouw, maar kan ook figuurlijk bedoeld zijn door histori-
sche elementen zoals grote bomen of oude gebouwen bij vernieuwingen te 
behouden of terug te brengen.

Lange lijnen – oude veldwegen en rechte assen

> Rond 1800 waren de grote lijnen in de stad al getrokken (kaart van Hendrik de Man, 1807).

1 > 

2 > 

3 > 

 

4 > 

Maak eerst een ingrediëntenlijst 
Maak een lijst met de basisingrediënten van de lijn waar u mee aan de slag 
gaat. Hoe staat de bebouwing op de weg gericht, hoe hoog zijn de gebou-
wen, zijn er bomen nodig, wat voor bestratingsmaterialen worden gebruikt. 
Is het los of strak etc..

Sluit aan op het bestaande
Ga met die ingrediënten aan de slag en ontwerp iets dat past binnen het 
bestaande beeld en het eigen karakter van die lijn versterkt.

Op bijzondere plekken kan er meer 
Staat uw gebouw, huis of tuin op een bijzonder punt zoals een hoek, aan 
het eind van een zichtlijn, aan een groot park of op een kruising? Dan kan 
het mooi zijn om die plek net iets te verbijzonderen ten opzichte van zijn 
omgeving.

Vergeet de andere kanten niet 
Vergeet de rest van de omgeving niet! Alles wat met zijn voorkant aan een 
lange lijn vastzit heeft een zij- en achterkant richting een ander gebied. Zorg 
dat er een goede overgang tussen die beide werelden ontstaat.
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De ene lijn is de andere niet
Bewoners en bezoekers beleven de stad vooral vanaf de hoofdwegen. Wat 
je daar ziet, blijft hangen en bepaalt het beeld dat je van Apeldoorn krijgt. 
Door een goede inrichting en mooie gebouwen erlangs wordt door de stad 
rijden en fietsen leuker maar kun je je ook beter oriënteren. Het is daarom 
belangrijk dat alle gebouwen, groot en klein, zich met hun beste kant naar 
de hoofdwegen – de verkeersring en de radialen – tonen. 

Historisch gegroeide lijnen
Eeuwenlang bestond de hoofdwegenstructuur uit kruisingen van veldwe-
gen, die in alle windrichtingen uitwaaierden naar de omliggende bouwlan-
den en nederzettingen: de radialen. In de tweede helft van de negentiende 
eeuw groeide het dorp langs die lijnen uit, maar er kwamen ook nieuwe 
wegen bij. De oudste is de verbinding met Paleis Het Loo via de zogeheten 
‘ganzenvoet’ die al in de achttiende eeuw werd aangelegd als stelsel van 
jachtwegen vanaf het paleis. In de twintigste eeuw werden de radialen uit-
gebouwd tot hoofdwegen, maar er kwamen ook nieuwe radialen bij, zoals 
de Europaweg, de Kayersdijk en de Oost Veluweweg, als ontsluiting naar 
de eveneens nieuwe snelwegen A1 en A50. 

De meeste radialen zijn breder dan de andere wegen, staan mooi in het 
groen en hebben vaak een wat hogere bebouwing. Wel is iedere radiaal 
anders ingericht. Sommige zijn heel stedelijk zoals de Deventerstraat en 
sommige bijna parkachtig, zoals delen van de Kayersdijk. Die verschillen 
vertellen een deel van het verhaal van de stadshistorie en zijn het waard 
om herkenbaar te houden. 

Geforceerde ring
In tegenstelling tot de radialen is de Apeldoornse verkeersring een op de 
tekentafel bedachte oplossing om het autoverkeer beter over de stad te 
verdelen en tegelijkertijd de radialen onderling te verbinden. Al in de jaren 
twintig is het concept geïntroduceerd. In het structuurplan van begin jaren 
zestig was zelfs sprake van een drievoudige ring. De middelste ring uit 
dat plan bestond uit een compleet nieuwe rondweg dwars door bestaande 
stadsdelen zoals de Indische Buurt, De Parken en De Heeze/Brummelhof. 
Van dat plan is (achteraf gelukkig) weinig terecht gekomen. De flats langs 
de Henri Dunantlaan en het enorm brede wegprofiel van de Sluisoordlaan 
herinneren nog aan dit plan en het ideaalbeeld van de grote moderne, op 
de automobilist gerichte stad.

De buitenring uit hetzelfde plan is met kleine aanpassingen uiteindelijk 
wel tot stand gekomen. Bij deze verkeersring ging het niet zozeer om een 
volledig nieuwe doorbraak door de stad maar meer om het aan elkaar kop-
pelen van bestaande en nieuwe wegen. Dat verklaart waarom de ring op 
veel plekken niet overkomt als één geheel. Hij ziet er telkens verschillend 
uit. Aanzetten voor een meer samenhangend wegbeeld langs de ring zijn er 
wel. Zo wordt ruimte gegeven aan het groen en het mooie landschap waar 
Apeldoorn middenin ligt. In het westen van de stad is dat de Veluwe met 
losse dennen, krentenboompjes en ruig gras. In het oosten is het IJsseldal 
zichtbaar in waterpartijen, bloemenweides, essen en eiken. Bij elk stukje 
ring dat wordt aangepakt, wordt die samenhang versterkt.

> De Deventerstraat is een van de duidelijkst herkenbare radialen naar het centrum van de stad. Het is geen oude, natuurlijke 
route maar een bedachte, kaarsrechte lijn. Dat is terug te zien in de bebouwing die in een strakke rooilijn langs de weg staat, 
maar ook aan de strak ogende haagblokken, bomenrijen, lichtmasten en hekwerken. 

> De Laan van Zevenhuizen is een van de weinige delen van de ring die echt als samenhangende ruimte is vormgegeven. 
Brede groene profielen worden begeleid door hogere bebouwing, op regelmatige afstanden onderbroken door groene 
plekken. 
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INTERMEZZO
>  Grind: een gift van de grond

Grindbermen waren de eerste 
vormen van verharding langs de 
belangrijke wegen en zijn een 
typisch Apeldoorns fenomeen. 
ze ontstonden langs de veld-
wegen, waar het grind dat in de 
bodem zat steeds aan de opper-
vlakte kwam. Dat zorgde voor 
een natuurlijke verharding van 
de wegen. Met de toename van 
het verkeer werden de wegen 
verhard met klinkers en kinder-
kopjes, en werd de voetganger 
naar de berm ‘verdreven’. Om 
het voetgangersgedeelte wat 
minder zanderig en blubberig 
te maken werd het aanwezige 
grind naar buiten geharkt. De 
basis voor de grindbermen was 
gelegd. In Apeldoorn kom je nog 

vooral grindbermen tegen in 
Ugchelen, de Indische Buurt, het 
Sprengenpark en de Metaal-
buurt. 

Soms wordt grind gebruikt 
in tuinen en voor opritten en 
parkeerplaatsen. Dat past erg bij 
de omgeving waar dat grind ook 
in de bermen ligt. Het houdt ook 
inbrekers op afstand omdat het 
knerpt. Grind past niet alleen 
in het beeld van Apeldoorn, het 
water kan er ook in de bodem 
zakken. Goed voor de vocht-
voorziening van bomen en plan-
ten en het voorkomt dat straten 
bij harde regen onderlopen. 
Het Veluwse grind bestaat uit 
doodnormale kleine, grijzige 

steentjes met af en toe een 
ander kleurtje ertussen. Die on-
opvallendheid past bij het grijs 
van het asfalt en kleurt prima 
bij een goot in een grijze of 
bruine klinker. Grind eist niet de 
aandacht op, maar bepaalt toch 
het beeld. Ingetogen chique. Dat 
past bij de buitenstad.

Wenums Veld  en 
Stadhoudersmolen

Ganzevoet en omgeving

uitwegen Berg en Bos

Omgeving Apeldoorns kanaal

Metaalbuurt

Woongebied rondom Ugchelse beek
> Een kaart met grind-
reservaten en wegen 
met grindbermen. In 
de grindreservaten van 
Apeldoorn krijgt het grind 
de ruimte die het verdient. 
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In het westelijke, droge deel van de stad vind je diverse waterstroompjes, 
al vallen ze niet altijd op. Het zijn de beroemde Apeldoornse beken en 
sprengen. Sprengen waren een vernuftige uitvinding van de bewoners van 
de Veluwe in de vijftiende en zestiende eeuw. Zij kwamen erachter dat je 
naast de bestaande beken, waaraan watermolens stonden, zelf stromende 
waterlopen kon maken door in de helling van de stuwwal gaten (spreng-
koppen) te graven. Onder druk van het grondwater ontstonden er water-
stroompjes om nog meer watermolens aan te drijven voor allerlei vormen 
van industrie, zoals het maken van papier, het wassen van kleding of het 
pletten van koper, maar ook om de fonteinen van Paleis Het Loo te laten 
spuiten. In de jaren vijftig van de vorige eeuw verloren de beken en spren-
gen hun economische nut en werden ze steeds meer open riolen, die de 
ontwikkeling van de stad in de weg zaten. Veel beken en sprengen werden 
bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld Orden en de binnenstad gedempt of 
verdwenen in ondergrondse buizen. 

Pas het laatste decennium worden ze weer boven de grond gehaald en 
gaan ze weer onderdeel uitmaken van de boekenkast van de stad. Het is 
geen groots en meeslepend water van vele meters breed, maar klein en 
langzaam kabbelend. Je komt het water af en toe tegen bij het oversteken 
van een brug of wanneer je een stukje met de beek opfietst. 

De beken en sprengen zijn een heel bijzonder en typisch Apeldoorns in-
grediënt. Ondanks hun bescheidenheid zijn het beeldbepalende elementen 
en maken ze de historie van de stad zichtbaar en beleefbaar. In de Beurt-
vaartstraat krijgen de op zich sobere huizen door de entourage van een 
beek ineens iets speciaals. In de Kanaalstraat biedt de Grift een aangename 
rustplek in het drukke winkelgebied. Verder weg in de woonwijken lopen 
beken en sprengen als groenblauwe rijgdraden van buurt naar buurt.

Beken en sprengen – stippellijntjes door de stad

> Het nuttige met het aangename verenigen
Het weer boven de grond halen van de beken 
en sprengen levert een aantrekkelijke en 
typisch Apeldoornse buitenruimte op. Toch 
is dat in feite een mooie ‘bijvangst’, want 
het achterliggende doel van dit omvangrijke 
project van de stad en het waterschap is om 
de waterhuishouding van de natste stad van 
Nederland op orde te krijgen. Dat daar een zo 
mooie historische aanleiding als de beken en 
sprengen voor kan worden gebruikt, is een 
unicum in Nederland. 

> Beken en sprengen als uniek ingrediënt in het gerecht ‘Apeldoorn’.
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Als dorp was Apeldoorn door zijn ligging op de flank van de Veluwe bij-
zonder geschikt voor bedrijvigheid die stromend water nodig had zoals 
papierfabrieken. Tientallen watermolens draaiden op de constante aanvoer 
van schoon water voor de bedrijven rondom de beken en sprengen. De 
meeste watermolens zijn verdwenen, maar de papierindustrie is nog altijd 
belangrijk in de gemeente. Van sommige bedrijventerreinen is de geschie-
denis nog duidelijk te herleiden naar de ligging langs het water, zoals bij 
bedrijventerreinen Brouwersmolen, Stadhoudersmolen en De Vlijt. 

De aanleg van het Apeldoorns Kanaal in de negentiende eeuw was ook van 
groot belang voor Apeldoorn als vestigingsplaats voor bedrijven. Opeens 
was Apeldoorn, zij het op afstand, verbonden met de IJssel en konden 
schepen materialen voor de landbouw en industrie aan- en afvoeren. 
Langs het kanaal ontstonden allerlei kleine en grote fabrieken. In veel 
gevallen ontwikkelden vanuit de oude bedrijfskernen steeds omvangrijkere 
fabriekscomplexen inclusief bij de fabriek horende woningen: fabrikan-
tenvilla’s voor de directeuren en arbeidershuizen voor de werknemers. De 
oevers van het kanaal transformeerden in de industriële Kanaalzone met 
het Zwitsalterrein langs de Vlijtseweg als één van de mooiste voorbeelden. 

In de verschillende structuurvisies vanaf de jaren twintig van de vorige 
eeuw werden grote gebieden gereserveerd voor kanaalgebonden indus-
trie, inclusief plannen voor een gebied met insteekhavens die uiteindelijk 
niet zijn gerealiseerd door een verschuiving van de werkgelegenheid van 
industrie naar dienstverlening. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd de groei van Apeldoorn vooral aange-
jaagd door de verdere ontwikkeling als werkstad. Met de slogan ‘Apel-
doorn, de tweede schrijftafel van Nederland’ uit de jaren zestig probeerde 
de gemeente grote dienstverlenende bedrijven binnen te halen. Met 
succes. De Belastingdienst kwam, en ook het Kadaster en Centraal Beheer 
kwamen. Voor deze organisaties werden grote kantoorcomplexen gebouwd 
met eigentijdse grootstedelijke architectuur, waaronder het markante en 
wereldberoemde Centraal Beheergebouw van architect Herman Hertzber-
ger uit 1972, een ´werkplaats voor duizend mensen’. 

Toen in de jaren zeventig bleek dat de gedroomde groei niet volledig zou 
worden gehaald, veranderde de gemeente van koers door zich vooral te 
richten op het binden van lokale en regionale bedrijven. De uitstekende 
ligging aan de autosnelweg ten opzichte van zowel de Randstad als de 
regio, maakte de ontwikkeling mogelijk van een aantal bedrijventerrei-
nen dichtbij de snelwegafslagen van de stad. Tegelijkertijd veranderde de 
bedrijvigheid rondom het kanaal van grote fabrieken naar kleinschaliger 
bedrijvigheid. 
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> Het Zwitsalcomplex langs het Apeldoorns Kanaal, 
één van de vele fabriekscomplexen die zich langs het 
Apeldoorns Kanaal vestigden tenmidden van de nog 
onbebouwde landerijen.

> Het TNO-complex werd begin jaren zeventig midden in 
het groen gebouwd naar het ontwerp van het beroemde 
architectenbureau Van den Broek en Bakema.
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Moet een bedrijventerrein ‘mooi’ zijn?
In het verleden was er weinig aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van 
bedrijventerreinen. Immers, ze waren niet de woonkamer maar de zol-
derverdieping van het huis. Vooral functioneel dus en daarom minder van 
belang hoe ze eruit zagen.

Tegenwoordig kijken we daar anders tegenaan. Een prettige werkomgeving 
draagt bij aan het welbevinden van medewerkers, die er een groot deel 
van hun tijd doorbrengen. Bedrijven zien ook steeds meer in dat aandacht 
voor ruimtelijke kwaliteit economisch van belang is. Net als bij woonhuizen 
draagt de omgeving van hun bedrijf bij aan de prijs voor de grond en de 
gebouwen. Apeldoorn heeft mooie voorbeelden van aantrekkelijke bedrij-
venterreinen, die als inspiratie kunnen dienen voor de plekken waar nog 
winst in ruimtelijke kwaliteit is te boeken.

De Apeldoornse werkgebieden horen bij het menu ‘buitenstad’ en worden 
met even veel zorg bereid en opgediend. Daarom hier een paar essentiële 
ingrediënten voor de bedrijventerreinen in de stad. 

Het ene bedrijventerrein is het andere niet
De basisingrediënten van de buitenstad (huis met tuin, contrast, historie, 
groen) ziet Apeldoorn ook graag terug op de bedrijventerreinen. Niet overal 
in dezelfde vorm, niet in dezelfde verhoudingen als in woongebieden maar 
wel allemaal. Zo wordt elk bedrijventerrein een eigen gerecht met zijn eigen 
bereidingswijze en verhoudingen tussen de ingrediënten. De Ecofactorij bij-
voorbeeld bestaat uit grote gebouwen rondom in het groen, terwijl bijvoor-
beeld Malkenschoten bestaat uit rijen gebouwen langs wegen met het groen 
in grote zones aan de buitenkant van het gebied. 

Bedrijventerreinen in transitie
Ooit paste elk bedrijventerrein als een maatpak voor een specifieke ge-
bruikersgroep. Maar omdat de terreinen niet voor de eeuwigheid werden 
ontworpen, is bij de keuze van bijvoorbeeld bouwmaterialen rekening 
gehouden met een beperkte levensduur. Dit maakt op den duur vernieuwing 
noodzakelijk. Herontwikkeling wordt nodig wanneer bedrijven vertrekken 
of (te) grote aanpassingen moeten doen om te voldoen aan de wensen van 
deze tijd. Vernieuwing of herontwikkeling is het moment om de terreinen 
een groter buitenstadgehalte te geven door meer ruimte te maken voor 
groen en door een nieuwe indeling en inrichting van de kavels te realiseren. 

Een belangrijk aandachtspunt bij herontwikkeling is de historie van het 
bedrijventerrein. Niet alleen vanuit het oogpunt van duurzaamheid – wat 
kunnen we hergebruiken? – maar ook als marketinginstrument. Denk aan 
de voormalige Zwitsalfabriek langs het Apeldoorns Kanaal of de ‘Schatka-
mer van Zuid’. Op beide locaties wordt de industriële geschiedenis bewust 
ingezet om nieuwe bedrijvigheid en bewoners aan te trekken en een plek 
te geven. Geschiedenis is een aantrekkelijke vestigingsfactor en heeft dus 
economische waarde.
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> Het ketelhuis van papierfabriek Van Gelder. Het 
hekwerk is het enige behouden element van deze grote 
papierfabriek gekoppeld aan de Eendrachtsspreng.

> De herontwikkeling van het oude Van Gelderterrein tot een parkachtige kantorenlocatie is in volle gang (2013). 
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> Grote gebouwen vragen om ‘groot’ groen. 
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Om de economie te stimuleren werd in de negentiende eeuw in twee etap-
pes een twintig meter breed kanaal gegraven. Eerst vanuit Hattem tot aan 
de Deventerbrug in Apeldoorn en al snel tot aan Dieren. Het Apeldoorns 
Kanaal volgt de hoogtelijnen van de Veluwe en wordt gevoed door grond-
water en een aantal beken en sprengen. Het waterpeil wordt geregeld door 
zes sluizen. Na de aanleg ontwikkelde het kanaal zich tot een zone van 
bedrijvigheid met allerlei industrieën langs het water. Het kanaal werd 
door de steeds bredere zone industrie meer en meer een barrière in de 
groeiende stad. Het water speelde eind jaren tachtig nauwelijks nog een rol 
in het stadsbeeld. 

In de jaren negentig is het kanaal herontdekt. Het water wordt langzamer-
hand weer onderdeel van de stad in plaats van een barrière. Als eerste 
werden de kanaaloevers in het centrum ontwikkeld als nieuw woongebied. 
De noordelijke en zuidelijke delen van de zone rondom het kanaal veran-
deren de komende jaren: van bedrijventerrein naar gemengde gebieden 
voor wonen, nieuwe werkvormen, recreatie en groen. Fabriekscomplexen 
en andere industriële bebouwing zoals het Zwitsalcomplex bieden inspira-
tie voor de transformatie van het gebied. 

Het unieke van de kanaalzone zit hem in de combinatie van grootschalige 
bebouwing met kleinschalige gebouwen, het ruige en functionele karakter 
en de eenvoudige, maar zeer zorgvuldige baksteenarchitectuur. En natuur-
lijk is het kanaal zelf een inspiratiebron voor ontwikkeling. Met nieuwe 
bruggen, beter toegankelijke oevers en meer ruimte voor recreatie op en 
aan het water wordt er hard aan gewerkt om het kanaal om te vormen tot 
een plek om te verblijven.

Het Apeldoorns Kanaal – van barrière tot verbinding tussen stadsdelen

> De drie levens van de Apeldoornse Kanaalzone. De Deventerbrug rond 1920 (boven), het verloederde 
bedrijventerrein rond 1990 (midden) en het binnenstedelijk woonmilieu van de Kanaaloevers nu (onder). 

Iedereen een eigen tuin / Contrasten / Historie / Lange lijnen / Beken en sprengen / Bedrijven / Het Apeldoorns Kanaal / Gebouwen / Stadsranden
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INTERMEZZO > Grootstedelijke voorzieningen 
voor een grote stad

Eén van de eerste grootstede-
lijke voorzieningen in Apeldoorn 
was de oude bioscoop tivoli 
aan de nieuwstraat, in 1868 ge-
bouwd als sociëteit met erachter 
een theetuin en muziektent. na 
een verbouwing in 1893 werd 
het gebouw ook gebruikt als 
schouwburg. Het was lange tijd 
het hart van cultureel Apel-
doorn. In 1918 kreeg Apeldoorn 
er een noviteit bij: bioscoop 
Minerva aan de Paslaan. Het was 
een van de eerste bioscopen in 
nederland en een jaar ouder dan 
het beroemde theater tus-
chinsky (nu Pathé tuschinski) in 
Amsterdam. In die tijd ontwik-
kelde de binnenstad zich tot een 
stijlvol winkelgebied met fraai 
gedecoreerde winkelpanden 
in Jugendstil. De bouw van de 
Julianatoren in 1910, het Julia-
naziekenhuis aan de Sprengen-
weg en de oprichting van het 
Gymnasium in 1913 paste in het 
beeld van een zelfbewuste jonge 
stad in ontwikkeling. 

na de tweede Wereldoorlog 
volgde een tweede groeispurt 
met een nieuwe laag grootste-
delijke voorzieningen. na plan-
nen om een theater in het oude 
Oranjepark te realiseren, werd 
uiteindelijk in 1965 tegenover 
de Grote Kerk aan de Loolaan 
schouwburg en congrescentrum 
Orpheus geopend. Ook het Juli-
anaziekenhuis werd uitgebreid. 
De Julianatoren, begonnen als 
uitkijktoren, groeide uit tot een 
groter pretpark en in Park Berg 
en Bos werd in 1971 de Apen-
heul gesticht. In 1984 werden 
het koninklijk paleis en de her-
ingerichte tuinen opengesteld 
voor het publiek. Opvallend 
voor deze periode is dat er geen 
sprake was van clustering maar 
juist van spreiding van voorzie-
ningen over de stad en dat elke 
voorziening een duidelijk land-
schappelijke koppeling kreeg. 

De attracties liggen met hun 
voeten in het Veluwse land-

schap. Maar ook Orpheus ligt 
comfortabel in een volwassen 
groen decor met grote bomen. 
Het is een ontwikkeling die juist 
in deze periode vanzelfspre-
kend was. Het Centraal Beheer-
gebouw langs het spoor lag in 
een grote tuin, de kadastertoren 
is nog steeds gekoppeld aan het 
Catharina Amaliapark en ook de 
in die tijd gerealiseerde wijk-
winkelcentra of ziekenhuizen 
liggen bij of zelfs in een park. 

De derde grote groeispurt vond 
plaats in de afgelopen twintig 
jaar. In de binnenstad kwam het 
Cultuurkwartier, een clustering 
van culturele voorzieningen 
in nieuwe gebouwen. Orpheus 
werd uitgebreid en er kwamen 
nieuwe grootstedelijke voorzie-
ningen zoals het rOC-complex 
bij het station, Omnizorg aan 
de Stationsstraat en Omni-
sport langs de zutphensestraat. 
Het Julianaziekenhuis werd 
samengevoegd met het Lukas-

ziekenhuis en verhuisde naar 
het zuiden van de stad, waar 
het bestaande gebouw fors 
uitbreidde. 

Al deze voorzieningen vallen 
op door hun maat: groot, groter, 
grootst. Die grootschaligheid 
maakt het vaak een opgave 
om ze goed aan te laten sluiten 
op hun omgeving. Daarvoor 
zijn verschillende oplossingen 
bedacht, waarbij deels is terug-
gegrepen op het Apeldoorns  
recept van gebouw omgeven 
door ruimte en groen, zoals bij 

het rOC en Omnisport. Er zijn 
ook nieuwe recepten gecreëerd 
in de vorm van juist heel com-
pacte, stedelijke oplossingen 
zoals het Cultuurkwartier met 
een gezamenlijke groene bin-
nentuin als schakel tussen een 
aantal voorzieningen.

Steeds vaker worden ook oude 
gebouwen ingezet als groot-
stedelijke voorziening. Het 
ACEC-gebouw met bundeling 
van culturele instellingen in een 
oude elektronicafabriek is daar 
een mooi voorbeeld van. De 

fotovakschool heeft zich geves-
tigd in de oude nettenfabriek 
bij het station en het zwitsal-
terrein langs het Apeldoorns 
Kanaal ontwikkelt zich tot een 
spannende mix van bedrijvig-
heid, wonen en cultuur. Voor al 
die functies wordt geen nieuwe 
couturejurk ontworpen maar 
een karaktervolle vintagejurk 
hergebruikt. Het levert eigenzin-
nige en markante resultaten op 
en voegt daarmee opnieuw een 
laag toe aan de rijke culturele 
geschiedenis van de stad.

> Grote voorzieningen leveren 
vaak ook grote gebouwen op 
zoals Julianatoren (1), bioscoop 
Minerva (2), schouwburg 
Orpheus (3), Het Juliana 
Ziekenhuis (4) en Centraal 
Beheer (5). Ze werden als 
landmarks in de stad gepland (6).

1 4

6

2 3

5
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Bij de ontwikkeling en groei van Apeldoorn naar een volwassen stad 
gaat het om meer dan plekken om te wonen en te werken. Bij een stad 
en stedelijke cultuur horen ook voorzieningen om te kunnen winkelen, 
om van kunst en cultuur te kunnen genieten en om te kunnen sporten en 
recreëren. Vaak zijn die voorzieningen gehuisvest in grote gebouwen met 
een bijzondere architectuur op markante plekken, waardoor ze onderdeel 
worden van de hoofdstructuur van de stad, de boekenkast. 
Hun betekenis voor de hoofdstructuur ligt in het contrast met de ‘ge-
wone gebouwen’. De grote gebouwen zijn herkenningspunten, landmarks, 
verspreid in de stad waardoor je je goed kunt oriënteren. Een bijzondere 
architectuur geeft die gebouwen een eigen gezicht, waardoor ze nog beter 
werken als herkenningspunt. 
Dat ze afwijken van het gemiddelde komt omdat het maatpakken zijn, 
zoals een toneeltoren of een grote overdekte wielerbaan, ontworpen voor 
specifieke functies met eigen gebruikseisen. Vanuit hun functies ontstaat 
vanzelf de opgave om er een bijzonder gebouw van te maken. In Apel-
doorn zie je dat daarbij vaak wordt gekozen voor het grote gebaar. De 
vorm is vaak helder en eenvoudig. Denk aan het museum-, bibliotheek- en 
archiefgebouw CODA, wielersportcentrum Omnisport, schouwburg en con-
grescentrum Orpheus maar ook aan de nieuwe Tivoli-bioscoop. 
De decoratie van die grote gebouwen beperkt zich tot een zorgvuldige 
detaillering van de gevel en het dak of een bijzondere verlichting. Uit-
zonderingen zijn er ook. De attracties in de bosrand zoals Julianatoren 
en Apenheul bestaan niet uit grote abstracte gebouwen maar uit allerlei 
kleine gebouwen en installaties. Het zijn landschappen vol kleur, detail 
en dynamiek. Dit zijn net zo goed maatpakken; ze passen bij wat mensen 
verwachten van een attractie- of een dierenpark. 
De opgave bij grootstedelijke voorzieningen is dan ook altijd om er echt 
iets bijzonders van te maken: Apeldoorn op zijn paasbest te presenteren 
en het feest van het bezoek aan de stad zichtbaar te maken in de architec-
tuur. Uitnodigend, zelfbewust en duidelijk communicerend wat er binnen 
gebeurt. Gebouwen om trots op te zijn als stad. 

> Gebouwen voor de stad zijn maatpakken: groot van schaal, eigenzinnig van vorm en opvallend qua materiaal.

Gebouwen voor de stad
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De stadsranden – de relatie met het ommeland
De verschillen tussen oost en west in Apeldoorn – het ene deel hoog en 
droog, en het andere deel laag en nat – worden versterkt door hoe de 
stad en het omliggende landschap op elkaar aansluiten. In het westelijke 
en noordelijke deel gaat de stad bijna ongestoord en ongemerkt over van 
woonwijken in bos en weide. In het oostelijke en zuidelijke deel snijden de 
snelwegen A1 en A50 de stad abrupt af van zijn omgeving. 

De A1 geeft door zijn hoge ligging voorbijgangers een schitterende 
dwarsdoorsnede door het landschap van de Veluwe naar IJsselvallei. De 
laaggelegen A50 biedt een minder spectaculair uitzicht. Maar toch: in de 
beweging ervaren passanten een mooie afwisseling. De stad laat zich van 
zijn groenste kant zien. Een echte buitenstad. 

Voor de ‘blijvers’, de mensen die langs en achter die snelwegen leven, 
heeft de snelweg een andere gevoelswaarde. In plaats van een aangename 
‘showcase’ is de snelweg vooral een bron van hinder: lawaai, geur, geluids-
schermen en -wallen, en een barrière om de stad uit te gaan. In de stijl 
van de buitenstad is het goed om de geluidsschermen zo groen mogelijk te 
maken. Het liefst met een breed ingeplant talud, maar als er weinig ruimte 
is dan toch op zijn minst met een fraaie rand van beplanting ervoor. 

Aan de westelijke kant van de stad liggen weliswaar geen snelwegen, maar 
ook daar is de overgang van woonwijk naar bos niet altijd even soepel. Er 
staan veel rasters en hekken, niet alleen als afbakening van eigendommen 
maar ook om verkeersongelukken met zwijnen, herten en reeën te voor-
komen. Het recept om ervoor te zorgen dat ook een landschap met rasters 
en hekken er uitnodigend uitziet, is vaak eenvoudig. Waar de rasters op 
enige afstand van de weg staan met bomen ervoor, vallen ze nauwelijks 
op. Staan ze vlak langs de weg, wat soms voorkomt, dan wordt de beleving 
van het wilde, ongerepte bos geweld aan gedaan.

> De stad van buiten naar binnen: mooie groene schermen en wallen ogen vriendelijk maar laten tegelijkertijd niets 
zien van de stad die er achter verborgen ligt.

> De stad van binnen naar buiten: aan de oostzijde beperkt tot enkele smalle doorgangen, aan de westzijde 
bemoeilijkt door veel afgesloten terreinen.

> Een netwerk van routes 
over en onder de snelweg 
verbindt de stad met het 
ommeland richting het 
Zuiden en Oosten.




