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Inleiding
Groen, ruimte en natuur zijn belangrijke kwaliteiten die de identiteit van Apeldoorn vormen. 
Apeldoorn is een comfortabele gezinsstad en dat willen we blijven. Een gemeente waarin het 
voor iedereen, jong en oud, fijn wonen, werken en recreëren is. Belangrijk voor ons is de vraag 
hoe we samen kunnen leven in onze stad. Hoe zorgen we ervoor dat al onze inwoners mee kun-
nen blijven doen en zich betrokken voelen met wat er gebeurt in hun omgeving?

Apeldoorn Zuid is een van de wijken waar bovengenoemde waarden volop aanwezig zijn. In 
deze wijk komt een maatschappelijke bouwkavel beschikbaar aan de Talmastraat in het 
Staatsliedenkwartier. Met het beschikbaar stellen van deze kavel zijn wij op zoek naar een 
maatschappelijk gedreven ondernemer die met de bouw én invulling een extra impuls aan de 
buurt kan geven.

Er zijn veel voorzieningen ‘om de hoek’. Op loopafstand (maximaal 10 minuten) bevinden zich 
o.a. een klein winkelcentrum, een huisartsenpraktijk, bedrijvigheid, DokZuid (waarin o.a. 3 
basisscholen, de bibliotheek, CJG en Samen055 gevestigd zijn), sportschool, basisschool, 
middelbare school, kinderopvang, supermarkt, speeltuin en het Zuiderpark. Het treinstation 
van Apeldoorn ligt op fietsafstand en de aansluitingen op de A1 en A50 zijn eenvoudig te 
bereiken. Vanaf de Talmastraat is het tien minuten fietsen naar het centrum van Apeldoorn. De 
prachtige natuur van de Veluwe ligt twee kilometer westwaarts. 

Dit kavelpaspoort beschrijft de mogelijkheden voor het bouwen van een nieuw pand ten 
behoeve van een maatschappelijke functie op het perceel aan de Talmastraat.
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Staatsliedenkwartier
De kavel ligt in het Staatsliedenkwartier, één van de buurten in de wijk Zuid, in het stadsdeel Zuidwest. Het Staatslieden-
kwartier wordt gekenmerkt door een mix aan grondgebonden woningen en lage flats en met relatief veel groen en een 
aantal langgerekte vijvers.

De buurt biedt een aantrekkelijke woongelegenheid voor alle inkomensgroepen. In het Staatsliedenkwartier worden 
verschillende initiatieven op sociaal gebied ontwikkeld. Er wonen ruim 3.000 mensen met een multiculturele achtergrond 
in ongeveer 1.550 woningen. Naast woningen zijn er voorzieningen, zoals een sporthal, detailhandel (winkelcentrum 
Kayershof), een voetbalcourt, speeltuin, onderwijs (2 basisscholen en voortgezet onderwijs ROC Aventus).
 
Het zuidelijke deel van het Staatsliedenkwartier grenst aan het Zuiderpark.

De Talmastraat

De Talmastraat loopt parallel aan de Kayersdijk, één van de hoofdverbindingswegen van en naar het centrum. Tussen 
Kayersdijk en Talmastraat ligt een groenstrook met speeltuin. In deze groenstrook is de kavel gesitueerd. 

De groenstrook aan de Talmastraat is onlangs opgeknapt en uitgebreid met speeltoestellen in het kader van Avontuurlijk 
Spelen met een open verbinding richting de kavel. Met de herinrichting is beoogd de aanblik van de oevers van de water-
gang tussen Talmastraat en Kayersdijk te veranderen. De strakke overgang van land naar water heeft plaats gemaakt voor 
een flauw talud met beplanting erop. Dit vergroot de veiligheid voor kinderen, is leefgebied van veel dieren en veel mensen 
vinden dit mooier om te zien.



NULLA VITAE ELIT
LIBERO, PHARETRA 
 AUGUE VITAE SED 
POSEST AT LOTIS.

Maatschappelijke impuls
Voor de sloop stond er op deze maatschappelijke kavel al jaren een buurthuis genaamd “De Robbedoes”. Het buurthuis 
vervulde altijd een belangrijke rol als een huiskamer voor de buurt.
Enkele jaren geleden is de voormalig burgemeester middels het tv-programma “Undercover” in de Staatsliedenbuurt 
geweest. Dit programma heeft meer inzicht gegeven in de opbouw van de buurt, de wensen van de buurtbewoners en het 
belang van een gezamelijke plek voor de buurt. Naar aanleiding van het programma heeft de voormalige burgemeester 
een bedrag van € 15.000,- geschonken om het buurthuis weer op te knappen. Helaas bleek de staat van de Robbedoes 
slechter dan voorzien. Om toch een huiskamer voor de buurt te waarborgen is besloten deze schenking om te zetten naar 
een korting op de vraagprijs van de kavel en daarmee een ‘must’ voor deze huiskamer als voorwaarde mee te geven. De 
gemeente hoopt hiermee voor de buurtbewoners een nieuwe plek te bieden om elkaar te ontmoeten op dezelfde stek als 
waar voorheen hun buurthuis “De Robbedoes” stond en hiermee de buurt een nieuwe maatschappelijke impuls te geven.

Gezonde Buurten is een samenwerking tussen Jantje Beton, IVN Natuureducatie, kinderen, volwassenen en gemeente 
Apeldoorn. Samen werken de partijen aan het realiseren van een actieve, speelse en natuurlijke Staatsliedenbuurt in 
Apeldoorn Zuid. Eén van de wensen van de inwoners is dat het voormalige buurtgebouw weer actief wordt. Nu wordt de 
locatie waar ooit De Robbedoes stond te koop aangeboden aan een ondernemer die de buurt een plek moet bieden om 
elkaar te ontmoeten.

Maatschappelijke verkoopvoorwaarden

De verkoop van de bouwkavel gaat in verband met de beoogde maatschappelijke impuls voor de buurt samen met een 
aantal voorwaarden. Belangrijke voorwaarde is dat in het nieuwe gebouw een ruimte aanwezig moet zijn die voor minimaal 
twee ochtenden en twee avonden in de week te gebruiken is door de buurt voor maatschappelijke activiteiten, als een 
huiskamer voor de buurt. Voor dit gebruik hoeft de buurt voor de duur van minimaal 5 jaren geen huur te betalen. Deze 
ruimte hoeft niet exclusief beschikbaar te zijn voor de buurt en mag naast de vaste dagdelen ook verhuurd worden aan 
andere maatschappelijke initiatieven of bijvoorbeeld gebruikt worden door de toekomstige ondernemer dan wel toekomsti-
ge huurder/gebruiker zelf.

Om het nieuwe gebouw zoveel mogelijk te laten aansluiten op de revitalisering van de buurt is er vastgelegd op welke plek 
van de kavel gebouwd, geparkeerd en ‘vergroend’ mag worden.
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Gebied in vogelperspectiefGebied in vogelperspectief



Bestemming
De kavel aan de Talmastraat ligt in het huidige bestemmingsplan Stadsdeel Midden-Zuid van de 
gemeente Apeldoorn en heeft de bestemming ‘Maatschappelijk’. Binnen deze bestemming zijn 
er mogelijkheden voor bijvoorbeeld praktijken, klinieken, (kinder)dagverblijven, buurt- en 
clubhuizen en onderwijs, maar ook eventueel voor ateliers en dansscholen.

bestemmingsomschrijving algemeen

De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. maatschappelijke voorzieningen in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende 
Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen;
b. cultuur en ontspanning in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende Lijst van 
toegelaten vormen van cultuur en ontspanning, ter plaatse van de aanduiding ‘cultuur en 
ontspanning’; 
c. evenementen;
d. nutsvoorzieningen;
e. speelplaatsen;
f. tuin en/of erf;
g. watergangen en overige voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

Het bestemmingsplan Stadsdeel Midden-Zuid bepaald wat er in de wijk met de ruimte mag 
gebeuren. Kijk voor de exacte mogelijkheden op www.ruimtelijkeplannen.nl bij het adres 
Talmastraat 23. In de bijlage van het bestemmingsplan treft u de lijst van toegelaten Maat-
schappelijke voorzieningen en de lijst van toegelaten vormen van Cultuur en ontspanning.

Heeft u een maatschappelijk plan dat net niet past binnen de vigerende bestemming van de 
bouwkavel, dan kan het zinvol zijn om de mogelijkheden van een Omgevingsvergunning 
hiervoor te onderzoeken. Kijk hiervoor op: www.apeldoorn.nl/ter/digitaalloket/omgevingsver-
gunning-wijzigen-gebruik
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Bouwregels
De kavel is ca. 631 m2 groot, het bouwvlak hierop is 90 m2 groot (12m bij 8m). Alleen in het bouwvlak mag gebouwd 
worden. In het bouwvlak is  een gebouw toegestaan met een maximale goot- en nokhoogte van 6 meter.

10% Afwijkingsgrondslag

Het is mogelijk een vrijstelling te verkrijgen voor het afwijken ten aanzien van o.a. de voorgeschreven goot- en nokhoogte, 
grondoppervlakte, afstand van de bebouwing tot perceelsgrenzen en overige aanwijzingen, maten en afstanden eventueel 
met een overschrijding van de bouwvlakgrens, mits deze afwijkingen niet meer afwijken dan 10% van de in het bestem-
mingsplan voorgeschreven maten, afstanden en oppervlakten.

Vrijstellingen worden alleen gegeven op basis van een concreet plan. Aan de hand daarvan wordt bekeken of het steden-
bouwkundige beeld niet onevenredig wordt aangetast en zich daardoor geen dringende redenen toe verzetten.

Ruimtelijke voorwaarden aan het gebouw

Ten aanzien van het te bouwen pand stellen wij de volgende ruimtelijke eisen:

• Het gebouw staat vrij in de ruimte op een prominente plek aan een van de entrees van de wijk. Het vormt dan ook een 
accent dat zichtbaar is vanaf de Kayersdijk, de Savornin Lohmanstraat en de Talmastraat. Het vormt de eerste aanblik 
van de wijk voor mensen die vanaf de Kayersdijk de wijk binnen rijden en het gebouw is daarbij het visitekaartje;

• De prominente ligging vraagt om een bijzondere, beeldbepalende architectuur. Gezien het feit dat dit deel van 
Apeldoorn Zuid een typische exponent is van de naoorlogse wederopbouwperiode, zou de architectonische expressie 
van de nieuwbouw hierop geïnspireerd kunnen zijn;

• Het gebouw dient te worden vormgegeven als een veelzijdig gebouw met oriëntatie naar alle zijden. Dus geen gesloten 
achterkanten; 

• Maak het gebouw uitnodigend door een mooie entree;
• Opslagruimte, bergingen en andere ondergeschikte functies (vuilcontainers) dienen binnen het gebouw te worden 

opgenomen. Losse bijgebouwtjes zijn niet toegestaan.

Parkeren

Op eigen terrein zijn er mogelijkheden om maximaal 14 parkeerplaatsen te creëren. Gelet op de bestaande parkeerdruk in 
de wijk is het niet toegestaan om het parkeren ten behoeve van de maatschappelijke functie buiten het eigen terrein op de 
te lossen. Een tabel met de parkeernorm vind u als bijlage op de website voor de verkoop.

HET GEBOUW 
MOET EEN
VISITEKAART-
JE VOOR DE 
WIJK WORDEN

Bouwmogelijkheden vanuit bestemmingsplanBouwmogelijkheden vanuit bestemmingsplan
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Welstand

De locatie ligt in een gebied dat in het welstandsbeleid van gemeente Apeldoorn is gekenmerkt als ‘prominent gebied’ 
voor wat betreft ‘identiteit’ en ‘zichtbaarheid’. Zie website https://www.apeldoorn.nl/welstand?highlight=welstand 

Gemeente Apeldoorn wil dat er een goede omgevingskwaliteit is. Zo moet het veilig en leefbaar zijn. Sommige gebieden 
zijn hierbij extra belangrijk. In deze zogenaamde prominente gebieden streeft gemeente Apeldoorn naar een nog hogere 
omgevingskwaliteit. Er zijn daarbij drie soorten gebieden te onderscheiden: 

• Apeldoornse identiteitsdragers: 
dit zijn gebieden die typisch zijn voor de gemeente Apeldoorn en die we moeten beschermen. Het zijn vaak al gebie-
den met een hoge kwaliteit en dat willen we graag zo houden. Denk hierbij aan de cultuurhistorische beschermde 
gebieden, de beken en sprengen en natuurgebieden en parken;

• Zichtbare locaties: 
dit zijn gebieden waar veel inwoners en bezoekers komen en die goed zichtbaar zijn. De kwaliteit kan op veel plekken 
beter. Denk hieraan aan de locaties zichtbaar langs de snelweg en langs de ring. Ook drukke voorzieningen, zoals het 
centrum en het theater, horen hierbij;

• Dynamische gebieden: 
dit zijn de gebieden waar veel ontwikkelingen worden verwacht. Kwaliteit toevoegen kan het makkelijkste op het 
moment dat gebieden zich ontwikkelen. Denk hierbij aan het centrum en de kanaalzone.

Als uw bouwaanvraag in één van deze drie gebieden ligt en uw aanvraag heeft veel invloed op de omgeving, dan wordt de 
aanvraag behandeld door de Commissie Omgevingskwaliteit.
U kunt zien of uw aanvraag in een prominent gebied ligt. Via de website https://www.apeldoorn.nl/welstand?high-
light=welstand en het onderdeel ‘prominente gebieden en gebouwen’ kunt u meer informatie vinden en een link naar de 
betreffende kaart. Alle prominente gebieden zijn op de kaart blauw gekleurd.
Tip: als u de locatie van uw aanvraag bovenin in de zoekbalk invoert, ziet u meteen of uw aanvraag in blauw gebied ligt.
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Inrichtingsprincipes perceelInrichtingsprincipes perceel



Uitgangsunten buitenruimte

• Het nieuwe gebouw met zijn buitenruimte wordt gevoelsmatig onderdeel van het park, 
geen afgezonderde enclave;

• Zo min mogelijk verharding aanbrengen, zoveel mogelijk groen, maak er een prettige plek 
van!

• Erfafscheiding met een lage ligusterhaag (ligustrum vulgare), aansluitend op de haag die 
ook bij de speelplek wordt aangelegd.



Biodiversiteit
Natuurinclusief bouwen is voor ons als gemeente zeer belangrijk. De maatregelen verplicht om aan het SMP te kunnen 
voldoen onderstrepen we daarom des te meer. SMP staat voor Soort Management Plan en zorgt voor efficiënte natuurin-
clusieve bouw of renovaties. Het opstelde plan voor de locatie aan de Talmastraat heeft als doel de gierzwaluw, de huismus 
en de vleermuis permanent te huisvesten. De voorgestelde maatregelen uit het rapport kunnen een ecologische meer-
waarde opleveren en daarom voorgelegd worden aan het bevoegd gezag. De compenserende permanente maatregelen 
staan vermeld in het op te vragen rapport van Loo Plan B.V..
 Ecologische begeleiding bij het realisering van de bouw en de daarbij behorende en van voorzieningen is verplicht.

De nieuwe eigenaar zou ook ervoor kunnen kiezen om voorzieningen in overstekken te bouwen of door een pannendak 
geschikt te maken, of door een spouw geschikt te maken.

Hieronder een aantal voorbeelden voor verblijfplaatsen in overstekken:
• https://www.faunaprojecten.nl/product/38/vml1-laatvliegerkast.html geschikt als kraamverblijfplaats, nieuw type 

voorziening;
• https://www.faunaprojecten.nl/product/41/gzp3-gierzwaluwkast.html kast om in een overstek te plaatsen voor de 

gierzwaluw;
• https://www.faunaprojecten.nl/product/42/hmp3-huismuskast.html kast om in een overstek te plaatsen voor de 

huismus;
• https://www.faunaprojecten.nl/product/43/g1-gootbetimmering.html voor alle drie de soorten (klein zomerverblijf-

plaats, huismus en gierzwaluw;
• https://www.faunaprojecten.nl/product/34/vmpm4-entreesteen.html toegangsteen tot in de spouwmuur. Wanneer de 

ruimte in de spouw voldoende groot is (lees minimaal 48.7 h x 66 b x 14.5 d cm), dan kan het dienen als een groot 
zomerverblijf.

De huismusDe huismus
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Bodem
Met het oog op de verkoop van deze kavel kan er op basis van de resultaten van het bodemonderzoek geconcludeerd 
worden dat er geen wettelijke saneringsverplichtingen gelden. Naar aanleiding van de resultaten is het uitvoeren van een 
nader onderzoek op grond van de Wet Bodemsanering niet noodzakelijk. Ook is er geen sprake van een ernstig geval van 
bodemverontreiniging. Dit betekent dat er op dit gebied geen belemmeringen zijn op de voorgenomen transactie. Het 
bodemrapport en het daarbij behorende advies zijn beschikbaar en op te vragen.
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Handreikingen
Bij het ontwerpen van het gebouw kunt u met de onderstaande aspecten rekening houden. Dit 
zijn geen bouw-regels, maar handreikingen om het pand nóg beter tot zijn recht te laten 
komen:

• Toepassing van veel glas geeft het gebouw elan. Door zichtbaar te maken wat er zich 
binnen afspeelt aan activiteiten ‘communiceert’ het gebouw met de omgeving;  

• In het kader van Natuur Inclusief – Klimaat Adaptief bouwen (NIKA) zouden de gevels en 
het dak vergroend kunnen worden door toepassing van klimbeplanting en grasdaken;

• Het dak zou daarnaast ook voor duurzame energieopwekking kunnen worden benut door 
toepassing van zonnepanelen. Dit kan goed i.c.m. een grasdak;

• Vergroen het terrein rondom het gebouw zo veel mogelijk zodat architectuur en natuur 
samensmelten. 
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Impressie mogelijk te bouwen pand ter inspiratieImpressie mogelijk te bouwen pand ter inspiratie
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TIPS & LINKS
Voor vragen ten aanzien van de bouwregels kunt u terecht bij het omgevingsloket. U kunt een afspraak inplannen via de 
onderstaande volgende link: 
www.apeldoorn.nl/omgevingsvergunning-wijzigen-gebruik?highlight=omgevingsloket

Voor een advies op maat en vragen over energiebesparende maatregelen kunt u terecht bij het Energieloket van Energiek 
Wonen. 
Onze energieadviseurs hebben alle kennis in huis om jou met een goed en passend advies de deur uit te laten lopen. 
Kosteloos en vrijblijvend.
www.energiekapeldoorn.nl/

Voor meer inspiratie en tips zie het Dik Apeldoorns Stadskookboek: 
apeldoorn.nl/ter/apeldoornse-kookboeken
Vanaf pagina 246 betreft dit Apeldoorn Zuid.

Voor informatie ten aanzien afkoppelen van het regenwater zie:
apeldoorn.nl/koppel-regenwater-af?highlight=regenwater

Voor tips ten aanzien van natuurinclusief bouwen zie de brochure van de vogelbescherming:
vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/bewoners/brochure-verbouwplannen-

Contactgegevens

telefoon  055 - 580 25 80
e-mail  kavelsenpanden@apeldoorn.nl
website  www.apeldoorn.nl/talmastraat23 

Disclaimer

De te sluiten koopovereenkomst en het bestemmingsplan 
bevatten bepalingen die van toepassing zijn bij de uitgifte 
van een kavel. De in het kavelpaspoort weergegeven 
bouwregels zijn een samenvatting van de regels die op de 
kavels van toepassing zijn. De bepalingen die in de 
overeenkomsten en in de verschillende van toepassing 
zijnde regelgevingen worden/zijn opgenomen gaan, in het 
geval ze afwijken van de inhoud van het kavelpaspoort, te 
allen tijde voor.
 
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de 
informatie kan door de gemeente Apeldoorn echter geen 
aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de 
vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze 
informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding 
van de vermelde condities of het uitbrengen van een 
daarvan afwijkend aanbod worden wij niet gebonden, ook 
niet tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt 
slechts tot stand door kennisgeving van een in alle 
opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met 
een aanbod overeenkomende aanvaarding conform het 
geschetste biedproces.

gemeente Apeldoorn, juni 2021
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