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1. HAVEN CENTRUM



Opbouw van de presentatie

• historie van het gebied

• ambities/planvorming kanaaloevers

• project Haven Centrum
2006-2012

• project Haven Centrum
2014 en verder



Lopende tekst invoegen





Titel invoegen
Stationsstraat

Ambachtschool

Kanaal

Centrum

Huisje
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2. KANAALOEVERS

Structuurplan (1990)
- “slijtage” in het gebied

Beeldvisie Kanaaloevers (1994) 
- nieuw leven in een verlaten gebied, transformatie 

van bedrijventerrein naar woningbouw

- kanaal geen barriere maar verbinding
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2. KANAALOEVERS



Lopende tekst invoegen
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3. OUDE PLAN



Programma
woningen:      80
Appartementen:   250
Commercieel (m2):    21.000



In 2012 is er wel een

nieuw ruimtelijk plan

maar lukt het niet

afspraken te maken 

over het verlies

Discussie over 

afspraken uit OHO 

2013



8/11/16

Maar…..

Blijven in gesprek
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Ondertussen in Haven Centrum…..
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4. VAN OUD NAAR NIEUW

Begin 2015 van praten naar onderhandelen via

tweetraps rakket 

• stap 1: zicht op bijdrage van De Verbinding aan 

tekort;

• stap 2: samen tekenen aan nieuw 

stedebouwkundig concept.

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNyiurfe8sgCFUhXGgoddK0FCA&url=https%3A%2F%2Flonieke.wordpress.com%2Ftag%2Fconversation-management%2F&psig=AFQjCNFXn1AQO13DBThx7dma8KM4Q7Dpmw&ust=1446587965814500
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNyiurfe8sgCFUhXGgoddK0FCA&url=https%3A%2F%2Flonieke.wordpress.com%2Ftag%2Fconversation-management%2F&psig=AFQjCNFXn1AQO13DBThx7dma8KM4Q7Dpmw&ust=1446587965814500
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1. 2 gebieDsbesCHRijVing
De locatie is een van de laatste deelgebieden in de beeld-
visie Kanaaloevers. De reeds gerealiseerde projecten 
vormen de context waarbinnen het stedenbouwkundig plan 
moet passen. Het is de kunst een evenwicht te vinden 
tussen eigenheid en samenhang.

voorgeschiedenis
tussen 1825 en 1829 werd het eerste deel van het Apel-
doorns Kanaal van Hattem naar Apeldoorn aangelegd. 
later, tussen 1858 en 1868, werd het kanaal verlengd tot 
aan Dieren. in de buurt van de binnenstad werd het kanaal 
met een markante bocht om het nabijgelegen landgoed 
welgelegen heen gelegd. De papierindustrie, de bouw en 
het personenvervoer profiteerden van de nieuwe vaarroute. 
grote hoeveelheden bakstenen en klinkers werden via het 
kanaal naar de stad gebracht. De aanleg van spoorlijnen, 
eind negentiende eeuw, maakte het gebied rondom het 
kanaal nog aantrekkelijker voor de vestiging van fabrieken. 
Om aan de groeiende vraag naar bedrijventerreinen te 
voldoen, kocht de gemeente in 1917 het aanvankelijk 
gespaarde landgoed welgelegen om het vanaf 1920 in te 
richten als terrein voor onder andere het slachthuis, het 
vervoersbedrijf (VAD) en de reinigingsdienst. Uiteindelijk 
werden beide oevers van het kanaal gebruikt voor bedrijfs-
activiteiten. 

na de tweede wereldoorlog nam het belang van vervoer 
over water snel af door de opkomst van het goedkopere 
wegvervoer. Het kanaal werd in fases voor de scheepvaart 
gesloten. na de opheffing van de scheepsvaart in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw, bleef het kanaal in zekere zin 
‘levenloos’ achter. Apeldoorn wist zich geen raad met de 
‘nutteloze’ waterloop direct naast de binnenstad. gedu-
rende de jaren zeventig en tachtig werd het kanaal ervaren 
als een hinderlijke barrière tussen het stadscentrum en de 
nieuwe wijken Zevenhuizen en De maten. 

in de jaren negentig veranderde het denken over het kanaal 
en kwam er een hernieuwde waardering. De markante 
s bocht, de karakteristieke waterwerken, het water en de 
groene oevers zouden de beleving en identiteit van 
Apeldoorn kunnen versterken. er kwamen plannen om de 
kanaaloevers te ontwikkelen voor woningbouw en om via de 
herontwikkeling van welgelegen een betere verbinding te 
maken tussen het oostelijke deel van de stad en de binnen-
stad. 

binnen de vernieuwing van het gebied vormde het kanaal 
het centrale element in het ontwerp. Veel aandacht ging uit 
naar het maken van routes voor fietsers en voetgangers 
langs de groene oevers van het kanaal. De gebouwen 
werden als decorstukken ingezet om de ruimte om het 
kanaal en de nieuwe ontsluitingsweg te begrenzen en te 
begeleiden. Heel belangrijk voor de stad was ook de bouw 
van een fietsbrug over het kanaal, waardoor de beide delen 
van de stad beter met elkaar verbonden werden. De aanleg 
van de Quarles van Uffordlaan zorgde ervoor dat het 
verkeer beter door de stad (en om de binnenstad heen) 
geleid kan worden, waardoor het gebied rond het kanaal 
zelf in de luwte kan liggen.

> Bedrijventerrein transformeert in  
stedelijk woongebied

Tussen 1825 en 1829 werd het eerste deel van het Apeldoorns Kanaal 
van Hattem naar Apeldoorn aangelegd. Later, tussen 1858 en 1868, werd 
het kanaal verlengd tot aan Dieren. In de buurt van de binnenstad werd 
het kanaal met een markante bocht om het nabijgelegen landgoed Welge
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profiteerden van de nieuwe vaarroute. Grote hoeveelheden bakstenen 
en klinkers werden via het kanaal naar de stad gebracht. De aanleg van 
spoorlijnen, eind negentiende eeuw, maakte het gebied rondom het kanaal 
nog aantrekkelijker voor de vestiging van fabrieken.

Om aan de groeiende vraag naar bedrijventerreinen te voldoen, kocht de 
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het vervoersbedrijf (VAD) en de reinigingsdienst. Uiteindelijk werden beide 
oevers van het kanaal gebruikt voor bedrijfsactiviteiten. Na de Tweede 
Wereldoorlog nam het belang van vervoer over water snel af door de op
komst van het goedkopere wegvervoer. Het kanaal werd in fases voor de 
scheepvaart gesloten.

Na de opheffing van de scheepsvaart in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw, bleef het kanaal in zekere zin ‘levenloos’ achter. Apeldoorn wist zich 
geen raad met de ‘nutteloze’ waterloop direct naast de binnenstad. Gedu
rende de jaren zeventig en tachtig werd het kanaal ervaren als een hinder
lijke barrière tussen het stadscentrum en de nieuwe wijken Zevenhuizen 
en De Maten. In de jaren negentig veranderde het denken over het kanaal 
en kwam er een hernieuwde waardering. De markante Sbocht, de karak
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kanaaloevers te ontwikkelen voor woningbouw en om via de herontwikke
ling van Welgelegen een betere verbinding te maken tussen het oostelijke 
deel van de stad en de binnenstad.

Binnen de vernieuwing van het gebied vormde het kanaal het centrale 
element in het ontwerp. Veel aandacht ging uit naar het maken van routes 
voor fietsers en voetgangers langs de groene oevers van het kanaal. De 
 gebouwen werden als decorstukken ingezet om de ruimte om het kanaal 
en de nieuwe ontsluitingsweg te begrenzen en te begeleiden. Heel be
langrijk voor de stad was ook de bouw van een fietsbrug over het kanaal, 
waardoor de beide delen van de stad beter met elkaar verbonden werden. 
De aanleg van de Quarles van Uffordlaan zorgde ervoor dat het verkeer 
beter door de stad (en om de binnenstad heen) geleid kan worden, waar
door het gebied rond het kanaal zelf in de luwte kan liggen. 

Binnenstad / Kanaaloevers, Welgelegen en De Vlijt

> De beeldvisie uit 1993 vormt al twintig jaar de leidraad voor de geleidelijke transformatie van de kanaalzone. Het 
gerealiseerde beeld komt opvallend overeen met de verbeelding uit 1993.

> Het Apeldoorns Kanaal bleef tot de jaren vijftig in gebruik als belangrijke vervoersroute voor de industrie.

440  Gebiedsrecepten   De verbouwing  441

Beeldvisie kanaaloevers
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Kanaaloevers
/Welgelegen
/De Vlijt

  Alles draait om het kanaal

> Ruimtelijke opbouw 
van Kanaaloevers, Nieuw 
Welgelegen en De Vlijt: 
nieuwe wanden maken het 
kanaal tot centrale groene 
ruimte.

436  Gebiedsrecepten   De verbouwing  437

1.1 OpgAVen
Het streven is om op deze plek een goede afronding te 
maken van de Kanaaloevers. Dat betekent dat de ontwerp-
principes die in de kanaaloevers worden toegepast, ook op 
deze plek worden ingezet. en de continuïteit van stedelijke 
structuren van een hogere orde, zoals de molenstraat en 
het Kanaal, moeten op een passende wijze worden afge-
maakt. Het gebied is in potentie een schakel tussen de 
binnenstad en het kanaal. Dit sluit aan bij een van de 
belangrijkste doelstellingen uit de beeldvisie, namelijk om 
het kanaal weer deel te laten uitmaken van het stedelijke 
gebied.

er zijn dus een paar vraagstukken in het gebied die vragen 
om een passende oplossing:
1. ten eerste is er een financiële opgave. partijen hebben 

op basis van oude planambities bijna het volledige 
plangebied in eigendom, zonder dat daar op dit 
moment concrete opbrengsten tegenover staan.

2. Het gebied heeft een duidelijk gebrek aan ‘levendig-
heid’. Het is op dit moment in de beleving geen veilige 
en vriendelijke ontmoetingsplek, hoewel er door de 
aanleg van het tijdelijke park en het tijdelijk gebruik 
van de Ambachtsschool veel is verbeterd. Het feit dat 
er naast Omnizorg weinig andere bewoners zijn in het 
gebied, werkt nadelig op het gevoel van sociale 
veiligheid. er zijn met andere woorden te weinig ogen 
gericht op het gebied.

3. Het gebied bevat één van de parkeergarages die de 
binnenstad moeten voeden met bezoekers: Koningsha-
ven. Helaas wordt deze parkeergarage niet zoveel 
gebruikt; hij ligt op afstand van de molenstraat 
Centrum en is niet goed zichtbaar vanaf de hoofdrou-
tes.

4. Voor de aanleg van het tijdelijke park ontbeerde het 
gebied een duidelijke identiteit. met de aanleg van het 
tijdelijk park en het mural street art festival is dat 
veranderd. Ook het behoud van de Ambachtsschool 

(gebouw en nieuwe gebruikers) en het kleine huisje 
hebben daartoe bijgedragen. Het is de kunst voort te 
bouwen op deze nieuw verworven identiteit en deze om 
te vormen naar iets dat past bij een stadswijk.

5. De continuïteit van stedelijke structuren, zoals de 
molenstraat Centrum en het Kanaal, is ter hoogte van 
het plangebied onderbroken.

6. in de plannen voor de kanaaloevers is een aanzet 
gegeven om de bebouwing langs de straat een 
‘stedelijke’ hoogte  te geven van minimaal 4 tot 
maximaal 6 lagen. Het toevoegen van grondgebonden 
woningen maakt het ingewikkeld om dit ruimtelijk 
beeld door te zetten en de samenhang en continuïteit 
van de molenstraat te versterken.

Voor het ruimtelijk ontwerp betekent dit concreet dat er de 
volgende opgaven zijn:
1. Het maken van begeleidende bebouwing langs het 

Kanaal en de molenstraat, die past bij de omgeving.
2. Het behoud van de openbare oever langs het kanaal
3. Het maken van een route tussen stationsstraat 

(binnenstad) en het kanaal
4. Het gebruiken van ontwerpprincipes uit de kanaaloe-

vers (hoeken, overgangen openbaar-privé, materialisa-
tie, parkeeroplossing, hoogteaccenten)

5. Het toevoegen van een groene en levendige stadswijk, 
passend bij de Apeldoornse behoefte

6. Voormalig Kayersbeektracé als ontwerpaanleiding in 
de openbare ruimte gebruiken

opgaven
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1.4 KAnAAlOeVeRs - 
beelDbepAlenDe ingReDiënten 
in de Kanaaloevers worden een paar bepalende ontwerp-
middelen ingezet, die het gebied zijn samenhang en 
kwaliteit geven. De uitgekiende compositie van bebouwing 
en openbare ruimte rondom het kanaal is tot op het kleinste 
detail ontworpen. De openbare ruimte is altijd omzoomd 
door bebouwing met voorkanten. Dit geeft een veilig gevoel 
voor de mensen op straat. De rommeligheid die hoort bij de 
achterkanten van woningen – kliko’s, bergingen en fietsen 
– blijft bijna overal uit het zicht van de openbare ruimte. 
Zelfs de ingangen en hellingbanen van de parkeergarages 
zijn bijna onzichtbaar opgenomen in de bebouwing. er zijn 
veel mooie soorten baksteen en typen metselwerk in de 
gevels gebruikt.

in de Kanaaloevers zijn nog meer ruimtelijke ‘ingrediënten’ 
gebruikt. in alle deelprojecten zijn ze wel op de een of 
andere manier toegepast. Om de samenhang tussen de 
verschillende deelgebieden te behouden, is het belangrijk 
om ze ook in het plan voor Haven Centrum toe te passen:
•	 Het kanaal zorgt voor grote stadsruimten die worden 

omgeven door hogere bebouwing (4-6 lagen), met op 
cruciale plekken een extra hoogte-accent (4 tot 8 
lagen)

•	 wanden zijn gericht op het kanaal en de overige 
stedelijke hoofdstructuurlijnen (zoals de molenstraat)

•	 De woonbuurtjes liggen in de luwte; achter een hogere 
schil ligt een kleinschaliger binnenwereld. 

•	 Harde kades en zachte oevers: de stad raakt het water;
•	 een roodbruin tapijt van klinkers, dat voor samenhang 

zorgt en waarbinnen elk buurtje zijn eigen stukje groen 
heeft;

•	 Oog voor detail: heldere en robuuste overgangen 
tussen openbaar en privé, mee-ontworpen met de 

woning, op de openbare ruimte zijn voorkanten gericht, 
ook bij de hoekwoningen;

•	 parkeren voor bewoners gebeurt uit het zicht van de 
openbare ruimte en de entrees van de parkeerhoven 
aan de straatzijde zijn zo gesloten als mogelijk, 
bijvoorbeeld door stenen bergingen of muren als 
“opsluiting” van de haaks parkeerstroken;

•	 Het hoofmateriaal voor de woningen is baksteen en er 
worden bijzondere typen metselwerk toegepast

•	 De overgangen priveprivé / openbaar worden zorgvul-
dig ontworpen, op een hoogwaardige manier en 
passend bij de architectuur, zoals gemetselde planten-
bakken langs de gevels, bankjes en dergelijke.

dan niet alleen over behoud van de hoofdlijnen maar ook om de aandacht 
voor het detail, zoals de manier van voegen van het metselwerk of hoe 
verlichting is geïntegreerd in gebouwen. 

De erfafscheidingen die aan de straat grenzen, zijn meeontworpen en 
meegebouwd met de woningen: een laag muurtje aan de voorkant, een 
hogere muur aan de zijkant of een begroeid hekwerk op een hoek. Als 
 woningen direct aan de stoep of straat grenzen, zijn er gemetselde plan
tenbakken als overgang van de stoep naar de woning geïntegreerd. Zo 
blijven voorbijgangers op enige afstand en kunnen ze door de ramen naar 
binnen kijken. Daarnaast geven de bloembakken de vaak smalle straten 
een groen aanzien. Ook iets om trots en zuinig op te zijn. 

Het oude Welgelegen
Het oudste deel van de grootschalige herontwikkeling van het kanaalge
bied (Welgelegen) bestaat uit een bekend recept: dat van de linten met 
Apeldoornse huisjes en kleine middenstandswoningen. Hierover staat meer 
op pagina 100. Wat opvalt in dit gebied is de relatief grote afstand tussen 
de wegen, geïnspireerd op de verkaveling van het oude landgoed dat hier 
ooit lag. Daardoor zijn de tuinen tussen de woningen groot, wat tot gevolg 
heeft dat er veel groen is en je ook over tuinen heen kunt kijken naar de 
grote gebouwen langs het kanaal. 

Aan de buitenzijde langs de Wapenrustlaan wordt het buurtje afge
zoomd met een wit biesje: een serie witte huizen in een rijtje achter een 
 watergang met een brede, groene oever. Het is duidelijk een poging om 
het wat chaotische geheel te vatten in een heldere rand en zo de stedelijke 
hoofdwegen een rustige begeleiding van bebouwing te geven. Eigenlijk is 
dit hetzelfde principe als later is toegepast bij de Kanaaloevers: een helder 
en eenduidig kader met een verrassende binnenwereld.

Ook de invulling van het gebied zelf is bijzonder. Er staan veel bedrijfs
gebouwen gewoon tussen de woningen in, op achterterreinen bij huizen of 
grenzend aan de weg. Het is een wonderlijke mengeling van Apeldoornse 
huisjes, kleine villa’s en rechthoekige bedrijfsgebouwen en loodsen. Het is 
een vroeg voorbeeld van wat we tegenwoordig overal willen: mengen van 
wonen en werken, verschillende soorten gebruikers en een gevarieerd en 
levendig stadsbeeld.

Tip!
 Ontwerp de bebouwing en de erfafscheiding als één geheel. 
  Pas gebiedseigen details toe zoals poorten en onderdoorgangen, hoekramen en erkers, plantenbakken, 
lage muurtjes en hagen.
  Gebruik baksteen als hoofdmateriaal voor de gebouwen en let vooral op de kleur en de grootte van de 
voegen.
 Kleur als accent in de gevel kan best, maar houd het bescheiden en laat het niet overheersen.  
  Stop het parkeren zoveel mogelijk weg in parkeergarages, zodat er weinig auto’s op straat staan en de 
wegen stedelijk smal kunnen blijven.

> Meegebouwde plantenbakken langs de gevels zorgen voor afstand tot de ramen of de tuin en dus voor 
privacy. Tegelijk maken ze de straat een stuk groener.

> Typische gebiedsdetails 
die steeds terug te 
vinden zijn: poorten en 
onderdoorgangen, lage 
gemetselde plantenbakken 
of bankjes die (ook) de 
privacy waarborgen.

> In de gevels zijn veel bijzonderheden te ontdekken, van bakstenen erkers tot speciale metselverbanden en 
afwijkende steensoorten.

Binnenstad / Kanaaloevers, Welgelegen en De Vlijt
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voor het detail, zoals de manier van voegen van het metselwerk of hoe 
verlichting is geïntegreerd in gebouwen. 

De erfafscheidingen die aan de straat grenzen, zijn meeontworpen en 
meegebouwd met de woningen: een laag muurtje aan de voorkant, een 
hogere muur aan de zijkant of een begroeid hekwerk op een hoek. Als 
 woningen direct aan de stoep of straat grenzen, zijn er gemetselde plan
tenbakken als overgang van de stoep naar de woning geïntegreerd. Zo 
blijven voorbijgangers op enige afstand en kunnen ze door de ramen naar 
binnen kijken. Daarnaast geven de bloembakken de vaak smalle straten 
een groen aanzien. Ook iets om trots en zuinig op te zijn. 

Het oude Welgelegen
Het oudste deel van de grootschalige herontwikkeling van het kanaalge
bied (Welgelegen) bestaat uit een bekend recept: dat van de linten met 
Apeldoornse huisjes en kleine middenstandswoningen. Hierover staat meer 
op pagina 100. Wat opvalt in dit gebied is de relatief grote afstand tussen 
de wegen, geïnspireerd op de verkaveling van het oude landgoed dat hier 
ooit lag. Daardoor zijn de tuinen tussen de woningen groot, wat tot gevolg 
heeft dat er veel groen is en je ook over tuinen heen kunt kijken naar de 
grote gebouwen langs het kanaal. 

Aan de buitenzijde langs de Wapenrustlaan wordt het buurtje afge
zoomd met een wit biesje: een serie witte huizen in een rijtje achter een 
 watergang met een brede, groene oever. Het is duidelijk een poging om 
het wat chaotische geheel te vatten in een heldere rand en zo de stedelijke 
hoofdwegen een rustige begeleiding van bebouwing te geven. Eigenlijk is 
dit hetzelfde principe als later is toegepast bij de Kanaaloevers: een helder 
en eenduidig kader met een verrassende binnenwereld.

Ook de invulling van het gebied zelf is bijzonder. Er staan veel bedrijfs
gebouwen gewoon tussen de woningen in, op achterterreinen bij huizen of 
grenzend aan de weg. Het is een wonderlijke mengeling van Apeldoornse 
huisjes, kleine villa’s en rechthoekige bedrijfsgebouwen en loodsen. Het is 
een vroeg voorbeeld van wat we tegenwoordig overal willen: mengen van 
wonen en werken, verschillende soorten gebruikers en een gevarieerd en 
levendig stadsbeeld.

Tip!
 Ontwerp de bebouwing en de erfafscheiding als één geheel. 
  Pas gebiedseigen details toe zoals poorten en onderdoorgangen, hoekramen en erkers, plantenbakken, 
lage muurtjes en hagen.
  Gebruik baksteen als hoofdmateriaal voor de gebouwen en let vooral op de kleur en de grootte van de 
voegen.
 Kleur als accent in de gevel kan best, maar houd het bescheiden en laat het niet overheersen.  
  Stop het parkeren zoveel mogelijk weg in parkeergarages, zodat er weinig auto’s op straat staan en de 
wegen stedelijk smal kunnen blijven.

> Meegebouwde plantenbakken langs de gevels zorgen voor afstand tot de ramen of de tuin en dus voor 
privacy. Tegelijk maken ze de straat een stuk groener.

> Typische gebiedsdetails 
die steeds terug te 
vinden zijn: poorten en 
onderdoorgangen, lage 
gemetselde plantenbakken 
of bankjes die (ook) de 
privacy waarborgen.

> In de gevels zijn veel bijzonderheden te ontdekken, van bakstenen erkers tot speciale metselverbanden en 
afwijkende steensoorten.
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In de gevels zijn veel bijzonderheden te ontdekken, van bakstenen erkers tot 

speciale metselverbanden en afwijkende steensoorten

Typische gebiedsdetails die 

steeds terug te vinden zijn: 

poorten en onderdoorgangen, 

lage gemetselde plantenbak-

ken of bankjes die (ook) de 

privacy waarborgen

Meegebouwde plantenbakken langs de gevels zorgen voor afstand tot de ramen of 

de tuin en dus voor privacy. Tegelijk maken ze de straat een stuk groener.

7 Haven Centrum  stedenbouwkundige verkenning 8

1.4 KAnAAlOeVeRs - 
beelDbepAlenDe ingReDiënten 
in de Kanaaloevers worden een paar bepalende ontwerp-
middelen ingezet, die het gebied zijn samenhang en 
kwaliteit geven. De uitgekiende compositie van bebouwing 
en openbare ruimte rondom het kanaal is tot op het kleinste 
detail ontworpen. De openbare ruimte is altijd omzoomd 
door bebouwing met voorkanten. Dit geeft een veilig gevoel 
voor de mensen op straat. De rommeligheid die hoort bij de 
achterkanten van woningen – kliko’s, bergingen en fietsen 
– blijft bijna overal uit het zicht van de openbare ruimte. 
Zelfs de ingangen en hellingbanen van de parkeergarages 
zijn bijna onzichtbaar opgenomen in de bebouwing. er zijn 
veel mooie soorten baksteen en typen metselwerk in de 
gevels gebruikt.

in de Kanaaloevers zijn nog meer ruimtelijke ‘ingrediënten’ 
gebruikt. in alle deelprojecten zijn ze wel op de een of 
andere manier toegepast. Om de samenhang tussen de 
verschillende deelgebieden te behouden, is het belangrijk 
om ze ook in het plan voor Haven Centrum toe te passen:
•	 Het kanaal zorgt voor grote stadsruimten die worden 

omgeven door hogere bebouwing (4-6 lagen), met op 
cruciale plekken een extra hoogte-accent (4 tot 8 
lagen)

•	 wanden zijn gericht op het kanaal en de overige 
stedelijke hoofdstructuurlijnen (zoals de molenstraat)

•	 De woonbuurtjes liggen in de luwte; achter een hogere 
schil ligt een kleinschaliger binnenwereld. 

•	 Harde kades en zachte oevers: de stad raakt het water;
•	 een roodbruin tapijt van klinkers, dat voor samenhang 

zorgt en waarbinnen elk buurtje zijn eigen stukje groen 
heeft;

•	 Oog voor detail: heldere en robuuste overgangen 
tussen openbaar en privé, mee-ontworpen met de 

woning, op de openbare ruimte zijn voorkanten gericht, 
ook bij de hoekwoningen;

•	 parkeren voor bewoners gebeurt uit het zicht van de 
openbare ruimte en de entrees van de parkeerhoven 
aan de straatzijde zijn zo gesloten als mogelijk, 
bijvoorbeeld door stenen bergingen of muren als 
“opsluiting” van de haaks parkeerstroken;

•	 Het hoofmateriaal voor de woningen is baksteen en er 
worden bijzondere typen metselwerk toegepast

•	 De overgangen priveprivé / openbaar worden zorgvul-
dig ontworpen, op een hoogwaardige manier en 
passend bij de architectuur, zoals gemetselde planten-
bakken langs de gevels, bankjes en dergelijke.

dan niet alleen over behoud van de hoofdlijnen maar ook om de aandacht 
voor het detail, zoals de manier van voegen van het metselwerk of hoe 
verlichting is geïntegreerd in gebouwen. 

De erfafscheidingen die aan de straat grenzen, zijn meeontworpen en 
meegebouwd met de woningen: een laag muurtje aan de voorkant, een 
hogere muur aan de zijkant of een begroeid hekwerk op een hoek. Als 
 woningen direct aan de stoep of straat grenzen, zijn er gemetselde plan
tenbakken als overgang van de stoep naar de woning geïntegreerd. Zo 
blijven voorbijgangers op enige afstand en kunnen ze door de ramen naar 
binnen kijken. Daarnaast geven de bloembakken de vaak smalle straten 
een groen aanzien. Ook iets om trots en zuinig op te zijn. 

Het oude Welgelegen
Het oudste deel van de grootschalige herontwikkeling van het kanaalge
bied (Welgelegen) bestaat uit een bekend recept: dat van de linten met 
Apeldoornse huisjes en kleine middenstandswoningen. Hierover staat meer 
op pagina 100. Wat opvalt in dit gebied is de relatief grote afstand tussen 
de wegen, geïnspireerd op de verkaveling van het oude landgoed dat hier 
ooit lag. Daardoor zijn de tuinen tussen de woningen groot, wat tot gevolg 
heeft dat er veel groen is en je ook over tuinen heen kunt kijken naar de 
grote gebouwen langs het kanaal. 

Aan de buitenzijde langs de Wapenrustlaan wordt het buurtje afge
zoomd met een wit biesje: een serie witte huizen in een rijtje achter een 
 watergang met een brede, groene oever. Het is duidelijk een poging om 
het wat chaotische geheel te vatten in een heldere rand en zo de stedelijke 
hoofdwegen een rustige begeleiding van bebouwing te geven. Eigenlijk is 
dit hetzelfde principe als later is toegepast bij de Kanaaloevers: een helder 
en eenduidig kader met een verrassende binnenwereld.

Ook de invulling van het gebied zelf is bijzonder. Er staan veel bedrijfs
gebouwen gewoon tussen de woningen in, op achterterreinen bij huizen of 
grenzend aan de weg. Het is een wonderlijke mengeling van Apeldoornse 
huisjes, kleine villa’s en rechthoekige bedrijfsgebouwen en loodsen. Het is 
een vroeg voorbeeld van wat we tegenwoordig overal willen: mengen van 
wonen en werken, verschillende soorten gebruikers en een gevarieerd en 
levendig stadsbeeld.

Tip!
 Ontwerp de bebouwing en de erfafscheiding als één geheel. 
  Pas gebiedseigen details toe zoals poorten en onderdoorgangen, hoekramen en erkers, plantenbakken, 
lage muurtjes en hagen.
  Gebruik baksteen als hoofdmateriaal voor de gebouwen en let vooral op de kleur en de grootte van de 
voegen.
 Kleur als accent in de gevel kan best, maar houd het bescheiden en laat het niet overheersen.  
  Stop het parkeren zoveel mogelijk weg in parkeergarages, zodat er weinig auto’s op straat staan en de 
wegen stedelijk smal kunnen blijven.

> Meegebouwde plantenbakken langs de gevels zorgen voor afstand tot de ramen of de tuin en dus voor 
privacy. Tegelijk maken ze de straat een stuk groener.

> Typische gebiedsdetails 
die steeds terug te 
vinden zijn: poorten en 
onderdoorgangen, lage 
gemetselde plantenbakken 
of bankjes die (ook) de 
privacy waarborgen.

> In de gevels zijn veel bijzonderheden te ontdekken, van bakstenen erkers tot speciale metselverbanden en 
afwijkende steensoorten.
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  Pas gebiedseigen details toe zoals poorten en onderdoorgangen, hoekramen en erkers, plantenbakken, 
lage muurtjes en hagen.
  Gebruik baksteen als hoofdmateriaal voor de gebouwen en let vooral op de kleur en de grootte van de 
voegen.
 Kleur als accent in de gevel kan best, maar houd het bescheiden en laat het niet overheersen.  
  Stop het parkeren zoveel mogelijk weg in parkeergarages, zodat er weinig auto’s op straat staan en de 
wegen stedelijk smal kunnen blijven.

> Meegebouwde plantenbakken langs de gevels zorgen voor afstand tot de ramen of de tuin en dus voor 
privacy. Tegelijk maken ze de straat een stuk groener.

> Typische gebiedsdetails 
die steeds terug te 
vinden zijn: poorten en 
onderdoorgangen, lage 
gemetselde plantenbakken 
of bankjes die (ook) de 
privacy waarborgen.

> In de gevels zijn veel bijzonderheden te ontdekken, van bakstenen erkers tot speciale metselverbanden en 
afwijkende steensoorten.
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1.4 KAnAAlOeVeRs - 
beelDbepAlenDe ingReDiënten 
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door bebouwing met voorkanten. Dit geeft een veilig gevoel 
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schil ligt een kleinschaliger binnenwereld. 

•	 Harde kades en zachte oevers: de stad raakt het water;
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zorgt en waarbinnen elk buurtje zijn eigen stukje groen 
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•	 Oog voor detail: heldere en robuuste overgangen 
tussen openbaar en privé, mee-ontworpen met de 

woning, op de openbare ruimte zijn voorkanten gericht, 
ook bij de hoekwoningen;
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aan de straatzijde zijn zo gesloten als mogelijk, 
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bakken langs de gevels, bankjes en dergelijke.

dan niet alleen over behoud van de hoofdlijnen maar ook om de aandacht 
voor het detail, zoals de manier van voegen van het metselwerk of hoe 
verlichting is geïntegreerd in gebouwen. 

De erfafscheidingen die aan de straat grenzen, zijn meeontworpen en 
meegebouwd met de woningen: een laag muurtje aan de voorkant, een 
hogere muur aan de zijkant of een begroeid hekwerk op een hoek. Als 
 woningen direct aan de stoep of straat grenzen, zijn er gemetselde plan
tenbakken als overgang van de stoep naar de woning geïntegreerd. Zo 
blijven voorbijgangers op enige afstand en kunnen ze door de ramen naar 
binnen kijken. Daarnaast geven de bloembakken de vaak smalle straten 
een groen aanzien. Ook iets om trots en zuinig op te zijn. 

Het oude Welgelegen
Het oudste deel van de grootschalige herontwikkeling van het kanaalge
bied (Welgelegen) bestaat uit een bekend recept: dat van de linten met 
Apeldoornse huisjes en kleine middenstandswoningen. Hierover staat meer 
op pagina 100. Wat opvalt in dit gebied is de relatief grote afstand tussen 
de wegen, geïnspireerd op de verkaveling van het oude landgoed dat hier 
ooit lag. Daardoor zijn de tuinen tussen de woningen groot, wat tot gevolg 
heeft dat er veel groen is en je ook over tuinen heen kunt kijken naar de 
grote gebouwen langs het kanaal. 

Aan de buitenzijde langs de Wapenrustlaan wordt het buurtje afge
zoomd met een wit biesje: een serie witte huizen in een rijtje achter een 
 watergang met een brede, groene oever. Het is duidelijk een poging om 
het wat chaotische geheel te vatten in een heldere rand en zo de stedelijke 
hoofdwegen een rustige begeleiding van bebouwing te geven. Eigenlijk is 
dit hetzelfde principe als later is toegepast bij de Kanaaloevers: een helder 
en eenduidig kader met een verrassende binnenwereld.

Ook de invulling van het gebied zelf is bijzonder. Er staan veel bedrijfs
gebouwen gewoon tussen de woningen in, op achterterreinen bij huizen of 
grenzend aan de weg. Het is een wonderlijke mengeling van Apeldoornse 
huisjes, kleine villa’s en rechthoekige bedrijfsgebouwen en loodsen. Het is 
een vroeg voorbeeld van wat we tegenwoordig overal willen: mengen van 
wonen en werken, verschillende soorten gebruikers en een gevarieerd en 
levendig stadsbeeld.

Tip!
 Ontwerp de bebouwing en de erfafscheiding als één geheel. 
  Pas gebiedseigen details toe zoals poorten en onderdoorgangen, hoekramen en erkers, plantenbakken, 
lage muurtjes en hagen.
  Gebruik baksteen als hoofdmateriaal voor de gebouwen en let vooral op de kleur en de grootte van de 
voegen.
 Kleur als accent in de gevel kan best, maar houd het bescheiden en laat het niet overheersen.  
  Stop het parkeren zoveel mogelijk weg in parkeergarages, zodat er weinig auto’s op straat staan en de 
wegen stedelijk smal kunnen blijven.

> Meegebouwde plantenbakken langs de gevels zorgen voor afstand tot de ramen of de tuin en dus voor 
privacy. Tegelijk maken ze de straat een stuk groener.

> Typische gebiedsdetails 
die steeds terug te 
vinden zijn: poorten en 
onderdoorgangen, lage 
gemetselde plantenbakken 
of bankjes die (ook) de 
privacy waarborgen.

> In de gevels zijn veel bijzonderheden te ontdekken, van bakstenen erkers tot speciale metselverbanden en 
afwijkende steensoorten.

Binnenstad / Kanaaloevers, Welgelegen en De Vlijt

450  Gebiedsrecepten   De verbouwing  451

dan niet alleen over behoud van de hoofdlijnen maar ook om de aandacht 
voor het detail, zoals de manier van voegen van het metselwerk of hoe 
verlichting is geïntegreerd in gebouwen. 

De erfafscheidingen die aan de straat grenzen, zijn meeontworpen en 
meegebouwd met de woningen: een laag muurtje aan de voorkant, een 
hogere muur aan de zijkant of een begroeid hekwerk op een hoek. Als 
 woningen direct aan de stoep of straat grenzen, zijn er gemetselde plan
tenbakken als overgang van de stoep naar de woning geïntegreerd. Zo 
blijven voorbijgangers op enige afstand en kunnen ze door de ramen naar 
binnen kijken. Daarnaast geven de bloembakken de vaak smalle straten 
een groen aanzien. Ook iets om trots en zuinig op te zijn. 

Het oude Welgelegen
Het oudste deel van de grootschalige herontwikkeling van het kanaalge
bied (Welgelegen) bestaat uit een bekend recept: dat van de linten met 
Apeldoornse huisjes en kleine middenstandswoningen. Hierover staat meer 
op pagina 100. Wat opvalt in dit gebied is de relatief grote afstand tussen 
de wegen, geïnspireerd op de verkaveling van het oude landgoed dat hier 
ooit lag. Daardoor zijn de tuinen tussen de woningen groot, wat tot gevolg 
heeft dat er veel groen is en je ook over tuinen heen kunt kijken naar de 
grote gebouwen langs het kanaal. 

Aan de buitenzijde langs de Wapenrustlaan wordt het buurtje afge
zoomd met een wit biesje: een serie witte huizen in een rijtje achter een 
 watergang met een brede, groene oever. Het is duidelijk een poging om 
het wat chaotische geheel te vatten in een heldere rand en zo de stedelijke 
hoofdwegen een rustige begeleiding van bebouwing te geven. Eigenlijk is 
dit hetzelfde principe als later is toegepast bij de Kanaaloevers: een helder 
en eenduidig kader met een verrassende binnenwereld.

Ook de invulling van het gebied zelf is bijzonder. Er staan veel bedrijfs
gebouwen gewoon tussen de woningen in, op achterterreinen bij huizen of 
grenzend aan de weg. Het is een wonderlijke mengeling van Apeldoornse 
huisjes, kleine villa’s en rechthoekige bedrijfsgebouwen en loodsen. Het is 
een vroeg voorbeeld van wat we tegenwoordig overal willen: mengen van 
wonen en werken, verschillende soorten gebruikers en een gevarieerd en 
levendig stadsbeeld.

Tip!
 Ontwerp de bebouwing en de erfafscheiding als één geheel. 
  Pas gebiedseigen details toe zoals poorten en onderdoorgangen, hoekramen en erkers, plantenbakken, 
lage muurtjes en hagen.
  Gebruik baksteen als hoofdmateriaal voor de gebouwen en let vooral op de kleur en de grootte van de 
voegen.
 Kleur als accent in de gevel kan best, maar houd het bescheiden en laat het niet overheersen.  
  Stop het parkeren zoveel mogelijk weg in parkeergarages, zodat er weinig auto’s op straat staan en de 
wegen stedelijk smal kunnen blijven.

> Meegebouwde plantenbakken langs de gevels zorgen voor afstand tot de ramen of de tuin en dus voor 
privacy. Tegelijk maken ze de straat een stuk groener.

> Typische gebiedsdetails 
die steeds terug te 
vinden zijn: poorten en 
onderdoorgangen, lage 
gemetselde plantenbakken 
of bankjes die (ook) de 
privacy waarborgen.

> In de gevels zijn veel bijzonderheden te ontdekken, van bakstenen erkers tot speciale metselverbanden en 
afwijkende steensoorten.

Binnenstad / Kanaaloevers, Welgelegen en De Vlijt

450  Gebiedsrecepten   De verbouwing  451

dan niet alleen over behoud van de hoofdlijnen maar ook om de aandacht 
voor het detail, zoals de manier van voegen van het metselwerk of hoe 
verlichting is geïntegreerd in gebouwen. 

De erfafscheidingen die aan de straat grenzen, zijn meeontworpen en 
meegebouwd met de woningen: een laag muurtje aan de voorkant, een 
hogere muur aan de zijkant of een begroeid hekwerk op een hoek. Als 
 woningen direct aan de stoep of straat grenzen, zijn er gemetselde plan
tenbakken als overgang van de stoep naar de woning geïntegreerd. Zo 
blijven voorbijgangers op enige afstand en kunnen ze door de ramen naar 
binnen kijken. Daarnaast geven de bloembakken de vaak smalle straten 
een groen aanzien. Ook iets om trots en zuinig op te zijn. 

Het oude Welgelegen
Het oudste deel van de grootschalige herontwikkeling van het kanaalge
bied (Welgelegen) bestaat uit een bekend recept: dat van de linten met 
Apeldoornse huisjes en kleine middenstandswoningen. Hierover staat meer 
op pagina 100. Wat opvalt in dit gebied is de relatief grote afstand tussen 
de wegen, geïnspireerd op de verkaveling van het oude landgoed dat hier 
ooit lag. Daardoor zijn de tuinen tussen de woningen groot, wat tot gevolg 
heeft dat er veel groen is en je ook over tuinen heen kunt kijken naar de 
grote gebouwen langs het kanaal. 

Aan de buitenzijde langs de Wapenrustlaan wordt het buurtje afge
zoomd met een wit biesje: een serie witte huizen in een rijtje achter een 
 watergang met een brede, groene oever. Het is duidelijk een poging om 
het wat chaotische geheel te vatten in een heldere rand en zo de stedelijke 
hoofdwegen een rustige begeleiding van bebouwing te geven. Eigenlijk is 
dit hetzelfde principe als later is toegepast bij de Kanaaloevers: een helder 
en eenduidig kader met een verrassende binnenwereld.

Ook de invulling van het gebied zelf is bijzonder. Er staan veel bedrijfs
gebouwen gewoon tussen de woningen in, op achterterreinen bij huizen of 
grenzend aan de weg. Het is een wonderlijke mengeling van Apeldoornse 
huisjes, kleine villa’s en rechthoekige bedrijfsgebouwen en loodsen. Het is 
een vroeg voorbeeld van wat we tegenwoordig overal willen: mengen van 
wonen en werken, verschillende soorten gebruikers en een gevarieerd en 
levendig stadsbeeld.

Tip!
 Ontwerp de bebouwing en de erfafscheiding als één geheel. 
  Pas gebiedseigen details toe zoals poorten en onderdoorgangen, hoekramen en erkers, plantenbakken, 
lage muurtjes en hagen.
  Gebruik baksteen als hoofdmateriaal voor de gebouwen en let vooral op de kleur en de grootte van de 
voegen.
 Kleur als accent in de gevel kan best, maar houd het bescheiden en laat het niet overheersen.  
  Stop het parkeren zoveel mogelijk weg in parkeergarages, zodat er weinig auto’s op straat staan en de 
wegen stedelijk smal kunnen blijven.

> Meegebouwde plantenbakken langs de gevels zorgen voor afstand tot de ramen of de tuin en dus voor 
privacy. Tegelijk maken ze de straat een stuk groener.

> Typische gebiedsdetails 
die steeds terug te 
vinden zijn: poorten en 
onderdoorgangen, lage 
gemetselde plantenbakken 
of bankjes die (ook) de 
privacy waarborgen.

> In de gevels zijn veel bijzonderheden te ontdekken, van bakstenen erkers tot speciale metselverbanden en 
afwijkende steensoorten.

Binnenstad / Kanaaloevers, Welgelegen en De Vlijt

450  Gebiedsrecepten   De verbouwing  451

dan niet alleen over behoud van de hoofdlijnen maar ook om de aandacht 
voor het detail, zoals de manier van voegen van het metselwerk of hoe 
verlichting is geïntegreerd in gebouwen. 

De erfafscheidingen die aan de straat grenzen, zijn meeontworpen en 
meegebouwd met de woningen: een laag muurtje aan de voorkant, een 
hogere muur aan de zijkant of een begroeid hekwerk op een hoek. Als 
 woningen direct aan de stoep of straat grenzen, zijn er gemetselde plan
tenbakken als overgang van de stoep naar de woning geïntegreerd. Zo 
blijven voorbijgangers op enige afstand en kunnen ze door de ramen naar 
binnen kijken. Daarnaast geven de bloembakken de vaak smalle straten 
een groen aanzien. Ook iets om trots en zuinig op te zijn. 

Het oude Welgelegen
Het oudste deel van de grootschalige herontwikkeling van het kanaalge
bied (Welgelegen) bestaat uit een bekend recept: dat van de linten met 
Apeldoornse huisjes en kleine middenstandswoningen. Hierover staat meer 
op pagina 100. Wat opvalt in dit gebied is de relatief grote afstand tussen 
de wegen, geïnspireerd op de verkaveling van het oude landgoed dat hier 
ooit lag. Daardoor zijn de tuinen tussen de woningen groot, wat tot gevolg 
heeft dat er veel groen is en je ook over tuinen heen kunt kijken naar de 
grote gebouwen langs het kanaal. 

Aan de buitenzijde langs de Wapenrustlaan wordt het buurtje afge
zoomd met een wit biesje: een serie witte huizen in een rijtje achter een 
 watergang met een brede, groene oever. Het is duidelijk een poging om 
het wat chaotische geheel te vatten in een heldere rand en zo de stedelijke 
hoofdwegen een rustige begeleiding van bebouwing te geven. Eigenlijk is 
dit hetzelfde principe als later is toegepast bij de Kanaaloevers: een helder 
en eenduidig kader met een verrassende binnenwereld.

Ook de invulling van het gebied zelf is bijzonder. Er staan veel bedrijfs
gebouwen gewoon tussen de woningen in, op achterterreinen bij huizen of 
grenzend aan de weg. Het is een wonderlijke mengeling van Apeldoornse 
huisjes, kleine villa’s en rechthoekige bedrijfsgebouwen en loodsen. Het is 
een vroeg voorbeeld van wat we tegenwoordig overal willen: mengen van 
wonen en werken, verschillende soorten gebruikers en een gevarieerd en 
levendig stadsbeeld.

Tip!
 Ontwerp de bebouwing en de erfafscheiding als één geheel. 
  Pas gebiedseigen details toe zoals poorten en onderdoorgangen, hoekramen en erkers, plantenbakken, 
lage muurtjes en hagen.

  Gebruik baksteen als hoofdmateriaal voor de gebouwen en let vooral op de kleur en de grootte van de 
voegen.

 Kleur als accent in de gevel kan best, maar houd het bescheiden en laat het niet overheersen.  
  Stop het parkeren zoveel mogelijk weg in parkeergarages, zodat er weinig auto’s op straat staan en de 
wegen stedelijk smal kunnen blijven.

> Meegebouwde plantenbakken langs de gevels zorgen voor afstand tot de ramen of de tuin en dus voor 
privacy. Tegelijk maken ze de straat een stuk groener.

> Typische gebiedsdetails 
die steeds terug te 
vinden zijn: poorten en 
onderdoorgangen, lage 
gemetselde plantenbakken 
of bankjes die (ook) de 
privacy waarborgen.

> In de gevels zijn veel bijzonderheden te ontdekken, van bakstenen erkers tot speciale metselverbanden en 
afwijkende steensoorten.

Binnenstad / Kanaaloevers, Welgelegen en De Vlijt

450  Gebiedsrecepten   De verbouwing  451

In de gevels zijn veel bijzonderheden te ontdekken, van bakstenen erkers tot 

speciale metselverbanden en afwijkende steensoorten

Typische gebiedsdetails die 

steeds terug te vinden zijn: 

poorten en onderdoorgangen, 

lage gemetselde plantenbak-

ken of bankjes die (ook) de 

privacy waarborgen

Meegebouwde plantenbakken langs de gevels zorgen voor afstand tot de ramen of 

de tuin en dus voor privacy. Tegelijk maken ze de straat een stuk groener.

Typische ingrediënten kanaaloevers



Elementen uit het Havenpark
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1.5 wAARDen
Vanuit de projectgroep zijn op basis van de plek, de 
omgeving en de ruimtelijke en programmatische uitgangs-
punten en de de volgende waarden voor het toekomstige 
gebied geformuleerd:
 
•	 een groene wijk (Apeldoorns) 
•	 een levendige stadswijk, passend bij een stad
•	 Ontmoeting: zorgpunt/moestuin 
•	 Verbinding tussen binnenstad en het kanaal 
•	 wonen aan het kanaal 
•	 Voor iedereen: diversiteit jong/oud
•	 Duurzaamheid: toekomstbestendig 
•	 wijk met een stedelijk karakter

klankbordgroep
Vanuit de klankbordgroep wordt kenbaar gemaakt dat men 
blij is met het nieuwe park; het open karakter en de 
muurschilderingen dragen positief bij aan de sfeer. elemen-
ten uit het park zouden in het nieuwe plan moeten worden 
ingepast, zoals de speelmogelijkheden (volleybalveld, 
trapveld, speeltoestel) en de moestuin (dagbesteding 
cliënten Omnizorg en leverantie producten aan horeca in de 
Ambachtsschool). De meeste omwonenden geven aan dat 
ze een rustige en groene woonbuurt wel zien zitten, met 
naar ieders voorkeur meer of minder plek voor openbaar 
groen. 

een gemengde wijk met groen en waar voldoende gerecre-
eerd kan worden. Hoogbouw, vooral in de nabijheid van de 
bestaande woningen van het woondrôme, zien de direct 
omwonenden niet zitten in verband met hun uitzicht, 
privacy en de bezonning van hun buitenruimten. Het gebied 
kan wel nog wat andere functies een plek bieden, zoals de 
Ambachtsschool met zijn bedrijvigheid, maar ook een 
ontmoetingsplek/huiskamer voor de buurt met mogelijk 
een zorgsteunpunt. Ouderen zouden er lang zelfstandig 

moeten kunnen wonen. Het is belangrijk dat het een gebied 
wordt voor jong en oud.

Over evenementen zijn de meningen verdeeld; een paar 
mensen vinden het prima dat er evenementen zijn in het 
park, anderen vinden het teveel worden en enkelen zijn 
pertinent tegen evenementen omdat ze teveel geluidsover-
last veroorzaken. 
 
Daarnaast zijn er opmerkingen van praktische aard, over de 
bereikbaarheid van de parkeergarage onder het woondro-
me, de breedte van de aanvoerweg naar de parkeergarage 
(te smal) en die van de Havenweg (ook te smal). Vanuit 
Omnizorg wordt benadrukt dat er zo min mogelijk dode 
hoeken in het plan moeten zitten, en dat het gebouw zelf 
vooral niet moet worden ingebouwd, zodat de situatie zo 
overzichtelijk mogelijk blijft en daarmee sociaal veilig. Het 
is nodig dat de ‘parkzijde’van Omnizorg bereikbaar blijft 
voor het laden en het lossen en voor de hulpdiensten.
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Ambachtsschool met zijn bedrijvigheid, maar ook een 
ontmoetingsplek/huiskamer voor de buurt met mogelijk 
een zorgsteunpunt. Ouderen zouden er lang zelfstandig 

moeten kunnen wonen. Het is belangrijk dat het een gebied 
wordt voor jong en oud.

Over evenementen zijn de meningen verdeeld; een paar 
mensen vinden het prima dat er evenementen zijn in het 
park, anderen vinden het teveel worden en enkelen zijn 
pertinent tegen evenementen omdat ze teveel geluidsover-
last veroorzaken. 
 
Daarnaast zijn er opmerkingen van praktische aard, over de 
bereikbaarheid van de parkeergarage onder het woondro-
me, de breedte van de aanvoerweg naar de parkeergarage 
(te smal) en die van de Havenweg (ook te smal). Vanuit 
Omnizorg wordt benadrukt dat er zo min mogelijk dode 
hoeken in het plan moeten zitten, en dat het gebouw zelf 
vooral niet moet worden ingebouwd, zodat de situatie zo 
overzichtelijk mogelijk blijft en daarmee sociaal veilig. Het 
is nodig dat de ‘parkzijde’van Omnizorg bereikbaar blijft 
voor het laden en het lossen en voor de hulpdiensten.
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beeldende kunst

een belangrijk kwaliteitsaspect van de openbare ruimte is 
de beeldende kunst. Hiervoor heeft de gemeente de Visie 
Kunsttoepassing Kanaaloevers 2002 opgesteld. Deze visie 
biedt een stedenbouwkundig kader voor de toepassing van 
kunst in de Kanaalzone, met als doel een wederzijdse 
versterking van openbare ruimte, architectuur en kunst. 
Uitgangspunt is om kunst in te zetten voor het bereiken van 
een nieuw evenwicht tussen het klein- en grootschalige, 
tussen het bestaande en het nieuwe en tussen het stedelijk
interieur en exterieur.

openbare ruimte

Door de hoge bebouwingsdichtheid in Haven Centrum en
de gewenste verblijfskwaliteit van de openbare ruimte
is het van belang dat alle schakelkasten en trafo’s van
nutsvoorzieningen bouwkundig worden geïntegreerd. Dat
betekent dat overbodige obstakels uit de openbare ruimte
worden geweerd. 

Voor het opvangen van eventuele peilverschillen is afstem-
ming nodig tussen openbare ruimte en bebouwing. De 
oplossing is mede afhankelijk van de ruimte die beschikbaar 
is in de openbare ruimte. in principe worden de peilverschil-
len van de bouwblokken in lengterichting opgevangen in de 
privéruimte.

Het hemelwater van de daken van de woningen die direct 
grenzen aan de Kayersbeek,  wordt bovengronds op de 
perceelgrens aangeboden. Het hemelwater op de daken van 
de overige woningen wordt ondergronds op de perceel-
grens aangeboden om aan te sluiten op het gemeentelijke 
rioolstelsel. Hemelwater van de binnenterreinen wordt 
geïnfiltreerd op de binnenterreinen. en met overstorten op 
de perceelgrens aangesloten op de uitleggers van het 
gemeentelijk rioolstelsel.

Als toetsingscriteria gelden:
•	Het	onderscheid	tussen	openbaar	en	privé	is	helder.	Er	
komen geen onduidelijk beheerssituaties voor.
•	Bij	vormgeving	van	de	bouwblokken	dient	rekening	te
worden gehouden met een goede inpassing wat betreft
hemelwaterafvoer.

erfafscheidingen

Omdat het hier om een centrum gebied gaat, met een sterke
functiemenging en een intensief gebuik van de openbare
ruimte vraagt de inpassing van woongebouwen op de begane
grond bijzondere aandacht. Dit betreft ook de overgang
tussen woning en openbare ruimte.

Als toetsingscriteria gelden (aanbeveling indien niet vergun-
ningsplichtig):
•	De	tuinafscheidingen	die	grenzen	aan	de	openbare	ruimte
zijn met het oog op duurzaamheid gebouwde afscheidingen
die aansluiten op de sfeer van de openbare ruimte.
•	De	erfafscheidingen,	zowel	voor	als	achter,	zijn
geïntegreerd in de architectuur, met voldoende afscherming
van de achtertuin, zodat er geen aanleiding is om de
privacy door middel van een timmerwinkel te beschermen.
•	Er	dient	een	overtuigende	overgang	naar	de
privebuitenruimte aan de straatzijde gemaakt te worden.
•	Collectieve	privé-ruimtes	zoals	binnenhoven	en
brandgangen zijn altijd afsluitbaar middels een als
kunstwerk ontworpen hekwerk.

(tijdelijke) kunstwerken in het Havenpark



Schetsmodellen
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legenda voorzones en erfafscheidingen

voorzone 1-2 m diep, met trapopgangen naar 
hogere beganegrondvloer en voorzien van 
bijvoorbeeld gemetselde plantenbakken/ bankjes 
haaks op de gevel

voorzone 1-2m diep,  voorzijde geïntegreerd met 
muur van de kayersbeek, overbrugging naar 
hogere beganegrondvloer opgenomen in zone 
voor de woning

voorzone 0-1m diep (verspringende rooilijnen)
maaiveldniveau, geen hekjes/hagen 

voorzone 1m-2m diep (verspringende rooilijnen)
maaiveldniveau, eventueel hekje voorzijde, 
groene invulling

voorzone 3m diep (vaste rooilijn), 
voorzijde voorzien van muurtje en haag haaks op 
de gevel (zoals bestaand aan overzijde)

geen voorzone

zone voor gemetselde plantenbakken en trapop-
gangen woningen (ivm verhoogde begane 
grond), bestrating loopt door tot aan de gevel

zone voor gemetselde plantenbakken als 
afzoming van tuinmuren en voorgevels

tuinmuur mee-ontworpen met woning en 
aansluitend op zijkant van aangrenzende 
hoekwoning

erfafscheiding binnenterrein: begroeid hekwerk 
met poort (aanbeveling, niet vergunningplichtig).

Voorzones
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rooilijn, vast

rooilijn, variabel bandbreedte 1m

overhoekse oriëntatie

platte afdekking hoekwoning

goede aansluiting maken tussen hoekwoning 
en de aansluitende tuinmuur/achterpad

optionele geleding in gevel 
(gevelrooilijn naar voren)

voordeuren aan de straat/ 
entreezijde

voordeuren aan de straat/ 
entree hoekwoning in zijgevel

precieze vorm nader te bepalen, 
alzijdig georienteerd gebouw, 
leefruimten aan parkzijde,
stille ruimten aan zijde woondrome

legenda rooilijnen en oriëntatie

De special
Het nieuwe appartementengebouw bij het 
woondrome kan een heel autonome vorm 
krijgen. in de opbouw is de grootste hoogte te 
vinden langs het kanaal, getrapt aflopend 
richting parkeergarage als dit nodig is voor de 
bezonning van de woningen van het woondro-
me. in de architectonische expressie van de 
toren gaat het niet om het benadrukken van de 
stapeling van bouwlagen, maar om de alzijdige 
expressie van het volume, dat zich losmaakt van 
de omringende bebouwing.
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de omringende bebouwing.

oriëntatie en rooilijnen
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legenda bouwhoogten en afdekking

min 16m / max 22m (5-7 lagen)
- hoger aan kanaalzijde
-lager aan zijde parkeergarage ivm 
 bezonning woondrome)

min.16m/ max. 20m (5-6 lagen) 
- platte afdekking
- verhoogde begane grond (+0,6m) 

min.12m (4 lagen) 
- platte afdekking, 
- 4e laag in setback mogelijk, niet op hoek
 en met doorlopende daklijn aan de voorzijde

min. 10,5-11m (3 lagen op verhoging)
- verhoging min. +0,4m boven maaiveld
- platte afdekking op de hoeken
- plat plus lessenaarsdak tussenwoningen (optie)

9-11m (3 lagen)
- platte afdekking hoekwoningen
- plat plus lessenaarsdak tussenwoningen (optie)

9m-11m (3 lagen)
- platte afdekking hoekwoningen
- optie voor lessenaarsdaken/
  zadeldaken nokrichting haaks op de straat

9-11m (3 lagen)
- gevarieerd: platte afdekking of  lessenaarsdak, 
zadeldak haaks op/eenwijdig aan de straat

12-15m (4-5 lagen)
- platte afdekking

15-18m (5-6 lagen)
- platte afdekking
- mogelijk getrapte opbouw

12-15m (4-5 lagen)
- platte afdekking

Bouwhoogten
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legenda architectonische eenheden

samenhangende randen/gradueel verschil:
- kanaal

- rand groene verbinding
- rand ambachtsstraat

- rand molenstraat

- havenweg: straatwand

- rand pluktuin: stedelijke blokken

middengebied:
- rand groen middengebied

special:
- appartementengebouw

Architectonische eenheden
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32

Bandbreedte van kleur en textuur van het metselwerk 

Jac. P. Thijseplein, Hilversum
architect: Geurst & Schulze

Ceramiqueterrein, Maastricht
architect: B. Albert

Brandweerkazerne, Breda
architect: Neutelings Riedijk

Voltstraat, Tilburg
architect: Rijnvos Voorwinde

Stadstuinen, Kop van Zuid - Rotterdam
architect: KCAP

Norbruislaan - Zuilen, Utrecht
architect: de Architecten Cie

Welgelegen centrum, Apeldoorn
architect: van Gameren

Stadhuis Hilversum
architect: Dudok

Amstelveenseweg, Amsterdam
architect: Claus en Kaan

Melange van verschillende bakstenen Baksteen i.c.m. natuursteen

Debisgebouw, Potzdammerplatz, Berlijn
architect: Renzo Piano

bandbreedte van kleur van het metselwerk

Beeldkwaliteit
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Architectuur, massa en 

dakvorm

materialisatie

Ontsluiting

erfafscheiding en poorten

Openbare ruimte

Er grenzen nergens achterzijde van de bebouwing aan de openbare ruimte; De constructievegevels (“zijgevels”) van de 

bouwblokken, alsmede alle bovendakse kopgevels, zullen als volwaardige gevels worden uitgewerkt, evenzeer om het 

stedenbouwkundige beeld, als om de overhoekse oriëntatie vanuit de woning gestalte te kunnen geven;

Ontsluiting vindt zo veel mogelijk plaats aan de voorzijde van het gebouw; Trappenhuizen zijn ontworpen als integraal 

architectonisch bestanddeel van het betreffende eenheid; Entrees verdienen bijzondere expressie binnen het architectonische 

beeld.

Het onderscheid tussen openbaar en privë is helder. Er komen geen onduidelijk beheerssituaties voor; Bij vormgeving van de 

bouwblokken dient rekening te worden gehouden met een goede inpassing wat betreft hemelwaterafvoer.

De tuinafscheidingen die grenzen aan de openbare ruimte zijn met het oog op duurzaamheid gebouwde afscheidingen

die aansluiten op de sfeer van de openbare ruimte; De erfafscheidingen, zowel voor als achter, zijn geïntegreerd in de 

architectuur, met voldoende afscherming van de achtertuin, zodat er geen aanleiding is om de privacy door middel van een 

timmerwinkel te beschermen; Er dient een overtuigende overgang naar de privebuitenruimte aan de straatzijde gemaakt te 

worden; Collectieve privé-ruimtes zoals binnenhoven en brandgangen zijn altijd afsluitbaar middels een als kunstwerk 

ontworpen hekwerk.

Er is een goede evenwicht nodig tussen repetitie en verbizondering; Het voorgevelvlak heeft een uitgesproken karakter door

toepassing van naar voren en terugspringende delen zoals; erkers, balkons, loggia’s, galerijen, dakoverstekken en

kroonlijsten; Bergingen van appartementen zijn zoveel mogelijk uit het zicht geïntegreerd in het bouwvolume ; Bouwvolumes 

doen zich niet voor als een opeenstapeling van lagen, maar zijn ontworpen als een afgeronde totaalvorm met een voet, een 

midden en een top;

Een robuuste materialisering, in baksteenarchitectuur, waarbij het kleurenpallet van de totaalcompositie op elkaar

is afgestemd. Om het verschil in binnen- en buitenwereld, de kanaalwand en de binnenhoven te accentueren, kan er voor de 

binnenschil gekozen worden om een baksteen (of een ander materiaal) toe te passen met een andere (contrasterende) 

kleurstelling; Combinaties met keramische materiaal, geschilderd metselwerk en Keimwerk, stucwerk (Kratz-putz-kwaliteit)

en verschillende soorten plaatmateriaal waaronder geschilderd hout is mogelijk; Er wordt aandacht gevraagd voor het 

kleurgebruik op de vaak vergeten delen, zoals de onderzijde van het dakoverstek (reflectie-effect), onderzijde van poorten 

(sociale kwaliteit) en de bergingen (duurzaam beeld van het binnengebied)

sAmenVAtting tOetsingsCRiteRiA 
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+0,4m

+3,4m

+6,4m

+9,4m

+10,5m

mOlenstRAAt

sociale huurwoning, grondgebonden. Begane grond iets 

opgetild ten opzichte van maaiveld, waardoor extra hoogte 

en meer privacy in de woning wordt verkregen. gevellijn 

aan de voorzijde doortrekken om extra hoogte te maken. 

in de architectuur overheerst de wandvorming, maar 

kunnen toevoegingen als erkers en luifels de individuele 

woning verbijzonderen.
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gemeente Apeldoorn en de Verbinding gemeente Apeldoorn en de Verbinding30   31   / 82 / 82Apeldoorn Apeldoorn

Ambachtsstraat

gemeente Apeldoorn en de Verbinding gemeente Apeldoorn en de Verbinding30   31   / 82 / 82Apeldoorn Apeldoorn

Ambachtsstraat

AmbACHtsstRAAt

in de architectuur overheerst de wandvorming, maar 

kunnen toevoegingen als erkers en luifels de individuele 

woning verbijzonderen.
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KAnAAlOeVeR

gemeente Apeldoorn en de Verbinding gemeente Apeldoorn en de Verbinding36   37   / 82 / 82Apeldoorn Apeldoorn

Kade

gemeente Apeldoorn en de Verbinding gemeente Apeldoorn en de Verbinding36   37   / 82 / 82Apeldoorn Apeldoorn

Kade

Bij de rand langs het kanaal moet een evenwicht gevonden worden tussen de 

samenhang in de wand en de individuele expressie van de woning. Begane grond ligt 

iets verhoogd ten opzichte van het maaiveld. Over een deel van de gevelwand is een 

terugliggende vierde laag mogelijk, zolang de gevellijn doorloopt en de hoeken hun 

hoogte bebouden.
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KAyeRsbeeK-HOF

gemeente Apeldoorn en de Verbinding gemeente Apeldoorn en de Verbinding28   29   / 82 / 82Apeldoorn Apeldoorn

Kayersbeek

gemeente Apeldoorn en de Verbinding gemeente Apeldoorn en de Verbinding46   47   / 82 / 82Apeldoorn Apeldoorn

Intern park

Doorsnede PM

Rondom de kayersbeekhof gaat het om de samenhang van de 

drie wanden. Dit kan resulteren in een meer geparcelleerd 

beeld met afwijkende steensoort, metselverband en rooilijn. 

Maar ook tot een meer uniform beeld van bouwblokken 

waarbij elementen als erkers de individuele woning zichtbaar 

maken.



Kayersbeekhof
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5. WONINGEN
WONINGAANTALLEN

WONINGEN 112

APPARTEMENTEN 96

TOTAAL 208

EXCL TAPIJTCENTRUM 17

CATEGORIE

SOCIAAL 65

KOOP 119

ZORG 24

TOTAAL 208

EXCL TAPIJTCENTRUM 17

30 18

41

30

41

24

24

17



5. BESTEMMINGSPLAN
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5. FASERING
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6. VERVOLG

• November 2016: Beeldkwaliteitsplan ter visie 

• December 2016: Besluitvorming door de raad

• 1e tot 3e kwartaal 2017: Bouwrijp maken Fase 1 en 2

Saneren vervuilde bodemspots

Aanvraag WABO 

• 3e kwartaal 2017: Start Bouw Fase 1
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6. INFORMATIE

• Op www.apeldoorn.nl/projecten is eind deze week 

onder het kopje “nieuwbouw en ontwikkeling” meer 

informatie over Haven Centrum te vinden.

http://www.apeldoorn.nl/projecten
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