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Inzetten op duurzame mobiliteit

Parkeren op afstand (HUB)Kansen fiets en deelmobiliteit• Focus op voetgangers en 
fietsers: autoluw gebied

• Onveranderd parkeren voor 
huidige bewoners

• 30% van de parkeernorm in 
de bouwvelden/nieuwbouw

• Parkeren op afstand in een 
parkeerhub ten zuiden van 
het spoor 



Bestaand Toekomst

Sloop en hergebruik materialen

Te behouden

 Bewust omgaan met materialen



Programma

Overig

bestaande gebouwen

bestaande voorzieningen 

voornamelijk wonen

aanlooproutes 

bronpunten 

Levendig met functies in de plint



Verschillende gebouw groottes en hoogtes

Lagere bebouwing aan 
de Veldhuisstraat

Hogere gebouwen aan 
het Kanaalpark

Hogere gebouwen aan 
het Kayersbeekpark



Levendige plint

Materiaal

Integreer oud en nieuw Verticaal groen

Zon en daglicht

Daklandschap

Beeldkwaliteit pricipes



Transformatie bestaande gebouwen

Uitbreiding Hergebruik



Groen

Tegen de gevel Op de verdiepingen Op de daken



Eigentijds industrieel



Houtbouw



HOE VERDER?
4



Veldhuis Apeldoorn



Spoorzone Apeldoorn



Werken en voorzieningen Brug en mobiliteitshub Kanaal- en Kayersbeekpark

Spoorzone Apeldoorn



Spoorzone Apeldoorn



KLEURKWARTIER
Nettenfabriek & Talensterrein 



NETTENFABRIEK

TALENS

ONTWIKKELGEBIED KLEURKWARTIER



2018 TOT NU:
Buurt ontmoeten - Nieuw leven inblazen - Plannen maken





UITGANGSPUNTEN KLEURKWARTIER



TOEGANKELIJK MAKEN



LEVENDIG MET FUNCTIES IN DE PLINTEN



WAARDEVOLLE BEBOUWING BEHOUDEN



SCHAALGROOTTE BEBOUWING



P

AUTOLUW MET CENTRALE PARKEERPLEKKEN

2x P



RUIMTELIJKE VERTALING



behoud 
waardevolle 
bebouwing

stedelijk woon-
en werkgebied

autoluw
beekpark

nieuwe 
wandelroutes 
door Veldhuis

IMPRESSIE KLEURKWARTIER





VISIE VELDHUIS
Bewonersbijeenkomst 
25 & 26 mei 2021



Inspreken?
3 juni   PMA (Politieke Markt Apeldoorn)

• 1e discussie in de raad over de visie 
• Bewoners mogen inspreken 

1 juli    PMA 
• 2e discussie in de raad over de visie 
• Bewoners mogen inspreken (alleen niet 2x)

8 juli    besluitvorming raad 
• Inspreken niet meer mogelijk 



Ontwikkelproces per fase 

Ontwerpen 
bouwplan

Ontwerpen  
openbare ruimte

Voorbereiding 
planologische 

procedure

planologische 
procedure

Start bouw 

Fase ontwikkeproces Door wie Toelichting 
ontwerp bouwplan marktpartij overleg bewoners
ontwerp openbare ruimte gemeente overleg bewoners

voorbereiding 
planologische procedure

marktpartij & 
gemeente

(milieu) onderzoeken
beoordeling plannen

planologische procedure gemeente ter inzage legging
besluitvorming gemeenteraad 

start werkzaamheden marktpartij bouwrijp maken & start bouwen 



Vervolgstappen 
Informatie via nieuwsbrief – aanmelden via veldhuis@apeldoorn.nl

Informatie op de website 

Bewonersbrieven bij start formele procedure

Voorstel: structureel overleg met 
bewonersplatform


