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SAMENVATTING

Met het inrichten van Zuidbroek wordt een van de laatste
kansen voor Apeldoorn om te bouwen binnen de snelwegen
ingevuld. De opdracht voor dit afstudeerwerk is om een
ontwerp te maken voor de inrichting van Zuidbroek, waarbij
ingezet wordt op versterking van de duurzaamheid van de
maatschappij en haar ontwikkeling en waarin een
aangescherpte visie op duurzaamheid naar voren komt.

□

Het geven van meer verantwoordelijkheid aan
bewoners voor het beheer van openbare ruimten.

Om tot een oplossing te komen voor de hedendaagse
problematiek van het gebrek aan betrokkenheid bij de
leefomgeving en het daarmee samenhangende verval, wordt
met name het aspect van sociale duurzaamheid nader belicht.
Het plangebied is ingedeeld op basis van leefstijlen en
gebiedskenmerken. Dit heeft geleid tot drie zones met ieder
een eigen thematiek: Komen & Gaan, Sociaal Actief en Rust &
Ruimte. De zones zijn ontstaan door leefstijlen met
overeenkomstige behoeftes samen te brengen.
Vanwege de focus op sociale duurzaamheid is de zone Sociaal
Actief meer gedetailleerd uitgewerkt omdat daar de meeste
kansen liggen voor sociale cohesie.
Aspecten van sociale duurzaamheid zijn in het ontwerp vooral
terug te vinden in:
□
Het vormgeven van collectiviteit door het schuiven
met de grenzen tussen publiek en openbare ruimte.
□
Het creëren van ruimte voor ontmoeting.
□
Het scheppen van mogelijkheden voor het vervullen
van de hogere behoeftes uit de piramide van Maslow,
tot aan het hoogste niveau van creativiteit en
zelfontplooiing toe.
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VOORWOORD

"Dat kind zit in de 'waarom' fase", hoor je mensen regelmatig
zeggen. Het kind is dan slechts enkele jaren oud en heeft nog
een lange weg te gaan. Na een poosje stopt het kind met
vragen. Niet omdat het antwoordt nu zo bevredigend was
maar meer omdat het begrip 'waarom' een plaats heeft
gekregen.
Toen ik het grootste deel van mijn studie doorlopen had was
ik deze fase allang weer vergeten. Nu terugkijkend zie ik
echter een parallel. Ook voor mij was er één vraag die me
steeds weer bezighield.

collega' s bij de gemeente Apedoorn en natuurlijk mijn
begeleiders Albert Fien, Kees Doevendans en Han Lörzing,
Bedankt.

Jochem Kamp
december 2003

Ik stond aan het begin van het 'einde' . Ik zou beginnen met
afstuderen in de stedebouw, in een wereld waarvan vele critici
denken dat het anders moet en beter kan. Een wereld die haar
mond vol heeft van duurzaamheid, een wereld waarin de
stedebouwer zijn rol speelt. En ik, ik zat daar met mijn vragen:
" Maar wat is dat nou, afstuderen? Wat is dat nou, stedebouw?
En wat is dat nou, duurzaamheid?"
Nu, aan het eind van mijn afstuderen heb ik het antwoord nog
steeds niet. Ik geloof ook niet dat ik het nog langer echt wil
hebben. Het afstuderen heeft me geholpen deze vragen een
plaats te geven, een plaats waar ik ze terug kan vinden als ik
wil.
Ofschoon dit verslag niet de weg nog het resultaat van deze
queeste beschrijft zijn het deze vragen die een belangrijke rol
hebben gespeeld bij mijn afstuderen.
Graag wil ik de mensen bedanken die een bijdrage hebben
geleverd: Annemiek Kamp en Aniek ter Riet, Michiel Schok,
Marc Dankers, Robbert Ploegmakers, Alan Lenz, mijn
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INLEIDING

Probleemstelling

Een van de laatste kansen voor Apeldoorn om te bouwen
binnen de snelwegen staat op het punt om ingevuld te
worden.
Een belangrijke vraag hierbij is hoe deze groei gebruikt kan
worden voor de versterking van de duurzaamheid van de
maatschappij en haar ontwikkeling. Deze vraag komt voort uit
het huidige duurzaamheidsbeleid van de gemeente
Apeldoorn zoals beschreven in de Duurzaam Aanpasbaar
Flexibel nota'si ook wel de DAF nota's genoemd.

Hoofdstuk drie geeft een analyse van het plangebied en
plaatst het in zijn context.
Hoofdstuk vier bespreekt de uitgangspunten van het ontwerp
en de uiteindelijke planopbouw.
; BOOM-Duijvenstein bv.; DAF - bestaand stedelijk gebied; Delft; september
2000

Afstudeeropdracht

Het is deze gedachte die leidt tot de door mij gestelde
opdracht: "Het maken van een ontwerp voor Zuidbroek met
een aangescherpte visie op het gebied van de duurzame
ontwikkeling"
Opbouw van het
verslag

Dit verslag brengt het ontwerp van Zuidbroek en de aan de
basis van dit ontwerp liggende ideeën, gedachten en theorieën
in beeld.
Hoofdstuk één kan het beste worden beschouwd als een korte
inleiding in het begrip duurzaamheid zoals dat zich de laatste
jaren heeft ontwikkeld en is richtinggevend voor de aspecten
van duurzaamheid die verder worden uitgewerkt
Hoofdstuk twee richt zich in het bijzonder op de sociale
duurzaamheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de theorie
van Maslow en een indeling in leefstijlen zoals gehanteerd
door de gemeente Apeldoorn.
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DUURZAAMHEID

duurzaam, bn. (... zamer, -st), 1. Geschikt,

bestemd om te duren, weinig vergankelijk:
deze stof zeer duurzaam; .. .'
duurzaam,1 bn.; duurzamer, -st (1
geschikt om te duren;2 weinig aan slijtage
of verderf onderhevig; 3 lang
onderhoudend) ..... 11
'duur ·zaam, bijvoeglijk naamwoord;

afleiding: duurzaamheid
1 geschikt, b~stemd om te duren .. .. 2 lang
aanhoudencl"

Het woordenboek schets een beeld
dat duurzaamheid iets is dat
bestemd is om te duren, lang
houdbaar, slijtvast. Het laat echter
niet de ontwikkeling zien die het
begrip duurzaamheid de laatste
jaren doorgemaakt heeft.

de technologie en de sociale organisatie met betrekking tot het
vermogen van de omgeving om tegemoet te komen aan
huidige en toekomstige behoeftes.

De
woorden
duurzaam
en
duurzaamheid doelen niet langer
op een situatie die jaren staande zal
blijven; duurzaamheid is ontwikkeling, duurzame ontwikkeling!

In dit werk wordt aangesloten bij de definitie van duurzame
ontwikkeling zoals geformuleerd door de commissie
Brundtlandiv:
"Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die tegemoet komt aan de
behoeftes van de huidige bevolking zonder de mogelijkheden voor
toekomstige generaties om in hun eigen behoeftes te voorzien in
gevaar te brengen ".

Met het begrip behoefte, wordt met name gedoeld op
basisbehoeften: eten, kleren, onderdak, werk en een eerlijke
kans om de kwaliteit van het leven te verhogen.
Goed is om erop te wijzen dat deze definitie rekenschap geeft
van het idee van beperkingen, voortkomend uit de stand van
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ÜUURZAAl\IIIHD IN Dl: RUll\l'ITLIJKl:
ORDFNING
Dat tussen definitie en daadwerkelijk beleid nog de nodige
concretiseringsslagen
nodig zijn
M = hoeveelheid milieugoederen per
moge
duidelijk
zijn.
Dit
heeft dan
eenheid van welvaart
ook geleid tot de behoefte om
W = ~emiddelde welvaart per hoofd van de
wereldbevolking
duurzaamheid en de zogenoemde
B = wereldbevolking
ecologische draagkrachtgrenzen van
de aarde op een meer objectieve
wijze in kaart te brengen. Een belangrijke rol hierbij speelt de
milieudruk, ook wel de milieugebruiksruimte genoemd.
Milieudruk:

D=M*W*B

Indien we ons duurzaam willen
gedragen
en ons willen houden aan
,.,,
de
draagkrachtgrenzen
van onze
Ei
::,
111
::,
V>
aarde
zal
de
milieudruk
moeten
C.
(1)
(1)
worden gehalveerd. Ten gevolge
2.
2.
van de verwachte groei van de
~(1)
c:
C:
wereldbevolking
en een stijging van
...C.C: ...C.C:
de mondiale welvaart is te
verwachten dat de milieudruk in de
toekomst fors zal toenemen. Om de
Ajb. 1.1: ontwikkelin~ milieudruk in de
halvering van de milieudruk te
komende 50 Jaar
realiseren
betekent dit dat het
gebruik van milieugoederen met een
factor 20 dient te worden teruggebracht ( afb. 1.1).
OJ
(1)

Ecologische
duurzaamheid

Het vraagt om aandacht voor ecologische aspecten van
duurzaamheid zoals geluid- en stankhinder, ruimtegebruik,
energie en biodiversiteit.
Econ omische
duurzaamheid

Daarnaast vraagt het om een goede economie nu en in
toekomstige jaren. Dit betekent nadenken over de kosten van
productie, onderhoud en renovatie.
Functionele
duurzaamheid

G)

i

-

;K

maatschappij vanuit verschillende invalshoeken. Duurzame
ontwikkeling op alle fronten is noodzakelijk.

;K

□-

Om echter in de richting van de factor 20 te komen is voor
toekomstige generaties een omslag in het denken over

Gedacht moet worden over de functionele duurzaamheid van
woningen en woonomgevingen, zodat de gebruikswaarde en
de belevingswaarde van het woonmilieu op lange termijn
gewaarborgd blijven.
Social e
duurzaamh eid

Tot slot moet er aandacht gegeven worden aan de sociale
duurzaamheid van de maatschappij om de problematiek van
verwaarlozing, onveiligheid en ongeü1teresseerdheid, voortkomend uit de veranderende sociale samenhang, tegen te
gaan. Hiertoe moet geüwesteerd worden in de verschillende
dimensies van de sociale kwaliteit, te weten afwezigheid van
sociale uitsluiting, aanwezigheid van sociale netwerken, hoog
niveau van sociale participatie en zelfredzaamheid.v

produceren en consumeren nodig.
Een omslag in denken over produceren en consumeren
betekent een omslag over de volle breedte van onze
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APELDOORN EN DUURZAAMHEID
Zonder te pretenderen de factor 20 te halen probeert de
gemeente Apeldoornvi zoveel mogelijk bij te dragen aan een
duurzame wereld. De gemeente gaat hierbij uit van drie
aandachtsgebieden zoals beschreven in de Ecopolisstrategie
van Tjallingii.
Tjallingii heeft geprobeerd een model te ontwikkelen om
antwoorden te vinden voor problemen op het gebied van
milieu en stedelijke ontwikkeling. Hiervoor heeft hij drie
aandachtsvelden opgesteld: stromen, gebieden en actoren.
Binnen elk van deze aandachtsvelden zijn andere doelen te
onderscheiden.
Voor elk van de drie aandachtsvelden heeft hij een stadsmodel
benoemd, waarin hij heeft aangegeven welk type plan vanuit
een ecologisch standpunt aanmoediging verdient.
Als eerste beschrijft Tjallingii de verantwoordelijke stad.
Hierin wordt nadruk gelegd op het zorgvuldig omgaan met
milieugoederen (zoals grondstoffen, energie en afval). Een
voorbeeld in het kader van dit aandachtsveld is de plaatsing
van mestverbrandingsinstallaties voor de levering van
energie.
Het tweede model, de levende stad, gaat uit van twee
netwerken: een netwerk van vervoer en menselijke activiteit
en een netwerk van rust en ruimte. Een mooi voorbeeld van
de bewuste omgang met deze netwerken wordt
teruggevonden in de verkeerskaart van de gemeente
Apeldoorn en het groene malconcept.
Als derde is er het model van de participerende stad, waarbij
de gebruiker van de stad betrokken wordt bij de planvorming.
Zo worden momenteel de omwonenden betrokken bij de
herinrichting van de parken in Apeldoorn.

duurzaamheid met als einddoel tot een integratie van deze
modellen te komen.
Van de verschillende aspecten van duurzaamheid krijgen met
name ecologische, economische en functionele duurzaamheid
veelvuldig aandacht. Sociale duurzaamheid blijft vaak
onderbelicht bij de concrete invulling in beleid en
planvorming. Om die reden is er voor gekozen in dit werk met
name voor sociale duurzaamheid uitgangspunten te
formuleren die kunnen leiden tot een concreet ontwerp.

Literatuur:
; van Dale's uw groot woordenboek der Nederlandse taal; bewerkt door dr. C.
Kruyskamp en dr. F. de Tollenaere; 7e druk; Martinus Nijhoff; Den Haag; 1950
;Koenen- en De Pols verklarend Handwoordenboek der Nederlandse taal;
door dr. H.L. Bezoen en dr. J. Naarding; uitgave J.B. Wolters Groningen; 1956
;;;Groot woordenboek van hedendaags Nederlands; prof. dr. P.G.J. van
Sterkenburg i.s.m. prof. dr. G.E. Booij, drs. P.R.F. Verhoeven; tweede druk;
Van Dale Lexicografie Utrecht/ Antwerpen; 1991
iv Brundtland, G.H. e.a.; World commission on environment and development;
Our common future; Oxford University Press; 1987
v Kemenade, E. van; Wat willen wij? met duurzaamheid; Kennislunch mei
2003; Fontys Hogescholen
vi ir. Claudia Bauwens, e.a.; BOOM-Duijvenstein bv; Daf (2) - bestaand
stedelijk gebied; i.o.v. Gemeente Apeldoorn; Delft; 2000

Apeldoorn kiest niet uit één van deze modellen maar probeert
over de volle breedte van haar beleid in te zetten op
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H2 SOCIAAL DUURZAAM

SOCIALE COHESIE
De sociale samenhang1 van onze samenleving veranderde de
afgelopen eeuw snel. De toename van onze welvaart en
mobiliteit maakte het voor iedereen mogelijk grotere
afstanden te overbruggen voor het onderhouden van zijn
netwerk. Migratie bracht een koppeling tussen diverse
culturen. Internet maakte dat relaties over de gehele wereld
voor vrijwel iedereen mogelijk werden. De verstedelijking
bracht vele mensen 'dichter' bij elkaar. Het zijn deze zaken die
voor de ontwikkeling van een grote diversiteit aan leefstijlen
hebben gezorgd.
De socioloog Tönnies; spreekt over een ontwikkeling van
' Gemeinschaft' en 'Gesellschaft'. Tönnies typeert de premoderne samenleving als 'Gemeinschaft': interactie op
menselijke schaal, mensen leefden samen met anderen die ze
'face-to-face' kenden omdat steeds bij wisselende activiteiten
dezelfde mensen een rol speelden. Binnen de 'Gemeinschaft'
bestond slechts een beperkt erg dicht en geconcentreerd
netwerk van enkelvoudige sociale relaties. De ontwikkeling
naar 'Gesellschaft' betekent dat contacten vluchtiger en
zakelijker worden.
Over wat deze verschuiving in sociale cohesie precies betekent
bestaan nog verschillende hypothesei. 'Community lost;;;, is
de meest verspreide en populistische hypothese, welke uitgaat

van een daadwerkelijke achteruitgang van de sociale
samenhang van de maatschappij. 'Community saved;;;, komt
vaak naar voren op basis van empirische bevindingen. Hierin
worden de oorspronkelijke sociale verbindingen vervangen
door zwakkere sociale verbindingen. Hierbij moet gedacht
worden aan bindende factoren als etniciteit, levensbeschouwing, validiteit en werkeloosheid. Een derde
hypothese, 'Community liberatediv, erkent de afname van de
wijkgebonden sociale cohesie en ervaart de sociale cohesie als
meer maakbaar. Individuen kiezen zelf meer hoe zij het
netwerk van sociale cohesie rond henzelf uitbouwen.
Uit alle drie deze hypotheses valt wel het verlies van de oude,
plaatsgebonden sociale cohesie af te lezen. De eerste
hypothese
verklaart
waarschijnlijk
de
schrijnende
vereenzaming van sommige mensen in onze samenleving. De
tweede en derde hypothese duiden erop dat mensen een
vervanging zoeken voor de verloren samenhang.
Het verlies van de koppeling tussen sociale samenhang en
plaats levert twee problemen op. Ten eerste werkt dit voor een
deel de groeiende mobiliteit in de hand. Ten tweede zorgt dit
voor een reductie van de betekenis van plaats. Betrokkenheid
van bewoners met de woonplaats verkleint het risico van verwaarlozing. Verwaarlozing staat in veel gevallen aan de bron
van onveilige situaties, gebrek aan betrokkenheid en ongeïnteresseerdheid. Met het oog op een leefbare samenleving is het
de moeite waard deze ontwikkelingen weerstand te bieden.

Met sociale samenhang worden de verbanden tussen de individuen van
onze maa tschappij die on ze maatschappij tot een geheel maken bedoeld.

1
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VERSTERKING VAN DE SOCIALE COHESIE

zetfo7~tooiing
en oldoe ing
onafh

Afb . 2.1: Mas law's hiërarchie van de menselijke
behoef ten

Wat kan gedaan worden aan
de inrichting van de ruimte
zodat
de
wegvallende
ruimtegebonden
sociale
samenhang, en de daarmee
samenhangende
problematiek, kan worden
tegengegaan? Het is een
illusie dat op deze vraag een
sluitend antwoord gegeven
kan worden waarmee de
volledige problematiek uit de
wereld geholpen wordt. Een
streven om in de ruimtelijke
inrichting een zekere kwaliteit
te bieden levert hooguit
ruimte
voor
een
tegenhangende ontwikkeling.

Om op de vraag wat de te
bieden ruimtelijke kwaliteit
zou kunnen zijn een antwoord te geven, is het goed om te
kijken naar de behoeften die er bij mensen leven.

MASLOW'S THEORIE VAN "SELF
ACTUALISATION"
Maslowi beschrijft in 1954 de behoefte van de mens in zijn
theorie van ' self actualisation' 2 . In deze theorie beschrijft
Maslow de piramide van de menselijke behoeften (afb. 2.1) en
plaatst daarmee de behoeften in een hiërarchie. De piramide
2

wordt opgebouwd vanuit een fundament van basisbehoeften,
zoals water en voedsel, naar een top van optimale
zelfontplooiing. Mensen beginnen altijd aan de basis en
werken hun weg omhoog volgens een vaste volgorde.
Theorie van de
m imtelijke behoef te

Hildebrand Freyv geeft in zijn boek Designing the citi;, tawards a
more sustainable urban form de relatie weer tussen Maslow' s
hiërarchie van de menselijke behoefte en ruimtelijke aspecten
welke de basis vormen voor ruimtelijke kwaliteit.
Het is belangrijk te vermelden dat bij het bespreken van de
hiërarchie van Maslow de lagen onafhankelijk van elkaar
beschouwd worden. In werkelijkheid bestaat er echter volop
interactie tussen de verschillende lagen.
Lichamelijke
behoeften

In de onderste laag van Maslow' s hiërarchie worden de
basisbehoeften genoemd. Voor de inrichting van de ruimte w il
dit zeggen een plaats waar aan alle voorwaarden voor de
lichamelijk behoeften wordt voldaan welke nodig zijn voor
redelijk functioneren in onze maatschappij.
Veiligheid

In de tweede laag wordt gesproken over veiligheid. Het gaat
hierbij zowel om het voorkomen van ongelukken en het tegengaan van criminaliteit als om het voorkomen van overlast en
vervuiling. Daarnaast gaat het om emotionele veiligheid.
Hiervoor is een visuele en functionele ordening van belang in
een gecontroleerde omgeving: de ordening als drager van
verschillende identiteiten. Identiteit geeft het gevoel van
thuishoren. Identiteit is de eenheid van wezen. De eenheid
wordt zichtbaar door de afwijking hiervan.
Essentieel voor de stedelijke identiteit zijn de lang aanwezige
vormen en structurenv. Vele veranderingen in de stedelijke
omgeving vinden plaats in het privé-domein zonder dat zij

Self actualisation = Zelf bewerkstelling
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In een stad als Tokio manifesteert zich het
probleem van een ontbrekende, blijvende
identiteit. De stad faalt dan ook waar het
gaat om het geven van een emotionele
veiligheid en het gevoel van thuishoren. v

een dominant effect hebben op het
publieke domein. Snelle ontwil<kelingen in publiek en privaat domein
kunnen echter ten koste gaan van de
identiteit. Hierdoor ontstaat voor veel
bewoners het probleem dat het zij zich
niet langer thuis voelen in hun stad.

Een goede stad, in ieder geval in de delen van de wereld waar
steden een historie hebben, heeft lang aanwezige beeldbepalende elementen, vormen en structuren en kan zich
aanpassen aan de sociaal-economische ontwil<kelingen. Het is
aan de stedebouwkundige er zorg voor te dragen dat
beelddragers niet of zeer langzaam veranderen en dat de
openbare ruimte zich continu kan aanpassen zonder in te
grijpen in de stedelijke openbare ruimte.

Kans op creativiteit

Laag vijf, een kans op creativiteit, waarin de mogelijkheid tot
het vormgeven 'van een eigen ruimte' en de mogelijkheid van
gemeenschappen om de eigen wijken of buurten vorm te
geven centraal staan.
Frey laat in zijn voorbeelden hier een punt liggen. Waar het
gaat om ruimtelijke kwaliteiten en creativiteit dient niet alleen
de mogelijkheid zelf ruimte vorm te geven centraal te staan,
maar ook het bereikbaar zijn van ruimte om creatief in bezig te
zijn is hier van belang. Het bieden van mogelijkheid voor
activiteiten in de directe leefomgeving maakt de behoefte voor
mensen om hun heil elders te zoeken minder groot. Van
belang echter is wel dat de toegang tot deze faciliteiten
laagdrempelig is. Hierbij moet gedacht worden aan een groot
scala van verschillende faciliteiten zoals volkstuintjes, atelieren oefenruimtes, sportfaciliteiten en speelveldjes.

Sociale omgeving

In laag drie van Maslow' s hiërarchie spreekt men van een
bevorderende sociale omgeving, een plaats waar mensen hun
wortels hebben en kinderen hun vrienden, een gevoel van
gemeenschap en behoren tot een plaats of territorium. Waar
het gaat om sociaal duurzaam is deze laag misschien wel de
belangrijkste laag van Maslow' s hiërarchie. Zoals uit de
inleiding van dit hoofdstuk blijkt, is de sociale omgeving
volop in ontwikkeling.

Esthetisch
tevredenstellende
omgeving

In laag zes staat de esthetisch tevredenstellende omgeving.
Hiermee wordt gedoeld op een zekere schoonheid van de
omgeving die wordt verkregen door schoonheid in vorm en
slijtbestendigheid. Hiervoor is de keuze van materialen en een
geschiktheid van de plaats van elementen in hun omgeving
van belang.

Positief beeld,
reputatie

Laag vier, een positief beeld, goede reputatie en prestige, een
plaats die voorziet in een gevoel van vertrouwen en kracht
staat voor een plaats die status en waardigheid geeft.
De toplaag van Maslow' s hiërarchie waarin de behoeften aan
zelfontplooiing en voldoening centraal staan verdeelt Frey in
twee afzonderlijke lagen.

Kanttekeningen bij
Maslaw 's hiërarchie

Maslow's theorie lijkt nog steeds bruikbaar. Er zijn echter wel
een aantal kanttekeningen bij te plaatsen. Het is de uniciteit,
leeftijd, ervaring en keuze van het individu die de classificatie
van behoefte te specifiek maken voor deze moderne tijd.
Behoeften zijn geheel subjectief, veranderen gedurende
iemands levenscyclus en worden vervuld op verschillende
manieren. We willen niet allemaal wat Maslow beschrijft als
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de norm en zeker niet altijd in de strikte volgorde waarin hij
ze beschrijft.
De basisbehoeften en de behoefte aan veiligheid lijken in deze
samenleving wel voor iedereen te bestaan. Maar voor de
hogere behoeften op de weg naar optimale zelfontplooiing
bestaan verschillen in zwaarte en kleuring. Deze verschillen
spelen een belangrijke rol in het ontstaan van verschillende
leefstijlen.
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LEEFSTIJLEN
Afname van de kwantitatieve woningnood, met als gevolg een
accentverschuiving naar de vraagzijde, maakt dat de
consument in de toekomst meer de maatstaf zal zijn voor wat
gebouwd gaat worden. De positieve ontwikkeling die hier
direct aan gekoppeld kan worden is een groeiende
tevredenheid van de bewoner, een grotere betrokkenheid en
zodoende een grotere inzet om zijn leefomgeving prettig te
houden. Om een beeld te krijgen van wie toekomstige
bewoners zijn en waar deze behoefte aan hebben, is in het
onderzoek dat onderzoeksbureau Urhahnvi heeft uitgevoerd in
opdracht van de gemeente Apeldoorn een onderscheid
gemaakt in de volgende leefstijlen.

DE STEDELING
De stedeling is sterk gericht op de dynamiek van de stad en
heeft zijn voorzieningen en werk dan ook bij voorkeur op
loopafstand. Deze doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit zowel
jongeren als ouderen die zoeken naar een plaats met de
nabijheid van 'soortgenoten' en stedelijke voorzieningen. Ze
zijn op zoek zijn naar identiteit op complex- of clusterniveau.
Hun eisen aan de woning laten een divers beeld zien waarbij
voornamelijk interne kwaliteit van belang is. De voorkeur
voor huur of koop wordt door andere factoren bepaald.

DE NETWERKER
De netwerkers, ook wel de nieuwe nomaden genoemd,
vormen een groep van de bevolking die in de toekomst
waarschijnlijk sterk toe zal nemen. Deze groep wordt
gekenmerkt door een grote ongebondenheid met de stad
waarin zij wonen en een grote gebondenheid met een niet

geografisch bepaald netwerk. Voor deze groep is
bereikbaarheid van haar netwerk en vrijheid van groot belang.
Ten gevolge van hun eigen mobiliteit ervaren zij nabijheid van
voorzieningen van minder groot belang.
De netwerker ervaart de woning als consumptiegoed dat snel
weer aan iemand anders overgedaan moet kunnen worden.
Hij heeft behoefte aan een comfortabele, introverte woning
zonder een sterke samenhang met de omgeving. De identiteit
van de woning en woonomgeving is van ondergeschikt
belang.
Doorslaggevend voor de woonkeus is veelal de
beschikbaarheid van de woning. In de huidige markt gaat de
voorkeur van de netwerker uit naar een koopwoning, een
klein deel is geïnteresseerd in een huurwoning in de duurdere
klasse.

DE DROMER
Voor dromers speelt de mogelijkheid van individuele
expressie een belangrijke rol. Het huis is een uiting van een
gedroomde eigen plek en deze moet dan ook als zodanig
herkenbaar zijn. De dromer plaatst zijn huis bij voorkeur ook
in een groene setting. De woning is iets voor een langere tijd
waarin geïnvesteerd mag worden om het mooier te maken.
Over het algemeen wenst de dromer een eigen huis met tuin,
waarbij de voorkeur uit gaat naar daadwerkelijke koop van de
woning. Grootte van de woning en het kavel zijn een
financiële kwestie. De dromer heeft graag een woning met een
eigen identiteit.
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DE DOENER

DE COMFORTWONER

De doener wil 'sleutelen' . Het verbouwen, bijbouwen,
veranderen van het eigen huis, het werken aan auto of fiets en
het onderhouden van de tuin zijn voorbeelden van de
bezigheden waarmee de doener zich het liefste bezighoudt.
De doener is niet gehecht aan status maar heeft vooral ruimte
nodig om zijn eigen gang te kunnen gaan. Een deel van deze
groep past de woning aan omdat deze te klein is. De expressie
van de woonomgeving en het huis zelf is ondergeschikt aan
de praktische bruikbaarheid. Veelal is deze bewonersgroep er
wel op gericht om thuis te raken in Apeldoorn, maar men is
niet per definitie gericht op het hebben van contacten in de
directe omgeving.

Voor deze groep staan woongemak, veiligheid en bij de
persoonlijke leefomstandigheden passende voorzieningen
centraal. Aan de woning worden verschillende eisen gesteld.
Door de bewoners wordt een zekere collectieve identiteit
gewenst. Comfortwonen komt zowel in een stedelijke als in
een landschappelijke oriëntatie voor. De woonvorm kan
variëren van een eenvoudig appartement tot een luxe villa.
De groep comfortwoners zal ten gevolge van de vergrijzing de
komende jaren sterk groeien. Toch zijn het niet alleen de
ouderen maar ook een groeiende groep drukbezette
grotestadsbewoners die voor het comfort kiezen.

DE VILLABEWONER
DE DORPELING
De dorpelingen worden gekarakteriseerd door hun wens of
noodzaak om in een zekere sociale samenhang in de buurt te
wonen. Deels zijn het mensen afkomstig uit de regio, deels
mensen die door hun levensfase of levenshouding sterk
gesteld zijn op sociale contacten in de directe omgeving.
Wat betreft woonmilieu wordt deze groep aangetrokken door
een sterke collectieve uitstraling met daarin voldoende ruimte
voor sociale contacten. Dit betekent een voldoende groene
buitenruimte en de nabijheid van collectieve voorzieningen.
Van belang voor deze groep is vooral de directe
'bereikbaarheid' van de buren. Afhankelijk van de levensfase
kunnen aan de woning zelf verschillende eisen worden
gesteld. Het is dan ook van belang dat voldoende interne
woonkwaliteit geboden wordt die aan verschillende
woonprogramma's ruimte biedt. De voorkeur voor huur of
koop hangt meestal af van andere factoren.

De villabewoner is gehecht aan een representatieve uitstraling
van de woning. Daarbij past een zekere representatieve
uitstraling van de directe omgeving. Qua sociale oriëntatie is
de villabewoner op zijn stad en regio gericht zijn maar niet
specifiek op de wijk of buurt waarin hij woont. De villa laat
zich het beste beschrijven als een representatieve woning met
tuin. De villa wordt eventueel gedeeld met andere bewoners
en bedrijvigheid. De villa heeft voldoende ruimte in zich om
aan een verscheidenheid van leefstijlprogramma' s te
herbergen.

DE WOONECONOOM
Voor de wooneconoom staat de interne kwaliteit van de
woning zelf centraal in relatie tot de prijs die men ervoor over
heeft. Omgeving, identiteit en positie in de stad zijn van
minder belang. Wonen heeft niet de hoogste prioriteit omdat
de wooneconoom voldoende financiële middelen over wil
houden voor andere zaken. Binding met de buurt kan in de
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loop van de tijd ontstaan maar staat niet centraal in de keuze
voor een woning. De groep wooneconomen bestaat zowel uit
mensen met veel keuzemogelijkheden als mensen wiens keuze
sterk afhankelijk is van hun financiële situatie. Te verwachten
valt dat door toename van keuzevrijheden deze groep in
omvang licht toe zal nemen. Afweging tussen gestapeld of
laagbouw wonen en tussen eigendom of huur hangt af van
financiële afwegingen voor het leefbudget als geheel.

DE BUITENWONER
De buitenwoner wil het liefst 'echt buiten', maar eventueel
ook in de stad wonen. De bereidheid in de stad te wonen komt
voort uit het feit dat het echte buiten wonen te duur is, of om
praktische redenen zoals de nabijheid van vrienden,
voorzieningen en scholen. Deze groep is sterk gehecht aan een
eigen, individuele uitstraling: hun huis moet iets herkenbaars
hebben, een sterke eigen identiteit. Het dient een
opzichzelfstaand object te zijn in de omgeving en niet te
worden overwoekerd door de stedelijkheid van deze
omgeving. De woning van een buitenwoner kan groot of klein
zijn maar moet wel aanpasbaar zijn. Ook is behoefte aan een
grote buitemuime bij de woning. Deze groep mensen is veelal
meer op de stad georiënteerd en slechts in mindere mate op
zijn eigen directe omgeving.
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SOCI .\11 S .\1\11 NII .\NC, I HTSI IJl IN IN

M .\SI.OW
Wanneer de verschillende leefstijlen worden uitgezet naar
Maslow's hiërarchie dan ziet dat er uit zoals weergegeven in
afb. 2.3. Deze tabel laat zien dat voor alle leefstijlen geldt dat
er behoefte is aan een plaats om in te leven en in te werken,
een redelijk inkomen, onderwijs en training, transport,
mobiliteit, communicatie en toegang tot faciliteiten en
diensten. Eveneens is het voor alle leefstijlen van belang om te
wonen in een plaats zonder vervuiling en geluidoverlast, vrij
van ongelukken en criminaliteit. In de tabel is verder te zien
dat met name in de hogere ordes een duidelijke diversiteit in
de behoeften ontstaat.
Voor een duurzame samenleving is het van belang niet alleen
de basisbehoeften te bevredigen. De omgeving dient de
mogelijkheden te bieden om tevens te komen tot vervulling
van de andere behoeften tot aan het niveau van
zelfontplooiing toe. Dit ter stimulering van een
maatschappelijke ontwikkeling en om te voorkomen dat
mensen elders in deze behoefte gaan voorzien. Zo levert de
vervulling van de hogere behoeften een bijdrage aan het
versterken van de sociale samenhang.
De behoeften van de mens en daaruit volgend de inrichting
van zijn leven - met andere woorden zijn leefstijl - bepalen,
tezamen met de mogelijkheden die er zijn om deze behoeften
te bevredigen, de bijdrage aan sociale cohesie. De bijdrage van
de verschillende leefstijlen aan de sociale cohesie, uitgezet
tegen de hiërarchie van Maslow, kan geclusterd worden zoals
weergegeven in afb. 2.2. De clustering wordt gevormd door
een benadering die start vanuit basis van de piramide van
Maslow.

De bijdrage die een leefstiJ1 levert aan de plaatsgebonden
sociale samenhang kan positief, neutraal of negatief zijn. Per
niveau, startend vanuit de basis, worden in deze afbeelding de
verschillende leefstijlen geordend naar deze waarderingen.

i
Cl)

C

Cl)

0

1)
2)
3)
4)
5)
6)

lichamelijke behoeften
veiligheid enbescherming
een bevorderende sociale omgeving
een positief beeld ,goede reputatie en prestige
een kans op creativiteit
een esthetische tevredenstellende omgeving

L

-

Positief
Neutraal

-

Negatief

Afb. 2.2 : de relaties tussen de leefstijl en de lagen van Maslaw's hiërarchie
met betrekking tot buurtgebonden sociale cohesie
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Lichamelijke
behoeften
Veiligheid,
bescherming

Een bevorderende
sociale omgeving

De comfortwoner
De wooneconoom
De buitenwoner
De stedelinfç
De netwerker
De dromer
De doener
De DorvelinQ
De villabewoner
Voor alle leefstijlen geldt dat er behoefte is aan een plaats om in te leven en in te werken, een redelijk inkomen, onderwijs en training, transport, mobiliteit en communicatie en toegang tot faciliteiten en diensten

De dromer heeft
behoefte aan een
beschermend eigen
plekje in harmonie
met de omgeving.

+

-

+

Voor alle lee fstiilen is het van belanQom te wonen in een plaats zonder vervuilinQ en eluidsove rlast, v rij van onQelukken en criminaliteit
De doener heeft
De dorpeling wil
De comfortwoner Voor de villabewoner is
met name het
behoefte aan een graag een sociale
heeft behoefte aan
fun ctionele omgeving zonder
een fun ctionele
beschermen van zijn
overzichtelijke overlast van welke
gecontroleerde eigendom van belang.
omgeving waarin hij
aard dan ook.
omgeving.
Veiligheid van
eigendom prevaleert hij
kan werken aan zijn
eigen plek.
boven veiligheid in de
omQevinQ.
+
+
++
0
0
De buitenwoner is
De doeners zijn gericht
De dorpeling
De comfortwoner Voor de villa bewoner De wooneconoom heeft
is regionaal
niet de intentie een geneigd om een positieve
op thuis raken in
wordt verwacht enige vorm
sociaal netwerk op te bijdrage te leve ren aan de
Apeldoorn. Ofschoon
gekarakteriseerd
van collectieve
georiënteerd sociale
sociale omgeving in de
identiteit. Wil
samenhang op buurt
bouwen.
contact met hun doo r zijn wens tot
directe nabijheid.
niveau van minimaal
Betrokkenheid en
omgeving geen must is
sociale
hiervoor heldere
samenhang.
afspraken. Hij doet
belang. binding kunnen echter
staan ze hier wel voo r
wel ontstaan .
open.
verder weinig met
deze samenhanQ.
+
+
0
0
0
0
Voor de
Een positief beeld,
comfortwoner zijn
reputatie, prestige is
van belang voor de
een positief beeld,
villabewoner.
reputatie en prestige
van belanQ.
+
0
++
0
0
De buitenwoner heeft
De doener wordt
De comfortwoner
behoefte om zijn ruimte
heeft hier weinig
gekarakterisee rd door
vorm te geven.
het belang wat hij
behoefte aan.
hecht aan
zelfontplooiing.

De sociale Eigen identiteit staat
De stedeling zoekt
naar de nabijheid
'omgeving' van de voorop bij de dromer.
van soortgenoten en
netwerker is niet Hij stelt belang in de
streeft naar
plaats gebonden.
omgeving ter
identiteit op complex
Dit betekent dat de mee rdere eer en glorie
of clusterniveau . netwerker een sociale van zijn eigen kavel.
omgeving niet
bevordert.
+
Een positie/ beeld,
0
0
goede reputatie en
Voor de dromer zijn
prestige
een positief beeld en
uitstraling van
belang. De wens gaat
uit naar iets unieks.
+
+
Een kan s op
creativiteit
Voo r de stedeling Voor de netwerker is
De dromer heeft
gebeu rt crea tief het niet van belang
behoeft aan het zelf
vormgeven van de
bezig zijn voo ral in dat dit in de directe
groepsverband.
omgeving is.
ruimte niet alleen
Privé ruimte om
waar het gaal om de
creatief bezig te zijn
eigen woning maar
is veelal beperkt.
ook waar het gaat om
de ruimte er omheen.
+
++
0
Een esthetische
0
tevredenstellende
De stedeling kiest
Voor de netwerker De dromer investeert
Esthetiek is
gaat comfo rt boven
om de esthetische
ondergeschikt aan
omgeving eerder voor een stad
schoonheid.
waarde te verhogen.
functionele ruimte.
met een bepaalde
Tijd en inzet om er iets
uitstraling. De
mogelijkheden die de
Hij ervaa rt zijn
van te maken is echter
stad biedt zijn
woning als
wel aanwezig.
bepalender dan consumptiegoed dat
esthetiek.
wee r snel
overgedaan moel
kunnen worden.

0

0

0

0

0

Ajb. 2 .3 : kenmerken van leefstijlen uitgezet naar Maslow's hiërarchie van de menselijke behoefte
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COMBINEREN VAN LEEFSTIJLEN
Zoals uit het voorgaande blijkt, zijn er vele leefstijlen en
hebben deze allemaal hun bijzonderheden. De stad als geheel
moet al deze leefstijlen een plaats bieden.
Maar zijn al deze leefstijlen wel even goed te combineren?
Voor een antwoord op deze vraag moeten de diverse
behoeften van de verschillende leefstijlen nader worden
beschouwd. Bij deze beschouwing draait het met name om de
versterking van de sociale cohesie.
Waar het de sociale cohesie betreft maakt afbeelding 2.2 de
kansen en bedreigingen die de verschillende leefstijlen bieden
inzichtelijk. Er lijkt een tweedeling te ontstaan tussen
leefstijlen. In de figuur wordt deze weergegeven door een
stippellijn.

Clustering van linkerhelft zal leiden tot een gebied met
beperkte sociale samenhang waarin de betekenis van plaats
gereduceerd wordt. De betrokkenheid van de bewoners met
hun woonomgeving is hier klein, met alle mogelijke gevolgen
van dien.
een positief beeld,
goede reputatie en
prestige

Waar het gaat om laag vier van Maslow' s hiërarchie, een
positief beeld, goede reputatie en prestige, dan is er een
positieve bijdrage vanuit drie leefstijlen: de dromer, de
comfortwoner en de villabewoner.
De fundamenteel geachte derde laag van Maslow' s hiërarchie
laat echter een grote tegenstelling tussen villabewoners en
dromers zien. Een combinatie is hierdoor niet voor de hand
liggend.
kans op creativiteit

Een bevorderende
sociale omgeving

De linkerzijde van de schijf wordt gekenmerkt door een
neutrale c.q. negatieve relatie met de derde laag van Maslow's
hiërarchie, een bevorderende sociale omgeving. De
rechterzijde van de schijf wordt gekenmerkt door een
positieve relatie met deze derde laag.
Dat de lijn de groep wooneconomen opdeelt komt doordat de
leefstijldefinities
niet
volledig
gelijkwaardig
zijn.
Wooneconomen onderscheiden zich van de andere leefstijlen
doordat hun behoeften voornamelijk economisch bepaald zijn.
Veranderende financiële omstandigheden kunnen maken dat
ze tot een andere leefstijl overgaan.
Vanuit het oogpunt van sociale cohesie lijkt het voor een
omgeving goed als de leefstijlen uit de rechterhelft
samengebracht worden. Menging met leefstijlen uit de
linkerhelft dient beperkt van omvang te zijn zodat de sociale
cohesie niet in gevaar komt.

De stedeling, de dromer en de doener staan positief tegenover
laag vijf, de kans op creativiteit. Voor hen geldt dat
persoonlijke interessen wel verschillend van aard kunnen zijn.
Echter de gezamenlijke wens om hun behoeften tot creativiteit
te realiseren levert de binding. De comfortwoner en de
netwerker staan negatief tegenover de kansen op creativiteit in
de buurt.
esthetisch
tevredenstellende
omgeving

Daar waar het gaat om een esthetisch tevredenstellende
omgeving, laag zes, is enkel een positieve relatie met de
dromer en de stedeling. Een negatieve houding ten aanzien
van deze leefstijl komt slechts voor bij een zeer kleine groep
mensen. De meeste leefstijlen doen geen uitspraak over het
niveau van esthetische tevredenstelling. Alleen de leefstijl van
de dromer geeft hiervan een beeld.
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Het is goed om te realiseren dat niet alleen de derde laag
bijdraagt aan de versterking van de sociale samenhang maar
dat ook de andere lagen kansen bieden voor versterking van
de sociale cohesie.
Zo maakt het realiseren van behoeften uit laag vier en zes dat
men zich thuisvoelt in en zich gaat identificeren met zijn
omgeving. De hierdoor ontstane betrokkenheid bij de
omgeving heeft tot gevolg dat mensen met meer zorg met
deze omgeving omgaan.
Het vervullen van de behoefte uit laag vijf, de kans op
creativiteit, maakt door de beperking van de openbare ruimte
het multifunctionele ruimtegebruik noodzakelijk. Hierdoor
komen activiteiten en sociale netwerken samen.
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SAMENVATTEND
De hoofdvraag van dit hoofdstuk is wat er gedaan kan
worden aan de inrichting van de ruimte, zodat de
wegvallende ruimtegebonden sociale samenhang - en de
daarmee samenhangende problematiek van een groeiende
mobiliteit en de reductie van de betekenis van plaats - kan
worden 1egengegaan.
In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat om de sociale
samenhang te versterken het van belang is dat mensen in de
gelegenheid worden gesteld om in hun behoeften te kunnen
voorzien tot aan de toplaag van Maslow' s hiërarchie.
De mate en de kleuring van behoeften waarin moet worden
voorzien verschilt per leefstijl. Niet alle leefstijlen zijn
daardoor evengoed verenigbaar.
In het volgende hoofdstuk zullen de implicaties van deze visie
voor Apeldoorn en in het bijzonder voor Apeldoorn
noordoost nader worden besproken.
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H3 ANALYSE APELDOORN NOORDOOST

SlfU.\ Ill

REGIO EN STADSSlRUCTUUR
Apeldoorn in zijn
regio

De ligging van Apeldoorn, ingeklemd tussen de Veluwe en de
IJselvallei, maakt Apeldoorn tot een bijzondere stad. Van
oudsher wordt de stad gekenmerkt door de Veluwe maar
steeds meer kan de stad zijn identiteit ook ontlenen aan zijn
ligging in de IJsselvallei.
De stedendriehoek Apeldoorn - Deventer - Zutphen is in de Se
nota Ruimtelijke Ordening uitgeroepen tot regionaal stedelijk
netwerk1 (Afb. 3.1). Stedelijke netwerken zijn volgens de nota
"verstedelijkte zones, die in toenemende mate de vorm
aannemen van een netwerk van grotere en kleinere compacte
steden". De stedendriehoek is bij uitstek zo'n stedelijk
netwerk, waarin de ruimtelijke en functionele relaties tussen
de steden onderling en met het landschappelijke gebied steeds
sterker worden. Het is deze context waarin Zuidbroek wordt
ontwikkeld als een van de laatste mogelijkheden om
Apeldoorn uit te breiden binnen de grenzen gevormd door
snelwegen en de Veluwe.
Staiisstructuur

In het verleden is veel onderzoek gedaan naar stedelijke
structuren. Een blauwdruk van een duurzame stad of een
duurzame stedelijke regio bliJkt echter niet voorhanden te zijn.
Sterker nog, de discussie over duurzame stedelijke structuur is
troebel, verwarrend en onvolledig als gevolg van de complexi-

Afb. 3.1: de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen

teit en gebrek aan focus. Dit omdat de argumentatie voor een
stadsvorm zich af kan spelen op sociaal, economisch,
ecologisch, historisch, topografisch en sociaal economisch
vlak. Omdat op elk van deze aspecten al verschillende
zienswijzen naar voren kunnen komen en al deze aspecten
verschillend zijn voor verschillende steden voert het te ver om
hier in het kader van dit afstuderen verder op in te gaan. Er is
dan ook voor gekozen om in dit verslag over één concept uit
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Afb. 3.2: centrische radiale stad met
f?edecentraliseerde concentraties binnen
de logische groeigrenzen

voor Apeldoorn het meest voor de hand liggende stadsmodel
te zijn.
De keuze voor dit model sluit aan bij Apeldoorn als
gedecentraliseerde concentratie in de regio (Afb. 3.1).
Gedecentraliseerde concentraties kennen de voordelen van de
compacte stad, maar door hun beperkte omvang blijven de
nadelen, zoals de grotere afstand tot groen en grotere kans op
congestie, hanteerbaar.
Voordeel van een compacte stad is bijvoorbeeld de grote
ruimtebehoefte die zorgt voor een stimulans om te verjongen.
Dit stimuleert de vitaliteit van de stad. Daarnaast biedt een
compacte stad een groot draagvlak voor de inzet van
openbaar vervoer.
Op het gebied van duurzaamheid zijn er verschillende

te weiden. Er zullen geen varianten worden besproken maar
er zal worden ingegaan op het meest voor de hand liggende
model waar Apeldoorn op af lijkt te stevenen.
Apeldoorn is een gedeconcentreerde centrische stad, die na de
aanleg van Zuidbroek haar logische groeigrenzen van groen
en snelwegen heeft bereikt. De stad is op een punt gekomen
waar zij zich over haar toekomstige ontwikkelingen moet
beraden.
Centrische radiale
stad met
gedecentraliseerde
concentraties

Voor de toekomstige behoeften zal de ruimte niet langer
buiten de stad gezocht moeten worden maar in efficiënter
gebruik van de ruimte binnen de stad. De centrische radiale
stad met gedecentraliseerde concentraties (Afb. Afb. 2.1) lijkt

voordelen te behalen door de keuze voor gedecentraliseerde
concentraties. Zo biedt de ontwikkeling van nieuwe
knooppunten draagvlak voor een beter openbaar
vervoersysteem. Goed is te beseffen dat het hier niet alleen
gaat om een kans maar ook om een must, omdat het de enige
manier is om voorzieningen in de stad voor de toekomst
bereikbaar te houden.
Door de ontwikkeling van gedecentraliseerde concentraties
met een groeiende diversiteit wordt het beter mogelijk om het
'juiste activiteit op de juiste plaats' -principe toe te passen. Zo
kunnen mensintensieve activiteiten worden ontwikkeld op
publieke transportknooppunten.
Om te komen tot een versterkte concentratie is het verstandig
om in het omliggende land de komende jaren af te zien van
verstedelijking in de vorm van woningbouw en industrie.
Omdat de vraag naar ruimte voor deze activiteiten ook in de
toekomst blijft bestaan is het goed het omliggende land nu aan
andere functies toe te bedelen. Hierbij moet gedacht worden
aan landbouw, natuur, recreatie en waterbuffering. Door de
toekenning van andere functies aan dit gebied blijft kwaliteit
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behouden en de drempel om hier toch te gaan bouwen wordt
groter.

BESCHRIJVING PLANGEBIED
Het studiegebied
Apeldoorn
noordoost (Afb. 3.3) wordt
gevormd door het naoorlogse
stedelijk gebied 'Zevenhuiz.en' en
het uitleggebied Zuidbroek. Het
gebied bestaat uit de bestaande
woonwijken Zevenhuizen, de
Mheen,
Sluisoord,
Anklaar,
Sprenkelaar, het industrie en
recreatiegebied Sleutelbloem en
het
stedelijk
uitleggebied
Zuidbroek (Afb. 3.4). Het onderzoeksgebied wordt begrensd door
het Apeldoornskanaal, de Oost
Veluweweg, de ASO en de
Afb. 3.3: liK?;inK Apeldoorn noordoost
Deventerstraat (Afb. 3.5).
In het noordoosten van het
studiegebied
(Afb.
3.6)
is
recentelijk een bedrijventerrein aangelegd ter grote van ± 57
ha. Dit gebied wordt aan twee zijden omsloten door het nieuw
te ontwikkelen Zuidbroek (379 ha). Een groot deel van
Apeldoorn noordoost (ca. (379+161) = 540 ha) wordt daarnaast
gevormd door de naoorlogse wijk Zevenhuizen.
Voor de ontwikkeling van Zuidbroek wordt er vanuit gegaan
dat Zuidbroek een integraal deel moet uitmaken van de
stedelijke omgeving van Apeldoorn noordoost. Om die reden
wordt het plangebied niet gedefinieerd als Zuidbroek alleen,
maar als Zuidbroek plus een gedeelte van Zevenhuizen (Afb.
3.7). De grens van het plangebied wordt gelegd bij de laan van
Zevenhuizen, de ring van Apeldoorn, zodat de belangrijkste

Afb. 3.4: wijken in het studie Kebied
(volgens wijk- en buurtindeling 2002)

Ajb. 3.5: wenzen van het studieKebied

Apeldoorn noord ooat 983 lul
plangebied c.. 540 ha

r

-

Ajb. 3.6: orrwanK van het studieKebied

Landachappelljk _gebied
Bfftaand atHellJk gebied

Ajb. 3.7: orrwanK van het planKebied

lokale commerciële activiteiten in het plangebied vallen.
Tevens schept het de mogelijkheid met meer zorg een
koppeling van groen en water tussen de twee gebieden tot
stand te brengen.
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HISTORISCHE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
VAN APELDOORN
Apeldoorn behoort tot de oude in de Middeleeuwen ontstane
nederzettingstructuren langs de oostflank van het Veluwse
stuwwalgebied. Het landschap ontstond ruwweg in de
voorlaatste ijstijd (Saaliën, 300.000 - 180.000 v.C.), toen een
landijsfront vanuit het noorden naar het zuiden trok door het
ten oosten van het gebied gelegen IJsseldal. De in het dal
aanwezige zanden werden zijdelings omhoog gedrukt,
waardoor stuwwallen werden gevormd. Tijdens de laatste
ijstijd ontwikkelde zich een landschap met relatief dicht opeen
gelegen hoge, droge en lage, natte gebieden. Deze combinatie
bleek zeer geschikt voor de vestiging van de mens en de eerste
permanente bewoners vestigden zich in de hoog gelegen, met
oerbossen overdekte delen van de Veluwe (in het
Neolithicum, ca. 5300 - 2000 v.C.). Landbouw, veeteelt,
bosbouw en ijzerwinning vormden lange tijd de bestaansbasis
voor deze nederzettingen.

ÜN1WIKKELING VAN DE MIDDELEEUWEN TOT
DE20EEEUW
Als gevolg van de langdurige intensieve exploitatie van de
bossen (houtkap t.b.v.
brandstof en huizenbouw),
overbeweiding, verdwijnen van jonge zaailingen (t.g.v.
varkensteelt) en het afplaggen van de heidevelden (t.b.v.
akkerbouw) raakten grote delen van de Veluwe hun
begroeiing kwijt en veranderden in onherbergzame
zandverstuivingen. Dit bedreigde de nederzettingen en de
landbouwgronden waardoor in de vroege Middeleeuwen
nieuwe vestigingsplaatsen werden gezocht. Deze vond men
veelal op en nabij de enkgronden en langs de lager gelegen
gebieden in de beekdalen op de grens tussen de hoge

zandgronden en de lagere gebieden van de IJsselvallei. Deze
nederzettingen, die vanaf de 10e eeuw ontstonden, worden
ook wel flank-esdorpen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn
Apeldoorn, Beekbergen en Lieren.
Door de regelmatige plaggenbemesting van de enken werden
deze geleidelijk opgehoogd en steeds vruchtbaarder. Zo
ontstonden de karakteristieke hoge, aaneengesloten akkers die
men in de omgeving van Wiesel, Beekbergen en Loenen
aantreft. De bevolking in en rond Apeldoorn heeft vanaf de
achtste tot en met de dertiende eeuw een betrekkelijk grote
welvaart gekend door de ijzerindustrie, waarbij in het gebied
gevonden erts werd verwerkt tot smeedijzer. Rond 1300 is aan
deze welvaart een einde gekomen en werd de bevolking weer
gedwongen te leven van hoofdzakelijk de opbrengsten van de
landbouw, die door de arme zandgronden niet erg hoog
waren.
Om het gebruik van gemeenschappelijke gronden zo goed
mogelijk te regelen verenigden de
boeren zich in markegenootschappen, met een eigen bestuur
en eigen rechtspraak. De Ordemark, of Apeldoornse mark,
behoort tot de oudste marken.
Vanaf het midden van de 14e
eeuw begon men vanuit het dorp
Apeldoorn met grootschalige
ontginningen, hoofdzakelijk in
3

Een mark was een grondgebied, waar
mensen woonden, waaronder de geërfden 3 .
Binnen een mark lagen erven - gebouwen
en boerderijen - tussen gemeenschappelijk
bezeten grond, zoals heide-, bos-, en
grasgronden, wegen, wetering enz ...
De mark had tot doel niet alleen het beheer
van de gemeenschappelijke gronden,
meenthgronden, maar ook het behartigen
van verschillende plaatselijke belangen. Bij
de geërfden of markgenoten berustte een
deel van het plaatselijke bestuu r, voor
zover de hogere autoriteiten dit niet tot
zich hadden getrokken: een soort wijkraad.

geërfde: bezitter van een erf of stuk grond
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ervan werd rond het midden
van de 15e eeuw de havezate
(of jachtslot) het Oude Loo
gebouwd. In de 17e eeuw
vestigden zich steeds meer
mensen in de omgeving van
het Loo. Daarnaast kwam
door de aanwezigheid van
sprengen en beken de
Apeldoornse papierindustrie
tot leven. In de omgeving van
Apeldoorn verrezen zo'n 50
watermolens, onder andere
voor de papierindustrie en de
Ajb. 3.9: Apeldoorns huuske
wasserijen. Op kaarten uit
deze tijd is de ontwikkeling
van Apeldoorn te zien aan de
kruising van de wegen van Zwolle naar Arnhem en van
Amersfoort naar Deventer en Zutphen (als onderdeel van de
grotere route van Amsterdam naar Duitsland).

1950- 1

: -~ 1750
- .. 1850
1910
1930

1976
1986 c:J
2000 0

Afb. 3. 8: cantourm van Apeldoorn tussm 1750-1986

westelijke richting (de Apeldoornse Enk).
In de periode van de Hanze, welke haar bloeitijd kende tussen
de 12e en 16e eeuw, vindt men Apeldoorn slechts terug als
overnachtingsplek aan de doorvoerrouten tussen de diverse
Hanzesteden, zoals Kampen, Zwolle, Deventer en Zutphen.
Het noordwestelijk deel van Apeldoorn bestond in vroeger
tijden voor een groot deel uit jachtgebied. Voor het beheer

Hoewel in de periode tussen 1750 en 1850 de groei van
Apeldoorn gestaag verliep, vonden in deze periode wel de
eerste uitbreidingen aan de overzijde van de Grift plaats. Zo
ontstond in 1778 door ontginning het landgoed dat later
bekend komt te staan als landgoed 'Welgelegen' en werd ook
het eerste deel van het kanaal - het Griftkanaal - voltooid. De
echte groei van Apeldoorn vindt echter pas plaats na 1850,
wanneer de aanleg van de spoorwegverbinding tussen
Apeldoorn en Zutphen tot stand komt. In de periode 1850 1910 groeide Apeldoorn uit tot een villadorp (Afb. 3.10). Ten
westen van het dorp werden de typische Apeldoornse
'huuskes' gebouwd (Afb. 3.9). Dit zijn oorspronkelijk kleine
landarbeidershuisjes met een eenvoudige kapconstructie,
gesitueerd op een diep kavel.
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APELDOORN IN DE 20E EEUW
Op de kaarten van 1930 is voor het eerst de uitbreiding ten
oosten van de stad zichtbaar in de vorm van het verderop
uitvoeriger besproken Zevenhuizen. Ook is Apeldoorn
gegroeid door uitbreiding van de Parkenbuurt en de
verkaveling van de enken ten westen van het spoor naar het
Loo en de eerste geplande uitbreidingen in het zuiden, zoals
de Metaalbuurt. De uitbreiding van Apeldoorn langs wegen
en paden ten zuiden van het spoor zet zich door tot aan
Ugehelen. Ook de industrie rond het spoor en het kanaal blijft
groeien.
Tot 1%3 blijft de groei zich concentreren tussen het kanaal en
de inmiddels beboste heidegronden van de Veluwe, in de
vorm van uitbreidingen in noordelijke, westelijke en zuidelijke
richting. Het centrum begint zijn dtyfunctie te krijgen en in de
kanaalzone worden open plekken opgevuld met grootschalige
bebouwing.

Afb. 3.10: Apeldoarnse villa

Door beheersing van
de techniek om op
natte gronden te
bouwen maakt men
de stap over het
kanaal en worden
tussen 1%3 en 1976
grootschalige
uitbreidingswijken
gebouwd. Daarnaast
krijgt Apeldoorn zijn
aansluiting op het
nationale
netwerk
van snelwegen.
In 1970 wordt het
kanaal gesloten en in
1980 trekken de eerste

bedrijven weg uit de kanaalzone - vanwege de slechte
bereikbaarheid en het gebrek aan gebondenheid aan het
kanaal. Ze vertrekken naar industriegebieden buiten de stad.
Eind jaren '70 en begin jaren '80 vertraagt de groei zich
enigszins en wordt uitbreidingswijk de Maten voltooid. Begin
jaren '90 begint men met het bebouwen van de wig tussen de
sporen, die tot dan toe altijd open is gebleven.

DE GESCHIEDENIS VAN APELDOORN
NOORDOOST TOT 1960
Het eerste gebruik van Zuidbroek en Zevenhuizen door de
mens stamt uit de steentijd. In deze tijd waren er in de IJssel
vallei nog geen permanente nederzettingen. De bewoners van
de hoger gelegen Veluwe gebruikten de laag gelegen gronden
alleen voor meerdaagse jachtexpedities en overnachtten
daarbij op de hoger gelegen dekzandruggen. Omdat van de
permanente nederzettingen die zich op de hoger gelegen
Veluwe bevonden tot op heden niet zoveel is terug gevonden,
is het vochtige jachtterrein een interessant gebied voor
archeologisch speurwerk. Toen de mens zijn leefstijl
veranderde en meer en meer van landbouw ging leven werd
het rustig in dit gebied.
Het broekgebied werd slechts beperkt gebruikt en zo ontstond
wat men noemt het gespreid hoevenlandschap. Zo lagen ter
plaatse van de Aubadestraat en Noctumestraat de erven van
de Sprenkeler. Aan de Anklaarseweg, vlakbij de
Schoonbroekseweg, stond het in 1357 gebouwde Huize
Schoonbroek, een van de oudste herenboerderijen van
Apeldoorn. Ten zuiden van de Nijbroekseweg ter hoogte van
de Zuidbroekseweg stond een oude boerderij Ander die reeds
in de t6e en t7e eeuw vernoemd wordt. Het is deze boerderij
die zijn naam geeft aan het veel later verschijnende wijk- en
winkelcentrum.
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In de 16e eeuw wordt Zevenhuizen voor het eerst genoemd
als 'De kamp met de zeven huizen'. Het is dan eigendom van
de Rooms-Katholieke kerk en gelegen in de omgeving van de
Deventerstraat en de Grift: ongeveer op de hoek van de
Deventerstraat en de Trekweg, iets verschoven ten opzichte
van de huidige locatie van Zevenhuizen.
Pas in 1778 wordt begonnen met de ontginning van deze
heidevlakte ten oosten van Apeldoorn, waardoor onder
andere het landgoed 'Welgelegen' ontstaat.
Het voornemen is er dan om de reeds ontgonnen gronden ter
plaatse van de huidige Kruizemuntstraat, de vroegere
Doggersbank, om te vormen tot een stadsweide. Als in 1819
echter luitenant admiraal Van Kinsbergen sterft op zijn
landgoed Welgelegen komt er van de plannen niets meer
terecht. Vanaf het begin van de 2()e eeuw vestigt industrie zich
aan beide oevers van het kanaal. Om de honger naar
industriegebied te stillen wordt in 1915 Welgelegen'
opgekocht door de gemeente, waarna het wordt gesloopt en
omgevormd tot industriegebied. Tegen de Doggerbank sluit
de Mheen aan, een naam die herinnert aan het
gemeenschappelijke bezit van de geërfden in de mark Orden.
Ter plaatse van het huidige trace van de Trekweg,
Kruizemuntstraat via de Pinksterbloem naar de Zilverschoon
lag voorheen de Trekweg. Deze werd in 1708 ook wel de
Deventerweg genoemd omdat de straatweg naar Deventer
nog niet bestond. De Trekweg loopt verder via de Agricolastraat in de Descartesstraat en de Pythagorasstraat. Hier lag
vroeger een oud moeras, het vrouwengoor (goor = moeras).
De trekweg loopt hierna verder over de Terwolsterweg.
De complexen van 'De Wellen' worden in 1847 door Dhr.
Moorees gebouwd. Tijdens een Raadsvergadering in 1891
besluiten bewoners aan de Trekweg mee te betalen aan de
verharding van de Trekweg. Dhr. Moorees stond bovenaan
het lijstje van betalende burgers zodat zijn landgoed een
verharde achteruitgang krijgt: de huidige Terwolsterweg.

12.
11 .

,•
7.

8.
6.
4.

5.
nederzetting
oude radiale linten
lint naar het Loo

Ajb. 3.11: histarische elementen uit Apeldoorn noordoost
1. De erven van de Sprenkeler, 2. Huize schoonbroek, 3. Ancler, 4. Kamp der zeven huizen
5. WelKeleKen 6. DoKKerbank 7. De Mheen, 8. De TrekweK 9. De Wellen
10. Het vrouwengoor 11. Nijbroekseweg 12. Vellertdijk
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In 1926 wordt 'De Wellen' verkocht aan de St. Josephstichting.

Aan het eind van WOII worden in De Wellen vele gewonde
soldaten verzorgd. Heden ten dage doet De Wellen dienst als
psychiatrisch centrum.
In de ontwikkeling van het gebied heeft ook het gereedkomen

van het noordelijk deel van het Apeldoorns kanaal (1829) een
belangrijke rol gespeeld. Het kanaal trok bedrijvigheid aan en
deed de omvang van Zevenhuizen groeien tot ruim 600
woningen in 1850.
Begin van de jaren 60 is het gebied nog altijd hoofdzakelijk als
agrarische gebied in gebruik. Akkers en velden werden
ontsloten met een relatief fijnmazig net van wegen (Afb. 3.12).
In de directe omgeving worden de akkers verder opgedeeld
en bebouwd met vrijstaande huizen. De hier gevormde linten
zijn een wilde uitbreiding op de westelijk gelegen stad. Een
vergelijkbaar verschijnsel zie je aan de west kant van het
kanaal. Het gevormde wegenpatroon heeft ten gevolge van de
aantrekkende werking van kanaal en stad een radiale
structuur. Dit is terug te zien in de ligging van de Trekweg,
Nijbroekseweg en de Veldertdijk. De Anklaarseweg stond
dwars op deze ontwikkeling als weg naar het Loo.

S1RUCTUURPLAN1960
In het structuurplan 1960 is de Anklaarseweg de natuurlijke

begrenzing van Apeldoorn noordoost (Afb. 3.13). De snelweg
ASO wordt een stuk dichter bij de stad gepland en er wordt
nog ruimte voor een spoorlijn gereserveerd.
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In het structuurplan wordt rondom het centrum ook een
binnenring geprojecteerd, de radialen worden stevig
ingetekend en het wijkcentrum wordt vormgegeven in de
vorm van een park. De radialen kruisen de ring welke in die
tijd van ondergeschikt belang werd geacht.
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Afb. 3.12 : plattegrond oude en nieuwe structuur Apeldoorn noordoost
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De Sluisoordlaan, de Laan van Zevenhuizen, de Mheenlaan en
de binnenring vormen tezamen een rondweg binnen de wijk
Zevenhuizen (Afb. 3.13).
Bij de uitvoering van het plan zijn een aantal wijzigingen
doorgevoerd. Zo is de snelweg ASO opgeschoven en is de
geplande spoorlijn nooit aangelegd. Het gevolg van deze actie
is een rafelige, onduidelijke stedelijke grens. Wat betreft de
ligging van de binnenring is deze nog wel terug te vinden in
de structuur, maar hij is nooit daadwerkelijk als ring
vormgegeven. Het niet aanleggen van deze binnenring heeft
ook tot gevolg dat de rondwegstructuur in de wijk nooit heeft
kunnen functioneren. Hierdoor kregen Sluisoordlaan en
Mheenlaan een onduidelijke functie.
Wanneer het nieuwe Apeldoorn noordoost met het
oorspronkelijke patroon wordt vergeleken (Afb. 3.12) valt op
dat het oorspronkelijke patroon vrijwel in zijn geheel is
verdwenen. Dit heeft tot gevolg dat de eens over grote afstand
doorlopende structuren nu niet meer doorlopen.
Ook aardig om te constateren is, dat bij de aanleg van
Zevenhuizen van buiten naar binnen is gewerkt. Dit is onder
andere te zien aan het feit dat buiten de Laan van
Zevenhuizen woningen veelal met de voorkant naar de straat
liggen, wat verwijst naar aanleg in de jaren 60. Binnen de Laan
van Zevenhuizen liggen de woningen met hun achterzijde aan
de straat. Deze overgang is duidelijk waarneembaar aan de
Sluisoordlaan.

..............
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Ajb. 3.13: structuurplan 1960

Opvallend aan Zevenhuizen is een sterk neergezet raamwerk
van openbare ruimte, parken, belangrijke wegen en singels
waarbinnen de bebouwingsvlakken op eigen wijze zijn
ingevuld. Dit raamwerk loopt in zijn grote helderheid van het
oude Zevenhuizen en tot aan de Anklaarseweg. De
bebouwing buiten de Anklaarseweg erkent deze heldere
structuur niet.
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SCHATIEN UIT HET VERLEDEN
Archeologie

De kans om nog bodemschatten aan te treffen in Zuidbroek is
heel reëel. De jagers uit de steentijd hebben veel meerdaagse
jachtexpedities in de IJsselvallei gehouden waarbij zij
overnachtten op de hoger gelegen zandgronden. Om.dat van
de permanente nederzettingen die zich op de hoger gelegen
Veluwe hebben bevonden tot op heden niet zoveel is teruggevonden, is het vochtige jachtterrein een interessant gebied
voor archeologisch speurwerk. Toen de mens zijn leefstijl
veranderde en meer en meer van landbouw ging leven werd
het hier rustig. Het feit dat er door de jaren heen weinig
bedrijvigheid in het gebied is geweest maakt dat de
vuursteenscherven nog aan het oppervlak te vinden zijn. Voor
archeologisch onderzoek hoeft naar verwachting dan ook niet
diep gegraven te worden.
Monumenten

Het aantal monumenten in Zuidbroek is zeer beperkt. De
spaarzaam aanwezige oude boerderijen zijn in de loop der
jaren gesloopt en hiervoor in de plaats zijn nieuwe gebouwen
opgetrokken. Alleen in het zuidwesten van Zuidbroek zijn
nog monumentale gebouwen terug te vinden. Zo staat er bij
de kinderboerderij nog een oude villa en staan er op het
landgoed de Wellen nog oude gebouwen. Van monumentaal
groen in Zuidbroek is geen sprake.
Cultuurhistorisch
landschap

Moeilijk doorlaatbare lagen, hoge grondwaterstanden en kwel
hebben geleid tot een fijnmazige verkaveling van het gebied
waarbij kavelscheidingen hoofdzakelijk vorm gegeven zijn
door ontwateringsloten. In de buurt van boerderijen tref je
tevens houtwallen aan als beschutting tegen de wind.
Daarnaast hebben deze houtwallen (Afb 3.15a) lange tijd een
rol gehad als houtvoorziening voor de bevolking en als
woonplaats voor veel kleine zoogdieren en vogels.

Deventerstraat 389 villa
complex
'De Wellen'
Deventerstraat 459 w erkplaats (eenlaags gebouw)
Deventerstraat 459 kapel, transept, toren
'St.Josephkapel'
Deventerstraat 459 boerderij (voormalig)
Deventerstraat 459 paviljoen
'De Voorde'
Deventerstraat 459 schuur/loods
Deventerstraat 459 villa
'Hohenheim'
Deventerstraat 459 tuinhuisje, trafo, voormalig
bakkerij, voormalig kerkhof
Deventerstraat 459 paviljoen
'Sprengen'
Afb. 3.14: monumenten averzicht Zuidbroe1

Zuidbroek en verder
richting de IJssel is sprake van
een verspreid hoevenlandschap. De hoeven zijn veelal
gelegen op de aanwezige
dekzandruggen (Afb. 3.19),
soms geclusterd met enkele
boerderijen bij elkaar maar
vaak
alleen.
Het
oorspronkelijk in dit gebied
voorkomende boerderijtype is
het halle-langevel-boerderijtype.
De halle-boerderij (Afb. 3.16b)
is een boerderijtype dat van
oorsprong voorkomt in oosten midden Nederland. Het
gaat hierbij om een langgerekt
driebeukig gebouw met de
deel in het midden en stallen
aan weerszijden.
In

Afb. 3.15a: houtwal en halleboerderij aan de Dommeweg

Afb. 3.16b: halle-boerderij aan de
Terwoldseweg
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G EBIEDSINVENT ARISATIE
DE AARDE ALS ONDERGROND
Als het gaat om de drager van de inrichting dan is een nadere
beschouwing onontbeerlijk. Daarom worden hier de volgende
drie punten nader bekeken: de geomorfologie, de bodem en
de hydrologie.

De geologie van Apeldoorn noordoost

lagen en hun ontstaan. De gemeente Apeldoorn beschrijft de
geologische geschiedenis van het gebied Apeldoorn oost in het
document ' rapportage van landschapsecologisch onderzoek in
het gebied Beemte-Broekland-Woudhuisvi,_ De uit dit verhaal
belangrijkste informatie wordt hiervolgend uiteengezet.
Voor wat betreft de geologie van Apeldoorn noordoost moet
een flinke sprong terug in de tijd gemaakt worden om te zien
welke factoren de bodem van Zuidbroek en het omringende
landschap hebben gevormd.

Geologie spreekt over de dieper in de ondergrond gelegen
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In de voorlaatste ijstijd, het
Saalien (200.000-130.000 jaar
geleden), bereikte de noordelijke
ijsvlakte Nederland. De binnendringende ijstongen duwden de
vroeg pleistocene afzettingen de formaties Urk, Veghel en
Vianen - opzij en vormde zo de
stuwwallen (Afb 3.17).
Toen het ijs begon te smelten en
de ijslob zich terugtrok, liet het
een nieuwe afzetting achter: de
formatie van Drenthe (Afb. 3.17),
bestaande uit keileem - de
vermalen
en
ondoorlatende
onderlaag - en fluvio-glaciale
zanden en kleien. Deze laag heeft
als gevolg van zijn ondoordringbaarheid en zijn grote dikte een
grote
invloed
op
de
geohydrologische situatie.

Afb. 3.17: geologische doorsnede van de IJsselvallei in de omgeving van A peldoorn (naar: Z onneveld 1980)
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Eemien

In het Eemien (130.000-90.000 jaar
geleden) werden door rivieren grove
sedementen afgezet. Deze fluviatiele
afzettingen horen bij de formatie van
Kreftenheye (Afb. 3.17). Toen in de
warmere periodes de rivieren in het
gebied meer gingen meanderen, ontstonden er klei- en veenpakketten.
Het feit dat in deze regio geen mariene eemlaag is ontwikkeld,
duidt erop dat ook in deze tijd het gebied boven de zeespiegel
heeft gelegen.

Type afzetting
fluvio-glaciaal
fluviatiel
maritiem
eolisch
niveo-eolisch

als gevolg van
smeltwaterrivieren
rivierwater
zeewater
wind
sneeuwstormen

enkele interstadialen4, waarin veen werd gevormd. Hierdoor
is bij benadering een geologisch profiel ontstaan zoals
weergegeven in afbeelding 3.18.
Tiid

Afzettingen

Globale diepte

Ho loceen
Laa t Weichsel ien

Flu viatiel klei en veen

0
0,4

Eolische za nden e n oude dek.zanden II
Flu vio-perig laciaa l grind / laag va n
BP ·- i-v"'n

Midden

1

Eolische za nden / o ude dek.za nden I

1,3

Veen

2,0

Flu vio-periglacia le en eoli sche za nden

2,3

Veen

3,0

Fluvio-peri g laciale en eolisc he zanden

3,5

Flu viatiele zanden

5

Flu viatiel klei en veen

11

Fluviatiele za nden

15

Weichselien

Weichselien

Tijdens het Weichselien (90.000-10.000 jaar geleden) - de
laatste ijstijd - bereikte het ijs ons land niet. Met een
gemiddelde temperatuur tijdens de koudste periode van -8°C
kregen rivieren weer een vlechtend karakter en lieten ze
opnieuw veel grove rivierzanden achter. Ook deze worden
gerekend tot de formatie van Kreftenheye.
De bodem op de Veluwe, normaal gesproken zeer goed
doorlatend, werd door het feit dat zij permanent bevroren was
juist ondoorlatend. Dit had tot gevolg dat in het voorjaar het
sneeuwsmeltwater oppervlakkig afstroomde en daarbij veel
sediment meenam. De afzettingen uit deze periode worden
fluvio-periglaciale afzettingen genoemd. Het betreft hier een
grindrijk sediment, behorende tot de formatie van Twente
(Afb 3.17), dat werd afgezet in de vorm van puinwaaiers die
zich aan de monding van droogdalen bevinden.
Gedurende een deel van het Weichselien was Nederland een
poolwoestijn. De wind kreeg in deze tijd vrij spel. Zij vormde
de dekzandruggen (eolische afzettingen) en legde door haar
eroderende werking grindlagen bloot. Het Weichselien kende

Vroeg weichselien

Eemien

Afb. 3.18: globale weergave van geologisch profiel
Beemte-B roekland-Woudhuis

De veenlagen in de warmere periodes werden afgewisseld
met fluvio-periglaciale en eolische zanden uit de arctische
periodes. Het is dan ook het laatste deel van het midden
Weichselien en het laat Weichselien waarin de zuidwest
noordoost georiënteerde zandafzettingen zijn ontstaan die in
Zuidbroek zo goed terug te vinden zijn (Afb 3.19) .
4

Jnterstadiaal: periode gedurende een ijstijd waarin het klimaat wat warmer
en / of vochtiger is.

- 30-

Holoceen

In het Holoceen (10.000 jaar geleden tot heden) heeft zich in de
laag gelegen gebieden tussen de dekzandruggen veen
gevormd. Het gaat hierbij om een mesotroof veen, opgebouwd
uit zeggesoorten, bladmossen, riet en struikvormen van de
berk en de els. Deze venen worden gerekend tot de formatie
van singraven. Bovendien is in het gebied door de IJssel lokaal
klei afgezet.
Apeldoorn noordoost

De in de hier voorgaande tekst uiteengezette geologische
geschiedenis levert voor de ruimtelijke invulling van
Apeldoorn noordoost enkele concrete punten op. Zo kan
zonder verdergaand bodemonderzoek worden vastgesteld dat
in het gehele gebied voldoende dragende lagen aanwezig zijn
om bebouwing te kunnen dragen. De aanwezige vervening
kan aanpassingen in de bouw, zoals lichte bouwmethodes of
heien, echter wel noodzakelijk maken.

EENHEID

'VORM (lokNJ .,..,anaa1 hoogllo •chi)

LA8E DEl<ZANOROO
ZEER OtClEP ~ (~.5 m.)

VLAKTE VAN &NEEUWSMELlW\TERAFZfTTINGEN (<0.5 a)
Nll!TDAL\1011U1Gel.AAGff(<O.lm.)

Afb. 3.19: ~eolo~ifsche kaart Zuidbroek

Verder blijkt dat door de vochtigheid van het gebied door de
jaren heen vervening is opgetreden. Door het terugbrengen
van een vegetatie van zeggesoorten, bladmossen, riet, de berk
en de els kan, bij een blijvende vochtigheid, inheemse
begroeiing in het gebied weer worden teruggebracht.
Het ijs dat tijdens het Saalien ons land bereikte heeft een
noord-zuid georienteerd U-vormig dal uitgesleten. De
winden, ten tijde van het Weichselien, wierpen hun
zandwallen - zoals ze voorkomen in Zuidbroek - in zuidwestnoordoostelijke richting op (Afb 3.19).
De implicaties die de geologische geschiedenis voor de
waterhuishouding heeft, komen in de volgende paragraaf aan
bod in de vorm van ondoordringbare lagen kwelwater,
maaiveldhoogte etc.
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Waterhuishouding Apeldoorn noordoost
De commissie Waterbeheer 21e eeuwviii concludeert dat
Nederland onvoldoende is toegerust op de huidige en vooral
toekomstige klimatologische ontwikkelingen die een
vernatting van Nederland tot gevolg zullen hebben. Dit is niet
alleen een probleem voor het lager gelegen Nederland. Ook
Apeldoorn als stad aan de rand van de IJsselvallei zal hiermee
geconfronteerd worden en dus een steentje aan de oplossing
van de waterproblematiek moeten bijdragen.
Aangaande de waterhuishouding in Apeldoorn noordoost is
het goed te beseffen dat hier gesproken wordt over het van
oorsprong laag gelegen deel van Apeldoorn. Vóór de
nieuwbouw in de jaren zestig en zeventig was dit gebied dan
ook overwegend drassig broekland. Ten tijde van de bouw
van Zevenhuizen is een efficiënt afwateringsysteem aangelegd
en is men er in geslaagd het eens zo natte gebied behoorlijk
droog te leggen. Lage grondwaterstanden en grote
afwateringsvijvers en -singels met een lage waterstand zijn

1nfi ltratie
op de Veluwe

dan ook kenmerkend
Zevenhuizen.

voor

Het watersysteem van Apeldoorn
is schematisch weergegeven in

Apeldoorn dankt de herkomst van zijn
naam aan het oud saksische woord 'apa ',
dat water betekent en 'doorn', dat verwijst
naar de bomen aan het water. v"

afbeelding 3.20. Voor Apeldoorn
noordoost moet rekening gehouden worden met diepere kwel,
afkomstig van de hoger gelegen Veluwe. Deze diepere kwel is
ijzerhoudend en zodoende bruin van kleur.
Om aan te sluiten bij huidig en toekomstig waterbeleid in
Nederland zou er naar gestreefd moeten worden meer water
langer in het gebied vast te houden, zodat uitdroging van de
grond zich minder vaak voordoet en piekhoeveelheden in de
afvoer minder hoog zijn. Voor Apeldoorn noordoost zou dit
een soort van drietrapswatersysteem kunnen betekenen
waarbij in Zevenhuizen gekeken wordt naar het opvangen van
gebiedseigen water, naar het aanbieden van kwalitatief goed
afstroomwater en wellicht naar het verhogen van de grondwater-

stand.
Oppervlakte afvoer
►
v· weteringen naar de ljssel

Laag gehouden grondwaterpljl
trekt diepere kwel aan In Apeldoorn Oost
Ajb. 3.20: hydroloKisch systeem Veluwerand IJsselvallei
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In Zuidbroek zou naast de opslag van gebiedseigen water ook de
buffering van afstroom uit Zevenhuizen een plaats moeten
krijgen. In het achterliggende broekland zal opvang en afvoer
met behulp van sloten en weteringen moeten plaatsvinden.
Water/11tisho11ding
Zevenhuizen

Voor verhoging van de grondwaterstand lijkt in Zevenhuizen
op sommige plaatsen de ruimte aanwezig. In verband met
eventuele gevolgschade zoals optrekkend vocht in woningen
en het onderlopen van kelders en kruipruimtes zou dit nader
onderzocht moeten worden. Om verhoging van de
grondwaterstand te bereiken, zou het waterpijl in de vijvers
moeten stijgen. Dit betekent echter wel dat een aantal taluuds
mogelijker minder stijl moeten worden gemaakt om zo de
veiligheid te garanderen. Voordeel is dat het water in vijvers
en singels meer ervaren kan worden en dat door ophoging
van het grondwater tuinen zomers wat minder snel beregend
hoeven te worden met kraanwater. Verhoging van het
grondwaterpijl zal tevens tot gevolg hebben dat minder
kwelwater naar de oppervlakte komt.
Ter verbetering van de waterkwaliteit zou het regenwater van
daken en tuinen van het riool afgekoppeld moeten worden.
Dit voorkomt een onnodige periodieke verdunning bij de
Rioolwater zuiveringsinrichting RWZI. Dit betekent dat
vervolgens ook de overstorten in het gebied afgesloten
kunnen worden. Er zal nader bekeken moeten worden of
vervolgens zuivering van de bodem noodzakelijk is om een
optimale waterkwaliteit te bewerkstelligen. De afkoppeling
van het regenwater leidt echter wel tot grotere fluctuaties in
het oppervlaktewateraanbod. Ook variaties in het
oppervlaktewaterpijl zullen vaker voorkomen. Er lijkt redelijk
veel buffercapaciteit in de vijvers aanwezig om dit groeiende
wateraanbod op te vangen. Daarnaast er zal in de
ontwikkeling van Zuidbroek rekening gehouden moeten
worden met water uit Zevenhuizen.

De kans op oppervlaktewateren van een bijzondere
ecologische kwaliteitix, x is, na afkoppeling van overstorten,
hoog. Zo kende het oostelijk deel van Zevenhuizen vroeger
oppervlaktewater met een zeer zacht en voedingsstoffenarm
karakter. Door de overstorten is het water echter verhard en
voedingsrijker geworden. Afkoppeling en bodemreiniging
zouden het oude karakter aan het water terug kunnen geven
zodat zeldzame planten zoals de vlottende bies, teer
vederkruid, waterviolier en haaksterrekroos in deze wateren
weer een kans krijgen.
Waterh1tishouding
Zuidbroek

Het landschap van Zuidbroek loopt af in noordoostelijke
richting (Afb. 3.21). De grondwaterstromen in Zuidbroek gaan
hoofdzakelijk in oostelijke richting. Het gebied wordt
gekenmerkt door hoge grondwaterstanden, hoofdzakelijk III,
IV VI en VII (Afb. 3.22)
De door de gemeente gewenste ontwateringsdiepte voor de
nieuwbouwwijk Zuidbroek wordt gesteld op 80 cm. Deze
grondwaterstand mag maximaal 1 keer per jaar worden
overschreden voor een periode die niet langer mag duren dan
14 dagen. Aan deze eis voldoet alleen de in het gebied
sporadisch voorkomende grondwatertrap VIL Dit betekent
dat voor grootschalige bebouwing maatregelen genomen
moeten worden om de grondwaterstand omlaag te krijgen of
om het maaiveld omhoog te brengen. Door middel van
drainage zouden ook grondwatertrap IV en VI bebouwd
kunnen worden en door ophoging wellicht ook de nattere
gebieden.

- 33-

1

,~:'io.v.NAP
4,0-4,11

,U-6,0

1

1
1

5.0-5.5

GEMIDDELD HOOGSTE
ORONOWi\lERSTNtD

(cm.blnecMnmv.)

U-8,0
8,0-8,!
8,6-7,0
7,0- 7,6

aEMIDDElD I.AAG8TE

GRONDWl\'TERSTAND
an. i.r.ci.imv.

>7.1

Afb. 3.21 : maaiveldhooKte Zuidbroek

In het geval van drainage valt te verwachten dat het
ecosysteem in de grond verstoord zal raken en de kwel in het
gebied zal toenemen. Dit heeft een bruinkleuring van het
oppervlaktewater t.g.v. ijzer tot gevolg - zoals reeds zichtbaar
is in het huidige Zevenhuizen - en zal tot een toename van het
af te voeren water leiden.

Afb. 3.22: grondwatertrappen

In het geval van ophoging zal kwel vermoedelijk afnemen.
Ophoging heeft mogelijk wel gevolgen voor de
grondwaterstromen in en direct rondom het gebied. Regionale
grondwaterstromen spelen zich op grotere diepte af en zullen
hierdoor niet beïnvloed worden. Het gebruik van de cunetten-
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methode5 zal grondwaterstromen en het bodem-ecosysteem
minder verstoren. Verder zou ook gedacht kunnen worden
aan bouwmethoden d ie een hogere grondwaterstand
verdragen, zoals kruipruimteloos bouwen.
Voor de opvang van regenwater in Zuidbroek en het overstromende water van Zevenhuizen zal een voldoende grote
buffercapaciteit moeten worden aangelegd, waarin water kan
worden opgevangen en later worden afgevoerd. Voor
infiltratie lijkt de bodem niet geschikt vanwege de
aanwezigheid van kwel en de moeilijk doordringbare lagen
(Afb. 3.23) .
Formatie

Diepte
[cm)

Geohydrologische
eenheid

Samenstelling

Twente

0-15

Wvp (1)

Fijn/ matig grof zand

Eem

15-20

Scheidende laag

Klei, veen

Kreften/1eye

20-40

Wvp (1 )

Matig/zeer grof zand

Drenthe 40-80/120

Scheidende laag

Klei, laagjes fijn zand

Pleistocene 80/12 0 =>
forma tie

Wvp (2)

Slibhoudend fijn tot matig
grof zand met schelpen

Afb. 3.23: regionale geohydrologische bodemopbouw

Cunettenrnethode: methode van bouwrijp maken, waarbij alleen voor wegen
en ondergrondse infrastructuur cunetten (zandsleuven) worden aangelegd en
de rest van het plangebied niet wordt opgehoogd.

5
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De bodem van Zuidbroek
Wanneer gesproken wordt over de
bodem dan wordt hiermee de
bovenste 80 tot 120 centimeter van de
ondergrond bedoeld. Het bodemonderzoek is beperkt gebleven tot
Zuidbroek omdat hiervan de meeste
gegevens beschikbaar zijn en het
bouwrijpmaken hier een grond
betreft die niet eerder bebouwd is
geweest. Verder is in de naoorlogse
stedebouw gewerkt vanuit een
ondergrond die als een soort van tabularasa werd geëgaliseerd ·
waardoor veel van de diversiteit en oorspronkelijke structuren
verdwenen is.

Bodemsoorten uit de bodemkaart"'
•
LaarpodzolK"ond: is evenals loo een
ontginnini{snaam uit de middeleeuwen
(laar: open plek in het bos op natte
zandK"ond)
•
Beekeerdgrond: ven.vijst naar een
lii{gini{ lani{S beken
•
GoareerdK"ond: Koor duidt ap laai{
Kelei{en land of moeras

In het gebied Zuidbroek komen diverse bodemtypen voor,
bestaande uit grof tot zeer fijn, zelfs lemig fijn zand.
Hoofdzakelijk betreft het hier podzol-6 en eerdgronden7 (Afb.
3.24). Wanneer afbeelding 3.19 met 3.24 vergeleken wordt, dan
is te zien dat de laarpodzolgronden voorkomen op de plaatsen
waarop in de geologische kaart van Zuidbroek de
dekzandruggen zijn aangegeven

•
" :l

"

Een klein deel van het gebied- aan de Oost-Veluweweg-heeft
geen podzol- of eerdgrond. Hier begint een gebied met een
bovengrond van moerig materiaal op zand, dat zich naar het
noorden verder uitstrekt.
De rol van de bodem bij de inrichting van Zuidbroek hangt
sterk af van de waarde die gehecht wordt aan het werken met
een gesloten grondbalans. Hierbij zouden delen van het
gebied verlaagd of opgehoogd moeten worden met materiaal
Podzolgronden zijn herkenbaar aan de duidelijk aanwezige inspoelingslaag.
Eerdgronden hebben een door de mens aangelegde cultuurdek bestaande uit
mineralen en humuneus materiaal.
6
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Ajb. 3.24: bodemkaart Zuidbroek

uit het gebied zelf. Dit om het slepen met grond tot een
minimum te beperken. Verder is de bodem een biotoop op
zich die op deze wijze minder verstoord hoeft te worden.
Uitgaan van een niet onnodig verstoren van de bodem heeft
voor Zuidbroek tot gevolg dat rekening gehouden moet
worden met een natte, zeer voedselrijke ondergrond.

7
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DE KANSEN VOOR GROEN
Een aantal factoren zijn van belang voor de kansen van groen
in Apeldoorn noordoost. Zo scheppen de bodem en het water
bepaalde randvoorwaarden voor het gebruik van groen.
Tevens zijn de plannen van de gemeente, zoals worden
besproken in Het Groene Malconcept, en de reeds aanwezige
flora en fauna van belang. Deze twee aspecten komen hierna
aan de orde.

Als laatste is daar nog de ontwikkeling van brede groenzones
die als groene wiggen Apeldoorn binnen komen, zodat
interessante recreatieve routes de stad uit ontstaan en dieren
verder de stad in kunnen komen.

Het Groene Mal concept
Apeldoorn is als uitdijende stad een offensief gestart om zijn
imago als groene stad te behouden. Om het beeld van een
groene stad voor de toekomst te behouden heeft men het plan
"De Groene Mal" gelanceerd. Hierin wordt de ruimte voor
een aantal groenvoorzieningen aangegeven en ontwikkeld,
zodat overal in de stad het groen in de buurt is en het groen
planologisch beter wordt beschermd.
De Groene Mal bestaat uit zeven onderdelen. Zo is daar het
herstel van het sprengen- en bekensysteem, ontwikkeling van
de flora en fauna rondom het kanaal en het ontwikkelen van
recreatie op het kanaal, het ontwikkelen van de lanen in de
stad tot een visitekaartje, het herinrichten en versterken van de
inrichting van de parken, zodat deze beter dienst kunnen
doen als recreatie- en ontmoetingsplaats. Tevens wordt er
begonnen met de aanleg van nieuwe groengebieden
(Beekbergerwoud, landgoed Woudhuis en de Weteringse
broek) aan de Oostzijde van Apeldoorn om het tekort aan
stedelijke uitloopgebieden aan deze zijde op te vangen. De
weteringen vormen hierbij de verbinding tussen de te
ontwikkelen gebieden. De ontwikkeling van de weteringen
moet er voor zorgen dat deze niet alleen een 'blauwe'
koppeling van de verschillende gebieden vormen, maar dat zij
tevens een verbinding voor dier en mens worden.

Stedelijk uitloopgebied

JII" Groenewig
•••· Lanen

\.... Kanaal
Weteringen

Afb. 3.25: de Groene Mal
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Aanwezige flora en fauna
Een inventarisatie van de flora en fauna maakt duidelijk welke
soorten momenteel in het gebied voorkomen en levert zo
input voor de vraag wat na ontwikkeling zoal kans heeft op
een voortzetting van zijn bestaan in dat gebied. Het
meenemen van deze kennis verhoogt de kans tot behoud en
optimalisatie van deze flora en fauna en maakt zo de kans op
florerend natuurschoon tot dieper in de stad groter.

samengaan met grasland en ruigte. Voor sprinkhanen en
kakkerlakken geldt dat het gaat om soorten die samengaan
met ruigte en diverse biotopen.

Flora

Het grondgebruik in Zuidbroek is hoofdzakelijk grasland, hier
en daar afgewisseld door maisland. Sporadisch zijn er nog wat
andere akkers te vinden. In Zuidbroek zijn alleen in het
noordelijk deel nog houtwallen en struwelen terug te vinden.
Waar het gaat om grasachtige bermvegetatietypen komen
zowel droge als natte bermvegetaties voor. Van vochtige
ruigten is in Zuidbroek zelf geen sprake meer. Gebiedsvreemd
zijn deze echter zeker niet geweest. Ten noorden van
Zuidbroek komen ze wel voor.
Fauna

Wat betreft de fauna is voor enkele diersoorten inzichtelijk
gemaakt in hoeverre deze in het gebied voorkomen (Afb.
3.26). Naast de reguliere bevolking van het agrarisch
landschap door hazen, konijnen en muizen - wat het gebied
een aantrekkelijk jachtgebied maakt voor roofvogels - zijn op
de aanwezige afvalstort in Zuidbroek dassen aangetroffen.
De bruine kikker wordt gesignaleerd aan de Vellertdijk. De
groene kikker is in het noorden van het gebied nog nabij de
snelweg waargenomen. De kleine watersalamander, de bruine
kikker en de gewone pad hebben hun leefgebied rondom de
vijvers van 'de Wellen' .

Groene kikker
Bruine Kikker

Oranje tip
(kritische dagvlinde)

Gewone Pad

Minder kritische dagvlinders

Kleine Watersalamander

:IIJllf(,

Sprinkhanen
uit diverse Biotopen

Afb. 3.26: herpetofauna, dagvlinders en sprinkhanen in Zuidbroek

Van de kritische dagvlinders is alleen de oranje tip
gesignaleerd, in het noordelijkste puntje van Zuidbroek, nabij
de aansluiting Vellertdijk en ASO. Van de minder kritische
dagvlinders treft men vooral vlindersoorten aan die
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De kansen voor groen in Zuidbroek
Door verstandig gebruik te maken van de kansen die de
Groene Mal biedt, kan een wijk worden gebouwd waarin
dieren en planten uit de bestaande biotoop een kans maken.
De aanwezige houtwallen en struwelen zijn een belangriJke
factor voor het voorkomen van reptielen en insecten in het
gebied. Voor de reptielenpopulatie dient de begroeiing samen
te gaan met voldoende vocht.
Het lijkt dan ook van belang bij de inrichting van groen
voldoende van deze vochtige gebieden aan te leggen. Om de
kansen van voortbestaan van deze dieren in Zuidbroek te
vergroten is het tevens belangrijk dat deze gebieden onderling
in verbinding staan.
Een verstandige inrichting van de groene wig die doorloopt
tot aan het Mheenpark kan bijdragen aan versterking van
natuur in het Mheenpark.
Helaas zullen in het geval van bebouwing van Zuidbroek de
dassenburchten moeten worden geruimd en de dassen
worden overgeplaatst. De das heeft een te groot leefgebied
nodig om hier ongestoord te kunnen leven.
Naast de kansen die de aanleg van de groenwiggen biedt,
heeft het groene malconcept nog een paar ander voor
Zuidbroek interessante elementen.
Zo kan de structuur in de wijk worden versterkt door het
doorvoeren van het Apeldoornse lanenconcept in Zuidbroek.
Dankzij de ontwikkeling van de Weteringsebroek wordt
Zuidbroek
een
prachtige
woonlokatie
nabij
het
Weteringsebroek.

MOBILITEIT
De radiale structuur van Apeldoorn speelt in de mobiliteit een
belangrijke rol. De hoofdlijnen van het mobiliteitsbeleid van
de gemeente Apeldoorn worden beschreven in de
Verkeerskaartx11 • De voor de ontwikkeling van Zuidbroek
interessante aspecten worden er uitgelicht.
Ontsluitingsstructuur

Op afbeelding 3.27 is de radiale

structuur
weergegeven.
Apeldoorn maakt hierbij een
onderscheid tussen structuren van
belang voor economisch verkeer
en de gewone ontsluitingswegen
voor
regionaal
verkeer.
Apeldoorn zal zwaar inzetten op
de
ontwikkeling van deze
economische wegenstructuur om
bereikbaarheid in de stad te
garanderen.
Het autogebruik in Apeldoorn zal
ontmoedigd worden door het
weren van autoverkeer in de
binnenstad, het verhogen van
parkeertarieven en het invoeren
van
30
km
zones
in
verblijfsgebieden.

Afb. 3.27: ontsluitingsstructuur

al tematief vervoer

Apeldoorn zal naast de ontmoediging van het autogebruik
inzetten op hoogwaardig openbaar vervoer en goede
fietsvoorzieningen. Het aanleggen van Transferia aan de
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uitvalswegen is een van de plannen die moet bijdragen aan
een groei van het busgebruik.
Fiets

Voor de fiets geldt dat de ruime
opzet van de stad, de stad
aangenaam
maakt
voor
fietsverkeer.
De afstand vanuit alle delen van
de stad tot het centrum is beperkt,
waardoor het gebruik van de fiets
een serieus alternatief is voor de
auto.

.,,,_..-

doorstroomas

_.,,.,..

primair fi etspadennet

Afb. 3.28: fietsstructuur Zuidbroek
Zevenhuizen

•

Veel van de huidige doorstroomassen zijn gericht op het centrum.
Door de ontwikkeling van fietsverbindingen tussen de wijken
zijn de wijken onderling per fiets
goed bereikbaar. De voor de
ontwikkeling van ZuidbroekZevenhuizen belangrijke fietsstructuren zijn weergegeven in
· afbeelding 3.28.

BIJZONDERE ELEMENTEN
Het plangebied heeft in de huidige situatie hoofdzakeliJ"k een
agrarische functie. De belangrijkste uitzonderingen hierop
vormen het asielzoekerscentrum, het woonwagencentrum, de
voetbalvelden, de tennisvelden en de psychiatrische instelling
de Wellen.
Deze elementen moeten in het nieuwe Zuidbroek opnieuw
opgenomen worden, met uitzondering van psychiatrisch
centrum de Wellen. Van het psychiatrisch centrum wordt
verwacht dat dit op termijn wegtrekt of zich zal vestigen in
nieuwbouw, waardoor het terrein van de Wellen een nieuwe
functie kan verkrijgen of worden toebedeeld.
Winkelcentrum Anklaar en de nabij gelegen medische
voorzieningen, gelegen in de randzone van Zevenhuizen,
hebben ook een belangrijke functie voor het nieuw te
ontwikkelen Zuidbroek.
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BELEMMERINGEN
In het plangebied Zuidbroek zijn verschillende categorieën
van hinder waarmee rekening gehouden moet worden. Zo zal

r

rekening gehouden moeten worden met geluidhinder als
gevolg van de snelweg en het nabijgelegen vliegveld Teuge.
Verder liggen er zowel hoogspannings- als gasleidingen in het
gebied en bevindt zich momenteel in het gebied een
afvalstortplaats. Ook is een aanzienlijk deel van het
plangebied bestemd voor bedrijven. De besproken
belemmeringen worden weergegeven in afbeelding 3.29.
Verkeerslawaai van
de A50

In de huidige situatie veroorzaakt de ASO een grote

geluidbelasting voor Zuidbroek. Door de keuze om Zuidbroek
in te richten als stedelijk woongebied zal er niet aan ontkomen

worden geluidwerende maatregelen te treffen nabij de
snelweg. Dat dit een directe bedreiging vormt voor de relatie
met het aan de overkant van de snelweg gelegen achterland
mag duidelijk zijn.
Voor de ASO geldt dat alleen ter hoogte van de Deventerstraat
de weg verhoogd ligt. Het verdere traject van de ASO langs
Zuidbroek ligt geheel op maaiveldhoogte. Het hoger gelegen
wegdeel is reeds voorzien van een geluidscherm van 3 meter
hoog.
Er is onderzoek gedaan naar de effecten van geluidschermen
en geluidwallenx111 en xiv_ Het voordeel van een geluidscherm
t.o.v. een geluidwal is dat het dichter op de weg staat en
daardoor minder hoog gemaakt hoeft te worden om dezelfde
geluidwerende eigenschappen te krijgen. Het voordeel van
een geluidwal is dat het geïntegreerd kan worden in een groen
landschap. Tevens leidt het gebruik van een groen beplante
geluidwal vanaf de weg tot een rustiger beeld.

#;.,,

~~
Afb. 3.29: belemmerinKen in Zuidbroek

Daarnaast kan overwogen worden geluidwerende bebouwing
in het gebied aan te leggen. Het betreft hier dan utiliteitsbouw.
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Verkeerslawaai van
de Oost Vel uweweg
e11 de Deventerstraat

Voor de ontwikkeling van Zuidbroek zijn de geluidcontouren
rond de Oost Veluweweg en de Deventerstraat niet van
belang omdat de contour van de maximaal toelaatbare hogere
grenswaarde erg dicht op de weg komt te liggen. Dit betekent
dat hiervoor in het stedebouwkundige plan geen extra
geluidwerende maatregelen hoeven te worden genomen.

Deze zonering geldt alleen voor het reeds bestaande
bedrijventerrein. Voor de in Zuidbroek verder te plannen
bedrijvigheid zal dit nog nader moeten worden bekeken.

Geluidco11tour
Te uge

In de noordoosthoek van Zuidbroek dient rekening gehouden
te worden met de geluidcontouren van het vliegveld Teuge.
Binnen de geluidszone kan geen woningbouw plaats vinden.
Hoogspanningleiding

Over een grote lengte loopt een 150 kV hoogspanningsleiding
over het plangebied. Voor deze leiding moet de minimale
bebouwingsafstand in acht genomen worden ( Afb. 3.29).
Persriool en
gasleiding

Persriool en gasleiding moeten zoveel mogelijk in de
wegenstructuur worden ingepast.
Stortplaats
Vellertdijk

Afvalstort Vellertdijk zal waarschijnlijk in het plangebied
blijven liggen. De afvalberg met o.a. zware metalen en asbesthoudende materialen zal echter opnieuw ingepakt moeten
worden. Grondwater en bodem in de omgeving zullen
blijvend gecontroleerd moeten worden.
Bedrijven terrein

Voor de ontwikkeling van de zone rondom het bedrijvenpark
Apeldoorn Noord geldt dat binnen een afstand van 100 meter
geen bebouwing is toegestaan.
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LEEFSTIJLEN IN APELDOORN NOORDOOST
Hoe staat de opdeling in leefstijlen die is weergegeven in
hoofdstuk 2 nu in verhouding tot Apeldoorn en in het
bijzonder tot de ontwikkeling van Apeldoorn noordoost. Om
een beeld hiervan te schetsen wordt nogmaals naar alle
leefstijlen
afzonderlijk
gekeken.
Eventuele
woonwerkcombinaties worden in de leefstijlanalyse niet
meegenomen.

KANSEN VOOR LEEFSTIJLEN
De volgende vragen zullen hierbij worden beantwoord: Welke
leefstijlen komen zoal voor in Apeldoorn? Wat heeft
Apeldoorn noordoost de diverse leefstijlen te bieden? Wat
draagt de leefstijl bij aan de sociale cohesie in de
woonomgeving? Wat is de ruimtelijke behoefte van de
leefstijl? Voor de antwoorden op de eerste twee vragen is
gebruik gemaakt van een onderzoek dat Urban Design b.v. in
opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft uitgevoerdxv.

De stedeling
In Apeldoorn is te verwachten dat een grote groep stedelingen
zal bestaan uit ouderen die een stedelijke locatie wensen te
combineren met de nabijheid van een aantrekkelijk landschap.
De aantrekkelijkheid voor de jonge stedeling hangt af van de
beleidsinzet van de gemeente. Ter versterking van het
stedelijk centrum lijkt het verstandig om de vestiging van deze
doelgroep in sub-centra niet te stimuleren.
Voor het plaatsen van de oudere stedeling in het plangebied
Zuidbroek-Zevenhuizen is het belangrijk een stedelijk subcentrum te vormen. De ontwikkeling van de kanaalzone en
het Winkelcentrum Anklaar zullen hier een belangrijke rol in
spelen.

Apeldoorn noordoost heeft minder sterk het groene imago
van het oude Apeldoorn op de Veluweflank. De ontwikkeling
van de Groene Mal kan echter het imago van oostelijk
Apeldoorn in de tijd doen veranderen. Daarnaast zijn
afstanden tot de Veluwe nog altijd beperkt, wat voor met
name de oudere stedeling van belang is.
Als consument zal de stedeling een duidelijke bijdrage leveren
aan het draagvlak van voorzieningen in de stedelijke
omgeving. Hierbij moet gedacht worden aan openbaar
vervoer, winkeltjes, theater, museum en bibliotheek.
De oudere stedeling zou kunnen worden gevestigd in hoogen middelhoogbouw. Van belang is dat deze woningen op
loopafstand van stedelijke voorzieningen liggen.
Een tuin is geen noodzaak, voor velen voldoet een huis met
een uitzicht. Voor jongere stedelingen is een tuin vaak nog
minder van belang.
In toekomstige ontwikkelingen zou gedacht kunnen worden
om de flats rondom winkelcentrum Anklaar voor de stedeling
in te richten.

De netwerker
Apeldoorn is voor de netwerker een min of meer toevallige
vestigingsplaats met de nabijheid van een nationaal routenetwerk. De strategische ligging maakt Apeldoorn dan ook
een aantrekkelijke gemeente voor netwerkers uit de oostelijke
randstad.
Zuidbroek-Zevenhuizen is voor vele netwerkers interessant
als woongebied omdat de route naar de snelweg kort is. Voor
de netwerker die veel gebruik van openbaar vervoer wenst te
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maken is het gebied minder aantrekkelijk vanwege de grote
afstand tot aan het station.
De netwerker heeft zijn netwerk niet in de buurt en zal
derhalve nauwelijks bijdragen aan de sociale cohesie in de
buurt. Een draagvlak vormen voor voorzieningen doet hij ook
niet, daar hij zijn activiteiten veelal elders ontplooit.
Voor de netwerker is niet eenduidig een woningtype aan te
wijzen. De groep netwerkers bestaat zowel uit een-, twee-, en
meerpersoonshuishoudens. Individuele identiteit van de
woning is voor de netwerker minder belangrijk. De woning
wordt als een consumptiegoed ervaren.

De dromer
Apeldoorn biedt als groene stad een prima kans voor de
dromer. Een bedreiging is echter wel de eenvormigheid in de
naoorlogse woningbouw ten oosten van het kanaal.
Nieuwbouw zou er zorg voor kunnen dragen dat de
diversiteit toeneemt zodat oostelijk Apeldoorn ook voor
dromers weer meer aantrekkelijk wordt.
Apeldoorn noordoost biedt voor de dromer een paar geschikte
woonmilieus, met name aan de noordrand van Anklaar, in
Zevenhuizen en langs de oude linten waar nog vele
vrijstaande woningen te vinden zijn met een individuele
expressie. Met name met betrekking tot de kleinere behuizing
is het goed om na te denken over de mogelijkheden voor
dromers in Apeldoorn.
Een belangrijke eigenschap van de dromer is de positieve
bijdrage die hij kan leveren aan de plaatsgebonden sociale
cohesie in alle aspecten van Maslow' s hiërarchie. Een
koppeling tussen de dromer met zijn positieve eigenschappen
voor de buurt en de bewoning van kleinere behuizing maakt
een versterking van de sociale cohesie mogelijk, ook in de
minder welgestelde lagen van de bevolking.

De dromer zoekt een woning met eigen identiteit, bij voorkeur
in een groene omgeving. Grootte van huis en kavel zijn niet
zozeer van belang, belangrijker is de mogelijkheid die het
biedt een eigen plek te creëren.
De dromer ontleent zijn identiteit niet alleen aan zijn huis
maar ook aan de plek waar dit huis staat.

De doener
De doener heeft een duidelijke plaats in de Apeldoornse
traditie. Binnen deze traditie werd in veel gevallen achter het
huis een keuken, bijkeuken, tuinkamer, garage, of schuur
bijgebouwd.
Apeldoorn noordoost biedt voor de doener aantrekkelijke
plaatsen zoals de drive-in-woningen aan de zuidwestrand.
Daarnaast zijn er in delen van Zevenhuizen en Sluisoord
goede mogelijkheden.
De aantrekkelijkheid van de naoorlogse woningbouw in
Apeldoorn noordoost komt onder druk te staan ten gevolge
van het eenzijdige aanbod van woningen en het ontstaan van
een meer vraaggestuurde woningmarkt. Om de laagbouw in
Apeldoorn noordoost ook op langere termijn aantrekkelijk te
houden is het mogelijk goed om ' ruimte' te creëren voor
doeners. Door verkoop van huurwoningen en het geven van
grotere vrijheden bij het aanpassen van woningen kan de
doener worden aangetrokken. De aanwezigheid van de
doener in het gebied zal een positief effect hebben op de
sociale cohesie.
Een doener geeft de voorkeur aan een huis met een tuin.
geniet. Het huis en zijn omgeving moeten de mogelijkheid
bieden voor de doener om actief in en om het huis bezig te
zijn. Het is daarnaast ook essentieel dat de doener in zijn
leefomgeving niet te zeer beknot wordt door regeltjes over
wat wel en niet mag.
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De dorpeling
De in Apeldoorn noordoost aanwezige laagbouw met hofjesverkaveling in combinatie met collectief groen en een
collectieve identiteit sluit redelijk goed aan op de wens van de
dorpeling.
Het hoofdkenmerk van de dorpeling is zijn drang naar sociale
contacten in zijn omgeving. Hij zal op deze wijze dan ook
duidelijk zijn functie vervullen bij het instandhouden van de
sociale cohesie in een wijk. De dorpeling is iemand die de
neiging heeft een netwerk in zijn directe omgeving op te
bouwen en zal dan ook belang hechten aan het vinden van
gelijkgestemden in zijn omgeving.
De dorpeling is niet op zoek naar een eenduidig woningtype
maar laat zijn voorkeur sterk afhangen van de levensfase
waarin hij zich bevindt. Het schaalniveau moet beperkt zijn en
er moet ruimte zijn om anderen te ontmoeten. Bij ontmoetingsplaatsen moet gedacht worden aan parkjes, winkelvoorzieningen en dergelijke. De behoefte van de dorpeling aan
sociale contacten maakt hem uitermate geschikt voor een
wijkopzet waarin op verschillende niveaus de sociale
samenhang wordt bevorderd.

de openbare ruimte dan de sociale aspecten van deze
omgeving.
De woning van de comfortwoner kent verschillende
verschijningsvormen, variërend van villa tot appartement. De
comfortwoner hecht geen speciale waarde aan de tuin en zal
derhalve net zo lief een groot balkon hebben. Verder wenst de
comfortwoner gemakkelijk toegang tot voorzieningen en
diensten op niveau.

De villabewoner
De villa is een woningtype dat in de Apeldoornse woningvoorraad al veelvuldig wordt aangeboden. In Apeldoorn
noordoost is deze woonvorm echter marginaal aanwezig.
Alleen aan de noordrand van het gebied worden enkele villa's
aangetroffen. Ten behoeve van een evenwichtige opbouw van
de stad zou ook in het oostelijk deel van Apeldoorn
villabebouwing te overwegen zijn.
De villabewoner levert een geringe bijdrage aan de sociale
samenhang. Voor de villabewoner zou een wijk met aanzien
moeten worden gecreëerd, onderverdeeld in redelijk grote
kavels. Hierbij is een menging van bevolkingstypen niet
wenselijk.

De comfortwoner
Voor comfortwoners is in Apeldoorn noordoost nog niets te
vinden. Mogelijk echter is dat toekomstige ontwikkelingen
hierin verandering brengen. De flats in de omgeving van
winkelcentrum Anklaar zouden bijvoorbeeld voor deze
doelgroep kunnen worden ingericht.
Er zit momenteel sterke groei in het aantal comfortwoners in
onze samenleving. De woningbouwmarkt is hier snel op
ingesprongen waardoor de kans dat in de komende jaren
verzadiging van deze markt bereikt wordt groot is.
De comfortwoner zal zorgen voor behoud van kwaliteit van
zijn woonomgeving. Het betreft hier eerder de kwaliteit van

De wooneconoom
In Apeldoorn lijkt de groep wooneconomen ondergeschikt.
Hoe deze groep zich zal ontwikkelen is afhankelijk van de
economische situatie in de toekomst. Als de economie zich
snel herstelt valt te verwachten dat de groep van noodgedwongen wooneconomen afneemt. De woonmilieus die
relatief goedkoop zijn zullen dan aan aantrekkelijkheid
inboeten. In Zevenhuizen is met name de hoogbouw rondom
het winkelcentrum Anklaar erg geschikt voor wooneconomen
die daar voor een betrekkelijk lage prijs redelijk gemakkelijk
een woning kunnen huren.
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Een woning die zoveel mogelijk aan de eisen van de
wooneconoom tegemoetkomt in relatie tot de prijs die hij
ervoor wil geven staat voor hem centraal. De omgeving en
sociale contacten zijn hieraan ondergeschikt. Een bijdrage aan
de sociale cohesie kan er zijn, maar is zeker niet gegarandeerd.

De buitenwoner
De echte buitenwoners komen in Apeldoorn relatief goed aan
bod. Apeldoorn heeft reeds een uitgebreid aanbod aan
geschikte woningtypen. De verwachting is dat de vraag
hiernaar nog zal stijgen.
In Apeldoorn noordoost geldt dat voor de buitenwoners maar
weinig plaats is. Alleen in Zuidbroek worden buitenwoners
aangetroffen. Of er in het gebied nog plaats blijft voor
buitenwoners hangt af van de nieuwe inrichting van het
gebied. De gemeente Apeldoorn probeert in de toekomst
buitenwoners in stedelijke omgeving binnen de gemeentegrenzen te huisvesten.
De belangrijkste eis die een buitenwoner aan zijn woning stelt
is dat deze een relatief grote buitenruimte heeft en een eigen
identiteit. De behoefte aan de sociale contacten in de
woonomgeving gaat niet veel verder dan de naaste buur. Zijn
oriëntatie is verder op de stad en regio gericht.

Resumé
In de bestaande bebouwing in Apeldoorn noordoost komen
vrijwel alle leefstijlen voor, met uitzondering van de
buitenwoner, de villabewoner en de comfortwoner. Voor een
evenwichtige samenstelling van de stad is het goed te streven
naar een Apeldoorn noordoost waarin plaats is voor alle
leefstijlen.
Om tot een verdeling te komen van de leefstijlen over het
plangebied worden de ruimtelijke behoeften van de leefstijlen
gekoppeld aan ruimtelijke kenmerken.
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DE VERDELING VAN LEEFSTIJLEN
Voor de plaatsing van de
leefstijlen spelen zowel de sociale
kenmerken als de gebiedskenmerken een rol. In deze paragraaf
wordt toegewerkt naar een verdeling van de leefstijlen over het
plangebied.

Werkwijze
In eerste instantie is hiervoor een
lijst opgesteld van aanwezige
gebiedskenmerken (bijlage A.2).
Bij het opstellen van deze lijst is
uitgegaan van de bestaande
ondergrond en de eerste strucwegen
• groen
tuurschets
(Afb. 3.30) voor het
• voorzieningen
□ bestaand stedelijk
nieuw te ontwikkelen gebied. De
lanen
gebied
lijst van gebiedskenmerken is
Ajb. 3.30: Klobaal structuurplan Zuidbroek
opgedeeld in de
volgende
categorieën: ontsluiting, voorzieningen, groen, historie en
uitstraling en bebouwing.

Vervolgens is een opdeling gemaakt van het plangebied in
deelgebieden (Afb. 3.31) en is per deelgebied gekeken welke
gebiedskenmerken hier een specifieke rol spelen (bijlage A.2).
Daarnaast is per leefstijl aangegeven in hoeverre een bepaald
gebiedskenmerk voor die leefstijl van belang is (in positieve
dan wel in negatieve zin) (bijlage A.3). Hierna is aan de hand
van de verschillende gebiedskenmerken de relatie tussen
leefstijl en deelgebieden uiteengezet (bijlage A.4 en A.5).
Voor iedere leefstijl is een totaalplaatje gemaakt door de
deelgebieden in te kleuren die door deze leefstijl qua
kenmerken positief dan wel negatief worden bevonden. Ook
zijn er enkele deelgebieden die 'neutraal' scoren (bijlage A.6).

~

Afb. 3.31: nummering deelgebieden

Op deze manier wordt in kaart gebracht welke deelgebieden
voor welke leefstijl kansrijk zijn en wordt in feite een
koppeling gelegd tussen de verschillende leefstijlen en de
betekenis van plaats.
Deze vier stappen worden aan de hand van de volgende
voorbeelden verhelderd.
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Stap 4:

Voorbeeld:
Stap 1:
Voor Kebied 8 spelen, waar het Kaat om ontsluitinK de lanKzame verkeerskoppelinK met het
buitenKebied en de kansen voor het openbaar vervoer een belanK7ijke rol. De koppelinK met het
centrum van Apeldoorn is gering en wordt dus als negatiefgekenmerkt.
Voor wat de voorzieninKen betreft liKt Kebied 8 niet in de nabijheid van de voorzieninKen in
gebied 16, maar het ligt wel positief t.o.v. het sub-centrum (gebieden 6 en 10).
Voor Kebied 8 Keldt tevens dat het woen nabij is en dat er mb.t. historie en uitstralinK kansen
zijn voor een oud lint als draKer van het Kebied.

Stap 2:
Als voorbeeld de oudere stedelinK, De voor de oudere stedelinK belanK7ijke Kebiedskenmerken
op het Kebied van ontsluitinK zijn de lanKzaamverkeerskoppelinK met het buitenKebied, de
koppelinK met het centrum van Apeldoorn, kansen voor Kebruik van fietsvoorzieninKen en zeer
zeker de kansen voor openbaar vervoer. Op het gebied van voorzieningen hecht de oudere
stedeling zeer veel waarde aan de nabijheid (loopafstand) van voorzieningen en staat hij
positief teKenover een vestiKinK t.o.v. het subcentrum en de centrale liKKinK in de wijk. Hij
hecht waarde aan de nabijheid van K70en. Er zijn oudere stedelinKen die noK KTaaK een eiKen
huis met tuin hebben, maar er is ook een K70ep die Keplaatst kan worden in
(middel-)hoogbouw.

Stap 3:
Als we een koppelinK maken tussen Kebied 8 en de oudere stedelinK, zien we dat het Kebied voor
positief scoort op de langzaamverkeerkoppeling met het buitengebied en de kansen voor
openbaar vervoer, maar negatief op de koppeling met het centrum van Apeldoorn. M.b.t. de
voorzieninKen scoort het Kebied positief t.o.v. de liKKinK van het subcentrum, maar eJX neKatiej
op de voor de stedelinK zo belanK7ijke nabijheid van voorzieninKen(!). Ondanks dat het K7oen
nabij is, wordt gebied 8 niet positief bevonden voor de oudere stedeling.
Maken we eenzelfde afweKinK voor de overiKe leefstijlen, dan blijkt dat Kebied 8 wél KOed scoort
voor de dromer, de dorpeling, de comfortwoner en de buitenwoner. Het gebied scoort 'neutraal'
voor de overiKe leefstijlen.

D. 17_

Ajb. 3.32: kansen voor de oudere stedelinK,
positief (blauw), neKatief (rood) en wit (neutraal)
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Noo rd

Resultaten
De gebruikte gebiedsindeling is erg fragmentarisch. Om de
resultaten te bespreken is het plangebied daarom opgedeeld in
een zestal grotere regio's, zoals te zien is in afbeelding 3.33.

De noordelijk gelegen gebieden 1&2 lijken met hun afgesloten
karakter en hun ligging nabij de snelweg uitermate
aantrekkelijk voor de netwerker. Het afgesloten karakter en
het ontbreken van voorzieningen maken de buurt niet
geschikt voor de dorpeling en de 'oudere' stedeling.
Buitenwoners en dromers komen in het zuidelijk gedeelte van
dit gebied, gelegen tegen de groenzone ook tot hun recht.
Wes t

Het westelijk deel van het plangebied, bestaande uit de
deelgebieden 3, 14, 15, 17, 19 & delen van 18 en 20, bestaat met
uitzondering van gebied 3 hoofdzakelijk uit bestaand stedelijk
gebied. Het gebied is aantrekkelijk voor de oudere stedeling
vanwege zijn redelijk gunstige ligging m.b.t. openbaar vervoer
en de ligging nabij het winkelcentrum Anklaar. De ligging op
zo'n korte afstand van de snelweg maakt ook dit gebied
aantrekkelijk voor de netwerker. Verder kan de vestiging van
de comfortwoner in een stedelijk setting overwogen worden.
De bestaande hoogbouw zou hiervoor geschikt kunnen
worden gemaakt. Voor de vestiging van de dorpeling lijkt het
redelijk sociaal centraal gelegen oosteliJ"k deel van dit gebied
ook geschikt.
Het gebied is niet aantrekkelijk voor de buitenwoner en de
villabewoner. De overwegend naoorlogse woonbebouwing
heeft niet echt de uitstraling passend bij het door de
villabewoner gewenste wijkbeeld.

~\>-~
~

~,..

ity,,._

Ajb. 3.33: indeling van het gebied in regio's

Per regio is vervolgens weergegeven welke leefstijlen positief,
negatief dan wel neutraal scoren, zie bijlage A.7.

De groep wooneconomen heeft zich tot op heden veelal
gevestigd in de naoorlogse hoogbouw uit gebied 17 en 18. In
de optiek van de gemeente Apeldoorn wordt voor deze groep
in deze omgeving echter teveel aangeboden waardoor de
concentratie wooneconomen te groot is. De wens leeft dan ook
om de flats uit gebied 18 vrij te maken voor andere leefstijlen
of mogelijk over te gaan tot sloop om plaats te maken voor
andere bebouwing. Kijkend naar de leefstijlen die in dit gebied
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gevestigd zouden kunnen worden zou hoogbouw best
aanwezig kunnen blijven.
Voor de doeners en dromers lijkt het aanbod beperkt omdat
het gebied voor een groot deel uit hoogbouw bestaat. De
aanwezige laagbouw zou voor de doener eventueel wel een
mogelijkheid vormen. In hoeverre hier echter ruimte ligt voor
deze groep zou verder onderzocht moeten worden. De
lintbebouwing aan de Anklaarseweg lijkt voor dromers en
doeners best geschikt.
Cen traal-oost

Centraal-oost bestaat uit de gebieden 7, 8 en 9 en wordt
gekenmerkt door de ligging nabij het sub-centum, zijn oostwest oriëntatie en de omsluiting door groen.
Leefstijlen die zich in deze regio thuisvoelen zijn met name de
dromer en de buitenwoner. Of de locatie voor de
comfortwoner interessant is hangt af van de kansen voor
voorzieningen nabij; voor de dorpeling hangt het sterk af van
de koppeling met het sub-centrum.
Voor de oudere stedeling lijkt deze ligging aan de stadsrand
niet interessant. Voor de netwerker, villabewoner, wooneconoom en de doener behoort dit gebied tot de
mogelijkheden.
Centraal

Het centraal gelegen deel omvat de gebieden 4, 5, 6 en 10 uit
het nieuw te bouwen deel en de gebieden 16, 21, 22, 23, 25 en
delen van 18 en 20 uit het bestaand stedelijk gebied. Het
gebied wordt gekenmerkt door zijn centrale ligging in
Zuidbroek-Zevenhuizen en de aanwezigheid van zowel het
winkelcentrum Anklaar als het sub-centrum.
Het gebied is dan ook uitermate geschikt voor de oudere
stedeling en de dorpeling, vanwege de voorzieningen en de
sociale activiteit. Vanwege de nabijheid van groen in het
nieuw te bouwen gebied is het tevens aantrekkelijk voor de
dromer en de comfortwoner.

Er is geen enkele leefstijl waarvoor dit deel van het plangebied
uitgesproken negatief scoort.
Zuid oost

De regio Zuid-oost bestaat uit de deelgebieden 11, 12 en 13 en
wordt gekenmerkt door zijn groene uitstraling en ruim
opgezette bebouwing (parklandschap 'De Wellen') . Vanwege
de prestigieuze uitstraling en z'n groene omgeving is het
gebied uitermate geschikt voor de villabewoner en
comfortwoner. Ook voor de buitenwoner en de dromer is het
gebied erg interessant.
Vanwege de grote afstand tot de oprit van de snelweg is het
gebied onaantrekkelijk voor de netwerker. Ook voor de
oudere stedeling en in mindere mate voor de dorpeling is het
gebied minder interessant omdat het relatief afgelegen ligt ten
opzichte van de voorzieningen in het (sub-)centrum.
Zu id

Het zuidelijk deel van het plangebied omvat de deelgebieden
24, 26, 27, 28 en 29 en bestaat volledig uit bestaand stedelijk
gebied. Omdat het relatief ver verwijderd is van de
voorzieningen, openbaar groen en de snelweg is het voor geen
enkele leefstijl écht interessant.
Met name voor de dorpeling, de oudere stedeling, de
netwerker en de buitenwoner is het er erg onaantrekkelijk.
Voor de overige leefstijlen zijn er wel mogelijkheden.
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Doener en
wooneconoom

Conclusie
Op basis van deze exercitie vallen de volgende conclusies te
trekken:
Netwerker

De netwerker wil in het westelijk deel van het gebied
gevestigd worden in verband met de snelle ontsluiting naar de
snelweg.
Dromer

Voor de dromer is het nieuw te bouwen Zuidbroek erg
aantrekkelijk in verband met het vele groen en de nieuwe
kansen voor meer karakteristieke woningbouw.
Dorpeling en
oudere stedeling

Voor de dorpeling is de centrale ligging bepalend, voor de
oudere stedeling is met name het centraal gelegen gebied
rondom winkelcentrum Anklaar interessant. Beide groepen
prefereren een centrale ligging in de wijk.
Comfortwoner

De comfortwoner vindt de meest aantrekkelijke plaatsen nabij
het winkelcentrum of juist nabij het groen, afhankelijk van zijn
persoonlijke voorkeur.

Naar aanleiding van deze exercitie valt vast te stellen dat de
doener en de wooneconoom zich op basis van
gebiedskenmerken niet laten plaatsen.
De plaatsing van de doener is afhankelijk van het woningtype
en de directe woonomgeving in combinatie met eventueel
gecreëerde faciliteiten en de ruimte voor de doener om zelf
zijn woning aan te passen. Hij laat zich echter niet plaatsen op
grond van eigenschappen van de deelgebieden.
Het is een mogelijkheid om de doener bewust te plaatsen in
de wijk Zevenhuizen, om deze wijk in de toekomst
aantrekkelijk te houden. Door het geven van grotere vrijheden
met betrekking tot verbouw en aanbouw van woningen zou
deze groep mensen ingezet kunnen worden om een deel van
de bestaande woningvoorraad in Zevenhuizen te onderhouden.
Behalve de doener is ook de wooneconoom niet in te delen op
basis van ruimtelijke kenmerken. De wooneconoom laat zich
alleen plaatsen op grond van het bebouwingstype en de
persoonsgebonden prioriteiten die hij aan zijn woning en
woonomgeving stelt. De wooneconoom komt op dit moment
vooral voor in de bestaande hoogbouw in Zevenhuizen.

Villabewoner en
buitenwoner

De villabewoner heeft maar een beperkt gebied als geschikt
toegewezen gekregen, daar de bestaande uitstraling in het
gebied van belang wordt geacht. Er is echter voldoende
ruimte in Zuidbroek voor de vestiging van de villabewoner.
Status en aanzien zal dan gecreëerd moeten worden. Meest
kansrijk voor het bereiken van dit aanzien zijn de gebieden
aan het groen. Dit zijn veelal gebieden die ook door de
buitenwoner als aantrekkelijk worden ervaren. Het gaat hier
om de oostelijke groene rand van het gebied.
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H4 VAN ONTWERPUITGANGSPUNTEN TOT ONTWERP

PROGRAMMA EN UITGANGSPUNTEN
In het begin van hoofdstuk 3 wordt aangegeven dat het
plangebied 540 ha behelst, waarvan 161 ha bestaand stedelijk
gebied is en 379 ha nieuw te bebouwen oppervlakte.
Hiervan wordt 48 ha bestemd als nieuw te ontwikkelen
industriegebied en 15 ha voor woon-werkcombinaties.
De hoofdgroenstructuur behelst 99 ha. Dit is groen inclusief
ca. 8 ha aan vuilstort, 2.5 ha aan volkstuinen, 6 ha aan
voetbalvelden en 2 à 3 ha aan tennisbanen.

Woningbouw en voorzieningen
De resterende 217 ha is bestemd voor woningbouw en
voorzieningen. Voor algemene voorzieningen is Zuidbroek
hoofdzakelijk aangewezen op Zevenhuizen. Desondanks zal
een klein dorpcentrum niet mogen ontbreken. Voor de
algemene voorzieningen in Zuidbroek is 2 ha gereserveerd.
Hierbij moet gedacht worden aan een buurtsuper een
dorpshuis en e.v.t een kleine zorgpraktijk. Daarnaast zullen er
onderwijsvoorzieningen in het gebied geplaatst moeten
worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met de in
Apeldoorn levende wens om een aantal scholen in het
bestaande Zevenhuizen te sluiten en onder te brengen in
nieuwbouwscholen in Zuidbroek. Daarnaast heeft Apeldoorn
de wens om ook een regionaal expertisecentrum (REC) voor
speciaal onderwijs in Zuidbroek te vestigen. Dit levert een
totale ruimtereservering op van 3.5 ha voor onderwijs, REC en
kinderopvang.

Woningdichtheid
Apeldoorn gaat uit van een invulling van Zuidbroek met 3000
woningen. Het te ontwikkelen gebied heeft een omvang van
ca. 280 ha, waarvan 78 ha bestemd voor bedrijven en 32 ha
voor openbaar groen. Dit komt neer op een woningdichtheid
van ca. (3000/170 =) 17,5 woningen per hectare.
Dit ontwerp gaat uit van een plangebied met iets grotere
omvang omdat o.a. de sportvelden en een groter deel van de
Wellen is meegenomen en heeft een omvang van 379 ha.
Hiervan is 48 ha bestemd voor bedrijven, 15 ha voor woonwerkcombinaties, 99 ha voor een hoofdgroenstructuur en 217
ha voor woningbouw. Het grotere plangebied biedt ruimte
voor een groter aantal woningen. Uitgegaan wordt dan ook
van een invulling van Zuidbroek met 3500 woningen. Dit
betekent een woningdichtheid van ca. (3500/217=) 16
woningen per ha.
Naast deze programmaelementen kent het ontwerp
uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid, inpassing
in de stad, groen en water, identiteit, historie, mobiliteit,
hinder en woningbouwprogramma.
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Duurzaamheid

Het bieden van een leefomgeving voor reptielen en
insecten door de koppeling van vochtige groenstroken
en het aanleggen van ruigten.

□

□

De ontwikkeling van Zuidbroek gebruiken voor de
versterking van de duurzaamheid van de
maatschappij en haar ontwikkeling.

□

Extra aandacht voor sociale cohesie en de kwaliteit
van de openbare ruimte.

Identiteit
□

Verkavelingspatroon langs de lanen sterk afleiden van
de typisch Apeldoornse laanverkaveling met zijn
Apeldoornse huuskes

□

Het integreren van herkenbare elementen uit de
IJsselvallei ter versterking van de identiteit van
Oostelijk Apeldoorn als tegenhanger van de hogere
groene Veluwe.

Inpassing in de stad
□

Zuidbroek als integraal deel van de stedelijke
omgeving van Apeldoorn noordoost.

□

Aanleidingen creëren voor interactie tussen
verschillende wijken van Apeldoorn noordoost.

□

Ontwikkeling van Zuidbroek als een wijk met een
eigen identiteit die bijdraagt aan de versterking van
de identiteit van Apeldoorn noordoost.

de

Historie
□

Aansluiten bij het structuurplan van 1960.

□

Integreren van bestaande wegenstructuur.

Groen en water
□

Integreren van het groene mal concept.

□

Koppelen van groen en water tussen Zuidbroek en
Zevenhuizen.

□

Versterken en
lanenconcept.

□

aanvullen

van

het

Mobiliteit

Apeldoornse

Bufferen van eigen water en afstroom uit Zevenhuizen
om piekhoeveelheden in verdere afvoer te beperken.

□

Scheiden van waterkwaliteit.

□

Realiseren
van
een
zo
grondwaterstand in het gebied.

□

Aanleggen van groenzones om natuur verder de stad
in te brengen.

hoog

mogelijke

□

Aansluiten bij de stedelijke structuur van Apeldoorn.

□

Creëren van rustige woonstraten.

□

Inzetten op openbaar vervoer en goede fietsvoorzieningen om het autogebruik te ontmoedigen.

Hinder
□

Inpassen van persriool
wegenstructuur en groen.

en

gasleidingen

□

Integreren van de afvalstort in de wijk.

□

Er worden geen woningen geplaatst binnen de
geluidscontouren van het vliegveld Teuge.

□

Voldoende
afstand
bedrijventerrein.

houden

tot

aan

in

de

het
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Woningbouwprogramma
□

Plaats bieden aan de diverse leefstijlen.

□

Aansluitend bij het woningbouwprogramma van de
gemeente Apeldoorni wordt uitgegaan van een ruim
opgezette wijk waarin veel aandacht wordt besteed
aan
de
duurste
categorie
vrijstaande
eengezinswoningen.

□

Apeldoorns wens van 20% sociale huur, 5% sociale
koop, 50% dure koop en 25% middel koop is
richtinggevend.

□

Hervestigen van het woonwagencentrum
realiseren van de opvang van asielzoekers.

en
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BEBOUWD ONBEBOUWD
De keuze tussen bebouwd gebied en groen is afgeleid van de
bodemopbouw en de daaraan gerelateerde waterhuishouding
in het gebied. Door de bebouwing zoveel mogelijk te
concentreren op de hoger gelegen dekzandruggen en door de
gebieden met de hoogste grondwaterstand voor groen te
bestemmen onstaat een lobbenstructuur waarbij groene
lobben de wijk binnen dringen (Afb. 4.2). De keuze om niet te
bouwen op de vochtigste delen heeft positieve gevolgen voor
de grondwaterstand omdat deze
minder verlaagd hoeft te worden.

•
••
•
•
Afb. 4.1 : globaal plan Zuidbroek

bestaand stedelijk gebied
buitengebied

• nieuwbouw

•

• groen
Afb. 4.2: bebouwd en onbebouwd gebied
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DOELGROEP, LEEFSTIJLEN EN SOCIALE
SAMENHANG

weten Komen & Gaan, Sociaal Actief en Rust & Ruimte (Afb.
4.3).
'Komen & Gaan'

In hoofdstuk 2 wordt geconstateerd dat een teruggang in de

wijkgebonden sociale cohesie aan de bron staat van een
geringere betrokkenheid bij de directe leefomgeving. Om dit
tegen te gaan wordt in het ontwerp ingezet op kansen voor
sociale activiteit en versterking van sociale netwerken binnen
de buurt.
Wijkcen trum

Het nieuw te ontwikkelen Zuidbroek is voor veel van zijn
voorzieningen afhankelijk van het stadsdeelcentrum Anklaar.
Omwille van de eigen identiteit van Zuidbroek, de
bereikbaarheid van voorzieningen en de sociale samenhang
binnen de wijk wordt er gekozen voor de aanleg van een
wijkcentrum. Het voorzieningenniveau in dit centrum is
beperkt. De aanleg van een centraal plein geeft de
wijkgebonden sociale cohesie echter een ankerpunt. Het plein
is het knooppunt in de wijk.

'Komen & Gaan' is een zone
gericht op sociale netwerken die
de wijk overstijgen. De zone is met
name bedoeld voor de vestiging
van netwerkers en comfortwoners
gecombineerd met nijverheid,
lichte industrie en dienstverlening.
De combinatie van wonen en
werken in het gebied zorgt voor
een intensief en afwisselend
gebruik van het gebied. Overdag
brengen de aanwezige bedrijven
activiteit met zich mee, buiten de
kantooruren wordt de activiteit
verzorgd door de netwerker en de
comfortwoner die terug naar huis
keren.

""

Afb. 4.3: thematische zones

In hoofdstuk 3 zijn de verschillende leefstijlen gekoppeld aan

de ruimtelijke kenmerken van het gebied. Hieruit is een
globale verdeling van de leefstijlen over het plangebied af te
leiden.
Om tot een ontwerp te komen dat identiteit draagt die in
relatie staat met de leefstijlen in het gebied dient te worden
uitgegaan van een segregatie van leefstijlen met extreme
verschillen in behoeften.
Zones

Om die reden zijn uit de globale verdeling van leefstijlen,
leefstijlen met overeenkomstige behoeften in de diverse
deelgebieden gegroepeerd. Dit leidt tot een opdeling van het
plangebied in een drietal zones met hun eigen thematiek, te

Voor het ontwerp betekent dit
onder andere dat er uitgegaan is van een snelle ontsluiting,
voldoende parkeergelegenheid en een voldoende robuuste
openbare ruimte. Dit omdat de leefstijlen die in het gebied
gepland zijn met name belang hechten aan de kwaliteit van
het eigen domein.
'Sociaal Actief

'Sociaal Actief' is de centrale zone waarin het centrum van de
wijk en het stadsdeelcentrum Anklaar gelegen zijn. Centraal in
deze zone staat het creëren van ruimte die de sociale
samenhang kan bevorderen.
De sociaal actieve zone is met name gericht op leefstijlen die
kansen bieden voor de plaatsgebonden sociale cohesie (Afb.
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2.2). Het betreft hier de dorpeling, de stedeling, de dromer, de
doener en de buitenwoner. In bestaand stedelijk gebied wordt
gedacht aan de oudere stedeling. Naar het centrum van de
wijk toe wordt meer gefocust op de dorpeling en de dromer.
Naar de randen van het plangebied toe is er ook een groeiende
aantrekkelijkheid voor de buitenwoner.
Doeners en wooneconomen kunnen in dit gebied prima
gehuisvest worden. De doener krijgt door collectiviteit kansen
om zaken aan te pakken waar in andere stedelijke gebieden
geen ruimte voor is. In de gebieden waar de buitenwoner een
plaats krijgt is, zij het beperkt, ook ruimte voor de
villabewoner.

mogelijkheid om leefstijlen te huisvesten die behoefte hebben
aan een grote, niet private buitenruimte met identiteit, te
weten de villabewoner en de comfortwoner.
De ligging van het overige gedeelte van de zone tussen de
groene wig en het landschapspark biedt mogelijkheden voor
luxere woningen voor de dromer en de buitenwoner.
In het ontwerp van Zuidbroek is ingezet op kansen voor
sociale activiteit en versterking van sociale netwerken binnen
de buurt. Het cluster 'Sociaal Actief' biedt hiervoor de meeste
mogelijkheden. Er is dan ook voor gekozen dit gebied op
detailniveau verder uit te werken. De overige twee zones
worden alleen globaal besproken.

De sociaal actieve zone is bij uitstek de zone waarin de
bijzondere groepen, die in het stedelijk gebied ingepast
moeten worden, een plek kunnen krijgen. Het gaat hierbij om
de woonwagenbewoner en de asielzoeker. De sterke sociale
samenhang biedt nieuwe kansen voor verdere integratie.
Voor het ontwerp betekent dit onder andere dat er ruimte
moet komen voor ontmoeting in de vorm van een sterk
wijkcentrum en collectief ruimtegebruik. Daarnaast zijn
kleinschalige woonomgevingen met daarbinnen een sterke
samenhang en identiteit nodig voor de gewenste sociale
cohesie.
' Rust & Ruimte'

'Rust & Ruimte' is een wat ruimer opgezette zone waar
woningen komen voor mensen die meer op het eigen domein
gesteld zijn en minder betrokken zijn bij de naaste buur. De
zone biedt ruimte aan de dromer, de villabewoner, de
buitenwoner en de comfortwoner.
In de zone is het landschapspark De Wellen aanwezig als
identiteitsdrager. In de uitwerking van het ontwerp moet dit
park verder ontwikkeld worden. Het park biedt bij uitstek de
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GROEN

Het groen is gelegd in de gebieden met de hoogste
grondwaterstand. De grondwaterstand hoeft dan minder
verlaagd te worden in het te bebouwen gebied en de
groengebieden blijven voldoende vochtig om leefgebied te
blijven voor bijvoorbeeld reptielen.
Door het groen vorm te geven als lobben die de wijk inlopen
wordt het groen ver de wijk in gebracht. De groene lobben
vormen leefgebieden voor planten en dieren. Daarnaast krijgt
iedere groene lob een eigen invulling volgens een bepaalde
thematiek. Gekozen is voor de thematieken 'Sport & Spel',
'Tuin' en 'Rust & Ruimte' (Afb. 4.4). Door de gebieden naast
de functie als leefgebied voor flora en fauna ook een
gebruiksfunctie te geven wordt de mogelijkheid gecreëerd een
deel van het beheer in handen van de gebruikers te leggen.
'Sport & Spel'

Tussen de zones 'Sociaal Actief' en 'Komen & Gaan' bevindt
zich een groenstrook gericht op 'Sport & Spel'. Aan het begin
van de zone liggen de school en het voetbalveld. De hellingen
van de in de lob gelegen vuilnisbelt bieden als tribune uitzicht
op de activiteiten van school en voetbalveld en bieden ruimte
aan spelende jeugd (skaters, fietscrossers).
In deze lob staat beweging centraal. Er komen dan ook een
trimparcours en kort gemaaide grasvelden voor picknick,
sport en spel. De lob wordt verder gekenmerkt door openheid
en goede verlichting met als doel een veilige omgeving te
bieden aan de gebruikers.
'Tuin'

De lob met het thema 'Tuin' biedt de groene doener
mogelijkheden voor sociale activiteiten. In de lob staat de
volkstuin centraal. Naast het beheren van hun eigen volkstuin
dragen gebruikers als collectief zorg voor de omgeving. De
volkstuin is grotendeels publiek toegankelijk. Op diverse
plekken in het volkstuinencomplex komen woningen die voor
de sociale controle zorgen. Deze woningen zijn uitermate
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geschikt voor de buitenwoner die een eigen unieke plek in het
groen zoekt.
Aangrenzend aan de volkstuinen ligt een weidegebied dat als
waterbuffer een rol speelt in de waterhuishouding. De weide
kan begraasd worden door grazers die eigendom zijn van
bewoners uit het gebied. Een van bestaande boerderijen krijgt
de functie van buurtboerderij en biedt mogelijkheden voor het
stallen en verzorgen van het vee. Het gaat om zeer extensieve
veehouderij waardoor stankoverlast beperkt is.
Met de collectieve boerderij en weide en het wonen in het
volkstuinencomplex wordt gehoor gegeven aan de roep om
landschappelijk wonen in stedelijk gebied.

\J

Rust & Ruimte

In de groene lob met het thema 'Rust & Ruimte' wordt

gestreefd naar een ecologische zone waarin de oorspronkelijke
vochtige natuur weer volop ruimte krijgt. Een geheel van
sloten, wandelpaden, weitjes, houtwallen en vochtige ruigten
vormen een prachtig leefgebied voor vlinders en reptielen.
Het begrazen van de weidegebieden vindt ook hier plaats
door het buurtvee.
De groen mal

In hoofdstuk 3 is Apeldoorns plan voor de Groene Mal reeds
besproken. Uit dit plan zijn enkele zaken voor Zuidbroek van
belang. Ten eerste is daar de wens voor de versterking van het
lanenconcept van Apeldoorn. In Zuidbroek is gekozen dit
concept op een eigen wijze door te voeren. Waar de lanen in
het grootste gedeelte van Apeldoorn worden gevormd door
zware bomen zoals eiken en platanen, is in het ontwerp van
Zuidbroek gekozen voor straten met knotwilgen en berken. In
het profiel van de lanen komen knotwilgen veelal voor aan de
rand van de sloot. Daar waar geen sloten liggen is gekozen
voor de berk. In de zone 'tuin' is enkele malen gekozen voor
populieren om de ruimte te begrenzen (Afb. 4.5).

:::

• Apeldoornse lanen
• lanen van Zuidbroek (berken en knotwilgen)
o bestaande beukenlaan
o populieren

~ . .. _--:--__::::;t._("_. ·" '(_
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Ajb. 4.5: belan~jkste structuur versterkende beplantinK
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De vochtige ruigten in de groengebieden bestaan uit
begroeiing die geschikt is voor een natte ondergrond zoals de
berk en de els. Deze ruigten komen vooral voor in de
groenstrook langs de snelweg.
Het Groene Mal concept spreekt tevens over de ontwikkeling
van brede groenzones die als groene wiggen Apeldoorn
binnen komen. De lobbenstructuur van Zuidbroek geeft deze
groene wiggen vorm. De lob 'Rust & Ruimte' maakt zelfs een
koppeling tussen het Mheenpark en het buitengebied. Door de
lobbenstructuur komt de natuur niet alleen de stad in, ze
voorziet de stad tevens van een recreatieve groene route
richting het stedelijk uitloopgebied het Beekbergerwoud.

WATER
Eerder is aangegeven dat Zuidbroek van nature een zeer
vochtig gebied is. Door de strategisch keuze van de
groenzones in de gebieden met de hoogste grondwaterstand
kan mogelijkerwijs de ontwateringdiepte voor het hele gebied
beperkt worden.
In het plan is gekozen het water uit het gebied niet in enkele
vijvers op te vangen maar in het totale stedelijk landschap
aanwezig te laten zijn. Dit leidt tot een ontwerp waarin veel
elementen uit het oorspronkelijke cultuurlandschap terug te
vinden zijn, zoals sloten en drassige groengebieden in de
vorm van weiden, ruigten en broekbos.
Gescheiden
watersystemen

Het watersysteem van Zuidbroek zorgt niet alleen voor de
buffering en afvoer van het gebiedseigen water maar ook voor
het water uit Zevenhuizen. Afbeelding 4.6 geeft aan waar het
water Zuidbroek binnen stroomt en wat de kwaliteit van het
water is.
Er is onderscheid te maken in water van een hoge en van een
minder hoge kwaliteit. Het verschil in waterkwaliteit is een
gevolg van het nog in gebruik zijn van riooloverstorten in
Zevenhuizen. Te verwachten valt dat in de toekomst dit
onderscheid komt te vervallen. Er wordt naar gestreefd in
Zuidbroek het water van een minder hoge kwaliteit aan de
buitenzijde van het gebied af te voeren zodat het grootste deel
van het watersysteem hoge kwaliteit water bevat. Om de
risico's van vervuiling van het totale watersysteem te
beperken lozen de sloten rondom de vuilstort hun water op de
sloten met een minder hoge waterkwaliteit.
Het schoonwatersyteem heeft drie functies, te weten buffering,
transport en infiltratie. Het systeem voor water van een
minder hoge kwaliteit is enkel gericht op transport.
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De keuze voor de scheiding van waterkwaliteiten heeft als
voordeel dat hoge kwaliteit water extra kansen biedt voor een
gezonde flora en fauna.
Een ander voordeel van het gescheiden watersysteem is dat de
vervuiling geconcentreerd blijft. Het is te overwegen tot
zuivering over te gaan om de uiteindelijk kwaliteit van het
water dat Zuidbroek verlaat te verhogen.
Een dergelijk gescheiden watersysteem vereist van de
inrichting van het gebied het veelvuldig toepassen van
afkoppelingen of gescheiden rioolsystemen.
Voor het behoud van een hoge waterkwaliteit is op kleine
schaal veel zorg nodig voor een goede afstroom van
bijvoorbeeld vervuild water van parkeerplaatsen. Een
zorgvuldige analyse van het gebruik moet leiden tot het
besluit welke oppervlaktes direct op het oppervlaktewater
mogen afstromen en waar extra zuivering nodig is.
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MOBILITEIT
Voortbouwen op het
heden

Bij de aanleg van de ontsluitingsstructuur is waar mogelijk
gebruik gemaakt van reeds bestaande linten. Op deze manier
blijft de in de geschiedenis ontstane structuur bewaard en
wordt de nieuwe situatie een natuurlijke voortbouwing op de
bestaande. De structuren lopen van oudsher vaak over de
hogere, draagkrachtige dekzandruggen van het gebied.
Aangenomen wordt dat dit in aanlegkosten scheelt. Dat de
bestaande wegen voor de ontsluitingsstructuur gebruikt
kunnen worden is een gevolg van het feit dat het gebied
vrijwel geen waardevolle historische bebouwing en
waardevolle bomen kent die verbreding van wegen in de weg
zouden kunnen staan. Daar waar bijzondere bomenrijen langs
de bestaande wegenstructuur staan, kunnen deze vrijwel
geheel intact blijven.

Ontsluitingstructuur / automobiliteit
Wes telijk Zuidbroek

Door de keuze om centraal in het plangebied een groene wig
vorm te geven en deze niet te doorsnijden met wegen,
ontstaan voor de onsluiting van Zuidbroek twee autonome
systemen. Het westelijk deel zal
aanhaken op de Oost Veluweweg
en een directe verbinding krijgen
met winkelcentrum Anklaar.
Hiervoor wordt de noordelijk
rotonde op de Oost Veluweweg
opgeschoven zodat deze in het
verlengde van de Vellertdijk komt
te liggen (Afb. 4.7).
Een tweede knooppunt aan de
Oost Veluweweg wordt vormgegeven aan het eind van de
Afb. 4.7: autonome
Anklaarseweg. Hiermee wordt
ons/uiting voor autaoerkeer
naast het onsluiten van Zuidbroek

ook het oude lint van de Anklaarseweg weer in ere hersteld.
Voor de ontsluiting
van
Zuidbroek
richting
Zevenhuizen zijn enkele
varianten
te
overwegen.
De
fraaiste ruimtelijke
structuur
wordt
verkregen door het
doortrekken van de
Sluisoordlaan naar
Zuidbroek. Dit stuit
echter
op
het
bezwaar dat de as
door de bebouwde
schil
van
Zevenhuizen (ten
noorden van de
Anklaarseweg) zal
moeten
breken.
Door te kiezen voor
een vorkstructuur
of een slinger in de
Afb. 4.8: wijkantsluitinK autaoerkeer
as ontstaat een
minder heldere stedelijke structuur. Daarom is er toch voor
gekozen de as door te trekken.
Oostelijk Zuidbroek

Oostelijk Zuidbroek wordt voor de automobilist ontsloten via
de Terwoldseweg en het laatste stukje van de Anklaarseweg
naar de ring, de Laan van Zevenhuizen. Verder is er een
ontsluiting gepland over het landgoed de Wellen naar de
Deventerstraat.
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Om sluipverkeer op de Anklaarseweg te voorkomen wordt
voor autoverkeer een nieuwe knip in de Anklaarseweg
gemaakt ter hoogte van de Symphoniestraat. Deze knip maakt
dat het autoverkeer zich via de ring van Apeldoorn moet
verplaatsen. Het autoverkeer is op deze manier snel op de
daarvoor aangewezen doorstroomassen. Dit geeft rust in de
aangrenzende leefgebieden. Dat de knip voor fietsverkeer niet
gemaakt wordt, maakt de fiets voor het doen van
boodschappen een sneller alternatief.

Langzaam verkeer
Met langzaam verkeer
wordt
hoofdzakelijk
gedoeld
op
fietsverkeer. Twee zaken
~
spelen een belangrijke
rol.
Ten eerste dienen fietsstructuren
aan
te
sluiten op de wijkoverschrijdende structuren en verder wordt
de fiets ingezet als het
belangrijkste transportmiddel binnen de wijk.
In het plan wordt
gezorgd
voor
een
goede
en
veilige
ontsluiting van het
~ Doorgaande fietsroutes
centrum
en
voor,.-,,,, Recreatieve fietsroutes
"
zieningen als scholen
en sportfaciliteiten.
• · • Belangrij kste langzaa mverkeersverbindingen binnen de wijk
De tweedeling in de
Afb. 4.9: primaire lantszaam-verkeersroutes
wijk met betrekking tot
ontsluiting voor het
autoverkeer is in de langzaam verkeersstructuur niet te onder-

a-.,

scheiden. Oostelijk en westelijk Zuidbroek zijn door fiets- en
wandelpaden direct met elkaar verbonden.
In afbeelding 4.9 zijn de primaire langzaam-verkeersroutes
weergegeven.

Openbaar vervoer
Wat betreft het
openbaar vervoer is
Zuidbroek
aangewezen op de bus.
Er is met name naar
gestreefd om het
westelijk deel van
de wijk goed met
openbaar vervoer te
ontsluiten
(Afb.
4.10). Hier is voor
gekozen omdat in
dit deel zowel de
bedrijvigheid als de
hogere dichtheid in
de bebouwing een
groter
draagvlak
Ajb. 4.10: busroutes
creëren voor het
openbaar vervoer.
Aan de Oost Veluweweg komt een transferium waar
frequente busverbindingen er voor moeten zorgen dat dit een
aantrekkelijke plek wordt om de auto te laten staan en voor
verder vervoer naar het centrum gebruik te maken van de bus.
Voor het oostelijk deel van het gebied zijn geen nieuwe
busverbindingen gepland. De belangrijkste doelgroepen die in
dit gebied gepland zijn, zijn geen frequente busgebruikers en
het is niet te verwachten dat deze mensen door het aanleggen
van een busverbinding zich hierin anders gaan gedragen.
Daarbij komt dat de lagere dichtheid van de bebouwing het
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erg duur zal maken hier een busverbinding te onderhouden.
Het oostelijk gebied is voor busverbindingen aangewezen op
de buslijnen aan de rand van het gebied en op de
busverbinding door het centrum van Zuidbroek.
Voor de busverbindingen in de wijk wordt hoofdzakelijk
gebruik gemaakt van de rijweg zoals deze ook aangelegd
wordt voor auto's. De enige uitzondering hierop vormt de
geplande bussluis in de Anklaarseweg.

INDUSTRIE EN DIENSTVERLENING
Om opvang van de groeiende
industrie en dienstverlening te
kunnen herbergen wordt ook in
Zuidbroek plaats gemaakt voor
industrie.
Naast
het
reeds
aanwezige
industriegebied
'Sleutelbloem' wordt uitgegaan van
48 ha aan nieuw te ontwikkelen
industriegebied. In het ontwerp is
dit gekoppeld aan het bestaande
industriegebied (Afb. 4.11).

•
•
•
•

industriegebied (bestaand)
industriegebied (nieuw)
woon-werkcombinaties
wonen
groen

Afb. 4.11: industri~ebied in Zuidbroek

De ligging aan de Oost Veluweweg
en de ASO levert voor bedrijven
aantrekkelijke zichtlocaties op en
biedt kansen voor een snelle
ontsluiting. Daarnaast is ten
gevolge van de activiteiten op het
vliegveld Teuge een deel van het
gebied
niet
geschikt
voor
woningbouw.

Woon-werkcombinaties
Aansluitend aan het industriegebied zijn aan de linten in
Zuidbroek woon-werkcombinaties gepland, bedoeld voor
kleine ondernemers die het bedrijf aan huis willen. Het gaat
om grotere kavels met naast het woonhuis ruimte voor een
bedrijfsgebouw.

VOORZIENINGEN
Voor de voorzieningen is men in Zuidbroek met name
aangewezen op Anklaar. In Anklaar wordt momenteel
gewerkt aan de vernieuwing van het winkelcentrum, dat ook
het commerciële centrum zal worden voor Zuidbroek. Verder
is bij de ontwikkeling van het zorgcentrum - nabij het
winkelcentrum - tevens ingezet op een voorziening voor het
complete stadsdeel noordoost.
Wijkcentrum

Naast de voorzieningen van Anklaar is er in Zuidbroek
ruimte voor enkele kleinschalige voorzieningen, zoals
bijvoorbeeld een klein horeca etablissement en een
buurtsuper. Daarnaast zouden nog enkele praktijkruimten en
een sta-plaats voor mobiele outlets (b.v. wekelijks
terugkerende viskraam of pizzabus) goed in het programma
passen.
Belangrijk voor dit knooppunt is de bereikbaarheid voor met
name langzaam verkeer. De genoemde voorzieningen vormen
het knooppunt voor het sociale netwerk op wijkniveau. In het
ontwerp liggen deze voorzieningen dan ook centraal in de
wijk aan een plein. Dit ruime plein is een mooie locatie voor
activiteiten in de buurt. Ook voor de vestiging van het
buurthuis is dit plein de aangewezen plek.
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Educatieve
voorzieningen

Scholen worden op twee plaatsen in het gebied gerealiseerd.
De keuze voor de lokaties van de scholen is gemaakt op basis
van de wens dat deze vanuit zowel Zevenhuizen als
Zuidbroek goed bereikbaar zijn.
De meest westelijk gelegen school zal tevens het Regionaal
Expertisecentrum (REC) voor speciaal onderwijs herbergen
omdat deze locatie ook van buiten de wijk goed bereikbaar is.
Bij de keuze van de locatie voor de scholen is tevens rekening
gehouden met de aanwezigheid van groene buitenruimte voor
sport en recreatie. Het betreft hier voor de westelijke school
het voetbalveld en voor de oostelijke school de groene wig.

WONINGBOUWPROGRAMMA
Het woningbouwprogramma dat ten grondslag ligt aan dit
ontwerp is gebaseerd op het woningbouwprogramma van de
gemeente Apeldoom1• Hierin wordt uitgegaan van een ruim
opgezette wiJK waarin veel aandacht wordt besteed aan de
duurste categorie vrijstaande eengezinswoningen.
Apeldoorn maakt voor haar woningbouwprogramma een
opdeling in 20% sociale huur, 5% sociale koop, 50% dure koop
en 25% middel koop. Ofschoon aan deze eisen niet getoetst is,
is deze opdeling wel het uitgangspunt voor het ontwerp.
Het hervestigen van het woonwagencentrum en het realiseren
van de opvang van asielzoekers is tevens onderdeel van het
woningbouwprogramma. In het plan krijgen beide groepen
een plaats nabij het centrum.

Verdeling van dichtheden
Van het plangebied is 217 ha bestemd voor woningbouw.
Zoals eerder aangegeven wordt uitgegaan van een

woningdichtheid van circa 15 woningen per hectare. De
globale dichtheidsverdeling is weergeven in afbeelding 4.12.
De koppeling van het bestaande Zevenhuizen met het nieuw
te ontwikkelen Zuidbroek is het sterkst in de zone 'Sociaal
Actief'. Om een goede aansluiting te creëren is in dit deel van
Zuidbroek uitgegaan van vergelijkbare dichtheden als in het
aangrenzende bestaand stedelijk gebied.
Rondom het wijkcentrum is een hogere concentratie
woningbouw gepland.
De inrichting van het gebied ten oosten van het centrum is
met name gericht op de sociaal actieve leefstijlen, die waarde
hechten aan een ruim opgezet woongebied. Dit leidt tot een
lagere woningdichtheid.
Inherent aan de leefstijlverdeling
in
het gebied worden de
dichtheden lager naarmate de
afstand tot het centrum groter
wordt.

•
•
•
•

industrie
woon-werk
>50 won/ha
40-50 won/ha
30-40 won/ha

• 20-30 won/ha
7 10-20 won/ha
5-10 won/ha
• groen

Afb. 4.12: globale dichtheid.verdeling

- 66-

HISTORIE
Het landgoed de Wellen is het enige deel van Zuidbroek waar
nog monumentale gebouwen staan. Het zijn deze gebouwen
die samen met het reeds aanwezige groen, de Wellen tot een
interessant gebied maken voor met name de comfortwoner en
de villabewoner, aangezien zij een grote waarde hechten aan
uitstraling.
De keuze voor de bouw op dekzandruggen is vanuit
historisch oogpunt een logische. Al van oudsher vestigden de
mensen zich in de IJsselvallei op deze hogere plaatsen.
Bij de uitvoering van het plan zal rekening moeten worden
gehouden met het feit dat de dekzandruggen door het
vroegere gebruik zeer belangrijke archeologische zones zijn.
In het plan is gekozen aan te sluiten bij de structuren die
voortkomen uit het structuurplan van 1960. Belangrijkste punt
waarin dit tot uiting komt is het doortrekken van de stedelijke
radialen
(Sluisoordlaan-Nijbroekseweg en
MheenlaanTerwoldseweg).

GELUIDHINDER ASO
In hoofdstuk drie zijn de verschillende belemmeringen
waarmee rekening moet worden gehouden in het gebied reeds
beschreven. Waar deze belemmeringen van invloed zijn op het
ontwerp zijn deze in de voorafgaande paragrafen al aan bod
gekomen, met uitzondering van de geluidhinder nabij de ASO
en de hoogspanningsleidingen in het gebied.
In hoofdstuk drie is al aangegeven dat het waarschijnlijk is dat
geluidwerende maatregelen genomen moeten worden om
geluidsoverlast als gevolg van verkeerslawaai van de ASO te
voorkomen.

Om te onderzoeken in hoeverre dit noodzakelijk is wordt eerst
het probleem in kaart gebracht. Aan de hand van de standaard
rekenmethode I uit het reken- en meetvoorschrift verkeerslawaai
is een indicatie gemaakt voor de geluidbelasting op de gevel
zonder geluidwerende maatregelen, op een afstand r van de
snelweg bij zowel een hoogte van 1,5 m (bungalow) als 7,5 m
(3-laags woonhuis).
Uitgegaan van een maximale grenswaarde van 55 dB(A) en
een aftrek van 2 dB(A) op de rekemesultaten op grond van
artikel 103 van de Wet geluidhinder blijkt, dat de afstand tot
de snelweg die in acht genomen moet worden erg fors is: ca.
500 meter op 1,5 m hoogte en ca. 1000 meter op 7,5 m hoogte.
Bij een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) liggen deze
afstanden zelfs respectievelijk op ca. 1500 en 3500 meter.
Geluidwerende maatregelen langs de ASO blijken dus
onvermijdelijk.
De gemeente Apeldoorn kiest in hun plan ervoor een
geluidwal te plaatsen, om zo dicht mogelijk tot de snelweg
woningen te kunnen bouwen. In dit ontwerp wordt er echter
voor gekozen een zekere afstand tot de snelweg te bewaren
zodat deze zone gebruikt kan worden als koppeling van de
groene lobben. Er wordt gekozen voor het plaatsen van een
geluidwal in plaats van een geluidscherm, omdat de beleving
van een wal vanaf de snelweg prettiger is. Tevens kan een
geluid wal beter geïntegreerd worden in het groene landschap.
Westelijk van de snelweg loopt op een afstand van 160 meter
een 150 kV hoogspanningsleiding. Dit levert een zone van 50
meter op waarbinnen niet gebouwd mag worden. Wanneer er
voor gekozen wordt tussen de hoogspanningsleiding en de
snelweg te bouwen valt de geluidwal dusdanig veel hoger uit
dan wanneer er alleen aan de westkant van de leiding
gebouwd wordt.
Er is voor gekozen in dit tussenliggende gebied geen
woningen te plaatsen. Dit betekent dat er op een afstand van
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circa 200 meter van de snelweg woningen geplaatst worden.
Zonder geluidwerende middelen zou de geluidbelasting op de
gevel dan respectievelijk 61,9 dB(A) (1,5 m hoogte) en 64,6
dB(A) (7,5 m hoogte) bedragen.
Een geluidscherm van 3 meter hoogte levert volgens het
Reken- en meetvoorschrift verkeerslawaai van de Wet
geluidhinder een reductie aan geluidbelasting op tot resp. 53,9
dB(A) en 59,1 dB(A). Op een afstand van 300 meter is de
geluidbelasting dan nog resp. 51,3 dB(A) en 55,3 dB(A).
Bij een geluidswal die een hoogte heeft in orde van grootte
van 10 meter valt te verwachten dat de geluidsbelasting ook
binnen de gestelde marges blijft.
Niettemin wordt er in het ontwerp voor gekozen binnen een
afstand van 300 meter tot de snelweg alleen bungalows te
plaatsen en alleen buiten deze grens meerlaagse woningen
neer te zetten.
Aan de noordwestzijde van het plangebied wordt ervoor
gekozen geluidwerende bebouwing te plaatsen. Het betreft
hier grote bedrijven die langs de snelweg staan.
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Aan de hand van een ooggetuigenverslag wordt hieronder een
groot deel van de zone 'Sociaal Actief' gedetailleerd
beschreven.

Wanneer je plan Zuidbroek vanuit het zuiden nadert viat de
S~uisoordlaan kom je voor het eerst in aanraking met het
nieuwbouwplan bij het oversteken van de Anklaarseweg. Hier is de
stadsradiaal doorgetrokken langs de Mazurkastraat over de
c;;avottestraat, met aan beide zijden van de weg laanbeplanting. Loop
Je het bes~aand s~edelijk ge~ied uit dan staat aan de linkerzijde van de
weg typische lintbebouwing, gelegen achter de voor Zuidbroek
typische knotwilgen.
~ijk je n~r rechts, dan zie je achter bestaand open groen de
lint~ebou~ng aan de Operettestraat. Achter deze lintbebouwing
bevindt zzch het deelgebied 'Sloten'.

SLOTEN

Afb. 4.13: Kebied Sloten

Het gebied 'Sloten' is een
langwerpig gebied, ingeklemd
door
de
stadsradiaal
Nijbroekseweg en de groene lob
'Rust en Ruimte'.
Sloten wordt gekenmerkt door
een strookverkaveling waarbij de
bouwblokken gescheiden worden
door middel van een sloot en een
smalle
straat.
Deze
verkavelingvorm refereert sterk
aan de oorspronkelijke typische
stroken verkaveling
van
de
weilanden.

In het beeld van de wijk spelen de sloten een belangrijke rol.

Om de beleving van het water optimaal te maken worden de
sloten niet met duikers onder de grond gestopt maar wordt
gebruik gemaakt van bruggen.

~dat de dorpeling en de dromer belangrijke doelgroepen
ZIJn voor dit gebied is in het ontwerp volop aandacht besteed
aan de kans voor ontmoeting. Zo is gekozen voor geclusterde
parkeerplaatsen, een atriumcomplex als wintertuin voor het
gebied en semi-openbare collectieve tuinen.
Collectieve tuinen

Het kiezen voor veel collectieve binnentuinen is gedaan met
het oog op het versterken van de sociale samenhang en het
vergroten van de mogelijkheden van gebruik van stedelijke
achterruimtes. Tot op heden leiden de hoge dichtheden in de
grondgebonden woningbouw tot kleine achtertuinen met
hoge schuttingen. Door de schuttingen weg te breken wordt
een nieuw element in de stad geïntroduceerd.
Er ontstaat een ruimte binnen het
bouwblok die gebruikt kan
worden als ruime tuin met meer
kansen voor groen of als veilige
speelomgeving waarin naast de
zandbak ook voor de schommel
nog plaats is. In deze achtertuin is
tevens plaats voor een eigen
terrasje.
De achterplaats biedt ruimte aan
collectieve voorzieningen. Wat
deze
voorzieningen
precies
inhouden kan variëren per duster
maar van belang is dat de keuze

Afb. 4.14: collectieve tuin
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van deze collectieve voorziening gepaard gaat met een
voordeel in het privé domein dan wel met een kans die anders
niet in de omgeving aanwezig zou zijn geweest.
Voorbeelden van voorzieningen waar aan gedacht zou
kunnen worden zijn een afgesloten collectieve fietsenstalling,
een wasserette, collectieve opslag en beheer van
tuingereedschappen of een werkplaats voor de doener.
Het vervullen van de behoeften uit laag vijf van de piramide
van Maslow, de kans op creativiteit, maakt door de beperking
van de openbare ruimte het multifunctionele ruimtegebruik
noodzakelijk. Hierdoor komen activiteiten en sociale
netwerken samen.

Waar Nijbroekseweg en Operettestraat samenkomen (als de
hoofdstraat bij de achterstraat) staat aan de rechterkant het
atriumcomplex met zijn wintertuin. Aan de linkerzijde heeft de
bestaande bebouwing niet willen wijken voor de lintbebouwing.
Na de afslag van de ring kijk je uit over een stadsweitje met daarachter 'Radius'.

Afb. 4.15: atriumcomplex met grasdak,
gebied Radius vanaf buiten de ring

RADIUS
Het gebied
'Radius'
wordt
gekenmerkt
door
zijn
radialenstructuur vanuit het plein.
Het atriumcomplex benadrukt
deze radialenstructuur doordat het
met vorm en inhoud het
achterliggende gebied verbindt
met het plein. Het atrium moet
gezien worden als een woonstraat
met een ontmoetingsfunctie. (Afb.
4.15)
Verder
wordt
het
gebied
gekenmerkt door smalle straten en
Afb. 4.16: gebied Radius
veel collectieve tuinen. De keuze
voor smalle straten komt voort uit
de behoefte de verkeersnelheid in woonstraten te beperken tot
30 km per uur. In plaats van het nemen van
verkeersremmende maatregelen zoals drempels en
plantenbakken wordt ervoor gekozen de openbare ruimte
zodanig in te richten dat deze niet uitnodigt om met een
hogere snelheid door de wijk te rijden.
De straten zijn veelal niet breder dan 3 meter waardoor bij het
passeren van andere auto's uitgeweken moet worden naar de
stoep. Om deze reden is er geen hoogteverschil tussen de
straat en de stoep, maar is er wel voor gekozen deze sterk te
onderscheiden in materiaalgebruik zodat de automobilist
'gast' is op de stoep (Afb. 4.17 en 4.18).
Bij de collectieve tuinen zal niet zo sterk het groene karakter
als wel de activiteit een van de bindende factoren zijn. Het
idee is om een van de clusters aan te wijzen voor de
asielzoekers. De centrale ligging in sociaal Zuidbroek
verhoogt de kans tot integratie en een collectief binnengebied
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geeft de
nieuwe
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ligt deze
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Afb. 4.17: voorbeeld wegprofiel

Afb. 4.18: smalle woonstraat

HET PLEIN
In de vormgeving van het plein
wordt sterk verwezen naar het
traditionele dorpsplein met van
oudsher een kerk, kroeg en
gemeentehuis, gecombineerd met
vrijstaande woonhuizen. Hoewel
de
functionaliteit
van
de
bebouwing niet meer dezelfde is
als die van vroeger blijven het
plein
en
de
aanliggende
bebouwing in het teken staan van
ontmoeting.
Aan de zuidoostzijde van het plein
staat, ingeklemd tussen woningen,
Afb. 4.19: het plein
het 'gemeentehuis'. Het doet
dienst
als
wijken
informatiecentrum. Aan de noordoostzijde bevindt zich de
'kerk', met onderin de buurtsuper en daarboven
appartementen voor comfortwoners. Dit gebouw staat los,
verhoogd en naar voren geschoven ten opzichte van de
omliggende bebouwing. Naast de 'kerk' bevindt zich het
'café', een horecagelegenheid met terras.
Aan de noordwestzijde van het
plein liggen vrijstaande woningen
met
een
verhoogde
eerste
verdieping, zodat de begane grond
van de woning als praktijk of
winkel ingericht kan worden.

Wanneer je doorloopt aver de Nijbroekseweg richting wijkcentrum
dan zie je aan je rechterzijde een driehoekig grasveld. Vanaf hier
wordt de bebouwing langs het lint compacter. Verder doorlopend
kom je op het plein.

Het westelijk deel van het plein
wordt omringd door bomen en het
is tevens de parkeervoorziening
voor omwonenden en bezoekers.

Afb. 4.20: uitzicht over het plein
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Vervolg je je weg via de Nijbroekseweg langs het plein dan kijk je
aan het eind van gebied 'Sloten' uit over de groene wig 'Rust en
Ruimte'. Een aftakking van de groene wig steekt hier de
Nijbroekseweg over en eindigt in het grasveld van het gebied
'Centraal Zuidbroek'.

CENTRAAL ZUIDBROEK
'Centraal
Zuidbroek',
deels
gelegen boven een parkeergarage
met voldoende capaciteit, bestaat
naast
de
beschreven
pleinbebouwing uit een aantal
componenten. De aanwezigheid
van de parkeergarage heeft tot
gevolg dat het gebied 'Centraal
Zuidbroek' in het geheel autovrij
is.
Het gebied is opgezet vanuit een
fietsas die het centrale plein
Ajb. 4.21: gebied Centraal Zuidbroek
verbindt met het verder weg
gelegen woongebied en het
industrieterrein. Oostelijk van het
fietspad ligt een bouwblok met appartementen en
splitlevelwoningen. Het gebouw is oplopend in hoogte en
bereikt een maximale hoogte van 4 woonlagen (Afb. 4.22). De
tussenruimte boven de parkeergarage is als atrium een
comfortabele verblijfplaats voor de bewoners.
Westelijk van het fietspad ligt een bouwblok dat zich bij het
bereiken van de ring de hoek om vouwt en met de aan de
overzijde van het water liggende bebouwing als een tang de
rijtjeshuizen aan het water 'inklemt'. Bewoners van de hogere
verdiepingen van dit bouwblok zijn voor hun buitenruimte

aangewezen op dakterrassen, die uitzicht bieden over het
water en het groen.
Het gebied kent zowel private als collectieve tuinen. De
collectieve tuinen hebben een meer gesloten karakter dan de
tuinen elders in Zuidbroek. Het gesloten karakter is van
belang om de tuinen bij een grotere bevolkingsdruk toch
beheersbaar te houden.
In het gebied liggen seniorenbungalows aan een groene
ruimte, die een schakel vormt tussen de groene wig en het
centrale plein. Het westen van het gebied wordt begrensd
door ruime rijtjeswoningen aan het lint, de Zuidbroekseweg.

Afb. 4.22: vogelperspectief over de gebieden Centraal
Zuidbroek en Radius, met op de voorK7ond het bouwblok

Volg je de Nijbroekseweg en passeer je de groene wig en het einde
van de ring dan zie je aan de rechterzijde het woongebied 'Erven' en
aan je linkerzijde het woongebied 'Aan de Tuinen'.
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ERVEN

Afb. 4.23: gebied Erven

Het
gebied
'Erven'
wordt
ontwikkeld naar voorbeeld van de
in de IJsselvallei voorkomende
erven. Hiermee wordt gedoeld op
bebouwing van verschillende
grootte - het traditionele duster
van boerderij en opstallen gegroepeerd rondom een erf (Afb.
4.24). Het voorbeeld van de erven
toegepast in Zuidbroek levert een
grote diversiteit aan woningtypen
op, variërend van kleine huisjes
tot grote vrijstaande villa's en
kleinere en grotere meergezinswoningen (Afb. 4.25).

Het ontwerp sluit hiermee aan bij de vraag naar
landschappelijk wonen en bij de maatschappelijke vraag naar
'knusse' wooneenheden. Op deze manier wordt geprobeerd
elementen uit de IJsselvallei over de ASO de wijk in te trekken
ter versterking van de uitstraling van Zuidbroek.

Afb. 4.24: schets traditianele cluster boerderijen en opstallen

Afb. 4.25: traditionele cluster met verschillende woontypen

De erven bieden diversiteit en tegelijkertijd identiteit en
collectiviteit. Diversiteit sluit aan bij de wens van de
buitenwoner en de dromer, identiteit sluit aan bij de wens van
de comfortwoner en de dromer, collectiviteit sluit aan bij de
wens van de dorpeling.
Het grote verschil tussen de erven en de collectieve tuinen is
dat de collectiviteit van de erven zich ook aan de voorkant van
de woning afspeelt.
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AAN DE TUINEN
Het gebied 'Aan de Tuinen' is een
smalle strook, die aan de zuidkant
wordt
begrensd
door
lintbebouwing
aan
de
Nijbroekseweg
en
aan
de
zuidwestkant door een tweeonder-een-kap-variant van de
lintbebouwing aan de ring. Achter
deze lintbebouwing staat nog een
enkele rij huizen die een
landschappelijke sfeer uitstralen.
Aan
het
eind
van
de
Nzjbroekseweg
wordt
het
bebouwde gebied begrensd door
Afb. 4.26: gebied Aan de Tuinen
enkele bungalows rondom een
groenzone. Met deze bebouwing
wordt aangesloten op de wens van de villabewoner en de
buitenwoner.

Afb. 4.27: vogelperspectief over het volkstuinencomplex, met
uizicht op het Kebied Aan de Tuinen

Het gebied gaat aan de noordwestzijde over in de groene lob
'Tuin', waarvan het zuidelijk deel bestaat uit een
volkstuinencomplex. De grens tussen deze gebieden is niet
hard vormgegeven zodat de volkstuinen deel uitmaken van
de buurt. De woningen aan de volkstuinen hebben dan ook
een klein eigen kavel, zodat de bewoners voor hun tuinieractiviteiten en het gebruik van openbaar groen aangewezen
zijn op het volkstuinencomplex. Hiermee wordt geprobeerd
een koppeling te leggen tussen het sociaal netwerk van de
buurt en het sociaal netwerk van de volkstuinbezitters.
De buurt is erg aantrekkelijk voor de doener, de dorpeling en
de dromer. De grotere kavels zijn ook aantrekkelijk voor de
buitenwoner.
Ajb. 4.28: uitzicht vanuit Aan de Tuinen over het
groengebied en het achterliggende gebied Welgelegen
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Volg je de Nijbroekseweg en neem je de tweede afslag links, dan
doorkruis je de groene lob 'Tuin' over een pad. Aan je linkerkant
bevindt zich het volkstuinencomplex, aan de rechterzijde kijk je tussen de populieren door - uit over de wei met hierin grazend vee.
Aan het einde van de weg begint gebied 'Welgelegen'.

biedt dan ook volop kansen tot expressie
villabewoner.

voor de

; Uit concept masterplan Zuidbroek februari 2003

WELGELEGEN

'Welgelegen' is een ruim opgezet
gebied met grote kavels met
daarop grote vrijstaande huizen
en twee-onder-een-kappers. De
kavels zijn veelal gelegen aan
korte, smalle woonstraatjes en
hier en daar een pleintje. Er is
gekozen voor korte woonstraatjes
en kleine pleintjes, zodat er in de
vormgeving kleine eenheden
ontstaan waarbinnen zich de
sociale
structuren
kunnen
ontwikkelen.
Het gebied kent twee driehoekige
pleinen waarin verwezen wordt
naar de traditionele brink8• Aan
deze brink zijn naast gewone woonhuizen enkele boerderettes
geplaatst om de historische herkomst van de brink te
versterken.
Aan het weidegebied van de lob 'Tuin' en in de oostelijke
bosrand van het gebied zijn bungalows gelegen. Aan de
groene lob 'Sport & Spel' zijn villa's geplaatst die een wijds
uitzicht hebben over het groen. Deze locatie is extrovert en

8

Brink: plein in de kom van een dorp, met bomen beplant, in het oosten van
Nederland.
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