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VOORWOORD

Beeldkwaliteitsplan Gelderse Vallei
Vele eeuwen van ontginning en bewerking van het land hebben het landschap gemaakt tot wat het nu is. Al deze
eeuwen zijn gedomineerd door een sterke band tussen de agrariër en zijn grond. Na de uitvinding van de kunstmest is er wel een forse schaalvergroting opgetreden en werd de agrarische productie minder grondgebonden.
Grote gebouwen waren het gevolg, maar nog steeds was het buitengebied ‘ b oerenland ’ en het bebouwingsbeeld gekoppeld aan productie: eenvoudige volumes met grote daken. Nu steeds meer agrariërs geen opvolger
kunnen vinden en anderzijds een nieuwe golf van schaalvergroting op handen is doet de burgerwoning zijn intrede
op het platteland. De nieuwe bewoners zijn hier te gast en hun woningen dienen zich te voegen naar de bestaande
ruimtelijke karakteristiek: eenvoudige hoofdvormen, bescheiden gedetailleerd, begeleid door voor het gebied kenmerkende landschapselelementen. Zo houden we een landschap met gebouwen “ verzonken in de ruimte ” , waarvan de details pas op korte afstand te zien zijn en waar het groen domineert. Het Beeldkwaliteitsplan dat thans voor
u ligt vormt de uitwerking van deze benadering.
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1. INLEIDING

Waarom een beeldkwaliteitsplan?
In het buitengebi ed v an de Gelderse Vallei zullen de k omende dec ennia v eel ver anderingen optr eden. D e betek enis v an de landbouw
neemt af en andere functies z ullen daarvoor i n de pl aats k omen. De kw aliteit van het landschap is de afgelopen decennia s tap voor
stap achteruit gegaan. D e regi o Gelderse Vallei wil dat elke nieuwe ontwikkeling een i mpuls geeft aan behoud en ontwikkeling van de
kwaliteit van het landsc hap en de daarin opgenomen bebouwing.
De meeste ontwikkelingen vinden plaats op c oncrete loc aties in het k ader van functiev erandering, waarbij gebouwen een nieuw e
functi e krijgen, of waarbij gebouwen w orden gesloopt en er nieuwbouw pl aatsvi ndt ten behoev e van een nieuwe functi e. J uist in z o ’ n
situatie liggen er kans en om de kenmerkende kwaliteiten v an het landschap v an de Gel derse Vallei te versterken.
Daarom heeft de regi o het initi atief genomen v oor het opstellen v an een Beel dkwaliteits plan v oor func tieveranderingen. H et vor mt een
aanv ulling op de “ R egionale Beleidsi nvulling functiev eranderingen en nevenactiviteiten ” van 22 nov ember 2006.
Aangezien de v erwachting is dat de meeste functi everanderingen betrekking z ullen hebben op de bouw van nieuwe w oningen is in het
beel dkwaliteitspl an daarop het acc ent gelegd.
De primaire functie v an het beeldkw aliteitspl an is om de ambities ten aanzi en v an de verbetering van de rui mtelijke kwaliteit bij functi everanderingen w eer te geven ( er fbeplanting, oriëntatie en plaatsing bouwmassa ’ s op het erf, architectuur, materiaalgebruik e.d. ) .
Het is de bedoeling dat initi atiefnemers aan de hand van het beeldkwaliteits plan hun plannen voor functiev erandering verder vorm
geven. Daarnaast moet een functi everandering natuurlijk ook pass en binnen het bestemmingsplan en vol doen aan de welstandsnota.
Onderdelen di e thuishoren in een bes temmi ngs plan zijn niet opgenomen i n dit beeldkwaliteits plan. Hierbij kan gedacht worden aan
( goot ) hoogte v an gebouwen, dakhelling, inhoud v an de woni ng of oppervlakte aan bijgebouwen. Waar het gaat om architectuur,
kleur- en materiaal gebruik e.d. w ordt in dit beeldkwaliteits plan wel suggesties gedaan. D e uiteindelijke toetsing vindt plaats aan de
hand van het beeldkwaliteitsplan ( k avelinrichti ng en l andschappelijke inpassing ) en de gemeentelijke welstandsnota ’ s
( bebouwing en detaillering ) .

Ambitieniveau beeldkwaliteit
De kenmerk ende kwaliteiten van de bestaande landschappen in de Gelderse Vallei zijn het uitgangs punt v oor dit beeldkw aliteitsplan.
Dat is ook de reden waarom i n dit beeldkwaliteits plan wordt uitgegaan van een indeling i n landschappelijke deelgebieden. Daar bij is
zoveel mogelijk aangesloten bij de indeling in deelgebieden van de gemeentelijke w elstandsnota ’ s .
Uitgangspunt is dat per gev al zorgv uldig wordt gek eken naar het erf en het omliggende landsc hap. Bebouwing en landschappelijke
aanl eg v ormen in het beel d van het buitengebi ed een onlos mak elijk geheel. De inrichti ng v an het erf en de v ormgeving v an het landschap in de omgeving dragen in belangrijke mate bij aan de i npassing v an de bebouwing in het l andschap. H et is daar om z aak dat bij
veranderingen op een erf in het k ader van functiev erandering als eerste zorgv uldig w ordt gek eken naar de waarden van het l andschap, cultuurhistorie, natuur en architectuur.
Vanuit een analyse v an dez e landsc happelijke c ontext moet een ni euwe situatie worden ontworpen, die goed aansluit op de s pecifiek e
kenmerken van het ter plaats e karak teristieke landschap. In bijzondere situaties k an er ook voor worden gekoz en om een c ontr asterend element te maken in het landschap. Daar bij streeft de regi o er naar dat waardev olle kenmerken behouden blijven, maar ook dat
er ruimte ontstaat v oor nieuw e architectonische en landsc happelijke kw aliteiten.
Door middel v an een schets plan moet een initi atiefnemer aantonen op welke wijze de functiev erandering past bi nnen de l andschappelijke context.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 w ordt ingegaan op het te doorlopen proc es en welke rol het beel dkwaliteits plan daarin speelt.
Hoofds tuk 3 geeft een bek nopte toelichting op de gehanteer de gebiedsi ndeling in landschappelijke deel gebi eden.
In hoofdstuk 4 zijn de al gemene principes die bij elke functiever andering gehanteerd moeten worden toegelicht.
Tenslotte zijn i n hoofdstuk 5 per landsc hapstype de s pecifiek e kwaliteiten v an dat landsc haps type beschrev en en zijn richtlijnen opgenomen waar mee in dat landschapsty pe r ekeni ng moet w orden gehouden.
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2. GEEN UITWERKTE PLANNEN ZONDER GOED OVERLEG

Kwaliteit ontstaat niet alleen door het stellen v an allerlei regels vooraf. Veel meer is v an belang dat een hel der proc es wordt doorlopen. Hierbij moet zo vroeg mogelijk in de planontwikkeling worden ingestoken. Het is daarvoor van belang dat, nog v oordat plannen
worden uitgewerkt, een initiatief v oor functi everandering breed wordt bes proken binnen een gemeentehuis. Aan de initi atiefnemer v oor
functi everandering wordt daarom gevraagd om z o vroeg mogelijk in ov erleg te treden met de gemeente om met behul p van het beeldkwaliteitsplan en in goed overleg met de gemeente te k omen tot planuitwerking.
Bij voorkeur worden voor de wijze waarop een initiatief wor dt behandeld in het gemeentehuis helder e afs praken gemaakt. Het is wenselijk dit vast te l eggen in de v orm v an een pr otoc ol. Als v oorbeeld is het protoc ol uit de w elstandsnota van de gemeente Epe als bijlage opgenomen.
De regio Gelderse Vallei dringt er bij de gemeenten op aan om met betrekking tot de beoordeling op het punt v an beeldkwaliteit mi nimaal de volgende s tappen te doorlopen:

Goede i nfor matie aan de balie
Van bel ang is om aan de balie van het gemeentehuis een i nitiatiefnemer te k unnen voorzien v an de goede informatie ( i n ieder gev al
bestemmingsplan, beel dkwaliteits plan en welstands nota ) . Een uitgebreid intak egesprek hoort hi er bij.

Principe beoordeling ( r uimtelijke toets )
In de eerste s tap wordt beoor deel d of een i nitiatief voor functiever andering pas t bi nnen het r uimtelijk belei d van het bestemmingspl an
( en Streekplan uitwerking ) . Daartoe wordt aan de initi atiefnemer gevraagd om de i deeën zoveel mogelijk in een situatieschets v ast
te leggen. Dit betr eft een pl attegrond, w aaruit helder moet worden welk e gebouwen worden her gebr uikt, wat wordt gesl oopt en aan
welke nieuwbouw wordt gedacht. Ook een eerste idee v oor de landsc happelijke i npassing k an hierop worden i ngetek end.
Om daar bij alle as pec ten voldoende tot hun recht te l aten komen, is het wens elijk het initiatief te bespr eken in een coördinatiegroep of
planatelier, w aarin v erschillende disciplines v ertegenw oordigd zijn, z oals l andsc hap, s tedenbouw en verkeer. Ev entueel kunnen hierbij
ook andere partijen worden betrokk en, bijvoorbeeld het w aterschap ( bijv oorbeeld i n geval v an erven nabij beek dalen ) of de provincie ( bijvoorbeeld i n het geval v an waardevolle l andschappen ) e.d.
Als het initiati ef past binnen de ruimtelijke kaders, dan worden op basis v an het ov erleg i n het planatelier randv oorwaarden en uitgangspunten geformuleerd. Het beeldkw aliteitsplan dient daarbij als i nspiratiebron. Het spreekt voor zich dat de diepgang van de
randvoorwaarden afhankelijk zijn van de mate van ingrijpendheid v an de functiever andering. Minder i ngrijpend zijn plannen waar de
karakteristiek v an de bes taande bebouwing wordt gehandhaafd en de hoofdopzet van het erf ongewijzigd blijft. Meer ingrijpend zijn
plannen van sloop en nieuw bouw en met v eranderingen aan de opz et v an het erf. Bij meer ingrijpende plannen zal mini maal een analyse worden vereist van de landsc happelijke c ontext.
Het resultaat is een mededeling of de gemeente ( c oll ege van B&W ) i n principe berei d is mee te werken aan de gewenste functieverandering. Bij een positi ef besluit w ordt waar nodig ges tart met de proc edure tot herzieni ng of wijziging van het bestemmingsplan en
het uitvoeren v an eventueel benodigde onderzoek en, zoals ec ologisc h of archeologisch onderzoek.
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Sc hets plan landschap, erf en bebouwing.
bebouwing
Het is gewenst om de randv oorwaar den en uitgangspunten te bes preken met de initiatiefnemer. Rel evante onderdelen van het beel dkwaliteitsplan worden daarbij aan de initi atiefnemer overhandigd ( met name de al gemene principes en de richtlijnen voor het deelgebied w aarbinnen het i nitiatief valt ) . Bij v oorkeur wordt ook de rayonarchitect van de welstandscommissie in dit ov erleg betrokken. Dat
is mede afhank elijk van de ingrijpendheid van de functiev erandering.
Vervolgens werkt de initiati efnemer een sc hets plan uit ( of laat dit uitwerken ) op basis van de randvoorwaarden en uitgangspunten,
alsmede op basis v an het beel dkwaliteitspl an. Bij meer ingrijpende bouwplannen dient het sc hets plan altijd v ergez eld te gaan v an een
plan v an aanleg voor het erf en directe omgeving. O p nevenstaande bladzijde zijn enk ele v oorbeelden v an een schets plan opgenomen.

Ov erleg over sc hets plan
Het schetsplan wordt weer bes proken in een c oördinatiegroep of planatelier. Aan dat ov erleg nemen ook de i nitiatiefnemer en de rayonarchitect v an w elstand deel. Ev entueel vindt vooroverleg ov er het schetspl an plaats in de welstandsc ommissie. D e gemeente bepaalt haar standpunt over het sc hets plan. Des gewenst vraagt het college van B&W advies bij de welstandsc ommissie.

Defi nitief plan voor landschap, erf en bebouwi ng
Vervolgens werkt de initiati efnemer het sc hets plan uit tot een definitiev e bouw aanvraag. Nadat de proc edure voor het aanpass en van
het bestemmingspl an gereed is, bepaalt de gemeente haar standpunt ov er het ingedi ende plan en vraagt de welstandscommissie om
advies uit te brengen over de plannen. Gelet op het gevoerde vooroverleg met de v ertegenwoordi gers van de welstandscommissie
mag een i nitiatiefnemer er dan v anuit gaan dat het bouwplan op hoofdlijnen positief wordt beoordeeld door de welstandscommissie.
Op meer ondergeschikte punten blijven natuurlijk opmerkingen mogelijk.
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3. GEBIEDSINDELING

Het ontstaan van de Gelderse Vallei
Het landschap v an de Gel derse Vallei k ent een lange en dy namische geschiedenis. De v orming v an het hedendaagse l andsc hap
is begonnen in de v oorlaatste ijstijd toen de Vel uwe en de Utrec hts e Heuv elrug ontstonden door stuwing van de ijsmassa. Na de
laatste ijstijd worden door de wind, met z and vanaf de veluwe, oost-west gerichte zandr uggen afgez et in de vallei. In het noorden
van de Gelderse Vallei vindt afzetti ng v an z eekl ei plaats en in de natte laagten is s prake van veenvor ming als gevol g van kwel.
Tussen de dekz andruggen ontstaat een uitgebreid netwerk van beken di e het water vanaf de Veluwe opv angen en transporteren
naar z ee.
Langs de fl anken v an de H euv elrug en de Veluw e ontstaan vervolgens de eerste nederzettingen met op hoger gelegen gronden
gemeenschappelijke bouwlanden ( de engen ) . Op de z andruggen is sprak e v an individuele k ampontgi nningen met l angger ekte
bouwlanden en hooilanden langs de bek en. De natte dekzanden w orden later ontgonnen waardoor het kampenlandsc hap ontstaat. In het zui den van de Gelders e Vallei drukk en de rivieren een zw are stempel op het landschap. Dit vruchtbare gebied wordt
onder ander e door de aanleg v an dijken geschikt gemaakt v oor agrarische functies. Vanaf de late middeleeuwen zijn ook de
veengronden ontgonnen en kreeg het veenontginningslandsc hap gestalte. In de tw eede helft v an de 19de eeuw is het door de
introduc tie v an de k unstmest mogelijk ook de laatste woes te heide – en broekgebieden in de v allei te ontgi nnen. H et landsc hap
van de Gelderse Vallei ondergaat in de 20s te eeuw grote v eranderingen door de aanleg v an s poorlijnen en s nelwegen. Dorpen
en steden breiden zic h in hoog tempo uit en de Vallei raakt s teeds dichter bebouwd.
In de loop der tijd is de Gel derse Vallei in fas en door de mens in gebruik genomen. D e combi natie van geomorfologie, water,
bodem en gebruik z orgt ervoor dat in de Gelders e Vallei een aantal k arakteristiek e landsc haps typen onderscheiden kunnen w orden. Hierbij gaat het om:
- Polderlandsc hap
- Veenontginningen
- Heide – en broekontginningen
- Kampenlandschap
- De Engen
- Oeverwallenl andsc hap
In indeling in landsc happen staat op nevenstaande k aart aangegeven. Een grote versie v an de kaart is als loss e bijlage bij dit
beel dkwaliteitspl an gev oegd.
In de afgelopen dec ennia is het onderscheid tussen de v erschillende landsc hapstypen s terk afgenomen. Gebi eden met bijvoorbeel d geen of weinig bomen, kregen ( meer ) bomen. Gebieden met veel houtwallen, verloren een deel van de houtw allen. De
oorzaak hiervan ligt deels bij de ontwikkeling v an de agrarische sec tor di e het beeld van het l andschap door de eeuwen heen
heeft bepaald. De sc haalvergroti ng die momenteel pl aatsvi ndt i n deze s ector zorgt ervoor dat ook de schaal v an het landschap
toeneemt. Daar naas t worden de door de schaalver groting vrijgekomen agrarische compl exen in gebr uik genomen door burgers
en bedrijven die op een geheel eigen wijze met het l andsc hap omgaan. D eze sc haalvergroti ng en v ersnippering leidt i n de praktijk tot v eel van hetz elfde en gaat ten k oste v an de verschillen tuss en l andschapty pes. Het zijn j uist deze v erschillen die ervoor
zorgen dat de Gelders e Vallei een divers en kwalitatief hoogwaardig gebied is waarin mensen pr ettig w onen, w erken en recreëren. Om deze kwaliteit te behouden en v erder uit te bouwen moet er bij functiever anderingen i n het landelijke gebied stil gestaan
worden bij het feit dat het gaat om een puzz elstukje als onderdeel van een groter geheel en ni et om een eiland in een groene
omgeving.
Het beeldkwaliteitsplan geeft richtlijnen om de specifi eke k enmerken v an een bepaald landschapsty pe te behouden en geeft
handvatten om deze verder te versterken.
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4. HANDLEIDING GEBRUIK BEELDKWALITEITSPLAN

Het beeldkwaliteitsplan start met algemene richtlijnen, di e in elk landschapsty pe en op elk e functiev erandering van toepassing zijn.
Deze al gemene principes s taan i n hoofdstuk 5. Daarin zijn ook enkele v oorbeel den van verni euwende architectuur opgenomen. Deze
dienen slec hts ter ins piratie. D e uitdaging is om per situatie binnen de kaders van de algemene principes te komen tot een v ernieuwend bouw – en i nrichtings plan.
De richtlijnen per landsc hapstype zijn v anaf bladzijde 20 opgenomen. Deze zijn per landschapsty pe gerangsc hikt in drie schaal niveaus . Het eerste schaalniv eau is het landsc hap, waarbij de aandacht uit gaat naar de positie v an het complex in het omliggende
landsc hap. Vervolgens wor den er op het sc haalniveau v an de kavel richtlijnen gegev en over de i nrichting van de kav el met betr ekking
tot de positionering van de bebouwing en bepl anti ng. T ot slot zijn er richtlijnen voor de bebouwing w aarin bijvoorbeeld de vorm en het
kleurgebruik aan de orde komt. Deze richtlijnen v oor de bebouwing zijn s uggesti es vanuit het beeldkw aliteitspl an. D e uiteindelijke
toetsi ng op dit punt vindt pl aats aan de hand v an de gemeentelijke welstandsnota ’ s . De welstandscriteria uit de welstandsnota ’ s
blijven dus onver minderd v an krac ht. Het beeldkwaliteits plan vormt een aanvulling op de welstands nota en moet i n samenhang met
de welstandsnota w orden bekek en.
Het acc ent v an het beel dkwaliteitspl an ligt vooral op de inpassing van de k avel in het landsc hap en de inrichting daarv an. In het landelijke gebi ed gaat het dan met name om landsc happelijke elementen zoals houtwallen, boomgaarden en bos percelen. Om dit v erder te
verduidelijken is per landsc haps type een sc hema opgenomen dat aangeeft wat de streek eigen landsc hapselementen en plant – en
boomsoorten zijn.
Het is de uitdaging om voor elke situatie een op die plek afgestemd bouw – en inrichti ngs plan te mak en, dat lei dt tot een nieuwe parel
in het landschap.
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5. ALGEMENE PRINCIPES

Kijken naar bebouwing, erf en landschap
Elke functi everandering dient een bijdrage te leveren aan de
verbetering v an de rui mtelijke kwaliteit. Dat k an bijvoorbeeld door
sloop v an gebouwen, aanleg van bepl anti ng, realiseren van natuur etc. Ook het ver beteren v an w andel- en fiets paden kan bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit.
Het gaat niet alleen om een nieuw e func tie i n een gebouw, maar
ook hoe dat gebouw op het erf wordt geplaatst, hoe het past in
zijn omgeving en hoe het karakteristieke van het landschap in de
omgeving van het erf kan worden behouden of zo mogelijk versterkt. Niet alleen de bebouwing w ordt beoordeeld, maar ook
naar de i ndeling v an het erf en de i npassing i n het landsc hap.
Het is daarom v erstandig om bij verkoop van gronden v oldoende
gronden besc hikbaar te houden om de verbetering van de rui mtelijke kwaliteit v orm te k unnen geven.

Landschappelijke lijnen
Een l andsc hap is opgebouwd uit verschillende lijnen i n de vorm
van bijv oorbeeld k avelgr enzen, beplantings elementen, sloten en
hoogtev erschillen. Dez e lijnen vormen gezamenlijk de str uctuur
van het landschap en zijn richtinggev end v oor het aanleggen v an
nieuwe beplantingselementen en de positie v an de bebouwing op
de k avel. Om dit te v erdui delijken is per landsc hapstype op basis
van een luc htfoto de richtinggevende landschappelijke str uctuur
aangegev en. Bij een functiev erandering moeten deze kenmerkende, landschappelijke lijnen w orden behouden en waar mogelijk versterkt. Ook door de positionering van de gebouw en op het
erf kan de herk enbaarheid van de l andsc happelijke lijnen worden
behouden of v ersterkt. In het sc hets plan moet dat inzichtelijk
worden gemaakt.
Als in de bestaande situati e de landsc happelijke lijnen zijn aangetast, dient waar mogelijk herstel hiervan plaats te vi nden. Juist
in dez e gev allen k an functiev erandering een bijdrage l everen aan
het v erbeteren van de kwaliteit van het landsc hap.

Koppeling met beekdalen en wegbeplanting
De beekdalen vormen bel angrijke structurerende elementen in de
Gelderse Vall ei. Momenteel is de herkenbaarheid van deze s tructuren beperkt door het ontbrek en van bepl anting. Indi en functi everandering pl aatsvi ndt in de buurt v an een beek kan de functi everandering een bijdrage lev eren aan de i nrichting van het beekdal. Hiervoor zijn een aantal aanvullende richtlijnen gegev en met
betrekking tot de landschappelijke inpassing. Dez e richtlijnen
dienen als aanv ulling op de richtlijnen die gegeven zijn bij het
betreffende landschapsty pe.
Indien het erf gr enst aan de w eg kan een functi everandering ook
bijdragen aan de beplanting langs de w eg.
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Voor

Functiewij ziging

Compact en samenhangend erf:
Door middel van dit beeldkwaliteitsplan wordt gestreefd naar
behoud en herstel van de k arakteristiek e landschapsty pen van
de Gelders e Vallei. Daarin zijn nu de agrarische erven kenmerkend. Die vormen in dit beeldkwaliteitsplan het referenti ebeeld
voor nieuw e ontwikkelingen. Dat betekent dat bij elke functiev erandering het erf als een geheel moet worden besc houwd. Er
moet daarom s prake blijven van een c ompac t erf met bij v oorkeur
één ontsl uitingsw eg. Bij voormalige agrarische erven moet het
nieuwe erf in begi nsel aanzi enlijk minder gr oot zijn dan het oorspronkelijke erf. Hierdoor blijft er voldoende ruimte v oor bijvoorbeel d erfbepl anti ng of andere l andsc hapselementen.
Daarnaast s timuleert deze richtlijn een compacte erfinrichting, de
aanl eg van gez amenlijke parkeerfaciliteiten, bundeling van bijgebouw en en gez amenlijke z org voor het onderhoud v an het erf.
Tevens dient er samenhang te zijn in de gebouwen op het erf. De
gebouwen moeten een zek ere v erwantsc hap hebben ten opzic hte van elkaar. Dat moet blijken uit zow el de plaatsing v an de
gebouwen als uit de v ormgeving.
Gelet op de k arakteristieken van alle landsc happen i n de Gelderse Vallei zijn opgehoogde erven of terpen niet toegestaan. Ook
vergravingen v oor een garage of kelder zijn niet wens elijk en
mogen in ieder geval niet zichtbaar zijn vanaf de openbare w eg.
Bij de richtlijnen zijn v oorbeeldsc hets en opgenomen v an functi everandering waarin alle richtlijnen s amen komen. Deze sc hets en
gaan uit van een bestaande bedrijfswoning en de toevoegi ng v an
twee nieuwe woningen in één woongebouw ( dit bl ok zou eventueel ook gezien k unnen worden als bedrijfsgebouw ) . De v erwachting is dat deze situatie het meeste voor z al komen. De
schets en kunnen als ins piratie dienen bij de inrichting van kavel.
Ook bij vervangi ng van de bestaande bedrijfswoning blijft de
indeling van het v oormalig agrarisch erf het referentiebeel d.

erfafscheidingen
Opvallende terreinafsc heidingen moeten worden v oorkomen.
Daarbij hebben str eekei gen hagen en opgaand groen v oorkeur
boven hekwerken en mur en. Op het voorterrein k an ook een
sloot het erf afsc heiden, met name in het v eenontginningsl andschap.
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Enkelvoudige hoofdvorm / één laag met kap
Bebouwing in het buitengebied is vaak vanaf grote afstand zic htbaar. Bij die zic htbaarheid s peelt het dakvlak vaak een belangrijke rol. Gevels s pelen daarentegen door de aanwezige beplanting
en het r elatief beperkte oppervlak een veel minder dominante rol
in het landschap. Gev els di e wel zichtbaar zijn behoren i n de
meeste gev allen toe aan l andhuiz en en hebben een karak teristieke gevelindeling. Bij functi everandering gaat het om het toevoegen van normal e woni ngen. Daarom geldt als richtlijn dat gebouw d wordt in één bouwlaag met een k ap.
De lees baar heid v an het landsc hap wordt tev ens bepaal d door
de helderheid van de bebouwingsvorm. Hierbij gaat de voorkeur
uit naar een enk elvoudige hoofdvor m in plaats van geschakeld.
Er moet s prake zijn van een éénduidige bouw massa. Grote aanof uitbouwen zijn niet gewenst. Bij voorkeur speelt de architec tuur
hier op een v ernieuw ende manier op in. De afbeeldi ngen hiernaas t geven hierv an v oorbeelden ter ins piratie.
In besloten l andsc hapsty pen zoals het kampenl andsc hap of de
engen w orden geschakelde v ormen/vol umes wel toegest aan
indien het compl ex op goede wijze landschappelijk is ingepas t.

Ondergeschikt aan waardevolle bebouwing
Waar mogelijk wordt gestreefd naar het behoud van karak teristieke en waar devolle boerderijen. In de oorspronkelijke agrarische
erven zijn dez e te herkennen als hoofdgebouw. Indien op zo ’ n
erf sprak e is van functiev erandering, dan is in beginsel het uitgangspunt dat alle nieuwe bebouwing, w at betreft goothoogte en
positie op het erf onderschikt is aan de oude boerderij. Dit betreft
in ieder gev al de bijgebouwen en eventuele bedrijfsgebouwen.
Maar het geldt ook als er een ni euw woongebouw w ordt opgericht naast de oude boerderij. In dat geval dient het nieuw e woongebouw visueel ondergeschikt te zijn aan de oude boerderij. Dit
kan worden ber eikt door middel van de plaatsi ng v an dez e gebouw en achter of naast het waar devolle hoofdgebouw, door het
hanteren van lagere goothoogtes ( nok hoogte kan juist hoger
zijn ) en door het aanbrengen v an beplanting.
Overigens dient ook andere cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, zoals bijvoorbeeld sc haapskooien, behouden te blijven.

Hardheidsclausule
Indien de toepassing v an dit beeldkw aliteitspl an k ennelijk onr edelijk en onbillijk uitpak t in i ndividuele gev allen k an het College v an
Burgemeester en Wethouders hi ervan gemotiveerd afwijken.
Daarbij moet aangetoond worden dat een bouw – en i nrichtingsplan aantoonbaar een duidelijke meerwaarde heeft v oor de rui mtelijke kwaliteit v an de omgeving, bijvoorbeeld door een beter e
afstemming met de erfsituaties in de omgeving.
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Foto ’ s li nks boven:
De eerste foto l aat zien dat wat betreft de bebouwing
de k appen het beel d in het landschap bepalen. De
tweede foto geeft ec hter weer dat in de eerste laag v an
de bebouwing vol op v ariatie mogelijk is.
Ov erige foto ’ s :
Voorbeelden van sobere maar tegelijkertijd v ernieuwende architectuur
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POLDERLANDSCHAP
In het noorden van de Gelders e Vallei ligt het polderlandschap. Dit is een landschap van openhei d en weids e zichten. Het gebied vor mde vroeger de z uidrand v an de Z uiderz ee en liep bij hoog w ater regel matig onder w ater. H et gebied bestaat tegenwoordig dan ook uit zw are zeekleigronden die tot een meter
onder NAP liggen. Vanuit de bodemgesteldhei d en de hy drologische situatie
was het gebied ni et gesc hikt voor bebouwing en werd het v oornamelijk gebruikt als hooiland. Tegenwoordi g komt bebouwing hier dan ook bijna niet
voor. De w einige bebouwing die wel in het gebied te vinden is ligt op klei ne
dekzandruggen. Deze dekz andruggen liggen bov en N AP, w aardoor ze bij
hoog water droog blev en. Omdat de beplanting ( houtwallen en elzensingels )
altijd in s amenhang met bebouwing is gerealiseerd komt opgaand groen alleen
op deze plekk en i n de polder voor. De samenhang tussen beplanting en bebouwing zor gt erv oor dat de bebouwingsc omplexen zich als compacte groene
eilanden i n het landsc hap pr esenteren. De noordgr ens v an de pol der bestaat
uit de bos – en struweelrand aan het Nijkerker- en Nuldernauw. Dez e z one is
bij de dijkaanleg ingeplant met opgaande begroeiing en daarom duidelijk zichtbaar v anuit de gehele polder. Naast de indrukwekk ende openheid en w eidse
zichten wordt het beeld mede bepaald door het hi ërarchische en onregelmatig
netwerk v an w atergangen waarin de Arkervaart de belangrijkste waterloop is.
De watergangen vor men tevens de kav elgrenz en van de grootschalige onregelmatige bl okkavels die over het algemeen in gebruik zijn als w eide ten behoev e van de melkv eehouderij.

Bebouwingcomplexen pres enteren zich als groene eilanden in de polder

Openhei d in de pol dermet op de achtergrond bebouwi ng en opgaande beplanting
21

RICHTLIJNEN POLDERLANDSCHAP
LANDSCHAP
Openheid

•
•

Behoud v an de grote openheid van het gebied
Bijzondere aandacht voor zichtlijnen vanaf de rijksweg A28

Bos

•

Bos komt, op een aantal bijzondere plekken zoals bijvoorbeeld de bos– en struweelrand
aan het Nijkerker– en Nuldernauw, niet v oor in de polder. Aanleg van nieuw bos bij
f unctieverandering is dan ook niet gewenst.

Weginrichting

•

Vlak wegprof iel met greppels aan beide kanten

Elementen

•
•

Alleen een singel of laan bij een bebouwingscluster
Opgaand groen alleen bij (bestaande) bebouwingskav els

Kavelvorm

•

Onregelmatige blokkavels

Bouwblok omvang,
structuur

•
•
•

Polderstructuur richtinggevend voor indeling kavel
Kaprichting en oriëntatie bebouwing in orthogonaal patroon
Bijgebouwen integreren in, of plaatsen achter (ten opzichte v an de openbare weg), het
woongebouw/de woongebouwen
Bijgebouw en/of bedrijfsgebouw ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Te bereiken door
middel v an ligging en beplanting. Een lagere goothoogte kan dit effect versterken. Op
deze manier wordt een goede presentatie van het gehele bebouwingscluster naar de
openbare weg bewerkstelligd.

KAVELINRICHTING

•

Erfinrichting/beplanting

•
•

Bebouwingscomplex omzoomen met (elzen)singels zodat hoof dzakelijk de dakvlakken
zichtbaar zijn v anuit het open landschap
Solitair of clump op erf

BEBOUWING
In de Algemene principes (hoof dstuk 5) zijn richtlijnen voor de bebouwing opgenomen,
zoals enkelv oudige hoof dvorm en 1 laag met kap. Deze richtlijnen dienen te worden toegepast.
Ten aanzien v an kleur– en materiaalgebruik hebben het gebruik v an natuurlijke materialen
en gedekte kleuren de voorkeur. Overigens blijv en hier de criteria uit de gemeentelijke
welstandsnota’s van toepassing.
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VEENONTGINNINGEN

Het veenontginningenlandschap in de Gelders e Vallei bes taat uit twee gebieden,
het meest noordelijke gebied ligt ten z uiden v an Nijkerk en het andere gebied betreft het gebied ten westen van Ede. H et veenontginningslandsc hap is een relatief
oud en kleinsc halig landsc hap. Eén van de mees t karak teristieke kenmerken v an
het l andsc hap zijn de l ange s malle strookv ormige kav els di e regelmatig i n het landschap liggen en v an elkaar gesc heiden worden door sloten. Vanwege het beel d
wat dit oplev ert, wor dt dit landschapsty pe ook wel het slagenlandschap genoemd.
Deze structuur is v anaf de late middeleeuwen ontstaan doordat de v eengronden
vanuit vrij recht lopende ontgi nningsass en zijn ontgonnen en haaks op dez e ass en
tal van slootjes zijn gegraven om het natte gebied te ontwateren. Bebouwing staat
in de meeste gevallen aan de ontgi nningsas en s taat relatief dicht op elkaar. Door
verdere opdeling van de percelen en het toevoegen van nieuw e bebouwing heeft
op een aantal plekk en een enor me v erstening plaatsgevonden. Bestaande zichtlijnen naar het achterliggende veenlandsc hap zijn dan ook waar dev ol. De bebouwing
is van oorsprong kl ein van aard en is in de meeste gev allen in de lengterichting van
de lange strookvormi ge percel en georiënteerd, waardoor de diepte v an de kav els
verder wordt versterkt. Ook de lange beplantingslijnen l angs de sloten accentur en
de richting v an het landschap. Deze beplanting bes taat met name uit rijen knotwilgen of k notelzen en met af en toe een smalle bosstrook. Het zicht op de lange
gevels w ordt deels ontnomen door middel v an houtsingels of houtwallen. De ontginningsas w ordt in veel gevallen gemarkeerd door laanbeplanting.

Bebouwing haaks op de weg

Strookvormige kavels geschei den door middel van houtsingels
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RICHTLIJNEN VEENONTGINNINGEN
LANDSCHAP
Openheid

•

Behoud en v ersterking van smalle open structuren en zichtrelaties naar het achterliggende v eengebied
Vaststelling waardev olle openheid (open gaten-onderzoek)

Bos

•

Herstel en behoud v an bosstroken

Weginrichting

•

Herstel en behoud laanbeplantingen (eiken, wilgen en elzen) ter geleiding van de
ontginningsas

Elementen

•

Herstel en behoud v an rijen knotbomen en houtsingels in de karakteristieke richting

Kavelvorm

•

Langwerpige stroken (slagen)

Bouwblok omvang,
structuur

•
•

Bebouwing in de lengterichting v an het landschap plaatsen.
Bijgebouwen integreren in, of plaatsen achter (ten opzichte v an de openbare weg), het
woongebouw/de woongebouwen
Bijgebouw en/of bedrijfsgebouw ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Te bereiken door
middel v an ligging en beplanting. Een lagere goothoogte kan dit effect versterken. Op
deze manier wordt een goede presentatie van het gehele bebouwingscluster naar de
openbare weg bewerkstelligd.

•

KAVELINRICHTING

•

Erfinrichting/beplanting

•
•
•
•

(Knot)elzen- of (Knot)wilgen langs sloten en op de kavelgrenzen in de lengterichting v an
het landschap
Voorzijde complex inrichten als weide, moes– of siertuin
Solitair of clump op erf
Elzensingels ter v erzachting van de lange gevels

BEBOUWING
In de Algemene principes (hoof dstuk 5) zijn richtlijnen voor de bebouwing opgenomen,
zoals enkelv oudige hoof dvorm en 1 laag met kap. Deze richtlijnen dienen te worden toegepast.
Ten aanzien v an kleur– en materiaalgebruik hebben het gebruik v an natuurlijke materialen
en gedekte kleuren de voorkeur. Overigens blijv en hier de criteria uit de gemeentelijke
welstandsnota’s van toepassing.
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HEIDE– EN BROEKONTGINNINGEN

BROEKGEBIEDEN

De ontginning van de broekgebieden heeft in dez elfde periode pl aats gev onden als de ontginni ng v an de hei degebi eden en is dus ook een rel atief j ong
landsc haps type wat w ordt gek enmerkt door een grootsc halige en rati onel e
opzet. De broek gebieden waren voor de ontginning natte heidegebieden met
broekbossen. Net als bij de heidegebieden zijn de broekgebieden op een
regelmatige manier ontgonnen vanuit l ange rec hte wegen. Hierdoor zijn
rechthoekige kav els ontstaan met een geometrische inrichting. In het broekontginningslandschap komen pl aats elijk kwelgebieden v oor en zijn er af en
toe nog broekbossen te vinden. Vanwege het natte karak ter van dit landschaps type bestaan de kavel grenz en v aak uit sloten die worden begeleid
door tr ansparante boomsi ngels met elzen, wilgen en/of populieren. Over het
algemeen k omt er maar weinig beplanting voor in het broek ontginningslandschap waardoor bebouwing in veel gev allen het beeld bepaald. M et de aanplant van nieuwe houtsingels en broek bossen k an dit beel d worden v erzacht. Het accent zou daarbij niet zozeer op het omz oomen van bebouwingscomplex en moeten liggen, maar meer op het accentueren van bestaande landschappelijke lijnen.

Knotbomen en bebouwi ng in het relatief open broekontginni ngslandsc hap

Transparante lanen acc entueren de geometrische opz et van het l andschap
29

RICHTLIJNEN BROEKONTGINNINGEN
LANDSCHAP
Openheid

•

Relatiev e openheid door begrenzing met boomsingels

Bos

•

Herstel en behoud bospercelen

Weginrichting

•

Begeleiding door f orse lanen (zonder ondergroei) als structuurdrager v an het landschap

Elementen

•
•

Herstel en behoud v an houtwallen en houtsingels
Behoud v an regelmatige kavelv ormen

Kavelvorm

•

Smalle blokken en slagenpatronen ingepast in grootschalig geometrisch ontginningspatroon

Bouwblok omvang,
structuur

•

Slagen en smalle kav elindeling
Bijgebouwen integreren in, of plaatsen achter (ten opzichte v an de openbare weg), het
woongebouw/de woongebouwen
Bijgebouw en/of bedrijfsgebouw ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Te bereiken door
middel v an ligging en beplanting. Een lagere goothoogte kan dit effect versterken. Op
deze manier wordt een goede presentatie van het gehele bebouwingscluster naar de
openbare weg bewerkstelligd.

KAVEL

•
•

Erfinrichting/beplanting

•
•
•
•

Bestaande lijnen in het landschap benadrukken met houtwallen en houtsingels
Aanleggen v an broekbosjes
Voorzijde complex inrichten als (formele) v oortuin
Ev entueel een solitair of clump op het erf

BEBOUWING
In de Algemene principes (hoof dstuk 5) zijn richtlijnen voor de bebouwing opgenomen,
zoals enkelv oudige hoof dvorm en 1 laag met kap. Deze richtlijnen dienen te worden toegepast.
Ten aanzien v an kleur– en materiaalgebruik hebben het gebruik v an natuurlijke materialen
en gedekte kleuren de voorkeur. Overigens blijv en hier de criteria uit de gemeentelijke
welstandsnota’s van toepassing.
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HEIDE– EN BROEKONTGINNINGEN HEIDEGEBIEDEN

In tegenstelling tot de v oorgaande landschappen is het heideontgi nningslandschap een relatief j ong landschap. Deze dekz andgronden zijn de mi nst vruc htbare delen van de Gelderse Vallei waar door z e pas na diverse ontwikkelingen in
de landbouw ( bijv oorbeeld de introductie van kunstmest ) interessant w erden
om te ontginnen. Na 1850 is men met de ontgi nningen begonnen die werden
gekenmerkt door een rationel e grootschalige aanpak. Dez e aanpak bepaald
vandaag de dag het kar akter v an het hei deontginni ngslandsc hap. De boederijcomplexen liggen aan lange, rec hte doorgaande w egen, zijn rechthoekig v an
vorm en meestal geometrisch ingericht. Het landschap is arm aan beplanting
waardoor de bebouwing vaak het beel d bepaald. De aanwezige beplanting in
het heideontgi nningslandschap bes taat uit grote rec hthoekige bos percelen en
laanbepl anti ng. Erfbeplanting staat i n strak geometrisch plantverband. Binnen
het rationele patroon van ontgi nningswegen zijn er ook nog enkele niet ontgonnen hei dev elden te vinden die samen met de erfbeplanting en bospercelen zorgen voor diversiteit i n het landsc hap. Dez e div ersiteit kan v erder worden v ergroot door bestaande lijnen in het landsc hap met bijvoorbeeld dennen en berken
( al s verwijzing naar de vroegere hei devel den ) te benadr ukken en door het
aanl eggen of v ersterken v an rec hthoeki ge bos percelen.

Bebouwing bepaalt i n de huidige situatie vaak het beeld

Grootschaligheid van hei deontginningslandschap
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RICHTLIJNEN HEIDEGEBIEDEN
LANDSCHAP
Openheid

•

Relatiev e openheid door begrenzing met bos, houtwallen

Bos

•

Herstel, behoud en versterking bospercelen

Weginrichting

•

Begeleiding door f orse (laan)beplanting en bos

Elementen

•
•

Herstel en behoud v an houtwallen, singels
Behoud v an regelmatige kavelv ormen

Kavelvorm

•

Regelmatige blokkav els

Bouwblok omvang,
structuur

•
•

Geometrische kav elindeling
Bijgebouwen integreren in, of plaatsen achter (ten opzichte v an de openbare weg), het
woongebouw/de woongebouwen
Bijgebouw en/of bedrijfsgebouw ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Te bereiken door
middel v an ligging en beplanting. Een lagere goothoogte kan dit effect versterken. Op
deze manier wordt een goede presentatie van het gehele bebouwingscluster naar de
openbare weg bewerkstelligd.

KAVEL

•

Erfinrichting/beplanting

•
•
•
•
•

Bestaande lijnen in het landschap benadrukken met houtwallen en houtsingels
Aanleggen v an rechthoekige bospercelen
Voorzijde complex inrichten als (formele) v oortuin
Ev entueel een solitair of clump op het erf
Eiken, berken of dennen toepassen als gebiedsty pische bomen

BEBOUWING
In de Algemene principes (hoof dstuk 5) zijn richtlijnen voor de bebouwing opgenomen,
zoals enkelv oudige hoof dvorm en 1 laag met kap. Deze richtlijnen dienen te worden toegepast.
Ten aanzien v an kleur– en materiaalgebruik hebben het gebruik v an natuurlijke materialen
en gedekte kleuren de voorkeur. Overigens blijv en hier de criteria uit de gemeentelijke
welstandsnota’s van toepassing.
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KAMPENLANDSCHAP
In de dertiende en veertiende eeuw werd de ontginning v anaf de flank en v an de
Veluwe en Utrechts e Hev elrug uitgebreid naar de lagere hei degebi eden in de Vallei. Aanvankelijk vestigde men zic h op de s malle hoger gelegen denkz andr uggen
langs de oos t-west gerichte beeklopen. Door de afwisseling van natte gronden
( hooiland ) en droge gronden ( akkerland ) ontwikkelde zich een kleinsc halig
landsc hap van eenmansontgi nningen ( k ampen ) . In dit k ampenlandschap zijn de
kavelgrenzen ingepl ant met dichte houtwallen of houtsingels, waardoor er een
zogenaamde k amerstructuur is ontstaan van klei ne aan elkaar gekoppel de open
gebi eden omsloten met dichte bepl anting. Erfbeplanting, houtw allen, houtsingels
en bospercelen vor men een s amenhangend patroon waarin de bebouwing is opgenomen. Bebouwing in het Kampenl andsc hap ( v eel al oud en w aardevol ) is dus
vaak slec hts deels zichtbaar. D e wegen die de verschillende bebouwingscl usters
met elkaar verbinden zijn v oorzien van laanbeplanting en v ormen zodoende s tructurerende elementen in het landschap. Historisch gezien ligt de bebouwing op de
dekzandruggen met de achterzijde naar de natte hooilanden, maar tegenw oordig
kent het kampenlandsc hap een grote variati e wat betreft oriëntatie van bebouwing.
De schaalvergroti ng i n de landbouw heeft er voor gez orgd dat veel van de k enmerkende houtwallen en houtsingels v erloren zijn gegaan, waar mee het k ampenlandschap op veel plekk en zijn besloten en klei nschalige k arakter heeft v erloren. Met
de aanl eg en herstel van ni euwe beplantings elementen wordt bijgedragen aan het
behoud en de v ersterking van dit oorspronkelijke k arakter en wordt nieuw e bebouwing op een l ogische manier ingepast in het landschap.

Open-gesloten icm met deels zic htbare bebouwing

eikengaar den

Samenhang tussen bebouwing en beplanti ng

Lanen als structurerende elementen

Openhei d in het kampenlandsc hap
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RICHTLIJNEN KAMPENLANDSCHAP
LANDSCHAP
Openheid

•
•

Relatiev e openheid door begrenzing met bos, houtwallen en lanen.
Af wisseling van kleinschalige openheid en beslotenheid (kamerstructuur)

Bos

•

Herstel, behoud en versterking v an onregelmatige bospercelen

Weginrichting

•

Begeleiding door f orse beplanting en bos met af wisseling v an beslotenheid en zicht
naar open ruimten

Elementen

•
•

Herstel, behoud en aanleg v an houtwallen en houtsingels in mozaïekpatroon
Behoud v an onregelmatige kavelv ormen

Kavelvorm

•

Onregelmatige blokkavels

Bouwblok omvang,
structuur

•
•

Perceelindeling af leiden v an de lijnen in het landschap
Bijgebouwen integreren in, of plaatsen achter (ten opzichte v an de openbare weg), het
woongebouw/de woongebouwen
Bijgebouw en/of bedrijfsgebouw ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Te bereiken door
middel v an ligging en beplanting. Een lagere goothoogte kan dit effect versterken. Op
deze manier wordt een goede presentatie van het gehele bebouwingscluster naar de
openbare weg bewerkstelligd.

KAVEL

•

Erfinrichting/beplanting

•
•
•
•

Voorzijde complex inrichten als (formele) v oortuin
Complex met houtwallen en/of singels omzoomen en zo mogelijk aansluiten op bestaande groenstructuren
Solitair of clump op erf
Waar mogelijk kleine bospercelen aanleggen

BEBOUWING
In de Algemene principes (hoof dstuk 5) zijn richtlijnen voor de bebouwing opgenomen,
zoals enkelv oudige hoof dvorm en 1 laag met kap. Deze richtlijnen dienen te worden toegepast.
Ten aanzien v an kleur– en materiaalgebruik hebben het gebruik v an natuurlijke materialen
en gedekte kleuren de voorkeur. Overigens blijv en hier de criteria uit de gemeentelijke
welstandsnota’s van toepassing.
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ENGEN

De engen zijn de eerste delen van de Gel derse Vallei die door de mens i n gebruik genomen zijn. Aan het begin v an de middeleeuw en v estigden men zich
aan de randen van de Veluwe-stuwwal op de ov ergang v an droge naar de natte
gronden. Op deze plekken ontstonden nederzettingen met gemeenschappelijke
akkers, de engen. De lager gelegen gebi eden in de Vallei dienden als gemeenschappelijke wei de en hooiland ( meent ) . D e bebouwing staat op compacte
erven aan de Valleikant van de eng, tussen de eng en de meent. D oor het opbrengen van plaggen en mest zijn de engen geleidelijk opgehoogd, waar door z e
nu als licht gebolde akk ers herk enbaar zijn i n het landsc hap. Kenmerk end voor
een eng is de openheid door het ontbreken van bebouwing en bepl anting. T egenover deze openhei d op de eng staat de, met dichte erfbepl anti ng inpak te,
bebouwing aan de west – en noordzijde en de bosrand v an de Vel uwe aan de
oost – en zui dzijde. Door deze dichte randen is de eng z elf ervaarbaar als een
omsloten open ruimte. Vanaf de openbare weg is dez e openheid af en toe ervaarbaar via openingen in de ( erf- ) beplanting, In de loop der tijd is de openheid v an de engen aangetast door beplanting en bebouwing op de eng. Hierdoor
is de herkenbaarhei d van de engen in het l andschap afgenomen. Bij toekomstige ontwikkelingen in dez e gebieden ligt het acc ent op het erv aarbaar mak en v an
de eng als open rui mte door het v ersterken van de randen en de open r uimte zo
veel mogelijk te vrijwaren van bebouwing en beplanting.

Bebouwing met beplanting aan de rand van de eng

De eng als open r uimte
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RICHTLIJNEN ENGEN
LANDSCHAP
Openheid

•
•

Behoud en herstel van de eng als open ruimte
Bebouwing aan de randen van de eng in combinatie met beplanting en doorzichten v anaf de openbare weg naar de eng.

Bos

•
•

Beslotenheid van het bos aan de stuwwalkant behouden
Beslotenheid aan de valleikant vergroten door aanleg v an kleinschalige bospercelen

Weginrichting

•

Herstel en behoud laanbeplantingen (eiken en essen)

Elementen

•

Herstel, behoud en aanleg v an houtwallen en boomgroepen

Kavelvorm

•

Onregelmatige blokkavels

Bouwblok omvang,
structuur

•
•

Perceelindeling af leiden v an de lijnen in het landschap
Compacte erfindeling nastreven om de eng als open ruimte zo groot mogelijk te laten
zijn
Bijgebouwen integreren in, of plaatsen achter (ten opzichte v an de openbare weg), het
woongebouw/de woongebouwen
Bijgebouw en/of bedrijfsgebouw ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Te bereiken door
middel v an ligging en beplanting. Een lagere goothoogte kan dit effect versterken. Op
deze manier wordt een goede presentatie van het gehele bebouwingscluster naar de
openbare weg bewerkstelligd.

KAVEL

•
•

Erfinrichting/beplanting

•
•
•
•

Voorzijde complex inrichten als (formele) v oortuin
Complex met houtwallen en/of singels omzoomen en zo mogelijk aansluiten op bestaande groenstructuren
Solitair of clump op erf
Waar mogelijk kleine bospercelen aanleggen

BEBOUWING
In de Algemene principes (hoof dstuk 5) zijn richtlijnen voor de bebouwing opgenomen,
zoals enkelv oudige hoof dvorm en 1 laag met kap. Deze richtlijnen dienen te worden toegepast.
Ten aanzien v an kleur– en materiaalgebruik hebben het gebruik v an natuurlijke materialen
en gedekte kleuren de voorkeur. Overigens blijv en hier de criteria uit de gemeentelijke
welstandsnota’s van toepassing.
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OEVERWALLEN

Het oeverwallenl andsc hap k omt alleen v oor in het zuidelijke deel v an de Gelderse
Vallei waar de rivier de Neder-Rijn een zwar e stempel op het l andschap heeft gedrukt. Het oeverwallenlandschap is een oud l andschap met vroege, aan het microreliëf van de rivier en zijn oeverwallen gerelateerde, ontginningen. De oeverwal
bestaat uit een brede droge en hoger gelegen band van zand en z avel parallel aan
de rivier. Ac hter de oev erwal ligt de lager gelegen kom. Parallel aan de rivier lopen
de wegen en dijken. D e perceels grenz en lopen loodrec ht op dez e lijnen met de
bebouwing in l osse linten op de hoogst gelegen gebieden en aan de dijk. Elementen als fruitgaar den, hagen en houtwallen vor men, struc turerende el ementen in het
landsc hap. Hoogstamfruitgaarden en M eidoornhagen zijn de meest kenmerkende
bepl antingsel ementen in het oev erwallenlandsc hap. De Mei doornhagen v olgen de
kavelgrenzen haaks op de rivier en de w egen en z orgen daar mee voor diversiteit
samen met de fruitgaarden di e gekoppel d zijn aan bebouwing.
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RICHTLIJNEN OEVERWALLEN
LANDSCHAP
Openheid

•
•
•

Behoud v an open relaties tussen Binnenveld en uiterwaarden
Bebouwingsclusters en linten v ersterken, maar niet aan elkaar laten groeien
Vaststelling waardev olle openheid (open gaten-onderzoek)

•

Herstel en behoud aantal bosperceeltjes en bosstroken
Herstel en behoud v an f ruitengaarden en meidoornhagen

Weginrichting

•

Herstel en behoud laanbeplantingen (eiken, linden, essen, notenbomen)

Elementen

•
•

Zachte ov ergangen tussen linten buitengebied middels hoogstamf ruit
Herstel en behoud moestuinen, singels

Kavelvorm

•

Regelmatige blokkav els

Bouwblok omvang, structuur

•
•

Geometrische kav elindeling
Bijgebouwen integreren in, of plaatsen achter (ten opzichte v an de openbare weg), het
woongebouw/de woongebouwen
Bijgebouw en/of bedrijfsgebouw ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Te bereiken door
middel v an ligging en beplanting. Een lagere goothoogte kan dit effect versterken. Op
deze manier wordt een goede presentatie van het gehele bebouwingscluster naar de
openbare weg bewerkstelligd.

Bos

•

KAVEL

•

Erfinrichting/beplanting

•
•
•
•

Bestaande kav elgrenzen loodrecht op de wegen en dijk benadrukken met meidoornhagen
Aanleggen en herstellen van fruitgaarden
Voorzijde complex inrichten als (formele) v oortuin
Ev entueel een solitair of clump op het erf

BEBOUWING
In de Algemene principes (hoof dstuk 5) zijn richtlijnen voor de bebouwing opgenomen,
zoals enkelv oudige hoof dvorm en 1 laag met kap. Deze richtlijnen dienen te worden toegepast.
Ten aanzien v an kleur– en materiaalgebruik hebben het gebruik v an natuurlijke materialen
en gedekte kleuren de voorkeur. Overigens blijv en hier de criteria uit de gemeentelijke
welstandsnota’s van toepassing.
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STRUCTUURDRAGER : BEEKDALEN

De beekdalen zijn belangrijke structuurdrag ers van het oude kampen landschap en de jonge heideontginningen. De vele b eken in de Geld erse Vallei
stromen als een net werk van oost naar west en water en via d e Eem op het
Eemmeer. D eze b eken kunnen g ezien worden als een belangrijke en nu
nog onbenutte kwaliteit in de Geld erse Vallei
Ondanks d at de b eken in het verleden een grote rol hebben gesp eeld bij de
vorming van de landschappen zo als we d ie vandaag de dag kennen in de
Gelder se Vallei zijn het momenteel vrijwel onzichtbar e elem enten in h et
landsch ap. De hoofdred en hiervoor is het ontbreken van beplanting. W aar
beken nu nog weinig z ichtbaar in het landschap ligg en, kan door midd el
van het aanbreng en van begeleid ende bep lanting in de vorm van vrijstaande bomen of houtwallen van elz en en wilg en de b eekloop ervaarbaar gemaakt wo rden vanuit het omligg ende landsch ap. Dit effect kan verder wo rden verster kt door ook de h aaks op d e beek lopende kavelgr enzen te accentueren met beplanting.
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STRUCTUURDRAGER : BEEKDALEN
LANDSCHAP

•

Bestaande openheid zorgt ervoor dat de beekdalen moeilijk te herkennen zijn in het
landschap
Vaststelling waardev olle openheid (open gaten-onderzoek)

Beekinrichting

•
•

Herstel, behoud en versterking elzensingels haaks op de beken
Herstel, behoud en versterking solitaire bomen / houtwallen langs de beken

Elementen

•

Herstel en behoud v an nattere hooilanden langs de beken
(gradiënten van droog naar nat zichtbaar maken)

Openheid

•

Bos

BEBOUWING
In de Algemene principes (hoof dstuk 5) zijn richtlijnen voor de bebouwing opgenomen,
zoals enkelv oudige hoof dvorm en 1 laag met kap. Deze richtlijnen dienen te worden toegepast.
Ten aanzien v an kleur– en materiaalgebruik hebben het gebruik v an natuurlijke materialen
en gedekte kleuren de voorkeur. Overigens blijv en hier de criteria uit de gemeentelijke
welstandsnota’s van toepassing.
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BIJLAGE I:

ONTWIKKELINGSPROTOCOL WELSTANDSNOTA GEMEENTE EPE

PROCES
De gemeente hanteert het volgende trajec t bij de kwaliteitsborging van nieuwe ontwi kkelingen op loc aties i n het buitengebi ed.

0. INITIATIEF
0.1
0.2

De initiatiefnemer geeft de gemeente te kennen dat hij/zij voornemens is om een bouwplan en/of een plan van aanleg te
ontwi kkelen. Hij geeft inzicht in zijn motieven en wensen.
De gemeente besluit na beoordeling van het initi atief of hij/zij berei d is in beginsel mee te denken en nader te onderzoeken, welke uitgangspunten zijn wil meegeven. Zij bepaalt na overleg met initiati efnemer wel ke route wordt gevolgd, hoe de
kos ten worden verrekend en geeft desgewenst opdr acht voor het ops tellen van een notitie van uitgangspunten en randvoorwaarden.

1. UITGANGSPUNTEN EN RAND VOORWAARDEN
1.1
1.1.2

1.1.3

Het opstellen van een notitie van rui mtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden. (onder 1.2 staan drie mogelij ke routes).
Zie voor uitleg van de inhoud van z o’n notitie het ei nde van deze bijlage.
Tussentijds vindt overleg plaats tussen gemeente, initiati efnemer en eventuele andere partijen met het oog op het bereiken van overeenstemming over de notitie van uitgangspunten. De planbegelei der welstand kan daarbij z orgen voor vakinhoudelij ke begelei ding.
Ook bestaat de mogelijkheid om een wer kgroep of works hop te organis eren, waarin gemeente, i nitiatiefnemer, planbegeleider welstand en eventuele ander e partijen wor den betrokken bij het onderz oek.

Keuz e tussen één van de drie traj ecten: 1.2.a, 1.2.b of 1.2.c.
1.2.a
1.2.a.1

1.2.a.2
1.2.b

1.2.b.1
1.2.b.2

1.2.c
1.2.c .1
1.2.c .2

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Initiatief bij gemeente (korte notitie)
Deze route is gesc hikt voor ontwikkelingen, waarbij een eenvoudige procedure volstaat. In aantallen gezien gaat het hier
om het grootste deel van de plannen.
De gemeente vraagt de welstandsc ommissie ( meestal een gemandateerd lid) om een korte notitie van rui mtelij ke uitgangspunten op te stellen voor deze loc atie. (Daarmee loopt de c ommissie vooruit op het onderzoek, dat zij normaliter
uitvoert i n het kader van het adviseren over een plan.)
De gemeente bepaalt haar standpunt op basis van de rapportage van de welstandsc ommissie.
Initiatief bij gemeente (uitgebreid ere notitie)
Deze route z al worden gevolgd bij grotere plannen, wanneer belangrijke openbare belangen in het gedi ng zijn en wanneer
een actieve rol van de gemeente wordt verlangd als r egisseur.
De gemeente geeft een des kundige opdrac ht om een notiti e van ruimtelijke uitgangspunten op te stellen voor dez e loc atie.
De gemeente bepaalt haar standpunt en vr aagt daarbij een vakinhoudelijk advies aan de welstandscommissie over het
onderzoek en de gekoz en uitgangspunten. (De commissie zal daarbij ook z elf de situati e bekijken en de des kundige kan
worden gevraagd een toelichting te geven aan de welstandscommissie.)
Initiatief bij initiatiefnemer
Deze route z al worden gekozen bij grotere plannen, waarbij de eisen, die vanuit de i nitiatiefnemer worden gestel d ingewikkel der zijn dan de eis en, die vanuit de gemeente worden gesteld. De gemeente kiest een meer passi eve, toetsende rol.
De initiatiefnemer geeft een des kundige opdracht om een notitie van rui mtelij ke uitgangspunten op te s tellen voor dez e
locatie (zie notitie van uitgangspunten).
De gemeente bepaalt haar standpunt en vr aagt daarbij een vakinhoudelijk advies aan de welstandscommissie over onderzoek en uitgangspunten. (De commissie zal daarbij ook z elf de situatie bekijken en i nitiatiefnemer met zijn des kundige
kunnen worden gevraagd een toelichti ng te geven aan de welstandscommissie.)
De notitie van uitgangspunten wordt door het c ollege van burgemeester en wethouders vastgesteld als par agraaf van de
welstandsnota.
De gemeenteraad wor dt hiervan in kennis gesteld. Bij complexe situaties wordt de Raad vooraf om instemming gevraagd.
Een voorbereidingsbesluit kan worden genomen tot wijziging van het bes temmi ngsplan.
Convenanten kunnen worden afgesl oten over verevening en landsc hapsbijdragen.

2. SCHETSPLAN of VOORLOPIG ONTWERP
Voordat het plan gedetailleerd wordt uitgewerkt dient ov ereenstemming te zijn ov er de hoofdopzet van het plan.
2.1
De initiatiefnemer laat schetsplan of voorlopig ontwerp maken.
2.1.1
Tussentijds vindt overleg plaats tussen gemeente, initiati efnemer, pl anbegeleider welstand en eventuele andere partijen
met het oog op het berei ken van overeenstemming over het schetspl an.
2.1.2
Desgewenst kan vooroverleg plaats vinden met de welstandscommissie, voordat een definitief schetsplan ter goedkeuring
wordt voorgelegd.
2.1.3
Ook bestaat de mogelijkheid om een wer kgroep of works hop te organis eren, waarin gemeente, i nitiatiefnemer, planbegeleider welstand en eventuele ander e partijen actief meedenken over het schetsontwerp.
2.2
De gemeente bepaalt haar standpunt over het sc hetsontwerp en vraagt daarbij de welstandscommissie om een advies
over het sc hets plan op basis van de vas tgestelde uitgangspunten.
2.3
Het college van burgemees ter en wethouders neemt een besluit over het schetsplan.
De gemeenteraad wor dt hiervan in kennis gesteld. Bij afwij king van de uitgangspunten wordt voor af inst emming van de
Raad gevraagd. Desgewenst kan men besluiten afwij kingen van de oors pronkelijke notitie van uitgangspunten te bekrac htigen via het vaststellen van een gewijzigde notitie of via het vas tstellen van amendementen.
Op dit moment kan eventueel ook een ontwerp bestemmingsplan in procedure worden gebracht.
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3. VERGUNNINGEN
3.1
3.1.1
3.2.2
3.1.3
3.2
3.3

De initiatiefnemer laat definitieve ontwerpen maken en vraagt hier voor vergunning aan.
Tussentijds vindt overleg plaats tussen gemeente, initiati efnemer en eventuele ander partijen met het oog op het berei ken van
overeenstemming over het pl an.
Desgewenst kan vooroverleg worden gepleegd met de rayonarchitect of de welstandscommissie, voordat een definitief plan
ter goedkeuring wordt voorgelegd.
Ook bestaat de mogelijkheid om een wer kgroep of works hop te organis eren, waarin gemeente, i nitiatiefnemer, planbegeleider
welstand en eventuel e andere partijen actief meedenken over het definiti eve ontwerp.
De gemeente bepaalt haar standpunt over het i ngediende plan en vraagt de welstandsc ommissie om advies uit te brengen
over de pl annen op basis van de vas tgestelde uitgangspunten.
Het college van burgemees ter en wethouders beslist over de vergunni ngaanvr agen. Bij afwijki ng van de uitgangspunten wordt
vooraf i nstemming van de Raad gevraagd.

4. REALISATIE en BEHEER
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.2

Realisatie en handhaving.
De gemeente ziet er op toe dat plannen volgens afs praak worden gerealiseerd.
De welstand kan om advies worden gevr aagd, wanneer er twijfel is over de gerealiseerde r uimtelijke kwaliteit.
Actualisatie welstandsbeleid
De vr aag is of de notitie van uitgangspunten onderdeel moet blijven vor men van de welstandsnota. In principe zijn er twee
mogelijkheden:
De welstandsnota omvat criteria voor het beheer van dit s oort situaties en deze zijn voldoende. Er is niet l anger behoefte aan
specifieke criteria voor deze l ocati e.
De welstandsnota wordt aangepast, z odat z e vol doende handvat biedt bij het beheer van deze locatie.

NOTI TIE VAN UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN
Wat houdt dat in?
Quick scan van de waarden van landsc hap, cultuurhistorie, natuur en architectuur
Deze waarden worden in verband gebrac ht met motieven en wens en van de initiati efnemer. Daarbij wordt de haalbaarhei d van de beoogde ontwi kkeling onderzocht; kansen en knelpunten voor bestaande en ni euwe ruimtelijke kwaliteit worden in beeld gebr acht. Suggesties
kunnen worden gedaan voor kansrijke alternatieve ontwi kkelingsmogelijkheden.
Ruimtelij ke randvoor waarden en uitgangspunten worden vastgesteld voor de ontwi kkeling van de loc atie. De randvoorwaarden en uitgangspunten hebben betrekking op landschap, cultuurhistorie, natuur en architectuur.
Aspecten, die aan de orde komen:
Bebouwing op en om de locati e
Ensembl e, contouren/silhouetwerki ng, groepering, situering, oriëntati e, ontsluiti ngswijze
Bouwkundige str uctuur, schaal, massaopbouw
Architectonische kenmer ken, bouwstijl
Kleur, materiaalgebrui k
Bestaand beleid
Invloed van veranderend gebrui k

Landschap op en om de locatie
Hoofdlijnen landsc hap, geografische str uctuur
Landschaps elementen, reliëf, beplanting
Bijdrage bebouwing aan landsc hapsbeeld
Toegankelijkheid
Openbar e ruimte; bel oop, maatvoering, bes trating
Erfinrichting; ontsluiting, indeling, beplanti ng…
Bestaand beleid
Invloed van veranderend gebrui k

Bron: Welstandsnota Epe, Gelders Genootschap, november 2007.
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BIJLAGE II:

OVERZICHT VOORBEELDSCHETSEN FUNCTIEVERANDERING

Polderlandschap

Veenontginingslandschap

Broekontginningslandschap

Heideontginningslandschap

Kampenlandschap

Engen

Oeverw allenlandschap

Beekdal
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