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te bestuderen. Een specialistische functie stelt 
hoge eisen aan de ligging ten opzichte van een 
publiek-toeleverend achterland. Bovendien wordt 
het onvermijdelijk om de verschillende pleinen 
ten opzichte van elkaar in het stedelijk netwerk 
te positioneren. Welk plein is geschikt voor de 
markt, welke voor evenementen en welke voor de 
mogelijkheid van terrassen?

□ Aanleiding voor dit onderzoek naar de parken en 
pleinen in Apeldoorn is de vraag of de markt op het 
huidige Marktplein de meest geschikte locatie heeft. 
Op marktdagen is het plein niet beschikbaar voor 
evenementen, zodat deze beide gebruiksfuncties 
elkaar gedeeltelijk uitsluiten.

□ Een tweede aanleiding voor onderzoek naar de  
verschillende plekken in de Apeldoornse binnenstad 
is de ontwikkeling van de Kanaalzone. De 
ontsluiting van de beide kanaaloevers en de nieuwe 
woningbouw in de aanliggende gebieden brengt een 
belangrijke nieuwe noord-zuid lijn in beeld. Het is de 
vraag in hoeverre de kanaalzone kan aansluiten bij 
de functies van de binnenstad en een aanvullend 
verblijfsgebied voor de openbare ruimte kan 
opleveren. Niet alleen de oevers komen hierbij in 
beeld, maar er zijn in de plannen ook verschillende 
nieuwe parken en pleinen opgenomen. Welke 
functies en welk programma kunnen deze nieuwe 
plekken opnemen om de binnenstad te versterken, 
zonder de ontwikkeling en de levendigheid van de 
binnenstad te verplaatsen? En kan de ontwikkeling 
van de kanaalzone de bestaande scheiding van 
een ouder westelijk gedeelte en een jonger oostelijk 
gedeelte van de stad opheffen?

□ De derde aanleiding vormt de aanleg van het 
nieuwe stationsplein met een nieuwe onderdoorgang 
voor fietsers en voetgangers. Bovendien is aan 
de zuidzijde van het spoor het ROC in aanbouw, 
waarmee een grote groep nieuwe gebruikers 
een plaats vindt in de directe stationsomgeving. 
Hiermee wordt een belangrijke verplaatsingslijn 
verlegd en verschuift het zwaartepunt van de 
stationsontwikkeling enigszins in oostelijke richting. 
De huidige spoorpassage in de Arnhemseweg 
komt echter te vervallen. De bereikbaarheid van de 
binnenstad krijgt daardoor een andere aanvoerlijn, 
die mogelijk gevolgen heeft voor de fysieke en 
mentale bereikbaarheid van de binnenstad als 
geheel.

Aan de noordzijde van het spoor ontstaan nieuwe 
kansen om het station met de binnenstad te 
verbinden. De Kalverstraat en Molenstraat met het 
nieuwe Talensplein kan een impuls krijgen dankzij 
de ontwikkelingen rond het spoor. Er ontstaat een 
sterkere tweepoligheid van stationsomgeving en 
wandelgebied van de binnenstad.

□ Om inzicht te krijgen in de vragen die deze 
ontwikkelingen oproepen, heeft de gemeente 

Apeldoorn het Werkboek Pleinen en parken in 
de binnenstad van Apeldoorn vervaardigd. In 
samenwerking met Enno Zuidema Stedebouw 
zijn hierin 1� pleinen en parken in de binnenstad 
uitgebreid gedocumenteerd en in kaartbeeld 
weergegeven.

In aanvulling op dit onderzoek is door de 
gemeente Apeldoorn in samenwerking met de 
Technische Universiteit Delft, afdeling Urbanism, 
een workshopdag georganiseerd. Tijdens deze 
workshopdag zijn twintig pleinen en parken van 
de Apeldoornse binnenstad onderzocht op hun 
“connectivity”: de verankering van deze plekken 
aan de omgeving. De verankering van een plek 
bepaalt het bereik van de plek en daarmee of deze 
onderdeel uitmaakt van de cognitive map van de 
inwoners. Wanneer een plek onderdeel uitmaakt 
van het dagelijkse verplaatsingspatroon, zullen ook 
de functies en voorzieningen van deze plek in het 
aanbod voor de inwoner worden meegenomen. 
Een winkelier, die op zoek is naar een nieuwe 
winkelvestiging, zal -onbewust- een connectivity 
onderzoek doen naar de meest gunstige locatie 
voor de nieuwe winkel. Daarmee is het connectivity 
onderzoek een belangrijk onderzoek naar de 
structuur en samenhang van de openbare ruimte in 
het stedelijk gebied. 

Deze studie kan gezien worden als een 
bloedonderzoek voor de stad, maar het gaat te 
ver om alleen op grond van de resultaten van het 
connectivity onderzoek de stad “gezond” danwel 
“ongezond” te verklaren. Om tot samenhangende 
uitspraken te komen zijn onder andere ook de 
uitkomsten van verkeerskundig en programmatisch 
onderzoek nodig. De onderlinge samenhang en 
wederkerigheid van al deze studies levert pas 
voldoende inzicht op om een binnenstadsplan voor 
de pleinen en parken op te baseren.

Dit boekje vormt het verslag van de workshop 
resultaten en toont allereerst de verankering van 
deze plekken in Apeldoorn. 

□ Van elke plek in de reeks van twintig pleinen 
en parken is de verankering in de stedelijke 
structuur weergegeven op basis van de aanwezige 
stedenbouwkundige lijnen. Per plek zijn de 
verschillende stappen weergegeven en is de 
verankering toegelicht. 

Daarnaast zijn de plekken in beeld gebracht met de 
bestaande onderbrekingen voor het autoverkeer. 
Dergelijke “knips” in een stedenbouwkundige 
lijn laten het feitelijk bereik van de plekken voor 
de automobilist zien. Een knip kan ongedaan 
worden gemaakt waardoor het bereik ook voor de 
automobilist weer wordt “hersteld”.  De binnenstad 
van Apeldoorn laat zich momenteel moeilijk lezen en 
de onderbrekingen in de stedenbouwkundige lijnen 
maken het in het bijzonder voor de automobilist 

inleiding & methode

lastig om zich te oriënteren. De binnenstad van 
Apeldoorn tekent zich niet af als een duidelijke 
eenheid door het ontbreken van bijvoorbeeld iets 
markants als een vroegere omwalling. De beoogde 
verkeersafwikkeling heeft een reeks “knips” 
opgeleverd, die de leesbaarheid van de stedelijke 
structuur heeft verminderd. De organisatie van 
het verkeer in de binnenstad lijkt sterk vanuit een 
autonome invalshoek te zijn bepaald. De auto 
wordt door paaltjes in de weg belemmerd en zoekt 
een andere route. Weinig is gebruik gemaakt van 
smallere wegprofielen die de doorstroming remmen, 
echter zonder deze volledig te blokkeren. Het is 
weldegelijk mogelijk het wegprofiel in te richten voor 
de voetganger en vervolgens de auto in bescheiden 
mate toe te laten. 

De structuurtekeningen van de connectivity met 
“knip” brengen de verschillende mogelijkheden in 
beeld. Door vergelijking met de structuurtekening 
zonder knip kan het effect van de wegonderbreking 
voor het specifieke plein of park worden beoordeeld.

Daarbij is ook het kaartbeeld geïnterpreteerd en 
de potentiële betekenis voor de structuur van de 
binnenstad benoemd. Deze interpretatie gaat verder 
dan de beschrijving van de verankering en poogt ook 
aan te geven welke conclusies voor de ontwikkeling 
van de binnenstad op grond van het kaartmateriaal 
getrokken kunnen worden.

□ Tenslotte kan opgemerkt worden dat 
parkeergarages voor het functioneren van 
de binnenstad van grote betekenis zijn. Voor 
automobilisten kunnen de parkeergarages evenzeer 
een doel zijn als een kroegenplein voor de 
voetganger. In feite zou ook de verankering van elke 
parkeergarage in kaart gebracht kunnen worden. 
De parkeergarages functioneren vervolgens als 
overstapstation; de automobilist wordt voetganger. 
Vanuit de parkeergarage is de verankering voor de 
voetganger te bepalen. In deze verslaglegging zijn 
de parkeergarages echter buiten beeld gelaten. 

de Drie-Staps analyse

□ De Drie-Staps analyse toont de wijze waarop 
individuele elementen zijn verankerd in hun 
omgeving door alle verbindingen tot een diepte van 
drie richtingsveranderingen vanaf het beginpunt te 
tonen. De methode geeft inzicht in de reikwijdte en 
het fysieke voedingsgebied van een programmatisch 
element, evenals in de samenhang van de 
stedenbouwkundige structuur als geheel. Ernstige 
asymmetrie in het bereik en/of een gebrek aan 
dieptewerking tonen tekorten aan in de structuur van 
de openbare ruimte en een mogelijk inefficiënte of 
weinig duurzame situatie.

□ De Drie-Staps analyse is gebaseerd op de 
vuistregel, dat we ons kunnen oriënteren tot een 
reikwijdte van drie richtingsveranderingen.  “Hier de 

□ De laatmiddeleeuwse stad kende drie typen 
pleinen: het marktplein, het kerkplein en het 
raadhuisplein. Opmerkelijker is het dat in 
Nederlandse steden deze drie pleinentypen op één 
en dezelfde locatie werden gemaakt. De Dam in 
Amsterdam bijvoorbeeld is immers zowel een plein 
voor het stadhuis, de Nieuwe Kerk en de markt. 

Tegenwoordig ontstaan nieuwe pleintypen: naast 
het marktplein treffen we ook het terrassenplein, 
het ceremoniële evenementenplein, het residentiële 
plein en het verkeersplein. Door een verdergaande 
specialisatie van deze verschillende functies is 
een overlappend gebruik steeds moeilijker te 
realiseren. De markt bijvoorbeeld specialiseert zich 
steeds meer, waarvoor diverse, meer permanente, 
voorzieningen op het plein noodzakelijk worden. Een 
open inrichting voor evenementen laat zich hiermee 
moeilijk combineren. Ook een terrassenplein heeft 
specifieke inrichtingsbehoeftes, zoals een bomendak 
voor intimiteit en ’s zomers schaduw. Deze 
inrichtingseisen laten zich niet meer uitwisselen, 
zodat meer en meer een specialistische inrichting en 
functietoekenning noodzakelijk is.

En wanneer pleinen een specialistische functie 
toebedeeld krijgen is het des te noodzakelijker om 
de positie van het plein in de stedelijke context 
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de Drie-Staps analyse “format”

1e & 2e orde op de topologische ondergrond

tweede straat rechts, rechtdoor bij de eerstvolgende 
kruising maar bij de volgende kruising links en 
daarna bij het derde verkeerslicht links. Je bent er 
dan bijna, maar vraag het daar nog even verder...” 

Het blijkt dat de reikwijdte in deze drie stappen 
vanuit een element gezien, bijvoorbeeld een woning, 
ook daadwerkelijk het territorium van de bewoner 
weergeeft. Omgekeerd kan vanuit een openbare 
ruimte als een plein of een park de reikwijdte en 
verankering van die plek in kaart worden gebracht. 
Daarmee is het voedingsgebied met de potentiële 
gebruikers van een plek weer te geven.

□ De werkwijze is om vanuit de plek, een plein, 
een park, ofwel een gebouw, de verbindende lijnen 
te tekenen, die direct raken aan deze plek. Alle 
zijwegen van deze zogenaamde eerste ordelijnen 
vormen dan met elkaar de tweede ordelijnen. 
Alle zijwegen van deze tweede ordelijnen maken 
met elkaar het patroon van derde ordelijnen. Het 
geheel van lijnen geeft het bereik van de plek weer 
en daarmee de verankering (“connectivity”) van 
deze plek in het stedelijk weefsel. De methode is 
eenvoudig toe te passen met gebruikmaking van een 
hoge resolutiekaart, waarbij alleen de Drie-Staps 
lijnen behoeven te worden getekend. De Drie-Staps 
analyse verzamelt de gegevens inductief, dat wil 
zeggen van onderen af. De methode werkt daardoor 
van de locale schaal naar de structuur van de stad 
als geheel. 

□ Historische pleinen laten vaak een groot bereik 
zien, omdat ze van oorsprong zijn ontstaan op een 
kruising van lange landwegen. Dit verklaart waarom 
oude stadspleinen in de huidige stad nog steeds 
succesvol zijn en telkens opnieuw worden aangepast 
en heringericht naar de eisen van de huidige tijd. In 
tegenstelling hiermee zijn sommige nieuw ontworpen 
pleinen dramatisch slecht verbonden in het stedelijk 
weefsel. Daardoor vormen ze geen onderdeel van 
gewone, alledaagse verplaatsingsroutes van de 
inwoners en zullen ze bijzondere functies moeten 
bevatten om publiek te trekken. 

Voor winkels, cafés, pleinen en parken zijn argeloze 
passanten onontbeerlijk. Niet alleen dragen zij 
bij aan de levendigheid van de plek, maar de 
voorzieningen komen onopvallend in beeld bij 
de voorbijganger. Deze voorzieningen hebben 
elkaar nodig om te kunnen floreren. Anders ligt 
dit voor bijzondere functies als een bioscoop, een 
specialistische winkel of een sportpark. Die trekken 
een eigen, doelgericht publiek, dat niet toevallig 
passeert. Het vergt in deze gevallen echter een 
aanvullende vorm van marketing en reclame om de 
aandacht te trekken.

Voor beide typen plekken geldt, dat de stad er niet 
te veel van kan bevatten. Een zekere exclusiviteit is 
noodzakelijk om een sterke overlap in het gebruik te 
voorkomen.1e & 2e orde met knips op de topologische ondergrond 1e, 2e & �e orde totaalbeeld met knip

1e, 2e & �e orde totaalbeeld

1e & 2e orde

1e orde
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1. Caterplein “kroegenplein”

Voor verklaring van de afbeeldingen zie blz. 8 & 9

verankering

□ Het plein is gevormd door de kruising van drie 
eerste ordelijnen. Alle culturele voorzieningen zitten 
met name in de tweede orde. Het plein is gekoppeld 
in eerste orde aan het station, in tweede orde aan 
het paleis Het Loo. In de tweede orde zijn ook drie 
bruggen over het kanaal te vinden, waarmee ook het 
oostelijk deel van de stad is aangehecht.

De noord-zuid richting van de eerste ordelijnen is 
dominant; de tweede orde pakt de lange oost-
westlijnen op. De eerste orde lijnen vanaf het plein 
zijn kort, en betrokken op het centrum; dit is logisch 
omdat deze haaks staan op de belangrijke oost-
westlijnen. Dit is mogelijk een algemeen kenmerk: 
voor een kroegenplein zijn de eerste orde lijnen kort 
(weinig doorloop) en snel gekoppeld aan een lange 
tweede orde lijn (belangrijke verplaatsingslijn). 

Het winkelgebied vormt een belangrijke “knip” 
(onderbreking voor het autoverkeer, zie blz. 7). Het 
zuidelijk en oostelijk deel valt af als gevolg van het 
voetgangersgebied in de binnenstad. De verbinding 
met het station wordt ook onderbroken. Dat maakt 
het plein een onlosmakelijk onderdeel van het 
winkelgebied. Alleen in westelijke richting heeft het 
plein nog steeds een groot bereik.

interpretatie

□ In potentie is het plein zelf geen verblijfsruimte, 
omdat het direct gevormd wordt door een samenloop 
van verplaatsingslijnen. Omdat de eerste ordelijnen 
echter kort zijn heeft het niet een heel sterk 
doorgaand karakter en is daardoor geschikt voor 
kroegen. Het plein leeft bij de verscheidenheid van 
het aanbod: de kwaliteit van de functies (variatie, 
aanbod) bepaalt het gebruik. Het gebouwde deel 
bepaalt daarmee het succes van het plein. Het plein 
is vooral programmatisch bepaald en het is daardoor 
in theorie ook geschikt voor sterke inloop- en 
aanloopfuncties (Blokker, HEMA).

Het Caterplein is goed aangesloten op de west- en 
zuidzijde van Apeldoorn; slecht op het nabijgelegen 
noord- (en oost) deel. Dit zuidwestelijk deel is 
waarschijnlijk ook het publiek van de kroegen, en 
niet het noordelijk deel.
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2. Leienplein “een niet echt succesvol kroegenplein”

verankering

□ Het Leienplein ligt aan een lange eerste ordelijn 
die oost-west is gericht. Het plein is daardoor vooral 
doorgangsruimte. Het plein is ook niet via een korte 
tweede ordelijn verbonden aan de eerste ordelijn. 
Het plein mist daardoor het intieme, meer beschutte 
karakter van een kroegenplein. Vergelijk deze 
ligging bijvoorbeeld met het beroemde Onze Lieve 
Vrouwenplein in Maastricht. Het Leienplein is vooral 
op de westelijke wijken gericht en mist volkomen een 
relatie met de zuidelijke wijken. Daarmee heeft het 
plein geen of weinig betekenis als brandpunt voor de 
stad als geheel. In de derde orde wordt evenwel een 
groot territorium omvat. Dit maakt het plein geschikt 
voor een specifieke stedelijke functie.

Evenals bij het Caterplein vormt het winkelgebied 
van de binnenstad een belangrijke knip. Het oostelijk 
deel van de stad valt weg, waardoor het plein een 
meer plaatselijke betekenis krijgt voor de westelijke 
woonwijken.

interpretatie

□ De verblijfskwaliteit is gering, het verzamelt met 
name in de tweede orde weinig lijnen en gebieden 
en is slecht georiënteerd op de zon.

Het Leienplein is in tweede orde aangesloten op de 
westring en twee noord-zuidlijnen en in de derde 
orde op een groot gebied. Dit maakt het mogelijk 
geschikt voor specifieke detailhandel, zoals een 
mediamarkt-achtige winkel. 

Door de lange oost-west lijn heeft de plek een 
signaalfunctie als entree naar de binnenstad. Er is 
duidelijk behoefte aan een functioneel landmark om 
deze betekenis van de plek herkenbaar te maken. 
Een bioscoop bijvoorbeeld zou hier aantrekkelijk 
kunnen zijn. Alleen als de noord-zuidlijnen worden 
versterkt kan het plein een meer algemene stedelijke 
invulling krijgen. 
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3. Raadhuisplein “gevoelsmatig middelpunt van Apeldoorn” 

verankering

□ Het Raadhuisplein ligt als het ware symmetrisch 
gelegen in de stad en luwer ten opzichte van lange 
lijnen dan het Caterplein en Leienplein. De eerste 
orde is kort en sluit dan direct aan op lange tweede 
ordelijnen. Dit betekent, dat het plein niet sterk een 
doorgangsruimte is, maar op korte afstand met 
verplaatsingslijnen is verbonden. Dit maakt het 
plein daarmee zeer geschikt als kroegenplein. Het 
heeft duidelijk een verblijfskarakter, meer dan het 
Caterplein en Leienplein. In de derde orde wordt een 
groot deel van het noordelijk deel van Apeldoorn 
aangehecht, naast een belangrijke aansluiting van 
het westelijk en zuidelijk deel. In drie stappen zijn 
woonstraten bereikt. Noordoostelijk en zuidoostelijk 
Apeldoorn (de kanaalzone) is niet aangesloten. 
Aan de oostzijde in de derde orde is wel de 
hoofdontsluiting van dit deel (de Ring) bereikt.

Het promenade gebied vormt een belangrijke knip 
voor het autoverkeer. Dit maakt het plein onderdeel 
van het voetgangersdomein en niet gericht op de 
automobilist.

interpretatie

□ Het Raadhuisplein heeft potentie voor grand cafés 
en de betere specialistische winkel. Bij uitsortering 
van verschillende marktfuncties is het plein ook 
geschikt  voor een marktdeel: stoffenmarkt of 
bloemenmarkt.

Pakt in de tweede orde bijna alle belangrijke 
ankerpunten van de stad. Het kruispunt 
Zutphensestraat – Deventerstraat is met de huidige 
inrichting een onderbreking van de tweede ordelijn. 
Om het oostelijk deel van Apeldoorn beter aan te 
laten sluiten op de binnenstad in het algemeen 
en het Raadhuisplein in het bijzonder is het 
belangrijk om de oorspronkelijke continuïteit van de 
Molenstraat / Deventerstraat te herstellen. 

Het kanaal is ook voor dit centraal gelegen plein 
momenteel een barrière in de stad. 
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4. Marktplein “een ceremoniële plek voor de markt” 

verankering
 

□ De verankering van het plein bestaat uit hele 
korte lijnen in met name de eerste en tweede orde 
en deels ook in de derde orde. De derde orde heeft 
een bescheiden gebied, maar pakt overigens wel 
alle uitvalswegen. In drie stappen is het Marktplein 
daardoor aangehecht bij het landelijk stelsel van 
verkeer- en spoorwegen. Het plein is daardoor goed 
ontsloten voor autoverkeer, bijvoorbeeld voor de 
huidige marktfunctie. Het plein pakt niet de westzijde 
van de stad. Dankzij het stadhuis vormt het plein een 
belangrijk ankerpunt in de stad. Je komt er echter 
niet toevallig langs.
 

Het netwerk van belangrijke hoofdlijnen is aanwezig, 
evenals het netwerk van kleinere starten in de 
directe omgeving, maar de middenschaal ontbreekt. 
Het plein stuurt daardoor geen circuitvorming van 
dagelijks gebruikte routes aan. Er is onvoldoende 
variatie in lijnlengte, wat betekent dat het systeem 
niet goed functioneert in hiërarchie.

De tweede orde is kort, het plein hecht weinig 
woonbuurten aan zich en heeft daarmee alleen een 
locale betekenis in de binnenstad. Het plein onttrekt 
daarmee echter ook geen publiek van de andere 
verblijfsplekken; is geen concurrent. Opvallend is 
dat het winkelgebied weinig invloed heeft op de 
verankering van het Marktplein. De ligging aan de 
oostzijde van het winkelgebied maakt een goede 
aanhechting aan de oostzijde van de stad mogelijk.

interpretatie

□ Het plein ligt afzijdig van de drukke wereld. 
Daarmee is het plein minder geschikt als marktplein, 
maar belangrijk als ceremonieel plein. Het plein zou 
geschikt zijn voor grand-café’s door de tweede orde 
positie ten opzichte van lange lijnen. Het is daardoor 
snel verbonden met verplaatsingslijnen, maar de 
private zuidzijde heeft echter geen bezonning. 
Wanneer in het stadhuis een publieksfunctie 
als grand-café aangebracht zou worden kan 
dit zeker potentie hebben en biedt dit een 
interessante koppeling van bestuur en publiek. Een 
transparantere begane grond zou het plein in feite, 
mentaal, aan de historische Oost-West lijn koppelen, 
een typisch geval van een architectonische ingreep 
met stedenbouwkundige implicaties.

Gezien de representatieve functie is de zuidzijde 
van het Raadhuisplein en Marktplein is ideaal 
voor kunst-, antiek- en duurdere modewinkels. Het 
Raadhuisplein is hiervoor op het niveau van de stad 
de entree. Een antiekmarkt kan een aanvullende 
voorziening zijn op eventuele antiekwinkels aan de 
zuidzijde. De weekmarkt is zeker denkbaar  op het 
binnenterrein Beekstraat/Markstraat (overdekt als 
versmarkt) met een aanvullend deel op het plein, 
in combinatie met de eerder genoemde stoffen- of 
bloemenmarkt op het Raadhuisplein (zie blz. ��-��).
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5. Stadsterras “knooppunt aan het kanaal”

verankering

□ Het Stadsterras ligt als geografisch middelpunt in 
de stad. Vergeleken met het Raadhuisplein heeft het 
Stadsterras een veel groter bereik naar de oostzijde 
van de stad. Het plein heeft connecties naar alle 
richtingen.  Het Stadsterras heeft grote potentie 
dankzij het kanaal met alle bruggen. Het plein pakt 
de grote lijnen van de stad dankzij het kanaal al in 
de eerste orde. Het illustreert ook het belang van 
de kanaalzone voor de verbinding van west en oost 
Apeldoorn. Het plein pakt met de tweede orde de 
verplaatsingslijnen dwars op het kanaal. Er zitten 
weinig bestemmingen aan de kanaalzone vast. Het 
ligt tussen de belangrijke binnenstadslijnen. 

Het plein is plaatselijk echter veel minder goed 
aangesloten. Pas via de hoofdlijnen (van de eerste 
en tweede orde) is het aangesloten op de derde 
orde van woonstraten. Deze positie is vergelijkbaar 
met het Kanaalplein (1�). Dit maakt het plein minder 
geschikt voor functies die afhankelijk zijn van de 
directe omgeving.

interpretatie

□ De ontwikkeling van een belangrijke recreatieve 
route langs het kanaal kan van deze plek een 
rustpunt en landmark maken. In die zin heeft het 
grotere potentie dan het Kanaalplein (1�) zuidelijker 
langs het kanaal. Het is nog meer geschikt dan dit 
plein voor bijvoorbeeld het stadshotel, of andere 
VVV-achtige functies, zeker gezien de potentie van 
een café aan de overkant. Dit maakt de betekenis 
van het zuidelijker gelegen Kanaalplein meer 
geschikt voor uitsluitend wonen, met een enkele 
grote boom.

Het Apeldoorns Kanaal heeft vooral een recreatieve 
potentie: ligging noord-zuid, het scheidt de stad in 
twee helften, en bruggen koppelen oost en west. De 
Kanaalzone is daardoor het meest geschikt voor een 
ontwikkeling als recreatieve route; voor stedelijke 
functies wordt de kanaalzone juist haaks gekruist. 
De combinatie van afwisselend een woongebied, 
parkachtig, en de nabijheid van het centrum kunnen 
deze ontwikkeling aantrekkelijk maken. 
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6. CODA plein “een onvindbaar stadsplein”

verankering

□ Het CODA-plein is een volledig verborgen 
plek: een geheime tuin. Het heeft geen diepte en 
verankering in het stedelijk netwerk. 

Opvallend is dat het plein ook voor het autobereik 
slecht is verankerd. Pas in de derde orde 
zijn belangrijke verkeerslijnen als de Koning 
Stadhouderlaan, Europaweg en Prins Willem-
Alexanderlaan opgenomen. 

De aanwezige knips in de binnenstad hebben weinig 
invloed op het beperkte bereik van het CODA-plein. 

interpretatie

□ De plek heeft geen openbare betekenis; als plein 
is het daardoor volkomen misplaatst. Het had een 
meditatieve ruimte kunnen zijn, gekoppeld aan een 
sterke functie. De plek moet  vooral opgevat worden 
als buitenruimte bij een bijzondere bestemming. Een 
nieuwe inrichting als verborgen tuin of beeldentuin 
zou hier beter op haar plaats zijn. 
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7. Oranjepark “HET stadspark van Apeldoorn”

verankering

□ Het Oranjepark is goed aangehecht aan het 
oude deel van de stad: de noordwesthoek en het 
parkengedeelte. Er is sprake van een koppeling 
met andere parken, waardoor een parkennetwerk 
ontstaat. Dit vraagt om een duidelijke positionering 
van de verschillende parken ten opzichte van 
elkaar. Wat betreft stedelijke functies is er een 
goede koppeling met de binnenstad, met de markt, 
het Raadhuisplein, het station, maar niet met 
het Apeldoorns Kanaal. Het is een krachtige en 
duurzame locatie. Alleen een koppeling naar het 
oostelijk stadsdeel ontbreekt. Het Oranjepark vormt 
een scharnierpunt, en is daarmee een punt van 
samenkomst voor het gehele noordelijk deel van 
Apeldoorn. Rondom liggen de eerste ordelijnen, die 
het Oranjepark tot een formeel park maken.
 

Locaal is het park aangesloten op de luxe 
woonbuurten in de eerste en tweede orde. Er is een 
goede voeding vanuit deze woonbuurten. De tweede 
ordelijnen hebben een goede variatie in lijnlengte: dit 
waarborgt een goede toegankelijkheid in de derde 
orde.

De afsluitingen voor het autoverkeer rond de 
binnenstad hebben weinig invloed op het bereik 
van het Oranjepark. Dit maakt het park ook goed 
bereikbaar voor autoverkeer.

interpretatie

□ De Drie-Staps methode toont aan dat dit park op 
een van de meest succesvolle plekken in de stad 
ligt. Dit verklaart het succes van het Oranjepark 
als stadspark van Apeldoorn. Dankzij de goede 
verankering functioneert het Oranjepark tevens als 
gewoon stadspark voor gewoon alledaags gebruik. 

Het is zeker geen “Schmuckplatz”, dat het vooral van 
uiterlijk vertoon moet hebben en waar gebruik in feite 
secundair is. 

Het Oranjepark heeft in potentie veel meer een 
belangrijke betekenis als verzamelpunt voor 
openlucht manifestaties voor geheel Apeldoorn. 

Het park heeft wat betreft de verankering 
verschillende oriëntaties met een afzonderlijke 
status. Dit zou een thema voor ontwerp en inrichting 
van het park kunnen zijn. Aan de oostzijde: 
residentieel; landschappelijk aan het westelijk deel 
en stedelijk vanuit het zuiden.
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8. Welgelegen overzijde kanaal “luxe wonen met uitzicht”

verankering

□ De Kanaaloever ligt heel geïsoleerd; hij wordt 
gevoed vanuit het achterland van de noord-oost 
zijde van Apeldoorn. De kanaaloever heeft overigens 
een heel beperkte relatie met het oostelijk gelegen 
gedeelte van de stad. Alle eerste ordelijnen zijn kort. 
Het kruispunt in de Deventerstraat - Zutphensestraat 
maakt de relatie met de oostelijke wijken zwak. 
Mede door de geringe diepte hebben knips weinig 
invloed op het bereik.

interpretatie

□ De kanaalzone heeft grote stedelijke potentie, 
maar dit vergt een verbetering van de verbindingen 
langs het kanaal. Vanwege de recreatieve potentie 
van de kanaalzone dient hier geen sprake te zijn van 
een hoofdontsluiting voor autoverkeer, maar juist 
op het niveau van woon- of stadsstraten kan voor 
een belangrijke continuïteit langs de oevers worden 
gezorgd.

Een verbetering van het kruispunt Deventerstraat 
- Zutphensestraat maakt een aansluiting op de 
Zutphense straat duidelijk en sterker. Pas dan 
zou de kanaaloever een openbare wandeling 
kunnen vormen. Alleen met een extra brug zou het 
onderdeel van een binnenstedelijk circuit kunnen 
vormen. De stap over het kanaal is vereist willen 
ontwikkelingen langs beide oevers daadwerkelijk van 
de grond komen. Wordt de sprong over het kanaal 
niet gemaakt dan blijft de westoever per definitie een 
doodlopend einde.

Wanneer de wegen langs het kanaal een continu 
stelsel vormen, zou dit stukje boulevard een 
belangrijke wandeling kunnen worden. Wandelen 
en fietsen op laagschalig dynamisch niveau is de 
voornaamste potentie. Het kan daarmee het kanaal 
(dat in de stad van niets naar nergens gaat) een 
belangrijker positie in Apeldoorn geven. De ligging 
op de zon met zicht op de binnenstad is bijzonder, 
maar de kanaaloever mist nog de aansluiting op 
het binnenstedelijk gebied voor een stedelijke 
betekenis in de vorm van functies en voorzieningen. 
Daarmee is het de opgave om het kanaal vooral 
als woonkwaliteit met een algemene recreatieve 
betekenis neer te zetten (zie tevens blz. �6-�7).
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9. Beekpark “exclusief woonpark”

verankering

□ Het Beekpark ligt heel dicht bij de binnenstad en 
maakt deel uit van dit lijnenstelsel. Het is echter 
zeer locaal gedragen met nauwelijks lange lijnen. 
Het bereik is aanzienlijk minder dan dat van het 
nabijgelegen Oranjepark (7). Het Beekpark heeft 
ook geen connecties met het oostelijk deel van 
Apeldoorn en daardoor minder een betekenis als 
stadspark voor de hele stad. De “knips” hebben 
weinig invloed op het bereik van het park. 

interpretatie

□ Betekenis heeft het park vooral als binnentuin van 
de stad, maar niet zozeer als park voor de stad als 
geheel. Het Beekpark zou opgevat kunnen worden 
als “Schmuckplatz”: een sierlijke plek die soms door 
een uitbundige bloei van beplanting aandacht trekt. 
Het Beekpark zou een exclusieve functie moeten 
hebben om publiek te trekken. Het heeft daardoor 
een sterke functionele drager nodig (bijvoorbeeld 
museumpark) om inhoud te krijgen. Het park is 
dan een specifieke bestemming: beeldentuin, 
buitenexpositie met mogelijk een ceremoniële 
betekenis. 

Belangrijk is de nabijheid van het Caterplein voor 
de levendigheid; daardoor is het aangehaakt bij de 
levendigheid van de binnenstad. Het park zou een 
reeks kunnen vormen met het Marktplein, CODA-
plein en het Loo als culturele route. Dit vergt een 
keuze uit de verschillende lijnen om één lijn hiervan 
duidelijk te maken als culturele drager voor de stad. 
Twijfels zijn mogelijk over het bestaansrecht van 
het park door de doorsnijding voor autoverkeer; een 
private ontwikkeling in het park is dan ook denkbaar. 
Die kan de betekenis van het park nog exclusiever 
maken.
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10. Stationsplein “voetgangersentree naar de binnenstad”

Tijdens de workshop is ervoor gekozen de 
oorspronkelijke situatie met de spoorovergang in het 
verlengde van de Hoofdstraat als uitgangspunt te 
nemen. In de “bonustrack 3” is de vergelijking met 
de nieuwe situatie uitgewerkt (zie blz. 58-61).

verankering

□ De eerste ordelijnen zijn kort; bij de tweede 
orde zijn een aantal lange lijnen betrokken en bij 
de derde orde wordt een groot deel van de lange 
verkeerslijnen van de stad bereikt. Dit maakt 
het stationsplein tot een middelpunt in de stad. 
Opvallend is dat met name het noord-westelijk deel 
van de stad fijnvertakt is aangesloten in de derde 
orde.

Functioneel is het Stationsplein door de inrichting 
echter niet op autoverkeer ingesteld. Vermoedelijk 
levert dit een probleem op met auto’s en bussen. 
Er is een directe aansluiting op het noordelijke 
binnenstadsgebied en slechts heel beperkt op het 
zuidelijke stadsdeel. Het spoor is een belangrijke 
barrière in de stad. Alleen voor langzaam verkeer is 
het Stationsplein goed bereikbaar. 

De knips rond de binnenstad betekenen een sterke 
inkorting van het bereik in zuidelijke en oostelijke 
richting. Daardoor is de noordzijde van het spoor 
nauwelijks onderdeel van het autodomein. Het 
station is vooral voetgangersentree naar de 
binnenstad. De reeks connectivity kaarten tonen 
ook het belang aan van de bereikbaarheid van het 
station voor fietsers.

interpretatie

□ Op de huidige locatie heeft het station met 
omgeving vooral een rol als centraal station voor 
de voetganger (toerisme, winkelen). Het station 
sluit goed aan op de binnenstad en heeft vooral 
een belangrijke betekenis als entree naar het 
winkelgebied en de voornaamste stedelijke functies 
van Apeldoorn. De positie is daarmee vergelijkbaar 
met bijvoorbeeld het Amsterdamse Centraal Station.

Het lijkt echter moeilijk om een efficiënte “park-
and-ride” te realiseren op het Stationsplein 
aangezien het nauwelijks een functie als stedelijk 
vervoersknooppunt kan vervullen. Wanneer daarbij 
de entree ook op de zuidkant gericht is, kan 
zich een knooppunt ontwikkelen rond het ROC 
gedeelte. Vergelijk voor het mogelijk bereik van het 
stationsplein bijvoorbeeld met  Stationsplein-Zuid 
(1�). Een extra onderdoorgang is dan noodzakelijk 
met een koppeling naar het Talensplein (11). Het 
busstation zou dan aan de zuidkant een goede plek 
hebben gevonden (zie verder blz. �8-61).
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11. Talensplein “toekomstig uitgaansplein”

verankering

□ De eerste ordelijnen van het plein zijn kort. Bij de 
tweede orde zijn een aantal lange lijnen betrokken, 
zoals bij het Stationsplein (10). In de derde orde 
is een groot bereik voor handen. Opvallend is dat 
ook het zuidelijk en oostelijk deel van Apeldoorn is 
aangesloten. Daarmee heeft het Talensplein qua 
ligging de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot 
een plein van stedelijke betekenis. 

De knip ter plaatse van het kanaal vermindert 
dit bereik in oostelijke richting echter sterk. De 
kansrijke positie is gebaat bij continuïteit van 
de kanaalverbinding in de Molenstraat en in het 
verlengde hiervan van het kruispunt Deventerstraat 
en Zutphensestraat.

interpretatie

□ De plek heeft relatief weinig potentie in noord-
zuidrichting. Het heeft daarmee ook weinig potentie 
als winkelplein, omdat de eerste orde lijnen kort zijn 
en het plein daarmee weinig voorbijgangers krijgt. 
Bovendien sluit het slecht aan op het bestaande 
winkelgebied; het ligt terzijde van de belangrijke 
routes tussen station en binnenstad. Het plein is 
geschikt voor een disco of bioscoop; het behoeft een 
sterke publiekstrekker voor een eigen identiteit. Het 
grote bereik in de derde orde maakt een dergelijke 
stedelijke betekenis haalbaar. Het noord-zuidbelang 
kan alleen ontwikkeld worden met een verregaande 
kanaalzone ontwikkeling. Verbetering van het 
kruispunt Deventerstraat / Zutphensestraat kan juist 
voor het oostelijk deel van de stad belangrijk zijn. 
De transit beweging wordt hier belemmert door de 
kortsluitingen ter hoogte van het kanaal. Aansluiting 
op het station en op het kanaal kan eveneens 
verbeterd worden.

Het plein heeft een kunstmatige positie in de 
stad: het is niet aangesloten op de binnenstad via 
rechtstreekse lijnen. Dit vraagt om een heldere 
inrichting van het openbaar gebied. De plek ligt 
in een nicheruimte van de stad. Verbetering van 
de aanhechting bij het ROC via de Kanaalzone of 
idealiter rechtstreeks via een nieuwe spoortunnel 
verbetert de positie van het plein enorm. Een directe 
aansluiting tussen ROC en Talensplein zou hier 
het uitgaanscentrum voor jongeren in de stad van 
kunnen maken.
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12. Haven-centrum plein “mogelijke hangplek”

verankering

□ De ligging van het Haven-centrumplein is 
vergelijkbaar met het Muzenplein in Den Haag. Dit 
Haagse plein ligt centraal, maar verscholen; de 
voornaamste routes passeren op enige afstand. 

Het Haven-centrumplein pakt de kanaalzone en de 
Stationsstraat. Het heeft daardoor een aanhechting 
aan de grote lijnen van Apeldoorn. Het lijkt 
ogenschijnlijk een enorm bereik te hebben door de 
aanhechting aan lange lijnen in de stad, maar de 
betekenis als verbindende diagonaal is twijfelachtig. 
Door de diagonaal tussen de belangrijkste oost-
westlijnen in heeft het vooral een interieur betekenis. 
Inzetten op de ontwikkeling van het Talensplein en 
het Stadsterras maakt van dit plein een overbodige 
luxe voor de stedelijke ontwikkeling. Het plein wordt 
geen onderdeel van een route naar het kanaal; het is 
geen alternatief voor de beide andere oostwest lijnen 
Kanaalstraat en Molenstraat. 

De beide ingangen naar het plein maken dit plein 
voor de stad echter van veel groter belang dan het 
CODA -plein. De knips rond de binnenstad hebben 
weinig invloed op de reikwijdte; zelfs de knip in de 
Molenstraat heeft betrekkelijk weinig invloed.

interpretatie

□ De maat van het plein suggereert een belangrijke 
stedelijke betekenis, maar de positie in het weefsel 
maakt dat niet waar. Door de directe koppeling aan 
belangrijke lijnen kan het juist een hangplek worden 
waar jongeren zich uit de gecontroleeerde drukte 
van de binnenstad kunnen terugtrekken. Vergelijk 
dit plein bijvoorbeeld met de Van Oldenbarneveldt-
plaats in Rotterdam; dit is een problematische 
locatie waar zwervers en junks zich uit de drukte 
van het winkelgebied kunnen terugtrekken. Als 
locatiekeuze van belangrijke functies is het de 
vraag of deze plek daarmee opgeladen moet 
worden ten koste van andere plekken in de stad 
zoals bijvoorbeeld de Molenstraat. Het zou een 
commercieel concentratiepunt kunnen zijn, maar 
dan drain je andere plekken in de stad. Het plein 
kan alleen functioneren als een object (bijvoorbeeld 
een shopping mall) maar dat gaat ten koste van 
de diversiteit aan overige plekken. Beter is het 
om het plein te verkleinen of te versmallen tot een 
aangenaam interieur en voor stedelijke functies als 
een zwembad en fitnesscentrum in te zetten op een 
aantal andere kleine plekken zoals het Stadsterras 
(�) en het Talensplein (11). 

Het Centrum-havenplein kan daarmee wel degelijk 
een circuit te maken. Het kan daarmee een semi-
openbare tuinenreeks vormen (mogelijk afsluitbaar). 
Sterk privatiseren en onttrekken aan het publieke 
domein kan zeker een waardevolle plek opleveren, 
die, als een middeleeuws Begijnhof, veilig en 
beschut in de binnenstad ligt.
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13. Brink- / Amaliapark “westelijk portaal naar de binnenstad” 

verankering

□ Het Brinkpark of Amaliapark is een kruispunt van 
eerste orde lijnen; de oost-westlijn  is hierbij lang, 
de noord-zuidlijn kort. Het park is gedomineerd door 
bewegingslijnen, aan de rand van het centrum. De 
spoorlijn is een aanzienlijke barrière voor het bereik 
in zuidelijke richting. Daardoor is er vrijwel geen 
relatie met het zuiden. De belangrijkste betekenis 
komt vanuit het centrum, het noorden en het westen. 
Daar is evenwel voor de betekenis als stadspark 
concurrentie met de andere stadsparken en de 
bossen. 

Door de westelijke oriëntatie hebben de knips rond 
de binnenstad weinig invloed op het bereik.

interpretatie

□ De belangrijkste kwaliteit van het Brinkpark / 
Amaliapark is de mogelijkheid om programma 
aanvullend op dat van de binnenstad te bieden. Het 
park zit in een scheg op een locale eerste ordelijn 
naar het westen, de Prins Willem Alexanderlaan. 
Het is een onderdeel van deze laan als ruimtelijke 
verbreding en vormt de westelijke entree naar de 
binnenstad. 

Momenteel is het park onderdeel van de 
onaantrekkelijke “buitenomstraten”. Het park kan 
meer allure aan deze ingang naar de binnenstad 
bieden.

Het park is goed aangesloten op het centrum. Dit 
maakt het tot een plek met een potentie voor een 
openbaar gebouw met stedelijke betekenis als een 
bibliotheek of een wijkcentrum. Daarnaast zijn in de 
open lucht aanvullende actieve functies denkbaar 
voor bijvoorbeeld skeelers en skaters.
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14. Stationsplein-Zuid “auto-entree naar de binnenstad”

Tijdens de workshop is ervoor gekozen de 
oorspronkelijke situatie met de spoorovergang in het 
verlengde van de Hoofdstraat als uitgangspunt te 
nemen. In de “bonustrack 3” is de vergelijking met 
de nieuwe situatie uitgewerkt (zie blz. 58-61).

verankering

□ Het Stationsplein-Zuid goed aangesloten op het 
zuidelijk en zuidwestelijk deel van Apeldoorn. Er zijn 
sterke bovenlokale lijnen die de zuidwestkant met de 
binnenstad verbinden. De oostzijde van Apeldoorn 
is hierbij slecht aangesloten. In drie stappen zijn 
de belangrijkste ontsluitingswegen van Apeldoorn 
bereikt. De zuidzijde van het station heeft daardoor 
een goede toegang voor het autoverkeer vanuit 
zuidelijke richting. De knips rond de binnenstad zijn 
hierop van weinig invloed.

Een opmerkelijk verschil met het Stationsplein-
Noord (10) is dat deze noordzijde een fijnvertakt 
weefsel kent tot op het niveau van woonstraten. 
De noordzijde heeft daarmee vooral een betekenis 
voor voetgangers en fietsers of locaal autoverkeer. 
De zuidzijde van het station kent een betere 
aanhechting bij de belangrijkste verkeerswegen 
in de stad. Het heeft daarmee vooral potentie als 
vervoersknooppunt. 

interpretatie

□ Om de rol van vervoersknooppunt echt te 
vervullen is allereerst een sterke verbetering nodig 
van de koppeling over het kanaal. De locatie 
Stationsplein-Zuid had zich goed geleend voor het 
busstation. Dat zou de samenhang aan weerszijden 
van het spoor kunnen verbeteren. Het had 
daarmee ook de ontwikkeling rond het ROC kunnen 
versterken, met een belangrijke “park-and-ride” 
functie voor het station.

Als de entree van het station meer oostelijk zou 
liggen zou verder oostwaarts een belangrijkste 
entree komen te liggen voor de stad.  Daarmee 
verliest dit stationsplein evenwel de huidige 
betekenis als route en hoofdingang naar de 
binnenstad voor locaal verkeer vanaf het zuiden. 
Deze ontwikkeling is echter reeds in gang gezet door 
de toekomstige afsluiting van de spoorpassage bij 
de Arnhemseweg / Hoofdstraat.
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15. pleintje aan het Kanaal “intieme plek aan het kanaal”

verankering

□ De eerste ordelijn is heel geïsoleerd door de 
positie van het Apeldoorns kanaal. Het pleintje pakt 
geen tweede ordelijnen van locale betekenis. In 
de tweede orde zijn alleen een aantal belangrijke 
dwarslijnen over het kanaal betrokken. Het plein is 
opvallend goed aangesloten in de derde orde op het 
noordelijk deel, maar het slaat vreemd genoeg een 
aansluiting met de duurdere buurt over. Opvallend 
is ook dat de zuidwestoever meer aanhechting 
heeft bij de stad dan de noordoostoever. Vergelijk 
hiervoor bijvoorbeeld met  Park Welgelegen (8). Als 
verbindingslijn heeft de zuidwestelijke kanaaloever 
voor de connectie van verschillende buurten meer 
betekenis dan de noordoostoever.

interpretatie

□ Het plein heeft een slechte bezonning. De 
overzijde van het kanaal is daardoor meer geschikt 
voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een grand-
café. Ook een aanlegplaats voor bootjes zou aan de 
overzijde meer geschikt zijn. 

Het pleintje zou door de aanhechting bij de 
binnenstad potentie kunnen hebben voor heel 
specifieke functies als een stadshotel. Er is ook een 
potentie voor bijvoorbeeld specialistische galeries; 
het gaat hier om bijzondere winkelfuncties die 
geen belang hebben bij buren met vergelijkbare 
functies. Het pleintje kan voor dergelijke functies een 
aantrekkelijk voorhof vormen, waar de auto even 
voorrijdt om bezoekers af te zetten. 

Als op deze plaats een fiets- / voetgangersbrug naar 
de overzijde ligt, wordt het noordelijk deel van de 
stad hier tevens beter aangehecht bij het centrum. 
Het plein heeft alleen een grotere potentie voor 
stedelijke voorzieningen bij ontwikkeling van de 
kanaalzone als geheel. 
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16. Binnenterrein Beekstraat “overkapte markthal?”

verankering

□ Vergeleken bij het huidige Markplein verliest 
het binnenterrein één stap aan “connectivity”. Het 
huidige Marktplein is in de derde orde aangesloten 
op het netwerk van de binnenstad. Daarmee is 
-- zonder verdere maatregelen -- de markt op het 
binnenterrein minder vindbaar en minder verbonden 
met de stad dan op de huidige locatie.

interpretatie

□ De markt mag zich daarom niet geheel 
terugtrekken op dit binnenterrein. Alleen als semi-
permanente overkapte markthal voor bijvoorbeeld 
verswaren is deze plek geschikt, wanneer ook buiten 
marktactiviteiten aanwezig zijn (vergelijkbaar met 
versmarkten in Zuid en Midden Europa).

Belangrijk is een ruime en herkenbare entree 
aan het Marktplein. Maar ook aan de zuidzijde is 
een koppeling mogelijk aan het netwerk van de 
binnenstad via de Beekstraat - Brinklaan met een 
potentieel marktdeel op de Brinkstraat.  Er is geen 
directe koppeling met de Hofstraat (zie 17), maar dit 
is naar Utrechts voorbeeld verder te ontwikkelen. 
In Utrecht vindt op zaterdag een verswarenmarkt 
plaats op het Vredenburg, een bloemenmarkt op 
het Janskerkhof en langs de Oudegracht. In de 
Breedstraat is ’s morgens een stoffenmarkt. Hoewel 
deze plekken niet een aaneengesloten circuit 
vormen is er toch door tussengelegen pleinen met 
terrassen een levendig en goed functionerend 
geheel gevormd. 

Door de ingang als icoon vorm te geven ontstaat 
een bijzondere marktpassage die koppelt tussen 
Hofstraat, Beekstraat en Marktplein. Knips herstellen 
bij Zutphensestraat en verbetering aanbrengen 
in de bereikbaarheid aan de westzijde kan het 
feitelijk bereik vergroten. Het nieuwe marktcomplex 
ligt als een ketting van marktlocaties rondom de 
parkeergarages. Deze werken als overstapstation en 
kunnen de marktpleinen tot een onderdeel van een 
binnencircuit maken.
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17. Hofstraat “onderdeel van een rondje binnenstad”

verankering

□ De Hofstraat is één van de mogelijke locaties voor 
de weekmarkt. Het connectivity-patroon kent korte 
lijnen, de plek is locaal goed aangehecht, maar met 
de belangrijkste oriëntatie naar het noordwesten. 
De locale aansluiting is overigens minder goed dan 
die van het Raadhuisplein. De Hofstraat heeft geen 
evenwichtige ontsluiting naar alle kanten van de 
stad; de straat is arm in directe toegankelijkheid. 
De Hofstraat ligt wel aan de “binnenring” van 
het centrum en goed tussen verschillende 
parkeergarages. De Hofstraat is niet een typische 
doorgangsruimte, en ligt direct aangehecht aan de 
Hoofdstraat; dit verleent de Hofstraat potentie voor 
verblijfskwaliteit.
 

De knips rond het centrum amputeren een 
aanzienlijk deel van het bereik, met name in 
zuidelijke en oostelijke richting.

interpretatie

□ De Hofstraat is een geschikte locatie voor een 
markt.  Het ligt beter dan de huidige marktlocatie, 
maar mist de icoonwaarde van het stadhuis aan het 
huidige Marktplein. De Hofstraat komt in beeld met 
de mogelijkheid voor het opsplitsen van de markt. 
Het kan een onderdeel uitmaken van een klein circuit 
in de binnenstad van verschillende marktplekken. 
Vergelijk bijvoorbeeld de reeks van markten in de 
Utrechtse binnenstad.

De overgang bij het spoor in de Arnhemseweg / 
Hoofdstraat moet hier wel voor open blijven om 
een goede zuidelijke aanhechting te behouden! 
De koppeling naar de oostkant van de stad 
heeft verbetering van het knooppunt Zutphense 
straat / Deventerstraat nodig. Er is een verband 
met het Stadsterras, het Brinkpark en de beide 
binnenstadslijnen. Het kan daardoor een functie 
vervullen als passage in de letterlijke betekenis van 
“doorsteek”.
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18. Kanaalpark westzijde “belangrijk passtuk in de stad”

verankering

□ Het Kanaalpark aan de westzijde van het 
Apeldoorns Kanaal heeft een evenwichtige 
aansluiting naar beide zijden van de stad. Dankzij 
de enorme variatie aan lijnlengten wordt in de 
derde orde bijna heel Apeldoorn gepakt. Ook 
fijnere lijnen als woonstraten zijn in het bereik van 
het Kanaalpark-West opgenomen. Dit maakt deze 
plek tot één van de belangrijkste locaties in de 
ontwikkeling van de Kanaalzone. Niet alleen als 
park, maar ook voor bijzondere functies is dit een 
goed aangehechte locatie.

De knips rond de binnenstad hebben weinig invloed 
op het feitelijk bereik van dit gebied.

interpretatie

□ Belangrijk is om beide aansluitingen richting 
het Brinkpark en Zutphensestraat te verbeteren.
Daarmee kan juist deze locatie fungeren als 
koppelstuk tussen het oude, westelijke deel van 
Apeldoorn en het recenter ontwikkelde oostelijk deel. 
Als park zal het Kanaalpark-westzijde minder goed 
functioneren dan het Kanaalpark aan de overzijde 
(8). De overzijde ligt immers beter op de zon en 
heeft een mooie terugblik op de binnenstad. De 
westzijde is daarom belangrijk als groene route, en 
veel minder als verblijfsplek. Het is denkbaar om de 
parkreservering om deze reden te versmallen en een 
cruciale gebouwde voorziening toe te voegen. 

De westzijde van het kanaal zou bovendien heel 
belangrijk kunnen worden als autoverbinding in 
de vorm van een doorkoppeling voor een kort 
circuit rond de binnenstad. Het is daarmee ook van 
betekenis voor de ontwikkeling van het ROC gebied 
in de scheg langs het kanaal. 

Er ontstaat mettertijd een waardevolle potentie als 
een stadsboulevard met ontwikkelingen voor de 
gehele binnenstad. Hiervoor is het echter een eerste 
vereiste dat de aanvoerlijnen in oost-west richting 
de kanaalzone vanuit de binnenstad voeden. De 
combinatie met de oostoever levert een interessante 
lasnaad op voor de stad: een asymmetrisch profiel 
met wandeling en auto-ontsluiting aan de westzijde, 
en verblijfskwaliteit aan de oostzijde op de zon en 
met terugblik op de stad. 
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19. Pleintje Asselsestraat “bescheiden plek met enorm bereik”

verankering

□ Het pleintje aan de Asselsestraat heeft ongeveer 
dezelfde verankering als het Leienplein (2). Het 
is gelegen aan vergelijkbare belangrijke en lange 
verplaatsingslijnen. Het pleintje pakt in de derde orde 
de hele westzijde. De Druckerstraat is bovendien 
een belangrijke lijn naar het zuiden. De gehele 
westelijke helft van Apeldoorn valt daardoor binnen 
het bereik.
 

Door de westelijke oriëntatie zijn de knips rond de 
binnenstad ook van weinig invloed op het feitelijk 
bereik van het pleintje aan de Asselsestraat. Er 
gelden voor dit pleintje dan ook dezelfde spelregels 
wat betreft potenties als het Leienplein (2). 

interpretatie

□ Het pleintje heeft weinig potentie als een 
verblijfsplek, maar door de sterke zuidlijn is het 
geschikt voor specialistische winkels als kleinere 
bouwmarkten, supermarkt of een witgoedwinkel. De 
plek ligt autonoom ten opzichte van het centrum en 
heeft hiermee geen concurrerende positie.
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20. Sprengenpark “klein juweel in een ring van bos”

verankering

□ Het Sprengenpark ligt met name verankerd 
dankzij de Asselsestraat. De dieptewerking van 
deze lijn bepaalt de rol van het Sprengenpark voor 
de stad. De ingang aan de Asselsestraat is dan ook 
van grote betekenis voor een goed gebruik van het 
park. Hier ligt de voornaamste entreeruimte van het 
park. De positie ten opzichte van de nabijgelegen 
bossen maakt het park echter kwetsbaar. De 
concurrentieslag ten opzichte van de bossen kan 
het feitelijk alleen aangaan door een kleine, heel 
hoogwaardig ingerichte voorziening te bieden.

interpretatie

□ Betekenis heeft het Sprengenpark alleen voor het 
westelijk deel van Apeldoorn: een buurt/wijkpark. 
Het Sprengenpark krijgt niet zo maar betekenis 
als stadspark; een vergelijking met het Oranjepark 
(7) laat de verschillende potenties van beide 
plekken zien. Het Sprengenpark ondervindt door de 
westelijke ligging concurrentie van de nabij gelegen 
bossen. De noordelijke strip van het Sprengenpark 
zou om die redenen theoretisch te versmallen zijn 
door toevoeging van woningbouw. Daarmee is het 
intensiveren van het gedeelte bij de vijver langs de 
Asselsestraat mogelijk. Of juist door sport toe te 
voegen in de oostwest strip kan het gebruik worden 
geïntensiveerd. Daarmee is het mogelijk om het 
Sprengenpark te verkleinen tot een intensiever 
gebruikt en levendig buurtpark. Als kostbaar kleinood 
van een hoogwaardig niveau kan het op bijzondere 
momenten ook voor de hele stad een betekenis 
hebben. Het rosarium in het Westbroekpark van Den 
Haag, dat dicht tegen de duinen aanligt, is hiervoor 
een mooie illustratie.
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□ De Drie-Staps analyse is een instrument om de 
interne structuur van de stedelijke openbare ruimte 
te beoordelen. De methode is eenvoudig toe te 
passen en geeft een helder beeld van de netwerken 
van de verschillende plekken in een stad.

Het connectivity onderzoek geeft weliswaar veel 
informatie, maar belicht slechts één aspect van de 
structuur van de stad. Het is als het ware een soort 
bloedonderzoek van de stad, maar het gaat te ver 
om hiermee de patiënt gezond te verklaren, laat 
staan om van hem te beweren dat hij gelukkig is.

Voor een volledige stadsanalyse is bijvoorbeeld 
ook onderzoek nodig naar de stedenbouwkundige 
structuur, de verkeersorganisatie en de ontwikkeling 
van het gebouwde programma in de stad. Om tot 
een structuurplan voor de parken en pleinen van 
de binnenstad van Apeldoorn te komen zijn ook 
deze analyses noodzakelijk, maar het connectivity 
onderzoek kan voor de ontwikkeling van een 
visie voor de binnenstad waardevolle conclusies 
opleveren. Na voorafgaande beschrijving van de 
voorafgaande twintig verschillende plekken in en 
rond de binnenstad zijn ook een aantal algemene 
conclusies te trekken.

□ Apeldoorn is ontstaan op een kruising van twee 
landwegen; dit zijn de huidige Zutphensestraat / 
Deventerstraat / Asselsestraat in oostwest richting 
en Zwolseweg / Hoofdstraat / Arnhemseweg in 
noordzuid richting. Deze lange landschappelijke 

conclusies

lijnen geven het centrumgebied een groot bereik. 
Het is echter opvallend dat de zijwegen van deze 
lange lijnen vaak kort zijn. Mogelijk is de landelijke 
traditie en organische groei van Apeldoorn hier 
de oorzaak van. Er is daardoor een boomachtige 
vertakkingstructuur gevormd, waardoor relatief 
weinig dieptewerking is ontstaan in de tweede 
orde lijnen. Dit is duidelijk anders dan een meer 
gridachtige structuur van lange lijnen die elkaar 
haaks kruisen, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam is 
te zien.

De noordzuid richting heeft zich sterker ontwikkeld 
dan de oostwest richting. De noordzuid lijnen 
zorgen voor een goede aansluiting bij het landelijke 
rijkswegenstelsel. Deze lijnen vervullen in het 
“connectivity-patroon” vooral de betekenis van 
uitvals- of invalswegen. Ook de verbinding van de 
binnenstad met het stationsgebied is in feite een 
korte noordzuid lijn, die onderdeel uitmaakt van dit 
stelsel van uitvalslijnen.

De oostwest lijnen zijn minder goed ontwikkeld. 
De kanaalzone vormt een duidelijke onderbreking 
in de continuïteit van de meeste oostwest lijnen. 
Ook de latere inrichting van de binnenstad als 
voetgangersgebied heeft een onderbreking in het 
oostwest patroon opgeleverd. De oostwest lijnen 
zouden juist een grote rol kunnen spelen in de 
interne aanhechting van de verschillende stadsdelen 
van Apeldoorn. Met name de oostzijde van de 
stad zou beter verbonden kunnen worden met 
het gedeelte aan de overzijde van het Apeldoorns 
kanaal. Het is bijvoorbeeld opvallend dat de meeste 
pleinen en parken in de binnenstad een goede 
aanhechting kennen in westelijke richting, maar 
nauwelijks naar het oostelijk deel van de stad.

□ De verkeersinrichting blijkt ingrijpende gevolgen 
te hebben voor de structuur van lange lijnen 
in de openbare ruimte. In feite is een “hybride” 
verkeersstructuur te vinden, een amalgaam van 
verschillende verkeerskundige noties, zoals in 
veel gegroeide steden kan worden aangetroffen. 
Gedeeltelijk zijn nieuwe verkeerslijnen aangebracht 
om het toegenomen autoverkeer op te vangen. De 
Europaweg en de OostVeluweweg zijn hier goede 
voorbeelden van. Sommige oude, landschappelijke 
lijnen vervullen echter nog steeds -- soms 
gedeeltelijk -- een rol in de verkeersafwikkeling van 
het in- en uitgaande autoverkeer. De Arnhemseweg, 
Zwolseweg en Zutphensestraat vormen een 
onderdeel van het hoofdverkeersnet, maar dit 
heeft wel een aantal ingrijpende onderbrekingen 
gevergd, zoals bijvoorbeeld in de afbuiging van de 
Arnhemseweg naar de Koning Stadshouderlaan. 
Ook vanuit noordelijke richting wordt het autoverkeer 
herhaaldelijk “uit het spoor” gehaald, zoals bij 
het Beekpark. Dit maakt de oriëntatie voor de 
automobilist ingewikkeld. 

De inprikkers naar de parkeergarages zijn daardoor 

ook moeilijk herkenbaar. Deze zijn losgekomen 
van de belangrijke noordzuid en oostwest lijnen, 
waardoor ze niet vanzelfsprekend hierop aansluiten. 
Dit wordt niet gecompenseerd door bijvoorbeeld een 
ruimtelijk als zodanig herkenbare binnenring rond 
de binnenstad, die de parkeergarages onderling 
koppelt.

Deze verkeersstructuur lijkt het gevolg te zijn van 
een planningsaanpak van de verkeersafwikkeling. 
De organisatie van het autoverkeer is leidend 
gemaakt, waardoor letterlijk paaltjes in de weg de 
auto’s moeten sturen. Hier doet zich het gemis 
voelen van een meer integrale ontwerpbenadering, 
waarbij stedenbouw, verkeer en het gebruik van de 
openbare ruimte voor alle verkeerssoorten met hun 
behoefte aan natuurlijke oriëntatie samengaan. 

Dit zou hersteld kunnen worden door oude, lange 
lijnen voor al het verkeer toegankelijk te maken, 
maar bijvoorbeeld door de variatie in wegbreedtes 
de autocapaciteit aan te sturen. Op smallere wegen 
zal het autoverkeer achter fietsers blijven hangen, 
waardoor vanzelf het snellere autoverkeer de 
bredere profielen opzoekt. Ook is het zinvol om 
een aantal oostwestverbindingen over het kanaal 
voor al het verkeer weer open te stellen; dit geldt 
evenzeer voor de spoorpassage bij de binnenstad, 
die momenteel alleen voetgangers en fietsers 
functioneert.

□ Er vallen een aantal nieuwe plekken op door hun 
potentie op basis van het connectivity onderzoek. 

Het Talensplein kan een belangrijk knooppunt 
worden in oostwestrichting. Wanneer hier een extra 
spoortunnel zou worden aangebracht, krijgt het een 
schakelfunctie naar alle richtingen.

Het Centrumhaven plein ligt eveneens goed 
verankerd in een wijd gebied. Omdat het echter 
een diagonaal vormt in het patroon van oostwest 
en noordzuidlijnen kan verwacht worden dat het 
minder betekenis krijgt voor passanten. Het risico 
bestaat dat het plein een verzamelplek wordt voor 
ongewenste activiteiten, die een luwe binnenruimte 
zoeken net naast de drukte van de hoofdaders.

Ook de Hofstraat kent een goede verankering met 
een alzijdige oriëntatie. De huidige knips rond de 
binnenstad hebben echter veel invloed op het bereik. 
Voor een programmatische ontwikkeling van de 
Hofstraat zouden hier meer lijnen weer opengesteld 
moeten worden.

De Asselsestraat heeft vooral een doorgaand 
karakter, waardoor verblijfskwaliteiten op de pleinen 
langs deze straat weinig potentie zullen hebben.

□ Tenslotte zijn er een drietal bijzondere stedelijke 
“bonustracks” die apart zullen worden toegelicht: de 
markt, de kanaalzone en de stationsomgeving.
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bonustrack 1: de markt

□ Om het Marktplein beschikbaar te houden voor 
evenementen wordt bestudeerd of de markt op het 
binnenterrein tussen Marktlein en Beekstraat een 
plaats kan vinden. Met toekomstige hogere eisen 
aan het koelen en bewaren van verswaren, zou 
hier een markthal gemaakt kunnen worden als semi 
permanente versmarkt. Het huidige Marktplein kent 
een redelijk verankering. De verankering van het 
plein bestaat uit hele korte lijnen in met name de 
eerste en tweede orde en deels ook in de derde 
orde. De derde orde heeft een bescheiden gebied, 
maar pakt overigens wel alle uitvalswegen. In drie 
stappen is het Marktplein daardoor aangehecht bij 
het landelijk stelsel van verkeer- en spoorwegen. Het 
plein is daardoor goed ontsloten voor autoverkeer, 
bijvoorbeeld voor de huidige marktfunctie.

Vergeleken bij het huidige Markplein verliest het 
binnenterrein tussen Marktplein en Beekstraat één 
stap in connectivity. Daarmee is –zonder verdere 
maatregelen- de markt op het binnenterrein minder 
vindbaar en minder verbonden met de stad dan op 
de huidige locatie. 

De markt mag zich daarom niet geheel terugtrekken 
op dit binnenterrein. Alleen als overkapte markthal 
voor bijvoorbeeld verswaren is deze plek geschikt, 
wanneer ook buiten marktactiviteiten aanwezig zijn. 
Belangrijk is een ruime entree aan het Marktplein. 
Maar ook aan de zuidzijde is een koppeling 
mogelijk aan het netwerk van de binnenstad via de 
Beekstraat - Brinklaan met een potentieel marktdeel 
op de Brinkstraat.  Er is geen directe koppeling 
met de Hofstraat (zie 17), maar dit is naar Utrechts 
voorbeeld verder te ontwikkelen. In Utrecht vindt op 
zaterdag een verswarenmarkt, een bloemenmarkt 
en een stoffenmarkt plaats op verschillende locaties 
(zie 16. Binnenterrein Beekstraat). Hoewel deze 
plekken niet een aaneengesloten circuit vormen is 
er toch door tussengelegen pleinen met terrassen 
een levendig geheel gevormd. Eenzelfde circuit 
is mogelijk in Apeldoorn van Marktplein, via de 
markthal naar de Beekstraat, Brinklaan, Hofstraat, 
Hoofdstraat en Raadhuisplein. Daarmee kan 
de markt zichtbaar blijven in de binnenstad van 
Apeldoorn. 17. Hofstraat met knips (auto) 1e, 2e & �e orde

16. Beekstraat met knips (auto) 1e, 2e & �e orde

�. Marktplein met knips (auto) 1e, 2e & �e orde

�. Raadhuisplein met knips (auto) 1e, 2e & �e orde

compilatie marktlocaties, potentiële / maximale situatie (lv) 1e & 2e orde op de topologische ondergrond
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bonustrack 2: de kanaalzone

De voetgangersbrug ter plaatse van het “Potlood” is 
aanvankelijk over het hoofd gezien maar uiteindelijk 
niet meegenomen in de analyse omdat de impact op 
het stedelijk weefsel dermate gering is dat er niets 
verandert in het eindbeeld.

□ De connectivity tekeningen van de kanaalzone 
als geheel maken het verschil in typologie tussen 
de ooszijde van de stad en de westzijde van de 
stad bijzonder duidelijk: in oost is er sprake van 
een ringvormige structuur, overeenkomstig de 
“moderne” opzet van de infrastructuur. Het kanaal is 
daar direct aangesloten op het bovenlocale netwerk 
vanwaaruit het lagere (tweede en derde) orde 
systeem radiaalsgewijs aangestuurd wordt. In west 
daarentegen wordt het historische uit relatief korte 
lijnen bestaande oost-west georientieerde netwerk 
zichtbaar. De enige lange lijn in dit stelsel is de oude 
Zutphensestraat / Deventerstraat / Asselsestraat, 
maar deze is “geknipt” ter hoogte van het centrum. 

De ritmiek van bruggen is vrij grofmazig maar 
opvallend constant. Ook opvallend is dat voor de 
twee overgangen precies ten noorden en ten zuiden 
van het centrum het kanaal het eindpunt is. 

De kanaalzone is (in potentie) relatief goed 
verbonden maar heeft in werkelijkheid geen enkele 
“presence”. Het stelsel eerste orde lijnen is relatief 
grofmazig en de tweede orde bestaat uit lange 
parallelle lijnen dat in de directe omgeving van het 
kanaal nauwelijks derde orde lijnen van betekenis 
aanstuurt. Het is het gebrek aan verbinding met 
dit locale netwerk dat er voor zorgt dat het kanaal 
nauwelijks een rol van betekenis speelt, zelf 
nauwelijks lijkt te bestaan. 

En dit terwijl de kanaalzone op een hoger 
schaalniveau één van de best verankerde noord-
zuid lijnen is, met een indrukwekkende potentie als 
(stads-landschappelijke) beeld- en kwaliteitsdrager!

Wil deze potentie benut worden en de rol van 
het kanaal op het niveau van het laagschalige 
stedelijk weefsel veranderen (bijvoorbeeld een 
ontwikkeling als interne recreatieve as, maar ook 
als stedelijk front ter hoogte van het centrum) dan 
zal voornamelijk gezocht moeten worden naar de 
ontbrekende schakels in het locale (derde orde) 
netwerk. En in aansluiting op wat reeds onder (18) 
is gezegd: de stap over het kanaal is vereist willen 
ontwikkelingen langs beide oevers daadwerkelijk van 
de grond komen. Wordt de sprong over het kanaal 
niet gemaakt dan blijft de westoever per definitie een 
doodlopend einde.compilatie bruggen, potentiële / maximale situatie (lv) 1e & 2e orde op de topologische ondergrond
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bonustrack 3: de stationsomgeving

compilatie spoorpassages, potentiële / maximale situatie (lv) 1e & 2e orde op de topologische ondergrond zuidzijde station met knips (auto) 1e, 2e & �e orde

noordzijde station met knips (auto) 1e, 2e & �e orde

potentiële / maximale situatie (lv) 1e, 2e & �e orde

potentiële / maximale situatie (lv) 1e orde
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bonustrack 3: de stationsomgeving

bestaande situatie (langzaam verkeer) 1e & 2e orde op de topologische ondergrond

nieuwe situatie (langzaam verkeer) 1e & 2e orde op de topologische ondergrond nieuwe situatie (lv) 1e, 2e & �e orde

nieuwe situatie (lv) 1e orde

bestaande situatie (lv) 1e, 2e & �e orde

bestaande situatie (lv) 1e orde

□ Het stationsgebied als geheel is in sterke mate 
gekoppeld aan de noord-zuid richting. Dit geldt nog 
meer voor de bestaande Hoofdstraat passage dan 
voor de nieuwe onderdoorgang in het verlengde 
van de Stationsstraat. Het is duidelijk dat de 
bestaande spoorwegovergang een groter bereik 
heeft dan de nieuwe, maar in beide gevallen blijft 
de oostzijde van de stad onderbelicht. Als de knips 
worden meegenomen valt, in beide gevallen, ook 
het grootste deel van het oostelijk territorium weg 
omdat de enige lange lijn, de Zutphensestraat 
/ Deventerstraat / Asselsestraat dan niet meer 
meedoet. Verbetering van de oost-west verbindingen 
is overduidelijk een terugkerend thema in de stad.

Verplaatsen van de spoorwegpassage van de 
Hoofdstraat naar de Stationsstraat zal zonder enige 
twijfel consequenties hebben voor de wijze waarop 
beide straten gebruikt en ingericht gaan worden. 
Immers, de wijze waarop gebruikers zich door het 
centrumgebied verplaatsen zal veranderen. Dit 
betekent ook dat vestigingsplaatscondities zullen 
veranderingen waardoor de economische potentie 
van bepaalde plekken en lijnen kan verschuiven.

Er zal vrijwel zeker een “shift” optreden van de 
Hoofdstraat naar de Stationsstraat die niet alleen 
voor deze straten gevolgen heeft, maar ook een 
activatie betekent van de oost-west verbindingen 
tussen deze twee lijnen. Het feit dat de lijnen qua 
modaliteit verschillen betekent dat er een uitsplitsing 
op kan treden naar meer dynamisch programma 
/ grootschaliger winkelketens in de Stationsstraat 
en kleinschaliger, meer locaal en op verblijf gericht 
programma in de Hoofdstraat.

Van belang is het om de aansluiting van de 
Hoofdstraat op het nieuwe stationsgebied 
goed vorm te geven, hoewel het ook absoluut 
aanbeveling verdient te onderzoeken in hoeverre 
een vervangende overgang, ter plaatse van degene 
die komt te vervallen, mogelijk is. Puur vanuit het 
oogpunt van continuiteit en potentie van deze lijn is 
dit een belangrijk punt. Indien de aansluiting van de 
Hoofdstraat niet goed geregeld wordt zal een deel 
van de straat mogelijkerwijs te kampen krijgen met 
teruglopend publiek. 

Om zowel de oost-west relatie te verbeteren als 
de impact van het station aan de zuidzijde te 
vergroten zou overwogen kunnen worden om hier 
de hoofdentree voor gemotoriseerd verkeer (auto 
en busstation) te maken. Het station krijgt dan twee 
voorkanten. De lijn ten zuiden van het station zou 
een deel van de binnenring kunnen worden en 
aangezien hier ook een overgang over het kanaal 
aan gekoppeld is kan de ring doorgetrokken worden 
over het kanaal. Hoewel geen van beide straten 
autovrij gemaakt moeten worden komen zowel de 
Stationsstraat als de Molenstraat dan vrij voor een 
minder op transit gericht en een meer “stadsstraat” 
achtig gemengd gebruik. 
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contactgegevens

Dit werkboek is het verslag van een workshop 
Connectivity, gehouden op 1 november 2006.

Opdrachtgever voor deze rapportage is:

Gemeente Apeldoorn
Afdeling Milieu, Mobiliteit en Openbare Ruimte
Marktplein 1
Postbus 90��
7�00 ES Apeldoorn

□ Jan Albert van Buuren
□ Gerrit van Oosterom

De workshop en het verslag zijn vervaardigd door:

□ Frank de Josselin de Jong, landschapsarchitect
Westbroekse Binnenweg 9
�612 AE Tienhoven (Utrecht)
+�1��621��17
frank@dejdej.nl
http://www.dejdej.nl

□ Peter de Bois, stedebouwkundige & architect
□ Karen Buurmans, stedebouwkundige
Technische Universiteit Delft
Berlageweg 1
Postbus �0��
2600 GA Delft
+�11�278�96�
p.g.debois@tudelft.nl
k.a.buurmans@tudelft.nl




