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Aan Gemeente Apeldoorn 
t.a.v. mevrouw mr. A. Kelderhuis 
Postbus 9033 
7300 ES Apeldoorn 
 
Apeldoorn, 21 september 2017 
 
 
Betreft: Concept ontwerpbestemmingsplan voormalige Juliana locatie 
 
Geachte mevrouw Kelderhuis,  
 
Naar aanleiding van de brief van 28 augustus jl. met het kenmerk RL/O&A/AK, van uw teammanager 
Omgevingsrecht en Advies, hebben de wijkraden De Sprengen en Brink & Orden het bij die brief 
gevoegde concept-ontwerpbestemmingsplan Koning Lodewijklaan hoek Sprengenweg bestudeerd.  
De wijkraden kwamen daarbij tot de - voorlopige - conclusie dat het voorliggende concept een mooie 
en goede invulling geeft aan deze locatie. 
 
Op voorhand drie opmerkingen: 
 
Basis m.b.t. tot stand komen van het bestemmingsplan. 
Graag ontvangen wij het programma van eisen  waarop dit bestemmingsplan is gebaseerd. 
 
Groenstructuur 
Dit betreft het te handhaven bomenbestand op de locatie, waarover wij onze zorgen hebben. 
Bij een inventarisatie in 2007 van het bomenbestand op het Juliana-terrein werden de daar aanwezige 
bomen onderverdeeld in drie categorieën te weten: 
1. Bijzondere bomen. Deze dienen in de te ontwikkelen plannen ingepast te worden. 
2. Waardevolle bomen. Deze dienen zoveel als mogelijk ingepast te worden. 
3. Resterende bomen. Met deze bomen hoeft geen rekening te worden gehouden. 
Wij zien, op de bij het ontwerpbestemmingsplan gevoegde tekening, dat de bomen in categorie 1, 
ongeveer 10 in getal en bijna allemaal gesitueerd in wat het plan aanduidt als Parkzone, behalve 1 
ingepast worden. Graag ontvangen wij uw bevestiging. 
 
Voor wat betreft de bomen, behorend tot categorie 2, is op de tekening niet zichtbaar welke daarvan 
gehandhaafd kunnen worden. Daarmee moet je als lezer van het plan, op basis van de ingetekende 
gebouwen en woningen, een inschatting maken waar dat mogelijk zal kunnen zijn en waar, via door 
de gemeente af te geven vergunningen, bomenkap onontkoombaar zal zijn. 
 
Wij schatten in en zien graag dat in het gebied aan de zuidwestkant van het terrein (Parkzone) 
handhaving van een deel van de als waardevol aangemerkte bomen gehandhaafd kan worden. De 
toelichting op het concept-plan zegt dat trouwens met zoveel woorden (blz.23). 
Anders ligt dat volgens onze beoordeling aan de zuidoostkant van het terrein. De daar geplande rij 
woningen langs de Sprengenweg maken, dat is onze inschatting, handhaving van bomen zo goed als 
onmogelijk terwijl juist in dat deel van het Juliana-terrein thans de meeste van de als waardevol 
aangeduide bomen staan. 
 
Wij snappen dat bij de realisatie van bouwplannen op het Juliana-terrein bomen gekapt moeten 
worden. Wij vinden het echter ongewenst dat, zo is onze inschatting, meer dan de helft van de als 
waardevol aangemerkte bomen het veld moet ruimen. Het verbaast ons ook gezien het in de 
toelichting op het plan op blz. 13 gestelde: 
De locatie grenst aan de hoofdgroenstructuur van de Sprengenweg en Koning Lodewijklaan. 

Secretariaat: 

Schuttersweg 61 

7314 LD  Apeldoorn 

Tel.055-3556571 

www.wijkraaddesprengen.nl 

info@wijkraaddesprengen.nl 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voor beide wegen staat het behoud en waar mogelijk versterken van de groenstructuur voorop. 
De Sprengenweg maakt daarnaast ook onderdeel uit van de beekzone van de Badhuisspreng 
die ook binnen de hoofdgroenstructuur valt. Behoud en herstel van de beek en de daarbij 
behorende groenstructuren heeft daarmee prioriteit. 
 
In het document <Plan Julianalocatie.jpg> staan ook nieuw te planten bomen ingetekend. Gezien het 
grote aantal waardevolle bomen dat verdwijnt, zien wij graag dat deze nieuwe bomen bij plaatsing al 
van voldoende omvang zijn. Welke plannen bestaan hiervoor? 
 
 
Badhuisspreng 
Uit het plan is ons niet duidelijk of de aangrenzende beek/spreng binnen of buiten het plangebied valt. 
De wijkraden pleiten voor een verbetering van de beek/spreng die aansluit op de groenstructuur. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
namens de Wijkraad De Sprengen en Wijkraad Brink&Orden, 
 
A. Staal, secretaris  
 
cc. wijkraad Brink&Orden 
 
Dit document is digitaal en niet getekend verzonden aan a.kelderhuis@apeldoorn.nl 

 


