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VISIEDOCUMENT: EEN APPÉLDORP IN APELDOORN 

INLEIDING 

Apeldoorn heeft grote woningnood. We hebben bijna 10 duizend woningen 

erbij nodig voor het jaar twee duizend veertig. WijApeldoorn is van mening 

dat we dat niet redden met een beetje inbreiden. We moeten dan ook 

bouwen over de snelweg. WijApeldoorn zegt daarom: 

Wij bouwen er een compleet dorp bij. 

 Een dorp dat al bij de opzet energie neutraal is. 

 Een dorp waar 40% van de woningen voor sociaal is. 

 Een dorp waar meer groen terugkomt dan er weggaat. 

 Een dorp met woningen voor jongeren, starters en ouderen. 

 Een dorp die past bij het profiel wat Apeldoorn als inclusieve 

gezinsstad (voor alle leeftijden) wil zijn 

 Een dorp waar bouwend Nederland alle innovaties die men heeft 

kan toepassen. 

Gemeenten in Nederland staan voor vele uitdagingen. Niet alles is op te lossen binnen bestaande structuren. Soms 

moet je de durf hebben om naast de evolutionaire veranderingen een revolutionair plan in werking te zetten. Het 

plan om een extra dorp te realiseren binnen de gemeente Apeldoorn  is zeker een vooruitstrevend plan. 

Vooruitstrevend maar ook een plan met vele mogelijkheden. Op deze wijze kunnen we ideeën die we hebben voor 

volledig energie neutraal wonen, met elke woning voorzien van zonnepanelen realiseren. Het is mogelijk om 

plannen voor deelauto’s op waterstof en gemeenschappelijke lokale opslag van energie die tijdelijk niet nodig is uit 

te voeren. En naast het realiseren van een dorp met parkeergelegenheden aan de rand en een autoloze dorpskern 

kunnen we ook werken aan het doel om 40% sociale woningbouw te gaan halen.. 

We kunnen in dit dorp woningen bouwen die vooral bedoeld zijn voor lage- en midden huur en koopwoningen in 

het laag- en middensegment. Gemeenschapsruimten waar ruimte is voor sport, gezondheidsvoorzieningen en 

vrijetijd. Een dorp waar de dromen van planologen, futurologen en ambitieuze politici die durven dromen verenigd 

zijn. Een extra dorp erbij kan plaats vinden naast alle activiteiten op het gebied van inbreiden. Het is goedkoper 

dan allerlei kleine plannen en het is sneller te realiseren. Snelheid is zeker gezien de uitdagingen waar Nederland 

nu voor staat geen overbodige luxe. En de overheid draagt uit de rijkskas meer bij aan een drop dan aan een wijk. 

WORDT DIT APPÉLDORP OF WIJLAND? 

In de jaren 60 was er ook een grote woningnood, ook in Apeldoorn. Mensen woonden scheef en er waren te 

weinig betaalbare koopwoningen voor gezinnen. Toen zijn in Apeldoorn en Ugchelen twee projecten gestart. Er 

werden in twee wijken clusters met Appélwoningen gebouwd. Goede grote woningen, betaalbaar en een mooi 

perspectief die mensen motiveerden om hun huurwoning te verlaten (en daarmee plaats te maken voor de juiste 

doelgroep) en zelf er in ruimte en woonkwaliteit vooruit te gaan. En zo werd er een (moreel) Appél gedaan op de 

mensen om doorstroming op de woningmarkt te realiseren en ondertussen de nieuwe bewoners een perspectief 

voor de toekomst te bieden. Niet voor niets zijn deze Appélwoningen nog steeds zeer geliefd op de woningmarkt. 

Appéldorp doet eer aan deze traditie en zal dezelfde verwachtingen waarmaken. Toen een keer gevraagd werd 

hoe het dorp wat WijApeldoorn voor zich zag zou moeten heten werd geantwoord WijLand. Maar ook elke andere 

naam voor het Appéldorp zou natuurlijk mogelijk zijn. 
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Appélwoningen burgenbuurt Ugchelen (Eigen collectie) 

VOOR WIE? 

In het dorp van de toekomst kan gewerkt worden aan een aantal wensen die velen al jaren lang hebben. 

Betaalbare huurwoningen in het lagere en middensegment. Koopwoningen die ook voor startende gezinnen 

mogelijk zijn. Maar tevens woningen waarbij ingespeeld wordt op relatievormen van de toekomst. Gescheiden 

gezinnen waar kinderen soms bij de ene ouder en dan bij de andere wonen vereisen bij traditionele bouw twee 

volwaardige huizen terwijl het dorp van de toekomst er op inspelen door een kernwoning te bieden en 

deelkamers. Een dorp waar men niet aangekeken wordt op het hebben van een ‘niet traditionele’ relatievorm die 

al lang niet meer de meest voorkomende relatievorm is. Een dorp waar plaats is voor jonge en oude bewoners 

waarbij ondersteuning van elkaar aan elkaar in het concept is meegenomen. Apeldoorn heeft te lang bij het 

bouwen vastgehouden aan de gezinsstad. Echter, 50% van de inwoners is straks 50+ en er is behoefte aan 

appartementen voor jongeren, woningen voor starters en levensbestendig wonen voor alle 50+ers die jong zijn 

van geest maar zich voorbereiden om het ouder worden. 

 
Het dorp van de toekomst is inclusief (stockfoto) 
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WAAR IS ER PLAATS? 

Apeldoorn is ‘vol’ zouden sommigen kunnen zeggen, er is geen plaats voor een dorp erbij. Toch zijn bij bestudering 

van de kaart van Apeldoorn zeker 2 gebieden aan te wijzen waar een ‘Appél-dorp’ van de toekomst gerealiseerd 

kan worden. Eventueel kan in samenwerking met een van de buurgemeenten ook een derde gebied gevonden 

worden dat binnen beide gemeenten valt. Appéldorp kent een compacte opzet om zo weinig mogelijk 

natuurbelasting te veroorzaken. Doordat er geen binnenwegen voor autoverkeer zijn kan er veel compacter 

gebouwd worden. Daarnaast is wonen voorzien in semi-hoogbouw torens die op een natuurlijke wijze in het 

landschap gepast worden. Hierdoor kan in een gebied met een maximale diameter van 2 kilometer woonruimte 

gerealiseerd worden voor ruim 3000 woningen en 5500 inwoners inclusief basisvoorzieningen. Het groen wat hier 

tijdelijk voor zou moeten wijken kan in de opzet van het dorp daarna verdubbeld terug komen. 

 
Smart Forest City Mexico - Foto: Stefano Boeri Architetti. 

RESPECT VOOR MENS EN NATUUR! 

Er is geen bouwplan te bedenken die niet op een of andere wijze de natuur raakt. Bij een dorp van de toekomst 

kan dit echter al in de planvorming gecompenseerd worden. Daken waar bij het ontwerp van het dorp al gedacht 

wordt aan ‘groen op het dak’ in combinatie met zonnepanelen en windmolens op elk gebouw. Een dorp waar geen 

wegen zijn behalve wandelpaden, waterwegen (en eventueel ondergrondse bevoorradingsroutes). Waterwegen 

die meteen bijdragen aan het afnemen van hittestress en andere klimaatuitdagingen van de toekomst. Door geen 

autowegen te plannen is tevens de planologische ruimte voor groen en wonen bijna verdubbeld. 

Apeldoorn groeit, en wellicht kunnen we de komende jaren met inbreiding nog een klein beetje realiseren. Er zal 

een moment komen dat er over de snelweg gebouwd moet worden. Het is beter om dat gepland en 

gestructureerd te doen dan je hierdoor te laten overvallen en zonder een goed onderliggend plan ermee te 

beginnen. Door bij het ontwerp al een basis te leggen en af te spreken dat al het groen dat (tijdelijk) moet wijken 

minimaal in dezelfde hoeveelheid terug wordt gebracht kan er met respect voor mens en natuur omgegaan 

worden Mitigerende maatregelen kunnen in de ontwerpfase al getroffen worden om de fauna van het gebied te 

beschermen vanaf het moment van de bouw tot het moment dat alle bouw gerealiseerd is. 
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Verticale tuinen, in een CO2 neutraal dorp. (Stockfoto) 

VERVOER IN EN OM HET DORP? 

Met het dorp van de toekomst kunnen vele concepten rondom het vervoer van de toekomst getest worden. Je 

eigen of een gedeeld vervoersmiddel die aan de rand van het dorp wordt geparkeerd. Vervoersmiddelen die rijden 

om waterstof wat lokaal wordt opgewekt uit ‘rest’ energie van zonnepanelen wanneer die niet nodig is (lokale 

waterstofopwekking). Transport naar Apeldoorn door middel van lightrail. Binnen het dorp zijn geen wegen voor 

auto’s wat de aanleg van het dorp veel compacter en efficiënter maakt. Aan en afvoer van goederen kan geregeld 

worden door van hyperrail techniek of kleine kanalen in het dorp die meteen ook helpen bij het verminderen van 

de hittestress. Door in het de auto niet toe te staan kun je de wegen inrichten voor fiets en voetgangers en zijn de 

schone auto’s te gast indien er een bijzondere situatie (bv. verhuizing) om vraagt. 

 
Monorail over Apeldoornskanaal richting stad (bron onbekend) 
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WAAROM EEN DORP EN GEEN WIJK? 

Apeldoorn zal ooit over de snelweg heen moeten bouwen. In eerdere plannen was sprake van een wijk in 

beekbergsebroek. Een van de twee gebieden waar WijApeldoorn het dorp van de toekomst ziet is ongeveer op 

dezelfde locatie. Een wijk (met alle respect) is een aanhangsel van de stad. Het leunt op de stad waar ze aan vast is 

geplakt. Een dorp is een zelfstandige eenheid. Heeft een eigen cultuur en een eigen uitstraling. Als over de A1 

gebouwd wordt in beekbergsebroek dan is dat fysiek echt gescheiden van Apeldoorn door de snelweg. Maar ook 

landschappelijk gescheiden van Beekbergen. Het raakt aan het beekbergerwoud, waar het een natuurlijke 

overgang mee moet hebben.  

Er zijn ook andere voordelen. Vanuit de overheid is een dorp een andere rekeneenheid dan een wijk. Met andere 

woorden, we krijgen vanuit de overheid meer geld voor een dorp dan een wijk. Maar er zijn meer voordelen. Als je 

een wijk hebt, dan gaan de wooncijfers op in het gemiddelde van de stad. Een woningbouw doelstelling van 40% 

sociaal is dan snel een compensatie voor duurdere woningen elders in de stad. Maar dat was niet het doel, het 

dorp van de toekomst moest laten zien dat we kunnenbouwen voor de doelgroepen die daar het meeste behoefte 

aan hebben. 

 

“Woonheuvel van Das”, een concept wat prima past in Appéldorp Apeldoorn. © Rudolf Das. 

WIE DOET MEE? 

Er zijn nog weinig gemeenten die het dappere plan hebben opgevat om een dorp erbij te maken in hun gemeente. 

Als de gemeente Apeldoorn dit durft te doen dan zetten wij hiermee Apeldoorn op vele gebieden op de kaart. 

Gemeenten, Provincie en Overheid staan voor uitdaging om ‘gasloos’ te gaan. Een heel dorp dat gasloos en 

energieneutraal is zal voor provincies en overheid een mooie proeftuin kunnen zijn wat mogelijk is. Bedrijfsleven 

heeft de kans om een geheel dorp op basis van hun modernste techniek toe te rusten. Subsidies vanuit de 

Europese gemeenschap om projecten te stimuleren op het gebied van duurzaamheid kunnen actief aangetrokken 

worden. Investeringen zijn te verwachten uit bedrijfsleven en overheid waardoor dit plan financieel haalbaar is. 

Vele bedrijven zullen graag hun nieuwste ontwikkelingen in een ‘conceptdorp’ in de praktijk willen toetsen. 

Woningen waar ook werkruimte is zullen voor werkgevers en hun werknemers een extra pluspunt zijn. In het 

Appéldorp zou bouwend Nederland alle innovaties die men al kent in praktijk kunnen brengen. 
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HOE ZIT HET DORP VAN DE TOEKOMST ER UIT? 

De futuroloog Jacques Fresco had vele innovatieve ideeën over het wonen in de toekomst. Zo futuristisch dat zijn 

plannen in een aantal bekende science-fiction filmen te zien zijn. Zijn ‘venus project’ heeft velen geïnspireerd. Al in 

de jaren 60 maakte hij modellen van een stad waarbij wonen in het groen en wonen ‘in de hoogte’ gecombineerd 

werden. Woningen die geoptimaliseerd waren voor gezinnen en waar wonen en werken combineert worden. 

Woningen waar verticale tuinen de standaard is. Een dorp waar je aan de rand je auto parkeert, deze vult met 

lokaal opgewekt waterstof en vervolgens je weg naar huis lopend of op de elektrische fiets vervolgt. Een dorp waar 

alle bevoorrading via ondergrondse tunnels verloopt. Een dorp waar wonen en werken al bij de bouw voorzien is. 

Een dorp met een centraal hart waar voorzieningen voor gezondheid en inkopen gecombineerd zijn. Een dorp 

waar de wereld jaloers op zal zijn. 

 
Het dorp met gemeenschapsruimte in het midden © the venus project 

INSPRATIE 

Als je een compleet nieuw dorp bouwt kun je ook nieuwe ontwikkelingen toepassen. Laadstations voor stroom en 

waterstof aan de grens van de stad is een mooi voorbeeld. Gemeenschapsruimtes in het centrum van het drop 

waar kerkelijke en niet kerkelijke bezinning diensten gehouden kunnen worden. Door een kerkelijk centrum en een 

kroeg (natte horeca) in het centrum van het dorp te plaatsen wordt duidelijk dat het dorp van de toekomst ook het 

verleden, met een knipoog, kan eren. 

 

Chriet Titulaer bij het Huis van de Toekomst in Rosmalen. (archieffoto: ANP) 
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Al in 1989 heeft Chriet Titulaer een huis van de toekomst gerealiseerd waar hij vele snufjes en innovaties die toen 

revolutionair waren in heeft verwerkt. Er zijn enorm veel inspiratiebronnen voor een dorp van de toekomst, de 

visionair Jacques Fresco is al genoemd, maar ook de Nederlandse broers Robbert en Rudolf Das hebben vele 

boeken geschreven (en geïllustreerd) met hun ideeën over de toekomst.  

Er is al enige tijd discussie over Smart City. Door een ongunstige start lijkt hier weerstand tegen te ontstaan. Dat 

was niet nodig geweest. In het dorp van de toekomst wordt bij de opzet rekening gehouden met slimme 

innovaties. De bewoners van het toekomstige dorp krijgen dit niet opgedrongen maar kiezen er voor om in het 

nieuwste en meest vooruitstrevende drop van Nederland te wonen, het WijLand Appéldorp. 

 
Een idee van een Smart-Appéldorp in het groen © stockphoto, Dreamscape 

SAMENVATTEND: 

Een nieuw dorp kan op velerlei wijzen voor Apeldoorn een aanvulling zijn op de ambitie Apeldoorn 2040. Inbreiden 

en uitbreiden zijn twee ontwikkelingen die naast elkaar gedaan kunnen worden. Een compleet dorp is sneller te 

realiseren en betaalbaar. Weerstanden rondom plaatsing zonnepanelen, windmolens rondom smart-city etc. 

worden vermeden, want de bewoners kiezen ervoor om in een energieneutraal en klimaat neutraal dorp van de 

toekomst te gaan wonen. Een dorp waar we ‘de hoogte in gaan’ om woonruimte te maken zonder dat het 

aangezicht wordt verstoord. Een dorp waarmee Apeldoorn zich wereldwijd op de kaart zet als een stad met 

ambitie. Een dorp waar mensen bewust kiezen om te leven in op een plek waar de toekomst van morgen vandaag 

al gerealiseerd wordt. Klimaat- en energieneutraal en ruimte voor alle gezinsvormen en alle inkomensniveaus. 

Want ook voor WijApeldoorn geldt: Iedereen hoort erbij. 

Bronnen:  

 The Venus Project, Toekomstflitsen / Toekomstbeelden, https://www.thevenusproject.com/, 

 Robbert en Rudolf Das: Toekomstbeelden  (Visions of the Future), Tirion 

 Robbert en Rudolf Das: Toekomsflitsen (Future Flashes), Tirion 

 Chriet Titulaer, Het huis van de toekomst, ISBN 9789072692030 

 https://www.trouw.nl/verdieping/ongewenst-werd-rudolf-das-de-schrik-van-de-britse-

luchtmacht~b0764266/ 

 https://www.metronieuws.nl/lifestyle/duurzaamheid/2020/07/smart-forest-city-mexico-

zelfvoorzienende-stad-toekomst/ 
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