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Op 29 juni is tijdens de participatieavond in Apeldoorn de visie voor Hertzberger Park
gepresenteerd door projectontwikkelaar Certitudo Capital en het architecten- en stedenbouwkundig bureau MVRDV. De avond werd online en fysiek druk bezocht. Tijdens deze avond heeft
men via een online tool en de mogelijkheid tot vragen stellen (online of fysiek) alvast een eerste
reactie achter kunnen laten. Deze avond vormde de start van een participatietraject wat parallel
loopt aan deze gebiedsontwikkeling.
Het project Hertzberger Park omvat het voormalig Centraal Beheergebouw (ook wel bekend
als ‘de Rots’ of ‘Aperots’), de naastgelegen Pakhoedtorens aangevuld met nieuwe woonblokken.
Een visie is het begin van dit proces en geeft de eerste denkrichtingen weer. Enerzijds een
belangrijk moment omdat daarmee de ambitie van het plangebied duidelijk wordt, anderzijds
is er in de komende fasen nog veel ruimte voor aanvullingen en wijzigingen.
In het proces om tot deze visie te komen zijn verschillende workshops gehouden met het
projectteam van de gemeente. Daarnaast is de architect van het Centraal Beheergebouw
– Herman Hertzberger – door het projectteam betrokken bij de visievorming om te zorgen
dat de visie past binnen zijn gedachtes over de toekomst van het gebouw.
De Context
Apeldoorn is een stad omgeven door twee prachtige natuurgebieden; de Veluwe en de IJsselvallei.
Recentelijk heeft de gemeente een plan voor de binnenstad gepubliceerd ‘de binnenstad als
Stadspark’. Hierin wordt de ambitie beschreven om ook de binnenstad te vergroenen; om de groene
kwaliteiten uit de omgeving als het ware de stad in te trekken. Ook Hertzberger Park bevindt zich

in deze nieuwe groene binnenstad. Het ligt op het knooppunt
van het Griftpark, het nieuw aan te leggen Spoorpark en op
de route van het centraal station naar de Veluwe. Daarmee
wordt Hertzberger Park straks een belangrijke schakel tussen
de (groene) binnenstad en het buitengebied van Apeldoorn.
De doelgroep
Samen met SKONK, een bureau voor conceptontwikkeling,
is gezocht naar de juiste doelgroep voor de nieuwe woningen
in Hertzberger Park. Hierbij is gekozen voor een doelgroep
die aansluit bij de huidige bewoners van Apeldoorn en
Grote groenstructuur binnen het
gelijktijdig inhaakt op de mensen die nu vaak wegtrekken uit
grootschalig landschap
Apeldoorn om zich te vestigen in de Randstad. De doelgroep
wordt omschreven als de ‘stedelijke buitenmens’. Dit is een
doelgroep die graag in een stedelijke omgeving woont mét de bijbehorende voorzieningen en
daarnaast graag de natuur in trekt. Het is een bewuste doelgroep die milieu en duurzaamheid serieus
neemt en daar graag zijn steentje aan bijdraagt. Het zijn sportieve mensen die eerder kiezen voor
een wandeling naar het centrum of een fietstocht op de Veluwe dan de auto te pakken. Naast het
buitenleven genieten ze net zo van sociale interactie in de stedelijke omgeving. De stedelijke buitenmens is maatschappelijk betrokken en is bereid om voorzieningen te delen. De leeftijd is divers;
de doelgroep bevat zowel vitale ouderen als gezinnen en starters.

De Opgave
De opgave voor Hertzberger Park bestaat uit vier schaalniveaus beginnende bij het voormalig
Centraal Beheergebouw. Het gebouw wat bekend staat als ‘de Rots’ of ‘Aperots’ staat al geruime
tijd leeg. Dit voorstel vertrekt bij het ‘revitaliseren’ van de Rots; het opnieuw leven inblazen van het
gebouw. Het gebouw zal evolueren naar een open, toegankelijk en bruisend middelpunt van een
nieuwe woonwijk. Dit is het tweede schaalniveau; een groene stedelijke buurt. Hertzberger Park
wordt een dynamische nieuwe buurt in Apeldoorn. Door het toevoegen van een nieuw stedelijk
woonmilieu, wordt een buurt gecreëerd met een unieke identiteit. De nieuwe buurt is onderdeel
van de grotere verdichtingsplannen voor de gehele spoorzone van Apeldoorn. Hertzberger
Park staat voor een kwalitatief groene buurt met aandacht voor een actief leven van de bewoners
die er graag op uit trekken om te gaan wandelen en fietsen. Het biedt groene verblijfsruimtes en
stimuleert het buitenleven en bewegen.
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Daarnaast biedt Herzberger Park de inwoners van Apeldoorn een unieke plek in de binnenstad
(het derde schaalniveau). De Rots wordt via een logische route vanuit de interne structuur van het
gebouw in verbinding gebracht met de binnenstad van Apeldoorn. Een deel van de Rots wordt
geprogrammeerd met niet-woonfuncties die inzetten op ontmoeten. Te denken valt aan werkruimtes,
een gedeelde werkplaats, een fietsenmaker en een horecaconcept dat past bij de doelgroep en de
locatie. Zo wordt Hertzberger Park een ‘huiskamer’ van de stad en wordt de Rots een gebouw dat
naast door bewoners ook bewonderd en bezocht kan worden door de Apeldoorners. Hertzberger
Park zal daarmee ook een aantrekkelijke plek worden voor mensen buiten Apeldoorn. De stad
kent een aantal prachtige visitekaartjes aan de rand van de stad zoals de Veluwe en Paleis ’t Loo.
Hertzberger Park heeft de ambitie om ook op het schaalniveau van de hele stad te fungeren als
een extra visitekaartje van Apeldoorn. Ideaal gelegen nabij het station op de schakel tussen de
binnenstad en het buitengebied.

Een deel van de Rots wordt geprogrammeerd met niet-woonfuncties die inzetten op ontmoeten

“Van “werkplaats voor 1.000”
naar overdekte ministad.”
— Herman Hertzberger

De Rots
Het voormalig Centraal Beheergebouw is één van de absolute hoogtepunten van de moderne
Nederlandse architectuurgeschiedenis. Het gebouw uit 1972 is ontworpen door architect Herman
Hertzberger en wordt toegekend aan de stroming ‘structuralisme’. Er wordt vaak gedacht dat het
structuralisme in de architectuur letterlijk de structuur (de kolommen en de balken) van een gebouw
betreft, echter het draait juist om de ruimte die daarmee gevormd wordt, die niet gedefinieerd is
door de functie, maar juist vrijheid biedt tot nieuwe invullingen en bestemmingen. Herman Hertzberger heeft dit zeer scherp beschreven in een ‘mission statement’ voor de transformatie van het
gebouw.
Het gebouw bestaat uit vier kwadranten (drie met werkplekken en de vierde was het voormalige
bedrijfsrestaurant) die aan elkaar gekoppeld worden door de ‘Centrale zone’ van het gebouw. Dit
is de sociale ruggengraat waar de medewerkers elkaar konden ‘ontmoeten’; hier bevonden zich
de verticale stijgpunten, de vergaderruimtes, de pantry’s en de koffiebar. In het nieuwe plan zal de
functie van het gebouw wijzigen van een kantoor- naar een grotendeels woonfunctie. Alvorens een
werkelijk plan voor het gebouw te maken, is het gebouw uitvoerig geanalyseerd. Er is gekeken naar
daglicht en de mogelijkheid om eventueel een module (één vierkant van 9 bij 9 meter) te openen
om meer daglicht het gebouw binnen te brengen. Een woonfunctie kent namelijk andere eisen
wat betreft daglicht dan een kantoorfunctie. Er is gekeken naar de Centrale zone en hoe deze in de
nieuwe ontwikkeling opnieuw een sociale betekenis kan krijgen met functies gericht op ‘ontmoeten’.
De Centrale zone wordt de koppeling met de omgeving en zal gaan fungeren als een semipublieke
passage (zie ook het mission statement van Herman Hertzberger).

Hoeken van Hertzberger

Bekijk hier het mission statement

Studies hoeken van Hertzberger naar de nieuwe woonfunctie

Daarnaast is gekeken naar de functionele invulling van de Rots. Herman Hertzberger ontwierp een
catalogus van ‘hoeken’; een catalogus van verschillende invullingen binnen de structuur. Zo was er
een ‘vergaderhoek’, een ‘werkhoek’ en een ‘pantry hoek’. Voorsorterend op de nieuwe woonfunctie
is er alvast een gelijke catalogus opgezet voor het wonen met onder andere een ‘slaaphoek’, een
‘badkamerhoek’ en een ‘balkonhoek’. Tezamen leveren deze verschillende invullingen een dynamisch
beeld op. In de volgende fase zal het gebouw verder uitgewerkt worden. Dit zal een combinatie
worden van renovatie en transformatie waarin het gebouw een tweede leven krijgt door de invulling
met woningen, door optoppingen bovenop en door af en toe module te openen voor daglicht.
Naast de materiële renovatie en transformatie zal ook gekeken worden naar het behoud van het
immateriële gedachtegoed van het gebouw. Dit gaat over hoe de betekenis die het gebouw had
of de ruimtes daarin hadden, behouden kunnen blijven in andere vorm.
De nieuwe buurt
De Rots is slechts één gebouw binnen de hele ontwikkeling van Hertzberger Park. De visie betreft
vooral de eerste ideeën voor de nieuwe buurt. Deze wordt omschreven door een aantal ambities.
De nieuwe wijk moet duurzaam, groen, levendig, goed bereikbaar voor fietsers en wandelaars en
stedelijk zijn. Bovenal moet de nieuwe buurt een eenheid met de Rots vormen. De Rots is weliswaar
het middelpunt, maar het totale plan wordt opgevat als één totaalensemble. Om dit te bereiken
wordt het structuralisme voortgezet. De maatsystematiek van de Rots wordt als een tapijt uitgerold

Bovenaanzicht de nieuwe buurt Hertzberger Park

over het hele projectgebied. Daarbinnen wordt niet enkel de Rots hergebruikt, ook de Pakhoedtorens
zullen getransformeerd worden tot woningen. De Pakhoedtorens zijn vlak na de Rots opgeleverd
en duidelijk ontworpen om te passen bij het voormalig Centraal Beheergebouw. Deze torens zijn
net als de Rots 45 graden gedraaid ten opzichte van de omgeving. De nieuwe hogere torens staan
aan de buitenzijde van het projectgebied en de lagere blokken nabij de Rots. Zo vormt de Rots nog
meer een natuurlijk middelpunt. Tussen deze grotere blokken worden kleinere ‘villa’s’ geplaatst.
Dit zijn kleinere blokken die precies de maat hebben van één module uit de Rots. Hierin kunnen
zich meerdere appartementen bevinden (het zijn daarmee geen echte ‘villa’s’), maar het kan ook
een fietsenstalling of buurtpaviljoen zijn. De ‘villa’s’ vormen met hun kleinere maat de schakel
tussen de Rots en de grotere woonblokken.
Op het maaiveld krijgt het maatsysteem tussen de blokken een ‘wilde’ invulling van planten en
grassen. Elk woonblok wordt zo volledig omgeven door groen. In de volgende fase zal ook het
landschap verder uitgewerkt worden. Dit betreft niet enkel de precieze selectie van de planten,
maar ook de inrichting met sport- en spelelementen, buurtvoorzieningen (bijvoorbeeld een
moestuin) en tenslotte de overgang van privé naar publiek groen. De bomen blijven waar mogelijk
behouden en anders worden ze bijgeplant. Naar de buitenzijde van het gebied worden meer
bomen geplaatst opdat de groene ruimte tussen de Rots en de direct omliggende nieuwe blokken
een meer open karakter heeft. Tenslotte worden ook de daken vergroend. Zo ontstaat een nieuwe
groene buurt, die aansluit op het groen van het Amaliapark en de groene strook die de gemeente
langs het spoor wil maken. De stedelijke buitenmens is ook de doelgroep voor de nieuwe
woonblokken. Hierin komt een divers aanbod aan woningen; verschillende groottes en zowel
betaalbaar als middeldure huur en koop. Vanuit het woonblok kunnen bewoners direct het
groen intrekken. Er is voldoende ruimte voor de fiets op de begane grond en mogelijk zelfs
in de woning.

Massastudie de nieuwe buurt Hertzberger Park

Duurzaamheid
Hertzberger Park is in alle facetten een duurzaam project. De grootste ‘vervuiler’- het materiaal
met de grootste ‘CO2-voetafdruk’- is het beton van de fundering en de constructie. In dit project
wordt de fundering en constructie van de Pakhoedtorens, de Rots én de kelderbak met daarin de
parkeergarage (tussen de Pakhoedtorens en de Rots in) volledig hergebruikt. Daarnaast voegen
we natuurlijke ‘biobased’ materialen toe om zo de CO2-voetafdruk te minimaliseren. De nieuwe
woonblokken zijn compact en worden als hybride constructie met hout en beton opgebouwd.
Ook hier zijn de overige materialen allemaal biobased met een lage CO2-voetafdruk. Samen met
Delva Landschapsarchitecten is een visie op het groene landschap ontworpen welke aansluit op
de bestaande groenstructuur van het spoorpark en het griftpark en zo de bestaande biodiversiteit
van de stad versterkt. Daarnaast zorgen het groene landschap en de groene daken voor een
vertraagde afvoer van regenwater bij hevige regenval.

Overzicht duurzaamheidsvisie

Mobiliteit
De mobiliteitsvisie is opgezet met een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid. De stedelijke
buitenmens verkiest een groene omgeving boven het hebben van de auto voor de deur. Het is
een doelgroep die open staat tot het delen van voorzieningen. De gemeente heeft in 2021 een
nieuwe mobiliteitsvisie gepresenteerd die aansluit bij de ambitie van de binnenstad als stadspark.
De binnenstad waar Hertzberger Park binnen valt wordt zoveel mogelijk autoluw. In het projectgebied zetten we in eerste instantie in op de fiets en de voetganger; goede verbindingen en
voldoende fietsenstallingen. Het projectgebied is zeer goed verbonden met het OV via prettige
groene routes. Onder de Rots bevinden zich twee parkeerlagen. De parkeerlaag op de begane
grond van het gebouw wordt in het plan ingezet als een ‘Community hub’ met deelfaciliteiten voor
de hele wijk. Hier worden de elektrische deelauto’s, de deelfietsen, deelscooters en deelbakfietsen
geplaatst. Daarnaast is er ruimte voor andere deelfaciliteiten zoals een pakketwand.
De parkeergarage in de kelderbak tussen de Pakhoedtorens en de Rots, wordt geoptimaliseerd
opdat er meer auto’s geparkeerd kunnen worden. Er is uitvoerig overleg met de gemeente om
samen tot een parkeernorm te komen die past bij de ambities voor het projectgebied en de
ambitie uit de mobiliteitsvisie van Apeldoorn. Hierbij zal ook gekeken worden naar de nabijgelegen
parkeergarages, zoals de parkeergarage Brinklaan, die met name in de avonduren momenteel een
lage bezetting hebben.
Vervolg
Deze visie zal verder worden uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en de uitwerking van de
individuele gebouwen zal starten met het zogeheten ‘schetsontwerp’. Elke belangrijke stap in het
proces zal worden besproken met geïnteresseerden in Apeldoorn. Wilt u op de hoogte blijven?
Laat dan op deze pagina uw contactgegevens achter.
Duurzaamheidsvisie mobiliteit

Hertzberger Park is een
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