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Twee jaar geleden kreeg de gemeente Apeldoorn de sleutel van het 
Zwitsalterrein overgedragen. Sinds die tijd is het terrein langzaam 
opengesteld, zijn er evenementen georganiseerd en hebben 
enkele ondernemers gebouwen betrokken. De aandacht voor het 
terrein is toegenomen. Het is tijd om de toekomstplannen voor het 
terrein in een gebiedsprofiel vast te leggen. Hierbij hebben we niet 
een eindbeeld voor ogen, maar een routekaart bepaald voor de 
organische ontwikkeling van het gebied. 
Een routekaart om mensen te inspireren mee te bouwen aan de 
toekomst van het Zwitsalterrein. 

Deze routekaart is voortgekomen uit gesprekken met Apeldoornse 
ondernemers, betrokken ambtenaren, bestuurders, huurders op 
het terrein en mensen uit het onderwijs. De eerdere reacties op het 
discussiestuk dat deze zomer aan de Raad is gepresenteerd zijn 
hierbij betrokken. 

Samen op reis

Zwitsal is straks een nieuw stedelijk gebied met een parkachtig 
karakter in Apeldoorn. Waar de historie van het voormalige 
industriële complex en de huidige technische innovatiekracht van de 
stad zichtbaar is. Dit vindt niet plaats achter hoge hekken, maar op 
een open en toegankelijk terrein waar iedereen graag wil verblijven 
en aan wil bijdragen. Een nieuw stukje levendige stad waar altijd iets 
blijft te ontdekken. 

Om aan deze reis te beginnen, bepalen we eerst ons vertrekpunt 
op de routekaart en vervolgens hoe we een richting kiezen. Dit 
vertrekpunt en de richting hebben we samengevat in dit profiel. Het 
profiel bepaalt onze koers en helpt ons om de omstandigheden te 
creëren die de verdere ontwikkeling van het terrein mogelijk maken.

INLEIDING

Zwitsal behoudt haar industriële karakter

De cultuurhistorische en architectonische waarde is uitvoerig 
beschreven (in het Ontwikkelplan Vlijtsepark en het Discussiestuk 
Ruimte voor Ontdekking). De deskundigen bevelen in het vet 
gedrukt aan: behoud deze unieke herinnering aan de naoorlogse 
ontwikkeling van een Apeldoornse industrie tot multinational! De 
kwaliteit zit vooral in het architectonische ensemble, ontworpen 
door één architect. De gelaagdheid van de verschillende ruimtes op 
het terrein en de landschappelijk mee-ontworpen groenstructuur 
maken het terrein echt bijzonder. En deze zeldzaamheid neemt 
alleen maar toe omdat de vergelijkbare complexen in Nederland nog 
steeds vaak worden gesloopt.

Bij het in gebruik nemen van de gebouwen en de daarbij horende 
aanpassingen aan de gebouwen zullen de industriële uitstraling en 
de onderlinge samenhang tussen de gebouwen leidend zijn. Het 
terrein blijft zo als geheel herkenbaar en bijzonder. Investeringen die 
nodig zijn, moeten altijd op een manier bijdragen aan het behoud van 
het complex voor de lange termijn.

Zwitsal zoekt verbinding

Ondanks het sterk afwijkende uiterlijk van het Zwitsalterrein ten 
opzichte van andere buurten in de stad, wordt Zwitsal geen eiland. 
Door haar centrale ligging in de stad en aan het kanaal, biedt zij 
juist kansen om verbindingen te leggen met haar omgeving. Om de 
buurten De Parken en Zevenhuizen met elkaar te verbinden, een 
verblijfsgebied aan de stad toe te voegen en om programmatisch een 
aanvulling te worden op de bestaande stad. Het Zwitsalterrein ligt 
namelijk dicht genoeg bij het centrum om het te versterken en ver 
genoeg om er niet direct mee te concurreren.

Door de RING is de bereikbaarheid met de auto nu al goed, wat 
kansen biedt voor de invulling van de Zwitsal en wordt daarin 
in ambitie direct begrensd vanwege de niet onuitputtelijke 
parkeermogelijkheden. Voor fietsers maken we de toegankelijkheid 
van het terrein beter en veiliger door ingrepen in de openbare 
ruimte. Over het kanaal komt een fietsbrug. 

Langs het kanaal komt een fietspad naar de binnenstad, de hekken 
verdwijnen op den duur en ook op het terrein wordt een open 
verkeersstructuur gerealiseerd. Op deze manier nodigt het terrein 
straks uit om er doorheen te fietsen en er te verblijven. Niet langer 
verborgen en gesloten, maar voor heel Apeldoorn toegankelijk.

Zwitsal is een groen verblijfsgebied aan het kanaal

Mensen komen nu al graag op het Zwitsalterrein. Zwitsal wordt 
gezien als een stoer decor met veel groen. Veel genoemde 
kwaliteiten van de Zwitsal zitten in het gevoel, de sfeer als je daar 
rondloopt. Mensen noemen de prettige spanning tussen het ruige, 
onbekende, niet af zijn, de ruimte en de soort parkachtige rust die 
het terrein uitstraalt. Het roept creativiteit op en zin om dingen te 
ondernemen. “Eigenlijk is alles er al!”

En met eenvoudige ingrepen wordt deze verblijfskwaliteit nog 
verbeterd. De bestaande structuur tussen de gebouwen creëert nu 
al kleine pleintjes waar activiteiten worden georganiseerd. Door een 
goed inrichtingsplan zijn deze bijzondere plekken te versterken. We 
gaan het terrein niet aanharken, maar de openbare ruimte veilig en 
toegankelijk maken met behoud van het stoere karakter.
De parkruimte aan de zuidkant van het terrein (de groene knoop) 
wordt straks opengemaakt en vormt een informeel en groen gebied 
aan het kanaal waarin allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden.

Nu is het kanaal vanuit de Vlijtseweg nog onzichtbaar, maar door de 
komst van de brug, een fietspad en het mogelijk aanleggen van een 
oever met een steiger wordt dit de tweede voorkant van het terrein. 
De kwaliteit van het water wordt zo versterkt. Straks kun je aan het 
water en in het park verblijven, een drankje drinken en misschien 
wel een bootje huren. 

VERTREKPUNT
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Hoge waarde

Middelhoge waarde

Basiswaarde

Indiffirente waarde

Cultuurhistorische waarde gebouwen

Parkachtig karakter van het Zwitsalterrein; 
groen als verblijfsgebied en verbinding tussen de 
wijken de Parken en Zevenhuizen. 
Daarnaast toegankelijk maken van de kanaalzone en 
het Zwitsalterrein met het centrum verbinden. 

Vertrekpunt

Zwitsalpark. 

de Parken 

Zevenhuizen 
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Rode loper in de ‘Zwitsalstraat’

Door de hekken voor het Ketelhuis weg te halen en 
de ‘rode loper’ van stelconplaten door te trekken naar 
buiten - wordt de bezoeker uitgenodigd in een intieme 
en informele straat. Opgespannen tussen de Vlijtseweg 
en het kanaal - loopt de ‘Zwitsalstraat’ centraal door het 
Zwitsalterrein. 

Vertrekpunt_impressies toekomst
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Wonen en werken in de Bolkafloods

Nu wordt de Bolkafloods voornamelijk als opslagruimte 
gebruikt, maar het gebouw leent zich uitstekend voor 
een woon/werk functie. Met openslaande deuren aan het 
kanaal en aan de andere kant, entree’s aan het centraal 
liggende ‘Bolkafplein’. 

Vertrekpunt_impressies toekomst
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Zwitsal is duurzaam

De aanpassingen aan de gebouwen, het inrichten van de openbare 
ruimte en het betrekken van het water bij het terrein worden vanuit 
Apeldoorns duurzaam DNA uitgevoerd. Apeldoorn heeft zich ten doel 
gesteld energieneutraal te worden en veel bedrijven ontwikkelen 
momenteel hiervoor de nieuwste technieken. Ook op het gebied van 
water gebeurt ontzettend veel. Het Zwitsalterrein zal deze innovaties 
zoveel mogelijk zichtbaar ruimte geven bij het renoveren van de 
gebouwen en het inrichten van het verblijfsgebied. 

Apeldoorn is niet alleen gelegen op de grootste drinkwaterbron van 
Nederland maar is ook door haar industriële verleden en de vele 
regenbuien verbonden met water. In de regio bundelen innovatieve 
bedrijven hun krachten om het drinkwater van de toekomst zeker te 
stellen. Water speelt op het Zwitsalterrein ook een belangrijke rol. 
Ze ligt aan het kanaal en er moeten oplossingen gevonden worden 
voor de aanwezige bodemvervuiling en waterberging. 

Op het Zwitsalterein gaan we experimenteren met duurzame 
energiewinning, recyclebare materialen en het schoonhouden van 
ons drinkwater. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het saneren van de 
bodem door te spoelen met grondwater in samenwerking met de 
Rioolwaterzuivering. En we passen hierbij meteen koude-warmte 
winning in de gebouwen toe. Misschien spelen kinderen straks na 
een regenbui graag in het park omdat er waterelementen zijn gaan 
draaien, sproeien of zijn volgelopen. En geven de regenpijpen tijdens 
de regen licht omdat er een proef gaande is om fosfaat te winnen uit 
het regenwater. Zo zien en leren onze kinderen dat we in Apeldoorn 
zorgdragen voor de toekomst. Niet alleen voor het milieu maar 
ook voor het behoud en etaleren van de Apeldoornse technische 
bedrijven.

Zwitsal kent een mix van naar buitengerichte functies

Naast de fysieke en stedenbouwkundige uitgangspunten is ook de 
programmatische invulling van belang voor de toekomst van het 
terrein. Vanuit stedenbouwkundig perspectief is een mix van functies 
met naar buitengerichte activiteiten nodig om een nieuw stedelijk 
verblijfsgebied te creëren. 
Met de zoneringskaart is aangegeven hoe deze mix van wonen, 
werken en verblijven fysiek een plek kan krijgen. Deze zonering 
komt tot stand door een paar praktische kaders. Zo is er aan de 
noordzijde een geluidshindercirkel waarbinnen niet gewoond mag 
worden, is sprake van bodemvervuiling op enkele locaties, is een 
aantal gebouwen reeds voor lange termijn verhuurd en bieden het 
kanaal en het park vanzelfsprekend ruimte als verblijfsgebied. 
Nieuwbouw wordt niet uitgesloten, maar investeringen worden in 
eerste instantie gestuurd in de richting van het in stand houden van 

de historische gebouwen. 
Voor de functie wonen is in de zonering ruimte gelaten. De aandacht 
wordt op korte termijn ingezet op het creëren van een verblijfsgebied 
en het bestemmen van de belangrijkste gebouwen voor bedrijvigheid 
en tijdelijke activiteiten. Hierdoor wordt gebouwd aan de basis van 
een gebied waar mensen later ook veilig kunnen wonen en wordt 
langzaam waarde gecreëerd.

Om de functie verblijfsgebied goed te realiseren is de inrichting 
van de pleinen, het park en de oever langs het kanaal natuurlijk 
van belang. Hierbij is echter net zo belangrijk dat bedrijven die 
zich vestigen in de gebouwen een naar buitengerichte activiteit 
ondernemen. Op de zoneringskaart is aangegeven waar wij ons 
in de eerste fase op gaan richten. Met naar buitengericht worden 
zichtbare activiteiten bedoeld. Ramen aan de straatzijde waar achter 
iets zichtbaar levendigs gebeurt, mensen bezig zijn, bedrijvigheid 
zoveel mogelijk publiekstoegankelijk is en waar ’s avonds het liefst 
lichten branden. 

Zwitsal is voor en door Apeldoorners

De potentie van Zwitsal ligt in het realiseren van een nieuw stedelijk 
milieu voor en door Apeldoorners. Een plek waar jeugd kan spelen 
en leren, waar ruimte is om nieuwe dingen te proberen en waar 
initiatieven kunnen landen. Waar je heen kunt gaan en weet dat er 
altijd wat te doen is. Om mee te werken aan innovatieve projecten 
of te genieten van een bijzonder plek aan het water. Niet groots 
of meeslepend, maar no-nonsens, zorgvuldig, levendig en toch 
spannend. 

Bij de keuze voor nieuwe ondernemers en het organiseren van 
activiteiten wordt opnieuw verbinding met de stad gezocht. Door 
niet te concurreren maar te zoeken naar een aanvulling op het 
Apeldoorns aanbod en op wat er nu al op het Zwitsalterrein 
aanwezig is. Wat we gaan vinden is nog onbekend maar zal onder 
andere voortbouwen op de sterke kwaliteiten van de huidige 
huurders, onze eerste pioniers.

Apeldoorners zijn nadrukkelijk uitgenodigd om bij te dragen aan 
de ontwikkeling en levendigheid van het terrein. Bijvoorbeeld door 
zitting te nemen in een werkgroep over nieuwe energievormen, 
sporten in het park en het organiseren van buurtfeesten en een 
jaarlijkse kampeerweek. De eerste prioriteit is hierbij niet om 
een toeristisch trekpleister te maken maar een plek voor en door 
Apeldoorners. Waar misschien later de rest van Nederland ook 
graag naar toekomt.
Zwitsal biedt ruimte voor iets nieuws!

Bestemmingsplan Zwitsal
Het nieuwe bestemmingsplan heeft als doel om voor de 
komende 10 jaar een passende flexibele regeling en een 
organische ontwikkeling mogelijk te maken. Hierbij worden 
meerdere functies mogelijk gemaakt binnen de bestaande 
bebouwing. De openbare ruimte wordt opgepakt met als 
doel verblijfs- en gebruikskwaliteit te laten groeien. Daarmee 
fungeert dit bestemmingsplan als een tussenstap richting een 
eindsituatie die te zijner tijd in een nieuw bestemmingsplan 
wordt vastgelegd. 

Onder de nieuwe bestemming ‘gemengd’ zijn verschillende 
functies toegestaan: bedrijfsactiviteiten op de lijst van 
toegelaten bedrijfstypen (cat. 1 en 2), horeca (cat. 1 tot max. 
500 m2 vbo per vestiging en gezamenlijk max. 1.500 m2 
excl. terrassen), ondersteunende horeca, maatschappelijke 
voorzieningen (cat. 1 en 2), sport (cat. 1 en 2), dagrecreatie, 
kantoor (uitsluitend ter plaatse van gebouw 19-21), cultuur 
en ontspanning (cat. 1 en 2), (geluids)evenementen (hiervoor 
is het gemeentelijke evenementenbeleid van toepassing), 
nutsvoorzieningen, verblijfsgebied en tuin. 

Voor de Zwitsal wordt ingezet op een bescheiden aantal 
zelfstandige horecavestigingen. Vanwege de schaal van het 
industriële erfgoed en de wens om het gebied multifunctioneel 
te laten zijn, wordt ook de omvang per vestiging beperkt. 
Onbeperkte horeca kan voor overlast zorgen. Daarom wordt 
aan de toe te laten zelfstandige horeca een bovengrens 
gesteld (enkel milieucategorie 1, maximaal 1.500 m2).

Het bestemmingsplan blijft binnen de bestaande beleidskaders 
met betrekking tot kantoorvestiging en detailhandel. 
Kantoorfuncties zijn slechts toegelaten indien deze 
ondersteunend zijn aan de ter plaatse gevestigde primaire 
bedrijfsfunctie. Detailhandel is zeer beperkt toegestaan en 
detailhandel die zich kan vestigen in de binnenstad wordt niet 
toegestaan.

De bestemming wonen is niet voorzien binnen het 
nieuwe bestemmingsplan, maar hoort zeker in de mix van 
levendigheid om een nieuw stedelijk milieu te realiseren op 
de Zwitsal. Prioriteit bij de herontwikkeling ligt bij het vestigen 
van een levendige basis van bedrijvigheid. Zodra zich hiertoe 
een kans voordoet en dit zich goed verhoudt tot de aanwezige 
functies, kan wonen op de Zwitsal worden gerealiseerd. 
 

Vertrekpunt
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> kanaalzijde openmaken naar het water 
en verbinden met centrum (fiets-en 
voetgangersroute doortrekken)

> Zwitsalpark toegankelijk maken 
en inrichten

> de openbare ruimte langs het kanaal, het 
‘Bolkafplein’ en de ‘Zwitsalstraat’ vormen de 
meest bijzondere plekken in de eerste fase. 
Daarom is het belangrijk om in deze ruimtes 
nu te investeren (ruimtelijk en door 
faciliteiten aanleggen voor evenementen en 
andere activiteiten)

> de hindercirkel van bakkerij Fuite blijft 
gehandhaafd, eventuele woningbouw in de 
toekomst voegt zich hiernaar. 

> bijzondere aandacht voor de entrees 
naar de Vlijtseweg. Deel van hekwerken 
weghalen, informatie-en routeborden 
aanbrengen

> Hal 14 aan het ‘Bolkafplein’ en de 
Drieslag aan het park lenen zich allebei 
goed als plekken voor wisselende 
activiteiten en evenementen. Hal 14 
sluit aan op het diverse en kleinschalige 
milieu rond het ‘Bolkafplein’. Grotere 
evenementen kunnen in de open ruimte 
van het park plaatsvinden en binnen in de 
Drieslag.

> bij een nieuw stedelijk milieu 
hoort ook woningbouw. Toekomstige 
woningbouwprogramma wordt 
voorgestaan aan de zuidrand van het park 
en in het centrale deel van de Zwitsal

Vertrekpunt_zoneringskaart

mogelijk woonprogramma in 
toekomst

primaire openbare ruimte 
aanpakken in fase 1

gevels aan primaire openbare 
ruimte naar buiten richten

park

hindercirkel Fuite

bijzondere gebouwen,
(architectonisch)

bijzondere gebouwen,
(programma)

Prioritering en zonering 
eerste fase 

Prioritering en zonering eerste fase 
De ruimtelijke uitgangspunten en 
de situering van de reeds bestaande 
initiatieven verdeelt het Zwitsalterrein in 
een aantal zones en aandachtsgebieden. 

De aandacht in de eerste fase ligt op het 
neerzetten van het Zwitsalterrein als 
verblijfsgebied. Dit heeft prioriteit.
Als de kwaliteit van het verblijven op 
het terrein zichtbaar is, worden nieuwe 
invullingen aangetrokken om zich 
vervolgens over het gehele terrein te 
vestigen.

gemengde functies; naar 
buitengericht programma
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Zomer op Zwitsal, jaarlijkse feest - tussen gebouwen 
door en in het Zwitsalpark

Met het jaarlijkse zomerfeest nodigen de ondernemers 
op de Zwitsal heel Apeldoorn uit om te laten zien wat 
ze in huis hebben. Rondleidingen op de bedrijven, 
activiteiten voor kinderen, lezingen over de nieuwste 
innovaties met water en muziek in het park. 

Vertrekpunt_impressies toekomst
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Flaneren langs het kanaal, picknicken in het park

Straks is het Extractiegebouw en de Drieslag (met op de 
achtergrond de schoorsteen van het Ketelhuis) het eerste 
wat je ziet als jij aan komt fietsen langs het kanaal. Met 
bijvoorbeeld een congres in de Drieslag, een restaurant 
boven op het Extractiegebouw, mensen die picknicken 
in het Zwitsalpark en roeiboten in het kanaal, is er volop 
reuring en altijd wat te beleven op de Zwitsal.

Vertrekpunt_impressies toekomst
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In Apeldoorn groeit er een soort onderhuidse stedelijkheid in de stad 
die door iedereen wordt gevoeld, maar die volgens velen nog geen 
plaats krijgt in de stad. De ogen zijn hiervoor gericht op het 
Zwitsalterrein. Om grote maar vooral kleine initiatieven te 
laten landen op het terrein, niet alleen nu en in het verhuren 
van gebouwen, maar vooral ook in de openbare ruimte en in de 
toekomst, is het nodig om ruimte open te laten. 
Ruimte in figuurlijke, financiële, organisatorische en fysieke zin. 

Enerzijds betekent dit dat niet alle gebouwen voor lange termijn 
worden verhuurd. Hierdoor is ingebouwd dat er regelmatig nieuwe 
mogelijkheden ontstaan op het terrein. Door actief te werken aan 
het imago van een innovatieve werkplaats en een terrein waar veel 
tijdelijke activiteiten worden georganiseerd, wordt Zwitsal bekend 
en aantrekkelijk voor pioniers. De aanwezigheid van pioniers is 
de reden dat bezoekers die houden van een nieuw stedelijk milieu 
komen.

De gemeente faciliteert hierbij door indien nodig af te wijken van 
de gebaande paden. Nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. 
Investeringen in gebouwen, openbare ruimte en het organiseren van 
activiteiten worden goed afgewogen en tot een minimum beperkt om 
te voorkomen dat Zwitsal op een later moment gedwongen wordt om 
keuzes te maken die vooral ingegeven zijn om deze kosten zo snel 
mogelijk terug te verdienen. 

Zwitsal neemt de tijd

Het bewust ruimte laten voor toekomstige activiteiten maakt een 
aanpak van organisch groeien mogelijk. Kansen ontstaan door de tijd 
te nemen en niet overhaast alle gebouwen en de ruimte eromheen 
permanent te bestemmen. Het feit dat het terrein nog niet ‘af’ is, 
wordt door veel mensen als sterke kwaliteit genoemd. Juist het 
proces is van waarde, niet perse het eindresultaat. 

De keuze om de tijd te nemen, betekent dat niet direct duidelijk 
is hoe de waardeontwikkeling van het gebied zal verlopen. De 
waardeontwikkeling wordt dan ook gezocht in het gebied als geheel 
en beperkt zich niet tot de waardeontwikkeling van de afzonderlijke 
gebouwen. Het is reëel dat de ontwikkeling pas op de langere 
termijn rendement oplevert. Het is dan ook goed dat de gemeente 
voor de komende jaren eigenaar is en blijft van het terrein.  

We kunnen slim omgaan met de aanwezige bodemvervuiling en 
de geluidshindercirkel door zaken als wonen op het terrein in de 

Vertrekpunt

tijd te faseren. Door de tijd te nemen en met de insteek om Zwitsal 
minimaal kostenneutraal te ontwikkelen, kan het terrein nu al elke 
dag een plek zijn waar de innovatiekracht van Apeldoorn in een 
nieuw stedelijk milieu kan landen.
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Geluidshinder Bakkerij Fuite

Bodemverontreiniging, geit dood

Bodemverontreiniging, geit ziek

Bodemverontreiniging, geit oké

Legenda bodem en geluid

Sterke kwaliteiten huidige/ nieuwe huurders
> Liefde voor Apeldoorn 
> Initiatiefrijk
> Innovatief
> Aanvulling op bestaand programma
> Kop boven het maaiveld
> Naar buitengericht, zichtbare activiteiten
> Bereid tot samenwerking
> Sociale component
> Pioniers

Brouwerij de Vlijt
Lokale bierbrouwer

Opzichter
Gemeente Apeldoorn

Opslag

Werken & Co
Reintegratie

Projectbureau
Gemeente Apeldoorn

Accres
Exploitatie maatschappelijk vast-
goed, recreative voorzieningen en 

sportieve activiteiten

Foenix
Kringloop en reintegratie

Energiefabriek Apeldoorn
Burgerinitiatief

Real X
Indoor skatepark

Tim Koldenhof Producties
Theaterschool

Brouwerij de Vlijt
Lokale bierbrouwer

Area 055
Urban Innovation Zone

Vertrekpunt_huidige situatie

Bounze
trampoline park

E-Kart Center Accres
electronische kartbaan
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RICHTING
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Waar gaan we naar toe?

De essentie van de vertrekpunten laat zich samenvatten tot één 
centrale ambitie: ruimte voor ontdekking! Dit was ook vaak het 
antwoord tijdens gesprekken met betrokkenen op de vraag ‘Wat is 
het meest bijzonder aan de Zwitsal en moet in de toekomst blijven 
bestaan?’. Deze ambitie geeft ons richting. Zwitsal wordt een 
nieuw stukje levendige stad waar altijd iets blijft te ontdekken. Een 
nieuw stedelijk gebied met parkachtige karakter waar de historie 
van het voormalige industriële complex en de huidige technische 
innovatiekracht van Apeldoorn zichtbaar is. Een open en toegankelijk 
terrein waar iedereen graag wil verblijven en aan wil bijdragen. 

Het vertrekpunt en de richting van onze reis liggen helder op het 
netvlies. Er zijn echter honderd wegen naar Rome, dus hoe bepalen 
we de eerste bestemming, ons reisgezelschap en wat we meenemen 
onderweg? Om dit keuzeproces te verbeelden en tastbaar te maken 
gebruiken we de metafoor van een vliegwiel.

Het vliegwiel

Een vliegwiel bestaat uit een spil, een wiel en een aandrijfriem. 
De aandrijfriem koppelt de spil en het wiel aan elkaar en zorgt 
voor beweging. Als het wiel eenmaal op gang is, draait de spil 
eenvoudiger en gaat het energie teruggeven. 

Voor het Zwitsalterrein is de spil waar alles om draait, de centrale 
ambitie: Ruimte voor Ontdekking. Om deze spil aan te jagen bestaat 
ons wiel uit vier spaken: de spaak maken, de spaak spelen, de spaak 
beleven en de laatste spaak wonen. Deze vier werkwoorden zijn 
tijdens de gesprekken met de betrokkenen genoemd als thema’s 
die  passen bij het terrein. Ze komen voort uit de vertrekpunten, 
de potentie die het terrein in zich heeft en wat als aanvulling wordt 
beschouwd op het bestaande aanbod in Apeldoorn. Het benoemen 
van vier spaken geeft naar de omgeving een overzichtelijke 
boodschap. 

Alle kleine en grote acties die nodig zijn om de ontwikkeling in 
beweging te krijgen, vormen samen de aandrijfriem. Door het in 
gang zetten van het vliegwiel definieer je niet het eindresultaat, 
maar laat je ruimte voor de dingen die wij nu nog niet weten. 
En dit is precies wat Zwitsal nodig heeft in deze fase!

RICHTING

De Spil

De centrale ambitie waar de ontwikkeling van Zwitsal om 
draait: Ruimte voor Ontdekking!

Spaken: Maken, Spelen en Beleven - en Wonen

Vier spaken die het terrein haar kleur en het 
ontwikkelingsproces richting gaan geven

Aandrijfriem

De acties die ondernomen worden om het vliegwiel te laten 
draaien vormen samen de aandrijfriem
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Prioriteit in de eerste fase ligt bij het vestigen van een nieuw 
stedelijke milieu met de daarbij horende levendigheid. De 
eerste drie spaken (maken, spelen en beleven) van het vlieg-
wiel zijn bedoeld als de thema’s die daar nu richting aan gaan 
geven. Het is de start. 
Op het moment dat er zich woningbouwkansen voordoen die 
zich goed verhouden tot de eerste drie spaken, wordt wonen 
als vierde spaak toegevoegd.

WONEN
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1e spaak: Maken

Apeldoorn heeft veel technische en ambachtelijke maakbedrijven die 
landelijk en zelfs internationaal opereren, maar niet altijd zichtbaar 
zijn. Apeldoorn zet daarnaast hoog in op Cleantech als speerpunt 
voor innovatie en economische ontwikkeling. Om meer bekendheid 
te geven aan de innovatiekracht die Apeldoorn huisvest kan de stad 
een showroom gebruiken. 

Zwitsal wil een plek zijn voor experiment en innovatie voor 
de gerenommeerde bedrijven, maar ook voor ambachtelijke, 
kleinschalige maakbedrijven en ondernemerschap. Een onderdeel 
hierbij is dat er verbindingen worden gelegd met het onderwijs. 
Het interesseren van jeugd voor techniek is goed voor de toekomst 
van Apeldoorn. Ook bij de uitvoering van praktische zaken zoals 
het renoveren van de gebouwen, het aanleggen van de openbare 
ruimte en misschien het bevaarbaar maken van het kanaal, wordt 
ingezet op het zichtbaar maken van innovatie en het betrekken van 
opleidingen.

Grote bedrijven dragen bij aan de activiteiten en ontwikkelingen op 
het Zwitsalterrein, zonder zich daar zelf te vestigen. Beginnende en 
meer ambachtelijke ondernemers met bijvoorbeeld een werkplaats 
kunnen zich voor een aantal jaar vestigen op het terrein. Worden 
ze groter dan vliegen ze uit naar elders in Apeldoorn. Zo blijft 
Zwitsal ook in de toekomst een innovatieve werkplaats voor unieke 
maakbedrijven en verschillende opleidingen.

Voorbeelden ‘Maken’

Als er gewoond gaat worden op de Zwitsal bouwen 
mensen misschien zelf hun huis in een oude loods met 
daarbij een werkplaats of een atelier. Op de daken wordt 
geëxperimenteerd met nieuwe zonnecollectoren.
Technische adviesbureaus hebben een complex systeem 
uitgewerkt om het regenwater op te vangen en daarmee 
toiletten door te spoelen. 

Een meubelmaker vestigt zich en stelt zijn houtzagerij open 
voor mensen die daar met hun eigen zaagwerk terecht 
kunnen.

Twee lichttechniekbedrijven experimenteren met de verlichting 
in de openbare ruimte. Overdag levert deze verlichting 
energie aan het netwerk en ’s avonds beamen de lampen het 
werk van lokale dichters op de gevels.

innovatieuniek vakmanschap

kunst en am
bacht

onderwijs

clean tech

Richting_spaken

experimenten 
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buiten en binnen

publieke evenementen: 
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(nieuwe tak van) sport

SPELEN

2e spaak: Spelen

Het industriële terrein van de Zwitsal is een plek waar voor jongeren 
fysieke, vernieuwende en net andere sporten plaatsvinden dan 
elders in de stad. Een plek voor beweging en interactie!

Skaten, klimmen, ‘obstacle running’, trampolinespringen, maar ook 
seizoensgebonden activiteiten zoals schaatsen en zwemmen. 
Spelen willen we zoveel mogelijk in de openbare ruimte, aan het 
kanaal en in het park. Zo draagt het bij aan de levendigheid van het 
terrein en het parkachtige karakter. 

Dit is een plek voor zelfgeorganiseerde kinderfeestjes, wedstrijden, 
toernooien en recordpogingen. En als grote mensen willen komen 
spelen (bootcampen, escape room) mag dat natuurlijk ook!

Voorbeelden ‘Spelen’

Jongeren gaan op ontdekkingstocht langs de elementen in 
de openbare ruimte die nog herinneren aan de tijd dat hier 
een fabrieksterrein was. Een ruig terrein waar de industriële 
geschiedenis overal te vinden is. In het oude Magazijn 
oefenen kunstenaars met prachtige graffiti-kunst op de hoge 
wanden. 

In de bomen bij het kanaal mogen mensen op 
woensdagmiddag boomhutten maken. Lokale aannemers 
houden een oogje in het zeil en zorgen af en toe voor 
nieuwe bouwmaterialen. Het park is de vaste plek voor 
volleybaltoernooien in Apeldoorn geworden.

Voor suppen op het water hoeft het Apeldoornse kanaal 
nog niet doorvaarbaar te zijn. Zelfs in de winter komen 
buurtbewoners hier ’s ochtendsvroeg om in alle stilte een 
rondje te peddelen voor werktijd.

Richting_spaken
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BE
LE

VE
Nbreed aanbod; van kleinschalige, eigen 

initiatieven tot (pop-)concerten in het park

van bedrijfsconferentie tot kinderfeestruimte voor spontane activiteiten

gebouwen open houden voor wisslende, 

tijdelijke invullingen

ontdekken

3e spaak: Beleven

Op het Zwitsalterrein vinden regelmatig kleine en grootschalige 
activiteiten plaats die het terrein of de gebouwen als podium en 
decor gebruiken. Activiteiten die het industriële karakter van het 
terrein nodig hebben. 

Er zijn evenementen te beleven waar bezoekers bewust voor naar 
het terrein komen. Daarnaast ligt een groot aandeel van de beleving 
bij de activiteiten die je toevallig tegenkomt als je op het terrein 
verblijft of er doorheen fiets: zoals het oefenen van een voorstelling 
of een filmopname.

Zwitsal nodigt ook mensen uit om zelf activiteiten te organiseren op 
het terrein. Niet alleen professionele partijen maar omwonenden en 
ander initiatiefnemers krijgen hier de ruimte. Door een plek te zijn 
waar vaak tijdelijke en kortstondige activiteiten plaatsvinden, is er 
altijd wat te beleven en te ontdekken. 
De aantrekkingskracht als verblijfsterrein wordt hierdoor vergroot. 

Voorbeelden ‘Beleven’
Het park leent zich in de zomer voor picknicken en 
concerten, van harmonieconcours tot Ilse de Lange. In de 
tussenstraten voert basisschool de Zevensprong een van 
haar jaarlijkse muziekshows op. Tim Koldenhof heeft zijn 
decorstukken ter beschikking gesteld. 

Er is een Turkse bruiloft in het extractiegebouw. In een 
van de hallen van de Driesprong is de hele zomer een 
tentoonstelling van 100 jaar Sparta. En er is in Hal 14 een 
congres over nieuwe samenwerkingsvormen georganiseerd 
door de Energiefabriek. 

Over vijf jaar is kaartjescontrole aan de poort nodig voor 
Zwitsals eigen festival De Lopende band, mensen komen 
zelfs uit Deventer en Zutphen hier naar toe!

Richting_spaken
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WONEN

4e spaak: Wonen

De woningen op het Zwitsalterrein vormen een aanvulling op het 
bestaande woningaanbod in Apeldoorn.  De typische vrijstaande 
woning met een tuin zal hier niet verschijnen. De woningen hebben 
een stedelijk en industrieel karakter, zoals aan de Vlijtsekade waar 
reeds de opmaat naar het Zwitsalterrein is gerealiseerd.

Wonen op het Zwitsalterrein wordt gecombineerd met 
ondernemerschap. Dit ondernemerschap zit niet alleen in het ruimte 
bieden aan woon-werk gebouwen, maar ook in de mogelijkheid 
om je huis zelf (af) te bouwen. En in het toepassen van duurzame 
technologieen, het wonen van de toekomst.

Het handhaven en versterken van het ensemble van de historische 
gebouwen, vormt de leidraad voor het toevoegen van woningen. 
In de bestaande gebouwen ligt de nadruk op het versterken van de 
herkenbaarheid van het ensemble als geheel. Nieuw te bouwen 
woningen zijn onderscheidend van de historische bebouwing, 
maar door hun vorm en omvang een logische aanvulling op het 
ensemble. De woningen zijn in hun verschijningsvorm duidelijk 
naar buitengericht ontworpen, zodat het wonen bijdraagt aan de 
levendigheid van het terrein. 

De bewoners van het Zwitsalterrein hebben dezelfde kwaliteiten 
als de huurders. Zij durven hun kop boven het maaiveld te steken, 
houden van de levendigheid om zich heen en kiezen bewust om te 
gaan pionieren. Niet alles hoeft meteen af te zijn en samen met de 
zittende ondernemers bouwen zij aan het Zwitsalterrein.
 

 
Industrieel karakter

Grote ramen aan  een levendige 

buitenruimte
Stoere buitenruimte

Zelfbouw

Wonen boven de werkplaats

Ruwe materialen

Woningen in oude loodsen en 

in nieuwe gebouwen

Richting_spaken
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SELECTIECRITERIA

Met de vertrekpunten in ons achterhoofd en het vliegwiel als 
duidelijk uithangbord hebben we goede selectiecriteria in handen 
om initiatieven af te wegen. Ze helpen ons bij het samen bepalen van 
de volgende bestemming van onze reis en wie we meenemen. 
Bij elke afweging is het zoeken naar de juiste balans.

Om te illustreren hoe je afwegingen maakt op basis van de 
selectiecriteria, volgen hierna drie voorbeelden. 
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Ruimte voor toekomst

Om grote maar vooral kleine initiatieven te laten landen op het 
terrein, niet alleen nu en in het verhuren van gebouwen, maar vooral 
ook in de openbare ruimte en in de toekomst, is het nodig om ruimte 
open te laten. Ruimte in figuurlijke, financiële, organisatorische en 
fysieke zin. 

Naar buitengericht

Naar buitengericht is vooral zichtbaarheid. Ramen aan de straatzijde 
waar achter iets levendigs gebeurt, mensen bezig zijn, bedrijvigheid 
zoveel mogelijk publiekstoegankelijk is en waar ’s avonds het liefst 
lichten branden. 

Aanvullend

Bij de keuze voor nieuwe ondernemers en het organiseren van 
activiteiten wordt opnieuw verbinding met de stad gezocht. Door 
niet te concurreren maar te zoeken naar een aanvulling op het 
Apeldoorns aanbod en op wat er nu al op het Zwitsalterrein 
aanwezig is.

Investeren

Investeringen moeten gericht zijn op het creëren van waarde in de 
toekomst en ruimte laten voor toekomstige invullingen of activitei-
ten. Investeringen zijn in de eerste periode zoveel mogelijk gericht 
op het renoveren, gebruiksklaar maken van de belangrijkste gebou-
wen en de openbare ruimte.

Duurzaam

De manier waarop activiteiten worden georganiseerd, maar ook 
aanpassingen aan de gebouwen, het inrichten van de openbare 
ruimte en het betrekken van het water bij het terrein worden van-
uit Apeldoorns duurzaam DNA uitgevoerd. Zorg voor de wereld van 
morgen en het behoud van de innovatiekracht van het bedrijfsleven. 
Gericht op innovatie en spelenderwijs leren. 

Balans tussen de spaken

Om tot een goede mix van functies te komen is balans tussen de 
verschillende spaken belangrijk. Diversiteit en een veelzijdig aanbod 
vergroten de aantrekkelijkheid van het terrein.  

Richting_selectiecriteria
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Voorbeeld 1: Café aan het kanaal

Een partij wil zich met een café in Hal 14 vestigen.
Dat is in principe een goede locatie, gezien de situering aan het 
“Bolkafplein”. Een horecafunctie gaat bezoekers aantrekken en de 
levendigheid van het terrein vergroten - wat ook een positief effect 
heeft op de rest van het programma.

Aan de andere kant willen wij Hal 14 voorlopig vrij houden - om 
ruimte te geven aan wisselende activiteiten en evenementen. 
Daarnaast willen wij graag de levendigheid naar de kanaalzijde 
toe trekken. Daarom halen wij de ondernemer over om zich in de 
kleine drieslag te vestigen; op de hoek van de “Zwitsalstraat” en aan 
het kanaal. De levendigheid wordt daardoor meer richting kanaal 
getrokken. Tegelijkertijd kan de nieuwe horeca de verschillende 
activiteiten in Hal 14 faciliteren. Een win-win situatie.

De zomer komt eraan en het nieuwe café gaat een steiger aanleggen 
aan het kanaal. Hierdoor ontstaat een informele verblijfsplek aan het 
water, voor gasten, bezoekers en voor bootjes die komen aanleggen. 

Vanuit Zwitsal willen wij graag dat de panden zich maximaal 
naar buiten richten, fysiek; door grote openingen in de gebouwen 
te maken en als het kan, programmatisch; door een deel van 
hun activiteiten in de openbare ruimte te verrichten. In ruil voor 
de investering door de ondernemer om puien te maken, zet de 
gemeente zonnepanelen op het dak van Hal 14 - waardoor het café 
als ook de activiteiten in Hal 14 een stuk duurzamer energie krijgen.

Gemeente grijpt de vestiging van de horeca aan om meteen de 
verhuurbaarheid van Hal 14 te verhogen - door ook hier puien aan de 
kanaalzijde te realiseren.
DUS: DOEN EN MEE INVESTEREN

Richting_selectiecriteria
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Ruimte voor toekomst

Buitengericht

Aanvullend

Investering

Duurzaam

- +

Verplaatsen van Hal 14 naar kleine drieslag creëert ruimte voor 
activiteiten in Hal 14

Horeca richt zich op langzaam verkeer en zal geen extra druk 
leggen op parkeerbehoefte. Als er parkeerplekken nodig zijn, 
zal dat in de avond uren zijn - waardoor je dubbelgebruik van 
parkeerplaatsen stimuleert

Open puien en terras aan het water

Faciliterend voor activiteiten en evenementen in Hal 14, 
er is tot nu toe alleen ondersteunende horeca op het 
terrein

Prioriteit ligt bij het opknappen en naar buitengericht maken van 
gebouwen aan de primaire verblijfsgebieden 

Terras en steiger wordt aangelegd door werknemers van Foenix; 
met tweedehandsmaterialen

Door het café net buiten de huidige centrale plek aan het 
Bolkafplein te situeren, moet je ook in de openbare ruimte langs 
het kanaal versneld investeren om het aantrekkelijk te maken 
(voor ondernemer als voor bezoeker).

Als je een ondernemer wilt overhalen om een andere keuze te 
maken, moet je daar als verhuurder iets tegenover zetten. Dat 
zou in dit geval meeinvesteren in puien of in duurzame energie 
kunnen zijn. 

Beleven/ Spelen
Horeca overdag en ’s avonds zorgt voor levendigheid op 
meerdere momenten van de dag en de aanleiding om het 
terrein te bezoeken wordt verhoogd. Datzelfde geldt voor de 
veiligheid ’s avonds. Door de steiger aan te leggen wordt de 
spaak Spelen betrokken bij dit initiatief. 

Richting_selectiecriteria
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Voorbeeld 2: Tennishal

Een ondernemer wil zich vestigen aan de noordkant van het terrein, 
met een indoor tennishal. Deze activiteit is een naar binnengerichte 
onderneming alleen gericht op spelen - de andere spaken worden 
hierbij niet betrokken.
De komst van een tennishal versterkt de spaak Spelen, knapt het 
gebouw op en levert huuropbrengsten op. 

Desondanks kan je je afvragen of de spaak Spelen hierdoor niet te 
dominant wordt in de beeldvorming naar buiten. 
De aantrekkelijkheid van het terrein voor andere partijen met een 
meer innovatieve bijdrage wordt hierdoor verminderd. Op dit vroege 
moment van ontwikkeling en het opbouwen van het imago van 
Zwitsal is deze functie niet wenselijk. 

DUS: NIET DOEN

Richting_selectiecriteria
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Ruimte voor toekomst

Buitengericht

Aanvullend

Investering

Duurzaam

- +
Spelen
Deze activiteit is een naar binnengerichte onderneming alleen 
gericht op spelen - de andere spaken worden hierbij niet 
betrokken.

Grote dakpartij kan eventueel met zonnepanelen worden bedekt 
of als duurzame waterberging functioneren

Door binnengericht programma geen openingen in gevel of 
anderzijds zicht op activiteiten in het gebouw

Er zijn al veel indoorsportsactiviteiten die niet zichtbaar zijn van 
buiten. Indoorskatepark, kartbaan en een indoor trampolinepark. 
Veel dezelfde doelgroep waardoor de spaak spelen te aanwezig 
wordt op het terrein en de mix van functies in gevaar brengt. Dit 
betekent dus ook een vermindering van de aantrekkingskracht 
van Zwitsal op ondernemers uit andere spaken. 

Er wordt geïnvesteerd in een gebouw, maar dit gebouw is niet een 
van de belangrijke, in stand te houden gebouwen van de eerste 
fase

Activiteit die ook bij slecht weer bezoekers trekt

De huuropbrengsten kunnen  bijdragen aan het aanleggen van 
bijvoorbeeld een steiger langs het kanaal

Richting_selectiecriteria
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Voorbeeld 3: Sustainer homes

De lokale woningbouwcooperatie wil experimenteren met flexibel en 
duurzaam wonen. Samen met een onderwijsinstituut willen ze vijf 
sustainer homes plaatsen voor drie jaar op de Zwitsal. De tijdelijke 
woningen zullen bewoond worden door onderzoekers en studenten. 

Het is een tijdelijke en innovatieve invulling die plaatsvindt in de 
openbare ruimte en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de 
‘ontdekkingsfactor’. Het initiatief levert veel positieve publiciteit op 
en staat geen andere ontwikkelingen op het terrein in de weg. 

DUS: DOEN EN MOGELIJK MAKEN - MAAR GEEN FINANCIELE 
BIJDRAGE
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Ruimte voor toekomst

Buitengericht

Aanvullend

Investering

Duurzaam

- +
Maken/ Beleven
Zelfbouw en technische innovatie is hier het uitgangspunt dus 
de spaak Maken is hier primair. Daarnaast nodigt het concept 
uit voor het organiseren van evenementen rond duurzaam-
heid en kleinschalige experimenten - dus dragen de sustainer 
homes ook bij aan de spaak Beleven. 

De sustainer homes kunnen veel aandacht trekken voor het 
duurzame profiel van Zwitsal, waar er zichtbaar wordt gewerkt 
aan vernieuwend wonen. 

Er is een risico dat het een geïsoleerd activiteit blijft die niet 
aansluit bij de andere functies. Gerichte samenwerking moet dus 
worden gezocht. 

Tijdelijke woningen zijn een aanvulling op het bestaande 
programma en kan ook mooi aansluiten bij onderwijsprojecten. 

De woningen zijn zelfvoorzienend. Er hoeven dus geen 
investeringen te worden gedaan in gebouwen of openbare ruimte.

Tijdelijk woonprogramma, de mobiele units zijn verplaatsbaar 
of weg te halen als een beter initiatief zich aandient.

De tijdelijke woningen worden op een centrale plek neergezet 
zodat alle bezoekers de opbouw van de woningen en de 
experimenten met duurzame maatregelen rond de woningen 
kunnen volgen.

Richting_selectiecriteria

De mobile units dragen niet bij aan het opknappen van de 
gebouwen of het inrichten van de openbare ruimte. 

Spaak
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SAMEN OP REIS
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SAMEN OP REIS

Hoe verder ?

De voorbeelden laten zien hoe de vertrekpunten samen met het 
vliegwiel ingezet kunnen worden bij het selecteren van nieuwe 
huurders, activiteiten en de ontwikkeling van het terrein. Het laat 
ook zien dat de weging van de min- en pluspunten altijd afhankelijk 
is van de mensen die de afwegingen mogen maken. 
Het profiel is geen dwangbuis maar laat bewust ruimte in de 
uitvoering. Organisch ontwikkelen over een lange periode heeft deze 
flexibiliteit nodig om altijd te kunnen inspelen op de actualiteit. 

Een belangrijke factor voor de ontwikkeling van het Zwitsalterrein 
is daarmee de daadkracht van de organisatievorm en het mandaat 
dat ze meekrijgen van de eigenaar. Daarnaast is de bereidheid om 
samen op reis te gaan belangrijk. Dat is ruimte voor ontdekking. In 
dit proces zit al de verwezenlijking van de ambitie. 

Dit profiel is een eerste stap van de reis. De volgende stap is het 
uitzoeken en uitwerken van een aantal aspecten. Zoals bijvoorbeeld 
de financiële onderbouwing, het inrichtingsplan van openbare 
ruimte, de organisatievorm en bijbehorend mandaat, de mate van 
participatie, de communicatiestrategie en een prioteringslijst. 
Een aantal externe factoren zoals de plannen met het kanaal en 
de plannen voor het Zwitsalpark, is daarnaast van invloed op de 
ontwikkeling. 

Het Zwitsalterrein heeft de potentie om Apeldoorn een nieuw 
stedelijk milieu te geven. Waarbij niet zozeer de eindbestemming 
maar de ontdekkingstocht veel kan brengen aan de identiteit van 
Zwitsal en Apeldoorn. 

Laat ons samen de kop boven het maaiveld steken en er een mooie 
reis van maken!
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