
 
 
 
 

 
 
 

 
--- UITNODIGING GSRO BIJEENKOMST --- 

 
--- DONDERDAG 18 APRIL 2013 --- 

 
 

Bloemkoolwijken  -  gemeente Apeldoorn  
 

 

 
 
Donderdagavond 18 april staan tijdens de GSRO-bijeenkomst de jaren ’70 en ’80 wijken in Gelderland 
centraal, de zogeheten ‘bloemkoolwijken’. Iedereen heeft wel eens de horrorverhalen over verdwalen 
in bloemkoolwijken gehoord, kent de beperkingen van het woonerf en het gesloten karakter van deze 
wijken. Maar is dit niet één zijde van de medaille? Verdienen deze wijken niet juist de komende jaren 
de aandacht die zij verdienen? 
 
Boudewijn Wijnacker van Novio Ruimtelijke Analyses trapt de avond af. Hij geeft een toelichting op 
zijn onderzoeken van een aantal jaren ’70 en ’80 wijken in Gelderland. Wat zijn de opgaven en kansen 
voor deze wijken? Waar ligt de ruimtelijke kwaliteit in deze gebieden en hoe staan deze wijken er over 
tien jaar voor? 
 
Vervolgens geeft Marieke Boutkan van de gemeente Apeldoorn een beeld van de jaren ’70 en ’80 wijk 
De Maten. Deze wijk is met haar bijna 30.000 inwoners en 6 buurten één van de grootste (wellicht de 
grootste) bloemkoolwijk van Nederland. Zij geeft aan waarmee bewoners, organisaties, bedrijfsleven 
en gemeente in de wijk preventief aan de slag (willen) gaan.  
 
Tot slot willen de sprekers graag van jullie kennis gebruik maken om de kansen van de jaren ’70 en 
’80 wijk verder te verbeelden en te concretiseren. 
 
 
Sprekers  
Marieke Boutkan, planoloog van de gemeente Apeldoorn. Zij is de projectleider van de Toekomst-
agenda van Zuidoost (met als belangrijk onderdeel de wijk De Maten).   
Boudewijn Wijnacker van Novio Ruimtelijke Analyses. Hij is cultuurhistoricus en stadsgeograaf. 
 
 



 
 
Programma  
18:30 uur ontvangst met broodjes met soep 
19:30 uur eerste presentatie 
20:15 uur tweede presentatie 
21:00 uur vragen en discussie 
21:30 uur sluiting en borrel 
 
 
Locatie 
Deze avond zijn we te gast bij de gemeente Apeldoorn. We verblijven in het gemeentehuis,  
Marktplein 1, 7311 LG te Apeldoorn. 
 
 
Aanmelden  
Aanmelden tot uiterlijk 15 april a.s. bij Petra Koolen, per e-mail pkoolen@tiel.nl of telefonisch  
0344-637111. Aanmelden is zeer gewenst en noodzakelijk voor wie een broodje mee wil eten!  
(Geef bij aanmelding s.v.p. aan of je wel/niet mee-eet). 
 


