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Voor u ligt het eindrapport van een proces dat eind 2007 is begonnen en in 2009 is afgerond. een proces dat 
gericht was op het krijgen van een helder beeld van de gewenste invulling voor het arnhemse uiterwaardengebied 
Stadsblokken-Meinerswijk. Het proces bestond uit twee delen: de Verkenningsronde en de Uitwerkingsronde. 
de Verkenningsronde is medio 2008 afgerond met de rapportage ‘de denkrichtingen uit de samenleving’. 
dit rapport is het verslag van het tweede deel van het proces resulterend in een advies over de gewenste invulling 
van Stadsblokken-Meinerswijk.

1.1 Leeswijzer

deze rapportage beschrijft het doorlopen proces, de uitkomsten van het proces en eindigt met het advies. in het eerste 
deel wordt de procesaanpak met de doorlopen stappen beschreven. in het tweede deel komt het ontwerponderzoek 
aan de orde en wordt verantwoord hoe het eindadvies uit het ontwerponderzoek is ontstaan. de rapportage eindigt 
met een advies voor de uitgangspunten voor de gebiedsvisie. 

1.2 Bestuurlijke opdracht

in het arnhemse Coalitieakkoord 2006-2010 is over de gebiedsontwikkeling Stadsblokken-Meinerswijk het volgende 
opgenomen: “gesprekken voeren met belanghebbenden en bewoners over mogelijke varianten voor de invulling van 
het gebied Stadsblokken-Meinerswijk (“Tielse aanpak”). daarbij is uitgangspunt dat we bij de invulling van het gebied 
recht doen aan de huidige natuur- en landschapswaarden van het gebied”.

op basis van deze opdracht én op de nota ‘de Burger aan Zet’ is een procesaanpak uitgewerkt. de gemeenteraad 
van arnhem gaf eind november 2007 het college van arnhem opdracht dit proces uit te voeren. de opdracht was 
om samen met alle betrokkenen, belanghebbenden en belangstellenden te onderzoeken wat de meeste gewenste 
invulling is voor Stadsblokken-Meinerswijk. 

1.3 Wat was er vooraf?

Stadsblokken-Meinerswijk ligt centraal tussen arnhem-Zuid en arnhem-noord. Voor een deel, voornamelijk het 
gedeelte Meinerswijk, is het een waardevol gebied, vanwege de aanwezige natuurwaarden, de cultuurhistorische 
elementen en het rivierenlandschap. Het is echter ook deels een vervuild en verwaarloosd gebied, voornamelijk in 
Stadsblokken. en dat terwijl het gebied veel meer betekenis voor arnhem kan hebben. 

Kortom, een centraal gelegen gebied met kwaliteiten en potenties, waarover de gemeente arnhem geen eenduidig 
beeld en visie heeft vastgelegd. op zichzelf is dat al een zinvolle reden om kaderstelling en visievorming voor dit 
gebied te ontwikkelen. in combinatie met (zie kader 1):
• de rijkstaakstelling om extra ruimte voor de rivier te vinden in dit gebied,
• de rijkstaakstelling om een ecologische hoofdstructuur voor een groot deel van Meinerswijk te realiseren,
• en de mogelijkheid om innovatief gebouwd programma toe te voegen aan het gebied, kan gesteld worden dat het  
 verstandig is om als gemeente arnhem te weten wat je met de toekomst van het gebied wil. 
 Tot slot vragen ook de aanwezige bewoners, omwonenden en de groot grondeigenaren duidelijkheid over hun  
 positie en toekomstige (on-)mogelijkheden. Het gezamenlijk onderzoeken van de wensen en (on-)mogelijkheden  
 voor de toekomst van dit gebied was dan ook zeer gewenst.

DEEL 1 

Inleiding1
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Kader 1: Voorafgaande aan het proces
- Rijksopgave: Planologische kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier.
- Rijksopgave: invulling Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
- EMAB-status toegekend; stimuleringsregeling Experiment Met Aangepast Bouwen. 
- Inwoners/bewoners en groot grondeigenaren willen duidelijkheid.
- Een bestuurlijk gedragen visie (ruimtelijke en programmatisch) voor  Stadsblokken-Meinerswijk ontbreekt.

Kader 2: Kenmerken proces
- Open agenda bij de start; ‘alles kan, niets moet’ 1.
- Opgave is integraal (veelomvattend en daardoor complex).
- Complexe procesaanpak (vele belanghebbenden, betrokkenen en partijen van verschillende grootheid).
- Tijd en geld verankeren (1.5 jaar), budget proces 1.5 miljoen euro.
- Veel belangstelling vanuit Arnhemse samenleving.

1.4 Het resultaat

er is een uitgebreid, intensief proces uitgevoerd, met vele betrokkenen; van inwoners, omwonenden, 
gebruikers, ambtenaren van alle overheidslagen tot grondeigenaren en beheerders. dit om te komen tot heldere 
ontwikkelingsrichtingen voor het uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk. 

1.4.1 Wat weten we nu?
er zijn eenduidige kaderstellende uitgangspunten geformuleerd. daarmee heeft arnhem een stevige en eenduidige 
basis, zowel voor het opstellen van één of meerdere gebiedsvisies voor Stadsblokken-Meinerswijk als voor het vervolg 
van het proces met  alle andere betrokkenen en belanghebbenden. 

Tegelijkertijd heeft arnhem goed inzicht gekregen in; 
• de toekomstige mogelijkheden en kansen voor Stadsblokken-Meinerswijk.
• de beperkingen voor ontwikkelingen.
• de opvattingen over die mogelijkheden van alle relevante stakeholders.
• inzicht in de relevante factoren die haalbaarheid bepalen/beïnvloeden.
• Zicht op haalbaarheid.

op basis van het onderzoek en de kaderstellende uitgangspunten, zoals verwoord in het laatste hoofdstuk, geeft 
de gemeente arnhem alle belanghebbenden, betrokkenen en belangstellenden duidelijkheid over:
• de maximale bandbreedte voor ruimtelijke ontwikkeling voor Stadsblokken-Meinerswijk.
• de wijze waarop de blauwe en de groene opgave de beste invulling kunnen krijgen.
• de wijze waarop het vervolg aangepakt zou moeten worden.

daarmee is ook een handvat verkregen voor afstemming met andere overheden in het kader van de eHS en de 
pKB ruimte voor de rivier.

Kader 3: Kenmerken proces
Hiernaast is nog een aantal resultaten te benoemen die niet direct beoogd waren voorafgaande aan het proces, maar wel 
vermeldenswaardig zijn:
1. Stadsblokken-Meinerswijk is bij een breed publiek in de belangstelling komen staan.
2. De vele betrokkenen die de moeite hebben genomen om op de vele avonden inzet te leveren. 
3. De vele betrokkenen hebben meer  kennis gekregen over het gebied en begrip voor  de geplande taak- en doelstellingen. 
4. De vele ideeën die in de loop van het proces zijn aangereikt door de samenleving.
5. De oprichting van het bewonersplatform Meinerswijk-Stadsblokken.
6. De ingediende concrete voorstellen voor mogelijke tijdelijke initiatieven.
7. De samenwerking tussen 5 watersport gerelateerde verenigingen in Arnhem.
8. Veelheid aan extra activiteiten in Stadsblokken-Meinerswijk, deels door de gemeente georganiseerd, maar in overgrote  
 mate door anderen.

 1  De beide rijksopgaves zijn taakstellend en moeten een invulling krijgen in het gebied.
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in dit hoofdstuk wordt de procesaanpak beschreven. allereerst wordt toegelicht hoe het proces is opgepakt. 
daarna wordt ingegaan op de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen. Ten slotte wordt 
weergegeven welke stappen in het proces zijn doorlopen.

de inhoudelijke opgave is complex. er is sprake van een integrale gebiedsopgave. Het is een opgave voor een gebied 
met een centrale ligging in de stad, maar ook in de uiterwaarden. in de opgave staan de volgende punten centraal:
• de ontwikkeling van rivierveiligheid en natuur- en landschapswaarden.
• Het onderzoek naar de kansen voor cultuurhistorie, recreatie en gebouwd programma. 
deze opgave vraagt om een zorgvuldig ontwerpproces en een goede belangenafweging. dit gecombineerd met de 
wens van het gemeentebestuur om met alle betrokkenen, belangstellenden en belanghebbenden in gesprek te gaan, 
heeft ertoe geleid dat een gedetailleerd procesvoorstel is voorgelegd en vastgesteld door de raad. 

Kort samengevat bestond het proces uit twee delen. Het proces begon met een ‘Verkenningsronde’, gericht op het 
genereren van ideeën voor het toekomstig gebruik en de inrichting van Stadsblokken-Meinerswijk. iedereen kreeg 
de kans zijn of haar ideeën over de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk in te brengen. deze ideeën zijn verwoord 
in de eerste rapportage ‘de denkrichtingen uit de samenleving’. in de zomer van 2008 is dit deel van het proces 
afgerond. Het tweede deel, de ‘Uitwerkingsronde’, richtte zich op het ontwerpend onderzoeken van de 
(on-)mogelijkheden. Uiteindelijk leidde dit tot een advies over de ruimtelijke inkadering. 

Procesbeschrijving

Procesbeschrijving2
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2.1   Betrokkenen, belangstellenden en belanghebbenden

Stadsblokken-Meinerswijk staat onder andere sinds de kandidaatstelling voor de Floriade (in 2004) lokaal, regionaal 
en zelfs nationaal op de agenda. Lokaal bij maatschappelijke organisaties, gebruikers van het gebied, inwoners van 
de stad, de bewoners, de grondeigenaren en natuurlijk de gemeente arnhem zelf. regionaal en landelijk hebben een 
aantal overheidsinstanties specifieke taak- of doelstellingen ten aanzien van dit gebied geformuleerd. 
in het coalitieakkoord is voorgesteld om met alle betrokkenen, belangstellenden en belanghebbenden in gesprek 
te gaan. elk van die partijen of organisaties vertegenwoordigt een specifiek belang, heeft een specifieke positie 
of heeft een specifieke bevoegdheid. een stakeholderanalyse is vooraf opgesteld om in het proces alle spelers 
een plek te geven die past bij hun positie ten aanzien van Stadsblokken-Meinerswijk. Bij de positiebepaling is ook 
rekening gehouden met het gegeven dat Stadsblokken-Meinerswijk betekenis heeft voor niet alleen de inwoners of 
omwonenden, maar betekenis heeft of zou kunnen krijgen voor de gehele stad. op basis van de diverse belangen is 
vooraf al geschat dat instemming met de voorgestelde richting door alle betrokkenen niet haalbaar was. een goed 
doorlopen participatietraject kan en zal geen volledig draagvlak opleveren, maar een transparant en zorgvuldig proces 
draagt zeker bij aan het begrip voor de gemaakte keuzes. alle formeel betrokken partijen hebben in november 2007 
ingestemd met hun rol en positie zoals in het procesvoorstel was voorgesteld. 

naar aanleiding van de stakeholderanalyse zijn in het procesvoorstel grofweg in twee categorieën stakeholders 
onderscheiden: 
• intern: het gemeentebestuur en de organisatoren.
• extern: alle betrokkenen, belangstellenden en belanghebbenden. 

2.1.1 De verschillenden rollen
Het gemeentebestuur (college en gemeenteraad)
Het college van b en w en de gemeenteraad van arnhem zijn de opdrachtgevers voor dit proces en besluiten 
uiteindelijk over de toekomstige invulling van Stadsblokken-Meinerswijk. dat doen zij nadat zij op de hoogte zijn 
gebracht van de reacties/opvattingen van de verschillende adviesgroepen. 

De projectorganisatie
Voor de uitvoering van het proces is een projectorganisatie opgezet die de opdracht heeft aangenomen en daarmee 
verantwoordelijk was voor het doorlopen van het proces zoals voorgesteld en voor de inhoudelijke kwaliteit van de 
opgeleverde resultaten. Binnen de projectorganisatie bracht het ontwerpteam (met in- en externe deskundigheid) haar 
eigen expertise in. intern is een groot aantal vakafdelingen van verschillende diensten betrokken en extern is gewerkt 
met diverse bureaus (communicatie en participatie, stedenbouw en landschap, rivierkunde, haalbaarheid). Vanuit de 
projectorganisatie is regelmatig contact geweest met de verschillende adviesgroepen.

Kader 4: alle betrokken partijen binnen de projectorganisatie
Verkenningsronde      Uitwerkingsronde 
Dienst Stadsontwikkeling (SO), Dienst Stadsbeheer (SB),   Dienst SO, Dienst SB, Dienst MO 
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)   Aestate, Dietz Communicatie
Aestate, Dietz Communicatie    B+B, Loos&Van Vliet, Impuls, Radboud Universiteit
Atrive, Dolte, Atelier Vrijdag, Nieuwland Advies. 

Het Stadspanel
om de kwaliteit van dit proces te kunnen beoordelen, is aan het begin van het proces een Stadspanel geformeerd. 
Hierin zaten vijf vrijwillige deelnemers die via een loting zijn geselecteerd. dit panel heeft samen met twee professionals 
(deskundig op het gebied van blauwe en groene opgave) en een onafhankelijke voorzitter het gehele participatieproces 
gevolgd. er is regelmatig contact geweest met de projectorganisatie. gedurende het proces heeft het Stadspanel twee 
keer een reactie gegeven op de opgeleverde (deel)resultaten en op de zorgvuldigheid van het participatieproces. de 
bevindingen van het Stadspanel zijn in deze rapportage terug te vinden. 

Participanten
onder de noemer ‘participanten’ is de gehele arnhemse samenleving uitgenodigd bij te dragen aan het proces. 
iedereen die wilde, was welkom en werd uitgedaagd actief bij te dragen. 

Grondeigenaren
Staatsbosbeheer en phanos zijn, naast de gemeente arnhem, de grootste grondbezitters in het plangebied. 
goedkeuring van deze partijen is niet noodzakelijk maar gezien hun gezamenlijke grondpositie is het wel wenselijk 
om te weten hoe deze partijen tegen de diverse mogelijkheden aankijken. Vandaar dat zij actief geïnformeerd zijn 
en hen gevraagd is op beide deelresultaten (denkrichtingen en scenario’s) te reageren. Beide partijen hebben vooraf 
ingestemd met de voorgestelde procesaanpak en hun rol daarin.
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Bewonersplatform Meinerswijk en Stadsblokken 
dit bewonersplatform is medio 2008 opgericht en heeft vervolgens eenzelfde rol in het proces gekregen als phanos 
en Staatsbosbeheer. 

Kaderstellende instanties
de Ministeries van VroM en Verkeer & waterstaat, de provincie gelderland en het waterschap rivierenland worden 
beschouwd als ‘kaderstellende instanties’. Zij hebben primair een toetsende rol, maar konden ook tussentijds als 
adviseur worden geraadpleegd. ook deze partijen hebben in november 2007 aangegeven in te stemmen met de 
voorgestelde procesaanpak en hun rol daarin. gezien hun formele bevoegdheden met betrekking tot het gebied is 
van deze partijen wél goedkeuring vereist. Vertegenwoordigers van de kaderstellende instanties zijn daarom zo 
volledig mogelijk op de hoogte gehouden.

2.2   Beschrijving processtappen

Terugblik op de eerste ronde: De verkenningsronde
de Verkenningsronde had het doel de (on)mogelijkheden, kwaliteiten, kansen en wensen voor het plangebied 
te verkennen, samen met alle betrokkenen en belanghebbenden. 

alle burgers en belanghebbenden waren uitgenodigd aan deze ronde deel te nemen. Tijdens verschillende 
participatiemomenten is er op gestuurd de creativiteit van de aanwezigen te prikkelen. een groot aantal betrokkenen 
en belanghebbenden heeft een schat aan ideeën en plannen ingediend. de aangedragen ideeën zijn door vormgevers 
en ontwerpers ter plekke vertaald naar beelden. Hiermee werd het debat gestroomlijnd en de bruikbaarheid van de 
resultaten vergroot. 
de resultaten van het proces zijn verzameld, geordend en gebundeld in de publicatie Stadsblokken-Meinerswijk: 
Denkrichtingen uit de samenleving. aansluitend hebben de adviesgroepen (grondeigenaren, kaderstellende instanties, 
Stadspanel) en het bewonersplatform Meinerswijk en Stadsblokken aangegeven hoe zij de denkrichtingen beoordelen. 
de denkrichtingen en de ontvangen reacties zijn teruggekoppeld aan alle participanten, adviesgroepen en aan de 
politiek. ook heeft de gemeenteraad een evaluatie van het procesverloop in de Verkenningsronde ontvangen. 

op 20 mei 2008 heeft het college van b en w besloten dat de Verkenningsronde kon worden afgesloten, 
de Uitwerkingsronde kon starten en dat daarbij de denkrichtingen als basis voor het ontwerpproces dienden. 

2.2.1 De Uitwerkingsronde
Tijdens de voorbereiding op het tweede deel van het proces; de Uitwerkingsronde, heeft het college in september 
2008 besloten om eerst heldere kaders/uitgangspunten voor de gebiedsvisie(s) vast te stellen en ter vaststelling voor 
te leggen aan de gemeenteraad van arnhem. daarna kan de uitwerking tot een gebiedsvisie worden opgestart. 
Met dat gegeven is het tweede deel, de Uitwerkingsronde, in december 2008 van start gedaan. 

de Uitwerkingsronde richtte zich op het helder krijgen van de kaders voor de toekomstige invulling van Stadsblokken-
Meinerswijk. wat kan en mag er nog wel in de toekomst in het gebied en wat niet meer? de basis vormde de negen 
denkrichtingen uit de eerste ronde en de oorspronkelijke opdracht en uitgangspunten. waar in de Verkenningsronde 
de nadruk lag op het verzamelen en ordenen van ideeën en plannen (het participatieproces), is het accent in de 
Uitwerkingsronde verschoven naar ontwerpen en naar (ontwerp)keuzes maken.  er is een integraal ontwerpteam 
ingehuurd en er zijn meerdere, goed bezochte bijeenkomsten georganiseerd. de belanghebbenden en betrokkenen 
zijn meegenomen in het ontwerpproces en hebben de kans gekregen wederom inbreng te leveren. nu was de input 
vooral gericht op het reageren op de voorstellen. in tegenstelling tot de eerste ronde waarbij men gevraagd werd met 
ideeën te komen. 

Vanaf december 2008 is er gesproken over Bouwstenen, is de ontwerpopgave nader geanalyseerd, is 
ontwerponderzoek verricht en zijn de resultaten uiteindelijk verwoord in drie scenario’s (rijnpark, Stadstuinen en 
Culturele ruigte, zie hoofdstuk 5). Tijdens dit proces is de gemeente arnhem geïnspireerd door de inbreng vanuit de 
belangstellenden uit de stad, de betrokken overheidsinstanties evenals de bewoners van het gebied zelf en de groot 
grondeigenaren van het gebied. alle inbrengen leiden gezamenlijk tot een beeld van de meest gewenste en haalbare 
ontwikkelingsrichting voor Stadsblokken-Meinerswijk. die kaderstellende uitgangspunten zijn verwoord in hoofdstuk 
10 van dit rapport en worden ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad van arnhem. 

de Uitwerkingsronde bestond uit drie stappen:
• Het opstellen van bouwstenen;
• Het uitwerken van scenario’s;
• Het opstellen van het eindadvies.
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2.2.1.1 Bouwstenen
in een eerste ontwerpstap zijn de denkrichtingen uit de Verkenningsronde ‘verrijkt’ tot Bouwstenen, die in de volgende 
stap dienden als elementen voor de scenario’s. de besproken bouwstenen zijn; water, natuur en landschap, recreatie, 
cultuur en duurzaamheid. elk thema is samen met de participanten verkend. per bouwsteen werd aangegeven, 
op welke verschillende manieren het betreffende thema een plek zou kunnen krijgen in het plangebied. op deze 
manier werd de ‘bandbreedte’ van de bouwsteen inzichtelijk. 

2.2.1.2  Scenario’s
op basis van de  bouwstenen zijn er vervolgens drie scenario’s ontwikkeld. dit zijn mogelijke toekomstige invullingen 
voor Stadsblokken-Meinerswijk met een eerste aanzet voor het programma en de functionaliteit. de scenario’s zijn 
niet bedoeld als opmaat voor de ontwikkelingsvisie(s), maar als basis voor de dialoog en om er achter te komen wat 
de daadwerkelijke kansen, bedreigingen, mogelijkheden en beperkingen van het gebied zijn. 

door bouwstenen te combineren, werd per combinatie duidelijk welke bandbreedte wenselijk was in relatie tot de 
andere bouwstenen. de scenario’s zijn tijdens een plenaire participatiebijeenkomst gepresenteerd en de reacties van 
de aanwezigen zijn gepeild (wat zijn de sterke en zwakke punten per scenario?). 

Procesaanpak tijdens de Uitwerkingsronde

2.2.2 Inbreng participanten
alle geïnteresseerden waren wederom uitgenodigd om gedurende de genoemde stappen een bijdrage te leveren. 
de gevraagde inbreng van de participanten verschilde aanmerkelijk van de eerdere inbreng: waar in de 
Verkenningsronde (individuele) ideeën en plannen werden verzameld en geordend, werden geïnteresseerden nu 
uitgenodigd om, gezamenlijk en in dialoog, te helpen bij het onderzoek naar de mogelijke toekomstige inrichting van 
Stadsblokken-Meinerswijk. ook de adviesgroepen (grondeigenaren incl. bewonersplatform, kaderstellende instanties, 
Stadspanel) hebben wederom de gelegenheid gekregen om te reageren op de scenario’s. 

Nota van Uitgangspunten
(Overheidskaders)

Denkrichtingen
(wensen samenleving)

Vertaling naar BOUWSTENEN
kansen, potenties, kernwaarden

Eerste inkadering

Kaderstellende uitgangspunten

A         1      *

Ruimtelijke opgave
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Participatie en 

communicatie3
dit hoofdstuk beschrijft de manier waarop invulling is gegeven aan de participatie in het proces en hoe de 
communciatie heeft plaatsgevonden. achtereenvolgens worden de participatiemomenten, de communicatie en 
het resultaat beschreven.

de participatie bij het proces is gebaseerd op de nota Burgerparticipatie. de vorm die is gekozen is “meedenken”. 
Bewoners van arnhem, andere betrokkenen bij het gebied en ook de grondeigenaren kregen gedurende het hele 
proces de gelegenheid deel te nemen aan het participatieproces en hun stem te laten horen. Via diverse media zijn de 
mogelijkheden om deel te nemen bekend gemaakt. participatie moet dan ook niet verward worden met een enquête 
of een referendum. de deelnemers zijn niet een representatieve steekproef uit de arnhemse samenleving maar wel 
allemaal mensen die zich verbonden voelen met het gebied. de deelnemers aan het participatieproces zijn betrokken 
bij het gebied en zien kansen om hun visie te laten horen

3.1  Participatiemomenten

in de Verkenningsronde zijn mensen gestimuleerd en werden zij gefaciliteerd ideeën en plannen in te brengen. 
de totale inbreng van dit participatieproces is samengevat in negen denkrichtingen; acht inhoudelijke en een 
procesmatige. deze denkrichtingen zijn de basis geweest voor de Uitwerkingsronde.

Participatiemomenten Verkenningsronde 2007-2008

     Informatiebrief 1   Informatiebrief 2            Informatiebrief 3                         Informatiebrief 4

         december 07           januari                              februari                             maart                               april                                      mei                                 juni

na de Verkenningsronde startte het ontwerponderzoek. Hiervoor waren de deelnemers aan de werkateliers uit de 
Verkenningsronde uitgenodigd en enkele indieners van plannen. Zo werd een brug geslagen tussen de twee rondes. 
Via Bouwstenen zijn mogelijkheden en beperkingen met belangstellenden verkend en uitgediept om de eerste 
schetsen van de scenario’s te kunnen maken. na twee informatiebijeenkomsten waarin de ontwerp- en wateropgave 
in de breedste zin werd toegelicht, zijn in drie avonden de meningen gepeild over de scenario’s. de meningen over de 
definitieve Scenario's zijn opgenomen in de Bevindingenrapportage.

26 januari:

Dag van 

Stadsblokken-

Meinerswijk

27 februari:

Parade

16 en 17 februari:

excursie

23 en 24 februari:

excursie 

Erfgoed & 

Stadsblokken

2 maart:

Steppen door

Meinerswijk

4 maart:

Parade

25 maart:

Lezing de

wateropgave

28 maart:

lezing de 

groene opgave

1 april:

terugkoppelings-

bijeenkomst

21 april:

Stadsatelier

9 juni:

politieke peiling
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Kader 5: Participatieproces

Verdiepingsbijeenkomsten 11 en 16 december
Eerst een presentatie van Vincent Kuijpers over Future Cities.
Daarna werden door ruim 100 deelnemers de vier Bouwstenen uitgewerkt in werkgroepen.

    Terugkoppelingsbijeenkomsten 3 en 10 maart
    Voor meer dan 100 belangstellenden werd een presentatie gegeven 
    van de analyses van het Bouwstenenonderzoek en de verkenning 
    van de wateropgave. 

Initiatievenmarkt 17 maart
Hier zijn particuliere initiatieven voor een tijdelijke kleinschalige invulling van het gebied uitgewisseld. 
Er waren 25 mensen aanwezig waarvan een deel belangstellend en een deel met initiatieven.

Informatiebijeenkomst over Scenario’s 26 maart         
Freek Loos gaf een toelichting op de drie concept 
Scenario’s aan 71 belangstellenden. 

Mening geven over Scenario’s 1 april
Ruim 100 belangstellenden hebben hun mening gegeven 
over de Scenario’s (stickers plakken en discussie). 

    Presentatie definitieve Scenario’s 12 mei
    Aan ruim 175 belangstellenden werd een toelichting gegeven 
    op definitieve Scenario’s en de haalbaarheid hiervan en is hun 
    mening gepeild.
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3.2  Communicatie

de communicatie was ondersteunend aan het participatieproces en gericht op het geven van informatie:
• zodat mensen weten dat zij kunnen participeren,
• zodat mensen weten waarover zij kunnen participeren,
• zodat mensen weten wanneer en hoe zij kunnen participeren,
• zodat mensen voldoende kennis hebben om mee kunnen doen met het participatieproces.

de doelgroep bestond uit alle inwoners van arnhem, specifiek degenen die zich interesseerden voor de ontwikkelingen 
in het gebied. daarnaast is de politiek regelmatig geïnformeerd over het verloop van het proces. 

in de Verkenningsronde is veel aandacht besteed aan het introduceren van het participatieproces. de inwoners 
van arnhem zijn via diverse media geïnformeerd. in de media, tijdens de bijeenkomsten en in de andere 
communicatiemiddelen is veel aandacht besteed aan de toelichting op de kaders voor het participatieproces. Voor elke 
bijeenkomst zijn de belangstellenden onder meer per brief uitgenodigd. in de uitnodiging werd tevens toegelicht wat 
men kon verwachten van de avond en welke inbreng de participanten konden hebben. 

om de opgave voor Stadsblokken-Meinerswijk voor iedereen begrijpbaar te maken, is veel achtergrondinformatie 
gegeven. dit gebeurde bijvoorbeeld door middel van informatieve artikelen in de informatiebrief en op de website . 
daarnaast zijn er ook informatieavonden geweest waarbij de ontwikkelingen of een bepaald onderwerp zijn toegelicht. 
Hierbij konden de aanwezigen vragen stellen. 

om inzicht te geven in het verloop van het proces, zijn impressies gemaakt van de bijeenkomsten in woord en beeld. 
deze zijn gepubliceerd op de website en vaak in verkorte vorm in de informatiebrieven. 

Kader 6: Communicatiemiddelen

Website: De website is ingezet als medium waar alle informatie over de inhoud en voortgang van het proces te vinden was. 
Het was altijd actueel en voorzien van veel beelden. Via de website kon men zich abonneren op de informatiebrief en de 
mailinglijst.

Informatiebrief: Belangstellenden konden zich abonneren op een informatiebrief waarin belangrijke onderwerpen werden 
toegelicht. Deze brief verscheen periodiek rond markeringsmomenten in het proces.

Brieven aan mailinglijst: De abonnees van de informatiebrief ontvingen ook persoonlijke uitnodigingsbrieven voor de 
participatiebijeenkomsten. Hierin werd ook kort het doel van de avond toegelicht en wat er van de participanten verwacht 
werd. Een enkele keer is een brief verzonden waarin een toelichting is gegeven op het proces.

Bijeenkomsten: Zowel in de Verkennings- als in de Uitwerkingsronde zijn veel bijeenkomsten geweest waar belangstellenden 
konden meedenken en meepraten over de ontwerprichting van Stadsblokken-Meinerswijk. Er zijn ook bijeenkomsten 
georganiseerd die een informerend karakter hadden. Aanwezigen konden vragen stellen of er werd een dialoog 
georganiseerd.

Huis-aan-huiskrant: Alle participatiebijeenkomsten zijn aangekondigd in de Arnhemse Koerier. Hierin werden mensen 
uitgenodigd naar de bijeenkomsten te komen. Tevens werden belangrijke stappen in de besluitvorming aangekondigd en 
toegelicht.

Perscontacten: De media zijn actief benaderd. De regionale krant heeft het proces intensief gevolgd en verslagen. De 
perscontacten verliepen via de woordvoerder van de gemeente.

3.3  Resultaat

de inspanningen op het gebied van communicatie en participatie hebben geleid tot hoge opkomsten gedurende 
het gehele proces, veel ingebrachte ideeën en goede feedback. er is een groep van ongeveer tachtig personen die 
alle bijeenkomsten hebben bezocht en actief hebben meegedacht. daarnaast waren er mensen die regelmatig de 
bijeenkomsten hebben bezocht. de gemiddelde opkomst was honderd personen per bijeenkomst. 
Hun bijdragen waren een inspiratie voor het ontwerpteam.  Het proces heeft in de eerste plaats  bij deze groep geleid 
tot verwachtingen met betrekking tot de besluitvorming en het vervolg.
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in dit hoofdstuk beschrijven we de gemaakte analyse van de opgave. 

aan de basis van de nieuwe invulling voor Stadsblokken-Meinerswijk staan twee opgaven;
• de rijksprogramma’s ‘ruimte voor de rivier’
• ‘ruimte voor de ecologische Hoofdstructuur’ (eHS).
Verder zijn er drie ambities die de gemeente zich ten doel heeft gesteld: 
• Het inpassen van ‘cultureel erfgoed’.
• ‘eMaB’ (experiment Met aangepast Bouwen).
• ‘ontmoeten’. 

4.1  Rijksprogramma Ruimte voor de rivier

water speelt een belangrijke rol in het gebied. de rivier is hier door de eeuwen heen bepalend geweest voor de 
vorming van het landschap, de cultuurhistorie en natuur. 
de rivier spoelt hier met enige regelmaat over het land. Het heeft in eeuwen tijd zand en klei afgezet. in de laatste eeuw 
zijn die grondstoffen uit de bodem gehaald. Zo zijn de plassen in het gebied ontstaan. 
de wateropgave voor het gebied komt uit het rijksprogramma ‘ruimte voor de rivier’. Het gaat om een 
waterstandverlaging ter hoogte van arnhem (John Frostbrug). die waterstanddaling wordt bereikt door het water 
versneld af te voeren. de wateropgave is voor nu en voor de lange termijn bepaald op -7cm.

Laagwater (<10.9NAP)

Uit onderzoek blijkt dat een permanent meestromende nevenrivier als blauwe 
rivier in plaats van een ‘groene rivier’ niet tot de mogelijkheden behoort. 
de waterstand daalt dan te veel, waardoor de hoofdstroom verzandt en 
daarvan ondervindt de scheepsvaart hinder. 
de vereiste waterstanddaling is te bereiken door de instroom en de 
uitstroom van de nevengeul te verdiepen. indien meer dan de benodigde 
waterstandverlaging wordt gerealiseerd ontstaat ruimte om extra verruwing 
ten behoeve van natuurontwikkeling mogelijk te maken. Zodoende blijft de 
netto waterstandsverlaging conform opgave. 

Hoogwater (12.75NAP)

Uit statistische gegevens blijkt dat het gebied bij waterstanden boven de 10.90 meter nap begint te overstromen. 
de maximale hoogwaterstand is zo’n twaalf tot dertien meter boven nap maar dit komt (statistisch gezien) slechts 
enkele dagen per jaar voor. Het gebied staat dan wel onder water. door de drempel benedenstrooms te verlagen komt 
het gebied vaker blank te staan. Hiermee wordt de dynamiek van het water vaker beleefbaar en kan de dynamiek 
variatie geven in natuurdoeltype.

in de planologische Kernbeslissing (pKB) is vastgelegd dat rijkswaterstaat voldoende geld beschikbaar heeft voor het 
uitvoeren van de ‘ruimte voor de rivier’-opgave inclusief de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. in de pKB wordt 
voorgesteld om op twee plekken de in- en uitstroom in de uiterwaarden twee meter te vergraven. deze maatregelen 
zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Vanuit de gemeentelijke opgave bezien is een viertal aanpassingen op de 
pKB wenselijk aangezien:
• rijkswaterstaat in haar oplossing geen integrale visie op het gebied geeft;
• in het pKB-voorstel ook het Castellum zou worden afgegraven. dit is echter een beschermd rijksmonument;
• in het pKB-voorstel het doorlaatwerk wordt aangepast opdat deze geen obstakel vormt voor de    
 waterdoorstroming. ook het doorlaatwerk is een monument; 
• in het pKB-voorstel wordt als mogelijkheid aanvullend een kribverlaging voorgesteld. dit heeft mogelijk 
riviermorfologische negatieve effecten. de kribben houden de loop van de rivier gefixeerd.
de beschikbare gelden kunnen eventueel voor alternatieve maatregelen worden gebruikt. als zou blijken dat deze 
maatregelen goedkoper uitvallen dan kan het resterende bedrag eventueel worden geïnvesteerd in extra maatregelen 
om de ruimtelijke kwaliteit te vergroten.

DEEL 2 

Analyse van de opgave4
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4.2  Natuur & Landschap

Stadsblokken-Meinerswijk moet aansluiten op de grote lijn van het rivierenlandschap met rivier gebonden 
natuurontwikkeling.  

in de ecologische Hoofdstructuur is een gebied van 200ha opgenomen gelegen in Stadsblokken-Meinerswijk. 
140 Hectare is reeds ingericht als natuurgebied. namelijk het uiterwaardenpark Meinerswijk. Het eHS-beleid 
natuur bestaat uit enerzijds bescherming van de bestaande natuurwaarden en anderzijds uit het ontwikkelen van 
nieuwe natuur. er worden geen andere functies dan natuur toegestaan tenzij er compensatie wordt geboden. de 
ontwikkelingsdoelstelling van de eHS is het aankopen van (agrarische) gronden en het omvormen hiervan tot 
nieuwe natuur. Voor Meinerswijk wordt vanuit de eHS ingezet op de ontwikkeling van moeras- en watervegetatie, 
het gebruikmaken van de kwelpotentie en het ontwikkelen van stroomdalgrasland.

Het huidige plangebied bestaat voor 1/3 uit water, maar er is nauwelijks 
een bijzonder moeras-, water- en oevervegetatie ontwikkeld. de huidige 
waterplassen zijn te diep en de oevers zijn te steil waardoor deze vegetatie 
zich niet ontwikkeld. de potentie van het schone kwelwater wordt daarmee 
ecologisch niet benut. er wordt gestreefd naar het ontwikkelen van meer 
variatie in natuurdoeltypen zoals;  hardhouten ooibossen, moeras-,  water- en 
oevervegetatie en stroomdalgraslanden. 
          

Bestaande natuurwaarde 

er liggen goede mogelijkheden om de ecologische waarde van het gebied te versterken. 
dit kan bereikt worden door aanpassingen aan: het reliëf, de waterdiepte, de bodemsamenstelling, 
de waterhuishouding en het beheer.

4.3  Cultuurhistorie

de relatie tussen de cultuurhistorische elementen, het landschap en het water is essentieel. de cultuurhistorische 
ontwikkeling van het gebied heeft de gemeente in het werkboek cultuurhistorie Meinerswijk in kaart gebracht, van de 
vroeg-romeinse tijd (50 VC) tot heden. 

 50 ( vroeg Romeinse tijd)    1500      1900

in historische kaarten blijkt dat de loop van de rivier veranderlijk is geweest. in eerste instantie meanderde de rivier 
onder invloed van natuurlijke processen op verschillende wijzen door het plangebied. rond 1750 zijn dijken aangelegd 
waarmee de loop van de rivier langs het centrum van arnhem kwam te liggen. door de tijd heen is de loop van de rivier 
steeds verder gefixeerd. 

de Limes en het Castellum zijn de oudste relicten in het landschap. de sporen ervan zijn slechts beperkt en 
ondergronds aanwezig. ditzelfde geldt voor de Heerlijkheid, een oude buitenplaats. rond 1900 werd het gebied 
gekenmerkt als kleinschalig landbouw gebied met vele heggen en hagen. de praets met café Meinerswijk was de 
voorpost van het gebied. Het gebied was van daaruit verbonden met de stad door een schipbrug. Vanuit de praets liep 
de grift als verbinding naar nijmegen. rond 1950, in de Koude oorlog, kreeg het gebied een verdedigingsfunctie en 
werd het onderdeel van de iJssellinie. daarna is het gebied gebruikt als een grootschalige winplaats voor grondstoffen. 
in de wingaten is later afval gestort. 

Het gebied bevat daarom nauwelijks ‘oorspronkelijk’ landschap. de rivier heeft het landschap door de eeuwen heen 
veranderd en in de laatste eeuw heeft de mens het landschap verder veranderd. een belangrijk kenmerk is daarom niet 
de statische onderlegger maar juist de veranderlijkheid.
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4.4  Infrastructuur

om de wens om te ontmoeten in te vullen is ook gekeken naar een goede ontsluiting van het gebied en de 
toegankelijkheid van het gebied, zowel binnen als naar het gebied.

Stadsblokken-Meinerswijk is een autonoom 
deel van de stad. Het snelverkeer hoort bij 
de stad en is nauwelijks vermengd met het 
gebied. 
de doorstroming van het snelverkeer gaat 
via bruggen over het gebied heen. dit 
geeft rust aan het gebied. Stadsblokken-
Meinerswijk heeft geen herkenbaar adres of 
duidelijke entree aan deze verkeersaders. 
de aansluiting vanaf de Mandelabrug op het 
gebied heeft de uitstraling van een op- en 
afrit van een snelweg. 
deze uitstraling past niet bij een entree naar 
een laagdynamisch landschap. 
alhoewel het gebied vlakbij het centrum ligt, 
is de afstand naar het gebied groot. de route 
over de bruggen is voor langzaam verkeer 

geen aangename route. een directe waterverbinding kan een grote impuls geven om de fysieke en psychologische 
afstand vanuit het centrum van arnhem naar het gebied toe te verkleinen. Vanuit Malburgen, elden en elderveld is 
voornamelijk de eldenseweg met de dijk een barrière. Hierdoor is het gebied vanuit het zuiden beperkt toegankelijk. 
Het gebied is niet opgenomen in een recreatief fietsnetwerk. Het recreatieve fietspad gaat langs de onderzijde van het 
plangebied, over de dijk, aan het gebied voorbij. 

de toegankelijkheid binnen het gebied, is beperkt tot één route over de Meginhardweg, aangevuld met struinpaden. 
de struinpaden zijn vaak paden gevormd door sporen van de grazers in het gebied. de paden bieden daarmee slechts 
toegang voor de echte natuurliefhebber en rustzoeker. Uitbreiding van het type paden en aantal verbindingen is 
noodzakelijk om meer publiek Stadsblokken-Meinerswijk te kunnen laten beleven. 

4.5  Programma en activiteiten

Het toevoegen van programma, gekoppeld aan goede bereikbaarheid en ontsluiting is bij uitstek de mogelijkheid om 
de ontmoetingsfunctie van het gebied vorm te geven. Uit een gemeentelijke verkenning blijkt dat er op verschillende 
plaatsen in arnhem een groot aanbod van nieuwe woningen wordt gerealiseerd. Het voorziet arnhem voor nu en de 
nabije toekomst (20 jaar) in haar behoefte aan woningen. grootschalige woningbouw in Stadsblokken-Meinerswijk 
is daarmee concurrerend met de huidige, zorgvuldig gekozen woningbouwlocaties. er is wel de mogelijkheid voor 
een zeer beperkt aantal woningen met specifiek landschappelijke of watergerelateerde allure. Het gaat er dan om 
een woonmilieu toe te voegen dat complementair is aan bestaande woonmilieus. ook het cultuurprogramma en 
grootschalige sportvoorzieningen zijn al toereikend gefaciliteerd. er is wel plek voor thematische creatieve vrijplaatsen, 
evenementen en schone kleinschalige watersport. 
Voor het aspect ‘ontmoeten’ is het van belang dat er goede aanleidingen ontstaan om naar Stadsblokken-Meinerswijk 
te gaan. 

8. EMAB
De EMAB-status is een status die de Rijksoverheid het gebied heeft gegeven om innovatieve bouwvormen in de rivierbedding 
te bouwen. Deze opgave biedt kansen. Innovatie hiervoor is essentieel, zeker in combinatie met de bouwsteen Duurzaamheid. 
Een eis van de EMAB is dat het aan de bebouwing te zien is dat het om een bijzonder (rivieren)gebied gaat. Het Ministerie van 
VROM en Rijkswaterstaat beoordeelt de plannen opdat ze voldoen aan de EMAB status. De criteria zijn daarbij niet strak 
omlijnd. Voor het bouwen in de rivier met EMAB status moet compensatie worden gegeven in de kosten voor de rivier 
verruimende maatregelen.
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4.6  Duurzaamheid
 
duurzaamheid is een relevant thema voor dit gebied. ‘duurzaamheid’ houdt bijvoorbeeld in dat het gebied een 
duurzame betekenis kan krijgen voor de hele stad, dat er een grotere biodiversiteit mogelijk is van plant en dier, dat er 
wellicht kansen zijn om afval op te ruimen of te hergebruiken en dat er energie uitgewisseld kan worden door koude-/
warmteopslag. ook moet er duurzame natuurontwikkeling worden toegepast en moeten plassen ondieper gemaakt 
worden door toevoeging van zand of slib uit rivierverruimingsprojecten in de omgeving. Het ontwerpteam ziet veel 
mogelijkheden om duurzaamheid in te passen in het gebied. duurzaamheid ligt voornamelijk in de te kiezen ruimtelijke 
en technische oplossingen. de bouwsteen duurzaamheid is daarmee in het bijzonder in de uitwerking van de visie(s) 
van belang en zal daarin een plek krijgen.

4.7  Beleidsaspecten

op alle schaalnivo’s is beleid door overheden opgesteld in relatie tot Stadsblokken-Meinerswijk. op nationaal nivo is dat 
de pKB-ruimte voor de rivier, de eHS en eMaB. op regionaal nivo is dat het Streekplan en het regionaal Structuurplan. 
op lokaal nivo het Structuurplan en  bestemmingsplannen. er is bij deze beleidsdocumenten een onderscheid te maken 
in taakstellingen, doelstellingen en stimuleringsregelingen.

Zaken die moeten (overheidstaakstellingen):
• wateropgave (rwS) 
• ecologische Hoofdstructuur (prov.)
• Streekplan (prov)
• planologische kaders stellen (structuurplan en bestemmingsplannen, gemeente)

Zaken die nagestreefd worden (overheidsdoelstelling)
• ruimtelijke kwaliteit toevoegen (rwS, VroM, gemeente) 
• duurzaam beheerbaar gebied (Staatsb.)

Zaken waarvoor mogelijkheden gecreëerd zijn (Stimuleringsregelingen);
• regionaal structuurplan (Stadsregio)  
• eMaB (VroM/V&w)

4.8  Haalbaarheid 

in het raadsvoorstel is ten aanzien van haalbaarheid het volgende opgenomen; ‘Haalbaar betekent dat er bij de 
vaststelling van de ontwikkelingsvisie zicht moet zijn op realisering. Oftewel het vervolg en de consequenties moeten 
inzichtelijk en overkomelijk zijn. Hierbij worden aspecten als fasering, financiering en wetgeving betrokken’ . 

Uit de eerste analyse van deze aspecten blijkt dat het wel of niet meenemen van de saneringsopgave van grote 
invloed is op de haalbaarheid. in het gebied liggen een aantal bodemverontreinigingen die ondermeer het gevolg 
zijn van het storten van afval in het verleden. er ligt 85 ha afvalstortplaats, delen van het gebied zijn vervuild met 
zware metalen, ophogingen zijn voornamelijk vervuild met paK, sintels, cyanide. Het gehele gebied is licht tot sterk 
vervuilde met slibafzetting. gezien de huidige functies en gebruik van het gebied is er geen noodzaak voor sanering. 
Bij functiewijzigingen, herinrichting en/of het verlagen van het maaiveld ter plaatse van een verontreinigingslocatie 
kan sanering nodig zijn. Kostenverlaging van de sanering kan worden bereikt door de inrichting af te stemmen op 
de verontreinigingsituatie (bijvoorbeeld het creëren van een hoogwatervrij gebied voor het vee ter plaatse van een 
stortplaats in het lagere terrein, waarbij door de ophoging het stort wordt gesaneerd/afgedekt). ook een gezamenlijke 
aanpak van de locaties en eventueel concentreren van verontreinigingen kan leiden tot kostenbesparing en een win-
win situatie. 
een aanzienlijk deel van het plangebied in huidige staat is vanuit de bodemwet niet geschikt voor wonen of 
intensieve recreatie. Voor deze functies dient de bodem gesaneerd te worden of er moeten nieuwe leeflagen worden 
aangebracht. naast de bodemvervuiling liggen er zeer waarschijnlijk ook explosieven uit de Tweede wereldoorlog. 
Kosten voor eventuele sanering zijn hoog, er dient een keus te worden gemaakt hoe hiermee omgegaan wordt.  
Bij functiewijzigingen, herinrichting en/of het verlagen van het maaiveld daar waar de grond verontreinigd is, zijn met 
de sanering al snel aanzienlijke kosten gemoeid. omvangrijke kosten waarvan het niet reëel is die af te wentelen op de 
ontwikkelingsopgave voor dit gebied. de planexploitatie zou onevenredig wordt belast en daardoor kan kunstmatig de 
noodzaak voor een commercieel programma-invulling ontstaan. 

Kortom, om kosten te besparen moet vergraven tot een minimum beperkt blijven. Het is daarbij niet alleen kommer 
en kwel. Hoewel verontreiniging in een natuurgebied geen schoonheidsprijs verdient, is het wel zo dat flora en 
verontreiniging ook goed samen kunnen gaan. 
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4.9  Inkadering van de opgave, als gevolg van onderzoek 

in vorige paragrafen zijn een groot aantal thema’s geanalyseerd in de Uitwerkingsronde. dit heeft geleid tot een aantal 
cruciale inzichten die de bandbreedte voor het zoeken van oplossingen nader definieren.

4.9.1  Eén landschap 
Binnen het gebied Stadsblokken-Meinerswijk zijn op dit moment diverse deelgebieden aan te wijzen die onderling 
sterk qua sfeer en inrichting verschillen. Het gebied is daardoor landschappelijk en ecologisch verbrokkeld. 
deze verbrokkeling staat kwaliteitsimpulsen op diverse gebieden in de weg. Vanuit landschappelijk perspectief is 
het daarom wenselijk om Stadsblokken-Meinerswijk als één geheel en deel van de uiterwaarden van de nederrijn 
te beschouwen. ook ruimtelijk voegt het gebied zich in de langgerekte, groene, zachte oever als contrast met de 
noordelijke, stedelijke oever van de rivier.

4.9.2  Wateropgave, beperkt maar complex
de wateropgave is relatief beperkt, maar blijkt wel complex. er zijn in de oplossing die de pKB biedt en die 
uitgangspunt zijn voor deze studie, nog veel onbeantwoorde vragen. er is nader onderzoek door rwS nodig om alle 
onzekerheden weg te nemen. 
permanent meestromend water in de groene rivier of in een bypass is uitgesloten. Het aantal mogelijkheden om aan 
de opgave te voldoen is mede gezien het afval in de bodem beperkt. 

4.9.3  Verontreiniging en afval, een te dure rekening
Verspreid over het gebied liggen een aantal bodemverontreinigingen. ondermeer het gevolg van het storten 
van afval in het verleden. gegeven de huidige bestemming en gebruik is er nu geen noodzaak voor sanering. Bij 
functiewijzigingen, herinrichting en/of het verlagen van het maaiveld daar waar de grond verontreinigd is, zal sanering 
nodig zijn, waarmee al snel aanzienlijke kosten zijn gemoeid. Kosten waarvan het niet reëel is die af te wentelen op de 
ontwikkelingsopgave voor dit gebied omdat dan de planexploitatie onevenredig wordt belast.
 
4.9.4  Weinig vraag vanuit de stad
Uit de gemeentelijke woonvisie 2015, economische agenda en diverse maatschappelijke beleidskaders blijkt dat de 
programmabehoefte voor wonen, werken, welzijn, educatie, zorg, sport en cultuur grotendeels elders in de stad 
naar wens en behoefte is voorzien danwel in plannen op lokaties elders is belegd of geprogrammeerd. Verder is 
geconstateerd is dat er vanuit de  regio zeer geringe vraag is naar locaties voor grootschalige activiteiten of gebouwde 
accommodaties2. Voor het onderdeel wonen, betekent dit dat de planvoorraad aan woningen in kwantitatieve zin 
momenteel voldoende is om te kunnen voorzien in de behoefte tot ca. 2030. in kwalitatieve zin biedt het gebied 
wel kansen voor functiemenging op zeer bescheiden schaal, bijvoorbeeld een bijzonder drijvend waterwoonmilie in 
combintatie met woonschepen. 

daarnaast worden er aanknopingspunten gezien voor (tijdelijke) programma’s op de grens van ‘sport en recreatie’en 
‘cultuur en economie’. denk hierbij bijvoorbeeld aan tijdelijke werk-/broedplaatsen of productiemilieus voor 
creatieve ondernemers en culturele/leisure activiteiten en functies die op termijn uit kunnen groeien tot permanente 
voorzieningen in de het gebied. Met deze (bescheiden) programma-invulling ontstaan uitstekende mogelijkheden om 
de identiteit, de betekenis en de belevingswaarde van het gebied voor de stad en haar ommeland te versterken. 

de regionale vraag naar locaties voor activiteiten of gebouwde accommodaties is beperkt. de visie-ontwikkeling zou 
zich vooral moeten focussen op het versterken van de identiteit en betekenis van het gebied gericht op het vergroten 
van de belevingswaarde voor de gehele stad.

2  Het kan nog steeds twee kanten op; advies commissie Van Bodegraven, mei 2009
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in dit hoofdstuk worden drie scenario’s beschreven. deze scenario’s zijn ontwikkeld op basis van de opgedane kennis 
zoals in hoofdstuk 4 verwoord. een “scenario” moet hier opgevat worden als een mogelijke ontwikkelingsrichting. 
in de scenario’s worden mogelijke keuzes bij elkaar gebracht om een beeld te schetsen van wat er binnen de 
ontwikkelingsrichting mogelijk zou zijn. Het is nadrukkelijk geen plan, maar een mogelijke invulling. Bestudering en 
becommentariëring van de scenario’s leiden tot inzicht in wat toegevoegde waarden voor het gebied kunnen zijn 
en dragen daarmee bij aan de onderbouwing en beargumentering van de beste keuze voor de ontwikkeling van het 
gebied. 

5.1 Scenario Rijnpark

Rijnpark ligt als zelfstandige eenheid tussen Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid. Deze recreatieve omgeving nodigt alle 
Arnhemmers uit gebruik te maken van dit waterrijke natuurgebied en van het unieke thermencomplex. Rijnpark trekt een 
brede doelgroep en voldoet zo volledig aan de ambitie met betrekking tot het ontmoeten. Met voldoende ambitie voor 
de uitwerking kan het thermencomplex werken als programma-icoon en het gebied extra bekendheid geven op stedelijk, 
regionaal en landelijk niveau.

rijnpark biedt een uniek recreatief natuurpark aan de rivier met een exclusief uiterwaarden thermencomplex. rijnpark 
is het enige waterrijke park aan de rivier. Het zuidelijk deel ontwikkelt zich tot uiterwaardennatuur. in dit deel liggen 
plassen met ontoegankelijke (vogel)eilanden en drassige oevers, ooibos en graslandschap met grazers. ook een deel 
van de groene rivier tussen de bruggen kan verruigen in dit scenario. Zo ontstaat meer continuïteit in het landschap 
en is er een robuuste verbinding met Bakenhof mogelijk. Het noordelijk deel krijgt een recreatief parkachtig landschap 
met een uiterwaardenvegetatie. in dit scenario is uitgegaan van twee groene stroomgeulen voor de rivier. 
Het centrum van de recreatieve activiteit ligt rond de plas van Bruil. deze plas krijgt stranden en is straks voor schone 
watersport bereikbaar vanaf de rivier. aan de plas van Bruil ligt een natuurcamping, een zone aan de noordelijke 
oever met eco vakantiehuisjes en op de steenfabriek groepsaccommodaties met voorzieningen. in de winter zijn deze 
accommodaties beschikbaar voor groepsbijeenkomsten zoals educatie, teambuilding en feesten. 

de plassen worden met elkaar verbonden tot één waternetwerk en één ecologisch geheel. Vanuit de plas van Bruil kan 
straks met een kano of fluisterboot de uiterwaardennatuur verkend worden. Voor de echte natuurliefhebber liggen er 
langs de oevers een aantal sobere natuurhutten verscholen tussen de begroeiing. de zuidelijke plas is wel ecologisch 
verbonden met de andere plassen maar de natuur wordt hier met rust gelaten. deze plas is niet toegankelijk voor 
waterrecreatie. 

op de overgang van Stadsblokken naar Meinerswijk, ter hoogte van de eldenseweg is, als voorbeeld voor een 
icoon, een exclusief thermencomplex voorzien. Het complex ligt in een stroomluwe plek tussen de twee groene 
stroomgeulen. een deel drijft in de plas en beweegt mee met waterstandfluctuaties. Bij hoogwater worden de stromen 
beleefbaar vanuit het complex. een ander deel ligt ingegraven en overspoelt bij hoog water. aan de andere kant van de 
weg, op Stadsblokken, liggen op een verhoogd niveau ontmoetingsruimten (congres) en een hotel. Het complex geeft 
extra bekendheid en kan een complementaire doelgroep naar het gebied trekken. de kracht van deze functie is dat de 
bezoekers wel in contact komen met het natuurschoon van rijnpark zonder het gebied met een bezoek te belasten. 

Beschrijving scenario's5
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de historische relicten van het gebied worden in dit scenario uitgelicht om meer aandacht te vestigen op de 
geschiedenis van het gebied. Hierbij wordt de recreatieve waarde benut om door middel van spel en creativiteit de 
geschiedenis toegankelijk te maken. Zo is er een waterspeelplaats gebaseerd op de werking van de iJssellinie, is er een 
spel waarin de kazematten een rol spelen, is ‘de Heerlijkheid’ bijvoorbeeld een vruchtentuin met het thema romantiek. 
ook een aSM werf en een (interactief media) monument voor vrede en vrijheid kan bijdragen in het palet van recreatief 
programma. 
de toegang tot het gebied wordt aanzienlijk verbeterd met een gelijkvloerse kruising op de eldenseweg, extra 
verbindingen met Malburgen voor fiets- en voetgangers en bootverbindingen met arnhem-noord. in het gebied 
wordt geïnvesteerd in het beter toegankelijk maken van de natuur. in scenario rijnpark komen de meeste kilometers 
extra fietspad en een fietssteiger. ook wordt geïnvesteerd in renovatie en aanleg van voetpaden. 
een aantal paden kruisen het waternetwerk. dit geeft aanleiding om bijzondere paden aan te leggen over het water. 
de gebruiksdynamiek concentreert zich aan de eldenseweg en het noordelijk deel in het recreatieve parklandschap. 
naar het zuiden toe neemt de gebruiksdynamiek af en overheerst de rust.

Scenario Rijnpark
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5.1.1  Toegevoegde waarde van water
• Meer dynamiek in waterstand zuidelijk deel Meinerswijk (t.b.v. ecologie, landschap en beleving).
• ruimte creëren voor verruiging Meinerswijk.
• Vaker water in de groene rivier tussen de bruggen waardoor meer waterbeleving.

5.1.2  Toegevoegde waarde van natuur en landschap

• Meer belevingswaarde van het gebied voor een grotere doelgroep.
• Meer variatie met een meer op recreatie gericht landschapspark en een natuurpark.
• een robuuste verbinding met een natuurstrook tussen Meinerswijk en Bakenhof.
• Meer water(stand)dynamiek in het gebied, meer variatie in vegetatie en een grotere ecologische waarde. 
• Meer maaiveld niveaus in de groene rivier biedt meer  
 variatie in vegetatie en meer ecologische waarde.
• Verondieping van plassen en eilanden (potentiële   
 broedplaats) zijn goed voor flora en fauna. 
• Verbinden van plassen is goed voor de ecologische, 
 de recreatieve waarde en de belevingswaarde van   
 de natuur.
• de voorgestelde transformatie van het landschap in 
 het recreatiepark biedt goede condities voor recreatief 
 gebruik.
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5.1.3  Toegevoegde waarde van cultuurhistorie
• Cultuurhistorie trekt bezoekers naar het gebied.
• Mensen ontdekken cultuurhistorie d.m.v. spel, activiteit en mediatechnieken.

5.1.4  Toegevoegde waarde van infrastructuur
• de toegang tot het gebied is sterk verbeterd.
• dit Scenario biedt de meeste kilometers aan fietspaden.
• Zowel het aantal kilometers als de variatie in paden is sterk vergroot.
• de belevingswaarde van het gebied is sterk toegenomen door de betere toegankelijkheid  in het gebied.
• een aantal bijzondere paden hebben een toegevoegde recreatieve waarde.
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5.1.5  Toegevoegde waarde van programma
• Breed programma-aanbod voor verschillende doelgroepen.
• Het programma biedt verschillende mogelijkheden om het gebied te ontdekken.
• Het Scenario gaat uit van een programma-icoon waarmee Stadsblokken-Meinerswijk regionale en landelijke  
 bekendheid oogst.
• Het intensiever bezochte programma leidt niet tot een belastende dynamiek in het gebied.
• Het programma biedt watergebonden natuur en recreatie aan de rivier.
• Het progamma nodigt uit tot ontmoeten in het gebied.

5.1.6  Haalbaarheid
de investering voor rijnpark liggen tussen de 28 en 42 miljoen euro. Hiervan is 8 tot 12 miljoen euro geraamd 
voor de inrichting van het gebied. de overige kosten hebben betrekking op zaken als verwervingen, pKB en 
eHS maatregelen. op basis van de huidige inzichten en aannames kent het scenario een tekort tussen de 0 en 
5 miljoen euro.

Maatregelenpakket Rijnpark

Wateropgave in Rijnpark
Maatregelen buiten het projectgebied
Toepassen PKB-voorstel Rijkswaterstaat: 
•	 Inlaat	en	uitlaat	circa	2	meter	vergraven	en	kribben	verlagen.
•	 Handhaven	drempel	(10,90	m	+	NAP)	bij	Eldenseweg.	
•	 Drempel	uitlaat	verlagen	naar	circa	9	m	+	NAP	(d.m.v.	aanvullend	doorlaatwerk).
•	 Castellum	(rijksmonument)	niet	vergraven.

Maatregelen in het projectgebied:
•	 Open	houden	stroomgebied	tussen	de	inlaat	en	de	uitlaat.
•	 Openhouden	stroomgebied	tussen	Preats	en	steefabriek.	
•	 Extra	capaciteit	creëren	ten	behoeve	van	verruiging	door	maaiveldverlaging	groene	rivier	tussen	de	bruggen	
 met circa 1 meter.
•	 Onderzoek	mogelijkheid	verlagen	drempel	onder	John	Frostbrug.

Landschap en natuur in Rijnpark
Ingrepen binnen het plangebied:
•	 Het	landschap	zoneren	in	een	recreatief	landschapspark	en	een	natuurpark.
•	 Agrarische	gronden	transformeren	tot	recreatief	landschapspark	met	uiterwaardenvegetatie.
•	 Het	recreatief	landschapspark	niet	natuurlijk	beheren.
•	 Het	natuurpark	wel	natuurlijk	beheren	(begrazing).
•	 Groene	stroombanen	begrazen	zodat	er	een	robuuste	verbinding	ontstaat	tussen	Meinerswijk	en	Bakenhof.
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•	 In	strook	van	circa	50	meter	langs	Stadsblokken	verruiging	toelaten	zodat	er	een	zachte	overgang	naar	Stadsblokken		
 ontstaat tegenover een harde (dijk) overgang naar Malburgen.
•	 Aanvullend	beheer	in	overige	delen	van	de	groene	rivier	ten	behoeve	van	de	water	doorvoercapaciteit.
•	 Gedeeltelijk	verlagen	van	de	groene	rivier	onder	Stadsblokken	met	1	meter	en	het	openen	van	de	uitlaat	t.b.v.	meer		
 variatie in vegetatie en meer rivierdynamiek.
•	 Hoogwatervrije	vluchtplaats	toevoegen	langs	zuidzijde	groene	rivier.
•	 Plassen	met	elkaar	verbinden	tot	één	ecologisch	en	recreatief	geheel.
•	 Plas	van	Bruil	verbinden	met	de	rivier.
•	 Aanleggen	eilanden	en	verondiepen	oevers	ten	behoeve	van	moeras-	en	watervegetatie	en	recreatieve	waarde.
•	 Toegang	over	water	doseren	zodat	de	natuur	op	hoogte	van	de	zuidoostelijke	plas	vrij	blijft	van	waterrecreatie.

Cultuurhistorie in Rijnpark
In Scenario Rijnpark wordt cultuurhistorie benut als recreatieve meerwaarde. Hierin zit een educatieve component en een 
spelcomponent. Beide componenten kunnen goed samen gaan en elkaar versterken. Alle elementen worden verbonden 
aan het thema spel en activiteit. 

De onderdelen van cultuurhistorie in Scenario’s Rijnpark zijn:
•	 De	IJssellinie	biedt	aanleiding	tot	aanleggen	van	een	educatieve	inundatie	waterspeelplaats	compleet	met	rivier	
 caissons en verdedigingslinies. 
•	 De	kazenmatten	maken	deel	uit	van	een	digitaal	verdedigingswerk.	De	tanks	zijn	hier	in	de	fysieke	representanten.	
 De tanks worden geschikt gemaakt voor spel.
•	 Er	komt	een	waterspeelplek	met	een	meanderende	rivier.
•	 De	steenfabriek	Elden	wordt	bijvoorbeeld	een	bakplaats	voor	cursussen	en	spelend	bouwen	met	klei,	leem	en	bakstenen.		
 Daarnaast is er plek voor kleinschalige evenementen.
•	 De	ASM	haven	wordt	passantenhaven	met	horecagelegenheid	en	een	historische	scheepswerf.
•	 Er	komt	een	markering	van	het	Castellum	met	een	jaarlijks	evenement.	Het	Castellum	maakt	deel	uit	van	het	GPS		
 route  systeem. Dit systeem gaat onder andere naar een multimediaruimte met een wisselend programma waarin de  
 geschiedenis van de Limes wordt belicht, de Heerlijkheid wordt een nieuw eco-buitenverblijf voor kleine groepen.
•	 De	Heerlijkheid	kan	een	bijzonder	gecultiveerde	tuin	zijn	als	ontmoetingsplek	voor	recreanten.
•	 De	historische	kenmerken	van	Praets	als	vestiging	aan	de	oversteekplaats	blijft	behouden.	In	dit	kader	kan	café		 	
 Meinerswijk nieuwe betekenis krijgen.
•	 Het	thema	Schipbrug	biedt	goede	inspiratie	voor	een	waterspeelwerk.
•	 Het	paviljoen	voor	vrede	en	vrijheid	biedt	zicht	op	geschiedenis	en	toekomst.

Infrastructuur in Rijnpark
Toegankelijkheid:
•	 Arnhem-Noord	en	Zuid	verbinden	met	een	innovatieve	watertaxi	en/of	veerpont,	zo	mogelijk	ontwikkelen	van		 	
 aandrijving met water (waterstof).
•	 Nieuwe	fiets-	en	voetverbindingen	vanuit	Malburgen	langs	de	groene	rivier	toevoegen.
•	 Een	waterverbinding	maken	tussen	de	rivier	en	de	plas	van	Bruil.
•	 Het	merendeel	van	de	plassen	toegankelijk	maken	voor	stille	waterrecreatie.
•	 Een	oversteekplaats	(verkeerslichten)	halverwege	de	Eldense	weg	toevoegen.
•	 De	huidige	auto-ontsluiting	vervangen	door	een	gelijkvloerse	kruising	op	het	niveau	van	de	Eldense	weg.
•	 Het	gebruik	van	de	auto	zoveel	mogelijk	ontmoedigen	door	alleen	bestemmingsverkeer	toe	te	laten	en	het	gebruik	van		
 parkeervoorzieningen in Zuid stimuleren.
•	 Een	beperkt	aantal	parkeerplaatsen	opnemen	(circa	500)	langs	de	Eldenseweg.

Paden:
•	 Het	fietspad	langs	de	rivier	wordt	doorgetrokken	tot	en	met	het	doorlaatwerk.
•	 Er	is	een	tweede	fietspad	met	een	fietssteiger	voorzien.	In	totaal	wordt	er	circa	6,5	km	fietspaden	aangelegd.
•	 Het	voetpaden	stelsel	wordt	gerenoveerd	en	uitgebreid	met	circa	3,2	km	gewone	paden,	een	aantal	paden	over	het	
 water en nog een 2 km struinpaden.

Programma in Rijnpark
Het programma staat in het teken van recreëren/ sport en wellness. Er is ruimte voor schone waterrecreatie, zoals zeilen, 
kanovaren, fluisterboten, zwemmen, duiken, vissen etc. en ook voor fietsen, wandelen, joggen en er zijn spelvoorzieningen.

Programma onderdelen:
•	 Het	creatieve	programma	wordt	gefaciliteerd	door	een	recreatief	centrum	(circa	10.000	m2)	op	steenfabriek	Ariens		
 aan de plas van Bruil. Het centrum kan in de winter dienst doen als feestgelegenheid met overnachting, teambuilding,  
 groepsbijeenkomsten etc. 
•	 In	het	recreatieve	landschapspark	liggen	circa	15	eco	vakantiehuisjes	voor	tijdelijk	verblijf.
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•	 Aan	de	westzijde	ligt	een	natuurcamping	voor	circa	25	tenten	(10	tenten/ha).
•	 Zuidelijker	liggen	circa	15	sobere	natuurhutten	voor	natuurliefhebbers	verspreid,	verscholen	tussen	de	begroeiing.
•	 Op	de	overgang	van	Meinerswijk	en	Stadsblokken	ligt	een	exclusief	uiterwaarden	thermencomplex	met	een	hotel/
 congres voorziening op Stadsblokken. Het thermencomplex fungeert als programma-icoon in Rijnpark. 
 De bezoekers ervaren de omgeving vanuit het complex en belasten de natuur dus niet.
•	 Gelieerd	aan	het	thermencomplex	liggen	een	aantal	zeer	kleine	accommodaties	voor	gasten	die	een	nachtje	over	
 willen blijven.
•	 De	ASM	haven	komt	in	het	teken	te	staan	van	de	historische	schepen	en	scheepsbouw.	Hier	is	ruimte	voor	het		 	
 opleiden van re-integrerende jongeren. De activiteit kan worden uitgebreid met klein aanvullend programma zoals  
 scheepsambachten. Voor de woonboten wordt een alternatieve voorziening buiten het projectgebied gezocht.
•	 Aan	het	water	tussen	de	kribben,	in	het	zicht	van	het	centrum,	ligt	het	café	restaurant	‘Tussen	de	kribben’	met	een		
 speelstrand.
•	 In	het	uiterste	puntje	van	Stadsblokken	ligt	het	Rijnpaviljoen,	een	interactief	monument	voor	vrede	en	vrijheid.	
 Het monument is een interactief venster naar verleden, heden en toekomst. 
•	 Ook	de	cultuurhistorie	heeft	een	programmatische	waarde.	De	recreatieve	(educatie	en	spel)	waarde	wordt	benut.		
 Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een inundatie waterspeelplaats waar zowel aandacht wordt besteed aan  
	 de	achtergronden	van	de	IJssellinie	als	het	spelend	ontdekken	wat	inundatie	als	verdedigingswerk	betekent.		 	
 Er is rekening gehouden met circa 25 cultuur/spel voorzieningen (zie cultuurhistorie).
•	 De	steenfabriek	Elden,	‘de	Bakplaats’	staat	in	het	teken	van	bakken	(o.a.	cursussen)	en	spelend	bouwen(leem/klei).
•	 De	programmadynamiek	concentreert	zich	in	het	noorden	en	rond	de	Eldenseweg.
•	 Bij	de	vormgeving	staat	de	interactie	van	bebouwing,	natuur	en	water	centraal.	Het	thermencomplex	benut	de		 	
 bijzondere ligging tussen twee hoofdstromen. Een deel van het complex drijft. De veranderlijkheid van landschap en  
 gebouw vormen een belangrijke inspiratie. Daarnaast ligt het complex tussen twee stromen. Het stromende water in  
	 en	door	het	gebouw	is	één	van	de	ontwerpthema’s	dat	het	gebouw	bijzonder	maakt	tijdens	hoog	water.	
 Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de EMAB status. 
•	 In	het	kader	van	Future	Cities	levert	Stadsblokken-Meinerswijk	een	bijdrage	aan	de	verkoeling	van	de	stad.		 	
 Duurzaamheid en innovatie wordt als aanvullend thema gezien. Er ligt wat betreft duurzaamheid een grote uitdaging  
 voor het ontwikkelen van het thermencomplex.

5.2 Scenario Stadstuinen

Het uiterwaardenpark Stadsblokken-Meinerswijk ligt als zelfstandige eenheid tussen Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid. 
De stadstuinen liggen in dit gebied als parels aan een snoer. De stadstuinen zijn een publiekstrekker en geven aanleiding 
om het gebied te bezoeken.

Scenario Stadstuinen gaat uit van een verruigd uiterwaardenlandschap met verwijzingen naar oude rivierlopen en 
een lint met autonome gecultiveerde stadstuinen als parels aan een ketting. Het gebied wordt als één landschappelijk 
geheel beschouwd. de natuur(ecologische) waarde wordt verijkt met ondiep water. de vormgeving van de 
verondieping is geïnspireerd op oude rivierlopen uit een aantal tijdslagen met een historische betekenis in het 
gebied. een aantal van deze oude rivierlopen zijn aangezet met kunstobjecten en paden. door zowel relicten als de 
bijbehorende rivierloop gelijktijdig te belichten ontstaat er een relatie tussen de historie van het landschap en het relict. 
de verondieping, gecombineerd met de waterstandfluctuatie genereert een veel rijkere watervegetatie en plas- en 
draslandschap. op Stadsblokken wordt hardhoutooibos aangeplant met een gecultiveerde onderbegroeiing met 
uiterwaarden beplanting. de vormgeving van de onderbegroeiing is eveneens geïnspireerd op oude rivierlopen. 
de groene rivier en Meinerswijk vormen één beheereenheid. dit beheer gaat uit van intensieve begrazing door 
runderen. dit geeft een natuurlijk, relatief open uiterwaardenlandschap. 

om te kunnen voldoen aan de wateropgave is vergraving voorzien van de inlaat en de uitlaat. Het Castellum is 
een rijksmonument en wordt daarom niet vergraven. de natuurlijke verruiging van het gebied werkt enigszins 
belemmerend op de waterafvoer. om de verruiging toch mogelijk te maken wordt een deel van de groene rivier licht 
vergraven. de verlagingen van het maaiveld hebben het bijkomend voordeel dat een deel van de groene rivier en 
het zuidelijke landschap vaker onderloopt. er is dus meer water(stand)dynamiek. deze dynamiek draagt bij aan de 
landschappelijke en ecologische waarde van het gebied. 
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Stadstuinen is geïnspireerd op de oude Kommanderijen. dit waren ommuurde buitenverblijven van kloosterorden met 
landerijen. in arnhem zijn nog verschillende restanten van Kommanderijen terug te vinden. in Scenario Stadstuinen 
is het idee van een ommuurde tuin als gecultiveerde kamer in een verruigd landschap uitgewerkt tot een conceptuele 
basis voor een gevarieerd programma. in Stadstuinen grazen de runderen tot aan de ommuring. er zijn circa 20 
tuinen waarvan de helft is bebouwd, de anderen hebben een meer natuurlijke invulling. er zijn stadstuinen met 
een hotel, congres, sauna, woningen, horeca mogelijk. iedere stadstuin is uniek in verschijningsvorm en inrichting. 
iedere stadstuin is publiek toegankelijk. er zijn stadstuinen met bijzondere patio’s, pluktuinen, watertuinen etc. iedere 
stadstuin reageert op de unieke ligging in het gebied. Sommige tuinen liggen geheel in het water, drijven, staan op 
palen of liggen op een terp, al of niet verscholen in de begroeiing. Circa de helft van de stadstuinen is onbebouwd. 
deze stadstuinen zijn beschikbaar voor spel, cultuur en cultuurhistorie. Zo is er een inundatiekamer waarin de werking 
en de bijzonderheden van de iJssellinie wordt belicht, een Castellumkamer, tuin de Heerlijkheid en de praetskamer. Het 
werken met kamers biedt de mogelijkheid om met vensters zichtrelaties te maken met oude relicten in het landschap. 
er kunnen ook stadstuinen worden ingericht met een wisselend programma. aan de rivieroever ligt een horecakamer 
en een verhoogde kamer in het teken van vrede en vrijheid. Het concept biedt een grote variatie aan mogelijkheden 
om de aanwezigheid van de rivier met zijn wisselende waterstanden te verwerken in ontwerpen.

de toegang tot het gebied wordt verbeterd door een gelijkvloerse kruising aan te leggen ter hoogte van de eldense 
weg en bootverbindingen voor langzaam verkeer. alle bebouwde stadstuinen zijn toegankelijk met de auto. Het 
parkeren wordt binnen de muren opgelost. de gebruiksdynamiek beperkt zich tot het noordelijk deel van het gebied, 
met name ten oosten van de plas van Bruil. Langs de noordrand over de zomerdijk komt een doorgaand fietspad zodat 
de rivier beleefbaar wordt. Het concentreren van publiekstrekkers in de noordrand ontlast de rest van het gebied. Voor 
bezoekers die het natuurgebied verder willen verkennen ligt er een uitgebreid padenstelsel. Het aanbod van paden 
is gevarieerd. er zijn naast gewone paden en struinpaden ook bijzondere paden, zoals paden die op delen over of 
door het water gaan, zoals paden van stapstenen. Veel nieuwe paden volgen de oude rivierlopen. een aantal daarvan 
sluiten mooi aan op bestaande routes in Malburgen. Halverwege de eldenseweg wordt een oversteekplaats met 
verkeerslichten aangelegd. 

Scenario Stadstuinen



pa
g

in
a

29
o

n
d

erw
erp

Bevindingenrap
p

ortage Stadsblokken - M
einersw

ijk

5.2.1  Toegevoegde waarde ten aanzien van water

• Meer dynamiek in waterstand zuidelijk deel Meinerswijk (t.b.v. ecologie, landschap en beleving).
• ruimte creëren voor verruiging Meinerswijk.
• Vaker water in de groene rivier tussen de bruggen, meer waterbeleving.

5.2.2  Toegevoegde waarde ten aanzien van natuur en landschap
• eenheid landschap. 
• een robuuste verbinding met een natuurstrook tussen Meinerswijk en Bakenhof. 
• Meer water(stand) dynamiek in het gebied, meer variatie in vegetatie en een grotere ecologische waarde.
• aanzienlijke verondieping van plassen, veel meer water- en moerasvegetatie. 
• Betere spreiding van begrazingsgebied door extra hoogwatervrije vluchtplaats op steenfabriek Meinerswijk.
• Meer maaiveld niveaus in de groene   
 rivier biedt meer variatie in vegetatie en 
 meer ecologische waarde.
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5.2.3  Toegevoegde waarde ten aanzien van cultuurhistorie

• de stadstuinen of kamers binden vrijwel alle cultuurhistorische thema’s aan één pad. de invulling is vrij.
• Het concept Stadstuinen biedt   
 kamers waarmee vrijheid ontstaat  
 voor invulling van het beleefbaar  
 maken van cultuurhistorie. 
• Het omsluiten van ruimte geeft   
 mogelijkheden om het zicht op de  
 omgeving te sturen en te kaderen. 
 Zo kunnen zichtlijnen (relaties tussen  
 relicten) in het landschap benadrukt  
 worden. 
• Het kaderen van ruimtes biedt de  
 mogelijkheid om verschillende   
 thema’s naast elkaar te belichten   
 zonder dat ze elkaar tot last zijn.   
 op deze wijze kunnen verschillende  
 doelgroepen bediend worden.

5.2.4  Toegevoegde waarde ten aanzien van infrastructuur
•	 de toegang tot het gebied is sterk verbeterd.
• dit Scenario biedt de meeste kilometers aan nieuwe paden.
• de meeste kilometers bijzondere paden langs oude rivierlopen.
• Zowel het aantal kilometers als de variatie in paden is sterk vergroot.
• padenstelsel biedt veel meer belevingswaarde van het gebied.
• Meer variatie met een meer op recreatie gericht landschapspark en een natuurpark.
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5.2.5  Toegevoegde waarde ten aanzien van programma
• Het Scenario biedt een conceptuele basis waarmee meerdere invullingen mogelijk zijn terwijl 
 de schaal en de ordening ten opzichte van de stad en het landschap toch bepaald is.
• Het contrast tussen natuur en gecultiveerde kamers biedt een uitstekende manier om het    
 uiterwaardenlandschap, de cultuurhistorie en de waterdynamiek beleefbaar te maken.
• de Stadstuinen binden het programma en de cultuurhistorie aan één pad.
• Het programma concentreert de activiteit in de noordrand van het gebied.

5.2.6  Haalbaarheid
de investering voor Stadstuinen liggen tussen de 26 en 40 miljoen euro. Hiervan is 6 tot 10 miljoen euro geraamd 
voor de inrichting van het gebied. de overige kosten hebben betrekking op zaken als verwervingen, pKB en eHS 
maatregelen. op basis van de huidige inzichten en aannames kent het 
scenario een saldo tussen de +1 en -5 miljoen euro.

Maatregelenpakket Stadstuinen

De wateropgave in Stadstuinen

Maatregelen buiten het projectgebied:

Toepassen PKB-voorstel Rijkswaterstaat: 
•	 Inlaat	en	uitlaat	circa	2	meter	vergraven	en	kribben	verlagen.
•	 Handhaven	drempel	(10,90	m	+	NAP)	bij	Eldense	weg.	
•	 Drempel	uitlaat	verlagen	naar	circa	9	m	+	NAP	(d.m.v.	aanvullend	doorlaatwerk).
•	 Castellum	(rijksmonument)	niet	vergraven.

Maatregelen in het projectgebied:
•	 Openhouden	stroomgebied	tussen	Preats	en	steenfabriek.	
•	 Extra	capaciteit	creëren	ten	behoeve	van	verruiging	door	maaiveldverlaging	groene	rivier	tussen	de	
 bruggen met circa 1 meter.
•	 Onderzoek	mogelijkheid	verlagen	drempel	onder	John	Frost	brug.
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Natuur en landschap in Stadstuinen

Ingrepen binnen het plangebied.
•	 Eén	verruigd	uiterwaardenpark	met	natuurlijk	beheer	(intensieve	begrazing).
•	 Een	meer	gecultiveerde	inrichting	van	Stadsblokken,	aantrekkelijk	voor	een	breder	publiek.
•	 Verondiepen	van	plassen	op	plaatsen	van	oude	stromen,	vorming	water-	en	moerasvegetatie.	
•	 Omvormen	van	agrarisch	grondgebied	tot	nieuwe	natuur	met	een	relatief	open	karakter.
•	 Groene	stroombanen	begrazen	zodat	er	een	robuuste	verbinding	ontstaat	tussen	Meinerswijk	en	Bakenhof.
•	 Aanvullend	beheer	groene	rivier	ten	behoeve	van	de	water	doorvoercapaciteit.
•	 Gedeeltelijk	verlagen	van	de	groene	rivier	onder	Stadsblokken	met	1	meter	en	het	openen	van	de	uitlaat	
 t.b.v. meer variatie in vegetatie en meer rivierdynamiek.
•	 Extra	hoogwatervrije	vluchtplaats	toevoegenter	hoogte	van	steenfabriek	Meinerswijk.
•	 Aanplant	van	hardhout	ooibos	op	Stadsblokken.

Cultuurhistorie in Stadstuinen
Stadstuinen zijn gecultiveerde ommuurde tuinen die in contrast staan met de ruige natuur. Alle kamers worden op eigen en 
bijzondere wijze ingericht. Cultuurhistorie krijgt binnen deze kamers op alle mogelijke manieren 
vorm bijvoorbeeld door kunst, educatie, 3D paviljoen, gaming, openluchtmuseum, spel en activiteit. De kamers binden het 
geheel, de invulling is vrij. In Scenario Stadstuinen wordt landschap gekoppeld aan relicten door tijdelijke kunst. Met de 
tijdelijke kunst wordt de oude loop van de rivier zichtbaar gemaakt in het landschap en gekoppeld aan een stadstuin.

De onderdelen van cultuurhistorie in Scenario Stadstuinen zijn:
•	 Een	lichtgewicht	Castellumkamer	met	een	presentatie	over	de	Limes	en	bijvoorbeeld	een	typische	Romeinse	tuin.
•	 Tuin	de	Heerlijkheid,	bijvoorbeeld	een	theetuin.
•	 De	IJssellinie	inundatie	waterkamer.
•	 De	tweede	haven	wordt	beschouwd	als	een	drijvende	waterkamer	met	een	afmeer	gelegenheid	voor	de	watertaxi,		
 passanten, een drijvend infocentrum.
•	 Steenfabriek	Elden,	‘de	Oven’	staat	los	van	de	stadstuinen	en	krijgt	een	publieke	invulling	bijvoorbeeld	als	kleine	sauna.
•	 De	Heuvel	en	Praets	worden	in	essentie	behouden.	De	Praetskamer	vertelt	de	geschiedenis	van	deze	locatie.

Infrastructuur in Stadstuinen 
•	 Arnhem	Noord	en	Zuid	verbinden	met	een	innovatieve	watertaxi	en/of	veerpont,	zo	mogelijk	ontwikkelen	van	aandrijving		
 met water (waterstof).
•	 Nieuwe	fiets-	en	voetverbindingen	vanuit	Malburgen	langs	de	groene	rivier	toevoegen.	De	nieuwe	voetpaden	liggen	langs		
 oude stroomgeulen.
•	 Een	oversteekplaats	(verkeerslichten)	halverwege	de	Eldenseweg	toevoegen.	
•	 De	huidige	auto-ontsluiting	vervangen	door	een	gelijkvloerse	kruising	op	het	niveau	van	de	Eldenseweg.
•	 Het	gebruik	van	de	auto	zoveel	mogelijk	ontmoedigen	door	alleen	bestemmingsverkeer	toe	te	laten	en	het	gebruik	van		
 parkeervoorzieningen in Zuid stimuleren.
•	 Het	parkeren	wordt	opgelost	in	de	stadstuinen	of	buiten	het	projectgebied.
•	 Het	fietspad	langs	de	rivier	wordt	doorgetrokken	tot	en	met	het	doorlaatwerk.
•	 Het	voetpaden	stelsel	wordt	gerenoveerd	en	uitgebreid	met	circa	4,5	km	nieuwe	paden,	1,7	km	bijzondere	paden	(langs		
 oude rivierlopen) door en over het water en nog eens 2,5 km struinpaden.
•	 Stadstuinen	heeft	de	meeste	kilometers	bijzondere	paden.	
•	 Het	nieuwe	programma	ligt	in	de	noordrand	van	het	gebied	en	verdunt	van	de	Eldenseweg	af
•	 De	gebruiksdynamiek	is	bescheiden	en	in	het	zuiden	vrijwel	afwezig.

Programma in Stadstuinen
Niet het programma, maar de wijze waarop programma wordt ingepast in het landschap is kenmerkend voor Scenario 
Stadstuinen. In plaats van maximale integratie van gebouwd programma en omgeving, vindt in Scenario Stadstuinen 
maximale verzelfstandiging ten opzichte van de natuurlijke omgeving plaats. Scenario Stadstuinen biedt een concept 
van ommuurde gecultiveerde kamers of tuinen in een niet gecultiveerde natuurlijke omgeving. De runderen grazen in dit 
Scenario	tot	aan	muur.	Juist	in	de	wijze	waarop	de	stadstuin	zelfstandig	ten	opzichte	van	de	omgeving	staat,	ontstaat	een	
unieke interactie met landschap en water. Al het programma staat in het teken van de stadstuinen. Iedere Stadstuin biedt 
een publiek toegankelijke tuin of patio met een unieke waarde. De kamers of tuinen bieden ruimte voor een gevarieerd 
programma.
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Programmaonderdelen
•	 Een	horecakamer	van	glas	met	een	bijzondere	patio	tussen	de	kribben	tegenover	het	centrum	markeert	het	thema		
 stadstuinen aan het centrum van Arnhem.
•	 Aan	de	John	Frost	Brug	staat	een	markant	monument	opgebouwd	uit	verschillende	(opgetilde)	kamers	als	monument	
 voor vrijheid en vrede. Deze (multimedia)kamers bieden een venster op verleden heden en toekomst.
•	 Er	zijn	circa	10	onbebouwde	kamers.	Deze	kamers	kunnen	worden	ingericht	als	gecultiveerde	tuinen,	spelkamers	of	
	 tuinen	en	cultuurhistorische	kamers.	Voorbeelden	zijn:	een	inundatiekamer	met	water	en	IJssellinie	als	thema,	een		
 theetuin, een beelden/kunsttuin, een pluktuin, een zwerfkeien tuin, de Castellum etc. De programmering van de   
 Stadstuinen kan zo worden uitgewerkt dat er in verschillende tijdsperioden van het jaar activiteiten zijn die uitnodigen 
 tot gebruik en bezoek.
•	 Kamer,	een	expositiekamer,	de	kamer	van	de	toekomst	etc.
•	 Er	zijn	circa	10	bebouwde	kamers	met	een	gevarieerd	programma.	In	de	voorbeelduitwerking	is	uitgegaan	van	unieke		
 woonkamers met in totaal circa 70 tot 100 woningen.
•	 De	stadstuin	ter	plaatse	van	steenfabriek	Ariëns	biedt	naast	wonen	ook	mogelijkheden	voor	publiek	programma.
•	 Er	is	een	stadstuin	met	een	hotel/congresfunctie	van	circa	6000	m2.
•	 De	ASM	haven	wordt	beschouwd	als	een	waterkamer	met	een	afmeer	gelegenheid	voor	de	watertaxi,	passanten,	een		
 drijvend infocentrum.
•	 Voor	de	huidige	bewoners	wordt	compensatie	gezocht,	bijvoorbeeld	in	één	van	de	woonkamers	(waterkamer).
•	 De	stadstuinen	liggen	als	parels	aan	een	snoer.	
•	 De	gebruiksdynamiek	concentreert	zich	vooral	aan	de	noordrand	langs	het	pad	dat	de	stadstuinen	verbindt.		 	
 De dynamiek neemt ten oosten van de plas van Bruil. 
•	 Steenfabriek	‘de	Oven’	staat	los	van	de	stadstuinen	en	krijgt	een	publieke	invulling	bijvoorbeeld	als	kleine	sauna.	
•	 Iedere	stadstuin	of	stadskamer	geeft	afhankelijk	van	de	specifieke	situering	op	een	unieke	manier	betekenis	aan	de		
 thema’s landschap, water en cultuur(historie). Er zijn drijvende stadstuinen, stadstuinen die permanent half in het water  
 liggen en stadstuinen die op een terp gebouwd worden. De bebouwing is met uitzondering van de stadskamer aan de  
	 John	Frost	brug	in	volume	ondergeschikt	aan	het	landschap.	Er	is	een	sterke	uitdaging	voor	vernieuwende	concepten.	
 De ontwikkeling van de stadstuinen sluit nauw aan bij EMAB. 

5.3 Scenario Culturele Ruigte

Cultuur	in	Ruigte	is	het	centrale	thema	in	dit	scenario.	Stadsblokken	en	Meinerswijk	worden	één	landschap	dat	deel	uitmaakt	
van het uiterwaardenlandschap langs de rivier. Het scenario biedt een robuuste verbinding met Bakenhof. 
De natuurlijke ontwikkeling vindt plaats door het gebied te laten begrazen en spontane begroeiing ongemoeid te laten. 
Alleen in de groene rivier is aanvullend beheer nodig om voldoende ruimte te garanderen voor hoogwaterstromen. 

Verruiging van het gebied werkt belemmerend op de waterafvoercapaciteit van de uiterwaarden. daarom zijn extra 
rivierverruimende maatregelen nodig. de benodigde capaciteit wordt verkregen door de inlaat, de uitlaat en de groene 
rivier te vergraven. in het zuiden wordt ingezet op de ontwikkeling van een moeraslandschap. door deze maatregel zal 
er meer water(stand)dynamiek zijn in het zuidelijk deel en in de groene rivier bij Stadsblokken. 

de plassen ter plaatse worden ondieper gemaakt zodat er een ‘plas-dras’ milieu ontstaat. op de drogere delen in 
Stadsblokken wordt met aanplant de ontwikkeling van hardhout ooibos op gang gebracht. geen stad in nederland 
heeft riviernatuur zo dicht bij het centrum. de stedelijke nabijheid wordt onderstreept door cultuur een prominente 
plek te geven in het gebied. 
Stadsblokken-Meinerswijk wordt de groene cultuurplaats van arnhem. de rijke historie van het gebied, het heden en 
de toekomst, wordt door middel van kunst tot expressie gebracht. de belangrijkste thema’s zijn; het Castellum, de 
Limes, de Heerlijkheid, preats en de schipbrug, de iJssellinie, Steenfabriek elden, de aSM werf en de slag om de John 
Frostbrug. 
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Tweeduizend jaar arnhemse geschiedenis wordt zichtbaar met kunst van nu. Zo wordt een nieuwe tijdslaag aan 
het gebied toegevoegd. naast de historie is ook de waterdynamiek onderwerp van kunstuitingen. Het culturele 
programma wordt ondersteund met voorzieningen zoals horeca en ontmoetingsruimten op steenfabriek ariëns. 
op Stadsblokken, tegenover het centrum, is in een langwerpige ruimte gespaard in de begroeiing. Hier ligt de strip 
‘de Uitdaging’, een podium voor creatief arnhem. Het podium is bedoeld als ontmoeting- en expositieruimte voor 
innovatie op het gebied van duurzaamheid, milieu, water en vormgeving. de Uitdaging is een uitnodiging aan 
universiteiten, arnhemse bedrijven en vormgevers om de energie te bundelen en te etaleren voor de samenleving. 
de strip is voorzien van een congresfaciliteit met hotel, paviljoens en ruimte voor tijdelijke initiatieven zoals exposities 
en manifestaties. de strip ligt tegenover het centrum verscholen achter de begroeide oever. alleen het hotel en een 
te ontwikkelen interactief monument voor vrede en vrijheid representeren de aanwezigheid van de strip. 
de auto-ontsluiting vanaf de eldenseweg blijft ongewijzigd. er zijn beperkte parkeerfaciliteiten voorzien langs de 
eldenseweg en in de strip. de bereikbaarheid wordt verbeterd door een watertaxi en/of pont over de rivier en een 
aantal extra paden naar Malburgen. op de zomerdijk komt een doorgaand fietspad. Verder wordt het huidige 
padennetwerk uitgebreid met extra voetpaden en struinpaden.
Het gebied ligt als zelfstandige eenheid met een eigen identiteit tussen arnhem-noord en arnhem-Zuid. Culturele 
ruigte combineert de natuuropgave, de wateropgave en de cultuuropgave tot een aantrekkelijk landschap dat 
uitnodigt tot bezoek en ontmoeting. 

Scenario Culturele Ruigte
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5.3.1  Toegevoegde waarde van water

• Meer dynamiek in waterstand van de plassen in een deel van Meinerswijk (t.b.v. ecologie, landschap en beleving).
• ruimte creëren voor verruiging Meinerswijk.
• Vaker water in de groene rivier tussen de bruggen, meer waterbeleving.
• Meer landschappelijke eenheid tussen groene rivier in Meinerswijk en Stadsblokken, een meer robuuste ecologische  
 verbinding langs Stadsblokken. 

5.3.2  Toegevoegde waarde van natuur en landschap

• eenheid in landschap.
• een robuuste verbinding met een natuurstrook tussen Meinerswijk en Bakenhof. 
• Meer water(stand)dynamiek in het gebied, meer variatie in vegetatie en een grotere ecologische waarde.
• aanzienlijke verondieping van plassen.
• Het scenario met de meeste water- en moerasvegetatie.
• Betere spreiding van begrazingsgebied door extra hoogwatervrije vluchtplaats op steenfabriek Meinerswijk 
 en Stadsblokken.
• Meer maaiveldniveaus in de groene rivier biedt meer  
 variatie in vegetatie en meer ecologische waarde.
• Het scenario met de meeste ooibosontwikkeling.
• Meer natuurwaarde door transformatie van het huidige  
 agrarische gebied.
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5.3.3  Toegevoegde waarde van cultuurhistorie
• naast een uiterwaardenpark wordt Stadsblokken-  
 Meinerswijk een echt cultuurpark.
• Culturele ruigte bevestigt arnhem als culturele stad.
• de historie wordt in dit Scenario uitdrukkelijk belicht.  
 de hedendaagse kunst voegt een nieuwe tijdlaag toe.
• Culturele ruigte zoekt niet de breedte in doelgroepen  
 maar de diepte (natuur- en cultuurminners).
• de aSM historische haven geeft een (publieke)   
 functie aan de haven, trekt een nieuwe 
 doelgroep naar het gebied en heeft als    
 opleidingencentrum een sociaal maatschappelijke    
 betekenis.
• gpS en gaming spreekt een jong publiek aan en is extra  
 manier om cultuurhistorie beleefbaar te maken zonder  
 de elementen fysiek aan te pakken.

5.3.4  Toegevoegde waarde van infrastructuur
• de toegang tot het gebied is  
 verbeterd.
• dit scenario biedt de meeste  
 kilometers aan nieuwe   
 struinpaden.
• Het aantal kilometers aan  
 paden is toegenomen.
• padenstelsel biedt meer  
 belevingswaarde van het  
 gebied.

5.3.5  Toegevoegde waarde van programma
• Één uiterwaardenpark én cultuurpark waarin verleden, heden en toekomst tot expressie wordt gebracht. 
• programma in het teken van cultuur, educatie bezinning en ontwikkeling. 
• Kansen voor hedendaagse kunst en tijdelijke initiatieven.
• Kans voor actieve verbinding met centrum arnhem (kennis, creativiteit en vormgeving).

5.3.6  Haalbaarheid
de investering voor Stadstuinen liggen tussen de 26 en 40 miljoen euro. Hiervan is 6 tot 10 miljoen euro geraamd 
voor de inrichting van het gebied. de overige kosten hebben betrekking op zaken als verwervingen, pKB en eHS 
maatregelen. op basis van de huidige inzichten en aannames kent het scenario een tekort tussen de -1 en -7 miljoen 
euro.
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Maatregelenpakket Culturele Ruigte

De wateropgave in Culturele Ruigte

Maatregelen buiten het projectgebied:
•	 InlaatToepassen	PKB-voorstel	Rijkswaterstaat:	
•	 	en	uitlaat	circa	2	meter	vergraven	en	kribben	verlagen.
•	 Handhaven	drempel	(10,90	m	+	NAP)	bij	Eldense	weg.		
•	 Drempel	uitlaat	verlagen	naar	circa	9	m	+	NAP	(aanvullend	doorlaatwerk).
•	 Castellum	(rijksmonument)	niet	vergraven.

Maatregelen in het projectgebied:
•	 Open	houden	stroomgebied	tussen	de	inlaat	en	de	uitlaat.
•	 Openhouden	stroomgebied	tussen	Praets	en	steenfabriek.	
•	 Extra	capaciteit	creëren	ten	behoeve	van	verruiging	Meinerswijk	door	maaiveldverlaging	groene	rivier	tussen	de	bruggen		
 met circa 1 meter.
•	 Extra	capaciteit	creëren	ten	behoeve	van	beperkte	verruiging	(strook	van	circa	50	meter)	in	de	groene	rivier	door			
 zomerdijkverlaging tussen Praets en steenfabriek en lichte vergraving van het stroomgebied achter de zomerdijk.
•	 Onderzoek	mogelijkheid	verlagen	drempel	onder	John	Frost	brug.
•	 Ten	behoeve	van	de	recreatie	functie	in	dit	Scenario	is	een	doorvaart	met	een	sluisje	voorzien	tussen	de	rivier	en	de	plas		
 van Bruil.

Natuur en landschap in Culturele Ruigte
Ingrepen in het plangebied
•	 Eén	verruigd	uiterwaardenparklandschap	met	natuurlijk	beheer	door	begrazing	(minder	intensief	dan	Scenario		 	
 Stadstuinen).
•	 Aanzienlijke	verondieping	plassen	ten	behoeve	van	aanzienlijke	water-	en	moerasvegetatie.
•	 Variatie	in	oppervlak	en	schaal	van	open	water	en	plas-dras.
•	 Goede	condities	voor	ooibosontwikkeling	(hardhout	en	zachthout).
•	 Aanplant	van	hardhout	ooibos	op	Stadsblokken.
•	 Gedeeltelijk	verlagen	van	de	groene	rivier	onder	stadsblokken	met	1m	en	het	openen	van	de	uitlaat	t.b.v.	meer	variatie		
 in vegetatie en meer rivierdynamiek.
•	 Groene	stroombanen	begrazen	zodat	er	een	robuuste	verbinding	ontstaat	tussen	Meinerswijk	en	Bakenhof.
•	 Aanvullend	beheer	groene	rivier	t.b.v.	de	water	doorvoercapaciteit.
•	 Extra	hoogwatervrije	vluchtplaatsen	op	steenfabriek	Meinerswijk	en	Stadsblokken.

Cultuurhistorie in Culturele ruigte

In Culturele Ruigte wordt cultuurhistorie gekoppeld aan kunst en educatie. Met tijdelijke kunst wordt op eigentijdse manier 
aandacht gevestigd op de historie van het gebied. Naast het verbeelden van de historie wordt er ook aandacht besteed aan 
kunst in relatie tot water en natuur observatie objecten. Op Stadsblokken is ruim aandacht voor de toekomst.

De onderdelen van cultuurhistorie in Culturele Ruigte zijn:
•	 In	dit	Scenario	is	budget	gereserveerd	voor	circa	40	kunstobjecten	in	relatie	tot	cultuur	(historie)	hiertoe	behoren;	de		
	 markering	van	de	Limes,	het	Castellum,	kazematten,	de	IJssellinie,	de	Heerlijkheid,	de	schipbrug,	de	Steenfabriek		
 Elden, natuur observatieobjecten, markering wrakken, waterkunstwerken en abri’s voor watertaxi’s. Het geheel aan  
 cultuurhistorie samenbrengen in een GPS route met digitale achtergrondinformatie en multimedia.
•	 Steenfabriek	Elden	kan	geprogrammeerd	worden	volgens	plan	stichting	Klinker.	Verder	kan	het	dienst	doen	als		 	
 expositieruimte en informatiecentrum.
•	 Het	Castellum	markeren	met	een	carré	van	sokkels	met	kunst	in	relatie	tot	de	Limes.
•	 De	Limes	markeren	met	route	kunst.
•	 Heerlijkheid	artificieel	herkenbaar	maken.	
•	 De	strip	‘de	Uitdaging’	is	het	kruispunt	van	de	interactieve	digitale	en	de	fysieke	wereld	en	is	een	podium	voor	innovatie,		
 kennis, creativiteit, cultuur en ontmoeting. 
•	 Een	bescheiden	restauratie	van	het	doorlaatwerk.
•	 De	ASM	haven	wordt	een	passanten/werk	haven	met	historische	schepen,	loodsen,	opleidingcentrum	re-integrerende		
 jongeren, ambachtelijke scheepsbouw en mogelijk innovatieve scheepsbouw met nieuwe materialen. De haven kan  
 ook benut worden voor experimenteel theater. De huidige ligplaatsen komen te vervallen. De haven van Coers blijft  
 beschikbaar als ligplaats voor woonschepen.
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Infrastructuur in Culturele Ruigte

De toegang tot het park.
•	 Arnhem-Noord	en	Zuid	verbinden	met	een	innovatieve	watertaxi	en/of	veerpont,	zo	mogelijk	ontwikkelen	van	aandrijving		
 met water (waterstof).
•	 Nieuwe	fiets-	en	voetverbindingen	vanuit	Malburgen	langs	de	groene	rivier	toevoegen.	De	nieuwe	voetpaden	liggen	langs		
 oude stroomgeulen.
•	 De	huidige	auto-ontsluiting	handhaven.
•	 Het	gebruik	van	de	auto	zoveel	mogelijk	ontmoedigen	door	alleen	bestemmingsverkeer	toe	te	laten	en	enige	functionele		
 parkeerplaatsen toestaan langs de Eldenseweg. 

Paden in het gebied
•	 Het	fietspad	langs	de	rivier	wordt	doorgetrokken	tot	en	met	het	doorlaatwerk.
•	 Het	voetpaden	stelsel	wordt	gerenoveerd	en	uitgebreid	vanuit	de	bestaande	structuur	met	circa	4,5	km	nieuwe	paden,	
 en nog eens circa 4 km struinpaden.
•	 Culturele	ruigte	heeft	de	meeste	kilometers	struinpaden.
•	 Vooral	op	Stadsblokken	neemt	de	gebruiksdynamiek	toe.	In	het	overige	gebied	blijft	de	gebruiksdynamiek	laag.

Programma in Culturele ruigte

Programma onderdelen:
•	 De	Uitdaging	is	een	rechthoekige	strip,	een	snede	in	het	landschap.	De	strip	ligt	in	de	tweede	lijn	achter	de	groene		
 oever zodat vanuit de stad de continuïteit van het uiterwaardenlandschap ervaren wordt. De strip de Uitdaging staat  
 in het teken van heden en toekomst. Er is ruimte voor (tijdelijke) multimediapaviljoens en manifestatie ruimten. De strip  
 ‘de Uitdaging’ is het kruispunt van de interactieve digitale en de fysieke wereld en is een podium voor innovatie, kennis,  
 creativiteit, cultuur en ontmoeting. In de strip is 10.000 m2 hotel en congresruimte voorzien. Het hotel steekt bij voorkeur  
 boven de boomtoppen uit zodat de aanwezigheid van de strip vanuit de stad ervaren kan worden. De programmering  
 is niet statisch en blijft dus actueel. De groene rivier kan ’s zomers voor tijdelijk programma zoals exposities-   
 en manifestaties gebruikt worden. De strip is een podium voor Arnhem als creatieve kennisstad. 
•	 Ter	plaatse	van	de	John	Frost	brug	is	ook	in	dit	Scenario	een	monument	voor	vrijheid	en	vrede	als	poort	tot	het	verleden		
 en de toekomst.
•	 Aan	het	strand	aan	de	oever	van	de	rivier	tegenover	het	centrum	komt	horecagelegenheid	‘de	Keet’.	Deze	transparante		
 informele blikvanger is beveiligd met zandzakken tegen wassend water. Bij de horecagelegenheid ligt een   
 waterspeelplaats ‘Tussen de kribben’. Het zet de toon voor Stadsblokken-Meinerswijk.
•	 Een	haven	blijft	beschikbaar	als	ligplaats	voor	woonschepen.	De	tweede	haven	wordt	een	passanten/werk	haven		
 met historische schepen, loodsen, opleidingcentrum re-integrerende jongeren, ambachtelijke scheepsbouw en mogelijk  
 innovatieve scheepsbouw met nieuwe materialen. De haven kan ook benut worden voor experimenteel theater.
•	 Voor	de	huidige	ligplaatsen	in	de	ASM	haven	is	een	alternatieve	locatie	buiten	het	projectgebied	nodig.	
•	 Culturele	Ruigte	gaat	uit	van	het	herontwikkelen	van	café	Praets.
•	 Er	zijn	circa	40	kunstobjecten	geïnspireerd	op	cultuur(historie),	landschap	en	water	voorzien.
•	 Op	steenfabriek	Ariëns	is	ca	10.000	m2	programma	opgenomen	voor	bijvoorbeeld	ontmoeting,	bezinning,	training	en		
 educatie met tijdelijk verblijf voor groepen en individuen.
•	 Steenfabriek	Elden	krijgt	een	culturele	bestemming	(bijvoorbeeld	initiatief	Stichting	Steen),	mogelijk	aanvullen	met	extra		
 voorziening als steunpunt.
•	 Het	programma	manifesteert	zich	als	object	in	de	verruigde	natuur.	Op	Stadsblokken	worden	de	programmaonderdelen		
 gebonden in een strip ‘de Uitdaging’. Op de steenfabriek wordt het programma geclusterd tot een compacte eenheid.
•	 Er	is	ruimte	voor	tijdelijke	initiatieven	en	tijdelijke	kunstuitingen,	exposities	en	manifestaties	(groene	rivier).
•	 De	strip	‘de	Uitdaging’	trekt	de	meeste	dynamiek	(activiteit)	naar	Stadsblokken.	Verder	zal	er	enige	dynamiek	ontstaan		
 rond de steenfabrieken. Buiten deze plaatsen neemt de dynamiek af. In het zuidelijke deel van Meinerswijk is de dynamiek  
 het laagst.
•	 Het	gebouwde	programma	staat	óf	in	de	strip	óf	staat	als	autonoom	object	vrij	in	het	ruige	uiterwaarden	landschap.		
 De vormgeving en materialisering ondersteunt de autonomie van het object maar zoekt in het contrast wel de relatie  
 met de thema’s landschap, water en cultuurhistorie. De tijdelijke bebouwing op de strip staat in het teken van de zich  
 steeds vernieuwende uitdaging. 



pa
g

in
a

39
o

n
d

erw
erp

Bevindingenrap
p

ortage Stadsblokken - M
einersw

ijk

6.1 Doel van dit onderzoek

Het Scenario-onderzoek is een onderzoek om te komen tot gemeentelijk kaderstelling voor een later op te stellen 
gebiedsvisie. de doelen van het onderzoek naar de haalbaarheid zijn:
1. het voorkomen dat er onrealistische Scenario’s ontstaan.
2. het onderling kunnen vergelijken van de scenario’s.
3. het mede richting geven om te kunnen komen tot één of meerdere haalbare en uitvoerbare gebiedsvisie(s).

Er is geen diepgaand technisch onderzoek gedaan. Dit zal in een later stadium aan de orde komen. Op basis van de huidige 
inzichten zijn aannames gedaan om zicht te krijgen op de haalbaarheid. Deze aannames zullen in de toekomst aan 
verandering onderhevig zijn. Een wijziging van de aannames zal een wijziging van de cijfers tot gevolg hebben. 

In het bijzonder andere inzichten over vervuiling, eigendom, programma en de rol van de andere overheden kunnen zowel 
in de positieve als negatieve zin financiële gevolgen hebben. Op deze aspecten dient in het vervolg de vinger dan ook 
zorgvuldig aan de pols te worden gehouden, zodat wijzigingen tijdig kunnen worden gesignaleerd en de consequenties 
hiervan in beeld worden gebracht.

6.2  Bevindingen ten aanzien van de haalbaarheid

onderstaand worden de bevindingen van het scenario-onderzoek uiteen gezet. Vanuit financieel perspectief zijn in 
het onderzoek van de scenario’s de volgende aspecten aan de orde gekomen:
• pKB
• eHS
• Bodemverontreiniging
• grondeigendom
• inrichtingskosten
• Kostendragers
• Kosten – Baten
• waarde voor de Stad
• risico’s

6.2.1  Planologische Kern Beslissing
Vanuit de planologische Kern Beslissing ‘ruimte voor de rivier’ is door rijkswaterstaat geld gereserveerd voor de 
wateropgave en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. de hoogte van deze kosten zijn sterk afhankelijk van de 
uitwerking van de maatregelen. de kosten die met deze maatregelen zijn gemoeid zullen worden gedragen door 
rijkswaterstaat. deze investering zijn dan ook budgetneutraal opgenomen.

6.2.2  Ecologische Hoofdstructuur 
de provincie is verantwoordelijk voor het realiseren van de eHS taakstellingen en doelstellingen. Hiervoor zullen dan 
ook de benodigde middelen gereserveerd moeten zijn/worden. de mate waarin deze middelen ingezet kunnen/zullen 
worden zal afhangen van de mate waarin de plannen invulling geven aan de taak- en doelstellingen. Uitgangspunt 
hierbij is dat de plannen maximaal zullen inzetten op het realiseren van de eHS taak- en doelstellingen en dat de 
provincie hieraan maximaal zal bijdragen.

Verkenning haalbaarheid6
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6.2.3  Bodemverontreiniging
in het gebied is vanuit de historie circa 85 ha aan vervuilde locaties aanwezig. Het volledig opruimen van deze 
vervuiling kost tientallen miljoenen en gaat ver voorbij aan de reikwijdte van de scenario’s. deze dure rekening uit 
het verleden kan niet afgewenteld worden op de scenario’s. indien sanering toch geheel of gedeeltelijk wenselijk/
noodzakelijk wordt geacht, zullen hiervoor buiten de gebiedsopgave middelen moeten worden gezocht. om tot 
realiseerbare scenario’s te komen is er bij de vormgeving van de scenario’s uitgegaan dat de verontreiniging blijft 
liggen. daar waar programma wordt toegevoegd, zal wel lokaal en functioneel gesaneerd moeten worden. 
de kosten hiervoor komen voor rekening van de realisator.

6.2.4  Grondeigendom
Het gebied Stadsblokken-Meinerswijk beslaat circa 300 ha. Hiervan is circa 100 ha water en 200 ha land. 
de gezamenlijke overheden bezitten circa 120 ha land en 20 ha water. Het overige gebied is in privaat eigendom. 
Circa 80 ha agrarische/natuur gronden, 69 ha water en 17 ha industriegronden zijn in eigendom van één eigenaar. 
een groot deel hiervan ligt in het eHS gebied. 

om deze gronden te kunnen betrekken bij de  gebiedsinrichting van het de verschillende scenario’s is een inschatting 
gemaakt van de economische waarde van deze gronden op basis van de huidige bestemmingen. 

6.2.5  Inrichtingskosten
op basis van de verschillende scenario’s is een eerste inschatting gemaakt van de inrichtingskosten per scenario. 
deze kosten hebben betrekking op investeringen in natuur/landschap/ecologie, cultuur/cultuurhistorie, recreatieve 
toegankelijkheid/bereikbaarheid. deze inrichtingskosten bewegen zich afhankelijk van het ambitie niveau in een 
bandbreedte tussen de 6 en 12 miljoen euro.

6.2.6  Kostendragers
als kostendragers kunnen bouwprogramma, publieke gelden en bijdragen/subsidies worden ingezet. omdat er nog 
geen zicht is op de inzet van publieke gelden en bijdragen/subsidies, is vooralsnog alleen gerekend met opbrengsten 
uit de verschillende bouwprogramma’s. deze opbrengsten bewegen zich afhankelijk van de hoeveelheid en soort 
programma in een brandbreedte tussen de 3 en 9 miljoen euro.

6.2.7  Kosten - Baten
op grond van de huidige inzichten en aannames verschillen de saldo’s per scenario niet wezenlijk van elkaar, omdat 
daar waar meer opbrengsten (programma) wordt gerealiseerd hier ook hogere investeringen tegenover staan. 
dit betekent dat de scenario’s op financieel gebied niet sterk onderscheidend zijn. Het saldo beweegt zich in een 
bandbreedte tussen de 0 en 8 miljoen euro tekort.

6.2.8  Waarde voor de Stad
door het beter ontsluiten en benutten van dit gebied ontstaat er een toegevoegde waarde voor de stad. 
in tegenstelling tot de direct kosten en baten is deze toegevoegde waarde in dit stadium lastig te kwantificeren. 
dat er sprake zal zijn van een toegevoegde waarde is echter evident. in een later stadium (bij het opstellen van de 
gebiedsvisie) kan hier meer inzicht in worden verkregen door een maatschappelijke kostenbatenanalyse te laten 
uitvoeren. 
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6.2.9  Risico
de scenario’s zijn geen uitgewerkte plannen, derhalve is de bandbreedte van de cijfers groot en hebben deze slechts 
een indicatief karakter, bedoeld om op basis van de scenario’s richting te kunnen geven aan de gebiedsvisie. in het 
verder proces zal financiële haalbaarheid dan ook blijvend aandacht vergen.

6.3  Resumerend

de scenario’s zijn op financieel saldo niet significant onderscheidend. de bandbreedte van de financiële mogelijkheden 
richt zich dan ook vooral op:

• richting geven aan meer (rijnpark) of minder (Culturele ruigte) investeren.
• richting geven aan meer (rijnpark) of minder (Culturele ruigte) bouwprogramma.
• richting geven aan de mate waarin de bereidheid bestaat om publieke gelden beschikbaar te maken voor 
 deze ontwikkeling.

Het moge duidelijk zijn dat de drie richtingen in balans moeten zijn om tot één of meerdere financieel haalbare 
gebiedsvisies te komen. een combinatie met meer investeren, minder programma en geen of beperkte bereidheid 
om publieke gelden in te zetten zal niet leiden tot een haalbare gebiedsvisie.
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in het participatietraject is afgesproken dat reacties vanuit de samenleving en betrokkenen en belanghebbenden 
van belang zijn in het planproces en zichtbaar zouden blijven op de weg naar besluitvorming. deze reacties waren 
omvangrijk en zeer inhoudelijk. in dit hoofdstuk zijn daarom vanwege de leesbaarheid van dit rapport samenvattingen 
van de reacties opgenomen. de integrale reacties van de adviesgroepen zijn opgenomen in een bijlage. 
Bij het samenvatten is geprobeerd de inhoud en opbouw zoveel mogelijk in tact te laten. ook is geprobeerd de toon 
en sfeer van de reactie weer te geven. dat verklaart het verschil in redactie.

7.1  Reacties op de scenario’s uit de participatiebijeenkomsten

Tijdens de presentatie van de scenario’s is de aanwezigen gevraagd per bouwsteen aan te geven wat zij waardevol 
vinden. Behalve enthousiaste reacties is ook een aantal kritische reacties gegeven. Verder is in het verlengde 
van de presentaties van de scenario’s een aantal brieven geschreven als reactie op de scenario’s. de reacties zijn 
integraal opgenomen in de bijlagen van deze rapportage. de reacties zijn geen representatieve afspiegeling van de 
samenleving; het zijn reacties van die personen die hebben deelgenomen aan de bijeenkomst. in deze rapportage 
wordt een beknopte samenvatting van de belangrijkste bevindingen gegeven.

7.1.1  Algemeen
er tekenen zich twee groepen af:
• een groep reageert sterk vanuit zoveel mogelijk behoud van de huidige situatie;
• een groep die reageert vanuit een watersportbelang. 
Voor alle drie de scenario’s zijn enthousiaste en kritische reacties ontvangen. Scenario rijnpark roept de meest extreme 
reacties op van “fantastisch” tot “het meest vreselijke plan met veel te grootschalig programma”. watersporters uiten 
hun wensen ten aanzien van aanvullende voorzieningen en een rechte roeibaan van twee kilometer met een fietspad 
er langs. ook wordt er gesproken over een te elitaire insteek voor een te beperkte groep arnhemmers

7.1.2  Enthousiaste reactie 
Water
Het voorstel om de plassen te verbinden kan op veel steun rekenen. Hierbij spreekt een sterke vertegenwoordiging van 
de watersporters. een bescheiden aantal mensen is ook positief over verondieping van plassen voor het ontwikkelen 
van moerasvegetatie. 

Landschap & natuur
Voor alle drie de scenario’s is een vrijwel gelijkwaardig aantal enthousiaste reacties over:
• Zonering in een recreatiepark en een natuurpark (rijnpark), 
• eén uiterwaardenpark (Stadstuinen),
• eén uiterwaardenpark met op Stadsblokken een aantrekkelijke omgeving voor een breder publiek.
Bij het scenario Culturele ruigte heeft een groep behoud van rust en landschap toegevoegd.

Cultuurhistorie
er is veel bijval voor het verbinden van verleden, heden en toekomst en het ontwikkelen van een historische aSM werf. 
daarnaast is er bijval om cultuurhistorie en recreatie aan elkaar te koppelen.

Programma
in alle drie de scenario’s is positief gereageerd op het ontwikkelen van enige horeca. de strip ‘de Uitdaging’ heeft 
evenals Stadstuinen de meeste positieve bijval. Bij Stadstuinen is de kanttekening geplaatst met betrekking tot de grote 
omvang van de bebouwing. er wordt minder bebouwing bepleit. ook het idee van een camping en de thermen kan 
rekenen op waardering, zij het minder dan bij Stadstuinen en de strip ‘de Uitdaging’.

Reacties op scenario's7
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7.1.3  Kritische reacties
Kritische reacties zijn er ten aanzien van te veel bebouwing, recreatie en onrust in de scenario’s rijnpark en Stadstuinen. 
in Culturele ruigte wordt door een aantal deelnemers juist een te kort aan programma ervaren. de watersporters 
missen watersport in de scenario’s Stadstuinen en Culturele ruigte. een beperkt aantal deelnemers mist het agrarische 
landschap in alle drie de scenario’s.

7.2  Samenvatting reactie bewonersplatform Stadsblokken-Meinerswijk

onderstaand de evaluatie van het proces in de Uitwerkingsronde door het bewonersplatform Stadsblokken-
Meinerswijk.

7.2.1  Positieve reacties
Het bewonersplatform Stadsblokken-Meinerswijk waardeert de volgende punten:
• plan om samen met burgers te ontwikkelen. goed voor draagvlak.
• Het bewonersplatform voelt zich serieus genomen.
• de contacten met de gemeente zijn naar tevredenheid. 
• Complimenten voor projectleiding en ontwerpteam.

7.2.2  Kanttekeningen
• Trage start Uitwerkingsronde. de gemeente communiceerde niet duidelijk waar ze mee bezig was en de status  
 van het plan van phanos in het traject. 
• najaar (bouwstenen) was teveel een herhaling van zetten.
• weinig ruimte voor daadwerkelijke participatie. Vooral informatief. Het ontwerpteam teveel naar binnen gekeerd.
• werkvormen en weging van onderwerpen niet altijd duidelijk. Uitkomsten daardoor multi-interpretabel voor  
 deelnemers en uitwerkers.
• ondanks nauwe betrokkenheid van Bewonersplatform bij alle bijeenkomsten toch nog verassingen zoals rond  
 de agrarische bestemming van het gebied.
• Kostenplaatjes en getallen nog boterzacht. graag meer uitwerking en meer inzicht in de uitgangspunten.   
 (Bijvoorbeeld gerekend met de economische waarde van het groen van het gebied voor de rest van de stad?)

7.2.3  Aanbevelingen vervolgproces
Het bewonersplatform stelt de volgende zaken voor met betrekking tot het vervolg van het proces:
• Het bewonersplatform blijft formeel betrokken bij de verdere (plan) ontwikkeling.
• geef meer duidelijkheid over hoe de inbreng van de participatieavonden meegewogen wordt.
• gemeente gaat na de zomer aan de gang met het maken van de plannen tot aan het vaststellen van het   
 bestemmingsplan. 
• de planontwikkeling wordt voortgezet op basis van het scenario Culturele ruigte.
• er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen over wat er met de ± 35 woonboten (van aSM en buiten het gebied)  
 gaat gebeuren.
• ga spoedig met alle grondeigenaren in gesprek. en bespreek gevolgen van de veranderingen. 
• Het bewonersplatform vindt dat ze goede ondersteuning nodig heeft om pro-actief te kunnen meedenken. 
 graag van gedachten wisselen hierover.

7.2.4  Visie van het bewonersplatform Stadsblokken-Meinerswijk

de drie voorliggende scenario's hebben een grote gemeenschappelijke basis. als bewonersorganisatie staan we 
wat dat betreft positief tegenover de voorliggende plannen. Het gebied wordt in de scenario's doorkruist door twee 
hoogwaterbanen waarbij gras-, akker- en hooilanden passen. daarbij past volgens ons een combinatie van natuur en 
agrarische bestemming.

de scenario's hebben wij getoetst aan de visie van het bewonersplatform die we vastgesteld hebben
in onze statuten. deze visie heeft als kernpunten:

1. Wonen/infrastructuur. 
Houd het gebied open en groen, als een oase in de drukke stad. niet alleen voor de bewoners, maar ook voor alle 
arnhemmers die er komen recreëren! geen nieuwe woningen in Meinerswijk. gebruik de Stadsblokken voor (her)
plaatsing van woonboten.
2. Landschap. 
Maak het gebied beter toegankelijk met wandel- en fietspaden. Lijnen in het landschap kunnen worden versterkt door 
meidoornhagen en houtwallen terug te brengen. Maak niet van het gehele gebied ruige natuur, maar laat een gedeelte 
van Meinerswijk open door het huidige agrarische gebruik te handhaven. Maak de rijke cultuurhistorie (romeins 
Castellum, middeleeuws kasteel, iJssellinie, steenfabriek elden, aSM scheepshelling) beter zichtbaar!
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3.	 Steenfabriek	Meinerswijk	en	Jachthaven	van	Workum.	
omdat dit gebied toch al bebouwd is, is het een goede plek om voorzieningen als horeca of een bezoekerscentrum 
onder te brengen.
4. Waterberging. 
Het bewonersplatform vindt de originele maatregelen uit’ ruimte voor de rivier’ van rijkswaterstaat passen in het 
gebied. daarbij moeten de cultuurhistorische elementen wel behouden blijven.

7.2.5  Evaluatie van de drie Scenario's
• Het scenario Culturele ruigte spreekt het meest aan. Hierin wordt Stadsblokken neergezet als ontmoetingsplek voor  
 de stad en als broeinest en podium voor creatieve initiatieven.
• we zijn enthousiast over de toegevoegde fiets- en wandelpaden. Ze dienen wel in het landschap te passen.
• noord-zuid verbinding over de rijn om de toegankelijkheid van het gebied over het water te verbeteren is positief.
• Voor de ambitie 'ontmoeten' is het gewenst bezoekers het gebied in te trekken. picknick plaatsen zijn daarvoor  
 geschikt. overnachtingsmogelijkheden dienen te passen binnen het karakter van het gebied. 
• waterrecreatie in het gebied is goed mogelijk mits rekening gehouden wordt met het karakter en de draagkracht  
 van het gebied.
• Het ontwikkelen van een historische scheepswerf op de Stadsblokken wordt toegejuicht.
• de scenario's rijnpark en Stadstuinen houden te weinig rekening met het huidige karakter van het gebied. de  
 intensiteit van de recreatie in het scenario rijnpark is veel te hoog. de diverse recreatieve bebouwing lijkt ons een  
 opmaat naar structurele bebouwing en bewoning.
• in Stadstuinen is de hoeveelheid voorgestelde tuinen erg hoog. Juist de bestaande bewoning
 en het gebruik van de ruimte brengen sociale veiligheid met zich mee en het geven het gebied haar 'couleur locale'. 

7.3  Samenvatting reactie Rijkswaterstaat

alvorens in te gaan op de scenario’s wordt verwezen naar de memo van 13 mei 2008:

“Gezien de gewenste voortgang van de Ruimte voor de Rivier maatregel
 ‘Uiterwaardvergraving Meinerswijk’ dringen wij erop aan om in juni 2009 aan de Gemeenteraad tevens de vraag 
voor te leggen of de gemeente Arnhem voornemens is om het initiatiefnemerschap voor deze maatregel op zich te 
nemen. Gezien de gewenste voortgang van deze maatregel, is een uitspraak over het initiatiefnemerschap uiterlijk 
per 1 juli 2009 noodzakelijk. 
Als de gemeente een deel van de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk onder de noemer van EMAB wenst te 
realiseren, dan geldt als voorwaarde een overcompensatieplicht (meer ruimte voor de rivier). In concreto houdt dit in 
dat de gemeente Arnhem in dat geval een deel van de rivieropgave in financiële zin voor haar rekening neemt. 
Het van rijkswege voor de Ruimte voor de Rivier maatregel beschikbare budget (nadere informatie bij PDR) dient 
daarom te worden gezien als een maximum.
(…)
Mocht de gemeente Arnhem er geen prijs meer op stellen om de EMAB-status te ‘verzilveren’, en er tezijnertijd in 
de plannen desondanks buitendijkse bebouwing aan de orde zijn, dan is op dat moment een toets aan de Beleidslijn 
grote rivieren aan de orde.”

Hoofdlijn is dat alle scenario’s naar verwachting voldoende waterstanddaling kunnen waarmaken, maar dat er nog 
veel aandachtspunten zijn die uitgewerkt moeten worden. Dat kan in een volgende fase, als sprake is van 
een planstudie voor de ‘Ruimte voor de Rivier’ maatregel.

7.3.1  De wateropgave
• de vereiste waterstanddaling (7 cm) is waarschijnlijk goed mogelijk. onduidelijk is echter of is gerekend met het in  
 de plaatjes geschetste eindbeeld van de begroeiing in het gebied.
• Het is moeilijk in te schatten of de frequentie van meestromen van de uiterwaarden zoveel verandert dat in het  
 zomerbed ongewenste morfologische effecten in de vorm van aanzandingen zullen optreden.
• Kribben worden ongemoeid gelaten, aansluitend op de kribben worden landtongen gedacht. aandacht nodig voor  
 het vastleggen en weren van begroeiing.
• Bij de situering van hoogwatervrije vluchtplaatsen rekening houden met de stroombanen van het hoogwater. 

Het beheer
Voor alle scenario’s geldt dat onvoldoende duidelijk is op welke manier gedacht wordt invulling te geven aan 
het beheer van het gebied. 

Bebouwing
geen bebouwing projecteren in de toekomstige stroombaan van het hoogwater. 
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Bodemkwaliteit
Voorzien wordt in een maaiveldverlaging bij de nelson Mandelabrug. aandacht voor voldoende dekking op deze 
oude vuilstort. 

De kosten
een goed onderbouwde, globale kostenraming is ons niet bekend. gezien de eigenstandige eMaB-opgave van 
de gemeente en daarmee het leveren van meer ruimte aan de rivier is dit belangrijk. 

Relatie met andere initiatieven
de wens bestaat bij de gemeente arnhem om ter hoogte van de instroom van de ‘ruimte voor de rivier’ maatregel 
(bovenstrooms John Frost brug) aan de overzijde tevens de kade over enige afstand terug te leggen, om meer ruimte 
te geven voor afmerende schepen. Beide maatregelen hebben mogelijk morfologische consequenties en zullen dus 
in samenhang moeten worden bekeken.

De beoordeling van de scenario’s
de hand out van de presentatie bevat aan het eind enkele tabellen met scores voor elk van de scenario’s. 
de genoemde aspecten zijn niet compleet. Zo worden gemist: hydraulica (waterstanddaling), morfologie 
(aanzanding en erosie), scheepvaart (dwarsstromen, baggeren).

7.4 Samenvatting reactie Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is blij met de voortgang van het proces en moedigt aan tot snelle, heldere besluitvorming. 
Het accent van de reactie ligt uiteraard bij die aspecten die voor Staatsbosbeheer van belang zijn; de natuur, 
de extensieve recreatie en de cultuurhistorie – in het vervolg samengevat als het groene programma. 
de onderbouwing voor de keuzes en uitgangspunten hiervoor ontbreken echter. Verzoek is dan ook om bij 
het opstellen van de gebiedsvisie(s) voor het gebied de ecologische uitgangspunten expliciet te benoemen. 
Staatsbosbeheer biedt aan om daarbij behulpzaam te zijn.
 
door beperkte informatie blijft een oordeel over de haalbaarheid achterwege. Vraag is of de noodzakelijke 
beheerkosten daarin zijn meegenomen. Voor de duurzame instandhouding van het gebied is dat cruciaal. 

Staatsbosbeheer wil graag aandacht voor andere beheersaspecten. Hoogwatervrije vluchtplaatsen voor de grote 
grazers lijken gecombineerd te worden met recreatieve functies. dat is met name in de winter niet altijd een gelukkige 
combinatie. Terreingedeeltes meer of minder intensief begrazen is in de praktijk onmogelijk. daarnaast is niet duidelijk 
of de groene rivier in alle scenario’s beschikbaar is als doorgangsroute voor de grote grazers richting de Bakenhof en 
verder. wat wordt in het scenario rijnpark bedoeld met natuurlijk beheer van spontane begroeiing?

door verlaging van de zomerdijk in een van de scenario’s is gedeeltelijke verruiging mogelijk van de groene rivier. 
dat biedt goede perspectieven om de recreatieve belevingswaarde en ook de ecologische waarde van de groene rivier 
sterk te vergroten. deze variant heeft daarom duidelijke de voorkeur.

wat betreft de recreatie ontbreekt in alle scenario’s het accent op de lokale uitloopmogelijkheden voor de direct 
omwonenden. denk dan met name aan wandel- en fietspaden, bankjes, uitkijkplekken en ontsluitingsmogelijkheden 
vanuit arnhem-Zuid. in de gepresenteerde scenario’s ligt het accent voor de recreatie echter vooral op de noordelijke 
delen van het plangebied. daarmee lijkt men zich vooral te richten op de ontsluiting via de Mandelabrug en dus op 
bezoekers uit arnhem-noord of verder. in scenario rijnpark zijn bovendien diverse verblijfsrecreatiemogelijkheden 
ingepland. deze zijn vooral bedoeld voor mensen van buiten de stad, terwijl het gebied juist de functie als groen 
stadshart voor de arnhemmers zou moeten vervullen. een hotel kan overigens best passen in het plangebied, mits 
hiervoor een plek wordt gezocht waar het de natuurkwaliteit en de natuurbeleving van de overige bezoekers niet 
verstoort. 

7.5 Samenvatting reactie Phanos

ambtelijk wordt aangegeven dat er geen (programma) opgave is voor o.a. cultuur en wonen. Volgens phanos zijn 
deze uitgangspunten volstrekt onjuist:
• als er geen beleidsmatige opgave voor het gebied zou zijn, staat dat haaks op het uitgangspunt van het   
 participatietraject dat alles mogelijk zou moeten zijn.
• de uitdaging voor dit gebied ligt in de ontwikkeling naar een stadshart dat zijn weerga niet kent in europa; natuur,  
 park, cultuur, wonen en leisure. daarbij heeft phanos grond verworven op aandringen van het gemeentebestuur.
• in een groot aantal beleidsstukken staat aangegeven dat bebouwing van het gebied onderdeel van de invulling  
 moet uitmaken. Bestuurlijk gedane uitspraken mogen door ambtenaren en ontwerpers niet aan de kant worden 
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 geschoven. ook in het regionale structuurplan is mede op verzoek van het gemeentebestuur, de    
 woningbouwcontour verruimd. Hiermee wordt door ambtenaren en ontwerpers geen rekening gehouden.
• ook in arnhem bestaat de behoefte aan woningbouwlocaties. Met name het maken van een eenheid tussen 
 noord en Zuid is een belangrijke opgave. Het deels bebouwen en het creëren van extra verbindingen zal die  
 eenheid tot stand brengen.

de scenario’s doen niet alleen afbreuk aan onze belangen, maar houden ook geen rekening met eerder genomen 
bestuurlijke besluiten.

de scenario’s verschillen niet sterk van elkaar maar zijn varianten van hetzelfde thema. daardoor kan het bestuur 
geen vervolg geven aan eerdere beleidsbeslissingen. om toch sterk verschillende scenario’s te hebben stellen we 
voor de visie van phanos toe te voegen.

de denkrichtingen uit de Verkenningsronde zijn onvoldoende tot hun recht gekomen. daarin kwam ook de wens 
voor bebouwing voor.

de scenario’s zijn te veel uitgewerkt als concrete plannen. de vraag rijst in hoeverre er nog ruimte is voor feitelijke 
planvorming. de mogelijkheden worden te ver ingeperkt.

Uit de informatie is onvoldoende duidelijk of de plannen echt haalbaar zijn. de basisgegevens zijn bij ons niet bekend. 
in elk geval blijkt uit onze ervaring dat de kleine genoemde tekorten hoger uit zullen vallen. ons plan kost de 
arnhemse gemeenschap geen geld.

Scenario’s moeten volgens de nota van Uitgangspunten ook beheer(s)baar zijn. er moet nog inzichtelijk zijn wat de 
beheerskosten zijn en hoe die gedragen moeten worden. er zullen met beheer behoorlijke bedragen gemoeid zijn. 
de gebiedsexploitatie van de ideeën van phanos kost de arnhemse gemeenschap geen geld.

Los van geld moeten de scenario’s ook haalbaar zijn. Zonder de visie en inzet van de grondeigenaren is geen breed 
gedragen oplossing te bereiken. de gepresenteerde scenario’s houden geen rekening met onze belangen en kunnen 
daarom door ons niet gedragen worden.

Voor de woonboten moest volgens raadsopdracht een nieuwe locatie gevonden worden. dat is niet gebeurd.

in de scenario’s is geen planning aangegeven voor de ruimte voor de rivier maatregelen. onduidelijk is hoe hier mee 
wordt omgegaan. dit kan leiden tot verlies van regie van het gemeentebestuur.

Uitgangspunt is verkenning van de mogelijkheden voor eMaB. eerder (in 2005) hebt u aangegeven langs de oevers 
op eigen initiatief experimenteel te willen bouwen. in de scenario’s is hiervan niets terug te vinden.

de scenario’s gaan niet in op het uitgangspunt “recreatief knooppunt arnhem”.

eerder gaf u aan dat stedelijke functies zouden passen in Meinerswijk-noord en de groene rivier en intensieve stedelijke 
functies in Stadsblokken praets. Hieraan wordt geen invulling gegeven.

de gewenste samenhang tussen de stedelijke zones wordt niet tot stand gebracht. de gepresenteerde scenario’s 
laten noord en Zuid bestaan en samenhang ontbreekt.

onduidelijk is hoe invulling wordt gegeven aan het onderling versterken van de functies als wonen, werken, mobiliteit 
en ontspanning. Het eilandconcept geeft daar wel antwoord op.

onduidelijk is hoe de scenario’s de bestaande relatie tussen stad en rivier zullen versterken.

de betrokkenheid van de arnhemse bevolking is minimaal. de participanten kunnen zeker niet als representatief gezien 
worden. daar moet in de besluitvorming rekening mee worden gehouden. de onhaalbaarheid van de scenario’s door 
de inbreng van beperkte belanghebbenden mag niet afgewenteld worden op de hele stad.

ook de wensen van phanos voor de invulling zijn op hun belang als eigenaar gestoeld, maar ondersteund door 
besluiten en uitlatingen van het gemeentebestuur.

Het rijnboogpreferendum is met een opkomst van 11.400 personen mislukt genoemd, een participatietraject met 
slechts 250 directe bewoners kan evenmin worden aangemerkt als succesvol en de geuite meningen als representatief.
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phanos heeft een enquête laten uitvoeren onder een representatief deel van de arnhemse bevolking. daaruit blijkt 
ondermeer dat het merendeel open staat voor herontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk en, na uitleg, het 
plan van phanos minder kritisch beoordeelt. 

Het is niet juist vervolgstappen te baseren op de gepresenteerde scenario’s.

Het idee van phanos voldoet volledig aan de uitgangspunten en kan dienen als begin van een dialoog. 
phanos wil graag meedoen aan verdere ontwikkeling om te komen tot een plan waar iedereen trots op is.

7.6  Reactie Ministerie van VROM 

Het Ministerie heeft aangegeven pas te reageren nadat er bestuurlijke keuzes gemaakt zijn.

7.7  Samenvatting reactie provincie Gelderland

de provincie onderschrijft de lijn voor een bescheiden, bijzonder programma voor Stadsblokken-Meinerswijk:
• Voor de komende 10 tot 15 jaar zitten er aanzienlijk overschotten aan woningbouw in de pijplijn van de regio  
 (advies Van Bodegraven), er is dus geen kwantitatieve taakstelling voor dit gebied aan de orde. 
• de basiswaarden voor Stadsblokken-Meinerswijk: natuur, water en cultuur. deze zijn er nu en moeten blijven. 
• Het toe te voegen programma zou de betekenis van die waarden moeten versterken en moet bij voorkeur een  
 openbaar karakter krijgen.

EHS-invulling
de provincie is verantwoordelijk voor de realisatie van de eHS en is verantwoordelijk voor de financiering daarvan 
er is contact geweest met de provinciale ecologen en de provincie onderschrijft de uitgangspunten zoals die zijn 
geformuleerd.

Samenwerking
de provincie is bereid samen met rijkswaterstaat /pdr te onderzoeken op welke wijze het vervolg het beste opgezet 
kan worden om de volgende gezamenlijke doelstellingen te realiseren voor 2015 (pKB) en 2018 (eHS):
• ruimte voor natuur
• ruimte voor rivier
• ruimte voor 'ontmoeten' (cultuur, natuur en water als dragende thema's)

7.8  Samenvatting reactie Waterschap

de gepresenteerde scenario’s zijn voortgekomen uit het breed opgezette participatietraject waarbij ook ons waterschap 
nadrukkelijk betrokken is. wij hebben dan ook voldoende inbreng kunnen leveren en spreken onze waardering uit voor 
dit proces.

de drie gepresenteerde scenario’s zijn beoordeeld vanuit de effecten op de door ons beheerde objecten. de drie 
scenario’s onderscheiden zich hierin niet wezenlijk van elkaar. in het proces hebben we, zoals u bekend is, een 
toetsende rol voor onze beheertaken, te weten het beheer van de primaire waterkering (waterveiligheid) en het 
oppervlaktewaterbeheer binnendijks (zowel kwantiteit als kwaliteit). Vanuit die rol worden de volgende opmerkingen 
gemaakt;
• Vanuit waterveiligheid zien wij de rivierkundige taakstelling van 7 cm graag gerealiseerd in 2015.;
• Vanuit waterveiligheid zijn wij geen voorstander van grote bouwvolumes buitendijks;
• de herinrichting van de uiterwaard mag geen effect hebben op de primaire waterkering. Het afgraven en het  
 verlagen van de inlaat en uitlaat van de groene rivier kan van invloed zijn op de sterkte en stabiliteit van de   
 waterkering;
• de herinrichting van de uiterwaard mag geen aantoonbaar (negatief) effect hebben op het binnendijks   
 waterbeheer in de wijk Malburgen. Verzoek is om hiervoor noodzakelijk,  geohydrologisch onderzoek tijdig op te  
 starten en ons hierbij nauw te betrekken, eveneens is een onderzoek naar de haalbaarheid van een kwelscherm in  
 de buitenteen van de Malburgsedam.
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7.9  Samenvatting reactie Stadspanel

Samengevat is het oordeel van het Stadspanel dat het (openbare deel van) participatieproces in het algemeen 
zorgvuldig is verlopen. Het Stadspanel wil in dit verband een compliment aan de gemeente geven. 
Het stadspanel heeft een aantal ondergeschikte opmerkingen, waarvan de belangrijkste de keuze van de 
communicatietechnieken is. de keuze voor de traditionele technieken betekende dat vooral de traditionele 
doelgroepen werden bereikt (de direct betrokkenen en de inhoudelijk gemotiveerden). de gemeente kan dit echter 
in de komende maanden rechttrekken door gemiste doelgroepen voorafgaande aan de besluitvorming actief op te 
zoeken (zoals zij dat ook bij de jongste jeugd deed). 
Verder maakt het Stadspanel zich zorgen over de frictie tussen gemeente en grondeigenaar phanos. deze frictie was te 
voorzien en het Stadspanel hoopt dan ook dat de gemeente inmiddels een strategie heeft om de verdere ontwikkeling 
van het gebied binnen de drie scenario’s snel op te pakken. Het zou zonde zijn dat een stad met de ambitie en 
daadkracht als arnhem dit gebied noodgedwongen moet laten liggen

7.10  Hoofdlijnen van de reacties

Algemeen
de reacties overziend kan niet anders dan geconcludeerd worden dat er brede steun is, zowel vanuit de samenleving als 
vanuit belanghebbenden en kaderstellende instanties voor de hoofdlijnen van de scenario’s. dat ontwikkeling van het 
gebied noodzakelijk en wenselijk is wordt ook niet betwijfeld. Hoe ver die ontwikkeling mag gaan ligt niet voor iedereen 
hetzelfde. Voorzichtigheid is troef in een aantal reacties, waar andere reacties ambitieuzer zijn. echte verschillen van 
opvatting zijn er ook, maar die lijken sterk op Uitwerkingsniveau te spelen.

de reactie vanuit phanos wijkt sterk af van deze lijn. alhoewel de intenties uit de scenario’s worden onderschreven, kiest 
phanos voor een sterk afwijkende koers, met name waar het gaat om programma.

Over de wateropgave
Hierover zijn de reacties gelijk. Keuze voor meer waterdynamiek, de inzet van water voor verbijzondering van het 
gebied en verrijking van de natuurwaarden wordt breed onderschreven. ook een meer recreatieve inzet van water 
kan op steun rekenen. Verschillen zitten er in opvattingen over de toe te laten mate van intensiteit van dat recreatieve 
(mede)gebruik. Voor intensieve watersport zijn voor- en tegenstanders te vinden.

Over natuur en landschap
ook hier overeenstemming over de benadering van het gebied als een robuust en samenhangend onderdeel van 
een groter uiterwaardengebied, de kansen van verruiging en het stimuleren van rivier gerelateerde landschap- en 
natuurwaarden. Tevens brede steun voor het ten dienste staan van die waarden aan de (bewoners van) de stad. 
natuur en landschapsbeleving is een sleutelbegrip. Verschillen en kritiek zijn te vinden over de manier van beheren, 
de inpasbaarheid van agrarisch gebruik en ook hier weer de intensiteit van het recreatief (mede)gebruik.

Over cultuurhistorie
de gelaagdheid van het gebied op het vlak van cultuurhistorie als een van de belangrijke basiswaarden van het 
gebied, kan rekenen op brede steun. ook het verbinden van historie met de toekomst wordt herkend, net als het 
verbijzonderen ervan met kunst- en cultuuruitingen.

Over infrastructuur
Het vergroten van de toegankelijkheid van het gebied voor met name langzaam verkeer wordt breed onderschreven, 
net als de terughoudendheid bij het toelaten van auto’s. Het thema: snelverkeer hoog en buiten het gebied, langzaam 
verkeer laag en door het gebied wordt toegejuichd. Toevoegen van pontjes, fluisterbootjes, etc. wordt ook als een 
kans gezien. Zonering van het gebied van noord naar Zuid en vanuit Malburgen qua intensiteit wordt gedragen.

Over programma
er zijn geen verschillen van mening over de noodzaak van het toevoegen van programma. over de mate waarin 
bestaan wel grote verschillen. er is steun voor het toevoegen van programma in de vorm van alleen activiteiten, maar 
er is ook steun voor het toevoegen van bijzonder gebouwd programma. Voor intensief bebouwd programma pleit 
alleen phanos.
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in dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de inzichten die zijn ontstaan vanuit de beschrijving, de 
verkenning van en de reacties op de drie scenario’s.

8.1  Bevindingen bij de wateropgave

• de in de pKB opgenomen maatregelen zijn niet technisch uitgewerkt, zoals het er nu naar uitziet zullen deze  
 maatregelen bij uitwerking nog aangepast moeten worden.
• de opgave voor de waterstanddaling is beperkt (-7 cm), maar wel technisch complex.
• de wateropgave kan altijd op een robuuste manier worden ingepast in een gebiedsvisie.
• de ruimtelijke impact van pKB maatregelen is beperkt, de maatregel heeft geen toegevoegde waarde voor de  
 ruimtelijke kwaliteit.
• de gemeente streeft naar meer toegevoegde ruimtelijke kwaliteit.
• Vanuit de natuurdoelstelling van de provincie (eHS) en de gemeente (landschappelijk/ecologisch) wordt gestreefd  
 naar meer robuuste natuurontwikkeling in het gebied.
• Het openen van de uitlaat is gewenst omdat er meer waterstandfluctuatie ontstaat ten gunste van een rijkere  
 ecologie en natuurontwikkeling buiten de belangrijke stroomzone. deze maatregel heeft geen negatieve   
 consequenties voor de doorstroom capaciteit.
• natuurontwikkeling in stroomgebied kan van invloed zijn op de doorstroom capaciteit van het gebied. Voor het  
 realiseren van de ruimtelijke kwaliteit en verruiging van het gebied zijn daarom aanvullende ingrepen nodig voor  
 extra waterstandverlaging. 
• er is nauwe samenwerking nodig met rijkswaterstaat om het optimum te bereiken tussen natuurontwikkeling/ 
 ophogingen/bebouwing enerzijds en minimaal benodigde doorstroom capaciteit anderzijds.
• Het initiatiefnemerschap biedt kansen om integrale ruimtelijke kwaliteit te ontwikkelen maar vraagt slagvaardige  
 professionele capaciteit, organisatie en planning om de waterdoelstelling tijdig te realiseren.
• Bandbreedte mogelijkheden extra ruimte voor de rivier:
	 • Vergraving van de groene rivier tussen de bruggen met circa 1 meter.
	 • Beperkte zomerdijk verlaging tussen de praets en de Steenfabriek met een lichte plaatselijke vergraving van  
  het achterliggende gebied.

8.2  Bevindingen bij natuur en landschap

• alle drie de scenario’s bieden een goede basis om waardevolle natuur en ecologische milieus te ontwikkelen.
• de maatregelen uit de scenario’s Stadstuinen en Culturele ruigte bieden de beste condities voor het ontwikkelen  
 van water- en moerasvegetatie.
• de maatregelen uit het scenario Culturele ruigte biedt de beste condities voor ooibosontwikkeling. dit leidt tot een  
 meer besloten landschap.
• alle drie de scenario’s hebben de potentie om te voldoen aan de eHS doelstellingen.
• de maatregelen uit scenario rijnpark bieden de meeste natuurbelevingswaarde voor een brede doelgroep.
• de opzet van scenario rijnpark biedt eenheid met twee parktypen, een recreatief landschapspark en een   
 natuurpark. een recreatief landschapspark trekt een nieuwe doelgroep aan.
• de keuzes uit scenario rijnpark geven de meeste landschappelijke eenheid in de groene rivier (verruiging aan de  
 rand van Stadsblokken).
• een aaneengesloten uiterwaardenpark met ruige natuur en extensief natuurlijk beheer door middel van grazers  
 sluit het meest aan bij de visie van Staatsbosbeheer en groot deel van de huidige gebruikers van het plangebied  
 maar conflicteert met het realiseren van de wateropgave.
• een aantal huidige bewoners van het gebied zijn voor behoud van het agrarisch gebruik. een agrarisch   
 bestemming past niet in de eHS doelstelling. dit betekent dat binnen de eHS-begrenzing de agrarische   
 bestemming op termijn vervalt. agrarisch medegebruik wordt echter voorhand niet uitgesloten, mits het gebruik  
 positief bijdraagt aan de eHS-doelstellingen.

Bevindingen uit de 

scenario's8
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• rust in het gebied wordt door huidige gebruikers en een aantal ecologen als belangrijke kernkwaliteit van het  
 gebied gezien. er is zorg over verstoring van de rust in het Scenario rijnpark.
• Veel mensen waarderen in het scenario rijnpark de ruimte die er wordt geboden om actief te zijn, zowel op land als  
 op het water.
• Schone waterrecreatie is een aanvulling op het aanbod in de stad, het beter beleefbaar maken van het gebied en  
 het aantrekken van een nieuwe gebruikersgroep.

8.3  Bevindingen bij cultuurhistorie

• Kunst en cultuur is interessant voor een specifieke doelgroep en niet voor een brede doelgroep.
• Kunst dient zich te vernieuwen om interessant te blijven.
• er is veel waardering voor het koppelen van verleden, heden en toekomst door middel van kunst. een actief  
 zich vernieuwend programma op Stadsblokken biedt een interessante stepping stone naar de stad. Vooral   
 als bedrijfsleven, universiteiten, creatieve sector en samenleving actief participeert. Voorwaarde is wel dat de  
 ontwikkeling op Stadsblokken niet te veel op zichzelf komt te staan. er is een directe link met de rivier, de   
 uiterwaardennatuur en de historie gewenst.
• er zijn veel positieve reacties op de cultuurbenadering in Culturele ruigte.

8.4  Bevindingen bij infrastructuur

• Met een gelijkvloerse kruising krijgt Stadsblokken-Meinerswijk een duidelijker adres aan de eldenseweg.
• de keuzes uit scenario rijnpark maken het gebied het meest toegankelijk voor een breed publiek en bieden  
 aantrekkelijke paden langs oevers en eilanden.
• Stadstuinen biedt nieuwe bijzondere paden in noord-Zuid richting langs de moerasvegetatie.
• de struinpaden in Culturele ruigte bedienen extra, vooral een beperkte groep gebruikers.
• natuurbeleving vanaf het water biedt een nieuwe vorm van toegankelijkheid en trekt een nieuwe doelgroep aan.
• Het is wenselijk om de toegankelijk over het water naar het zuiden ten gunste van de natuurontwikkeling te  
 beperken. 

8.5  Bevindingen bij Programma

• de programmavraag is gering.
• Het gebied is als één uiterwaardenlandschap opgevat. Het programma is hierin te gast.
• de bandbreedte van het programmavolume is beperkt.
• er is een goede mix mogelijk tussen programma gericht op de natuurbeleving, recreatief programma en   
 cultuur(historisch) programma.
• Het recreatieve programma maakt het gebied aantrekkelijk voor een brede doelgroep.
• Scenario rijnpark gaat uit van een (opbrengsten genererend) programma-icoon met een locatie-overstijgende  
 uitstraling. er zijn wellicht andere programma’s binnen het thema recreatie denkbaar.
• ‘de Uitdaging’ uit scenario Culturele ruigte kan eveneens als icoon gaan werken, maar het opbrengsten   
 genererend vermogen wordt veel lager ingeschat. 
• Scenario Stadstuinen biedt relatief kleine programma-eenheden, is flexibel en makkelijk te faseren.
• in de scenario’s rijnpark en Culturele ruigte is de binding tussen programma en het centrale thema het sterkst.
• Bij Culturele ruigte is de relatie tussen kunst, cultuurhistorie, landschap en water sterk. Bij de strip ‘de Uitdaging’ is  
 deze relatie minder sterk.
• Bij Stadstuinen komt de binding van het programma met het landschap, het water en de cultuurhistorie vooral  
 voort uit de vormgeving en de inrichting.
• duurzaamheid kan één van de aanvullende ontwerp thema’s zijn.
• er zijn zeer tegengestelde reacties uit de samenleving op de verschillende scenario’s. 

8.6  Noodzakelijke nadere onderzoeken

Wateraspecten (onderzoek vooral door rijkswaterstaat): 
• Consequenties voor bevaarbaarheid rivier (verzanding hoofdgeul).
• Consequenties aanpassing kribben voor de beheersbaarheid van de loop van de rivier.
• invloed capaciteit doorlaatwerk langs eldenseweg. 
• doorlaatwerk correct in rekenmodel opnemen en consequenties in beeld brengen.
• Mogelijkheden nieuw regelwerk i.v.m. waterstandbeheersing in relatie tot verruiging.
• robuust beheer.
• Toets invloed verruiging in- en buitenstroomgeulen op benodigde doorstroom capaciteit.
• Toets ontwerp op invloed verhogingen en bebouwing in het gebied op benodigde doorstroom capaciteit.
• (rijnpark) invloed verbinden van de plassen op kwelstroom en waterkwaliteit.
• (rijnpark) Mogelijkheden voor verbeteren van de waterkwaliteit.
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• (rijnpark) Voorstel zomerdijkverlaging en vergraving stroomgebied.
• (rijnpark) noodzaak/hoogte sluis vaarverbinding rivier, plas van Bruil andere plassen.
• (rijnpark) nautische aspecten vaarverbinding rivier en plas van Bruil i.v.m. veiligheid.

Landschap en natuur aspecten
• Compensatie ten aanzien van eHS:
• optimalisatie verondieping in relatie tot vegetatie en doorstroom capaciteit ten behoeve van de wateropgave.
• optimalisatie verruiging en water doorvoercapaciteit.

Algemeen nader te onderzoeken 
• nader te bepalen ecologische doelen:
• Samenstelling grond voor suppletie (verondieping).
• Samenhang met binnendijkse gebied zoals de ecologische Verbindingszone westelijk van Schuytgraaf en de  
 droge eco-zone in Schuytgraaf. 
• inventarisatie toepasbare beheervormen en verschillende alternatieven (hooilandbeheer, begrazing, recreatief  
 beheer etc.).
• nader afstemmen beheer en kosten.
• alternatieve werkgelegenheid agrariër.
• Vormgeven van natuurlijke scheiding intensief en extensief beheer (zonder hekken).
• Mogelijkheden om programma te combineren met hoogwatervrije plaats voor runderen.
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9.1  Op weg naar kaderstellende uitgangspunten

alle inzet in de afgelopen 1,5 jaar richtte zich op het formuleren van heldere kaderstellende uitgangspunten voor het 
gebied Stadsblokken-Meinerswijk. Uitgangspunten, die recht doen aan de huidige kwaliteiten van het gebied en de 
centrale ligging. Uitgangspunten, die recht doen aan de kansen, mogelijkheden maar ook beperkingen die tijdens 
het ontwerponderzoek ontdekt zijn. Uitgangspunten die ook recht doen aan de inbreng die door alle betrokkenen, 
belangstellenden en belanghebbenden zijn aangedragen. en uitgangspunten die het mogelijk maken om tot een 
haalbare (realiseerbare) gebiedsvisie te komen.

deze kaderstellende uitgangspunten vormen voor de gemeente arnhem in de toekomst de basis voor:
• de uitwerking tot een gebiedsvisie en in het verlengde daarvan deelplannen en planologische uitwerkingen.
• gesprekken met belanghebbenden.

de kaderstellende uitgangspunten zijn uitgewerkt in adviezen per thema. Tevens is een advies toegevoegd over het 
vervolg van het planproces. 

9.2  Opgaven blijven opgaven

wellicht ten overvloede is het goed te benadrukken dat in elk geval voldaan moet (en zal) worden aan de 
twee belangrijke opgaven voor dit gebied: 
• ruimte bieden aan de rivier conform taakstelling pKB ‘ruimte voor de rivier’
• ruimte voor de natuur (invulling van de eHS doelstellingen)

Uit het participatieproces en het scenario-onderzoek blijkt dat beide vooraf gestelde opgaven te realiseren zijn 
waarbij ook rekening gehouden wordt met de huidige waarden en betekenis van Stadsblokken-Meinerswijk. 

9.3  Eerste inkadering op basis van de verkenning van de opgave

Uit de verkenning van de opgave (hfdst. 4) is een verdere inkadering van de opgave geformuleerd;
1. Vanuit landschappelijk perspectief is het wenselijk dat de uiterwaarden van Stadsblokken en Meinerswijk als één  
 samenhangend geheel herkenbaar zijn én deel uitmaken van de rivierenlandschap van de nederrijn. Tegelijkertijd  
 vraagt de specifieke ligging en het karakter van deelgebieden om een differentiatie in programmering en   
 activiteiten (b.v. Stadsblokken centraal t.o.v. binnenstad en Malburgen en hoogwatervrij en Meinerswijk: 
 waterrijk en natuurlijk).
2. de wateropgave is relatief beperkt maar blijkt wel complex. permanent meestromend water in de groene rivier 
 of in een bypass is uitgesloten.
3. Verspreid over het gebied liggen een aantal bodemverontreinigingen. ondermeer het gevolg van het storten  
 van afval in het verleden. gegeven de huidige bestemming en gebruik is er nu geen noodzaak voor sanering.  
 Bij functiewijzigingen, herinrichting en/of het verlagen van het maaiveld daar waar de grond verontreinigd is,  
 zal sanering nodig zijn, waarmee al snel aanzienlijke kosten zijn gemoeid. Kosten waarvan het niet reëel is die af 
 te wentelen op de ontwikkelingsopgave voor dit gebied omdat dan de planexploitatie onevenredig wordt belast.
4. Uit de gemeentelijke woonvisie 2015, economische agenda en diverse maatschappelijke beleidskaders blijkt,  
 dat de programmabehoefte voor wonen, werken, welzijn, educatie, zorg, sport en cultuur grotendeels elders  
 in de  stad naar wens en behoefte is voorzien danwel in plannen op lokaties elders is belegd of geprogrammeerd.  
 Verder is geconstateerd is dat er vanuit de  regio zeer geringe vraag is naar locaties voor grootschalige activiteiten  
 of gebouwde accommodaties3. Voor het onderdeel wonen, betekent dit dat de planvoorraad aan woningen in  
 kwantitatieve zin momenteel voldoende is om te kunnen voorzien in de behoefte tot ca. 2030. 

 3  Het kan nog steeds twee kanten op; advies commissie Van Bodegraven, mei 2009

DEEL 3

Advies9
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 in kwalitatieve zin biedt het gebied wel kansen om i.c.m. functiemenging op zeer bescheiden schaal een   
 bijzonder drijvend waterwoonmilie i.c.m. woonschepen te realiseren. daarnaast worden er aanknopingspunten  
 gezien voor (tijdelijke) programma’s op de grens van ‘sport en recreatie’en ‘cultuur en economie’. denk hierbij  
 bijvoorbeeld aan tijdelijke werk-/broedplaatsen of productiemilieus voor creatieve ondernemers en culturele/ 
 leisure activiteiten en functies die op termijn uit kunnen groeien tot permanente voorzieningen in de het gebied.  
 deze (bescheiden) programma-invulling biedt uitstekende mogelijkheden om de identiteit, de betekenis en de  
 belevingswaarde van het gebied voor de stad en haar ommeland te versterken. die identiteit en betekenis van het  
 gebied zal vooral gezocht moeten worden in het vergroten en versterken van de belevingswaarde van het gebied.

9.4 Betekenis toevoegen

de huidige waarden, met name gerelateerd aan natuur, cultuur en landschap worden alle betrokkenen herkend 
en erkend. 

Tegelijkertijd wordt breed gedragen dat met de juiste (waardevolle) toevoegingen Stadsblokken-Meinerswijk veel in 
betekenis kan groeien. Het gebied kan en zou een meerwaarde voor de stad in totaal moeten krijgen. 

daarom worden hierbij drie betekenisvolle ambities voorgesteld. de uitgangspunten per thema moeten daarom bezien 
worden in het licht van onderstaande drie richtinggevende ambities:

1. De belevingwaarden van het uiterwaardenlandschap staat centraal.
arnhem staat bekend en wil bekend blijven staan als ‘groene Stad’. arnhem beschikt over een aantrekkelijk 
woonmilieu, vooral vanwege een bonte verzameling van groene uitloopgebieden die goed beleefbaar zijn. de ligging 
op de overgang van stuwwal via rivier naar komgronden leidt tot een gevarieerd aanbod van groen. in dat aanbod 
ontbreekt echter rivier gebonden natuur met een potentie voor schone, duurzame (water-) recreatie. een goed 
bereikbaar, toegankelijk waterrijk park met riviergebonden natuur op steenworp afstand van het centrum zou een 
meer dan welkome aanvulling zijn voor onze stad. de recreatieve belevingswaarde voor de mens van specifiek aan het 
uiterwaardenlandschap gekoppelde water, natuur en landschap en cultuur staat hierbij centraal.

Identiteit Stadsblokken-meinerswijk

2. Activiteiten en programma van betekenis (met icoonwaarde)
de centrale ligging van Stadsblokken-Meinerswijk, zo dicht bij het centrum van de stad, en de bijzondere 
waarden biedt een uitgelezen kans om activiteiten en programma4 te ontwikkelen, met een krachtige identiteit 
en bovenstedelijke uitstraling of betekenis (icoon van regionale of landelijke betekenis). Kies daarbij voor een sterk 
herkenbaar programma dat de gebiedsidentiteit ondersteund en versterkt, zoals bijvoorbeeld ontstaan is bij park 
Sonsbeek of gecreëerd is bij Klarendal Modekwartier. 

4 Onder programma en activiteiten wordt hier verstaan stedelijke functies van tijdelijke danwel permanente aard, in gebouwde of 

ongebouwde voorzieningen.

CULTUUR NATUUR

RIVIER

BELEVEN!
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Voorwaarde voor het icoon is dat het een sterke publieke uitstraling en een heldere relatie met het gebied heeft. Het 
bevordert de eigen identiteit en de aantrekkingskracht van het gebied. wellicht kan het, met de juiste toevoegingen 
(functies en gebruik). daardoor ook bijdragen aan de gewenste ontmoetingsplek tussen noord en Zuid. Het kan zowel 
gebouwd als ongebouwd programma (activiteiten) inhouden (manifestaties o.i.d.).

3. Cultuurhistorie in beeld
er is een schat aan cultuurhistorie aanwezig uit verschillende tijdlagen. Het is gewenst om deze schat te behouden 
en toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar te maken voor een breed publiek. Bij het tot expressie brengen van de 
cultuurhistorie is het van belang de goede balans te vinden tussen feitelijke geschiedenis en toegevoegde recreatieve 
waarde. Het gebied moet geen museum maar ook geen pretpark worden. daarom is er ook aandacht nodig voor het 
heden en de toekomst. Zowel natuur en cultuur in Stadsblokken-Meinerswijk blijft in ontwikkeling.

Beide opgaven, de eerste inkadering en de drie ambities worden hieronder uitgewerkt in kaderstellende 
uitgangspunten voor water, natuur en landschap, cultuurhistorie, infrastructuur, progamma en activiteiten en 
haalbaarheid.

9.4.1 Uitgangspunten wateropgave
Voor de wateropgave zijn de volgende kaderstellende uitgangspunten geformuleerd:
• genereer extra ruimte voor de waterafvoer waardoor verruiging van het gebied mogelijk wordt én netto de  
 gevraagde  rivierruimte gerealiseerd wordt(verbetering natuurwaarden en ruimtelijke kwaliteit).
• Vergroot de afvoercapaciteit en de waterstanddynamiek door verlaging inlaat, een gedeelte van “groene rivier”  
 en uitlaat.
• onderzoek in samenwerking met rijkswaterstaat de mogelijkheden voor extra afvoercapaciteit door het vergraven  
 van de groene rivier tussen de bruggen en het verlagen van de zomerdijk tussen de praets en de steenfabriek met  
 een beperkte vergraving van het achterliggende gebied.
• Creëer een vaarverbinding tussen de rivier en plas van Bruil om zodoende Stadsblokken- Meinerswijk toegankelijk te  
 maken voor schone, duurzame waterrecreatie (aandacht voor nautica en de riviermorfologie).
• Het optimaliseren van extra ingrepen in nauwe samenwerking met rijkswaterstaat
• indien de overcapaciteit ook op een andere wijze mogelijk blijkt, zal dit als alternatief worden onderzocht.
 
Aandachtspunten:
• De te verlagen zomerdijk ligt op particuliere grond.
• De verlaging van de zomerdijk verslechtert de toegankelijkheid van de steenfabriek Elden bij hoogwater in beperkte mate.
• De kosten voor het creëren van overcapaciteit als onderdeel van de PKB-maatregelen zijn voor de haalbaarheids- 
 berekeningen ten laste van Rijkswaterstaat gebracht als onderdeel van de ruimtelijke kwaliteitsdoelstellingen 
 van de PKB5.
• Rijkswaterstaat vraagt een financiële bijdrage als de gemeente gebruik maakt van de EMAB status, ook al is de   
 waterstanddaling toereikend.
• Verruiging van de natuur en waterafvoer kunnen op gespannen voet met elkaar staan. Er zullen dan duidelijke   
 beheerafspraken moeten worden gemaakt.
• Er is nadere uitwerking en onderzoek nodig alvorens tot de conclusie te kunnen komen dat deze oplossingrichting  
 rivierkundig uitvoerbaar is.

9.4.2 Uitgangspunten landschap en natuur
Ten aanzien van natuur en landschap wordt voorgesteld de volgende kaderstellende uitgangspunten te hanteren:
• Stel zo dicht bij het centrum van de stad de belevingswaarde van het gebied voor de mens centraal, kies voor  
 recreatief gebruik van het gebied. echter wel onderscheidend van Sonsbeek en park Lingezegen.
• Beschouw het gehele gebied als één herkenbare, maar in zichzelf gedifferentieerde landschappelijke eenheid met: 
	 • in het noordelijke deel (omgeving steenfabriek Meinerswijk en Stadsblokken) meer intensieve functies en in  
  het zuidelijke deel (o.a Meinerswijk en groene rivier) meer extensief medegebruik.
	 • een natuurlijke vegetatie-ontwikkeling afgestemd op het uiterwaardenlandschap en op het gebruik.
	 • een verbinding van Meinerswijk  via de groene rivier naar de Bakenhof voor zowel recreatief gebruik als voor  
  grote grazers (o.a. door verruiging). 
• de plassen verbonden tot één ecologisch geheel.
• Vergroot de natuurwaarden door de huidige diepe plassen in het zuiden van Meinerswijk te verondiepen tot  
 plas-drasvegetatie 
• Spreidt het aantal hoogwatervrije vluchtplaatsen en vermijdt conflicten met andere functies    
 (Culturele ruigte en Stadstuinen).

5 PKB; Planologische Kern Beslissing
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9.4.3  Uitgangspunten cultuurhistorie
Ten aanzien van cultuurhistorie wordt voorgesteld de volgende kaderstellende uitgangspunten bij de uitwerking tot 
één gebiedsvisie te hanteren6.
• Behoud/consolideer belangrijke cultuurhistorische waarden. dit geldt, naast de bekende zaken als limes, castellum,  
 iJsselinie, Huis Meinerswijk, praets en aSM-haben, ook bijvoorbeeld voor de ontstaansgeschiedenis van het  
 landschap (plassenstructuur, verkaveling en ontsluiting).
• ontwikkel met respect voor deze cultuurhistorische waarden.
• Benut de recreatieve waarde van de bestaande cultuurhistorie en maak deze cultuurhistorie bereikbaar en   
 begrijpbaar voor een brede doelgroep.
• Het koppelen van cultuurhistorie aan nieuwe ontwikkelingen geeft Stadsblokken-Meinerswijk een blijvende  
 meerwaarde. 
• Benader de cultuurhistorie vanuit diens totale gelaagdheid. Benut daarbij niet alleen de oude tijdslagen maar bouw  
 ook verder aan nieuwe tijdslagen om kennis in arnhem op het gebied van natuur, water en cultuur te binden en  
 verder tot ontwikkeling te brengen. 
• Focus op cultuurhistorie en gebruik cultuur als middel om de cultuurhistorie te beleven en niet als doel op zich.  
 arnhem beschikt al over een ruim aanbod aan cultuurgerelateerd programma op diverse locaties in de stad.

9.4.5  Uitgangspunten infrastructuur
Voor het optimaliseren van de beleefbaarheid van het gebied is een verbetering van de bereikbaarheid nodig, zowel 
naar het gebied als in het gebied. Ten aanzien van de bereikbaarheid en toegankelijkheid wordt voorgesteld de 
volgende kaderstellende uitgangspunten te hanteren:
• Verbeter de autobereikbaarheid van Stadsblokken en benut de mogelijkheden om zoveel mogelijk buiten het  
 gebied te parkeren en/of gebouwd te parkeren op en onder het niveau van de eldenseweg (nader onderzoek  
 gewenst)
• ontsluit het gebied over het water en voeg extra verbindingen met Malburgen toe
• Kies voor het toegankelijk maken van het gebied voor een zo breed mogelijke doelgroep (alle arnhemmers).
• neem de ontsluiting en het padenstelsel uit scenario rijnpark als uitgangspunt.
• Vergroot de toegankelijkheid vanaf de rijn door een entree vanaf de rijn te maken en de plassen te verbinden met 
 inachtneming van de zonering van extensief naar intensief.
• Kies voor het verbinden van de plassen zodat de natuur ook vanaf het water beleefd kan worden.
• doseer de toegankelijkheid over water (de waterplassen). Maak de zuidelijke plassen ontoegankelijk voor   
 waterrecreatie.

9.4.6  Uitgangspunten programma en activiteiten
• Kies voor recreatieve beleving als centraal thema
• Kies voor het ontwikkelen van recreatieve voorzieningen rond de plas van Bruil.
• Toevoegen van een programma-icoon benadrukt de zelfstandige waarde van het gebied als stepping stone tussen  
 arnhem-noord en arnhem-Zuid. Voorwaarde voor de programma-icoon is dat het een sterke publieke uitstraling  
 heeft en goed inpasbaar is in het uiterwaardenlandschap. niet de omvang is leidend maar de betekenis (zie verder  
 kadertekst 10).
• ontwikkel daarnaast programma in de natuur, recreatie en cultuur(historie) op het niveau van en ten dienste van de  
 stad zodat zoveel mogelijk doelgroepen bediend worden. 

Kader 10
Het advies is om vooruitlopend op of parallel aan de visievorming onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden voor een 
in de regio onderscheidend complementair programma en/of activiteiten waarmee Stadsblokken-Meinerswijk op de kaart 
gezet kan worden. Bij voorkeur draagt de icoon bij aan zowel het versterken van de thema’s natuur, landschap als cultuur. 
Het programma onderdeel thermen kan gezien worden als voorbeeld voor een programma-icoon binnen het thema recreatie. 
Er zijn ook andere programma’s denkbaar zoals een Prins Alexander waterpaviljoen. De icoon ligt aan de Eldenseweg en 
draagt bij aan het verbinden van Meinerswijk en Stadsblokken. De omvang van het totale programma past binnen de 
programmabandbreedte van het Scenario Stadstuinen en Rijnpark. Laat het kostendragend vermogen mede bepalend zijn 
voor de keuze. De omvang van het totale programma en/of de actviiteiten passen binnen de programmabandbreedte van 
de scenario’s. Combinaties zijn mogelijk. Stel als randvoorwaarde dat het programma altijd een toegevoegde (recreatieve) 
publieke waarde heeft en gerelateerd is aan water, natuur en cultuurhistorie.

• Situeer het programma in het noorden van het gebied met het concentratiepunt nabij de eldenseweg.
• de Scenario’s bieden verschillende interessante conceptuele mogelijkheden om het programma onderscheidend in  
 het gebied te plaatsen. Scenario Stadstuinen biedt een strategie van kamers met bv. wonen als programma. 

6 Werkboek Cultuurhistorie Stadsblokken-Meinerswijk; parallel aan dit proces is vanuit de afdeling Erfgoed een werkboek opgesteld met             

   concrete suggesties om de cultuurhistorische uitgangspunten nader in te vullen.
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 de kamers verzelfstandigen ten opzichte van het landschap. de strip uit Culturele ruigte kan uitstekend in de  
 vorm van een afgebakende kamer worden ontwikkeld. in Scenario rijnpark wordt juist gezocht naar zoveel mogelijk  
 integratie en interactie tussen landschap en gebouw. 
• Binnen de voorgestelde uitgangspunten blijven mogelijkheden voor eMaB-waardige gebouwde voorzieningen,  
 mits die passen binnen de landschappelijke en ecologische kaders en een positieve bijdragen leveren aan het beter  
 beheerbaar maken en de verrijking van de identiteit. 

9.4.5  Uitgangspunten haalbaarheid
de inzet van het proces is te komen tot een betaalbare en realiseerbare gebiedsvisie. in deze fase is de verkenning 
van de haalbaarheid primair toegespitst op de financiële en rivierkundige haalbaarheid. 

de resultaten van de rivierkundige haalbaarheid zijn direct in de scenario’s meegenomen. alle scenario’s voldoen 
binnen bandbreedtes aan de gevraagde taakstelling. (Zie voor een gedetailleerde onderbouwing de bijlage “de 
wateropgave”, radboud Universiteit nijmegen e. Kater). 

Bij de financiële verkenning is geconstateerd dat afhankelijk van welk scenario het saldo tussen -8 en 0 miljoen € ligt. 
ook is duidelijk geworden dat er een aantal ‘knoppen’ zijn die het eindresultaat kunnen optimaliseren.

om tot een haalbare/realiseerbare gebiedsvisie te komen worden de volgende uitgangspunten voorgesteld:  
• Benut en combineer de programma-onderdelen uit de drie scenario’s om binnen de hiervoor gestelde   
 uitgangspunten de haalbaarheid te optimaliseren (inzetten op investeren).
• Laat in de volgende fase (opstellen gebiedsvisie) nader onderzoek doen naar de invulling van dit programma. 
• Treed in overleg met rwS en de provincie over de rvr- en eHS maatregelen en de financiering hiervan. 
• Benut de visiefase om meer inzicht te ontwikkelen op de kosten, baten en risico’s. 
• ga op basis van de gebiedsvisie opzoek naar aanvullend publiek geld om investeringen te kunnen dekken. 
• introduceer een tussentijdse terugkoppeling zodat bestuur zonodig kan bijsturen (mbt het investeringsniveau).  
 Met de bijsturing kan dan een visie worden opgesteld met een passende financiële bandbreedte met bestuurlijk  
 draagvlak.
• ontwikkel een gebiedsvisie die gefaseerd uitgevoerd kan worden.
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10.1  Verder werken aan de gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk

Met vaststelling van de kaderstellende uitgangspunten uit hoofdstuk 9 is een belangrijke stap gezet. Maar daarmee 
zijn we er nog niet. de raadsopdracht van november 2007 ging tot en met het opstellen van een gebiedsvisie 
(voetnoot; ten tijde van het opstellen van de startnotitie werd een gebiedsvisie ontwikkelingsvisie genoemd). Met 
de kaders die nu gesteld zijn en de helderheid over de nog te beantwoorden vragen kan gericht gewerkt worden 
aan de gebiedsvisie voor Stadsblokken-Meinerswijk. Met de kennis die is opgedaan, kan beter geformuleerd worden 
hoe de vervolgstappen eruit zouden moeten zien en met wie op welke wijze samengewerkt zou moeten worden om 
tot een realiseerbare gebiedsvisie te komen. in dit hoofdstuk worden de belangrijkste handvaten voor het vervolg 
geformuleerd waarmee een effectieve ontwikkelstrategie kan worden ingezet.

10.1  De overheid aan zet

om een effectieve ontwikkelstrategie te bepalen is het van belang vooraf helderheid te scheppen in zaken die 
gerealiseerd moeten worden (taakstellingen), doelen die gesteld zijn, mogelijkheden die geschapen zijn en welke 
partijen primair verantwoordelijk zijn voor de realisatie van taken en doelen. 

Zaken die moeten
overheidstaakstellingen die gerealiseerd moeten worden zijn de wateropgave, de eHS en het (bijbehorende) 
planologische kader. Hiervoor staan het ministerie van V&w, de provincie gelderland en de gemeente arnhem aan de 
lat. Beide opgaven gezamenlijk zijn de basis van de gebiedsontwikkeling. Voor beide is een taakstelling geformuleerd, 
een einddatum bekend en geld gereserveerd. de gebiedsvisie geeft de ruimtelijke vertaling aan die taakstellingen. 
Het is vervolgens aan de gemeente om die taakstelling in bestemmingsplannen op de juiste wijze vast te leggen. Het 
is dan ook van cruciaal belang dat er tussen deze verantwoordelijke overheden consensus bestaat over de invulling en 
inrichting van het gebied. 

Doelen die nagestreefd worden
ruimtelijke kwaliteit is een doel dat door meerdere overheidsinstanties in relatie tot Stadsblokken-Meinerswijk is 
geformuleerd. Zowel het ministerie van V&w, VroM, provincie gelderland als de gemeente arnhem willen van het 
gebied een betekenisvol gebied maken door er waarden aan toe te voegen leidend tot  duurzaam beheerbaar gebied 
(Staatsbosbeheer). Bij het realiseren van de taakstellingen worden de overheidsdoelstellingen maximaal ingepast, 
waarbij het basisbegrip voor Stadsblokken-Meinerswijk ruimtelijke kwaliteit is.

naast de taken en doelen die overheidswege zijn geformuleerd zijn er ten aanzien van Stadsblokken-Meinerswijk ook 
beleidsmatig mogelijkheden gecreëerd en wensen uit het participatieproces opgemaakt. de verschillende belangen 
en wensen kunnen, indien niet conflicterend met de overheidstaakstellingen, de doelstellingen en de gemeentelijke 
kaderstellende uitgangspunten, waar mogelijk worden ingepast.

ruimtelijke ordening is een taak en verantwoordelijkheid van de gemeente. Het is dan ook de taak en 
verantwoordelijkheid van de gemeente om de bovengenoemde taakstellingen, doelstellingen en belangen uiteindelijk 
te vertalen in planologische kaders zoals een Structuurvisie en een Bestemmingsplan. op grond van het participatie 
proces, het scenario onderzoek en de bevindingenrapportage kan de gemeente arnhem inhoud geven aan haar 
taakstelling “waardevol gebied voor arnhem”. Te samen met de inhoudelijke aspecten van de wateropgave en de eHS 
kan dit als basis dienen voor het opstellen van de gebiedsvisie.

DEEL 4

Hoe verder?10
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Met de gebiedsvisie worden de kaders voor de ontwikkelingen in dit gebied nader gesteld. dit zal worden weergegeven 
in streefbeelden waarin de verschillende aspecten in samenhang worden bezien. de gebiedsvisie is geen vastomlijnd 
eindbeeld, maar een voertuig waarlangs de gebiedstransformatie stapsgewijs vorm kan krijgen. waar mogelijk, 
worden ‘stakeholders’ gecommitteerd aan deze gebiedsontwikkeling. Binnen de kaders van de gemeenschappelijke 
gebiedsvisie kunnen private partijen plannen ontwikkelen ter realisatie van (delen van) de gebiedsvisie.  

gezien de veelheid van taakstellingen, doelstellingen, belangen en het spanningsveld hier tussen is het een 
onmogelijke opgave voor de gemeente arnhem deze alléén tot een goed einde te brengen. alleen met een hechte 
samenwerking tussen de drie verantwoordelijke overheden (rwS, prov., gem.) kan deze gebiedsontwikkeling 
succesvol worden.

10.3  Stapsgewijs naar realisatie

Voor de wateropgave geldt dat deze gerealiseerd dient te zijn voor 2015. Voor de eHS geldt dat deze gerealiseerd dient 
te zijn voor 2018. Voor het creëren van een waardevol gebied voor arnhem is geen hard jaartal te stellen, er is met het 
participatieproces wel een verwachting gewekt om op zo kort mogelijke termijn zoveel als mogelijk, de potenties van 
het gebied te benutten.

gebiedsontwikkelingen op deze schaal zullen altijd gefaseerd tot stand komen. een integrale gebiedsvisie is nodig om 
de gefaseerde ontwikkeling in samenhang te kunnen verwezenlijken. Tevens kan deze gebiedsvisie als handvat dienen 
om (tijdelijke) initiatieven te toetsen en te kunnen bepalen of deze initiatieven bijdragen aan de visie en passen in het 
gebied en dus welkom zijn of niet.

de wateropgave is op de korte termijn leidend voor wat er in het gebied staat te gebeuren. om de ingrepen ten 
behoeve van deze taakstelling maximaal te benutten, dienen deze vorm te worden gegeven met inachtneming van 
de andere taakstellingen, doelstellingen en belangen. er is een inventarisatie nodig van aanvullende ingrepen die 
gelijktijdig uitvoerbaar zijn om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterken. 

Vooruitlopend op deze ingrepen kan het gebied voor tijdelijke initiatieven worden benut, waarmee de identiteit van 
het gebied en de waarde voor de stad positief kan worden beïnvloed.
nadat de wateropgave is gerealiseerd zal de transformatie van het gebied worden doorgezet in de lijn van de 
gebiedsvisie en het streefbeeld. de snelheid en de vorm waarin dit plaatsvindt zal sterk afhangen van de bereidheid 
van partijen om te investeren in het gebied en mee te werken. 

10.4  Uitgangspunten voor vervolgproces

de gezamenlijke overheden hebben circa 118 ha grond en 21 ha water in eigendom. de overige gronden (80 ha) en 
water (69 ha) zijn grotendeels in eigendom van één eigenaar. Hiervan ligt een aanzienlijk deel in eHS gebied. 
de belangen van deze eigenaar (vastgoedontwikkeling) stroken maar beperkt met de richtingen die uit de participatie, 
het scenario onderzoek en dit bevindingenrapport volgen. 

om de taakstellingen voor de eHS en het volledige streefbeeld uit de gebiedsvisie te kunnen realiseren, is het wenselijk/
nodig dat deze eigenaar medewerking verleent aan de totstandkoming hiervan. Hierover zullen de verantwoordelijke 
overheden (provincie en gemeente) in overleg treden met de eigenaar. de gronden die in eigendom zijn van de 
verschillende overheden zullen maximaal benut worden waarmee aanzienlijke delen van taakstellingen en doelstelling 
uit de gebiedsvisie gerealiseerd kunnen worden. indien geen overeenstemming bereikt wordt met grondeigenaren, 
kan dit op onderdelen het middels de publiek rechtelijke instrumenten worden afgedwongen. op de onderdelen waar 
dit niet mogelijk is kan het streefbeeld uit de gebiedsvisie dan echter slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd.
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Het proces Stadsblokken-Meinerswijk is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende partijen:

Dienst Stadsontwikkeling (SO), Dienst Stadsbeheer (SB), Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (MO),   

Aestate, Dietz Communicatie, B+B, Loos&Van Vliet, Impuls, Radboud Universiteit Atrive, 

Dolte, Atelier Vrijdag, Nieuwland Advies. 
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Website www.arnhem.nl
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