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Inhoud en leeswijzer

Van participatieproces tot ontwikkelkader

Dit document is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. Het ontwikkelkader vormt het hart van het document en bestaat uit een
kaart waarop de randvoorwaarden voor de ontwikkeling zijn weergegeven. Vervolgens beschrijven we de beoogde sfeer en
uitstraling die daarbij horen.
Dit ontwikkelkader zal door de gemeente Arnhem worden vastgesteld als randvoorwaarden voor de uitwerking van een
bouwplan. Rijn IJssel zal het terrein vervolgens verkopen, waarna de nieuwe eigenaar een bouwplan kan uitwerken binnen
de randvoorwaarden van het ontwikkelkader. De nieuwe eigenaar kan de gemeenteraad dan vragen om medewerking om
het bouwplan te realiseren en hiervoor een planologische procedure doorlopen (zoals bijvoorbeeld het wijzigen van een
bestemmingsplan).

Inleiding
Aanleiding en doelstelling
Hoe is dit ontwikkelkader tot stand gekomen?

Uitgangspunten

Eventuele wijziging van regelgeving kan invloed hebben op de uitwerking van de plannen die aan de hand van de kadernota
worden opgesteld.

Wat een plek!
De plek door de jaren heen
Beleidsambities
Ruimtelijke kenmerken

De beschrijving van de informatie uit het vigerende bestemmingsplan maakt deel uit van de informatie die mee wordt
gegeven bij de verkoop van deze locatie.

Resultaten ‘Goede Buur’

Leeswijzer
Afhankelijk van uw interesse en tijd kunt één of meer hoofdstukken lezen:

Belangen van de buurt
Groen parklandschap als uitgangspunt

De (verkennende) haalbaarheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van het opstellen van deze kadernota zijn in de
bijlagen benoemd en worden bij de verkoopinformatie gevoegd. De gemeente heeft kennis genomen van deze onderzoeken, de beoordeling vindt plaats in het kader van een eventuele aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan.

Bent u benieuwd naar de spelregels die straks gelden voor de uitwerking van het plan? Dan adviseren we u om de inleiding
en het ontwikkelkader te bekijken.
Bent u benieuwd naar de achtergronden en uitgangspunten die een rol gespeeld hebben bij de totstandkoming van dit
ontwikkelkader? Dan adviseren we u om ook het hoofdstuk uitgangspunten te lezen.
Vindt u het lastig om u voor te stellen hoe een mogelijk bouwplan binnen het ontwikkelkader eruit zou kunnen komen te
zien? Dan adviseren we u om de bijlage ‘voorbeelduitwerkingen’ te bekijken.
Bent u benieuwd naar de inbreng van de buurtbewoners die een rol gespeeld hebben bij de totstandkoming van dit ontwikkelkader? Dan adviseren we u om ook het hoofdstuk Resultaten “Goede Buur” te lezen.
Voor een beknopte samenvatting van het proces en het ontwikkelkader kunt u ook de videopresentatie bekijken:
www.rijnijsselbouwt.nl/goedebuur
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Aanleiding en doelstelling

Prachtige locatie in Arnhem komt vrij

Rijn IJssel geeft middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio rond Arnhem aan zo’n 13.500
studenten en cursisten. Rijn IJssel geeft RIJk Onderwijs: toekomstbestendig onderwijs dat studenten
een rijke, beroepsechte leeromgeving biedt met flexibele leerroutes, mogelijkheden tot excelleren,
versnellen of verbreden, intensieve begeleiding en het gebruik van veelzijdige bronnen. Wie een
diploma van Rijn IJssel heeft, is klaar voor een vervolgstudie of om op de arbeidsmarkt aan de slag te
gaan: www.rijnijssel.nl.
Rijn IJssel heeft in 2016 een nieuw strategisch huisvestingsbeleid opgesteld in de vorm van een
Masterplan Huisvesting. Een belangrijk deel van haar gebouwen blijkt niet te voldoen (en niet aan te
passen) aan de criteria die gesteld zijn aan de duurzame toekomstbestendige huisvesting. Daarnaast
wordt de omvang van haar huisvestingsportefeuille kleiner ten gevolge van demografische krimp en
een efficiency taakstelling. Dat betekent dat Rijn IJssel:
• afscheid moet nemen van circa 50.000 m2 verouderde onderwijsgebouwen, waaronder de
eigendomslocaties Thorbeckestraat, Veluwestraat en Zijpendaalseweg in Arnhem;
• 30.000 m2 nieuwe onderwijshuisvesting moet realiseren, die voor een belangrijk deel gerealiseerd
zal worden op een nieuwe Rijn IJssel onderwijscampus op de voormalige ENKA / AKZO Nobel
locatie aan de Velperweg te Arnhem;
• 40.000 m2 bestaande onderwijsgebouwen op korte termijn moet verduurzamen en geschikt
maken voor het toekomstig onderwijs.
Rijn IJssel en de gemeente Arnhem hebben in 2017 en 2018 intensief overleg gevoerd over eventuele
aankoop door de gemeente. De gemeente heeft daar uiteindelijk van afgezien.
Daarna heeft Rijn IJssel in goed overleg met de gemeente, Teams Leefomgeving en wijkvertegenwoordiging en met steun van ‘Steengoed Benutten’ van de Provincie Gelderland het traject ‘Goede
Buur’ opgestart. Rijn IJssel wil graag als een “goede buur” vertrekken en heeft daarom het initiatief
genomen om in samenspraak met omwonenden de randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling van de af te stoten locaties op te stellen.
Door vooraf samen met omwonenden een kader voor de herontwikkeling van de af te stoten locaties
op te stellen en de locaties met dit ontwikkelkader op de markt te brengen, komt de waarde creatie
ten goede aan Rijn IJssel en dus aan de vernieuwing en verduurzaming van haar onderwijsgebouwen.
De ontwikkelwaarde blijft hiemee binnen de maatschappelijke sector en loopt niet weg naar de private
sector. Hiermee worden de investeringen in de nieuwe huisvesting deels gedekt. Tevens wordt de
doorlooptijd van een herontwikkeling bekort waardoor deze sneller door de nieuwe eigenaar kan
worden gerealiseerd.
In dit ontwikkelkader leggen we de met de buurt ontwikkelde stedenbouwkundige randvoorwaarden
vast en bieden we inspiratie voor de toekomstige ontwikkeling van de locatie op de Veluwestraat.
Deze randvoorwaarden gaan in op onder meer de toekomstige functies, bouwhoogtes en uitstraling
van het gebied. Binnen deze randvoorwaarden is er nog ruimte voor de toekomstige eigenaar om
een passend bouwplan te ontwikkelen en de raad te vragen om medewerking aan het te ontwikkelen
bouwplan.
Vooruitlopend op de omgevingswet
Hoewel het nog niet helemaal zeker is wanneer de omgevingswet in werking treedt, is de aanpak van
Rijn IJssel een mooi voorbeeld van het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden bij
het proces van besluitvorming over een project. Dit is straks een van de pijlers van de nieuwe wet.
Dit ontwikkelkader is het resultaat van het creatieve proces dat samen met belanghebbenden, Rijn
IJssel en de gemeente Arnhem is doorlopen met als doel een inspirerend kader voor de duurzame en
toekomstbestendige ontwikkeling van de Veluwestraat op te stellen.
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Hoe is dit ontwikkelkader tot stand gekomen?
Rijn IJssel vertrekt als ‘Goede Buur’

Het ontwikkelkader is tot stand gekomen in een intensief
participatieproces met omwonenden en belanghebbenden.
Rijn IJssel: “Wij hebben tientallen
jaren van deze locaties gebruik mogen
maken, dus willen we graag op een
plezierige en constructieve manier
vertrekken. Dat doen we als goede buur.
We gaan samen met omwonenden en
belanghebbenden op zoek naar een
nieuwe toekomst voor deze locaties”
Ter voorbereiding op het proces heeft in augustus 2019 een
voorgesprek plaatsgevonden met Team Leefomgeving van
de gemeente Arnhem en een aantal buurtvertegenwoordigers. Rijn IJssel heeft op dinsdagavond 5 november 2019 een
brede buurtbijeenkomst georganiseerd om wensen en ideeën
vanuit de buurt rondom de locatie Veluwestraat op te halen.
Voor deze avond zijn 1221 uitnodigingen verstuurd en waren

circa 70 mensen aanwezig. De wensen en ideeën hebben wij
zoveel als mogelijk geprobeerd te formuleren als belangen.
Door de belangen te formuleren in plaats van blokkades op
te werpen, konden alle zaken besproken worden. Het belang
‘geen hoogbouw’ betekent niet dat er geen appartementen
mogelijk zijn. Het belang van rust en levendigheid kan heel
goed samen gaan met wonen en voldoende groen.
Het belang dat Rijn IJssel heeft gedeeld bij de bijeenkomsten
was drieledig:
1. Als goede buur samen met de wijk een plan voor de
toekomstige ontwikkeling op de locatie ontwikkelen, om
hiermee na tientallen jaren buren te zijn geweest de buurt
niet in onzekerheid achter te laten over de toekomst
2. In een transparant verkoopproces met meerdere biedende partijen een marktconforme opbrengst realiseren als
dekking voor de investeringen in de nieuwe duurzame
onderwijshuisvesting
3. Uitgangspunt van Rijn IJssel voor een beheersbare

herontwikkeling is dat minimaal of ongeveer hetzelfde
bouwvolume met nieuwe functies herbouwd zal worden. Thans staat op deze locatie circa 18.000 m3 aan
schoolbebouwing, dat is equivalent aan ruim 6.000 m2
woonoppervlak.
Aan het einde van de avond konden geïnteresseerde
aanwezigen zich opgeven voor een klankbordgroep. Circa
15 enthousiaste buurtbewoners hebben zich hiervoor
opgegeven, waarbij zowel de Veluwestraat als ook de
Amsterdamseweg en de Hertshoornstraat vertegenwoordigd
zijn. Met deze klankbordgroep is in de periode van januari
tot september 2020 in vier werkateliers stapsgewijs het
ontwikkelkader ontwikkeld. In de eerste bijeenkomst op 22
januari stonden ideeën voor het ontwikkelkader centraal; op
welke manier kun je de parkachtige omgeving en nieuwbouw
hand in hand laten gaan?
Het tweede werkatelier is, vanwege het uitbreken van
het coronavirus, omgezet naar een digitale raadpleging
(18 respondenten) die in april heeft plaatsgevonden.

Daarin stonden twee mogelijke ontwikkelkaders en enkele
voorbeelduitwerkingen centraal. De klankbordgroep heeft input
gegeven over hun voorkeur: “welk ontwikkelkader en welke
voorbeelduitwerkingen passen het best bij deze plek en bij
onze wensen?” Ook heeft de klankbordgroep input gegeven
over de sfeer en uitstraling van het gebied.
Vervolgens is het ontwikkelkader verder aangescherpt,
de voorbeelduitwerking aangepast en de ideeën over de
beeldkwaliteit verder uitgewerkt. Dit is in de derde bijeenkomst
op 30 juni 2020 met de klankbordgroep besproken. Daar zijn
nog diverse aanpassingen besproken, die op 1 september
aan de klankbordgroep zijn voorgelegd. Als afsluiting zijn de
resultaten teruggekoppeld in een brede buurtbijeenkomst op
6 oktober 2020. Voor deze bijeenkomst zijn 924 uitnodigingen
verstuurd. Vanwege de coronamaatregelen hebben 23 mensen
de presentatie fysiek bijgewoond (verdeeld over twee rondes)
en hebben 102 mensen via een livestream meegekeken. De
presentatie en reacties van omwonenden zijn nog steeds te
bekijken via www.rijnijsselbouwt.nl/goedebuur.

“we willen liever geen
bebouwing in het noordelijk
deel van het gebied, zodat je
daar echt in het groen kunt
blijven wandelen”
klankbordgroep 22 jan. 2020
eerste modellen en ideeën
startbijeenkomst buurt 5 nov. 2019

klankbordgroep 30 juni 2020
voorstel aanpassingen kader
klankbordgroep mrt/april 2020
digitaal: 1e concept ontwikkelkader

terugkoppeling buurt 6 okt. 2020
klankbordgroep 1 sept. 2020
concept ontwikkelkader

“wat zou het mooi zijn
als hier een mix
van appartementen
voor ouderen en
jongeren komt”
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Hoe is dit ontwikkelkader tot stand gekomen?
Uitgebreid participatieproces

Bij de bijeenkomsten met de buurtbewoners zijn de teams leefomgeving van de
gemeente Arnhem aangesloten. Rijn IJssel en de gemeente Arnhem hebben met
tussentijdse (ambtelijke) afstemming geborgd dat er een breed gedragen ontwikkelkader is ontwikkeld. Of, zoals een buurtbewoner het formuleerde:

Waar bent u enthousiast over?

Deze vraag is op 6 oktober 2020 zowel tijdens de presentatie om 19.00uur als om 20.30uur gesteld (totaal 19 respondenten)

“Fijn dat jullie samen met ons in een paar stappen
snel en concreet een mooi plan uitwerken.”
Inzet communicatie
Bij het proces zijn diverse communicatiemiddelen ingezet om omwonenden en
belanghebbenden te betrekken bij het proces:
• Afstemming met gemeente (Team Leefomgeving en diverse ruimtelijke
beleidsterreinen) als voorbereiding en gedurende het proces. Van belang om
het proces vorm te geven, contacten te leggen en doelen en resultaten af te
stemmen
• Gesprekken met buurtverenigingen en comitees; vooral bij de start van het
proces. Om de wijze van benadering en thema’s vooraf te inventariseren
• Brede buurtbijeenkomsten om de buurt te informeren en informatie (belangen)
op te halen
• Brieven om buurtbewoners uit te nodigen op basis van adresbestanden van
de gemeente. Deze leverden in de eerste ronde veel retouren op, de reden is
onbekend. In de tweede ronde was dit beter.
• Klankbordgroepen om een plan mee te ontwikkelen
• Enquête tools zoals de mentimeter om mensen te bevragen
• Streams en website om mensen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn toch te
informeren.
• Buurt en wijkkranten, voornamelijk door de buurt zelf zijn artikelen geschreven.
Soms op basis van een interview met Rijn IJssel
• Pers op basis van een interview met Rijn IJssel
• Enkele individuele gesprekken met belanghebbenden (corporaties, ontwikkelaars, omwonenden)
Resultaat
Het resultaat van het proces is een ontwikkelkader dat door de gezamenlijke inzet
van Rijn IJssel, de buurt en de gemeente Arnhem is ontwikkeld. De betrokken
buurtbewoners hebben elkaar niet alleen beter leren kennen tijdens het proces,
maar hebben ook nadrukkelijk uitgesproken om betrokken te willen blijven bij de
ontwikkeling van de bouwplannen.
Dit blijkt ook uit de reacties bij de informatiebijeenkomst. Men is enthousiast over
het gevolgde proces, het behoud van het Stierenveldje, het groene karakter en
devariatie in woningen, maar wil graag betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling.
Rijn IJssel ziet het transparante proces ‘Goede Buur’ als een geslaagd traject. Het is
een intensief proces, maar door de inzet van alle betrokkenen is in een relatief korte
tijd een breed gedragen resultaat bereikt. Door consequent over belangen te praten
zijn tegenstellingen overbrugd en kunnen velen zich herkennen in het bereikte
resultaat. Circa 15 omwonenden zijn daarbij nauw betrokken en van de circa 1000
genodigden zijn er zeker circa 125 direct bereikt gedurende het proces.
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Wat zou u ons nog mee willen geven?

Deze vraag is op 6 oktober 2020 zowel tijdens de presentatie om 19.00uur als om 20.30uur gesteld (totaal 19 respondenten)

Wat een plek!

Rijn IJssel Veluwestraat en omgeving

De locatie van Rijn IJssel aan de Veluwestraat ligt in de
wijk Heijenoord. De omgeving bestaat voornamelijk uit
grondgebonden woningen die in verschillende periodes
in de twintigste eeuw zijn gebouwd. Het schoolgebouw is
daar in 1977 aan toegevoegd.
Aan de oostzijde van het plangebied ligt een woonzorggebouw. Aan de westzijde in ‘Het Dorp’ wordt zorg verleend
en woningen ontwikkeld, in Rosorum aan de noordzijde
wordt zorg aan ouderen verleend.

Het Dorp
Amsterdamseweg

Rosorum is één van de vele landgoederen die het gebied
rijk is. Rosorum ligt aan de Amsterdamseweg en heeft,
doordat het hoger gelegen dan het huidige schoolgebouw, een prachtig uitzicht richting de Rijn. Om dit
uitzicht te waarborgen is vastgelegd dat in de zichtlijn van
het complex niet hoger dan 55 meter boven NAP mag
worden gebouwd. Dit geldt ook voor groenopstanden.
De huidige school ligt met zijn achterkant aan een groene
parkzone, die vanuit de Veluwe de stad in loopt, bijna
tot aan het station. Dit park, met daarin de vele bomen,
geeft de schoollocatie een bijzonder karakter. Het wordt
door de buurtbewoners dan ook veel gebruikt om een
wandeling te maken. Het behouden en versterken van de
parkzone is een belangrijke pijler in het ontwikkelkader.
De hoogteverschillen in de omgeving zijn opvallend. Het
huidige schoolgebouw ligt duidelijk hoger dan het straatniveau, terwijl Rosorum nog weer hoger ligt.
De locatie is met z’n ligging in het park, op korte afstand
van het centraal station én het centrum van Arnhem een
geweldige plek voor de ontwikkeling van nieuwe woningen.

7

Rijn IJssel Veluwestraat Ontwikkelkader

Rosorum

Hertshoornstraat

Rijn IJssel

Arnhems
Labyrint
Veluwestraat

De plek door de jaren heen

Van landgoederenzone tot woonbuurt

Zoals de historische beschrijving op de vorige pagina
laat zien, is het plangebied lange tijd vrijgebleven van
bebouwing. De topografische kaart van 1900 laat zien dat
de gronden in en om het plangebied nog in gebruik waren
als landbouwgrond. Deze werden beheerd door boeren
die in kleine boerderijtjes woonden die onderdeel waren
van de landgoederen. De kaart van 1900 laat het sterk
hellende karakter van het terrein goed zien.
Met de bouw van woningen aan de noordzijde van de
spoorlijn, werd vanaf 1920 een start gemaakt met de wijk
Heijenoord. Vanaf 1930 is de hele wijk ontwikkeld. In de
jaren ‘60 is Het Dorp gebouwd. Opvallend is dat, ondanks
de ontwikkelingen van de wijk, de Weg langs Klim en Dal
altijd is blijven bestaan. Dit pad loopt van zuid naar noord
aan de westzijde van het plangebied en verbindt de wijk
met de Amsterdamseweg.
Het gebouw van Rijn IJssel is in de jaren ‘70 gebouwd.
Om de bouw van de school mogelijk te maken heeft er
veel grondwerk plaatsgevonden en is de helling van het
terrein gewijzigd.
Begin jaren ‘80 kwamen daar de woningen aan
de Hertshoornstraat en de woonzorglocatie van
Philadelphia, ten oosten van het plangebied, bij. In de
afgelopen decennia zijn er weinig wijzigingen in de
ruimtelijke structuur geweest.

1900

2020

1975

Rijn IJssel

2015 - 2020
2000 - 2015

1925 - 1950

1975- 2 000

1900 - 1925

1950 - 1975

1850 - 1900

Bouwperiode
bron: https://parallel.co.uk/netherlands

8

Rijn IJssel Veluwestraat Ontwikkelkader

De plek de door jaren heen

De ontwikkeling van de landgoederenzone

De omgeving van het plangebied heeft een rijke historie
als het gaat om de vestiging van landgoederen. Om
de plek beter te kunnen begrijpen, is het belangrijk die
informatie als achtergrondinformatie te hebben. De tijdlijn
hiernaast toont een overzicht van de gebeurtenissen
in het stichten van de landgoederen direct rondom het
plangebied, met name Rosorum.
In de 19e eeuw heeft het plangebied kort onderdeel
uitgemaakt van landgoed Sterrenberg, één van de
landgoederen die in de 18e en 19e eeuw in de directe
omgeving van Arnhem zijn gebouwd. Sterrenberg werd
op de overgang van het hoger gelegen bos naar het lager
gelegen rivierenlandschap gebouwd en heeft daardoor
van oorsprong een weids uitzicht over de Rijn. Het
plangebied was één van de “woeste gronden” van het
landgoed. In 1852 is op de plek van een oude herberg de
huidige villa Rosorum gebouwd, direct ten noorden van
het huidige plangebied. De gronden in het plangebied
zijn toen waarschijnlijk ontgonnen en in gebruik geweest
als bouwland. Rosorum heeft een sterke zichtrelatie met
de iets later gebouwde villa Beaulieau. Door de latere
uitbreidingen van Rosorum, met name de serre die in
2009 is gerealiseerd, heeft Rosorum ook een sterkere
zichtrelatie met de Rijn gekregen.

Vanaf 18e eeuw

Vanaf 19e eeuw

De gegoede burgerij vestigt
buitenplaatsen - weekend- en
zomerhuizen - op korte afstand
van de stad. De landschappelijke
locaties op de overgang van het
hoge bosgebied naar de laag
gelegen Rijn waren het meest
in trek (bron: rapport “Gelders
Arcadië”, Gelders Genootschap,
2016).

Door verbeterde transportmogelijkheden
komen er meer buitenplaatsen die nu ook
verder van de historische stad liggen. De
stichters zijn vaak niet meer de lokale
adelijken of regenten, maar de nieuwe rijken:
advocaten, architecten, projectontwikkelaars
en voormalige Indiëgangers. Voorbeelden
van deze nieuwe buitenplaatsen zijn
Sterrenberg (1801) en Rosorum (1852)
(bron: rapport “Gelders Arcadië”, Gelders
Genootschap, 2016).

Het complex wordt begin 20e eeuw uitgebreid met een tuinmanswoning annex
oranjerie, ten westen van Rosorum, en een woning voor de rozenkweker, die van
1916 tot 1935 een kwekerij had op Rosorum. Vanuit de oranjerie is er een weids
uitzicht naar de Rijn, over het plangebied aan de Veluwestraat (bron: https://www.
oldenburgers.nl/2020/03/23/nieuwe-zocher-j-d-l-p-gedetecteerd/).

1980
Het huis krijgt een bestemming
voor asielzoekers.

Tuinmanswoning annex oranjerie (bron: https://

1700

1800

1900

Rond 1850

huis Sterrenberg

Sterrenberg

plangebied

Voormalig grondbezit landgoed Sterrenberg
(bron: rapport “Gelders Arcadië”, Gelders
Rosorum

Begin 20e eeuw

Genootschap, 2016).

Het uitgestrekte landgoed Sterrenberg,
in 1801 gebouwd, komt in 1848 te koop.
De afbeelding links toont het grondgebied van het landgoed, waartoe op dat
moment ook de locatie van het huidige
Rijn IJssel gebouw aan de Veluwestraat
behoort. Onderdeel van het landgoed
was herberg Ruyssoren. Deze werd
gekocht door Hendrik Tromp, die er in
1852 een nieuw huis op te liet bouwen,
het middendeel van het tegenwoordige
Rosorum, zie afbeelding links (bron: https://www.oldenburgers.nl/2020/03/23/
nieuwe-zocher-j-d-l-p-gedetecteerd/). Het
huis heeft een sterke zichtrelatie met
het enkele jaren later gebouwde huis
Beaulieu (bron: rapport “Gelders Arcadië”,
Gelders Genootschap, 2016).

www.oldenburgers.nl/2020/03/23/nieuwe-zocherj-d-l-p-gedetecteerd/).

2000

Rond 1930

2009

In 1931 wordt het huis nagelaten aan
een stichting die er een rusthuis voor
Protestantse ouderen in vestigt. Het
gebouw wordt uitgebreid met zijvleugels (bron: https://www.oldenburgers.
nl/2020/03/23/nieuwe-zocher-j-d-l-pgedetecteerd/).

Er wordt een particulier
verzorgingshuis in
Rosorum gevestigd. Aan
de achterzijde wordt een
ronde serre aangebouwd
en de tuin wordt opnieuw
ingericht.

Belangrijke zichtlijnen en panorama’s
Rosorum met zijvleugels en serre
(bron: https://www.rosorum.nl).

Potentiële zichtrelaties van Sterrenberg en Rosorum in relatie
tot het omliggende park (bron: “Landgoed Sterrenberg, visie
buitenruimte”, Poelmans Reesink, 2010).
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Het oude huis Rosorum, zonder de nieuwere uitbreidingen

Zichtlijn van Rosorum op Beaulieu (bron: rapport

(bron: http://www.arneym.nl/monumentenbuitenstad/rosorum/index.html).

“Gelders Arcadië”, Gelders Genootschap, 2016).

Beleidsambities

Tussen tuinwijk en landgoederenzone

De gemeente Arnhem heeft diverse beleidsambities die
relevant zijn voor de ontwikkeling van de schoollocatie
aan de Veluwestraat.

Heijenoord

Ruimtelijke structuur
De structuurvisie ‘Arnhem 2020 - doorkijk 2040’ vormt het
kader voor ruimtelijke ontwikkeling op stedelijk niveau
voor de lange termijn. De structuurvisie stelt dat nieuwe
ontwikkelingen moeten voortbouwen op de karakteristieken van de ruimtelijke milieus. Het plangebied ligt op de
overgang van twee ruimtelijke milieus:
• Heijenoord als “stad van tuinwijk en landschap
1930-1940”: stedelijke verweving met het omliggende
landschap, orthogonaal stratenpatroon, woningen in
rijen of open bouwblokken, efficiënt bouwen, maar
eentonigheid vermijden, traditionele architectuur
• Landgoed Rosorum als “stad van groene weelde (de
oude landgoederen)”: reliëfrijk landschap, groene en
parkachtige inrichting, weidse panorama’s over de
rivierdalen, Engelse landschapsstijl.
In het kader van de nog op te stellen omgevingsvisie is
recent de Waardenatlas, het DNA van Arnhem, opgesteld.
Deze laat zien dat locatie aan de Veluwestraat op een
uitloper van het stuwwallengebied ligt, waardoor de
omgeving reliëfrijk is. Op de stuwwal is in de loop der
tijd verspreide bebouwing in het groen ontstaan. De wijk
Heijenoord wordt getypeerd als stad van tuindorp en
landschap: herkenbaarheid en herhaling zijn karakteristieke elementen. De Amsterdamseweg wordt gekenmerkt
als een historische radiaal, die al tussen 800 en 1228
is ontstaan als verbinding tussen het platteland en het
agrarische centrum Arnhem.

Landgoed Rosorum

Erfgoed
Vanuit Erfgoed is aangegeven dat niet zozeer het huidige
gebouw van Rijn IJssel van belang is als wel de cultuurhistorisch waardevolle omgeving. Zo is het van belang
om de groene zone ten noorden van het huidige gebouw
te behouden en voldoende afstand te
behouden tussen landgoed Rosorum en de nieuwe
ontwikkeling.
Wonen
Voor het wonen in Arnhem heeft de gemeente vier
belangrijke pijlers benoemd in de Arnhemse woonprincipes 2025:
• duurzaam betaalbaar; er is veel behoefte aan sociale
huurwoningen;
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Heijenoord

Landgoed
Rosorum
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•

levensloopgeschikt wonen; mensen kunnen een woning
vinden in een omgeving waar zij zich thuis voelen, ook
wanneer er behoefte is aan zorg en ondersteuning;
• aantrekkelijke woonstad; Arnhem biedt bijzondere
woonmilieus, nieuwe woonconcepten en woonmilieus
voor midden- en hogere inkomens;
• wijken met identiteit; de identiteit wordt versterkt en de
verscheidenheid binnen wijken wordt vergroot.
Voor de ontwikkeling van de Veluwestraat geldt daarbij dat
het van belang is om woningen met een mix aan prijsklassen
(variërend van goedkoop tot duur) te realiseren met de
nadruk op appartementen voor starters en senioren (levensloopbestendig). Daarbij is het uitgangspunt dat minimaal 30%
van het woningbouwprogramma uit sociale huurwoningen
dient te bestaan.
Arnhem gaat, nog meer dan nu al gebeurt, inzetten op het
realiseren van extra woningen in Arnhem. Om tot deze
woningen te komen heeft de gemeenteraad van Arnhem het
‘Plan van Aanpak: Woningbouwontwikkeling’ vastgesteld.
Ook is er een Woondeal gesloten tussen alle gemeenten in de
regio Arnhem-Nijmegen, de provincie Gelderland en het Rijk.
De woondeal bevat afspraken over thema’s die voor de hele
regio van belang zijn. Die gaan vooral over de woningbouw
en het versnellen daarvan. Maar ook over de betaalbaarheid
van de woningen, hoe de woningbouw zo circulair mogelijk
kan, hoe de leefomgeving groen wordt gehouden en hoe
de leefomgeving wordt verbeterd. In de woondeal is onder
meer afgesproken dat er tot 2040 in de regio van Arnhem en
Nijmegen 50.000-60.000 woningen gebouwd gaan worden,
en dat er vooral wordt ingezet op betaalbare woningen.
In het Plan van Aanpak Woningbouwontwikkeling is vastgelegd dat in Arnhem minimaal 30% van de nieuwe woningen
een sociale huurwoning dient te zijn. Woningcorporaties zijn
‘premium partner’ voor de realisatie van deze sociale huurwoningen en dienen dus betrokken te worden bij toevoegingen
van woningen in dit segment. Dit om te zorgen dat sociale
huurwoningen ook echt bij de doelgroep terechtkomen, en
om de doorstromingsopgaven vorm te geven, dienen de
plannen ook daadwerkelijk te worden gevormd met een
corporatie.
Verkeer en parkeren
Het is van belang om de verschuiving in activiteiten rondom
mobiliteit goed te onderzoeken en een goede plek te geven.
De activiteiten van de school stoppen, maar daar komen
andere verkeersbewegingen en een andere behoefte aan
parkeerplaatsen voor in de plaats.
Bij de herontwikkeling dient aandacht te zijn voor inrichting
van straatprofielen volgens Duurzaam Veilig.
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Ten aanzien van het aantal parkeerplaatsen moet voldaan
worden aan de Nota Parkeernormen. Anno 2020 is een
nieuwe nota parkeernormen in voorbereiding waarin nadrukkelijk aandacht zal zijn voor duurzame mobiliteit (E-laad
infrastructuur voor auto’s en fietsen en deelauto’s). Daarom
is het bij een uit te werken ontwikkelingsplan van belang dat
de ontwikkeling voorziet in voldoende parkeerplaatsen binnen
het plangebied conform de dan geldende parkeernormen.
Groen
Uit de Groenvisie blijkt dat het plangebied op de overgang
ligt van de groene wiggen naar de stad. Het grenst aan de
landgoederenzone “Gelders Arcadië”, waarvoor het beleid is:
behouden en versterken. Het aanwezige groen in het plangebied maakt onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur. De
parkachtige inrichting rondom Landgoed Rosorum behoort
wel tot de hoofdgroenstructuur, namelijk tot de stadsparken.
Het is van belang dat er een boombewust ontwerp wordt
gemaakt. Dit houdt in dat bij nieuwe ontwikkelingen bomen
vooraf geïnventariseerd en gewaardeerd worden, waarna er
keuzes in behoud, kap en aanplant kunnen worden meegenomen en onderbouwd. De bomeninventarisatie is uitgevoerd
in januari 2020. De resultaten daarvan zijn weergegeven op
pagina 15.
Ecologie en natuurinclusief bouwen
Een natuurinclusieve ontwikkeling is voor de gemeente
Arnhem het uitgangspunt met als doelstelling de biodiversiteit te vergroten. Binnen de woondeal Arnhem-Nijmegen zijn
hierover ook afspraken gemaakt. Zowel in de bebouwing als
in de openbare ruimte kunnen diverse maatregelen bijdragen
aan het versterken van de biodiversiteit en het natuurinclusieve karakter van het plan. Daarbij valt te denken aan inheemse
vegetatie (bomen, struiken, kruiden), het inbouwen van nestvoorzieningen en het toepassen van groene daken en gevels.
(Zie ook Biodiversiteitsagenda Arnhem 2021 – 2025.) Zowel
in de bebouwing als in de openbare ruimte kunnen diverse
maatregelen bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit en het natuurinclusieve karakter van het plan. Daarbij valt
te denken aan inheemse vegetatie (bomen, struiken, kruiden),
het inbouwen van nestvoorzieningen en het toepassen van
groene daken en groene gevels.
Inzicht in de huidige natuurwaarden zorgt voor een goed
vertrekpunt voor een natuurinclusieve ontwikkeling. In
februari 2020 is er een quickscan natuur uitgevoerd. Hieruit
is gebleken dat nader onderzoek naar vleermuizen, hazelwormen en alpenwatersalamanders noodzakelijk is. Bij het nader
onderzoek is een verblijfplaats van een gewone dwergvleermuis aangetroffen (hazelwormen en alpenwatersalamanders

Uitsnede groenvisiekaart

zijn niet aanwezig). Bij de verdere uitwerking van de plannen
zullen dan ook mitigerende maatregelen én een ontheffing
Wet Natuurbescherming voor de vleermuis noodzakelijk zijn.
Klimaatadaptatie & water
In de recent gepubliceerde Strategie Klimaatadaptatie
Arnhem 2020-2030 stelt de gemeente een klimaattoets bij
gebiedsontwikkeling verplicht. Er dient zo weinig mogelijk verharding te worden toegepast en veel ruimte te zijn voor groen
en (schaduwgevende) bomen om opwarming tegen te gaan.
Dit beperkt hittestress en zorg ervoor dat water makkelijk de
bodem in kan zakken. Voldoende ruimte voor waterberging
om hevige buien te kunnen opvangen is van belang. Het
natuurlijke hoogteverschil tussen de Amsterdamseweg en

de Veluwestraat vraagt om een goed doordachte waterhuishouding om te voorkomen dat afstroming voor wateroverlast
zorgt. Het uitgangspunt is dat het hemelwater op eigen
terrein verwerkt wordt.
Circulariteit en duurzame energie
In de woondeal is vastgelegd dat in toenemende mate
gebruikt gemaakt dient te worden van circulaire bouwmaterialen. Nieuwe woningen zijn aardgasvrij, zeer energiezuining
en maken gebruiken van duurzame energiebronnen.
Nieuwbouwwoningen moeten bovendien voor minstens 25
procent circulair zijn, vanaf 2030 minimaal 50 procent en
vanaf 2050 geheel circulair.

4. DEELGEBIEDEN

Beleidsambities

Tussen tuinwijk en landgoederenzone

Voor de landgoederenzone Gelders Arcadië
zijn vanuit de gemeenten belangrijke ambities
neergelegd, die de zone als geheel behouden
voor de toekomst en de hoge landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten verder versterken.
Met deze ambities herkennen en erkennen de
gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal
en Wageningen het economisch, maatschappelijk,
landschappelijk en cultuurhistorische belang van
Gelders Arcadië en daartoe horende historische
buitenplaatsen en landgoederen. Samen met
direct betrokkenen als eigenaren, beheerders,
gebruikers en plannenmakers streven de
gemeenten naar behoud en versterking van
deze kwaliteiten. Daarbij moeten de ambities niet
beperkt blijven tot het oppoetsen van fragmenten
van het vroegere landgoederenlandschap. Doel
is een ruimtelijke strategie van landschap en
stedenbouw, die erop is gericht om het arcadische
gevoel weer te laten doordringen in alle poriën van
de Veluwezoom, waarvan iedereen, die er woont,
werkt of recreëert kan genieten. De ambities die
Situatie
nieuw
in de visiekaart (p. 24) zijn
genoemd,
worden hier
in meer detail bekeken en worden voorzien met
suggesties voor een uitvoeringsprogramma, zowel
thematisch als geografisch (in deelkaarten).

Omgevingskwaliteit & bodem
Vanuit milieuoogpunt en bodemkwaliteit zijn er geen aandachtspunten voor de
ontwikkeling aan de Veluwestraat.
Archeologie
De maatregelenkaart geeft aan dat het plangebied een middelhoge archeologische verwachting kent en daarom geldt de archeologische onderzoeksplicht
vanaf 500m² en dieper dan 40cm -maaiveld. In 2018/2019 is zeer nabij een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd die in ieder geval de middelhoge
verwachting staven. Het voorstel is om een bij de uitwerking van de plannen een
bureauonderzoek in combinatie met een verkennend booronderzoek uit te laten
voeren.

Gelders Arcadië
De gemeente Arnhem heeft samen met vier omliggende gemeenten de karakteristieken in beeld laten brengen van de landgoederenzone “Gelders Arcadië”.
De resultaten daarvan zijn gekoppeld aan ambities, die worden benoemd in
Ruimtelijke
het rapport “Gelders Arcadië, karakteristieken en ambities
in Arnhem,werking
Renkum,(visie)
Rheden, Rozendaal en Wageningen” (Gelders Genootschap, 2016). Het plangebied maakt daarin onderdeel uit van een deelgebied waarin diverse oude
landgoederen liggen, die nu zijn opgenomen in de stedelijke structuur van
Situatie nieuw
woonwijken (zie afbeelding op de volgende pagina). Rosorum, Sterrenberg en
Beaulieau zijn nog bestaande landhuizen met een sterke onderlinge samenhang
in ontstaansgeschiedenis en zichtlijnen. Op pagina 9 is daarvan een overzicht
gegeven.
De ambities voor de landgoederen in de omgeving van het plangebied richten
zich onder meer op het beter zichtbaar maken van verdwenen contouren in de
Uitsnede deelkaart 3 van Gelders Arcadië (Gelders Genootschap, 2016)
stad, het verbeteren van de zichtbaarheid van de landgoederen vanaf de rivier
en de ontsluitingswegen, het in stand houden en versterken van de weg- en
laanstructuren waarlangs de landgoederen zijn ontstaan en het versterken van
belangrijke zichtrelaties.
Voor het plangebied geldt dat er geen oude landgoederenstructuren zijn die
zichtbaar gemaakt kunnen worden. Wel geldt dat de zichtlijn van Rosorum
naar Beaulieau gerespecteerd dient te worden en dat de Amsterdamseweg
als historische laan van belang is om te behouden. Zowel de zichtlijn als de
Amsterdamseweg liggen buiten het plangebied.
Groene Wig West
In 2015 heeft de gemeente Arnhem een gebiedsschets opgesteld voor de
Groene Wig West, de gehele parkzone. In dit document staat de visie centraal
om de groene identiteit van dit gebied te versterken. De parkzone tussen het
huidige Rijn IJssel gebouw en Rosorum moet daarin een open en groene
verbindingszone vormen tussen de diverse zones van het park rondom. Dit zou
concreet vorm moeten krijgen door de locatie van Rijn IJssel aan noordzijde “af
te schermen” van het park, door beplanting met heesters aan te brengen. Met
de herontwikkeling van deze locatie is het de vraag of dit de juiste strategie is, of
dat deze mogelijkheid juist kan worden ingezet om de parkzone beter zichtbaar
en beleefbaar te maken vanaf de Veluwestraat. Daarmee krijgt de parkzone nog
meer volume en wordt de verbinding met de buurt sterker.
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Sterrenberg Rosendael, Rozendaal

Hinkeloord, gemeente Wageningen

Kasteel Doorwerth, gemeente Renkum

De Duno, gemeente Renkum

58

Ruimtelijke werking (visie) Groene Wig West

Nieuwe situatie Groene Wig West (Gemeente Arnhem, 2015)
5

Ruimtelijke kenmerken
Parkzone

Parklandschap
Het plangebied ligt op de overgang van de woonwijk
Heijenoord naar een groen parklandschap ten noorden
hiervan. Dit landschap loopt vanuit de Veluwe bijna tot
aan het centraal station van Arnhem. Deze zone heeft een
landschappelijke, parkachtige uitstraling, die gedeeltelijk te
danken is aan de vestiging van enkele landhuizen in deze
zone. Grasvelden worden afgewisseld met boomgroepen
en dichtere bosschages. De bebouwing in en om het park
kan worden ingedeeld in twee categorieën: de bebouwing in
tuinwijk Heijenoord en de bebouwingsclusters in het park.

villa’s aan de Amsterdamseweg en in de parkzone:
uitzicht over het park
duidelijke relatie met de parkzone

Tuinwijk Heijenoord
De categorie bebouwing in Heijenoord heeft een kleinschalige opzet en ligt met de voorkanten dicht aan de straat.
De opzet en structuur van de tuinwijk doet weinig met de
parkzone, behalve dat deze eraan grenst.
Bebouwingsclusters in het park
De tweede categorie bestaat uit de bebouwingsclusters
in het park. Het gaat dan om de villa’s (Rosorum en
Sterrenberg), de bebouwingsclusters ten noorden van de
Amsterdamseweg en de toekomstige bebouwing van Het
Dorp. Rosorum is op de Amsterdamseweg georiënteerd,
maar heeft wel een sterke relatie met de parkzone. Er is
goed te zien dat er bij de architectuur van deze bebouwing
rekening is gehouden met het weidse uitzicht over het
(park)landschap en de stad. Rosorum heeft van oudsher
een zichtlijn naar het oosten, richting villa Beaulieu. De later
gerealiseerde serre kijkt daarnaast uit in zuidelijke richting.
De ten westen van Rosorum gelegen tuinmanswoning met
oranjerie heeft ook een uitzicht in zuidelijke richting, over
het huidige schoolgebouw.
De toekomstige bebouwingsclusters van Het Dorp oriënteren zich aan alle zijden op het park en maken daardoor
onderdeel uit van het park. Ook de toekomstige kinderboerderij kan worden gezien als een “cluster” in het park.
Huidige schoolbebouwing keert zich af van het park
In de huidige situatie grenst het plangebied met de
noordzijde aan de parkzone. Het huidige schoolgebouw
keert zich in zijn vormgeving af van het park. De kans doet
zich hier voor om in de toekomstige situatie de parkzone
te versterken en door te trekken tot aan de Veluwestraat.
Wanneer de nieuwe bebouwing veel meer reageert op het
park, zal deze beter passen bij de overige bebouwing in het
park. De nieuwe bebouwing kan dan veel meer een cluster
ín het park gaan vormen, in plaats van dat het zich van het
park afkeert.

Ruimtelijke structuren en typen bebouwing

zichtlijnen door/

tuinwijk Heijenoord:
kleinschalige bebouwing

Het Dorp

rooilijnen dicht op de straat

over het park
zichtlijn vanuit
oranjerie Rosorum
zichtlijn vanuit
Rosorum
zichtlijnen door/
over het park

toekomstige bebouwing Het Dorp:
clusters van bebouwing
in de parkzone

Parkzone in relatie tot de bebouwing en zichtlijnen

toekomstige kinderboerderij Het Dorp
cluster in de parkzone
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Ruimtelijke kenmerken
Voorzieningen in de wijk

In de omgeving van het plangebied bevinden zich veel
voorzieningen, variërend van gebouwde voorzieningen
als scholen en zorgvoorzieningen tot voorzieningen in
de open lucht als een skatebaan en volkstuinen. Met de
herontwikkeling van Het Dorp worden daar ook onder
meer een kinderboerderij, een brasserie en een bakkerij
aan toegevoegd op minder dan 5 minuten lopen van het
plangebied.
Op basis van dit uitgebreide voorzieningenaanbod is
het niet nodig om de ontwikkeling van de locatie aan de
Veluwestraat in te zetten voor het toevoegen van nieuwe
fysieke voorzieningen aan de buurt.
Wel is er behoefte aan plekken in de openbare ruimte
waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De parkzone is
hiervoor heel geschikt als deze goed toegankelijk is en de
inrichting daarop is afgestemd.

supermarkt

volkstuinen
(nieuw)

minimarkt/
bakkerij

museum

onderwijsfunctie

buurthuis

sportfunctie
(bestaand)

park/uitlaatplaats
honden

sportfunctie
(nieuw)

vereniging

gezondheids- en
zorgfunctie

hotel

zorgfunctie
(nieuw)
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hotel (nieuw)

kerk

restaurant
(bestaand)

kinderopvang

restaurant
(nieuw)

kinderboerderij

Plangrens
Het Dorp

kinderboerderij
(nieuw)

Ontwikkelvelden
Het Dorp

volkstuinen

Plangrens Rijn
IJssel
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Ruimtelijke kenmerken
Karakteristieke bomen

Bomen
Alle bomen op en direct rond de locatie zijn ingemeten
en ook zijn de types, kwaliteit en levensverwachting van
de bomen bepaald. De bomen bevinden zich met name
langs de randen van het plangebied, waardoor deze een
“begrensde kamer” lijkt te zijn. De meest waardevolle
bomen bevinden zich langs de noord- en westrand van
het plangebied. Langs de noordrand betreft het enkele
flinke moeraseiken en langs de westrand bevinden zich
diverse bomen, waaronder volgroeide berken, valse
acacia’s en noorse esdoorns.
Voor de behoudenswaardige bomen (alle bomen zonder
arcering) geldt dat deze bij de ontwikkeling behouden
dienen te blijven. Voor de bomen waarbij kap en herplant
te overwegen valt, geldt dat als deze als gevolg van
de ontwikkeling dienen te worden gekapt dat zij elders
binnen het plangebied dienen te worden herplant.
Voor de bomen waarvan de conditie niet goed is, of die
een geringe stamomtrek of boomhoogte hebben, geldt
dat kap of herplant te overwegen is.

Veldesdoorn

Fijnspar

(Acer campestre)

(Picea abies)

Vederesdoorn

Amerikaanse vogelkers

(Acer negundo)

(Prunus serotina)

Noorse esdoorn

Valse acacia

(Acer platanoides)

(Robinia pseudoacacia)

Bolesdoorn

Moeraseik

(Acer platanoides)

(Quercus palustris)

Gewone esdoorn

Zomereik

(Acer pseudoplatanus)

(Quercus robur)

Ruwe berk

Zomereik als zuilboom

(Betula pendula)

(Quercus robur ‘Fastigiata’)

Atlasceder

Boswilg

(Cedrus atlantica)

(Salix caprea)

+56 m NAP

+47 m NAP

+40 m NAP
+44 m NAP

+43 m NAP

Valse Christusdoorn
(Gleditsia triacanthos)
niet behoudenswaardig (boom in slechte/zeer slechte conditie
of levensverwachting < 5 jaar)
eventueel kappen (combinatie van conditie / boomkwaliteit /
veiligheid is twijfelachtig)
kap/herplant te overwegen (boom met stamomtrek < 30 cm
of boomhoogte < 12 m)
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+53 m NAP

+48 m NAP

+40 m NAP

Ruimtelijke kenmerken

Hoogteverschillen huidige situatie

B

C

Hoogten
Binnen het plangebied zijn aanzienlijke hoogteverschillen in
het maaiveld aanwezig. De Veluwestraat ligt circa 14 meter
lager dan de Amsterdamseweg. Dat brengt met zich mee dat
de zuidzijde van het plangebied ruim 10 meter lager ligt dan
de noordzijde van het plangebied.
In de doorsneden op deze pagina zijn de hoogtes van het
bestaande maaiveld, de bestaande bebouwing en de bomen

weergegeven. In doorsnede A is het forse, brede gebouw van
Rijn IJssel goed te zien. Hierdoor is er vanaf de Veluwestraat
maar heel beperkt contact met de parkzone. Het gebouw
bestaat overwegend uit twee bouwlagen. Doorsnede B
toont het hoogste deel van het huidige gebouw: de gymzaal,
waarvan de bouwhoogte zo’n +54 m NAP is. De bomen in
het plangebied zijn veelal volgroeid en hebben daarmee een
flinke hoogte.

A

A

A

C

B

bestaande schoolbebouwing Rijn IJssel in aanzicht
(lichtgeel) vanaf Veluwestraat

B

bestaande schoolbebouwing Rijn IJssel in doorsnede
(oranje) en in aanzicht (lichtgeel)

C

bestaande schoolbebouwing Rijn IJssel in doorsnede
(oranje) en in aanzicht (lichtgeel)
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5 m 10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

Resultaten ‘Goede Buur’
Belangen van de buurt

Tijdens de verschillende bijeenkomsten met de omwonenden zijn een
aantal belangen steeds naar voren gekomen:
Versterken van de parkzone
De parkzone heeft voor buurtbewoners veel waarde. Het behoud
en versterken van deze zone is dan ook een belangrijk speerpunt.
Er is behoefte aan een prettige, groene en openbaar toegankelijke
verblijfsruimte die uitnodigt tot ontmoeten en spelen. De nieuwe
bebouwing moet naadloos aansluiten bij de parkachtige uitstraling
van het gebied. Collectief en openbaar groen zijn daarbij belangrijker
dan privé groen.
In samenhang met omliggende bebouwing
Het is belangrijk voor de buurtbewoners dat de nieuwe bebouwing
niet te dicht bij de omliggende bebouwing aan de Veluwestraat
en Hertshoornstraat komt te staan. Ook zal er rekening gehouden
moeten worden met het uitzicht van Rosorum en de tuinmanswoning
met oranjerie aan de Amsterdamseweg richting het plangebied. De
vormgeving en grootte van het bouwvlak is daarbij belangrijk, evenals
de toegestane bouwhoogtes.
Wonen voor iedereen
Er is behoefte aan een mix van woningtypes voor met name
starters en senioren. Daarbij is zowel behoefte aan goedkope,
levensloopbestendige appartementen als aan middeldure en dure
senioren appartementen. De omwonenden willen graag dat de
ontwikkeling van het plangebied mogelijkheden biedt om binnen
Heijenoord door te stromen naar een andere woning.
Voldoende parkeervoorzieningen + deelauto’s
Het is van belang dat parkeergelegenheid voor de nieuwe bewoners
zoveel mogelijk uit het zicht wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld in de
vorm van een (halfverdiepte) parkeervoorziening. Daarnaast moeten
er voor bezoekers ook voldoende parkeerplaatsen in de openbare
ruimte worden gerealiseerd.
In Heijenoord is de parkeerdruk erg hoog. De omwonenden
erkennen dat niet opgelost kan worden met de ontwikkeling van de
Veluwestraat, maar het is wel een belangrijk zorgpunt voor de buurt.
In elk geval is het belangrijk om meer plekken te realiseren voor
(elektrische) deelauto’s. Het is daarbij een kans om aan te sluiten bij
bestaande initiatieven voor (elektrische) deelauto’s waarvan de eerste
aanpalend aan de locatie is gesitueerd.
Duurzaam en milieubewust
Het realiseren van een duurzame ontwikkeling is belangrijk. Daarbij
gaat het bijvoorbeeld om materiaalgebruik, maar ook om het
faciliteren van deelauto’s.
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Welke belangen spelen er wat u
betreft bij de toekomstige
ontwikkeling van deze plek?

Groen parklandschap als uitgangspunt
Samenvattend: input en analyse

Versterk het groene parklandschap
De ontwikkeling van de locatie aan de Veluwestraat grijpen we aan om het parklandschap te
versterken en tot aan de Veluwestraat te laten doorlopen. Daarmee creëren we een schakel tussen
de tuinwijk Heijenoord en het groene parklandschap. Het plangebied gaat onderdeel uitmaken
van het parklandschap. Het verder ontwikkelen van het parklandschap tot een aangenaam
groen wandel- en speelgebied is van groot belang. Het park in het plangebied - en daarmee alle
buitenruimte rondom de nieuwe bebouwing - zal daarmee openbaar toegankelijk worden. Zowel
toekomstige bewoners als buurtbewoners kunnen daarmee van het park gebruik maken. De
realisatie van verbindende wandelroutes en mogelijkheden tot ontmoeten zijn hierbij van belang.
Bebouwing als cluster in het parklandschap
Het vrij massieve schoolgebouw wordt vervangen door meerdere, kleinere gebouwen die een
sterke relatie hebben met de groene buitenruimte. De nieuwe bebouwing wordt duidelijk geclusterd,
zodat deze aansluit bij de overige clusters in de parkzone. De nieuwe bebouwing oriënteert zich niet
alleen op de Veluwestraat, maar ook op het omliggende parklandschap aan de noord- en westzijde.
Daarmee gaat de bebouwing onderdeel uitmaken van het park. Aan de oostzijde van het bouwvlak
bevindt zich een vrij steile helling en een zone met dichte beplanting, waardoor oriëntatie op die
zijde niet voor de hand ligt. Het nieuwe bouwvlak komt aan de noord- en westzijde niet verder
het park in dan de huidige bebouwing. De nieuwe bouwblokken krijgen een dusdanige schaal en
maat dat deze passend zijn bij de omgeving. Zij worden zodanig in het landschap gepositioneerd,
dat hoogteverschillen wellicht tot creatieve woonconcepten kunnen leiden: je stapt op de begane
grond je huis in, maar wie weet stap je aan de noordzijde wel een verdieping hoger naar buiten! Het
programma bestaat uit een mix aan woningtypes, met de nadruk op appartementen voor starters
en senioren, goedkoop en duur.
Boomstructuur versterkt het parklandschap
Bestaande bomen in het gebied worden zoveel mogelijk behouden. Door slechte bomen te kappen
en op andere plekken nieuwe bomen te herplanten wordt het gebied meer natuurlijk onderdeel van
de parkzone en vormt deze niet langer een “begrensde kamer’.
Woningbouwambities
Ontwikkeling van woningbouw op de locatie Veluwestraat van Rijn IJssel zal invulling geven aan de
volgende doelstellingen uit de woondeal en het Plan van Aanpak Woningbouwontwikkelingen:
• bijdrage leveren aan het terugdringen van het woningtekort
• ontwikkeling van woningen in diverse segmenten. De locatie komt tweede helft 2022
beschikbaar voor herontwikkeling, door deze kadernota kan de nieuwe eigenaar voortvarend
starten met de planvorming;
• De ontwikkelaar doet onderzoek naar de specifieke behoefte aan doorstroming binnen de wijk.
De algemene wens moet worden vertaald naar concrete plannen. Inbreng vanuit de wijk zou
hier richtinggevend moeten zijn;
• Gelet op de planvoorraad is er naast sociale huurwoningen en woningen voor senioren met
name vraag naar koopwoningen;
• minimaal 30% van het aantal woningen uitvoeren als sociale huur, de overige woningen als mix
te ontwikkelen aansluitend op de behoefte;
• realisatie van een aantrekkelijk groene en klimaat adaptieve, duurzame woonlocatie;
• het project goede buur is de start voor een sterke, toekomstbestendige en gemengde/
gedifferentieerde buurt;
• huisvesting van ouderen uit de wijk waardoor doorstroming ontstaat en mensen in de wijk
kunnen blijven wonen en het sociale netwerk in stand blijft.
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parkzone
nieuwe bebouwing oriënteert zich op Veluwestraat en park
te behouden uitzicht richting het zuiden
zichtrelatie op Beaulieu

nieuw bebouwingscluster in het park

Groen parklandschap als uitgangspunt
Basisprincipes voor de locatie

Lucht en ruimte

Clustering












Wel afwisselend lucht/ruimte en wanden
richting de Veluwestraat en het park.

Géén volledige wanden richting de
Veluwestraat en het park.

Géén verspreid liggende bebouwing zonder
samenhang.

Oriëntatie naar alle zijden

Wel geclusterde bebouwing dat duidelijk als
ensemble is vormgegeven.

Hoogteverschillen








Géén verspringende hoogteverschillen in vlakke delen.




Wel het natuurlijke reliëf herstellen met een glooiend landschap.

Géén oriëntatie uitsluitend op de Veluwestraat
en tuinen, bergingen of erfafscheidingen aan
de overige zijden van het bouwvlak.
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Wel uitstraling naar de Veluwestraat én het
park. De bebouwing heeft daar een directe
overgang naar het openbaar gebied. Kleine
privébuitenruimtes, die met de bebouwing mee
zijn ontworpen zijn goed mogelijk.

Ontwikkelkader ‘Wonen in een parklandschap’
Landschappelijke randvoorwaarden

Op deze pagina lichten we de landschappelijke
randvoorwaarden voor de ontwikkeling toe.
Parklandschap
Het huidige parklandschap wordt doorgetrokken
tot aan de Veluwestraat. Het parklandschap in
het plangebied is openbaar toegankelijk. Het
parklandschap is aan de Veluwestraat beleefbaar
doordat er aan weerszijden van de nieuwe bebouwing
groene flanken worden gerealiseerd. De westelijk
gelegen flank heeft een open uitstraling en er worden
verbindende wandelroutes gerealiseerd. Goede
verbindingen met onder meer de Weg langs Klim en
Dal, die behouden zal worden, zijn zeer wenselijk.
Parkeren is hier minder gewenst. De oostelijk gelegen
flank heeft een meer besloten karakter. Vanwege de
grote hoogteverschillen en de dichte beplanting net
buiten het plangebied, is zicht hier minder belangrijk.
Het is goed mogelijk om het bezoekersparkeren in
deze flank te realiseren, mits dit goed wordt ingepast
in het parklandschap.
Groen en water
De kaart toont het huidige reliëf van het terrein. De
mogelijkheid wordt geboden om het reliëf op een
meer natuurlijke wijze te laten verlopen, waardoor het
gebied zijn oude helling weer terug kan krijgen. Een
groot deel van de bestaande bomen dient behouden
te blijven. Van een aantal bestaande bomen zal bij
de verdere uitwerking onderzocht moeten worden
of deze behouden kunnen blijven of verplant kunnen
worden of als dat niet mogelijk is gekapt en herplant
worden.
Bebouwing in het park
De nieuwe bebouwing heeft een oriëntatie op zowel
de Veluwestraat als het parklandschap aan de
west- en noordzijde. Het bestaande uitzicht vanaf de
bebouwing aan de Amsterdamseweg wordt geborgd
door de bouwhoogtes te beperken tot gegeven
hoogtes. Vanuit Rosorum moet het mogelijk blijven
om over de nieuwe bebouwing heen te kijken. Ook
vanuit de oranjerie van de tuinmanswoning moet
zicht naar de stad en de Rijn mogelijk blijven.
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Ontwikkelkader ‘Wonen in een parklandschap’
Stedenbouwkundige randvoorwaarden

B

Op deze pagina lichten we de steden-bouwkundige
randvoorwaarden voor de ontwikkeling toe.
Bouwveld
Het bouwveld komt grotendeels overeen met het op
terrein dat in de huidige situatie in gebruik is voor
bebouwing, parkeren en ontsluiting. Het terrein ligt
hoger dan de omgeving. Daarom wordt rekening
gehouden met ruime afstanden tot de Veluwestraat
en de Hertshoornstraat. Bovendien bevindt zich aan
de zijde van de Hertshoornstraat ook een dichte en
hoge bomenrij, die voor een natuurlijke afscherming
zorgt naar de omringende bebouwing. Een deel van
het bouwveld wordt niet bebouwd en krijgt een groene,
(semi-)openbaar toegankelijke invulling. Het percentage
maximaal te bebouwen oppervlak geldt uitsluitend voor
de woongebouwen.

C

Aantal bouwlagen (t.o.v. huidig maaiveld)
Het aantal bouwlagen is getrapt, waarbij het gedeelte
het dichtst bij de Veluwestraat de laagste bouwhoogtes
heeft. Vanaf het huidige maaiveld gezien is daar een
maximale bouwhoogte tot 50m + NAP mogelijk, vanaf
het huidige maaiveld komt dat neer op twee bouwlagen.
De bouwhoogte loopt op naar maximaal 55m+ NAP
in de noordoostelijke hoek van het bouwveld. Dit is de
maximale bouwhoogte die in het verleden (in aktes) is
vastgelegd. Vanaf de wat hoger gelegen parkzone zullen
er dan circa drie lagen zichtbaar zijn. Het profiel op de
volgende pagina laten de hoogtes goed zien.
Programma
Het programma bestaat uit een mix van woningen
met de nadruk op woningen voor starters en senioren.
De ambitie is om zoveel mogelijk appartementen te
realiseren, waarbij een levensloopbestendig karakter
belangrijk is. Minimaal 30% van het woonprogramma
bestaat uit sociale huurwoningen. Eventuele
grondgebonden woningen krijgen geen uitgegeven tuinen
maar een beperkte buitenruimte aan het park (terras,
veranda), die is mee ontworpen met de bebouwing.
Ontsluiting
De verharding wordt tot een minimum beperkt en de
auto-ontsluiting van het terrein vindt daarom plaats op
één locatie, waarbij de keuze is tussen één van beide
huidige toegangen. Het van belang om de toe- en uitrit
zo vorm te geven dat er geen overlast van koplampen
ontstaat van in- en uitrijdend autoverkeer ontstaat aan de
Veluwestraat.
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De voormalige schoollocatie zal een woonfunctie
krijgen. De Arnhemse ambitie voor wat betreft
wonen is om een goede, betaalbare en duurzame
woning te hebben voor iedere Arnhemmer, in een
omgeving die prettig en gezond is. Waar hittestress
wordt tegengegaan door verkoelende bomen. Waar
regenwater goed wordt opgevangen en meteen
ten goede komt aan het groen in de buurt. En
waarbij de stad voorbereid is op meer bewoners
die in Arnhem hun thuis zoeken. En deze ambities
moeten worden gerealiseerd zonder onze bestaande
kwaliteiten en waarden aan te tasten. Dit komt in
hoofdlijnen overeen met het idee van de betrokken
buurtbewoners. Een groot aantal buurtbewoners
geeft aan te willen doorstromen in de eigen wijk,
en dat de condities op deze locatie hiervoor
zeer geschikt zijn. De huidige grondgebonden
woningen in de wijk zijn zeer geliefd, maar niet altijd
levensloopbestendig door de hoogteverschillen
naar de voordeuren. Deze woningen komen vrij als
de huidige bewoners een kans krijgen om door te
stromen naar aantrekkelijke levensloopbestendige
appartementen.
Vertaald naar het ROC-terrein aan de Veluwestraat
betekent dit, dat er wordt gestreefd naar een
functioneel veelzijdige en levendige woonomgeving
die aansluit op de omliggende parken en
landgoederen. Ingezet wordt op een programma
met een substantieel aandeel levensloopbestendige
appartementen voor 1- en 2 persoonshuishoudens.
De buurtbewoners geven aan dat hier behoefte aan
is. Naast minimaal 30% sociale huur is betaalbare
en duurdere koop en eventueel huur in de mix
wenselijk. Uitgangspunt zou moeten zijn een mix van
prijsniveaus, en een mix van doelgroepen met een
nadruk op ouderen, maar ook starters, doorstromers
en werkenden. Diversiteit in doelgroepen en
woningtypologieën levert de basis voor een
interessant woonmilieu. Uiteraard dient ook de
openbare ruimte levensloopbestendig te zijn, zodat
mensen onderdeel uit kunnen blijven maken van de
maatschappij en de stad.
Bij deze locatie past een duurzaam mobiliteitsconcept dat maximaal inzet op (deel)fietsen, lopen,
OV en aansluiten op/versterken van reeds bestaande
deelauto concepten. De gemeente zet maximaal in op
het ontwikkelen van nieuw mobiliteitsbeleid.

Ontwikkelkader ‘Wonen in een parklandschap’
Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Parkeren
Er dienen voldoende parkeerplaatsen, deelauto’s,
oplaadplekken en fietsenstallingen te worden gerealiseerd. De Nota parkeernormen van de gemeente
Arnhem is daarbij leidend. Bij de verdere uitwerking
moet aangetoond worden dat er voldoende openbare
parkeergelegenheid voor omwonenden beschikbaar
blijft.
• Alle parkeerplaatsen voor bewoners worden uit
het zicht binnen het bouwvlak gerealiseerd.
• Alleen de parkeerplaatsen voor bezoekers worden
in de openbare ruimte gerealiseerd. Dat gebeurt
binnen het bouwvlak of in de oostelijke groene
flank.Een goede inpassing van deze parkeerplaatsen in het parklandschap is daarbij van belang.
Deze parkeerplaatsen zijn openbaar toegankelijk
en kunnen dus ook door buurtbewoners worden
gebruikt wanneer zij niet bezet zijn.

5 m 10 m

A

ca. 60 m
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Sfeer en uitstraling

Algehele sfeer en identiteit

Wonen in het park
De bebouwing gaat onderdeel uitmaken van het parklandschap. Het parklandschap staat dan ook voorop. In dit
park ligt één cluster met bebouwing.
Er is dan ook een sterke relatie tussen de bebouwing en
het park. Zo is er rondom de bebouwing ruimte om elkaar
te ontmoeten, te spelen en van een groene omgeving te
genieten. Auto’s zijn grotendeels uit het zicht en binnen
het bebouwingscluster gesitueerd.
De inrichting van het park is toekomstbestendig: zoveel
mogelijk groen, en weinig verharding, toepassen van
beplanting die goed is voor de biodiversiteit, zorgen
voor voldoende bomen en mogelijkheden om water te
bergen. Het inbouwen van nestkasten in de gevel voor
bijvoorbeeld vleermuizen en vogels draagt bij aan een
natuurinclusieve ontwikkeling. Zo wordt de locatie aan de
Veluwestraat voor de nieuwe bewoners én de buurtbewoners een prettige plek om te verblijven.

“Het zou fantastisch zijn als
de hoogteverschillen op de
locatie kunnen leiden tot
creatieve woonconcepten”

Cluster met sterke samenhang
In de beeldkwaliteit staat de samenhang van het bebouwingscluster voorop. De bebouwing kan bestaan uit één
gebouw of uit meerdere gebouwen, mits deze duidelijk
herkenbaar zijn als één samenhangend cluster. De
bebouwing reageert op de aanwezige hoogteverschillen
en de overgangen naar het park zijn zeer zorgvuldig
vormgegeven. Variatie binnen het cluster onstaat door
een uitgekiende gevelindeling, materialisatie en detaillering. De basis van de gevels bestaat uit materialen
met een natuurlijke uitstraling. Baksteen, hout en glas
lenen zich hiervoor, maar andere (duurzame) materialen
zijn ook denkbaar. Zeker voor groene gevels en groene
daken geldt dat zij de omgeving versterken en bovendien
bijdragen aan waterberging en het versterken van de
biodiveriteit. In deze parkachtige omgeving is een open
uitstraling van de bebouwing belangrijk. Dat kan worden
bereikt door grote raamopeningen te creëren of door een
groot deel van de gevel uit te voeren in glas.
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“We vinden de groene
uitstraling van dit gebied
heel belangrijk”

Sfeer en uitstraling
Bebouwing

Ingetogen en creatief
De bebouwing heeft een ingetogen karakter, waarbij
een eenvoudige vormgeving en natuurlijke kleuren en
materialen voorop staan. Terughoudend kleurgebruik
zorgt ervoor dat de groene omgeving het beste tot zijn
recht komt. Het gebruik van circulaire materialen heeft
de voorkeur. Tegelijkertijd toont de bebouwing wel
creativiteit, bijvoorbeeld door het zichtbaar maken van
niveauverschillen in de bebouwing, door het creëren van
“vensters” die uitkijken op het park of door de toepassing
van vernieuwende materialen.
De situering van buitenruimtes (balkons, dakterrassen
en veranda’s) zorgt een speelse indeling van de gevels en
variatie binnen het bebouwingscluster.

Duurzaam en energiezuinig
Bij de realisatie van de woningen staat duurzaamheid
voorop. Dat komt tot uiting in de materiaalkeuze, maar
ook in de vormgeving van de daken. Voor de zonnige
zijden van de bebouwing geldt dat lichte materialen en
natuurlijke beschaduwing van belang zijn om opwarming
te voorkomen. Ook toepassing van groene gevels kan
bijdragen aan het verminderen van hittestress en een
natuurvriendelijke bebouwing.
Zeker in een gebied met hoogteverschillen is het dak de
“vijfde gevel”. Het dak dient dan ook nadrukkelijk mee
ontworpen te zijn en een aantrekkelijke aanblik te hebben.
Een zorgvuldige positionering van zonnepanelen, groene
daken en dakterrassen zijn daarin belangrijk. Een goed
ontworpen dakvlak draagt bij aan duurzaam ruimtegebruik en levert een bijdrage aan energieopwekking,
biodiversiteit, waterberging en ruimtelijke kwaliteit van het
ensemble.
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“Het gebruik van duurzame
materialen zou hier een
vanzelfsprekendheid
moeten zijn”

Sfeer en uitstraling

Buitenruimte rond bebouwing

Groene uitstraling
De buitenruimte rond de bebouwing krijgt een zo groen
mogelijke uitstraling, zodat het park hier maximaal tot zijn
recht kan komen. Hoogteverschillen kunnen de aanleiding
vormen voor mooi ontworpen oplossingen in de openbare ruimte, zoals zichtbare tredes of subtiele loopbruggen
naar de bebouwing. Indien mogelijk worden (inheemse)
bomen in de volle grond gesitueerd om de groene aanblik
te versterken. Ook een eventuele binnentuin of parkeerdek heeft in de basis een groene uitstraling.

Ontmoeting
De buitenruimte biedt zichtbaar aanleiding om elkaar
te ontmoeten. Lage muurtjes, die zorgvuldig zijn ontworpen, kunnen bijvoorbeeld uitnodigen om te gaan
zitten. Van belang is dat objecten die in de buitenruimte
worden geplaatst, goed aansluiten bij hun omgeving.
Materialisatie en vormgeving passen bij de bebouwing.
Speciale aandacht gaat uit naar de toegankelijkheid van
het heuvelachtige terrein voor mindervaliden. Hiervoor is
een doordacht ontwerp van entrees naar de bebouwing,
wandelpaden en parkeervoorziengen van belang.

“Paden van halfverharding
zijn hier mooi, maar let wel
op de toegankelijkheid voor
mindervaliden”

Verharding & afwatering
Verharding wordt tot een minimum beperkt. De toegang
voor autoverkeer vindt plaats via één entree aan de
Veluwestraat. Deze wordt zorgvuldig vormgegeven. Voor
langzaam verkeer kunnen er, naast deze hoofdentree,
meerdere entrees zijn die verbonden zijn met de bestaande paden in het park. De materialisatie van de verharding
heeft een natuurlijke uitstraling en is klimaatbestendig.
Gebakken klinkers voor een rijbaan en halfverharding
voor voetpaden passen hier goed bij. Parkeren gebeurt op
grastegels. Bovendien worden parkeerplaatsen omzoomd
met een haag.
Bij de afwatering is van belang dat deze op zo natuurlijk
mogelijke wijze wordt vormgegeven en dat het water bij
voorkeur zichtbaar wordt afgevoerd. Een wadi is daarvoor
een goede mogelijkheid.

Overgang privé - openbaar
Een zorgvuldige overgang van terrassen en veranda’s
bij de woningen naar de openbare ruimte is van belang.
Overgangen worden altijd mee ontworpen met de bebouwing. Goede voorbeelden hiervan zijn een gemetseld
muurtje of een mee ontworpen veranda.
Privétuinen met hoge erfascheidingen passen niet in het
beeld van terrassen in het parklandschap.
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“Parkeren op
grastegels past goed in
deze groene omgeving”

Sfeer en uitstraling
Parklandschap

Het parklandschap is van grote waarde voor de kwaliteit
van deze locatie. Het zorgt voor een letterlijke verbinding
met de omgeving en maakt daarmee onderdeel uit van
een groter geheel. Het geeft de nieuwe bebouwing op
deze plek straks nog meer betekenis en waarde. Want
als je echt in het park kan wonen, maar ook op een
steenworp afstand van het stadscentrum, dan is dat een
prachtige plek! We moeten het park dan ook koesteren
en versterken, zodat het voor toekomstige bewoners en
voor buurtbewoners een nog fijnere plek wordt om straks
een ommetje te maken. Het park blijft dan ook openbaar
toegankelijk.
Het parklandschap binnen het plangebied gaat meer
aansluiten bij de omgeving en krijgt een meer natuurlijke
uitstraling dan in de huidige situatie. Dat wordt bereikt
door het maaibeleid aan te passen, waardoor delen van
het park langer ongemaaid blijven. In combinatie met het
inzaaien van bloemrijke grassen levert dat een prachtig
beeld op. Door meer bomen aan te planten, die bovendien
uit een divers soortenbestand bestaan, krijgt de parkzone
een aangenamere uitstraling. Ook zorgen de bomen voor
meer schaduw en verkoeling, voor meer toekomstbestendigheid (want: meer soorten) en voor meer biodiversiteit.
Ook de toepassing van inheemse struiken en kruiden met
geleidelijke overgang én ecologisch beheer dragen bij aan
het versterken van de biodiversiteit en een fraai beeld.
Borders met wilde bloemen passen hier goed.
Paden in de parkzone hebben een informeel karakter,
bijvoorbeeld in de vorm van een maaipad of een halfverhard pad.
Tevens biedt de parkzone de mogelijkheid om informeel
te spelen (geen speeltoestellen, maar wel speelaanleidingen).
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“Meer speelmogelijkheden voor kinderen
zou heel fijn zijn”

“Het parklandschap mag wel
wat meer karakter krijgen”

Rijn IJssel
Veluwestraat Arnhem

Ontwikkelkader
‘Wonen in een 		
parklandschap’
12 04 2021
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Voorbeelduitwerking 1
Voorbeelduitwerking 2
Voorbeelduitwerking 3
Boominventarisatie Thorbeckestraat, Veluwestraat en Zijpendaalseweg d.d. 20 maart 2020
Quick scan natuur d.d. 18 februari 2020
Nader onderzoek natuur d.d. 27 oktober 2020
Onderzoek stikstofdepositie (gebruiksfase) d.d. 25-5-2020
Verkennend bodemonderzoek Veluwestraat 120 te Arnhem d.d. 24 oktober 2018

1. Voorbeelduitwerking 1

Een mogelijke verbeelding van de toekomst

Deze voorbeelduitwerking laat een mogelijke uitwerking zien van een bouwplan binnen het ontwikkelkader.
In deze voorbeelduitwerking is er sprake van drie
bouwblokken, die voorzien in appartementen in
verschillende prijsklassen. De bouwblokken hebben
door hun positionering een onderlinge samenhang
en zijn in het park geintegreerd. In de westelijke flank
liggen aantrekkelijke wandelroutes, waar men elkaar
gemakkelijk tegenkomt en elkaar kan ontmoeten.

Wat vinden de omwonenden van de voorbeelduitwerkingen?
Voorbeelduitwerking 1 spreekt het meeste aan, omdat de bebouwing
losjes in het park ligt én de bebouwing meer afstand houdt tot de
Veluwestraat. Voorbeelduitwerking 3 kan niet op veel waardering
rekenen. De blokken worden als vrij massief ervaren.

De getrapte bouwhoogtes spelen in op de ligging in
de heuvel en maken ruime dakterrassen richting de
Rijn mogelijk. Aan de parkzijde zal een bouwhoogte
van circa drie bouwlagen te ervaren zijn (tot 55m +
NAP), aan de Veluwestraat is de maximale hoogte
50m + NAP (twee bouwlagen).
Het gehele plan krijgt een groen en autoluw karakter.
De gezamenlijke entree voor auto’s splitst zich in twee
toegangen tot de parkeervoorzieningen onder de
bouwblokken. Door het hoogteverschil van deze locatie optimaal te benutten, kunnen de parkeerplaatsen
volledig aan het zicht worden onttrokken. Het groene,
glooiende parklandschap staat daarmee centraal.
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De beeldbepalende bomen worden aangevuld met
nieuwe bomen.

* Het maximaal aantal te realiseren woningen
is niet vastgelegd. Het ontwikkelkader geeft de
randvoorwaarden waarbinnen de ontwikkeling kan
plaatsvinden. Het aantal woningen is daarnaast ook
afhankelijk van de woningtypes en woninggroottes en
beschikbaarheid van parkeervoorzieningen.
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In deze voorbeelduitwerking zijn circa 42 woningen
gerealiseerd*:
• ca. 14 2-kamer appartementen (60m2 bvo)
• ca. 16 2/3-kamer appartementen (80m2 bvo)
• ca. 12 3/4- kamer appartementen (> 100m2 bvo)
• bewonersparkeren uit het zicht
• bezoekersparkeren in openbare ruimte
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2. Voorbeelduitwerking 2

Een mogelijke verbeelding van de toekomst

Deze voorbeelduitwerking laat een mogelijke uitwerking zien van een bouwplan binnen het ontwikkelkader.
In deze voorbeelduitwerking is er sprake van twee
bouwblokken die een herkenbaar cluster vormen.
Door de afwisselende koppen is het park overal
voelbaar en loopt het park door in het cluster. De
appartementen zijn voorzien in verschillende types
en groottes, zodat zij voor meerdere doelgroepen
geschikt zijn. De westelijke flank kent diverse verbindingen met de Weg langs Klim en Dal.
De getrapte bouwhoogtes spelen in op de ligging in
de heuvel en maken ruime dakterrassen richting de
Rijn mogelijk. Aan de parkzijde zal een bouwhoogte
van circa drie bouwlagen te ervaren zijn (tot 55m +
NAP), aan de Veluwestraat is de maximale hoogte
50m + NAP (twee bouwlagen).
Het gehele plan krijgt een groen en autoluw karakter.
Een entree voor auto’s biedt zowel toegang tot de
parkeervoorziening onder de bebouwing als ook het
bezoekersparkeren in de oostflank.
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De beeldbepalende bomen worden aangevuld met
nieuwe bomen.
In deze voorbeelduitwerking zijn circa 45 woningen
gerealiseerd*:
• ca. 18 2-kamer appartementen (60m2 bvo)
• ca. 12 2/3-kamer appartementen (80m2 bvo)
• ca. 15 3/4- kamer appartementen (> 100m2 bvo)
• bewonersparkeren uit het zicht
• bezoekersparkeren in openbare ruimte
* Het maximaal aantal te realiseren woningen
is niet vastgelegd. Het ontwikkelkader geeft de
randvoorwaarden waarbinnen de ontwikkeling kan
plaatsvinden. Het aantal woningen is daarnaast ook
afhankelijk van de woningtypes en woninggroottes en
beschikbaarheid van parkeervoorzieningen.
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3. Voorbeelduitwerking 3

Een mogelijke verbeelding van de toekomst

Deze voorbeelduitwerking laat een mogelijke uitwerking
zien van een bouwplan binnen het ontwikkelkader.
In deze voorbeelduitwerking is er sprake van twee wat
forsere bouwblokken met een duidelijke kop aan de parkzijde. De bouwblokken kennen een corridor en hebben
relatief brede gevels aan het park. Er is zo zeker sprake
van wonen in het park. Ook in deze uitwerking is ruimte
voor een mix van grotere en kleinere appartementen,
allen toegankelijk met een lift en een parkeervoorziening
onder het gebouw. De gebouwen vertonen een sterke
samenhang in opzet en vormgeving waardoor zij duidelijk
als cluster in het park herkenbaar zijn.
De getrapte bouwhoogtes spelen in op de ligging in de
heuvel. Beide koppen omvatten drie lagen van appartementen die zichtbaar zijn in de openbare ruimte, maar het
oostelijke blok ligt wat hoger op de heuvel.
Het gehele plan krijgt een groen en autoluw karakter.
De gezamenlijke entree voor auto’s splitst zich in twee
toegangen tot de parkeervoorzieningen onder de
bouwblokken. Door het hoogteverschil van deze locatie
optimaal te benutten, kunnen deze parkeerplaatsen uit
het zicht worden gerealiseerd. Het groene, glooiende
parklandschap staat daarmee centraal.
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De beeldbepalende bomen worden aangevuld met
nieuwe bomen.
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In deze voorbeelduitwerking zijn circa 54 woningen
gerealiseerd*:
• ca. 20 2-kamer appartementen (60m2 bvo)
• ca. 22 2/3-kamer appartementen (80m2 bvo)
• ca. 12 3/4- kamer appartementen (> 100m2 bvo)
• bewonersparkeren uit het zicht
• bezoekersparkeren in openbare ruimte
* Het maximaal aantal te realiseren woningen is niet
vastgelegd. Het ontwikkelkader geeft de randvoorwaarden
waarbinnen de ontwikkeling kan plaatsvinden. Het aantal
woningen is daarnaast ook afhankelijk van de woningtypes
en woninggroottes en beschikbaarheid van parkeervoorzieningen.
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