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STEDEBOUW~UNDIG 

WATER 
~UNDIGE STEDEBOUW 'I 

De wederzijdse invloed tussen water en stedebouw 

DEELI 



Samenvotting 

5AMENVATTING 
De laatste jaren staan de kranten vol met berichten over wateroverlast, 
watertekorten en waterkwaliteit. De hoogwaterstanden in 1993 en 
1995 zijn nationale voorbeelden, moor andere landen hebben 
eveneens te kampen met waterproblematiek . Mondiaal is de 
waterproblematiek een gevolg van zeespiegelstijging en 
klimoatveranderingen. resulterend in toenemende regenval en dus 
toenemende rivierafvoeren . In Nederland is daarnaast sprake van een 
verdergaande bodemdaling: een combinatie van tektonische doling, 
delfstofwinning en oxidatie van veenbodems. De ruimteclaim die 
zodoende voor water ontstaat is niet de enige ruimteclaim in 
Nederland. Andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven vragen ook 
ruimte, waardoor er een conflict ontstoat tussen de diverse 
ruimtevragende aspecten . Dit laatste kan men zien als een 
interdisciplinoir probleem met betrekking tot de disciplines water, 
natuur enerzijds en architectuur en stedebouw anderzi jds . Een 
combinatie van deze disciplines zou een volgende stop kunnen zijn in 
relatie tot de toenemende waterproblemat iek; op deze manier kan men 
de bedreiging van het water ombuigen naar een kans en kan het water 
meer en meer gezien goon warden als een ontwerpvariabele. 

De toenemende ruimteclaim van het water kan men beschouwen als 
een probleem, moor water kan anderzijds een bijdrage leveren aan de 
culturele , esthetische en ruimtelijk structurele betekenis van een 
gebied. De waterproblematiek en de kwaliteit van het water is 
geanalyseerd aan de hand van een viertal aspecten : de periodiser ing, 
praktische oplossingen voor de waterproblematiek, cultuurhistorie en 
de eigenheid van de plek . In de loop der tijd zijn er steeds meer 
oplossingen gekomen om de drie aspecten van de waterproblematiek; 
overlast, droogt en onve il igheid, te beperken . Deze oplossingen kan 
men grofweg indelen in drie groepen: voorzieningen ter bescherming of 
voorkom ing van overlast en droogte, ruimte voor het water en de derde 
groep oplossingen zijn de aanpassingen aan gebouwen (voornamel ijk 
voor de factor veiligheid) . Vooral de laatste jaren van de 20e eeuw en 
in de 21 e eeuw speelt de aandacht voor oplossingen een nog grotere 
rol. De oplossingen warden gezocht in een bredere context ; niet meer 
alleen bij de bron (voorzieningen en ruimte voor water) moor ook naar 
oplossingen bij het object in de vorm van aanpassingen aan gebouwen 
of nieuwe woonvormen . Een nieuwe oplossingsricht ing dient gezocht te 



warden in een combinotie van zowel ruimte voor water ols aongeposte 
woonvormen. Accenten die onderdeel uitmoken van deze 
oplossingsrichting zijn flexibiliteit, zichtboarheid van het water, 
meervoudig ruimtegebrulk, cultuur, cultuurhistorie, notuur en de 
integrotie van water, stedebouw en notuur. 
Belongrijk is dot de opgove strookt met de eigenheid van de plek; de 
genius loci, en de cultuurhistorie van het gebied. Door te kiezen voor 
een gebiedsgerichte benodering zol het pion niet op meerdere locoties 
te projecteren zijn en zodoende een hogere kwolitotieve woorde 
hebben. 

Somenvatting 
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Probleemomschrijving + doelstelling 

1. PROBLEEMOM5CHRIJVING 
Water speelt een belangrijke rol in het hedendaagse /even. Het /ichaam van de mens bestaat voor 70% 
uit water. Men kan zeggen dat water de basis is voor het lichaam. Men drink/ indien het /ichaam 
behoefte heeft aan meer water, de mens stoat water at bij een te grate hoeveelheid water of hitte en 
daarnaast speelt water bijvoorbeeld bij de spijsvertering een essentiele rol. Maar ook op een grater 
schaalniveau blijkt de grate invloed van water. De laatste jaren staan de kranten vol met berichten over 
wateroverlast, watertekorten en waterkwaliteit. De hoogwaterstanden in 1993 en 1995 zijn nationale 
voorbeelden, maar andere landen hebben eveneens te kampen met waterproblematiek. Zoa/s 
bijvoorbeeld uit het artikel "Regen en asfalt mange/en Zuid-Frankrijk" in de Volkskrant van 5 december 
2003 blijkt, kampt Zuid-Frankrijk bijna elk jaar met overstromingen; een gevolg van de scheiding van 
de disciplines water, natuur en stedebouw. Bomen zijn gekapt, vervangen door wegen en op de locatie 
waar voorheen een riviertje stroomde is asfalt in de plaats gekomen. 

Het voorbeeld van Zuid-Frankrijk is een van vele voorbeelden, die laten zien dater zowel sprake is van 
een interdisciplinair als een mondiaa/ probleem. Op het gebied van de waterproblematiek is er sprake 
van een interdisciplinair probleem met betrekking tot de disciplines water, natuur enerzijds en 
architectuur en stedebouw anderzijds. Het probleem op mondiaa/ niveau heeft betrekking op een 
aantal componenten zoals zeespiegelstijging, klimaatveranderingen (resulterend in toenemende 
regenval en dus toenemende rivierafvoeren) en in Nederland is daarnaast sprake van een 
verdergaande bodemdaling. Hierdoor ontstaat er een ruimteclaim voor water, dat echter niet de enige 
ruimteclaim in ons land is. Andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven vragen ook ruimte 
waardoor er een conflict ontstaat tussen de diverse ruimtevragende aspecten. Met name door de 
toenemende verstedelijking en intensivering van het ruimtegebruik, warden zo de mogelijkheden om 
water de ruimte te geven die het vraagt, steeds kleiner. 

~ ·,.:·. f. f STRUCTURELE INVALSMOEI( EN INTEGRATIE<, ~: · .. : ._~ . . . ' .,, , . . . ~ ' , . 'r. 
Water ken! een veelzijdigheid aan rollen en functies, zoals een transportfunctie, water is noodzakelijk 
voor natuur, recreatie, drinkwater en koelwater, het is een voorziening voor de industrie en kan 
even-eens gezien worden als een kwaliteitsdrager voor stedebouwkundige opgaven. In de loop der tijd 
zijn de accenten van de verschillende rollen en functies verschoven en veranderd. Van oudsher zorgt 
water voor een bepaalde ruimtelijke opzet in structuur en vorm: de grachten uit de zeventiende en 
negentiende eeuw zijn hierbij een voorbeeld van een link tussen water en stedebouw. 
Een eeuw later verzwakte de structurerende rol van het water, maar de laatste jaren zien we een 
herintroductie van het water door stedebouwkundigen. In de Vijfde Nola op de Ruimtelijke Ordening 
word! het water al gezien als een ordenend principe. Door het gescheiden karakter tussen verschillende 
disciplines; stedebouw, civiele techniek, landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning heeft het water 
in de tegenwoordige tijd vaak een structurerende rol, maar nog niet altijd een functionele rol in het kader 
van de waterproblematiek. Een combinatie van deze disciplines zou een volgende slap kunnen zijn in 
relatie tot de toenemende waterproblematiek; op deze manier kan men de bedreiging van het water 
ombuigen naar een kans en kan het water meer en meer gezien gaan worden als een 

4 ontwerpvariabele. 



t . 2. PROGRAMMATISCHE INVALSHOE~ 

Een belangrijk aspect bij het maken van stedebouwkundige plannen is 
de flexibiliteit. Deze flexibiliteit van plannen wordt meer en meer 
belangrijk. Het leegstaan van kantoorpanden vandaag de dag laat 
zien dat er antwoord gegeven is op de destijdse vraag naar 
kantoorruimten, maar dat wanneer deze vraag verzwakt en ruimten 
leegblijven staan er nauwelijks mogelijkheden zijn om ruimten te 
vullen en leegstand te voorkomen. De maatschappelijke en 
economische dynamiek vragen dus om een grote mate van flexibiliteit. 
Flexibiliteit zorgt ervoor dat een stedebouwkundig plan niet alleen op 
het moment van ontwerpen zal voldoen aan de vraag in de markt, 
maar dat er ook ingespeeld kan worden op de toekomstige behoeften. 

Probleemomschrijving + doelstelling 

t .3 DOELSTELLING 

De probleemomschrijving resulteert in een algemeen doel en een 
gebiedsspecifiek doel. 

Algemeen doel 
lnzicht verkrijgen in de wederzijdse invloed (kansen en 
bedreigingen) tussen stedebouw en water. Waarbij water 
naast de bestane structurerende en intentionele rol des te 
meer een functionele rol heeft. (Deel I) 

Gebiedsspecifiek doel 
Het maken van een Masterplan voor (de omgeving) van 
Stadsblokken te Arnhem, waarbij wordt ingespeeld op de 
combinatieclaim van ruimte voor stedebouw, water en 
natuur, en flexibiliteit een belangrijke positie inneemt. 
(Deel II) 

Wat word! in dit afstudeerproject verstaan onder een masterplan? 
Een masterplan is een onderlegger voor een gebied voor de openbare 
ruimte, gebouwen en het karakter van het gebied. Deze onderlegger 
maakt de ruimtelijke intenties met betrekking tot het gebied duidelijk 
maar schrijft geen exacte vorm voor. Details voor de toekomst zijn niet 
in dit masterplan opgenomen. 

Vrijdag 5 december 2003 de Volkskrant 

Regen en ~sfalt mangelen Z-Frankrijk 
Reportage , Watervloed heeft vrij s·pel, doordat veel hellingen rond Marseille zijn kaalgekapt voor wegen- en woningbouw 
Ook in 2000 en 2002 was het 

ak in Zuid-Frankri jk. Bruine 
derrie bedekt dit jaar weer de 
straten. 'We waren voorbereid 
op de zwaarste buien van het 
cecennium.' 

Van onzecorrespondent 
Fokke Obbtma 
LA BARASSE 

ij hcbben met een mondiaal 
roblccm te mak.en, als je het mij 

gt : de opwarmin1 van de ur• 
e. Hcl Is werketijk icder jaar ruk 
ier in Zuid-Prankrijk.' De 51 -ja
. ae Roger Peruccha zit krom1e-

cn op een stoe!tje voor iijn 
uis en vraqt zich al wat hem ii 
verkomcn. Om hem httn i1 het 

os: reddinpwerken lopen al 
aan, hun vrachtwagens en trac

ren makrn een enonn kabaal en 
era! zijn menten bezi1 modder 
kruiwaae111 te schrppen. 

....... 

Bruine derrie is allts wat res
teert van de vloedgolf van mun
dagavond, die de benedenverdie• 
ping van het huis van de familie 
Peruccha twee meter onder water 
zette. Die stand was in een kwar• 
tier bereikt, een tijdspanne wurin 
de door een hernia gekwelde Pe· 
ruccha met zijn vrouw en dochter 
zoveel mogelijk spullen naar hun 
bovenverdieping sleepten. De eer• 
ste hulp kwam pas na twee uur. 
'We waren zo bang dat het water 
nog verder zou stijgen, we hebben 
nog geluk gehad', zegt de 22-jarige 
dochter Audrey, met modderspat• 
ten in haar gezicht 

Dal gcluk is relatte(, want terwijl 
Marstille weer normul runctio• 
ncert, strijdt het voorstadje La Ba· 
ruse nog tegen de modder. e.n 
dan alleen in die ene strut waar 
het huis van de familie Ptruccha 
1tul Met tweehonderd aedupecr• 
den gelden die als het zwunt ac• 
lrorfcn aebied van Marseille en 
omstrtken. In heel Zuid-Frank
rijk raakten ticnduizend mensen 
dakloos en vielen er vijf dodcn. 

'Er zijn hier temninstc gecn do• 
den of gcwonden gt..-vallcn', stelt 
Audrey opgewckt. Ook zij vraagt 
z.ich af waarom juist haar huis zo 
is gctroffen. ·Ze hebbcn gcloof ik 
ecn rivienje dat verdcrop stroom
de door een trottoir vervana:cn . 
Hct water had vrij spel. ' Ecn rond
lopcndc vcrzekeringsman hedt 
een andcre verklaring: de bomen 
op een nabij gelegen berg zijn on
tangs gekapt en door wcgcn ver
vangen. Doel was de bnmdweer 
doorgang te geven 'om in de zo
mer de ~branden goed te kun 
nen bcstrijden', grimlachl hij . Ge
volg: vrijc doorgang voor hct re
aenwatcr, omdat er g«n aa rde 
was om in weg te ukkcn. 

Het probleem van oprukkcnd 
asralt en beton voor woninibouw 
noemen Zuid-Fr3nsc autoriteiten 
veelwldig als de vraag wordt ge• 
steld waarom de regio er maar 
niet in slugt zijn waterprobleem 
onder con trole te krijgen. Over
vloedige regcnval en oventromin
gen leidden ook al in 2000 en 
2002 tot rampen - ecn onderge-

stroomd Zuid -Frankri jk dreigt 
een jaarlijks ritueel te warden . 

·Jullie hebben het in Nederland 
ecn stuk gemakkelijker met die 
langzaam stijgende rivieren, dat 
zic je aankomen. Hier gaat het 

Overstromingen 
dreigen jaarlijks 
ritueel te worden 

ccht razendsnel. Het riviertje dat 
hicr buiten zijn oevers trad, staat 
negen van de twaalr maanden 
droog', zegt Patrick Magro, loco
bul'iemeesler van Scptemes-les
Vallons. Hij zit met kaplaarzen In 
het st.adhui1 want ook in zijn huis 
is het waterbinnen1.estroomd: 'De 
eerste dapn sing 1k halfbloot de 
deur uit naar mijn went.' 

Hij somt de maatrqelen op die 
er de afgelopen jaren zijn geno
men om over,iloedige reaenval 

aan te kunnen : constructics waar• 
door het water nict over, maar 
onder de wt.-g door wordt aclcid : 
bouwverboden op gcvaarlijke 
plekken ; bassins om overtollig 
water in op le slaan. ·We zijn 
voorbereid op de zwaarstc bu ien 
van het d«ennium maar nog nict 
op de zwaarsce van de ceuw, mis
schien was dat nu we\ aan de 
hand.' Nog mecr bauins moeten 
er komen, stelt hij, in navolging 
van burgemeester Gaudin van 
Marseille. 'We hebbcn er nu vijf ll 
zes in de regio maar er mocten er 
zekcr nog lien l vijfticn bij ko
mcn ', aldus Magro. 

Behalve de politiek moctcn ook 
de buriers zich vcrantwoordelij
kcr gaan gedragen. 'Nu is iedercen 
zich zeer van het gevaar bcwust , 
maar over een tijdje willen ze toch 
weer ergens bouwen waar hel ee
vaarlijk is en bcgrijpen ze niet dat 
dat niel kan.' 

·Overstromingen zijn er in dezc 
st reek altijd &CWCCSL De Rhtine is, 
mel al het water dat razendsnel uit 
de Alpen komt, nu eenmaal een 

ge\'anrlijker rivicr dan de lli jn of 
de Maas·. stclt de bijna IX'jaarde 
Roger Me"i vast. Hij is de conmm 
nistische burgcmc-cster ,•an Gar 
dannc, ccn stadjc te n Wt5ten van 
~.,Jarsci llcwaa r hct noodw1.•cr gcen 
va t op kreeg: de .11'watcrin!l wcrktc 
er perfect. •Misschien hebbcn we 
gcluk gehad , maar we hcbbcn ook 
jarenlang in prevcntie ~e·1nve:1-
tecrd. Dat doct nict icdcrc gc
mcente want electoraal lcvert hct 
natuurlijk nicl vcel op', zegt Mc"i. 

President Chirac en ministe r 
Sarkozy waren woc nsdaJl in 1.ijn 
stad om hct crisii.ccntrum voor de 
hclc regio tc bczuckcn . De presi
dent riep er dat 'de slac htuffni1 
kunnen n;,kenen op de solidaritcit 
van de natie nu en in de tuc• 
komst'. 

Mer haalt er zijn schoudcrs over 
op: de communist was nict ultgl'· 
nodi&d om bij het bczoek van hct 
staatshoofd 11a11wezig te zijn. 'Met 
hct crisisccntrum brcng.en wij hi ct 
de solidaritcit in de praktijk; .t.: 11 
hcbben er alecn maar hun mond 
over vol.' 5 
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Probleemomschrijving + doelstelling 

1.-4 LEESWIJZER 

Het afstudeerverslag bestaat uit twee onderdelen: het voorliggende 
algemene deel , deel I, over de wederzijdse invloed tussen stedebouw 
en water; Stedebouwkundig water, waterkundige stedebouw en het 
gebiedsspecifieke deel , deel 11 , waarbij Stadsblokken in Arnhem 
centraal staat. 

Stedebouwkundig water, waterkundige stedebouw is opgebouwd uit 
een zestal hoofdstukken. Veelal worden de hoofstukken afgesloten 
met een praktijkvoorbeeld. Deze praktijkvoorbeelden verduidelijken de 
materie van het betreffende hoofdstuk. Het eerste hoofdstuk betreft de 
methode van de analyse. Het tweede hoofdstuk gaat in op de 
waterproblematiek: de rol die het water door de tijd heen heeft 
gespeeld en de verschillende (praktische) oplossingen voor de 
waterproblematiek. Oat de toenemende vraag naar water niet alleen 
een bedreiging of een negatieve ontwikkeling is laat hoofdstuk vier 
zien . In dit hoofdstuk word! de kwaliteit van water in 
stedebouwkundige opgaven besproken. De nadruk ligt hierbij op 
meervoudig ruimtegebruik en de potenties van water in het kader van 
cultuurhistorie en de eigenheid van de plek. Het vijfde hoofdstuk is de 
conclusie van deze analyse beschreven in een algemeen gedeelte en 
weergegeven in een schematisering. Dit hoofdstuk word! afgesloten 
met een projectie van deze conclusie op een praktijkvoorbeeld. Oil 
algemene deel , deel I, eindigt in een literatuurlijst; hoofdstuk zes. 



Probleemomschrijving + doelstelling 
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Methode 

2.. METHODE 
Water, en dan met name rivierwater, heeft een aantal functies en betekenissen. Zoa/s figuur 2. 1 laat zien heeft het een transportfunctie, is het 
noodzakelijk voor natuur, recreatie, drinkwater en koe/water, is het een voorziening voor de industrie en /andbouw en kan het gezien warden als 
een kwaliteitsdrager voor stedebouwkundige opgaven. Oaarnaast is de factor veiligheid van belang bij water en brengt water een bepaalde 
pro-blematiek met zich mee. Deze problematiek van water, met aspecten zoa/s wateroverlast, droogte en waterkwaliteit, vormt de basis voor de 
analysefase van dit afstudeerproject. Gepaard met het op/assen van deze waterproblematiek gaat de kans van het water in een 
stedebouwkundige opgave. In dit hoofdstuk zal de methode van analyse van de waterproblematiek toegelicht warden. 

1.. 1 ANALYSE WATERPROBLEMATIE~ 

Het onderwerp waterproblematiek word! besproken aan de hand van 
een viertal aspecten: periodisering, praktische oplossingen, 
cultuurhistorie en gebruikswaarde en het aspect genius loci. Figuur 2.2 
geeft dit weer. Naas! de minpunten van de aanwezigheid van water; 
droogte, overlast en dergelijke zorgt water voor kwaliteiten in een 
woonomgeving . 

In paragraaf 3.1 word! antwoord gegeven op de vraag welke rol het 
water door de tijd heen heeft gespeeld (in met name Nederland). 
Praktische oplossingen zijn voorbeelden van oplossingen voor de 
toenemende waterproblematiek, zoals dijkverzwaringen, het a/graven 
van rivieren en retentiegebieden. 
Het aspect cultuurhistorie zal aandacht schenken aan de rol van 
cultuurhistorie bij huidige stedebouwkundige plannen waarin water 
een belangrijk aspect is. In hoeverre speelt de cultuurhistorie in op de 
gebruikswaarde van het water? 
Genius Loci betreft het specifieke karakter van een opgave. Is het 
stedebouwkundig plan of concept specifiek voor een bepaalde 
locatie? Of zou deze eveneens toegepast kunnen warden op een 
andere locatie? Met andere woorden: in hoeverre speelt het 
stedebouwkundig plan in op de eigenheid van de plek. 

De vier aspecten zullen besproken warden en aan de hand van 
praktijkvoorbeelden warden verduidelijkt. Bij de bespreking van de 
verschillende praktijkvoorbeelden zal er tevens een reflectie 
plaatsvinden van het voorafbesprokene. 

Een samenvattende paragraaf zal de relatie tussen de deelaspecten 
beschrijven . 

t::::J 

Transport 
Veil igheid 

Natuur 
Recreatie 
Drinkwater 
Koelwater 

Voorziening (industri e+landbouw) 
Kwaliteitsdrager ( tegengaan vervlakking) 

Problematiek 

Figuur 2. 1 Functies en betekenissen van water 

Waterproblematiek Kwaliteit van het water 

Periodisering Praktische 
oplossingen 

Retenties . 
groene rivie ren , 

meervoudig 
ruimtegebruik en 

fina ncier ing 

--::::::=:....-===--.~/ 
Keuze 

plangebied 

Stadsb lokken 
Rrnhern 

Een spec ifieke 
opgave, e igenheid 

van de p lek 

Praktijkvoorbeelden 

- Ruwenbos . Enschede 
- Hafenc it y. Hamburg 

- Aoerde lta. Roe rmond 
- Ontdempen haven. Breda 

- IJburg , Amsterdam 

Figuur 2.2 Plan van aanpak analyse waterproblematiek 



2..2. PROJECTIE 

De aspecten worden in hoofdstuk 5 geprojecteerd op het 
praktijkvoorbeeld Stadtlagerhaus in Hamburg. 
De deelaspecten zullen eveneens bij de analyse van het studiegebied 
Stadsblokken aan de orde komen. (Hoofstuk 2, deel 11) 

Methode 
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Waterproblematiek 

3 . WATERPROBLEMATIE~ 
Zoals reeds eerder vermeld staan in deze analyse van de waterproblematiek vier aspecten centraal. De periodisering, praktische oplossingen, 
cultuurhistorie en genius loci. In dit hoofdstuk zullen de componenten passeren die betrekking hebben op de waterproblematiek (periodisering 
en praktische oplossingen). In hoofdstuk 4 zullen de overige aspecten aan bod komen die laten zien dat water en de waterproblematiek oak 
kwaliteiten met zich mee kan brengen. 

3. f PERIODISERING 

Water heeft door de eeuwen heen een grate rol gespeeld in 
Nederland. Grofweg valt de tijdbalk te verdelen in een zestal perioden: 
de Natuurlijke waterstaat, de Defensieve waterstaat, de Offensieve 
waterstaat, normalisering en regulering van de rivieren, bedwinging 
van de zee (Van der Ham, 2003). Wellicht is hedentendage, dus in de 
21 e eeuw, een nieuwe periode aangebroken met een nieuwe omgang 
met water. (Figuur 3.1 ). 

3.1.1 De Natuurlijke waterstaat 
Tot 1000 n. Chr 
Natuurlij'k, dynamisch 

De eerste periode in de fasering van de waterproblematiek word! 
betiteld als de Natuurlijke waterstaat. De mens had in deze periode 
nauwelijks vat op de natuurlijke dynamiek van het water. Het 
landschap van Nederland bestond voornamelijk uit veenwildernis 
achier een vrij gesloten kustlijn. Op hoger gelegen gedeelten in het 
westen, duinen en oeverwallen langs de rivier, en in het oosten van het 
land werd op zandgronden gewoond in gehuchten en buurtschappen. 
De landsheren verplichten onderdanen om het land tegen vijanden 
inclusief het water le verdedigen. 
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3.1.2 De Defensieve waterstaat 
1000-14e eeuw 
Defensief, ontginningen en dijken 

Rand het jaar 1000 kwam er een einde aan de Natuurlijke waterstaat 
en werden grate delen van het (veen)land ontgonnen. Resultante van 
deze ontginningen was landverlies en omstreeks he! jaar 1200 waren 
hierdoor grate delen van he! westen van Nederland dermate 
inge-klonken dat ze beneden de zeespiegel kwamen te liggen. Een tijd 
van rampen en overstromingen van delen van het land was het 
gevolg. Om dit alles tegen te gaan werden er dijken gebouwd en 
dammen in de veenriviertjes ontworpen; de ene keer hadden de dijken 
en dammen succes de andere keer won het water zoals bijvoorbeeld 
tijdens de St. Elisabethsvloed (1421) dat een van de welvarendste 
gebieden trot. Dordrecht kwam destijds ineens aan zee te liggen. Het 
krekengebied dat deze St. Elisabethsvloed trot is echter nooit 
herwonnen; beter bekend als de Biesbosch. 

Nederland oefende in de tijd van de Defensieve waterstaat veel 
invloed uit op het watersysteem. Om dit alles le reguleren werd rand 
1250 een centraal-decentraal stelsel van bevoegd bestuur en regel
geving ingesteld. De rol die het waterbeleid in die tijd speelde in de 
samenleving blijkt uit de bemoeienis van mensen met gezag en roem. 
De eerste graven van Holland en ook Willem van Oranje en Prins 
Maurits verwierven grand, geld en aanzien door het land te bedijken. 
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Figuur 3. 1 Perioden in de waterproblematiek 



3.1.3 De Offensieve waterstaat 
15e eeuw 
Offensief en molentechniek 

De komst van de molen lag ten grondslag aan de ommekeer van 
Defensieve naarOffensieve waterstaat. Het land kon nu bemalen 
worden en zo werd vanaf de vijftiende eeuw het verloren land weer 
langzaam aan herwonnen door middel van droogmakerijen. De 
land-aanwinning, landbehoud en landexploitatie vereisten kennis en 
technisch vernuft en stimuleerden zo wetenschappers. Grootschalige 
projecten als de Beemster zijn voorbeelden van ingenieurskunst van 
hoog niveau in de zeventiende eeuw. 

De overheid lie! een natte infrastructuur aanleggen voor de 
verplaatsing van en over water. Deze infrastructuur was ten behoeve 
van het transporteren van overtollig water naar zee, het aanvoeren 
van water naar landbouwgebieden, doorstroming van stilstaande 
wateren le garanderen en om goederen en personen te vervoeren. 

De welvaart en voorspoed van deze periode dankte Nederland voor 
een groot gedeelte aan de verbondenheid met water; kanalen werden 
gegraven om de handel le bevorderen en waterlinies met hun torten 
vormden indrukwekkende middelen van afschrikking. 

De molen bleek echter niet de oplossing; bij geen of nauwelijks wind 
kon het land niet worden bemalen. Daarnaast werd het steeds 
moei-lijker het land droog te houden door voortdurende bodemdaling. 
De rivierenproblematiek kon tenslotte eveneens niet met de 
molentechniek worden opgelost. Van de achttiende eeuw tot in de 
negentiende eeuw kreeg het rivierengebied daardoor nog steeds te 
maken met diverse rampen. Herhaaldelijk kwam het hele 
rivierengebied van de Duitse grens tot Papendrecht helemaal of 
gedeeltelijk ender water te staan. 

3.1.4 Normalisering en regulering van rivieren 
19e eeuw 
Normalisering, regulering van rivieren 

De rivierenproblematiek uit de achttiende en negentiende eeuw werd 
omstreeks 1850 opgelost, na langdurig onderzoek en uitgebreide 
gegevensverzameling, door het normaliseren en reguleren van de ri
vieren. (Onder normaliseren wordt verstaan het verbreden, verdiepen 
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of plaatselijk rechttrekken van waterloopgedeelten .) Nieuwe 
riviermonden, zeals bijvoorbeeld de Nieuwe Waterweg, de Bergse 
Maas en de Nieuwe Merwede, werden daarnaast aangelegd zodat het 
water sneller naar zee kon stromen. Deze grootschalige ingrepen 
zorgden ervoor dat de kans op weer een grote ramp uitermate klein 
werd, maar ook voor aantasting van het bestaande rivierenlandschap. 
Door de aanleg van reguleringsdammen werd het gemakkelijker om de 
buitendijkse gebieden te bedijken tegen lagere 
zomerhoogwaterstanden en geschikt le maken voor veeteelt. 

De aangelegde normalisatiewerken dienden niet alleen de 
hoogwaterbeheersing volledig, ook de scheepvaart. Door deze werken 
kon de scheepvaartverbinding van Rotterdam en Amsterdam met het 
achterland zich tors ontwikkelen. 

3.1.5 Bedwingen van de zee 
20e eeuw 
Norma/isering, kana/isatie en zee 

De negentiende eeuw stond in het teken van het bedwingen van de 
rivieren, een eeuw later in het teken van het bedwingen van de zee. De 
afsluitingen van de Zuiderzee en de Deltawerken zijn hier 
voorbeelden van. De twintigste eeuw was een periode waarin men zich 
nog minder liet afschrikken door het water; men ging zelfs op 
laaggelegen gronden wonen. Dit had ruimtelijk tot gevolg dat van 
eeuwenoude structuren werd afgedaan en er juist veel minder 
rekening met water gehouden werd. Een groot aantal grachten, 
singels, havens en kanalen werden in deze periode in veel 
Nederlandse steden gedempt; wat laat zien dat er weinig oog was voor 
landschappelijke waarden en belangen. Water zag men in deze 
periode als een potentiele bron voor Nederland; uit water kon land 
gewonnen worden door inpoldering. De sturingsmogelijkheden van de 
waterhuishouding en scheepvaart werd aanzienlijk vergroot en verbe
terd in de jaren dertig en zestig van de twintigste eeuw. Rivierkundige 
ingrepen zeals kanalisatie zorgden voor deze verbetering. 

Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw groeide de behoefte naar 
meervoudig ruimtegebruik. Trends zeals toename van de verstedelij
king, intensivering van de landbouw, behoefte aan recreatiegebieden 
en groei van de mobiliteit lagen hieraan ten grondslag. Het watersys
teem moest hiervoor geschikt gemaakt worden, vandaar dat er 
gezocht werd naar afstemming tussen de bestaande regelingen. Deze 
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werd formeel met de aanvaarding van het beleidsconcept lntegraal 
Waterbeleid volgens de watersysteembenadering ; de notities 
'Omgaan met water'(1985) en 'Derde nota waterhuishouding' (1989). 

Aan het einde van de twintigste eeuw word! het aspect water weer 
gei'ntroduceerd in stedebouwkundige plannen. Voorbeelden hiervan 
zijn Leidsche Rijn in Utrecht en de wijk Meerhoven in Eindhoven. In 
deze periode wordt een start gemaakt met een nieuwe denkwijze die 
in de 21 e eeuw wordt doorgezet. In plaats van het werken aan kana
lisaties wordt er gestart met het reconstrueren van de oorspronkelijke 
natuurlijke situatie. De loon hiervoor werd reeds in 1985 gezet met het 
Plan Ooievaar: een plan dat de inrichting van het toekomstig 
overstromingsgebied van de Rijn en de Maas in midden Nederland 
presenteerde. De uiterwaarden werden gereconstrueerd naar de oor
spronkelijke situatie en zouden weer ruimte gaan bieden aan water. 

3.1.6 Nieuwe omgang met water? 
21e eeuw 
Natuur, milieu, dynamisch, veiligheid en kwaliteit 

De eenentwintigste eeuw zal in het teken staan van een nieuwe 
omgang met water, aldus het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Twee aspecten liggen aan deze trendbreuk ten grondslag. Allereerst 
de toenemende aandacht voor natuur en milieu. Daarnaast hebben de 
hoge rivierwaterstanden van 1993 en 1995 indruk gemaakt. De 
rivierenproblematiek ligt ten grondslag aan een nieuw waterbeleid: he! 
'Waterbeleid van de 21 e eeuw'. 

Het probleem 
Toekomstverkenningen maken duidelijk dat in de toekomst de kans op 
rivierstanden zoals in 1993 en 1995 en de kans op levensbedreigende 
overstromingen in Nederland zal toenemen. Wateroverlast zal dus 
vaker optreden , de economische schade als gevolg van verdroging 
zal toenemen en kwaliteitsdoelen van het oppervlaktewater en wellicht 
ook van he! grondwater zullen niet of zeer moeilijk gehaald worden . 
Daarnaast maken toekomstverkenningen duidelijk dat er drie 
drijvende krachten ten grondslag liggen aan een verandering in de 
waterhuishouding die men de komende vijftig jaar verwacht: 

Klimaatveranderingen 
De meeste wetenschappers zijn erover eens dat het klimaat, en 
dus ook het klimaat in Nederland, de komende decennia 

l 6 aanzienlijk verandert. Die verandering zal zich uiten in ten 

eerste nattere winters: de hoeveelheid neerslag neemt tot 2050 
in de winter toe met circa 10%. Daarnaast in drogere zomers 
door sterke toename van de verdamping en een reductie van de 
neerslag in de zomer van enkele procenten . Extreem weinig 
water is ook een overlastprobleem en kan tot grote 
economi-sche schade leiden. Wanneer het watertekort lang 
aanhoudt, kan dit tot substantiele problemen leiden in de 
drinkwatervoorziening, scheepvaart en verdroging. 
Een resultante van de klimaatveranderingen is de stijging van 
de zeespiegel. De afgelopen eeuw is de zeespiegel 20 cm 
gestegen. Men verwacht een grotere stijging in de komende 
eeuw; namelijk een stijging van de zeespiegel van 9 tot ca 88 
cm. Door de intensieve regenval zullen de grote rivieren en de 
boezems meer water te verwerken krijgen. (Pieterse, 2003) 

Bodemdaling 
Parallel aan de klimaatveranderingen is de daling van de 
Nederlandse bodem. Bij bodemdaling gaat het om een 
combinatie van tektonische daling, delfstofwinning en oxidatie 
van veenbodems (inklinking). In laag Nederland is de verwachte 
bodemdaling voor 2050 tussen de 2 en 60 centimeter. 
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2000) 

Politieke krachten 
De laatste drijvende kracht is de politieke kracht. In de komende 
decennia moet namelijk voldaan worden aan allerlei 
internationale afspraken zoals het bereiken van een goede 
ecologische kwaliteit en duurzame bescherming van grond- en 
oppervlaktewater (Europese Kaderrichtlijn Water) , het halen van 
natuur-ambities (Vogel- en Habitatrichtlijnen) en het waarborgen 
van de veiligheid rondom de grote rivieren. 
Naast internationale afspraken zijn er nationale politieke 
krachten zoals he! Waterbeleid van de 21e eeuw; een advies 
van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw. De Watertoets is 
een van de instrumenten om het nieuwe waterbeleid van de 21 e 
eeuw vorm te geven. Kortweg kan men zeggen dat de 
Watertoets moet voorkomen dat de bestaande ruimte voor water 
geleidelijk afneemt door andere functies . 

De bovengenoemde drie drijvende krachten spelen niet enkel in 
Nederland een rol. Uit diverse berichtgevingen in de kranten mag 
duidelijk zijn dat wateroverlast niet uitsluitend iets is waarmee 
Nederland le kampen heeft. Uit een krantenartikel in de Volkskrant 
begin december 2003, zie hoofdstuk 1, blijkt dat ook Zuid Frankrijk le 



maken heeft met overstromingen die he! gevolg zijn van hevige 
regenval. He! artikel maakt duidelijk dat er inderdaad sprake is van 
een mondiaal probleem: "Wij hebben te maken met een mondiaal 
probleem als je het mij vraagt ... 11 di! heeft dan met name betrekking op 
de hier bovengenoemde drie krachten. Daarnaast is er sprake van een 
interdisciplinair probleem; een gap tussen de verschillende disciplines: 
tussen he! landschappelijk karakter (water en natuur) enerzijds en 
stedebouw en architectuur anderzijds. Citaten zoals 'Ze hebben 
geloof ik een riviertje dat verderop stroomde door een trottoir 
vervangen. Het water had vrij spef' .... 11 de bomen op een nabijgelegen 
berg zijn onlangs gekapt en door wegen vervangen11 benadrukken 
deze discrepantie. 

Figuur 3.2. Ook in Eindhoven is sprake van een interdisciplinair probleem tussen natuur, water en stedebouw. Tijdens Koninginnedag 
2004 staan diverse tunnels in de binnenstad blank omdat het water, na zware regenval, niet snel weg kan. (door de grote 
hoeveelheid verharding) 

Woterproblemotiek 
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WATERBELEID 2.1 E EEUW 
In het Waterbeleid 21 e eeuw wordt duidelijk uiteengezet dat het 
watersysteem nu en voor de toekomst niet op orde is. lnspanning 
is nodig om te zorgen dat de veiligheid niet verder afneemt en de 
wateroverlast niet verder toeneemt door de ingezette 
klimaatveranderingen en bodemdaling. Het waterbeleid dient 
verder in te spelen op toekomstige ontwikkelingen rond klimaat, 
bodem, bevolking en economische waarde, in plaats van te 
reageren op gebeurtenissen. Sleutelbegrippen zijn 'meer ruimte 
voor water'en 'waterbewust bouwen en inrichten'. Dit inrichten is 
gebaseerd op drie principes (Poorten en Ter Jong, 2001 ): 

1. Niet afwentelen (bestuurlijk, financieel en geografisch) 
2. Volgen van de drietrapsstrategie vasthouden-bergen

afvoeren 
3. Gebruikmaken van meer ruimtelijke maatregelen naast 

technische maatregelen 

DE WATERTOETS 
De Watertoets kan men zien als een procesinstrument bij het 
vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk 
beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke 
plannen en besluiten. Met waterhuishoudkundige aspecten moet 
men denken aan veilighe id , wateroverlast, riolering , 
watervoorzien ing, volksgezondhe id, bodemdaling, grond
wateroverlast, oppervlaktewaterkwal i tei t, grondwaterkwal iteit, 
verdroging en natte natuur. Het doel dat de Watertoets voor ogen 
heeft is 'het waarborgen dat waterhuishoudkundige 
doelstellingen expllciet en op evenwichtige wijze in beschouwing 
warden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante 
ruimtelijke plannen en besluiten.' Kortweg kan men zeggen dat 
de Watertoets moet voorkomen dat de bestaande ruimte voor 
water geleidelijk afneemt door andere functies. De Watertoets 
wordt voornamelijk toegepast bij streekplannen, 
streekplanuitwerkingen, regionale structuurplannen, gemeen
telijke structuurplannen, bestemmingsplannen en de ruimtelijke 
onderbouwing bij vrijstellingen op grond van artikel 19 WRO. Bij 
overige ruimtelijke plonnen is de Watertoets wettelijk niet 
verplicht, maar kan men het gebruiken als toetsingscriterio of 
toepassen om beleidsmatige en bestuurlijke redenen. 

De opgave 
De opgave is om in de komende jaren de regionale watersystemen le 
herstellen en aan meer gebieden een bergingsfunctie toe te kennen, 
voor zowel in natte als in droge tijden. Belangrijk hierbij is te kijken of 
water mee kan liften op andere, krachtigere functies: multifunctioneel 
gebruik van de ruimte. Vaak blijft momenteel het multifunctionele 
karakter sleken tot de verwevenheid van de twee functies natuur en 
water. Water zou bijvoorbeeld ook een antwoord kunnen vormen op de 
stijgende vraag naar wonen en werken in een natter wordende 
omgeving. Water heeft namelijk een grate aantrekkingskracht op 
mensen en wonen aan het water is erg geliefd. Op deze manier zullen 
de aspecten water, natuur en stedebouw niet langer gescheiden zijn, 
waarvan hedentendage sprake is, maar kunnen zij in toekomstige 
plannen ge"integreerd warden. 

De herintroductie van het water kost ruimte; water word! dus opnieuw 
een belangrijk element in de ruimtelijke ordening. De nieuwe relatie 
tussen water en ruimtelijke ordening kent een drietal ontwikkelingen 
(Nieuwenhuijze en Bijlmakers, 2001 ): 

Toenemende ruimteclaim voor water 
Het betreft hier vooral een functieverandering van het water. De 
zoektocht moet zich vooral richten op de ontwikkeling van meer 
integrale concepten. 

Water als kwaliteitsdrager voor stedelijke ontwikkeling 
Water in de ruimtelijke ordening word! een kwaliteitsdrager. 
Steden hebben ontdekt dat het waterfront de locatie is waar zij 
hun identiteit aan kunnen ontlenen. Water heeft naast een 
culturele en esthetische betekenis vooral ook een ruimtelijke 
structurele betekenis gekregen. 

Tegengaan van vervlakking van Nederland 
Water kan de vervlakking van Nederland tegengaan. Met behulp 
van regionale differentiatie wil men gebiedseigen kenmerken 
behouden en versterken. 

Naas! deze drie relationele ontwikkelingen speelt ook de samenleving 
een rol in de nieuwe omgang met water. De laatste jaren stelt deze 
samenleving eisen met betrekking tot het watersysteem. De eisen 
hebben betrekking op een aantal aspecten zoals veiligheid, kwaliteit 
van het water, eisen aan water als een duurzame energievoorziening, 
water als infrastructuur, aan de recreatieve functie van het water en 
tenslotte is men op zoek naar een herkenbare omgeving. Mensen 



zoeken identiteit in he! water, want water verschaft aan plekken een 
natuurlijke dimensie. (Godijn en Hemel, 2003) De opgave is daarmee 
he! water zichtbaar, voelbaar en hoorbaar te maken. 

3.1.7 Overeenkomsten en toekomstperspectief 
Kort en bondig word! iedere periode samengevat met een aantal 
termen zoals in de schematische weergave van de periodisering is le 
zien: (figuur 3.3) 

Periode 1: Natuurlijk en dynamisch 
Periode 2: Defensief, ontginningen en dijken 
Periode 3: Offensief, molentechniek 
Periode 4: Normalisering, regulering en rivieren 
Periode 5: Normalisering, kanalisatie en zee 
Periode 6: Natuur en milieu, dynamisch, veiligheid en 

kwaliteit 

De samenvattende termen en ook de schematische weergave laten 
zien dat men nu in een periode is beland die overeenkomsten vertoont 
met periode 1. Een tweetal termen ziet men zowel terug bij periode 1 
als bij periode 2, en er is sprake van een overlap in het schema van 
periodisering. De nieuwe omgang met water zal gekenmerkt worden 
door meer in le spelen op natuurlijke en landschappelijke waarden en 
op het dynamisch karakter van het water: water de ruimte geven die 
nodig is. 

Op de vraag of de volgende periode circulair overeenkomsten met 
periode 2 zal vertonen zal het antwoord hoogstwaarschijnlijk negatief 
zijn. De opeenvolgende perioden (Periode 2 en verder) zijn namelijk 
alien ontstaan en bevordert door bepaalde technische uitvindingen en 
know-how, zoals bijvoorbeeld de molentechniek. Het zou kunnen dat 
periode 7 gekenmerkt zal worden door een defensief karakter met een 
nieuw technische kennis; en daardoor wel overlap met periode 2 
vertoont, maar di! is vooraf moeilijk le voorspellen. 

Waterproblematiek 

Figuur 3.3 Schematische weergave totale periodisering 
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PRAl(TIJl(VOORBEELD PERIODISERING 
Ontdempen haven Breda 

20 

Een aantal van de in deze paragraaf behandelde eisen van 
de samenleving zijn al bij huidige stedebouwkundige plannen 
gecombineerd met de diverse relationele ontwikkelingen 
tussen water en stedebouw. In de zestiger jaren van de 
twintigste eeuw kon men spreken van een hausse van 
dempingplannen. moor in de 2le eeuw is een hausse van 
ontgravingplannen te signaleren. Een voorbeeld hiervan is het 
ontdempen van de haven in Breda . Deze haven is in 
1964 gedempt om destijds plaats te maken voor een 
verkeersader en parkeerplaatsen. Ten grondslog aan het 
ontdempen van de haven is allereerst het realiseren van een 
betere door- en afvoer van het water van de rivier De Mork. 
Ten tweede kan men het ontdempen zien als een ruimtelijke 
herwaardering, een verfraai ing. van dit gedeelte van de 
binnenstad. Het karakter van het water is per gebied 
aangepast en is bijvoorbeeld in het zuidwestelijk deel van de 
stad als beek vormgegeven . Het initiatief voor het 
ontdempen van de haven sluit aan bij de eis van de 
samenleving voor een herkenbare omgeving; het water zal in 
Breda daadwerkelijk zichtbaar, voelbaar en hoorbaar 
gemaakt worden. daarnaast sluit het aan op de eis van de 
recreatieve functie van water; de haven zelf. Niet alleen wordt 
op de eisen van de samenleving bij dit stedebouwkundig 
plan ingespeeld. evenzo op de relatie tussen water en 
stedebouw. Water kan in dit plan gezien worden als een 
kwaliteitsdrager voor stedelijke ontwikkeling; de haven kan 
gezien worden als een waterfront waaraan Breda identiteit 
kan ontlenen. Tenslotte kan het ontdempen van de haven in 
Breda eveneens beschouwd worden als een factor om 
vervlakking tegen te goon; door middel van het ontdempen 
van de haven tracht men gebiedseigen kenmerken te 
(her)ontwikkelen en te versterken . 
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5.1 PRA~TISCME OPLOSSINGEN 

Gezien de ervaringen van de laatste jaren met grote rivierafvoeren 
stijgt de aandacht voor een andere denkwijze dan hogere dijken en 
meer pompen. Dit word! niet langer gezien als een bruikbare 
oplossing voor de toekomst omdat verhoging van dijken een stijging 
van het waterpeil tussen de dijken met zich mee brengt. De gevolgen 
bij een doorbraak zijn dan veel grootser; een grotere hoeveelheid 
water zal dan he! land instromen. Creatieve en innovatieve 
oplossingen zijn dus gewenst, en bij voorkeur de ingrepen die 
meerdere doelen tegelijk dienen. De oplossingen zijn in deze 
paragraaf geclusterd naar veiligheid, overlast, droogte en de kwaliteit 
van het water. 

3.2.1 Veiligheid 
Hogere waterafvoeren en hogere zeespiegelstanden zorgen voor een 
toename van onveiligheid. Door deze combinatie word! de kans 
groter dat de maximumcapaciteit van rivieren of boezems word! 
overschreden. Hierbij moet men voor sommige polder- of boezemsys
temen denken aan een verhoging van de kans met een factor 4. 

Wat zijn mogelijkheden om di! toegenomen risico le verkleinen? 
Allereerst kan men dijken en kades verhogen. In het kader van de 
veiligheid dient een gebied le voldoen aan de norm van 1 :1250 jaar. 
Concreet houdt di! in dat he! gebied beschermd dient te worden tot 
een waterhoogte van vijftien meter. Het overgrote deel van het areaal 
in Nederland voldoet aan deze norm middels dijken. (Nieuwenhuijze, 
2004). Zoals reeds eerder is vermeld neemt, door negatieve 
ervaringen van de laatste jaren met grote rivierafvoeren, de aandacht 
voor een andere denkwijze dan puur verhogen toe. De gevolgen van 
een doorbraak van een verhoogde dijk of kade zullen immers groter 
zijn. Naast di! verhogen kan men zorgen dat de rivier zelf meer ruimte 
krijgt. Di! kan in de vorm van groene rivieren, binnendijkse 
overloop-polders, zogenoemde retentiegebieden, door he! aanleggen 
van bypasses of door he! uitgraven van uiterwaarden. De derde 
mogelijkheid is niet direct gerelateerd aan de rivier of de bescherming 
tegen de rivier, maar ligt bij de bouwwerken zelf. Bouwwerken kunnen 
worden aangepast, zodat schade voorkomen kan worden. Bij deze 
alternatieve mogelijkheden van bescherming dient men ook rekening 
le houden met de eerder genoemde norm (15 meter) 

Het praktijkvoorbeeld Stadtlagerhaus (pagina 24-25) laat zien dat de 
waterproblematiek niet alleen in Nederland speelt. Nederland is echter 

wel he! land waar een aantal rivieren uitmonden. Om de 
rivierenproblematiek aan te pakken dient men eveneens te zoeken 
naar maatregelen bij de bron ; daar waar de rivier ontspringt. Vandaar 
dat het maken van internationale afspraken over waterberging en 
overloopgebieden in stroomopwaartse landen evenzo een maatregel 
is om de veiligheid le laten toenemen. 

3.2.2 Overlast 
Op veel plaatsen is het watersysteem onvoldoende uitgerust om de 
verwachte toename van buien op le kunnen vangen of tijdig te kunnen 
afvoeren, waardoor er op deze locaties meer wateroverlast plaats zal 
vinden. Het noorden en westen van he! land zal le kampen hebben 
met een versterking van deze problematiek, als gevolg door de 
verwachte inklinking van veengronden in deze gebieden. De inklinking 
van de gronden zal leiden tot een toename van opkwellend grondwa-

Figuur 3.4 lmpressie overloopgebied 



ter. Opbarstgevaar kan he! resultaat zijn van een le grote waterdruk in 
ondi~p water: afsluitende veenlagen zullen dan openscheuren, 
waarna de betreffende polders permanent onder water komen te 
staan. Overlast kan beperkt worden door he! realiseren van een extra 
bergingscapaciteit of door he! water vast te houden. Di! kan door het 
waterpeil in polders tijdelijk le verlagen, sloten en beken le verbreden, 
kades le verhogen, inundatiepolders in le richten, sloten le verdiepen 
en/of he! maaiveld at le graven. Deze maatregelen kunnen een 
verarldering van functie of gewas ten gevolge hebben of een vraag 
naar extra ruimte. 

3.2.3 Droogte 
Klimaatveranderingen hebben tot gevolg dat de droogte in veel landen 
verder toe zal nemen. In ons land betreft het met name de hellende 
gebieden ten oosten van he! Amsterdam-Rijnkanaal en het 
noordoosten van Friesland en de provincie Drenthe. Droogte is een 
ernstig watertekort en treed! vooral in de zomermaanden in grote 
delen van Nederland op, zowel in he! oppervlakte- als in he! 
grondwater. De schade die he! gevolg is van dit ernstig watertekort 
dient voorkomen le worden door middel van structurerende 
oplo~singen. Men kan hierbij denken aan bijvoorbeeld he! 
verm1nderen van de watervraag, door het water langer vast le houden 
in gebieden, he! aanvullen van grondwater met gewasverandering of 
infiltratie van stedelijk regenwater en/of he! water le bergen in natte 
peridden en in de zomer gebruiken voor beregening. Een 
bergingsbassin is hiervan een voorbeeld. In de bassin word! 
gedurende nattere perioden water opgeslagen zodat in de zomer men 
water kan leveren om he! landbouwgebied le beregenen. 

3.2.4 Kwaliteit van het water 
Waterkwaliteit is als begrip op twee manieren le interpreteren in de 
context van de waterproblematiek. Ten eerste kan men waterkwaliteit 
omschrijven als een kwaliteit die ontstaat in een ruimtelijke omgeving 
als gevolg van water. Water is namelijk aantrekkelijk om aan of op le 
wonen. (de Klerk, 2003) Maar ook in stedelijke gebieden of natuurge
bied~n kan water een extra kwaliteit zijn. Dal men water kan zien als 
kwaliteitsdrager hebben we reeds eerder gezien in het hoofdstuk 
periodisering en hierop zal in hoofdstuk 4 verder op ingegaan worden. 

Naast water als kwaliteit kan men waterkwaliteit opvatten als kwaliteit 
van he! water. Deze waterkwaliteit blijft in veel plannen op de achier-

Waterproblematiek 

GROENE RIVIEREN EN RETENTIEGEBIEDEN 
Basis voor de gedachte van groene rivieren en retentiegebieden 
zijn de incidentele hoge waterstanden . Beide oplossingen 
hebben hetzelfde doel voor ogen: het afvoeren van piekafvoeren 
van de rivier naar de zee. Wat is het verschil tussen een groene 
rivier en een retentiegebied? 

Groene rivier vs. retentie ebied 
Bij een retentiegebied gebeurt het afvoeren van de piekafvoeren 
van de rivier door het deel van de afvoer, dot de capaciteit van 
het winterbed overtreft. tijdelijk ergens op te slaan. Na de 
afvoerpiek wordt het water weer op de rivier geloosd. 
Bij een groene rivier wordt de overtollige hoeveelheid water niet 
opgeslagen, moor afgevoerd door nieuwe rivierarm. De groene 
rivier kan altijd stromen. dus de timing is bij deze oplossing 
minder van belong. Door de beperkte breedte is de groene rivier 
overzichtelijker don het retentiegebied . Bovendien biedt het de 
mogelijkheid voor het ontwikkelen van nieuwe functiecombinaties 
en het benutten van het water in de ontwerpopgave. (van Buuren 
en Stroeken, 2003) 

De rivierkundige functie van de groene rivier en een retentie
gebied stelt beperkingen aan de gebruiksmogelijkheden van de 
betreffende gebieden. Deze beperkingen warden voor een deel 
bepaald door de frequentie waarmee de groene rivier of het 
retentiegebied gebruikt wordt. Ook zijn andere aspecten zoals 
seizoen. waterdiepte , waterkwaliteit, stroomsnelheid en golfslag 
van belong bij het gebruik van een retentiegebied of groene 
rivier . 

grond. Naas! de trits 'vasthouden-bergen-afvoeren' kan men een trits 
voor de waterkwaliteit formuleren: 'schoonhouden-scheiden-zuiveren'. 
(Kraal, 2003).De trap schoonhouden is mogelijk door ingelaten 
rivierwater direct achier he! gemaal le zuiveren. Onder scheiden 
verstaat men he! scheiden van schoon en vuil water. Met de trap 
zuiveren word! bedoeld dat er meer ruimte gecreeerd moet worden om 
natuurlijke zuivering op gang le helpen. Natuurlijke zuivering kan 
bijvoorbeeld gerealiseerd worden door wadi's. De waterkwaliteit kan 
daarnaast verbeterd worden door he! aanleggen van zeer brede 
natuurvriendelijke oevers. 
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PRAl(TIJl(VOORBEELD PRAl(TISCHE OPLOSSINGEN 
Stadtlagerhaus, Hamburg 

Een praktijkvoorbeeld van het bevorderen van de veilighe id 
door middel van het aanpassen van bouwwerken om op die 
manier schade te voorkomen is het Stadtlagerhaus in de 
Duitse stad Hamburg. Het Stadtlagerhaus-project is onderdeel 
van het masterplan Hafencity, dot de stad Hamburg weer 
terugbrengt naar de rivier de Elbe. In een tijdsbestek van 25 
jaar zal Hamburg een stedelijk gebied realiseren met een 
maritiem karakter. Het gebied za l gekenmerkt worden door 
het integreren van diverse functies zoals wonen, leisure, 
toerisme en bedrijvigheid. Circa 5.500 appartementen zullen 
herrijzen in Hafencity en meer don 20.000 banen zul len 
gecreeerd worden in dit gedeelte van de stad. Het concept 
van Hafencity houdt rekening met de specifieke ligging van 
het gebied: nabij het water en de binnenstad. Dit resulteert 
in een hoge dichtheid, een binnenstedelijk karakter, sociale 
infrastructuur en bijvoorbeeld protectie voor 
hoogwaterstanden. 

Het opknappen von het Stadtlagerhaus is het eerste project 
van Hafencity. De renovatie is in mei 2001 voltooid en stond 
ender directie van Alsop & Stormer Architects, een Brits-Du its 
bureau dot gevestigd is in zowel londen ols Homburg. Twee 
cultuurhistorische gebouwen, een pakhuis en een silo , worden 
in dit project gerenoveerd en uitgebreid. Karakteristiek voor 
het oude pakhuis waren de laadbalkons in de fo~ode . Deze 
balkons zijn in de huidige situat ie vervangen door 
blouwglazen, stolen bolkons. Niet alleen de bolkons, ook 
ondere elementen verwijzen naor het verleden. Door de 
vokkundige toevoeging van nieuwe verdiepingen op het 
gebouw is het Stadtlagerhous een landmark voor de 
Houthavens geworden; en versterkt zodoende de identiteit 
van de oudste havens van Homburg. Net ols bij de overige 
projecten van Hofencity is bij dit subproject rekening 
gehouden met de ligging aon de Elbe. De ligging van het 
pond aon het water, waardoor een exclusieve woon- en 
werkomgeving gecreeerd wordt, is niet de enige relatie met 
de Elbe. Dit pond, gelegen in een voorheen bij hoogwater 
gevaarlijk gebied, heeft op de begone grond RVS-deuren die 
bij hoogwater gesloten worden. Bij laagwoter ervaart men 
deze deuren niet. bij hoogwater wordt de verdieping van het 
gevoar afgeschermd. Het gebied waarin het Stadtlogerhous is 
gelegen, wordt met een stolen brug met het 'vaste land ' 
verbonden. 



Waterproblematiek 
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PRAlfflJl(VOORBEELD PRAl(TISCHE OPLOSSINGEN 
Nieuwe woning, Appeltern 

Een tweede praktijkvoorbeeld van het bevorderen van de 
veiligheid door middel van het aanpassen van bouwwerken 
vindt men in het plaatsje Appeltern . In de jaren negentig kocht 
Dhr. van Ooyen in Appeltern een oud boerderijtje achter de 
dijk om er te goon wonen. Tijdens de verbouwing van deze 
woning besloten autoriteiten de dijk te verlagen om de Maas 
meer ru imte te geven. Meer ruimte voor de Maas zou zorgen 
voor een meer geringe kans dot stedelijke gebieden zouden 
overstromen. Het boerderijtje moest gesloopt worden. De 
eigenaar wilde niet verhuizen en bereikte een compromis: 
een nieuwe woning mocht op het terrein gebouwd worden 
met als voorwaarde dot deze bestand was tegen hoogwater. 
Bij overstroming. kans : l :250 jaar. draait Van Ooyen zelf voor 
de schade op . Een hogere dijk is vijfhonderd meter 
landinwaarts aangelegd. Het loge deel van de woning 
herbergt de garage. 



Woterproblemotiek 
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PRA~TIJ~VOORBEELD PRA~TISCHE OPLOSSINGEN 
Wadi's in wijk Ruwenbos, Enschede 

Een praktijkvoorbeeld van het longer vasthouden van (regen)water 
is de woonwijk Ruwenbos in Enschede. De woonwijk, gerealiseerd 
in 1995-2000, is de eerste woonwijk in Nederland waar men het 
water beheert door middel van wadi's . Het is echter niet het enige 
stedebouwkundig plan of wijk waar water een grotere rol is goon 
spelen, dit treft men steeds meer aan in Nederland. Het ontwerp 
van het stedebouwkundig plan en even20 de inrichting van de 
openbare ruimte, houdt optimaal rekening met het karakteristieke 
Twentse Coulissenlandschap: de cultuurhistorie van het gebied. De 
stedebouwkundige opgave is dus op een ecologische manier 
benaderd . ldeeen en denkbeelden 2ijn in eerste p laats vertaald in 
het 20 veel mogelijk intact houden van de bestaande 
landschapstructuur: de houtwallen, bomenrijen, een bestaande 
boerderij , een beek en het bestaande hoogteverschil 2ijn 
meegenomen in de ontwikkeling van het plan. De bebouwing is 
uiteindelijk 2orgvuldig toegevoegd in het geheel. 

De stedebouwkundige structuur van Ruwenbos bestaat uit drie 
elementen: 
- De Noordrand: de2e rand sluit aan op de bestaande 

bebouwing 
- Een Groene lob rond de boerderij 
- Een Middengebied waar het patroon van de houtwallen het 

meest dominant is 

De drie deelgebieden verschillen van elkaar op een aantal aspecten 
zoals de verkavelingrichting, architectonische invull ing, 
landschappelijkheid en dichtheid. Tussen de deelgebieden is 
getracht samenhang te creeren door in de hele wijk de2elfde 
materialen en kleuren voor te schrijven. 

De rol van het water komt naar voren in de vormgeving van de 
dakvormen. De2e b ijzondere vormgeving is bedoeld om het 
regenwater 20 veel mogelijk aan de straat2ijde te verzamelen en of 
te voeren richting de wadi's en beekjes. De bestaande houtwallen 
2ijn opgenomen in groenstroken waar oak de wadi's een plaats 
hebben gekregen. De woonstraten die oost-west georienteerd 2ijn 
hebben als doel het terugdringen van de hoeveelheid verharding : 
ter voorkoming van parkeren op straat hebben 2ij een profiel 
gekregen van niet meer don drie meter. Door het terugdringen van 
de hoeveelheid verharding kan het (regen)water makkelijker 
opgenomen warden. De wadi 's 2elf warden als kindvriendelijk 
eNaren, moor slagen voornamelijk bij gebieden met loge 
dichtheden. (Looije , 2000) 
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4. WATER~WALITEIT 
De toenemende waterproblematiek resulteert in een toenemende ruimteclaim van het water. Oit lijkt een probleem maar kan resulteren in een 
kwaliteit. In paragraaf 3.1.6. is beschreven dat water kan dienen als kwaliteitsdrager voor stedelijke ontwikkeling. Water heeft in steden immers 
een culturele, esthetische en ruimtelijk structurele betekenis. Waterkwaliteit functioneert mee a/s ontwerpvariabele in de ruimte/ijke ordening. 
fndien men oplossingen voor de toenemende waterproblematiek zoekt in onder andere meervoudig ruimtegebruik, men rekening houdt met de 
cultuurhistorie en de eigenheid van de plek kan water zorgen voor een toegevoegde waarde. 

41-. f MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUII( 

De waterproblematiek kent een aantal standaardoplossingen, zeals 
retentiegebieden, het verhogen van dijken, het verbreden van 
uiterwaarden, het toepassen van een groene rivier. Al deze 
oplossingen zijn gericht op een aspect van de waterproblematiek: het 
zoeken naar ruimte voor water. Een ander aspect van de 
waterproblematiek blijft onbelicht namelijk de andere ruimteclaims in 
ons land, zoals ruimte voor wonen , werken, recreeren. Vee! van de 
genoemde maatregelen in de paragrafen Veiligheid, Overlast en 
Droogte (hoofdstuk 3) zullen net als alle andere functies ruimte 
opeisen, de vraag is nu in hoeverre de ruimte verder benut kan 
warden. Voor retentiegebieden en noodoverloopgebieden, gebieden 
die eens in de respectievelijk 500 en 1250 jaar onder water staan, zal 
water niet de primaire functie zijn. Dit zal echter eerder of wel het 
geval zijn bij inundatiepolders, die eens in de 25 jaar vol zullen 
stromen, en bergingsbassins die zelfs ieder jaar volstromen. 

Een creatieve oplossing of idee om dit gegeven , de 'eenzijdige 
ruimteclaim' , tegemoet le komen is meervoudig ruimtegebruik. 
Meervoudig ruimtegebruik is gericht op twee sleutelbegrippen 
(Zevenbergen , de Boer en Spliet (2003): 

lntensivering 
Combineren van functies 

Een andere opvatting is dat meervoudig ruimtegebruik bestaat uit drie 
exponenten: meervoudig ruimtegebruik in het horizontale vlak (20), 
gestapeld (30) en in de tijd (40) door flexibiliteit. (Ter Poorten, de 
Jong, 2003) . Bij meervoudig ruimtegebruik en water word! in de eerste 
plaats vaak gedacht aan een combinatie van water en groen. Een 
toevoeging van rood aan dit geheel is echter ook mogelijk. Volgens de 

32 
trits 'vasthouden, bergen, afvoeren' moet water immers in eerste 

ln-ten'slef I bn, bw 
l met innerlijke kracht; sterk; levendig; krachtig, sterk opgevo
erd. 
2 (londbouw) de uiterste productiviteit nastrevend: -sieve cul
tuur vd bodem; -sieve veehouderij met veel dieren op zo 
weinig mogelijk grond en don gevoerd met krachtvoer. II O -
sieven ww. met versterkte betekenis. 

Com-bl'ne-ren -neerde, h gecombineerd 
l verenigen: twee betrekkingen - tegelijk vervullen 
2 met elkaar in verband brengen 
3 (sp) samenspel scheppen. 

instantie worden vastgehouden waar het valt, of in de nabijheid 
worden geborgen. Oil betekent dat ook in stedelijk gebied ruimte nodig 
is voor water. Door meervoudig ruimtegebruik kunnen omwonenden 
het water beleven, waarderen en gebruiken. Meervoudig ruimtege
bruik kan er zo voor zorgen dat indien het economisch draagvlak voor 
ruimte voor water ontbreekt hiervoor een oplossing gecreeerd word!. 

lnnovatieve waterconcepten zouden hun intrede kunnen doen, le 
denken valt hierbij aan autarkische woonboten , woonpolders en water
landgoederen. Geleidelijk begin! men na le denken over vormen van 
wonen in compartimenten zonder een constant waterpeil. Meervoudig 
ruimtegebruik in de context van de waterproblematiek betreft natuurlijk 
niet alleen he! combineren van de functies water en wonen. Ook de 
natuur speelt een belangrijke rol in het geheel. Hogere fluctuatiepeilen 
dienen geaccepteerd te warden in de toekomst; wat tot extensiverig 
van landschappen zal leiden. (De Vries, Heerema, 2003) Concreet 
betekent dit complete moeras- en natuurontwikkelingen in Nederland. 
Een aantal projecten die in Nederland reeds zijn gerealiseerd spelen 
in op het wonen op water. In Weesp bijvoorbeeld is lien jaar geleden 
het plan Aquamarin gerealiseerd. Op een voormalige havenlocatie is 
destijds aan het water een groat aantal woningen gebouwd, alien 



gefundeerd op palen, maar met platforms boven het water. 

Alternatieven op het bouwen op palen zijn de drijvende woning, een 
woning op platform of de woning gebouwd op caissons. Dit zijn 
woningen gebouwd op een betonnen zinkbad die gevuld wordt met 
zand of beton. De vraag is of er niet nog een aantal andere 
gezichtspunten zijn die een oplossing bieden voor de toenemende 
waterproblematiek. Een kans ligt hier voor concepten die niet enkel 
inspelen op decombinatie tussen water, natuur en stedebouw, maar 
eveneens een supplement aanreiken in de richting van waterberging, 
waterkwaliteit en bijvoorbeeld regenwater. Het ruimtelijk inpassen van 
water en he! combineren van waterberging I waterkwaliteit met rode 
en groene functies kunnen zorgen voor aantrekkelijke nieuwe woon-, 
werk- en recreatiegebieden. Meervoudig ruimtegebruik kan dus de 
dreiging van water ombuigen naar een kans voor een (stedelijk) 
gebied. 

Figuur 4.1 Architectuurstudio, Herman Herzberger (2002) 

Woterkwoliteit 

4 .2 CUL TUURHISTORIE 

Water heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de cultuur van 
Nederland. Kenmerkend voor het waterbeheer is dat er door de tijd 
heen steeds sprake was van een haat-liefdeverhouding tussen 
mensen en het water. (Geldof en Hengeveld, 2003) Water speelde en 
speelt een belangrijke rol voor recreatie en handel. Bij hoogwater 
toont water zich van de vijandelijke kant en worden mensenlevens 
bedreigd of kan er schade ontstaan. De laatste jaren word! er steeds 
vaker water toegepast in stedebouwkundige plannen en is sprake van 
een toenemend belang van de cultuurhistorie en het waterbeheer in 
de ruimtelijke ordening. Di! komt tot uiting in he! ontdempen van 
historische grachten, singels, havens en kanalen. De herstelde 
grachten en havens vormen een meerwaarde voor het werk- en 
woonmilieu van de bewoners. Bovendien speelt men op deze manier 
in op de huidige waterproblematiek; er word! ruimte voor he! water 
gecreeerd. Deze oplossing, die meerdere belangen behartigt 
waaronder de waterproblematiek is niet zo vreemd. Want in een land 
dat een eeuwenlange traditie ken! met het water, zou de rol van 
cultuurhistorie bij he! zoeken naar oplossingen voor de 
waterproblematiek bijna vanzelfsprekend moeten zijn. 

4.2.1 Nota Belvedere 
De relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting word! 
beschreven in de Belvederenota. De Nola Belvedere formuleert de 
definitie voor cultuurhistorie als volgt: 

"Sporen, objecten en patronen/structuren die, zichtbaar of niet 
zichtbaar, onderdeel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld 
geven van een historische situatie of ontwikkeling. Cultuurhistorie 
omvat dus zowel het archeologische, historisch(steden)bouwkundig 
als het historisch-landschappelijk erfgoed". 

In de laatst verschenen nota word! de betekenis van het water erkend. 
In he! Belvederebeleid word! cultuurhistorie in zijn dynamische 
omgeving geplaatst en is niet enkel gericht op behoud. 
Cultuurhistorische kwaliteiten verschaffen bewoners van een stad of 
dorp een gevoel van eigenheid, een identiteit. Cultuurhistorie kan 
voorts een belangrijke bron voor educatiezijn en een inspiratiebron 
voor vernieuwingen. Verder is cul-tuurhistorie vaak van ecologisch 
belang, heeft een esthetische waarde en een economische waarde 
doordat cultuurhistorische kwaliteit vaak een hogere marktwaarde 
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voor een gebied tot gevolg heeft. (Buijs, van Herel en Wentrink, 2002) 
Naast economische, ecologische en esthetische belangen gaat het 
om het bieden van tegenwicht tegen de monocultuur en het 
versterken van de eigen identiteit van gebieden. Volgens Willem van 
der Ham, zelfstandig onderzoe-ker en adviseur, zou de cultuurhistorie 
van waterstaat Nederland veel meer een richtsnoer moeten zijn voor 
de inrichting van het landschap en waterbeheer. (van der Ham, 2003) 

4.2.2 Belang cultuurhistorie 
Door weinig waardering te hebben voor de ontwikkelingsgeschiedenis 
van het landschap zal de kwaliteit van het landschap verminderen en 
het landschap vervlakken. Op het gebied van water kan men stellen 
dat vooral die omgang met water het landschap varieteit gal. Meer 
diversiteit in het huidige landschap kan men bewerkstelligen door de 
gebieden weer meer het gezicht te geven van historische 
karakteristieken, zoals bijvoorbeeld de historische verkavelingen en 
de kenmerkende structurerende elementen. lndien de geschiedenis 
ingezet wordt als inspiratiebron, waarbij herinterpretatie, transformatie 
en complexiteit belangrijke trefwoorden zijn, kan cultuurhistorie 
resulteren in ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke verscheidenheid. 

Bij de planvorming van diverse projecten wordt de cultuurhistorie 
afgezet tegen de gebruikswaarde, de omgeving en verschillende 
functies in de omgeving . Met name de verandering van de 
gebruikswaarde speelt een belangrijke rol. Eveneens is het van 
belang in hoeverre men cultuurhistorische waarden kan combineren 
met hedendaagse behoeften, zoals bijvoorbeeld parkeren en 
stadsgroen. 

Wanneer cultuurhistorie als basis wordt genomen voor een bepaalde 
(stedebouwkundige) ontwikkeling, moet er een basis voor zijn. Dit 
kunnen cultuurhistorische aspecten zijn in of in de omgeving van het 
plangebied en/of een samenhangende structuur van bepaalde 
ruimtelijke kwaliteiten. Daarnaast behoort men le analyseren of het 
gebruik en functie van het cultuurhistorische aspect veranderd zijn of 
gelijk zijn gebleven. Is de functie erg veranderd, dan kan men zich 
afvragen in hoeverre (nog) sprake is van een cultuurhistorische 
betekenis. Bij het ontdempen van singels, grachten en havens 
bijvoorbeeld dient men le overwegen in hoeverre het terugbrengen 
van deze historische waterstructuren dus onder de noemer cultuurhis
torie val!. Waarschijnlijk liggen er twee verschillende visies ten grond-

34 slag aan het ontdempen en aan de aanleg van een historische water-

structuur. Bovendien is het gebruik van de stad en de functie van het 
water in veel gevallen erg veranderd. Wat is dan nog de culturele 
betekenis van het water in de stad? (Hooijmeijer, 2003) 

Cultuurhistorie behoort niet altijd als motief gebruikt le worden in 
stedebouwkundige plannen. lndien cultuurhistorie een drijfveer is, kan 
het stellen van de volgende onderzoeksvragen van belang zijn: 

Is het legitiem om cultuurhistorie le gebruiken 
als basis voor het ontwerp? 
Is de functie identiek op het gebied van cultuurhistorie? 
Welke cultuurhistorische kwaliteiten zijn er nog in de 
omgeving te vinden? 
Afweging maken tussen de cultuurhistorische waarden 
en de gebruikswaarde en functies. 

Naas! behoud en herstel van belangrijke waarden ligt de uitdaging dus 
ook in het zoeken naar vernieuwende concepten en het maken van 
plannen, die voortbouwend op het verleden en traditie nieuwe inhoud 
geven aan identiteit van gebieden. Het gaat niet puur om het 
terugbrengen van datgene wat er niet meer is, maar om binnen de 
huidige en toekomstige maatschappelijke context le ontwikkelen wat 
er wel is. 

4.2.3 Cultuurhistorie en water 
Het praktijkvoorbeeld van de Singels in Utrecht (pagina 36-37) laat 
zien dat het in sommige gevallen legitiem is om le werk te gaan onder 
het mom van het behoud of herstel van cultuurhistorie. Bij deze atweg
ing dient men in het achterhoofd le houden dat cultuurhistorie meer 
betekent dan iets in oorspronkelijke staat herstellen. Het is veel 
dynamischer dan dat. Cultuurhistorie gaat er namelijk van uit dat 
bestaande stedelijke structuren een kwaliteit hebben, een historische 
waarde, waarop men logisch kan voortbouwen in plaats van dat men 
helemaal opnieuw begin!. Het terugbrengen van water in 
stedebouwkundige context is een kostbare en ingrijpende 
onderneming en zal nooit puur op grond van cultuurhistorische 
motieven worden gedaan. Het realiseren van stedelijke ambitie is de 
voornaamste basis achier deze stedebouwkundige plannen, want er 
zijn goedkopere en simpelere instrumenten denkbaar om de openbare 
ruimte le verbeteren. 

Wellicht is de noodzaak om meer ruimte voor water le maken, 



vanwege de waterproblematiek, een bijkomende stimulans voor 
stedebouwkundige plannen. 

Vreemd genoeg speelt cultuurhistorie vrijwel nog geen rol in water
discussies. Een enkele keer wordt cultuurhistorie meegenomen, maar 
dit gebeurt vaak pas later in het planproces. Het eerder betrekken van 
cultuurhistorie in stedebouwkundige plannen met het aspect water, 
kan een meerwaarde vormen voor het stedebouwkundig plan. 

Woterkwoliteit 
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Waterkwoliteit 

PRA~TIJ~VOORBEELD CUL TUURHISTORIE 
Singels, Utrecht 

Een (deels uitgevoerd) voorbeeld van ruimtelijke verbetering 
op basis van historische waterstructuren is het terugbrengen 
van de verdwenen singels in Utrecht. De in 1122 gegroven 
singel . die fungeerde als verdedigingsgracht, heeft omstreeks 
1970 hoar betekenis als vaarroute verloren . Het 
noordwestelijk deel . circa een kwart van de totale singels. is 
gedempt om plaats te maken voor wegen en 
parkeerplaatsen. Ten aanzien van het verkeer in de 
binnenstod is echter de laotste joren een aantol aspecten 
veranderd . Het verkeer is sterk toegenomen en doordoor 
krijgen andere vervoerssoorten voorrong om de situotie 
houdbaor te moken. 

In 1997 werd er besloten de structuur van de singel te 
herstellen om zodoende ten eerste de structuur van de 
oorspronkelijke stod die door omsingeling tot stand is 
gekomen te herstellen. Dit beschouwt men als een reparotie 
van het stadshart. Daarnoost heeft de reparotie tot doel een 
nieuwe impuls te geven aan de kwaliteit van de omliggende 
gebieden en Utrecht als geheel. Het verbeteren van de singel 
brengt in Utrecht ruimtelijk gezien veel verbeteringen met zich 
mee. 
lndien de vier vrogen met betrekking tot de cultuurhistorie op 
dit praktijkvoorbee ld geprojecteerd worden kan men 
bevestigen dot er in de omgeving cultuurhistorische 
kwaliteiten te vinden zijn . Grotendeels stoat de oorspronke
lijke bebouwing nog in het gebied. Het profiel van de singel 
krijgt een hedendaagse invulling. waarbij ingespeeld wordt 
op de oorspronkel ijke osymmetrie . Bij de afweging tussen de 
cultuurh istorische waarden en de gebruikswaarde en functies 
kon meegenomen worden dot het water en de korokteristieke 
groene ruimte aon beide zijden van een singel zorgen voor 
een aantrekkelijke openbore ruimte. Men zou concluderend 
kunnen stellen dot het legitiem is om de cultuurhistorie te 
gebruiken ols basis voor dit stodsontwerp. 
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Woterkwol i te it 

<4.3 G£NIUS LOCI 

Stedebouw en ruimtelijke ordening produceren visies op gebieden 
waarbij vaak gekeken wordt naar de specifieke kenmerken van een 
gebied: de genius loci: 

'Genius Loci staat voor de "geest van de plek", de plaatsgebonden 
identiteit. (Strootman, Rietveld, Derckx e.a, 2003) 

De plaatsgebonden identiteit is afhankelijk van de ondergrond en de 
karakteristiek van een locatie; en zorgt er voor dat de ene plaats zich 
onderscheidt van een andere plaats. Door maatschappelijke 
processen en ontwikkelingen zoals massacultuur, 
massacommunicatie en bijvoorbeeld massaproductie zijn plaatsen 
steeds meer op elkaar gaan lijken. Hierdoor lijkt de stedelijke identiteit 
steeds vaker te zijn losgekoppeld van de geografische ondergrond. 
Water kan bijdragen aan een meer onderscheidend karakter van een 
locatie. Dit is zeker het geval indien men stedebouwkundige plannen 
ontwikkelt in de nabijheid van reeds bestaand water in het kader van 
dewaterproblematiek. 

4.3.1 Een specifieke opgave 
Vooraf wordt bepaald in welke ruimtelijke context een project zich 
beweegt. Het gaat hier niet alleen om de kaart of de fysieke 
omgeving als gegeven, maar ook om de interferentie met het overige 
ruimtegebruik en daarmee samenhangende belangen, de kansen 
voor meervoudig ruimtegebruik, belevingsaspecten en dergelijke. De 
ruimtelijke context, de gebiedseigen kenmerken , word! op die manier 
de voorwaardenscheppende basis voor een project en maakt het 
mogelijk het project en de ruimtelijke kwaliteiten in de omgeving op 
elkaar af te stemmen. 

Volgens Van Nieuwenhuijze (Godijn, 2003) zou je mensen 
'meekrijgen als er juist in dat gebied dingen gebeuren die elders niet 
kunnen. Ze moeten een unieke positie krijgen die elders niet te 
evenaren valt. Op die manier ontstaat er een regionale 
verscheidenheid in Nederland'. 

Zo zal toegespitst op de waterproblematiek per watersysteem gezocht 
moeten worden naar specifieke mixen van oplossingen. De keuze van 
oplossingsrichtingen zal afhankelijk zijn van de locatie ; 
gebieds-grootte en gebiedseigenschappen van het gebied. Denk hier-

bij aan veel of wein19 ruimteclaims, hoog- of laaggelegen of 
bodemkenmerken van een gebied. (Nieuwenhuijzen en Bijlmakers, 
2003) 
Op deze manier kan water, zoals reeds eerder vermeld, een betekenis 
krijgen op het gebied van vervlakking van het Nederlandse landschap. 
Gebiedseigen kenmerken kan men door middel van het water 
behouden of versterken. 

lndien men bij planvorming geen rekening houdt met de gebiedseigen 
kenmerken van een locatie ontstaan er wijken die op iedere andere 
locatie evenzo gerealiseerd zouden kunnen worden. 
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Waterkwal i te it 

PRAl(TIJl(VOORBEELD GENIUS LOCI 
Masterplan Noordoevers. 

Hendrik-ldo-Ambacht tot Zwijndrecht 

·· I 
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Een praktijkvoorbeeld waar de eigenheid van de plek in naar 
voren komt is het voorlopig Masterplan van de Noordoevers. 
lopend van Hendrik-ldo-Ambracht tot Zwijndrecht, vervaardigd 
door de Architectengroep. Het betreft hier een 
stedebouwkundige invulling van het terrein van voormalige 
slope-rijen . Het ontwerp bestaat uit een achttal buitendijkse 
clusters woongebouwen en een zestal torens. die van elkaar 
gescheiden zijn door ecologische tussenruimten. De 
tussenruimten zijn natter en lager gelegen en bieden 
doorzichten van de polder naar de rivier. Enkele oude 
industriegebouwtjes. kades en dijkjes zijn behouden en 
fungeren als referentie naar het verleden. De 
hoogteverschillen. ontstaan door een veelheid aan kades. 
dijkjes, afgravingen. ophogingen en natuurlijk relief, die 
momenteel het gebied kenmerken warden meegenomen in 
het stedebouwkundig plan. Deze hoogteverschillen kan men 
bestempelen als een voorbeeld van toepassing van genius 
loci ; rekening houdend met de eigenheid van de locatie, de 
uniciteit van de Noordoevers. Daarnaast getuigt de afwisse
ling tussen hoog en laag het agrarische en industriele 
verleden; een referentie naar de cultuurhistorie . Genius loci 
kan dus een nauwe relatie vertonen met de cultuurhistorie van 
een locatie 

~ :-M ( 

:_ \--' 





42 



Conclusie 

43 



44 

Conclusie 

5. CONCLU51E 
' .5. f ALGEMEEN ·· · 

In de loop der tijd zijn er steeds meer oplossingen gekomen om de 
drie aspecten van de waterproblematiek; overlast, droogte en 
onveiligheid te beperken. Deze oplossingen kan men grofweg indelen 
in de drie groepen voorzieningen, ruimte, en aanpassingen aan 
gebouwen. Zie figuur 1.2 op de volgende pagina. 

Wanneer de perioden met de daarbij behorende oplossingen voor de 
waterproblematiek naast elkaar warden gezet, zoals in figuur 1.3 op 
de volgende pagina, wordt duidelijk dat de aandacht voor oplossingen 
er altijd is geweest, maar dat deze vooral de laatste jaren van de 20e 
eeuw en in de 21 e eeuw een nog grotere rol spelen . De oplossingen 
warden gezocht in een bredere context; niet meer alleen bij de bron 
(voorzieningen en ruimte voor water) maar ook naar oplossingen bij 
het object in de vorm van aanpassingen aan gebouwen of nieuwe 
woonvormen. 

De eerste helft van de 20e eeuw vormt een uitzondering op de andere 
perioden. In deze periode werden namelijk een groot aantal grachten, 
singels, havens en kanalen gedempt, wat minder ruimte voor water tot 
gevolg had. Te zien is dat de aandacht in de loop der tijd verschoven 
is van oplossingen gericht op voorzieningen zoals dijken en dammen, 
naar extra ruimte voor water en aangepaste woonvormen. Deze 
laatste twee oplossingsrichtingen vormen nu relatief een grotere 
groep dan de oplossingsrichting voorzieningen. 
De laatste oplossingsrichting van de 21 e eeuw in de label is een 
sterretje, een nieuwe oplossing, die gezocht dient te warden bij een 
combinatie van zowel ruimte voor water als aangepaste woonvorm. 
Accenten die onderdeel uitmaken van deze oplossingsrichting zijn 
flexibil iteit, zichtbaarheid van het water, meervoudig ruimtegebruik, 
cultuur, cultuurhistorie, natuur en de integratie van water, stedebouw 
en natuur. 

De nieuwe relatie tussen water en ruimtelijke ordening kent zoals 
eerder behandeld een drietal ontwikkelingen: een toenemende ruimte
claim voor water, water als kwaliteitsdrager voor stedelijke ontwikkel
ing en water als instrument om vervlakking tegen te gaan. De 
aspecten cultuurhistorie en genius loci sluiten aan op twee van deze 

ontwikkelingen. Cultuurhistorie en de eigenheid van de plek kunnen 
eveneens ingezet warden als kwaliteitsdrager of als instrument om 
vervlakking tegen le gaan. Hetzelfde geldt bij de eisen van de 
samenleving. De meeste eisen die genoemd zijn in het hoofdstuk 
periodisering zijn gerelateerd aan water, maar het feit dat de 
samenleving op zoek is naar een herkenbare omgeving is naast het 
relateren aan water ook le vervullen door cultuurhistorie en de 
eigenheid van de plek. Een herkenbare omgeving kan men 
beschouwen als het tegenovergestelde van vervlakking: het is een 
locatie met eigen kenmerken; een specifieke locatie. 

Door de koppeling le zoeken tussen water, natuur en stedebouw en 
dit in relatie tot de cultuurhistorie en genius loci van een opgave kan 
resulteren in een plan met een hoge kwaliteit en eigenheid. De 
accenten cultuurhistorie en genius loci vertonen overeenkomsten met 
elkaar. Verschil is dat bij cultuurhistorie er een relatie wordt gelegd met 
het verleden, terwijl dit bij genius loci niet noodzakelijk hoeft le zijn. 
Duidelijk mag zijn dat wanneer beide accenten toegepast warden bij 
de planvorming er een plan kan ontstaan dat een hogere kwaliteit 
bezit. 

Figuur 5. 1 De drie groepen oplossingen voor de waterprob/ematiek 
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Voorzlenlngen Aulmte voor water Aanposslng gebouwen 

0-1000 v. C 

1000 -14e II eeuw 

15e eeuw 1111 l'IJ 
19e eeuw II l'l'Jl'IJ 

20e eeuw: eerste helft 1111 l'l'J 
20e eeuw: tweede helft II l'IJ l'IJ l'IJ •• 21 eeuw ■ l'IJ l'IJ l'IJ l'IJ l'IJ l'IJ •••• l'l 

Figuur 5.2 Ontwikkeling van de drie groepen oplossingen voor de waterproblematiek 

Voorzlenlngen Aulmte voor water Aanposslng gebouwen 

0-1000 v. C 

1000 -14e II eeuw 

15e eeuw 1111 l'IJ 
19e eeuw II l'IJl'IJ 

20e eeuw: eerste helft II■ llJ 
20e eeuw: tweede helft ■ l'IJ l'IJ l'IJ •• 21 eeuw • l'IJ l'IJ l'IJ l'IJ l'I llJ ■■II■ 

Figuur 5.3 Plan Stadtlagerhaus is een plan uit de 21e eeuw 
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5 . .t SCMEMATISERING 

De hoofdpunten die voortkomen uit de analysefase van de 
waterproblematiek zijn hiernaast weergegeven in een schema. 
Stedebouwkundige plannen waarin water een grote rol speelt dienen 
in le spelen op zowel de discipline stedebouw als de disciplines water 
en natuur; dit resulteert in een integrale opgave. In veel 
stedebouwkundige plannen wordt deze integratie nog niet gehaald en 
blijft het vaak sleken bij een combinatie tussen water en natuur. Water 
kan echter gezien worden als een ontwerpvariabele voor een 
stedebouwkundig plan. Praktische oplossingen en waterkwaliteit zijn 
hierbij van belang. Het water kan omgekeerd zorgen voor kwaliteiten 
voor het gebied. Flexibiliteit zal vandaag de dag een steeds grotere rol 
(gaan) spelen in ontwerpopgaven omdat het noodzakelijk is om in le 
spelen op veranderende behoeften. Het begrip meervoudig 
ruimtegebruik speelt eveneens een steeds grotere rol bij 
ontwerpopgaven. Belangrijk is dat de opgave strookt met de eigen
heid van de plek, de genius loci en de cultuurhistorie van het gebied. 
Door le kiezen voor een gebiedsgerichte benadering zal het plan niet 
op meerdere locaties te projecteren zijn en zodoende een hogere 
kwalitatieve waarde hebben. 

Kijkend naar het schema van de ontwikkeling van verschillende 
oplossingen voor de waterproblematiek, figuur 5.4, valt op dat in de 
21 e eeuw een nieuwe oplossing is toegevoegd; de steroplossing. 
Hierbij dient gezocht te worden naar een combinatie van zowel ruimte 
voor water als een aangepaste woonvorm. Bij dit project dient een 
mogelijke invulling van zo'n steroplossing gezocht le worden. 

HOOFDPUNTEN AN Al YSE 
WATEAPAOBLEMATIEK 

INTEGAALE OPGAVE 
Water + Natuur + Stedebouw 

WATER ALS ONTIJJEAPVAAIABELE 
Praktische oplossingen. waterkwaliteit en kwaliteit 

voor het gebied 

FLEXIBILITEIT 
Mogelijkheid tot inspelen op veranderende behoeften 

GEBIEDSGEAICHTE BENADEAING 
Cultuurhistorie + Genius Loci 

MEEAVOUDIG AUIMTEGEBAUIK 
lntensivering. combineren van functies 

l'J 
Ster oplossing / innovatie 

Figuur 5.4 Schematisering hoofdpunten analyse waterproblematiek 
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Figuur 5.5. Schematische weergave periode 6: Figuur 5.6 Laadbalkons in facade alsverwijzing Figuur 5.7 Behouden elementen uit het 
natuur&milieu, dynamisch, veiligheid en kwaliteit naar het verleden verleden 

5.3 PROJECTIE 

Het Stadtlagerhaus in Hamburg is a/reeds bij het praktijkvoorbeeld 
Veiligheid behandeld. (p. ..) In deze paragraaf zullen de vier 
deel-aspecten Periodisering, Praktische oplossingen, Cultuurhistorie 
en Genius Loci op dit voorbeeld geprojecteerd warden. De 
planontwikke-ling van Stadtlagerhaus startte in 1994, in september 
1998 is gestart met de (ver)bouw van het object en uiteindelijk was het 
geheel in mei 2001 voltooid. 

5.3.1 Stadtlagerhaus algemeen 
Kijkend naar de periodisering is dit voorbeeld te plaatsen in zowel de 
20e als de 21 e eeuw. (Figuur 5.3) De nadruk op he! plan ligt echter, in 
he! kader van de praktische oplossingen, meer bij aanpassingen aan 
woningen en he! bieden van ruimte aan he! water dan bij de oplos
sing voorzieningen. In dat kader passen de ideeen van Jan Stormer 
beter thuis in de beschrijving van de omgang met de waterprob
lematiek van de 21 e eeuw. Het Stadtlagerhaus ken! aanpassingen in 
de vorm van waterdichte ramen en RVS-deuren die bij hoogwater ges
loten kunnen worden. He! water word! in di! gedeelte van Hafencity, 
net als he! andere overgrote deel van Hafencity, niet geweerd; door 
middel van voorzieningen aan he! gebouw zelf kan he! de ruimte 

innemen die he! nodig heeft. De vijf kenmerkende aspecten van de 
21 e eeuw komen deels tot uiting in he! plan Stadtlagerhaus. De 
elementen natuur en milieu niet zo zeer, maar wel de overige drie 
aspecten: dynamiek, veiligheid en kwaliteit. Veiligheid en dynamiek 
worden gecreeerd door de mogelijkheden van variatie van de 
waterstanden en he! inspelen van de omgeving op deze dynamiek. 
(Deuren en ramen). De kwaliteit van he! gebied zal verderop 
behandeld worden. 

5.3.2 Ontwikkelingen water en ruimtelijke ontwikkeling 
Duidelijk mag zijn dat he! Stadtlagerhaus in Hafencity een voorbeeld 
is waarbij de drie ontwikkelingen tussen water en ruimtelijke ordening, 
gezien de waterproblematiek, tot recht komen. Water word! ten eerste 
in deze stedelijke ontwikkeling ingezet als kwaliteitsdrager. He! 
Stadtlagerhaus lever! identiteit aan de omgeving: he! versterkt de 
identiteit van de oudste havens van Hamburg. Deze identiteit word! 
niet alleen bepaald door he! aspect water, ook verwijzingen naar he! 
verleden dragen hieraan bij. He! Stadtlagerhaus is een resultante van 
de integratie van twee cultuurhistorische gebouwen: een pakhuis en 
een silo die in di! project zijn gerenoveerd en uitgebreid. De vorm van 
deze twee gebouwen is behouden gebleven net als andere karak- 4 7 
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teristieke aspecten van de cultuurhistorische gebouwen. De 
laadbalkons in de fa,;:ade zijn een voorbeeld hiervan; deze balkons 
zijn in de huidige situatie vervangen door blauwglazen, stalen balkons. 
In dit geval is het legitiem geweest om cultuurhistorie le gebruiken als 
basis voor het ontwerp. De cultuurhistorische kwaliteiten 
meegenomen bij de planontwikkeling. De functies van de silo, het 
pakhuis en de andere elementen die verwijzen naar de historie van 
het gebied mogen dan wel niet identiek zijn als de functie in vroegere 
tijden; zo heeft opslag plaats gemaakt voor wonen en werken, maar 
zij dragen zeker bij aan de identiteit en kwaliteit van de locatie. 
Sowieso is er in di! geval geen sprake van herstel van 
cultuurhistorische kwaliteiten, maar van behoud van deze aspecten. 

Een tweede ontwikkeling tussen water en ruimtelijke ordening komt 
eveneens tot recht bij dit project: de toenemende ruimteclaim voor 
water. Het Stadtlagerhaus maakt onderdeel uit van het Masterplan 
Hafencity. Een van de kenmerken van di! Masterplan is het maritieme 
karakter, dat onder andere tot uiting komt in de bescherming tegen 
hoogwaterstanden. Door de mogelijkheid om tot drie meter vanaf het 
maaiveld deuren le sluiten kan water de ruimteclaim opeisen die het 
wens!. Zoals in het hoofdstuk periodisering aan bod kwam dient de 
ruimteclaim steeds meer gezocht le warden bij integrale concepten. 
Hafencity is een voorbeeld van zo'n integrale oplossing. De locatie 
biedt niet alleen ruimte aan water, of alleen ruimte aan wonen of 
werken; maar het biedt ruimte voor een combinatieclaim van 
meerdere functies . 

Het tegengaan van vervlakking is de derde ontwikkeling en gaat op 
voor het Stadtlagerhaus. Door gebiedseigen kenmerken te behouden 
en le versterken kan men vervlakking tegen gaan. Dit is terug le zien 
bij he! Stadtlagerhaus. Het Masterplan Hafencity, en daarmee ook het 
Stadtlagerhaus, zal op een andere locatie in Hamburg of in een 
andere Duitse stad niet de kwaliteiten hebben di! het nu heel!. De 
relatie met het water zal niet aanwezig zijn en indien deze gemaakt 
zou warden zal het minder kwaliteit uitstralen. De cultuurhistorie zal op 
andere locaties niet aanwezig zijn en daardoor een zwak motief voor 
een stedebouwkundig plan . He! is een plan waarin de Genius Loci dus 
duidelijk tot uiting komt. 

Figuur 5.8 lmpressie Stadtlagerhaus te Hamburg 



Figuur 5.9 Entree met RVS schuifdeuren 
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5.3.3 Eisen van de samenleving 
Eerder is besproken dat de samenleving de laatste jaren eisen stelt 
met betrekking tot he! watersysteem. Di! is reeds eerder besproken in 
he! hoofdstuk Periodisering. Bij het plan Stadtlagerhaus komen een 
aantal van deze eisen terug. Een herkenbare omgeving is inderdaad 
gerealiseerd; door elementen uit het verleden in he! plan le integreren 
en door in te spelen op gebiedseigen kenmerken. De eis veiligheid is 
eveneens gewaarborgd; deze eis word! vervuld door de inmiddels 
veel besproken deuren en ramen. Op de vraag of aan de eisen 
kwaliteit van het water en water als duurzame energievoorziening 
word! voldaan kan negatief geantwoord worden. De recreatieve 
functie van het water is daartegenover wel vervuld: niet in directe 
vorm zoals waterfietsen, watertaxi's en zwemmogelijkheden, maar 
door een meer visuele relatie met het water. De mark! en een 
boulevard langs het water zorgen voor wandelende recreanten. Het 
water is in perioden van hoogwater voelbaar (directe relatie), in 
overige perioden is het slechts zichtbaar en hoorbaar. 
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Samenvatting 

5AMENVATTING 
De laatste jaren staon de kronten vol met berichten over woteroverlost. 
wotertekorten en waterkwoliteit. De hoogwaterstanden in 1993 en 
1995 zijn nationole voorbeelden, moor ondere londen hebben eve
neens te kompen met woterproblematiek. Mondiaol is de waterprob
lematiek een gevolg van zeespiegelstijging en klimootveranderingen, 
resulterend in toenemende regenval en dus toenemende rivierafvoeren . 
In Nederland is doarnaast sproke van een verdergaonde bodemdoling : 
een combinatie van tektonische doling. delfstofwinning en oxidatie van 
veenbodems. De ruimteclaim die zodoende voor water ontstaat is niet 
de enige ruimteclaim in Nederland . Andere ruimtelijke en 
maatschappelijke opgaven vrogen ook ruimte, waardoor er een conflict 
ontstaat tussen de diverse ruimtevragende aspecten . Dit laotste kan 
men zien als een interdisciplinair probleem met betrekking tot de 
disciplines water, natuur enerzijds en architectuur en stedebouw 
anderzijds . Een combinatie van deze disciplines zou een volgende stop 
kunnen zijn in relatie tot de toenemende waterproblematiek; op deze 
monier kan men de bedreiging van het water ombuigen naar een kans 
en kan het water meer en meer gezien goon worden als een 
ontwerpvariabele . 

No een inventarisatie van steden in nabijheid van een rivier is gekozen 
om de combinatie van de disciplines water, natuur en stedenbouw. een 
symbiose, te realiseren voor (de omgeving van) Stadsblokken in 
Arnhem . Stadsblokken kan men momenteel zien als een zogenaamde 
'urban void ', een leegte in de stad . Het terre in ligt voor het grootste 
gedeelte brook en heeft de bestemmingen natuur, jachthaven en 
steenfabriek. Het kernprobleem van het gebied is de ligging tussen 
twee moeilijk te verenigen invloedssferen: die van de rivier en de stad . 
Claims om Stadsblokken te bestemmen voor (woon)bebouwing zijn 
moeilijk in overeenstemming te brengen met de waterbergingsfunctie 
van het gebied. De ontwerpopgave is zodoende het ontwikkelen van 
een Masterplan waarin de claims (natuur, bebouwing en water) elkaar 
niet verdringen moor eerder versterken tot een nieuwe ruimtelijke 
kwaliteit . 

Het studiegebied heeft potenties om het imago van Arnhem als 
Culturele Rivierstad tot uiting te brengen. dankzij de ligging midden in 
de Rijn en mogelijkheden om qua programme aan te sluiten op deze 



identiteit. Het stodsdeel kan men zien als een gebied waar de nadruk 
ligt op cultuur, met woningen voor mensen uit de creatieve industrie of 
leefstijlen die zich aangetrokken voelen tot deze sfeer en gebouwen 
voor verspreiding en uitwisseling, zoals een nieuw Schouwburg, exposi
tieruimten, boetiekjes, galerijen en diverse bureaus. Stadsblokken 
wordt op deze manier een supplement voor Arnhem (wordt dus niet 
gezien als concurrent van de binnenstad) en krijgt de identiteit 
Culturele Campus. 

Het studiegebied is een van de drie eilanden van het basisconcept. 
Het eiland ligt het meest oostelijk en dicht bij de binnenstad van 
Arnhem. De oude Stadsblokkenweg verdeelt het gebied in twee delen 
waarbij het noordelijk deel aansluiting zoekt op het stedelijk gezicht 
van het rivierensysteem (stedelijke dichtheden, orientatie op markante 
gebouwen van de binnenstad, haven, kades en een boulevard) en het 
zuidelijk deel op het landelijk gezicht van het rivierensysteem (natuur, 
groen, plasdras, Groene rivier en dynamiek van het water) . 

De structuur van het concept kan warden gezien als een optelling van 
een aantal componenten: zichtlijnen naar landmarks en 
omgevingskenmerken, de huidige waterstructuur, de watervrije 
gebieden bij hoogwater en daarmee samenhangende 
hoogteverschillen in het gebied, de huidige groenstructuur en de 
infrastructuur van Stadsblokken en omgeving. De structurerende 
componenten verdelen Stadsblokken in drie gebieden met elk een 
eigen identiteit: het Stedelijk Front, de Landtong en de GrAsymptoot. 
De drie gebieden ervaren allen op hun manier het wisselend waterpeil. 
Een aantal van de onderste verdiepingen van de bebouwing van het 
Stedelijk Front verdwijnen in het water bij stijgend waterpeil, een deel 
van de openbare ru imte (kades en het Esplanadeplein) van de 
Landtong zijn bij hoogwater niet meer te bereiken zonder boot en de 
lager gelegen groenelementen in de GrAsymptoot warden bij hevige 
regenval of hogere waterstand drassig. Niet alleen biedt het 
Masterplan bescherming en bergingsmogelijkheden voor het water tot 
en met de hoogste waterstand van de Aijn (12.74m +NAP) moor ook bij 
een waterstand van l Sm. Stadsblokken kan men zodoende zien als een 
instructiegebeid over hoe Nederland met water om kan goon. 
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Probleemomschrijving + doelstelling 

1. PROBLEEMOM5CHRIJVING 

' 

Water speelt een belangrijke rol in het hedendaagse /even. Het lichaam van de mens bestaat voor 70% 
uit water. Men kan zeggen dat water de basis is voor het lichaam. Men drinkt indien het lichaam 
behoefte heeft aan meer water, de mens stoat water at bij een te grate hoeveelheid water of hitte en 
daarnaast speelt water bijvoorbeeld bij de spijsvertering een essentiele rol. Maar ook op een grater 
schaalniveau blijkt de grate invloed van water. De laatste jaren staan de kranten vol met berichten over 
wateroverlast, watertekorten en waterkwaliteit. De hoogwaterstanden in 1993 en 1995 zijn nationale 
voorbeelden, maar andere landen hebben eveneens te kampen met waterproblematiek. Zoals 
bijvoorbeeld uit het artikel "Regen en asfalt mange/en Zuid-Frankrijk" in de Volkskrant van 5 december 
2003 blijkt, kampt Zuid-Frankrijk bijna elk jaar met overstromingen; een gevolg van de scheiding van 
de disciplines water, natuur en stedebouw. Bomen zijn gekapt, vervangen door wegen en op de locatie 
waar voorheen een riviertje stroomde is asfalt in de plaats gekomen. 

Het voorbeeld van Zuid-Frankrijk is een van vele voorbeelden, die laten zien dat er zowel sprake is van 
een interdisciplinair als een mondiaal probleem. Op het gebied van de waterproblematiek is er sprake 
van een interdisciplinair probleem met betrekking tot de disciplines water, natuur enerzijds en 
architectuur en stedebouw anderzijds. Het probleem op mondiaal niveau heeft betrekking op een 
aantal componenten zoa/s zeespiegelstijging, klimaatveranderingen (resulterend in toenemende 
regenval en dus toenemende rivierafvoeren) en in Nederland is daarnaast sprake van een 
verdergaande bodemdaling. Hierdoor ontstaat er een ruimteclaim voor water, dat echter niet de enige 
ruimteclaim in ons land is. Andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven vragen ook ruimte 
waardoor er een conflict ontstaat tussen de diverse ruimtevragende aspecten. Met name door de 
toenemende verstedelijking en intensivering van het ruimtegebruik, warden zo de mogelijkheden om 
water de ruimte te geven die het vraagt, steeds kleiner. 

f. f STRUCTURELE INVALSHOEI( EN INTEGRATIE 
Water kent een veelzijdigheid aan rollen en functies, zoals een transportfunctie, water is noodzakelijk 
voor natuur, recreatie , drinkwater en koelwater, het is een voorziening voor de industrie en kan 
even-eens gezien worden als een kwaliteitsdrager voor stedebouwkundige opgaven. In de loop der tijd 
zijn de accenten van de verschillende rollen en functies verschoven en veranderd. Van oudsher zorgt 
water voor een bepaalde ruimtelijke opzet in structuur en vorm: de grachten uit de zeventiende en 
negentiende eeuw zijn hierbij een voorbeeld van een link tussen water en stedebouw. 
Een eeuw later verzwakte de structurerende rol van het water, maar de laatste jaren zien we een 
herintroductie van het water door stedebouwkundigen. In de Vijfde Nola op de Ruimtelijke Ordening 
word! het water al gezien als een ordenend principe. Door het gescheiden karakter tussen verschillende 
disciplines; stedebouw, civiele techniek, landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning heeft het water 
in de tegenwoordige tijd vaak een structurerende rol, maar nog niet altijd een functionele rol in het kader 
van de waterproblematiek. Een combinatie van deze disciplines zou een volgende slap kunnen zijn in 
relatie tot de toenemende waterproblematiek; op deze manier kan men de bedreiging van het water 
ombuigen naar een kans en kan het water meer en meer gezien gaan worden als een 

4 ontwerpvariabele. 



1.2. PROGRAMMATISCHE INVALSHOE~ 

Een belangrijk aspect bij het maken van stedebouwkundige plannen is 
de flexibiliteit. Deze flexibil iteit van plannen word! meer en meer 
belangrijk. Het leegstaan van kantoorpanden vandaag de dag laat 
zien dat er antwoord gegeven is op de destijdse vraag naar 
kantoorruimten, maar dat wanneer deze vraag verzwakt en ruimten 
leeg blijven staan er nauwelijks mogelijkheden zijn om ruimten te 
vullen en leegstand le voorkomen. De maatschappelijke en 
economische dynamiek vragen dus om een grote mate van flexibiliteit. 
Flexibiliteit zorgt ervoor dat een stedebouwkundig plan niet alleen op 
het moment van ontwerpen zal voldoen aan de vraag in de mark!, 
maar dat er ook ingespeeld kan worden op de toekomstige behoeften. 

Probleemomschrijvi ng 

1.3 DOELSTELLING 

De probleemomschrijving resulteert in een algemeen doel en een 
gebiedsspecifiek doel. 

Algemeen doel 
lnzicht verkrijgen in de wederzijdse invloed (kansen en 
bedreigingen) tussen stedebouw en water. Waarbij water 
naast de bestaande structurerende en intentionele rol des le 
meer een functionele rol heeft. (Deel I) 

Gebiedsspecifiek doel 
Het maken van een Masterplan voor (de omgeving) van 
Stadsblokken te Arnhem, waarbij wordt ingespeeld op de 
combinatieclaim van ruimte voor stedebouw, water en 
natuur, en flexibil iteit een belangrijke positie inneemt. 
(Deel II) 

Wat word! in dit afstudeerproject verstaan onder een masterplan? 
Een masterplan is een onderlegger voor een gebied voor de openbare 
ruimte, gebouwen en het karakter van het gebied. Deze onderlegger 
maakt de ruimtelijke intenties met betrekking tot het gebied duidelijk 
maar schrijft geen exacte vorm voor. Details voor de toekomst zijn niet 
in dit masterplan opgenomen. 

Vrijdag 5 decemb<r 2003 d e Volks k rant 

Regen en ~sfalt mangelen Z-Frankrijk 
Reportage I Watervloed heeft vrij spel, doordat veel hell ingen rond Marseille zijn kaalgekapt voor wegen- en woningbouw 
Ook in 2000 en 2002 was het 
aak in Zuid-Frankri jk. Bruine 

deme bedekt dit jaar weer de 
traten. 'We waren voorbereid 

op de zwaarste buien van het 
ecennium.' 

V1n onrecorrespondent 
fokke ObbeNI 
IABAAASSE 

'i\Vij hcbben met een mondiuJ 
,problecm tc maken, als jc het mij 

i
raaiit: de opwannina van de Hr• 
e. Het is wcrkclijk ieder jaar raak 
icr in Zuid-Frankrijk.' De 51-ja
gc Roger Ptruccha zit krom1e-

§
cn op een st~k}e voor zijn 
s en vraaat zich al wat hem lS 
rkomen. Om hem heen is het 
os: rcddinpwerbn lopcn af 

aan, hun vrachtwagcn1 en trac
ren maken een enorm kabaal en 

~vcml zijn rnemen bni& madder 
in kruiwagen, te scheppen. 

Bruine derrie is aJles wat rcs
teert van de vlocdgolf van maan
dagavond, die de bencdenverdie
ping van het huis van de ramilie 
Pcruccha twee meter onder water 
zctte. Die stand was in cen kwar
ticr bereikl, een tijdapanne waarin 
de door een hernia gekwelde Pe
rucc ha mel zijn vrouw en dochter 
zovcel mogclijk spullen nur hun 
bovenverdieping sleeptcn. De eer
ste hulp kwam pas na twee uur. 
'We warcn io bang dat het water 
noa vcrdcr zou stijgen, we hebbcn 
noggeluk gehad', zc&t de 22-jarige 
dochter Audrey, met moddenpal· 
ten in haar gei:icht. 

Oat JCluk is rclatief, want terwijl 
Marseille weer normaal functio
neert, strijdt het vooratadjc La Ba
ruse nog tegen de modder. En 
dan allecn in die ene straat waar 
het huis van de familie Peruccha 
slut. Met tweehonderd aedupcer
den geldcn die als het zwaant ire· 
troffen aebicd van Marseille en 
omstrcken . In heel Zuid-Fran k
rijk raaktcn tienduizend mensen 
dakloos en vielen er vijf doden. 

'Er zijn hicr tenminste geen do
den of gewonden gevallcn ', stelt 
Audrey opgcwckt. Ook zij vraagt 
zich af waarom juist hoar huis zo 
is gdroffen. ·ze hebb,:n gcloof ik 
cen rivienjc da t vcrderop stroom 
de door een 1rottoir verva ngen. 
Hct water had vrij spcl.' Een rnnd
lopendc verzekeringsman hccft 
ccn andcrc verklaring: de bomcn 
op cen nabij gclegen berg zijn o n
tangs gcka pt en door wegen ver
vangen. Docl \\'U de bnmdweer 
doorgang le gcven ·om in de zo
mer de boshranden gocd te kun
nen bestrijden ', grimlacht hij . Ge
volg: vrije doorgang voor het rc
genwatcr, mndat er gt-en aarde 
was om in weg te zakkcn. 

Hct problcem van oprukkend 
asfalt en beton voor woningbouw 
noemen Zuid -Fransc auloriteiten 
veelvuldig als de vraag wordt ge
steld wurom de rqio er maar 
niet in slaagl zijn waterprobleem 
onder controle te krijgen. Over
vloedige rqenvaJ en oventromin
gen leidden ook al in 2000 en 
2002 tot rampen - een onderae-

stroomd Zuid -Frankrijk dreigt 
ecn jaarlijks ritueel le wa rden. 

'Jullie hebben het in Nederland 
cen stuk gemakkelijker met die 
langzaam stijgende riviercn , dat 
zie je aankomen. Hier gaat het 

Overstromingen 
dreigen jaarlijks 
ritueel te worden 

echt razendsnel. Het riviertje dat 
hier buiten zijn oevcn trad, slaat 
negen van de twaalf maanden 
droog', iegt Patrick Magro, loco
burgemee1ter van Septemes-les
Vallons. Hij zit met kaplaanen in 
het stadhuis want ook in zijn huil 
is het water binnengestroomd: 'De 
eerste dagen a.inf ik halfbloot de 
deur uit naar miJn werk: .' 

Hij somt de maatregelen op die 
er de a(aelopen jaren zijn geno
men om overvloedige reaenval 

aa n le kunnen : constructics waar
door het water niri over, maar 
onder de weg door wordt gclcid ; 
bouwverbodcn op gevaarlijkc 
plekken; bassins om overto llig 
water in o p te slaan. ·We z.ijn 
voorberrid op de zwaarste bu icn 
van het decennium maar nog niet 
op de zwaarate van de eeuw, mis
schien was dat nu wel aan de 
hand.' Nog mccr bassins moet en 
er komcn, stelt hij , in navolging 
van burgemcesier Gaudin vo.n 
Maneille. 'We hebben er nu vijf l 
zes in de rcgio maar er mocten er 
z.eker nog lien • vijft icn bij ko 
men', akJus Magro. 

Behalve de politiek moctcn ook 
de burgers zich vcrantwoordelij
ker gaan gedragcn. 'Nu is iedereen 
zich zeer van het gevaar bewust, 
maarover ccn tljdje wi\len ze loch 
weer eraens bouwen waa.r het ge
vurlijk is en begrijpen z.e niet dat 
dat niet kan.' 

·Overstromingen zijn er in deze 
streek altijd geweest. De Rh0ne is. 
met al hct water dat razendsnel uit 
de Alpen komt , nu cenmaal cen 

gevao.rlijkcr rivier dan de llijn ol 
de Maas', stelt de bijna bc jaard c 
Roger Me..- vast. Hij is de commu 
nlstisc he burgemcc!lter \ 'ttll Gar 
danne, een stad jc ten wcstcn vru1 
Marseille waar het nood\l.'l'\'r gccn 
vat op kreeg: de afwaterinK wcrktc 
er perfect. 'Mi!lsthien hcbben Wl" 

gcluk gehad . maar Wt.' hcbbcn ook 
ja renlang in prevcntic ~ernvcs
lecrd. Oat doct ni ct iederc gc• 
mcente wa nt electoraal lcvcrt hcl 
natuurlijk niet vcel op', zegt Me'i'. 

President Ch irac en minis1e r 
Sarkozy wa~n woensdaiz. in 1,ij n 
stad om hct crisisccntru m ,·oor de 
hclc rcgio te bczockcn . De prl-si
dent riep er dat "de slachtoffNs 
kunncn rckcncn o p de !IOlidarih:i t 
van de natie nu en in de loc• 
komst'. 

Me'i haalt er z.ijn schoudcn. over 
op: de communil1t was niet uitgc· 
nodigd om bij hct bezoek van het 
slaatshoofd aanwezig te zijn. ·Met 
hct crisisccntrum brcngen wij hi cr 
de solidaritcit in de prakti jk; 1.1j 

hebben er aleen maar hun inund 
over vol.' 

5 
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Probleemomschrijving + doelstelling 

1 .4 LEESWIJZER 

Het afstudeerverslag bestaat uit twee onderdelen: het algemene deel , 
deel I, over de wederzijdse invloed tussen stedebouw en water; 
Stedebouwkundig water, waterkundige stedebouw en voorliggende 
gebiedsspecifieke deel , deel 11, waarbij Stadsblokken in Arnhem 
centraal staat. 

Deel II Resymbiose, studie symbiose water+natuur+stedebouw in 
Arnhem, is opgebouwd uit zeven hoofdstukken. Hoofdstuk 2, 
Methode, betreft de methode van de analyse en de andere stappen 
tot aan het uiteindelijke Masterplan. Het derde hoofdstuk beschrijft de 
keuze van het studiegebied en geeft een korte beschrijving van dit 
gebied. Hoofdstuk vier staat in het teken van de anatomie; leer van de 
vorm en het inwendig samenstel van de organismen, met andere 
woorden de analyse van Arnhem en het studiegebied. Deze analyse 
resulteert uiteindelijk in een visie op Stadsblokken. 
In het vijfde hoofdstuk word! de visie vertaald in kerncomponenten: de 
uitgangspunten en ambitie (functionele uitgangspunten) voor het 
studiegebied en ruimtelijk uitgangspunten (concept). Het zesde 
hoofdstuk beschrijft hoe de kerncomponenten in combinatie met de 
analyse zijn vertaald in een Masterplan: compositie. In dit hoofdstuk 
worden aspecten zoals de deelgebieden, infrastructuur, routes, 
parkeermogelijkheden, accenten, zichtlijnen en openbare ruimte 
beschreven. Naas! de structuur staat hoofdstuk zes in het teken van 
de programmering van Stadsblokken en komt de vierde dimensie (tijd) 
aan bod . Deel II word! afgesloten met een literatuurlijst die 
voorafgegaan word! door een epiloog. 
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Methode 

2.. METHODE 
Dit hoofdstuk staat in het teken van de aanpak van het afstudeerwerk. Aan de hand van een schema wordt toegelicht op welke manier het 
gebiedsspecifieke doe/ is bereikt. 

i.1 ~EBIEDSSPECIFIEl(E METHODE 

Op basis van de analyse van de waterproblematiek (en kwaliteiten van 
het water) enerzijds en de analyse van het studiegebied op het niveau 
van de stad en het niveau van het studiegebied anderzijds is de 
ruimtelijk-functionele visie op Arnhem, en dan met name voor het 
gebied Stadsblokken, vertaald in een aantal uitgangspunten en 
ambities. (Figuur 2.1) De visie, uitgangspunten en het concept zijn 
erop gericht Stadsblokken te transformeren naar een culturele 
(rivier)campus. De component 'cultureel' in deze term verwijst naar het 
programma en invulling van het gebied, het aspect 'rivier' verwijst naar 
het dynamische karakter van het gebied. De structuur van het gebied 
komt tot stand middels een aantal componenten zoals landmarks in de 
omgeving , genius loci , aanwezige infrastructuur en dergelijke. Met 
behulp van studies naar bepaalde deelaspecten zoals onder andere 
een studie naar de rol van een eiland in een stad , een studie naar 
culluur en creatieve industrie (en de daarbij behorende leefstijlen) en 
de kerncomponenten (visie, uitgangspunten en concept) heeft het 
concept structuur gekregen in de vorm van een Masterplan. Het 
onderzoek word! afgesloten met een epiloog waar toetsing plaats vindt 
van de kerncomponenten en gekeken wordt naar de taxonomie van 
het Masterplan. 



Figuur 2.1 
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Studiegebied 

3. 5TUDIEGEBIED 
De keuze van een studiegebied is een belangrijk aspect en wordt bepaald op basis van een aantal criteria. In dit hoofdstuk zullen deze criteria 
warden besproken en toegelicht zal warden waarom uiteindelijk gekozen is voor de locatie Stadsblokken/Meinerswijk in Arnhem. Vervolgens zal 
in het kart het studiegebied besproken warden. 

3. f ~EUZE STUDIEGEBIED 
Bij de keuze van het studiegebied is allereerst gekeken naar de 
diverse vormen van water. Nederland kent de zee, meren, het 
Ijsselmeer, rivieren, regen, een ondergronds netwerk van water: 
riolering, maar ook de waterkwaliteit kan een rol spelen bij het 
onderwerp water. Niel alleen water speelt een rol bij deze studie, een 
tweede factor is de stedebouw. Stedebouw kan men verdelen in een 
aantal niveaus: mondiaal niveau, europees niveau, nationaal niveau, 
regionaal niveau, op het niveau van de stad/dorp, niveau van de wijk 
of de straat. Gekozen is voor een raakvlak tussen de aspecten rivieren 
en steden. Om een extra dimensie aan he! geheel le geven zal de 
aandacht uitgebreid worden naar een extra wateraspect zoals regen 
en/of waterkwaliteit. 

De volgende studiegebieden, aangegeven op de pagina hiernaast, zijn 
gebieden die voldoen aan de criteria rivier en 'stad'. Bepaalde 
eigenschappen van de gebieden zijn onderzocht zoals de grootte van 
de stad, de nabijheid van de binnenstad en het feit of er al plannen 
gemaakt zijn voor de locatie of dat er sprake is van planvorming voor 
he! gebied. 
In label 3.2 staan de eigenschappen van de verschillende (potentiele) 
studiegebieden naast elkaar. Het aantal inwoners word! aangegeven 
met een getal, aan de nabijheid van de binnenstad word! een - (ver 
van de binnenstad), -/+ (neutraal) en + (dichtbij de binnenstad) 
toegekend. lndien er al plannen zijn voor de locatie word! he! bureau 
genoemd en de naam van he! betreffende plan. Tenslotte worden er 
voor sommige locaties bijzonderheden van he! terrein beschreven. 

Na een inventarisatie van steden in nabijheid van de rivier is gekozen 
voor (de omgeving van) Stadsblokken in Arnhem. De twee aspecten 
'rivier' en 'stad' komen duidelijk tot recht in di! gebied: Stadsblokken ligt 
in de nabijheid van de binnenstad, de Rijn en de 'Groene Rijn'. Door 
de aanwezigheid van het uiterwaardenpark Meinerswijk is he! gebied 
in Arnhem omgeven door de drie disciplines water, natuur en stede-

bouw. Van de steden met een geringe afstand tot de binnenstad, te 
weten Bergen op Zoom, Gorinchem, Roermond en Arnhem is Arnhem 
de grootste gemeente en voldoet het beste aan he! criterium 'stad'. 
Daarnaast zijn in tegenstelling tot de andere grotere gemeenten met 
een potentiele locatie nabij de binnenstad (Bergen op Zoom en 
Roermond) er nog geen concrete plannen voor Stadsblokken. Tot slot 
is het een erg interessant gebied met veel potenties en met 
bedreigingen/problemen die uit de weg geholpen dienen le worden. 

WATER 

[Zee] 
[Meren] 

[IJsselmeer] 
[Rivieren] 

___.. [Regen] 
[R iolering] 

___.. [Waterkwaliteit] 

STEDEBOUW 

[Mondiaal niveau] 
[Europees niveau] 

[Nationaal] 
[Regionaal] 

[Steden] 
[Dorpen] 

[Wijk/buurt] 

Figuur 3. 1 Diverse vormen van water en de niveaus van stedebouw 
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locatie Aantal inwoners Afstand tot Planvorming Bijzonderheden 
binnenstad 

Arnhem 141.562 (2003 ) + Alleen studies Een terrein dot momenteel 
met problemen kampt en 
onderwerp is van discussie 

Bergen op Zoom 66.024 (2003) + Niet bekend Enige grote groene ruimte 
in binnenstad 

Blerick-Venlo 89.598 + Niet bekend 

Gorinchem 34.627 + Nie t bekend Gorinchem is een vesti -
gingstad en wellicht niet 
de beste locatie voor een 
steroplossing 

Maastricht 122.085 (2004) Niet bekend 

Nijmegen 157.473 (2004) -/+ Niet bekend Ligging in Millingerwaard: 
mogelijkheid tot nieuw-
bouw waarschijnlijk klein 

Roermond 45 .187 (2004 ) + Project Roerdelta, Op deze locatie mondt de 
Palmboom en van Roer uit in de Maas 
den Bout 

Spijkenisse 75.371 (2003) -/+ Niet bekend Momenteel industrie- en 
haventerrein. mogelijkheid 
tot vernieuwing onbekend 

Tiel 40.470 -/+ Niet bekend 

Tabet 3.2 Eigenschappen (potentiele) studiegebieden 
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~.2 STADSBLO~~ENIMEINERSWIJ~ 

3.2.1 Beschrijving studiegebied 
Stadsblokken/Meinerswijk kan nu worden gezien als een zogenaamde 
'urban void'. Een urban void kan men omschrijven als een 'soort van 
leegte in de stad'. (De Meulder, 2004) Het terrein ligt nu voor he! 
grootste gedeelte braak, maar ken! een scheepsbouwhistorie. (Foto's 
plangebied op pagina 19) Ooit heeft de Arnhemse Scheepsbouw 
Maatschappij (ASM) er schepen gebouwd. He! enige resterende 
tastbare bewijs daarvan is de scheepshelling die nog zichtbaar is op 

he! terrein. Stadsblokken heeft momenteel de bestemmingen natuur, 
jachthaven en steenfabriek. Het bestemmingsplan dateert uit 1959 en 
is inmiddels achterhaald. De bestemmingen resulteren in de jachtwerf 
van Workum, een grote betonnen oppervlakte en een tweetal havens 
(waarvan een illegaal is). Het gebied is in eigendom van zowel de 
gemeente als particulieren. Stadsblokken kampt met een aantal 
problemen: zoals bijvoorbeeld illegale woonboten en drugshandel. He! 
kernprobleem van he! gebied is, dat het tussen twee moeilijk le 
verenigen invloedsferen ligt: die van de rivier en de stad. Claims om 
Stadsblokken le bestemmen voor (woon)bebouwing zijn moeilijk in 
overeenstemming le brengen met de waterbergingsfunctie van het 
gebied. De ontwerpopgave is dan om een Masterplan le ontwikkelen 
waarin de claims (natuur, bebouwing en water) elkaar niet verdringen 
maar eerder versterken tot nieuwe ruimtelijke kwaliteit. 

Stadsblokken (A) heeft een oppervlakte van circa 27 hectare 
(1000x275m). Zie figuur 3.3. Meinerswijk (B), he! watervrije gedeelte, 
heeft een oppervlakte van ongeveer 10 hectare. (275x375m). lndien 

Figuur 3.4 Ceramique terrein, Maastricht (24 hectare) 

A 
B 
A+B+C 
D 

Studiegebied 

0 Me i n rsw ij/< .. 

Stodsblokken = 27 ho 
Meinerswijk = 10 ho 
Stodsblokken+Meinerswijk = 47 ho 
Meinerswijk zuid = 19 ho 

Figuur 3.3 OppeNlakte gebieden concept 

men Stadsblokken en Meinerswijk (A+B+C) als een geheel 
beschouwd en men he! niet watervrije gedeelte van Meinerswijk mee
neemt in de berekening bedraagt de totale oppervlakte circa 47 
hectare. He! zuidelijke eilandje van Meinerswijk (D) dat meegenomen 
word! met het concept maar verder buiten beschouwing blijft heeft een 
oppervlakte van 19 hectare (600x250m). Het Ceramique terrein in 
Maastricht is vergelijkbaar qua omvang met Stadsblokken: circa 24 
hectare. (Op het gebied van programma vertonen beide projecten eve
neens overeenkomsten zoals later in he! ver-slag zal blijken: in 
Maastricht moet het Bonnefantenmuseum en de bibliotheek van Jo 

Figuur 3.5 Paleiskwartier, Den Bosch (30 hectare) 
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Coenen fungeren als magneten. In Stadsblokken zal onder andere de Oil zorgde voor een meer op de locatie gerichte doelstelling: 
nieuwe Schouwburg fungeren als landmark en als magneet) .Een 
ander voorbeeld van een gebied met vergelijkbare grootte is het 
Paleiskwartier in Den Bosch. De oppervlakte van het Paleiskwartier is 
30 hectare. 

3.2.2 Discussie 
He! studiegebied Stadsblokken/Meinerswijk is een voorbeeld van een 
gebied waar een discussie leeft over het wel of niet benutten van de 
ruimte: het half braakliggend terrein is onderdeel van de uiterwaarden 
en biedt de rivier extra ruimte in tijden van hoogwater. Aan de andere 
kant heef1 gebied een potentie als uitbreidingslocatie voor he! 
stadscentrum van Arnhem. (Gentrification) Verschillende partijen 
nemen een standpunt in omtrent deze kwestie. Rijkswaterstaat 
hanteert de Beleidslijn Ruimte voor de rivier en ziet hooguit een 
Stadspark herrijzen op Stadsblokken. De Gemeente is van mening dat 
Stadsblokken gezien kan warden als een recreatief knooppunt tussen 
noord en zuid Arnhem, waarbij Stadsblokken een soort van 
steppingstone is. De Gemeente heeft de ambitie om de Floriade te 
organiseren op he! terrein. De Provincie Gelderland staat eveneens 
niet negatief om Stadsblokken te bebouwen. 
Feit is dat Stadsblokken een uitzondering is op de Beleidslijn Ruimte 
voor de Rivier. Di! heeft te maken met he! tijdstip waarop de 
beleidslijn ingevoerd werd. Op dat moment waren er al plannen in 
ontwikkeling voor het gebied Stadsblokken. Di! is de reden dat het 
gebied Stadsblokken/Meinerswijk de status 'uitzondering' heeft 
gekregen. 

Het is niet de eerste keer dat deze discussie leeft. Voor he! gebied (en 
he! aangrenzende terrein van steenfabriek Meinerswijk) bestonden in 
he! kader van de Vierde Nola Extra plannen voor de bouw van 2000 
woningen in gestapelde vorm, hoge dichtheid en voor hogere 
inkomensgroepen. De locatie was een van de grotere Vinex-locaties in 
he! KAN-gebied. Als gevolg van de hoogwaterproblematiek in 1993 en 
1995 en de daaruit voortvloeiende beleidswijzigingen verbood he! Rijk 
Arnhem woningen le bouwen op Stadsblokken. 

Om tegemoet te komen in beide standpunten is de opgave om beide 
ruimteclaims, ruimte voor water en de uitbreiding van he! 
stadscentrum, tegemoe11e komen in he! Masterplan. 

Het maken van een Masterplan voor (de omgeving) 
Stadsblokken te Arnhem, waarbij wordt ingespeeld op de 
combinatieclaim van ruimte voor stedebouw en water, en 
flexibiliteit een belangrijke positie inneemt. 

BELEIDSLIJN AUIMTE VOOA DE AIVIEA 

De doelstelling van de beleidslijn Ruimte voor de Rivier is het 
realiseren van meer ruimte voor de rivier, duurzame bescherming 
van mens en dier tegen overstroming bij hoogwater en het 
beperken van materiele schade. 
Een stringenter beleid voor het gebruik van het winterbed is 
hierbij een pre. Onder winterbed verstaat men: de oppervlakte 
tussen de buitenkruinlijn van hoogwaterkerende dijken en waar 
deze niet bestaat, tussen de hoge gronden, die het water b ij de 
maatgevende afvoer keren. Dit betreft dus tevens het zomerbed 
van de rivier. 

Het uitwerken van de hoofdl ijnen van het beleid resulteert in een 
drietal punten: 

1. Handhaven van de beschikbare ruimte van het winterbed 
Ruimte meet beschikbaar zijn voor hoge afvoeren. De 
ruimte mag alleen gebruikt worden voor activiteiten die 
onlosmakelijk aan de rivier verbonden zijn. 

2. Creeren van ruimte 
Vergroten van de afvoercapaciteit van de rivier door ver
breding en verlaging van het winterbed, in combinatie 
met natuurontwikkeling. Er worden geen ontwikkelingen 
toegestaan die de mogelijkheid tot verbreding en ver
laging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken. 

3. Be erkin van schade door nieuwe activiteiten die in het 
winterbed worden toegestaan en die bij hoge water 
standen tot schade kunnen leiden een minimaal 
beschermingsniveau van 1: 1250 per jaar aan te houden. 

Er zijn drie voorwaarden waaraan een plan meet voldoen. Er mag 
geen waterstandverhoging zijn, er meet sprake zijn van duurzame 
compensatie en een beschermingsniveau van 1: 1250 voor 
potentiele schadegevallen. 
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4. ANATOMIE 
In dit hoofdstuk warden twee schaalniveaus geanalyseerd: niveau van de stad en het niveau van het studiegebied. Allereerst word/ Arnhem als 
stad onder de loupe genomen. De vier aspecten van de waterproblematiek warden op de stad geprojecteerd. Daarnaast wordt er gekeken op 
welke punten Arnhem Nijmegen kan aanvullen om het Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen te complementeren, de structuur van de stad wordt 
geanalyseerd en de stadsvisie van de Gemeente Arnhem. De analyse en de stadsvisie warden gebundeld in een totaal visie op Arnhem. 
Hetzelfde vindt plaats op het niveau van het studiegebied. De analyse wordt uitgevoerd vanuit het studiegebied. Er word/ onder andere gekeken 
wordt naar de huidige structuren en bebouwing in het gebied (en omgeving), de randen van het gebied, de landmarks in de omgeving en de 
groene en blauwe structuur. Dit resulteert in een visie op het studiegebied, een programma voor het gebied (paragraaf 4.3) en een aantal 
uitgangspunten en ambities voor het gebied. Deze uitgangspunten en ambities, voortkomend uit de analyse op beide schaalniveaus, warden 
uiteengezet in het volgende hoofdstuk: hoofdstuk 5. 

-4. f NIVEAU VAN DE ST.AP 
4.1.1 Projectie vier aspecten waterproblematiek 
Het onderwerp waterproblematiek is behandeld aan de hand van een 
viertal aspecten: periodisering, praktische oplossingen, cultuurhistorie 
en genius loci. Deze vier aspecten en de bevindingen van de aspecten 
kunnen geprojecteerd worden op de stad. Deze projectie zal een 
beeld geven van de rol die he! water door de tijd heen in Arnhem heeft 
gespeeld, de mogelijkheden voor Arnhem om in te spelen op de 
toe-nemende druk van het water, de rol van cultuurhistorie in een 
stedebouwkundig plan voor Arnhem en de eigenheid van de plek. 

Periodisering 
Arnhem is niet, zoals wellicht de huidige kaart zal doen vermoeden, 
ontstaan aan de Nederrijn. De stad is namelijk ontstaan als een 
ne-derzetting op een kruispunt van twee handelswegen bij de 
samenvloeiing van de Jansbeek en de Molenbeek. De hoofdtak van 
de Nederrijn had destijds een meer zuidelijke loop. De Jansbeek nam 
in het Arnhemse Stadsbeeld een belangrijke plaats in . De Jansbeek 
kwam aan de noordzijde binnen de wallen en stroomde in een boog 
door de stad en mondde aan de zuidwestelijke zijde in de Rijn uit 
(fi-guur 4.1 ). In het stedelijk leven fungeerde de beek als openbare 
wasplaats en als gelegenheid om bij branden bluswater le halen. 
(Gemeente Arnhem, Structuurplan Arnhem 2015) 

In de zestiende eeuw komt de rivier dichter bij de stad te liggen nadat 
men gekozen heeft voor een andere hoofdtak van de 
Nederrijnbedding. De stad wordt in deze periode begrensd door een 
vesting (figuur 4.1) en heeft in he! westen, buiten de vesting, een 
haven. De haven is ontstaan bij de Schipbrug, de eerste 'vaste' 
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Boven: Arnhem in 1250, Dienst stadsontwikkeling (1999) 
Onder: Arnhem in 17 41 , Dienst stadsontwikkeling ( 1999) 



verbind ing over de Rijn. De vestingwerken worden in 1829 
omgevormd tot singels en bieden plaats aan villa's. 

Met he! verleggen van de hoofdbedding in de zestiende eeuw ontstaat 
aan de overzijde van de rivier een stuk Arnhems grondgebied, de 
Stadswaarden. Deze Stadswaarden zullen in de twintigste eeuw het 
begin vormen van de verstedelijking op de zuidoever. (Malburgen). 
Doordat nu ook aan de zuidzijde van de Rijn word! gebouwd loop! de 
rivier door de stad heen. In de voormalige uiterwaarden zijn 
overblijfselen van steenfabrieken en kleiwinningsplassen te vinden, 
zeals de plassen in het natuurpark Meinerswijk. He! bebouwen van 
Malburgen is een voorbeeld van minder ruimte voor water, 
kenmerkend voor de 20e eeuw. Een ander kenmerk van de eerste 
helft van de 20e eeuw is het dempen van een groot aantal grachten, 
singels, havens en kanalen; dit verschijnsel is ook terug te zien in 
Arnhem. De haven van Arnhem werd namelijk vlak na de oorlog 
gedempt met oorlogspuin. Net als bij andere dempingen in deze tijd 
werd het water vervangen voor de functie infrastructuur: op de locatie 
van de oude haven werd namelijk in 1977 de tweede Rijnbrug (de 
latere Nelson Mandelabrug) gebouwd. 
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Figuur 4.3 Locatie oude haven (nr 9) en loop Jansbeek (nr 3) 
F.A.C. Haans en C.J.B.P. Frank (2003) 
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De eenentwintigste eeuw zal in het teken staan van een nieuwe 
omgang met water, aldus het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
(2003). Zo ook de omgang met water in Arnhem. Water kan in Arnhem 
ingezet worden als kwaliteitsdrager voor stedelijke ontwikkeling. 
Gezocht meet vooral worden naar een integraal concept waarbij water 
gecombineerd word! met andere functies zeals wonen, werken, 
natuur en recreatie. De eenentwintigste eeuw is in de voorafgaande 
analyse benoemd tot de zesde periode van de waterproblematiek. Een 
viertal aspecten zullen deze periode karakteriseren: 

1. Natuur en milieu 
2. Dynamiek 
3. Veiligheid 
4. Kwaliteit 

Deze trefwoorden zullen meegenomen worden in de uitgangspunten 
voor het plangebied. (Hoofdstuk 5) 

Praktische oplossingen 
De praktische oplossingen zijn in Deel I verdeeld drie groepen: 
voorzieningen !er bescherming of voorkoming van overlast en droogte, 
ruimte voor het water en aanpassingen aan gebouwen. De 
ontwikkeling van de drie groepen oplossingen voor de 
waterproblematiek is le schematiseren, zeals in figuur 5.2 (deel I) te 
zien was . 

Een potentie voor Arnhem ligt in he! combineren van de drie typen 
oplossingen tot een zogenaamde integrals "ster"-oplossing. De 
nadruk van deze nieuwe oplossing ligt bij ruimte voor water en de 
aangepaste woonvorm. Een praktijkvoorbeeld van deze steroplossing 
is he! Stadtlagerhaus in Hamburg, zeals reeds eerder is vermeld. Di! 
referentieproject fungeert hierdoor als inspiratiebron. 
In Deel I zijn de praktische oplossingen geclusterd naar veiligheid, 
overlast, droogte, meervoudig ruimtegebruik en financiering en deze 
vijf aspecten zullen de aandachtspunten bij verdere planvorming. 
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Cultuurhistorie 
Cultuurhistorie, gerelateerd aan het aspect water, kan voor Arnhem 
met name een rol spelen in de binnenstad. Het Rijnboogproject dat in 
het zuidelijk dee! van het centrum waarschijnlijk gerealiseerd zal gaan 
worden introduceert het terugbrengen van water in de binnenstad in 
de vorm van een (veelbesproken) haven. (Hierover meer in paragraaf 
5.2) Het is nog niet duidelijk waar de haven zal komen le liggen en hoe 
deze vormgegeven zal gaan worden. In ieder geval is zeker dat het 
water terug de binnenstad in word! gebracht. Cultuurhistorie zou in dat 
kader een rol kunnen spelen door le kijken of het water niet 
teruggebracht kan worden op de plaats van de vroegere haven van 
Arnhem, of bijvoorbeeld in de vorm van de oude Jansbeek. 

Voor Stadsblokken/Meinerswijk speelt de cultuurhistorie gerelateerd 
aan water een minder grote rol. Cultuurhistorie kan we! degelijk een 
belangrijke aspect zijn bij de planvorming maar dan meer in de 
context van kenmerkende structurerende elementen. Daarom zal 
cultuurhistorie meegenomen worden als uitgangspunt voor de 
planvorming. 

Genius Loci 
De plaatsgebonden identiteit is afhankelijk van de ondergrond en de 
karakteristiek van een locatie. Arnhem karakteriseert zich, dat zal 
blijken bij de associaties met de stad in paragraaf 3.2, door het relief 
in het landschap, de Rijn en de groene omgeving (Veluwe, Betuwe en 
diverse parken). De karakteristieken van een stad spelen een rol bij de 
planvorming maar nog meer de eigenheid van het studiegebied zelf. 
Karakteristieken van Stadsblokken/Meinerswijk zullen besproken 
worden in paragraaf 4.2. Genius Loci zal meegenomen worden als 
uitgangspunt bij het plan. 

4.1.2 Analyse Arnhem 

Orie componenten 
De stad Arnhem en haar omgeving is op le delen in drie componen
ten: het reliefrijke en pittoreske stuwwallandschap (Figuur 4.4 A), de 
dynamische rivierzone (B) en het vlakke polderlandschap. (C) Het 
stuwwallandschap ligt in het noordelijk deel van Arnhem. Uitgestrekte 

Figuur 4.4 A Stuwwallandschap 
B Rivierenlandschap 
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bossen en heidevelden van de Veluwe bepalen ten noorden van 
Arnhem het groene landschap. Aan en in de stad ligt een relief- en 
bosrijke zone met veel landgoederen. Ze vormen de basis van de 
groene wiggen, die in de stad 'prikken' en een contrast vormen met de 
stedelijke zones met weinig groen. Een voorbeeld van een groene wig 
is het park Sonsbeek. Het rivierenlandschap is een grote open ruimte, 
die dwars door Arnhem loopt. Tussen de dijken zorgen waterafvoer en 
waterberging voor een dynamisch en seizoensgebonden landschaps
beeld. Tenslotte vormen Presikhaaf, het Broek en Arnhem zuid 
tezamen de derde component: het polderlandschap. De onderlegger 
heeft in dit deel in mindere mate invloed gehad op de 
stedebouwkundige opzet en groenstructuur van het gebied. 

Twee assen 
De kaart van Arnhem word! gekenmerkt door de aanwezigheid van 
twee assen; figuur 4.5. Een as komt vanuit het noorden de stad in en 
eindigt in het Sonsbeekpark. Deze as word! gekenmerkt door zijn 
groene karakter en de aanwezigheid van diverse voorzieningen zoals 
Burgers Zoo, het Nederlands Openluchtmuseum, Ziekenhuis 
Rijnstate en diverse sportvelden. De andere as is een infrastructurele 
as. Deze as steekt vanuit het zuiden de stad in via de Nijmeegseweg, 
de Nelson Mandelabrug en de John Frostbrug eindigt de as in de 
singels van de binnenstad. In de as zijn diverse voorzieningen 
gesitueerd zoals het Gelredome, sportpark Rijkerswoerd, de Rijnhal 
en een groot aanbod aan voorzieningen in de binnenstad; figuur 4.6. 

De twee assen eindigen beide in de binnenstad (knooppunt van 
voorzieningen) waardoor er een synergie ontstaat tussen de assen. 
(Wanneer men kijkt naar het studiegebied is te zien dat Stadsblokken 
in een voorzieningenas is gelegen. Precies op die locatie waar de Rijn 
de voorzieningenas kruist.) 

Anatomie 

Groene as 

, Ir <111 

Figuur 4.5 Twee assen: groene as vanuit het noorden e 
een infrastructure/e as vanuit het zuide 

Figuur 4.6 Twee assen met voorzieningen 
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Figuur 4.6 Voorbeelden van Arnhems Blond 
Links: Nuongebouw aan Utrechtsestraat 
Rechts: Noordzijde Willemsplein 

Arnhems Stadsbeeld 
Typerend voor de binnenstad zijn de zichtlijnen en doorzichten op 
markante gebouwen, een hoogtemaat van vier tot vijf lagen en het 
'Arnhems Blond', een term die refereert naar witte en lichtgetinte 
gebouwen in Arnhem. (Figuur 4.6) 

Het Arnhemse stadsbeeld kent vaak scherpe grenzen tussen 
bebouwd en onbebouwd gebied (rood en groen), dit zorgt voor een 
zichtbaar contrast en zodoende voor herkenbaarheid. Een voorbeeld 
van ruimtelijk contrast is de ontmoeting van de stad met he! landschap 
aan de rand van he! park Sonsbeek. 

De waardering van de binnenstad de afgelopen jaren geleidelijk is 
teruggelopen. De netheid van de binnenstad word! bijvoorbeeld veel 
slechter beoordeeld. Ook in vergelijking met andere steden scoort 
Arnhem slecht. Punten waarop Arnhem duidelijk afwijkt in kwaliteit zijn 
steer en gezelligheid, netheid, inrichting en het aanbod van culturele 
voorzieningen. De bereikbaarheid en het aanbod van de winkels 
wordt echter wel positief gewaardeerd. (Gemeente Arnhem, 2003) 

Figuur 4. 7 Boven: Ruimtelijk contrast stad en /andschap 
Rechts: Luchtfoto park Sonsbeek 
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Dubbele opgave 
De opgave voor Stadsblokken/Meinerswijk is meer dan een waterop
gave alleen. Het gaat niet alleen om het extra bergen van water in 
piekafvoeren, het gaat ook om de toegevoegde waarde van water aan 
het plangebied. Water kan kwaliteiten bieden voor Arnhem op het 
gebied van stedebouw en natuur en andersom kunnen stedebouw en 
natuur ook een positieve bijdrage bieden aan het water, denk hierbij 
bijvoorbeeld aan natuurvriendelijke oevers die zorgen voor een 
natuurlijke waterzuivering. Het gaat dus om een symbiose van de 
aspecten water, natuur en stedebouw. Het ontwikkelen van he! 
plangebied dient daarnaast een positieve impuls voor de stad te zijn. 
Het biedt de mogelijkheid om he! Nationaal Stedelijk Netwerk Arnhem
Nijmegen (Nola Ruimte, 2004) le complementeren. Arnhem kan de 
stad Nijmegen op een aantal punten aanvullen. 

Arnhem + Nijmegen = Nationaal Stedelijk Netwerk 
Op welke punten kan Arnhem Nijmegen aanvullen? Voordat deze 
vraag beantwoord word! dient opgemerkt le worden dat steden in een 
Stedelijk Netwerk een eigen karakter of identiteit kunnen hebben. 
Arnhem en Nijmegen zijn met elkaar le vergelijken qua schaal en 
grootte, terwijl de uitstraling van beide steden totaal verschillend is. 
(M.W. Mekking, 2003) Onder een geringe groep mensen is gevraagd 
welke associaties zij hebben bij beide steden , om zo tot een redelijk 
objectieve vergelijking le komen. Deze associaties zijn aangevuld met 
karakteristieken van beide steden genoemd op VVV-pagina's en 
vergeleken met gegevens uit het informatie en burgeronderzoek van 
de Gemeente Arnhem (2002). Uit de vergelijking blijkt dat de 
associaties met elkaar overeenkomen. 

Associaties (Figuur 4.10) bij de stad Arnhem zijn bijvoorbeeld: 
winkelstad, cultuurstad (mode, dans, musea, kunstacademie, Musis 
Sacrum), ondergrondse kelders, historie (een brug lever), relief in het 
landschap, Veluwe en Betuwe, de Rijn , Gelredome, Korenmarkt, 
groen, provinciehuis, trolleys en de toekomstige HST halte. Nijmegen 
wordt geassocieerd met diverse musea (o.a. het Valkhof museum), 
universiteitenstad, oudste stad van Nederland (Keizer Karel stad), 
relief in het landschap (Zevenheuvelenweg), Betuwe, Berg en Dal , de 
Waal en de Waalkade , de Goffert, Nijmeegse vierdaagse , 
Kronerburgerpark en de Eiffel Towers (basketbal). 

sym•bi•o•se (de - (v.)) 
1 het samenleven van twee ongelijksoortige organis
men op of in elkaar tot wederzijds voordeel 

A12 

Wageningen 

Arnhem 

Wageningen 

Figuur 4.9 lnfrastructuur 
Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen 

Figuur 4.11 Waterstructuur 
Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen 
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Figuur 4.10 Associaties Arnhem en Nijmegen 
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Figuur 4. 12 Groenstructuur 
Stedelijk Netwerk Amhem-Nijmegen 
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4.1.3 Stadsvisie Gemeente Arnhem 
De gemeente Arnhem heeft in 1998 een stadsvisie opgesteld 
resulterend in 'Arnhem op weg naar 2015'. Uit deze stadsvisie komen 
en viertal uitdagingen (Gemeente Arnhem, 1998): 

1. De kwaliteit van de stedelijke samenstelling vergroten 
Ruimte voor dynamiek, subculturen en individualisering 

2. De ecologische en economische mogelijkheden van de 
stad in overeenstemming brengen met he! karakter van de 
stad en van de bevolking 

3. Arnhem moet haar stedelijke ruimte meer benutten. 

4. 

He! beleid moet erop gericht zijn om stedelijke vernieuwing 
te combineren met behoud van bestaande waarden 
(cutuurhistorie+genius loci). Daarnaast gaat het om het 
intensiveren van de gebruiksmogelijkheden van de stad. 
(meervoudig ruimtegebruik). Arnhem kiest voor een typisch 
stedelijke samenleving en neemt afstand van de voorkeur 
voor kleinschaligheid. 

Het vergroten van de belevingswaarde van de stad 
Het intensiveren van de stad op een kwalitatieve en uitda
gende manier. De stad moet uitnodigen om te ontmoeten en 
tegelijkertijd enerverend en rustgevend zijn. Arnhem 
behoort haar maatschappelijke en natuurlijke pluspunten als 
groen, sport en cultuur beter le benutten en leefbaar le 
blijven door een combinatie van vitaliteit en rustpunten. 
Tegenover he! intensiever gebruik van de stad staat dus he! 
creeren van ecologische verbindingszones. 

De vier bovengenoemde uitdagingen staan centraal in de stadsvisie 
van de gemeente. Grofweg kan men zeggen dat dynamiek, 
ver-stedelijking, intensivering, individualisering en kwaliteit 
belangrijke begrippen zijn voor Arnhem in 2015. 

Naas! de uitdagingen vormen de karakteristieken een belangrijk 
onderdeel van de Stadsvisie. Volgens de Gemeente Arnhem word! 
Arnhem gekarakteriseerd door een vijftal punten: 

1. {lnter)nationale orientatie 
In Arnhem zijn grote internationale georienteerde bedrijven 
gevestigd zoals AKZO Nobel, BASF, KEMA en Arcadis: 
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Nederland 

Homburg 
Hannover 
Berlijn 

Ruhrgebied 

Figuur 4. 13 Arnhem op grater schaa/niveau 

Arnhem als internationale dienstenstad. De stad krijgt 
verder jaarlijks honderdduizenden bezoekers voor 
recreatieve en culturele topvoorzieningen: Burgers Bush, 
Nederlands Openluchtmuseum, Gelredome, Rijntoerisme 
en even buiten Arnhem het Kroller Moller museum. 
Arnhem ligt op grater schaalniveau tussen de Randstad en 
het Ruhrgebied en tussen he! Belgisch kerngebied, de 
Brabantse steden en Noord-Nederland, Hamburg, 
Hannover en Berlijn . Arnhem heeft goede verbindingen met 
de buurlanden en het binnenland van Nederland. Deze 
verbindingen zullen alleen maar beter warden met de komst 
van een halte van de hoge snelheidslijn . 

Kwaliteiten op het gebied van cultuur, groen en sport 
In Arnhem is een groat aanbod aan sportvoorzieningen: 
zoals het Gelredome, Papendal , Valkenhuizen en diverse 
sportopleidingen zijn aanwezig . Daarnaast heeft Arnhem 
een goed ontwikkelde culturele infrastructuur; bestaande uit 
drie landelijk opererende gezelschappen, podia en musea 
en de Hogeschool voor Kunsten Arnhem. 

3. 

4. 

Geografische kwaliteit 
De geografische kwaliteit van Arnhem is bijzonder, het is 
een combinatie tussen hoog en droog, laag en nat en twee 
rivieren daar tussenin . Deze geografische varieteit wordt 
gevormd door de stuwwal, de groene heuvels en beekdalen 
die diep tot in het centrum van de stad doordringen, het 
groen en blauw van de uiterwaarden en het groen van het 
oude Betuwse landschap. 

Diversiteit 
Kenmerkend voor Arnhem is een verscheidenheid aan 
leeftijden. De stad zal in de toekomst mogelijkheden moeten 
bieden voor de ontwikkeling en ontmoeting van mensen van 
verschillende leeftijd met uiteenlopende leefstijlen. Naar 
verwachting zal de vergrijzing in Arnhem beperkt blijven en 
zal de stad een grote aantrekkingskracht op jongeren 
houden. Er zal sprake zijn in de toekomst van een 
toenemende individualisering en een groeiende vraag naar 
kwaliteit. 

5. Twee belangrijke polen 
Het centrum van Arnhem ken! in 2015 twee belangrijke 
polen : de oude binnenstad enerzijds en het gebied 
Kronenburg-Gelredome-Olympus anderzijds. Typerend 
voor de binnenstad is het oude, sfeervolle, deels 
onderkelderde, ruime gebied met winkels, cultuur en uit
gaansmogelijkheden. De omgeving van het Nijmeegse plein 
heeft de uitstraling van een modern centrumgebied met 
nabij gelegen grootschalige attracties. Zes of zeven middel
grote en kleinere centra vullen het centrale gebied aan. 

Figuur 4.14 Arnhem; kruispunt 
Ve/uwe en rivierenlandschap '------------' 



4.1.4 Visie op Arnhem 
Door de twee verschillende gezichten van de stad, ... "aan de ene kant 
het 'Haagje van het Oosten': meer in zichzelf gekeerd, de rust en het 
groen koesterend, oase, relatief vee/ ouderen, Velp en Oosterbeek 
eromheen. Oat imago koesterend, maar anderzijds een stad die oak 
mee wil in de vaart der volkeren' ... (uitspraak Ohr. 8. Kooi, GSB 
venstermanager sociaal, maatschappelijke ontwikkelingen Arnhem) 
heeft Arnhem momenteel nog geen identiteit. De visie op Arnhem 
brengt hier verandering in. Deze visie komt voort uit de analyse van 
Arnhem en de stadsvisie van de Gemeente Arnhem. Het geeft 
Arnhem de identiteit: Culturele Rivierstad. 

Arnhem heeft de potentie om bepaalde aanwezige kwaliteiten beter le 
benutten. De aanwezige cultuur en recreatie kan worden benadrukt 
en verder uitgebreid. Eveneens biedt de geografische eigenschappen 
van het gebied mogelijkheden; door de ligging aan de Rijn te 
accentueren door bijvoorbeeld de stad meer op deze rivier te 
orienteren voldoet ook het tweede deel van de term Culturele 
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Hoofdstad is Lille. Deze stad is uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad 
van Europa 2004. Hiervoor heeft Lille echter wel een 
gedaanteverwisseling ondergaan. Het historisch centrum van Lille is 
gerestaureerd, er is een tweede modern stadshart gebouwd 
rondom het TGV-station en op cultureel vlak tell de stad weer mee. 
Arnhem zou net als Lille zijn kwaliteiten kunnen versterken door een 
extra nadruk op de omgevingskwaliteiten zoals groen en water le 
vestigen. 

,--------------------------, Rivierstad; de rivier aan de stad. De Rijnkade wordt ontwikkeld 
en een tweede Rijnkade zal zorgen voor het optimaal benutten 
van de aanwezige rivier. In de toekomst kan men in plaats van 
denken in twee Rijnkades zelfs denken aan vier Rijnkades. De 
Bandijk biedt mogelijkheden voor ontwikkeling en ook de 
overzijde van de Bandijk (onderdeel van studiegebied) heeft 
met zijn zuidelijke ligging potenties. Door niet alleen in te 
spelen op de Rijnkade in de tweede dimensie, maar ook in te 
spelen op de dynamiek van deze rivier (vierde dimensie) kan 
Arnhem een van de eerste voorbeelden worden van het 
combineren van diverse functies met water: meervoudig 
ruimtegebruik. Op deze manier kan men inspelen op het 
actuele watervraagstuk. De Rijn is niet de enige geografische 
eigenschap van Arnhem, ook de groene zones in Arnhem 
kunnen beter worden benut door bijvoorbeeld verbindingen le 
maken tussen deze gebieden. In het studiegebied 
Stadsblokken/Meinerswijk kunnen al deze potenties van 
Arnhem (eventueel) gebundeld worden. Het imago als 
Culturele Rivierstad kan zorgen voor extra evenementen, 
spektakels, feesten en exposities. Wie weet kan Arnhem met 
dit "nieuwe" of beter gezegd met de nadruk op de aanwezige 
kwaliteiten mee strijden naar de titel Culturele Hoofdstad. Het 
zou ten goede komen van Arnhem als de stad zich een 
activiteit eigen kan maken dat vele toeristen en bezoekers 
trek!. Een voorbeeld van een hedendaagse culturele '------------,=,-· --4-15--~-- - l' - .--d- .-.--A- h---1 1guur . 1sua 1sat1e van e v1s1e op rn em 
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4'.1 NIVEAU VAN MET STUDIEGEBIED 

4.2.1 Analyse Stadsblokken/Meinerswijk 

Arnhem Noord-Arnhem Zuid 
Kenmerkend voor het gebied is de ligging in de uiterwaarden van de 
Rijn. De Rijn vormt een fysieke scheiding tussen het noordelijk deel en 
het zuidelijk deel van Arnhem. Naas! de fysieke scheiding door de Rijn 
worden de twee gebieden beide door een ander landschap 
gekarakteriseerd. Arnhem ligt immers op de landschappelijke grens 
tussen de Betuwe en de Veluwe. De ene kant van de stad (Arnhem 
Noord) word! gekenmerkt door heuvelachtige droge zandgrond , 
terwijl de andere kant plat is en op natte kleigrond is gebouwd. De 
twee delen hebben daarnaast nog een andere uitstraling. 

Arnhem Noord is het historische hart van de stad en heeft een meer 
stedelijk karakter; resulterend in hogere dichtheden en hogere 
gebouwen. Het stadsdeel is meer compact en kent meer drukte. 
Typerend voor de binnenstad zijn , zoals eerder genoemd, de 
zichtlijnen en doorzichten op markante gebouwen (Figuur 4.18), een 
hoogtemaat van vier tot vijf lagen en het 'Arnhems Blond', een term die 
refereert naar witte en lichtgetinte gebouwen in Arnhem. 
Contrasterend met de smalle straten van de binnenstad is het 
zuidelijke deel van de binnenstad: de Rijnkade: de bebouwing word! 
hier gekenmerkt door grootschalige bouwblokken met brede straten. 
He! oostelijk deel van he! stadshart word! gekenmerkt door een zone 
waarop voorzieningen zijn geplaatst. De verhouding openbare ruimte
bebouwing is hier hoger: de bebouwing is minder compact en de 
dichtheid minder hoog. In tegenstelling tot overige delen van Arnhem 
komt men bij de rivier nauwelijks (kalk)witte bebouwing tegen. Volgens 
Rob van Maanen (2002) zou bij de rivier witte bebouwing op zijn plaats 
zijn om de relatie tussen rivier en de schelpen uit de zee in stand le 
houden. Nu zijn er slechts enkele witte gevels aan de kade le vinden. 

Arnhem Zuid heeft een ruimere opzet, dat kenmerkend is voor de 
periode waarin het gebouwd is. (Een groot gedeelte van Arnhem Zuid, 
met name Malburgen, is naoorlogs.) De randen van Malburgen zijn 
groen en zorgen voor een introverte wijk. 

Figuur 4. 17 Boven: Bebouwing vs. open ruimte 
Onder: Bestemmingen volgens het wederopbouwplan 1949, 

Dienst Stadsontwikkeling 
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Figuur 4.16 Arnhem Noord vs. Arnhem Zuid 
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Figuur 4.18 Zichtlijn vanuit de binnenstad naar de Eusebiuskerk 
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Randen van het gebied 
In het zuiden word! het studiegebied begrensd door de wijk 
Malburgen. De groene randen van Malburgen zorgen ervoor dat men 
de wijk niet ervaart vanuit het studiegebied. De bomen en de dijk 
vormen een barriere voor enige visuele relaties tussen Stadsblokken 
en de naoorlogse wijk. 
Het studiegebied word! niet alleen begrensd door de groene barriere 
van Malburgen. Aan de overzijde van de Rijn bevindt zich aan de 
kades infrastructuur; met daarachter (van west naar oost): een groen 
glooiend landschap, de Rijnkade; met horeca, wonen en kleinschalige 
voorzieningen, en het industrieterrein Arnhemse Broek. 

Landmarks in de omgeving 
Vanuit het gebied zijn bepaalde gebouwen, infrastructurele werken of 
groene eenheden te ervaren. Een voorbeeld hiervan is de Koepel. De 
Koepelgevangenis in Arnhem is een van drie koepelgevangenissen in 
Nederland en is vanuit vooral het westelijk deel van het studiegebied 
te zien; vanaf Meinerswijk. 
De Nelson Mandelabrug en de John Frostbrug zijn twee andere 
landmarks in het studiegebied. Mede doordat het terrein momenteel 
niet bebouwd is met bebouwing hoger dan drie lagen zijn de bruggen 
vanaf elk punt te zien. 
Voor Stadsblokken, het gebied tegenover de binnenstad, is de 
Eusebiuskerk ongetwijfeld het meest markante gebouw. Dit gebouw is 
ook vanuit sommige posities op Meinerswijk te zien, in andere 
gevallen blokkeert de Nelson Mandelabrug het zicht. Vanuit het 
gehele studiegebied heeft men zicht op deze Eusebiuskerk, of wel 
Grote Kerk. 

Groenstructuur en grondslag 
Stadsblokken/Meinerswijk ligt in de nabijheid van veel groenstruc
turen. Het gebied word! in het zuiden begrensd door de groene 
Bandijk en het noordelijk deel van Malburgen. Deze groene zone heeft 
een ruitvorm en loop! door tot in het park Malburgen West. Ten 
noorden van het plangebied vindt men twee groengebieden: de 
Eusebiusbuitensingel en het Market Garden Plantsoen, dat 
voornamelijk vanaf Meinerswijk goed waar te nemen is. Dit plantsoen 
is gelegen op een glooiende stuwwal en onder andere het MMKA; 
Museum voor Moderne Kunst is hier gevestigd. 
Ten zuidwesten van het studiegebied ligt het uiterwaardenpark 

34 Meinerswijk. Kenmerken van het uiterwaardenpark Meinerswijk zijn 

Figuur 4.19 Randen studiegebied 

De Koepel Nelson Mondelobrug 

Eusebiuskerk 

Figuur 4.20 Landmarks in de omgeving 

Figuur 4.21 Groen - en blauwe structuur 
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de kwelwaterplassen, aanwezigheid van verscheidende flora en fauna 
en het seizoensgebonden karakter van het gebied. In tijden van 
hoogwater lopen bepaalde delen van het uiterwaardenpark onder. (zie 
figuren 4.17) 

De huidige boomsoorten die groeien op Stadsblokken zijn niet van 
hoge kwaliteit. Het aanbod bestaat uit overwegend wilgen en 
populieren en men vindt daamaast in het gebied een paar verdwaalde 
eiken, esdooms en berkenbomen. De aanwezigheid van met name de 
wilg en de populier heeft een verband met de natuurlijke omstandig
heden van het studiegebied. Het gebied kenmerkt zich door de 
grondslag (rivier)klei. De aanwezige vochtige, voedselrijke grond is 
een goede basis voor deze vegetatie. De bodem van het studiegebied 
is (licht) vervuild. 

De Groene Rivier heeft eveneens als bovenlaag klei, daaronder 
bevindt zich een zandlaag. In de Groene Rivier vindt men geen bomen 
en struiken; het word! gekenmerkt door grasland. 

(Neder)rijn en Groene Rivier 
Het peil van de Nederrijn fluctueert het hele jaar door. Ter hoogte van 
Arnhem heeft de Nederrijn in een gemiddeld jaar een laagste 
rivierstand van 6.63m boven NAP en een hoogste stand van 12.74m 
boven NAP (H+N+S, 2001 ). Er is dus sprake van meer dan 6 meter 
peilverschil. De gemiddelde rivierstand ligt rond 8.20m boven NAP. De 
situatie bij deze waterstand is weergegeven in figuur 4.22a. 

Wanneer het water verder stijgt doen de volgende fasen zich voor: 

Fase 1, figuur 4.22b 
Het water stroomt door de Groene Rivier en loop! in het zuid
westen van Meinerswijk de uiterwaard in. Het water stroomt 
slechts 1 0 dagen per jaar door deze Groene Rivier. 
Waterstand 10.48m 

Fase 2, figuur 4.22c 
Het water stroomt geleidelijk over de Meginharddwarsweg 
het centrale deel van de uiterwaard in. Deze situatie komt 
circa 7 dagen per jaar voor. 
Waterstand 11.00 

Figuur 4.22 A: Gemiddelde waters/and Rijn. 8-E: Fasen bij stijging waterstand 
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Fase 3, figuur 4.22d 
De uiterwaard stroomt over de voile breedte mee. 
Gemiddeld stroomt de uiterwaard 3 dagen per jaar over de 
voile breedte mee. 
Waterstand 11.67m 

Fase 4, figuur 4.22e 
Het water stroomt voer de drempel bij de Praets en over de 
zomerkade. Het water staat gemiddeld een dag per jaar zo 
hoog dat alleen de hoogste plekken in het uiterwaarden
gebied watervrij zijn. 
Waterstand 12.74m 
(Stichting Ark, 1995) 

Gemiddeld staat het water dus een dag per jaar zo hoog dat alleen de 
hoogste plekken in de uiterwaarde watervrij zijn. De grote grazers in 
dit gebied, te weten de Galloways en de Koniks, zijn in de perioden 
van hoogwater in 1993 en 1994 zelf naar de hoogwatervrije 
steenfabrieksterreinen gegaan. 
Oil natuurverschijnsel van hoogwater heeft in 1993 en 1994 veel 
mensen uit de omgeving aangetrokken om een kijkje te komen 
nemen. Met het oog op de toekomst zal er rekening gehouden moeten 
worden met de toenemende ruimteclaim van het water; en dus het 
frequenter optreden van hoge waterstanden. 

Huidige structuren en bebouwing 
Stadsblokken/Meinerswijk ligt anno 2004 voor het grootste gedeelte 
braak. Men kan het omschrijven als een 'Urban Void ' (De Meulder, 
2004). Stadsblokken heeft momenteel de bestemmingen natuur, 
jachthaven en steenfabriek, resulterend in de jachtwerf van Workum, 
een grote betonnen oppervlakte (restant van de Arnhemse 
Scheepsbouw Maatschappij) en een tweetal havens (waarvan een 
illegaal). De Haven van Coers is ongeveer 1,5 hectare groot en de 
(illegale) haven ten westen van de Haven van Coers heeft een 
oppervlakte van circa 2 hectare. Beide havens zijn van redelijke 
kwaliteit. Naas! de jachtwerf van Workum en de woonbotenhaven 
Haven van Coers is in het studiegebied lintbebouwing te vinden met 
kleinschalige verkaveling. (De Praets). Deze kleinschalige verkaveling 
is kenmerkend voor de bebouwing in de Betuwe. 

Orie wegen ontsluiten het gehele gebied: Meinerswijk, 
Stadsblokkenweg en de Meginhardweg. 

Figuur 4.23 Hoogteverschi/len Stadsblokken 

Hoogteverschillen in het gebied 
Meinerswijk is een ge'isoleerd maar open uiterwaardengebied met 
plassen , weilanden en enige bebouwing op de hogere delen. Een 
voorbeeld van een hoger deel in het uiterwaardengebied is 
Stadsblokken. 

Stadsblokken is bij hoog water watervrij dankzij de ligging tussen de 
12.40-13.55m +NAP. Het dijklichaam waar de Nelson Mandelabrug op 
rust loopt op tot circa 21 meter boven NAP. De Groene Rivier ten 
zuiden van Stadsblokken heeft een gemiddelde hoogte(ligging) van 
10.35m +NAP. Bij echt hoog water verandert de Groene Rivier 
(grasvlakte) in een blauwe rivier en functioneert he! als tweede rivier 
naast de zomerbedding. Deze waterberging en waterafvoer zorgen 
wisselende landschapsbeelden bij hoog en laag water. 



4.2.2 Visie op Stadsblokken/Meinerswijk 

De huidige structuren en bebouwing van Stadsblokken/Meinerswijk 
dient zo veel mogelijk behouden te blijven en te dienen als input voor 
de planvorming. Vooral Meinerswijk, Stadsblokkenweg en 
Meginhardweg kunnen fungeren als basisstructuur. 

Stadsblokken kan gezien worden als een verbinding tussen Noord en 
Zuid 6f als een gedeelte dat juist het contrast wil behouden. Feit is dat 
Malburgen over een aantal jaren aan vervanging toe zal zijn omdat de 
buurt een negatief imago heeft en verpauperd is. Studies worden 
momenteel gedaan naar vernieuwingsprojecten. Het positioneren van 
dijkwoningen aan de Rijn is hier een voorbeeld van. lndien een keuze 
gemaakt moet worden is te pleiten voor de tweede optie: het contrast 
tussen beide stadsdelen behouden. Stadsblokken/Meinerswijk zal het 
best tot zijn recht komen als het zich orienteert op Arnhem Noord; het 
kan zodoende een directe relatie aangaan met het centrum van 
Arnhem. De voorzieningenstrook (oostelijk deel van he! centrum met 
minder compacte bebouwing) kan voortgezet worden in 
Stadsblokken; zodoende kan de openbare ruimte van de binnenstad 
worden geextrapoleert. 

De landmarks in de omgeving kunnen, net als de huidige structuren 
en bebouwing van Stadsblokken/Meinerswijk, dienen als 
structurerende elementen in de planvorming. Zichtlijnen naar de 
markante gebouwen dienen behouden te blijven. 

Stadsblokken/Meinerswijk kan de verbindende schakel worden tussen 
de diverse groenstructuren. Het vormt een centraal punt in de 
ecologische structuur. Daarnaast biedt de aanwezigheid van he! 
uiterwaardenpark Meinerswijk mogelijkheden om he! groene karakter 
van het park het gebied in le trekken. Eigenschappen van het 
uiterwaardenpark, met name de seizoensgebondenheid, kunnen ook 
op Stadsblokken/Meinerswijk tot uiling komen. Met het oog op de 
toenemende vraag naar ruimte voor water kan di! resulteren in een 
seizoensgebonden stedebouw. 

Stadsblokken/Meinerswijk heeft potenties om he! imago van Arnhem 
als Culturele Rivierstad tot uiting le brengen. Het studiegebied ligt 
midden in de Rijn en kan qua programmering aansluiten op deze 
identiteit. 

Anatomie 
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4-.3 PROGRAMMA 
Stadsblokken/Meinerswijk zal het imago van Arnhem als Culturele 
Rivierstad benadrukken. De locatie verleent zich om deze identiteit 
duidelijk tot uiting te brengen. Cultuur en rivier komen hier bij e/kaar. 
Om een beeld te krijgen welk karakter zal herrijzen op 
Stadsblokken/Meinerswijk is een studie gedaan naar cultuur en de 
creatieve industrie. Welke branches kan men onderscheiden in de 
creatieve industrie en welke invulling kan dit krijgen in het nieuwe 
stadsdeel van Arnhem. Welke /eefstijlen passen bij deze cultuur die 
ontstaat op dit ei/and en welke eisen stellen deze leefstijlen aan hun 
leefomgeving? Dit zal in deze paragraaf besproken warden en 
vervolgens zullen de bevindingen geprojecteerd warden op 
Stadsblokken. De paragraaf zal afgesloten warden met een 
programma voor het studiegebied. 

4.3.1 Definitie Culturele campus 
Het karakter van het eiland is le betitelen als een culturele campus. 
Een campus is letterlijk een universiteitsterrein met woningen voor 
studenten en docenten (Van Dale, 2004). Een culturele campus dient 
ruimer opgevat le worden. Men kan een culturele campus zien als een 
gebied waarbij de nadruk ligt op cultuur met woningen voor mensen 
uit de creatieve industrie en gebouwen voor verspreiding en 
uitwisseling. De nadruk ligt op cultuur, maar dat houdt niet in dat er 
geen andere voorzieningen gerealiseerd zullen worden op 
Stadsblokken/Meinerswijk. Stadsblokken/Meinerswijk zal een 
zelfvoorzienend stadsdeel warden. Dit zelfvoorzienend karakter 
brengt ook een bepaald programma met zich mee. 

Het karakter van een Culturele Campus komt voort uit de visie op 
Arnhem en het studiegebied maar kan onderbouwd warden met 
krantenartikelen en telefoongesprekken. Er is behoefte aan ruimte 
voor culturele instellingen in Arnhem en de schouwburg is op zoek 
naar een nieuw pand met een tijdshorizon van 8 tot 10 jaar. (Van het 
Hof en Oosterhout, 2004). 

4.3.2 Studie cultuur en creatieve industrie 
De inzet van cultuur 
Cultuur wordt in Arnhem ingezet als een strategie om de stad te 
promoten. Dankzij culturele voorzieningen kan een stad volgens 
Kloosterman en van der Werff (2004) aantrekkelijker warden voor 
(potentiele) bewoners, bedrijven en toeristen en zodoende kan ook de 

eigen economische basis worden versterkt. Voor het behoud en het 
uitbouwen van de welvaart is de creatieve klasse, de zogeheten 
creative class, cruciaal. lnnovatief vermogen berust bij deze creative 
class en deze klasse is sterk op steden aangewezen. Om deze 
creative class te kunnen binden aan een plaats is een uitgebreid palet 
van culturele en semi-culturele voorzieningen nodig. Theaters, 
musea, muziekpodia, maar ook restaurants, cafes, winkels en 
sportstadions dragen bij aan een klimaat dat de creatieve klasse een 
interessante woon- en werkplaats biedt. (Florida, 2002) Deze 
voorzieningen bevorderen de aantrekkingskracht op toeristen. De 
locatie moet daarnaast voor de creative class een geschikt decor 
bieden voor prive en professionele ontmoetingen. 

Cultuur wordt op deze manier ingezet als een strategisch instrument 
om Stadsblokken/Meinerswijk aantrekkelijker te maken voor 
potentiele bewoners, werknemers, bedrijven en toeristen. Een direct 
effect van cultuur is de vergroting van de werkgelegenheid door het 
uitbreiden van culturele voorzieningen. Vestiging van bijvoorbeeld een 
nieuw musea of uitbreiding van het bestaande betekent doorgaans 
ook een vergroting van het aantal arbeidsplaatsen in die branche. 
Culturele voorzieningen zijn ook om een andere reden belangrijk. Zij 
creeren een specifiek imago van een plaats. Zo heeft bijvoorbeeld het 
Guggenheimmuseum in Bilbao bijgedragen aan een nieuw imago 
voor deze stad . Dit imago word! bevordert door een bepaalde 
atmosfeer die kunstenaars in een wijk kunnen brengen. Deze 
atmosfeer draagt bij aan de opwaardering en imagoverbetering van 
een wijk of stad . Dit imago kan worden herleid uit een flagship project 
of een corporate image. (Kloosterman en van der Werff, 2004) Een 
flagship project is een architectonisch hoogstandje waaNan het zeker 
is dat deze de aandacht zal trekken . Denk hierbij aan het 
museumcluster in Frankrijk en binnen Nederland aan het Groninger 
Museum van Alessandro Mendini en het Bonnefantenmuseum van 
Aldo Rossi . Bij een corporate image gaat het meer om het inzetten 
van cultuur voor versterking van de lokale identiteit. Voor Arnhem kan 
men stellen dat beide aspecten ingezet kunnen worden. Een flagship 
project kan resulteren in een landmark in het gebied, een gebouw dat 
voor buitenstaanders kenmerkend is voor Stadsblokken/Meinerswijk. 
Daarnaast kan cultuur de identiteit van Arnhem versterken, door 
culturele voorzieningen en instellingen te benadrukken. 
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Stadsblokken zoekt naar een interactie met de binnenstad. 
Momenteel zijn de verbindingen tussen de binnenstad en dit eiland in 
de uiterwaarden slecht. Het publiek uit de binnenstad zal over deze 
barriere getrokken moeten worden en dat kan door bijzondere 
voorzieningen, bepaalde magneten, bewerkstelligd kunnen worden. 
Volgens Huub Smeets (2004) is het brengen van bijzondere 
voorzieningen naar de gebieden die in ontwikkeling zijn een van de 
factoren die bepalend is voor het succes bij gebiedsontwikkelingen. 
Een van de voorzieningen op Stadsblokken die tot deze bijzondere 
voorzieningen gerekend kan worden is de nieuwe schouwburg. Deze 
nieuwe culturele voorziening kan dus bijdragen aan het succes van 
het plangebied. Belangrijk is echter in te zien dat het succes van 
Stadsblokken en het plan zelf niet mag afhangen van de schouwburg: 
men moet kiezen voor een langetermijnvisie. 

Typen cultuuraanbod 
Men maakt onderscheid in een aantal typen cultuuraanbod. Cultuur 
word! daarbij onderscheiden naar een tweetal dimensies: de 
toegankelijkheid van de cultuur en de schaal waarin de culturele 
voorziening word! aangeboden. (Smeets e.a., 2004) Wat word! er met 
toegankelijkheid van cultuur bedoeld? Bepaalde cultuur is voor brede 
groepen toegankelijk (lage cultuur) en er zijn vormen van cultuur waar 
barrieres bestaan (hoge cultuur) . Bij barrieres moet men denken aan 
bijvoorbeeld een zekere mate van kennis dat vereist is. Een voorbeeld 
van lage cultuur is bijvoorbeeld een plaatselijk museum met 
archeologische vonden. Een beeldentuin is een voorbeeld van hoge 
cultuur. Naas! hoogdrempelige en laagdrempelige cultuur maakt men 
onderscheid naar kleinschalige en grootschalige cultuur. (Figuur 4.25) 

Klelnscholig 
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Podium voor 
Internationale 
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Figuur 4.25 Typen cultuuraanbod met voorbeelden 

De grootschalige, hoogdrempelige cultuur maakt gebruik van haar 
reikwijdte. Liefhebbers zijn bereid grote afstanden te reizen om van dit 
cultuuraanbod le genieten. Deze cultuurvorm is zeer kapitaalintensief: 
het gaat om zeer kostbare collectie, een zeer kostbaar gebouw of 
beide. De genoemde museumclusters of de flagship projects zoals in 
Bilbao vallen in deze categorie. Deze vorm van cultuuraanbod 
veronderstelt een grootstedelijke omgeving, vanwege de 
transportinfrastructuur als vanwege de voorzieningen op het gebied 
van hotels en restaurants. Projecten in deze steer dragen bij aan de 
identiteit en het internationale imago van een plaats. 

Cultureel creatieve industrie 
Onder creatieve industrie word! verstaan: alle vormen van 
bedrijvigheid die hun bestaansrecht danken aan individuele 
creativiteit, vaardigheden en talenten en die de mogelijkheid in zich 
hebben om welvaart en banen te scheppen door het genereren of 
exploiteren van intellectuele eigendom. (Smeets e.a., 2004) 

Binnen deze creatieve industrie is de verscheidenheid zeer groot. Een 
aantal branches behoren tot deze creatieve industrie (Elin Adviseurs, 
2003): 

Ambachten Muziek 
Architectuur Televisie en radio 
Beeldende kunst en antiek Podiumkunsten 
Schrijven en uitgeven Reclame 
Film, video en fotografie Vormgeving 
Software 
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Naast een indeling in branches zou de creatieve industrie ook 
ingedeeld kunnen warden op basis van de plaats van de activiteiten in 
de waardeketen . Daarbij kan een onderscheid warden gemaakt 
tussen de schakels: 

De originele productie en opdrachtverlening 

De toeleveranciers 
Belangrijk zijn met name de grafische sector en de media 
(internet, radio, Iv, kranten, tijdschriften en valbladen) 

De feitelijke (massa)productie 
lnclusief de logistiek. Dus de industrie, opslag, transport en 
distributie. 

De verspreiding en uitwisseling 
Detailhandel of activiteiten met een podium- of etalagefunctie 
zoals theaters, musea, galerijen en sommige detailhandels- en 
horecabedrijven. 

De creatieve industrie word! gekenmerkt door kleinschaligheid. 
Ondernemers werken vooral in of aan huis; werkruimte in huis, of een 
huis met een aparte bedrijfs/werkruimte. Daarnaast komen 
bedrijfspanden en werkruimten voor in winkelstraten, winkelcentra, 
woonbuurten, bedrijventerreinen en buiten woonkernen. Sommige 
bedrijfs- en werkruimte zijn gesitueerd in een bedrijfsverzamelgebouw. 

Orie typen bedrijfsruimten kunnen worden onderscheiden: 

Specifieke grote ruimten voor culturele activiteiten 
De activiteiten zijn niet of gedeeltelijk commercieel van aard. 
De ruimten dienen goed toegankelijk le zijn voor publiek. Denk 
aan tentoonstellingsruimte, museum, theater of bibliotheek. 

Marktconforme bedrijfsruimte voor consumentgebonden 
activiteiten 
De activiteiten zijn commercieel en bij voorkeur cultureel van 
aard. De ruimten dienen toegankelijk en zichtbaar le zijn voor 
de consument. Een locatie in de plint van het plan strekt tot de 
aanbeveling. Gedacht kan worden aan winkels, horeca en 
galeries. 

Marktconforme bedrijfsruimte voor productieactiviteiten 
De ruimten zijn bedoeld als werkplaats voor (startende) 
ondernemers in de culturele industrie. Een locatie op een 

verdieping is mogelijk. Gedacht kan warden aan een grote 
diversiteit aan branches. (Smeets e.a, 2004) 

4.3.3 Projectie cultuur op Stadsblokken/Meinerswijk 
Stadsblokken/Meinerswijk zal een gevarieerd aanbod van cultuur 
realiseren. Uiteenlopend van kleinschalige, laagdrempelige cultuur tot 
grootschalige, hoogdrempelige cultuur. De reden hiervoor is het 
bereiken van een groot publiek; niet alleen de plaatselijke bevolking 
maar ook liefhebbers op grote(re) afstand. 

Bij elke branche, behorende bij de creatieve industrie, kan gedacht 
worden aan een (mogelijke) invulling voor Stadsblokken/Meinerswijk. 
(Tabel 4.26). 

Met betrekking tot de activiteiten in de waardeketen liggen de kansen 
voor Stadsblokken/Meinerswijk met name in de eerste en vierde 
schakel: productie en opdrachtverlening en de verspreiding en 
uitwisseling. 

De drie typen bedrijfsruimten kunnen gecombineerd worden met de 
invullingen van de diverse branches in de creatieve industrie (label 
4.26). Oil resulteert in label 4.27. In de label is aangegeven of er eisen 
gesteld worden op het gebied van toegankelijkheid, zichtbaarheid van 
de culturele instelling en of de invulling economisch interessant is. (Oil 
met het oog op de financiering van he! project). 

Branche lnvulling voor studiegebied 

Ambachten Glasblazer, ateliers voor kleine 
beroepen 

Architectuur lngenieursbureau, adviesbureau 
Beeldende kunst en antiek Atel ier, galerie 
Schrijven en uitgeven Uitgeverij 
Film, video en fotografie Atel ier 
Software ICTbureau, webdesign of grafische 

Muziek 
Televisie en radio 
Podiumkunsten 
Reclame 

vormgevers 
Muziekwinkel. dansschool 
Studio 
Poppodium. cabaretzaaltje 
Reclamebureau 

Vormgeving lngenieurbureau 

Tabel 4.26 (Mogelijke) invulling branches in studiegebied 



Type bedrljfsrulmte 

Specifieke grote ruimten voor 
culturele octiviteiten 

Morktconforme bedrijfsruimte 
voor consumentgebonden 
octiviteiten 

Morktconforme bedrijfsruimte 
voor productieoctiviteiten 

lnvulllng 

Tentoonstelingsruimte 
Museum 
Schouwburg 
Poppodio 
Coboretzooltje 

Goleries 
Horeco 
Muziekwinkel 

Ambochten 
Ateliers 
Reclomebureous 
Uitgeverij 
Adviesbureou 
Grofische vormgevers 
lngen i eurbureou 

Stadsblokken/Meinerswijk kan op basis van de eisen van de creatieve 
instellingen ingedeeld worden in een aantal zones: 

Toegankelijk gebied (Figuur 4.28) 
Het rode gedeelte in de figuur geeft he! gebied aan dat 
minder toegankelijk is voor he! publiek. Het gearceerde 
gebied sluit direct aan op de binnenstad van Arnhem door 
middel van bruggen voor he! langzame verkeer. Zodoende is 
het gearceerde gebied (zeer) goed toegankelijk en zal plaats 
kunnen bieden aan grote ruimten voor culturele activiteiten en 
aan marktconforme bedrijlsruimte voor consumentgebonden 
activiteiten. 
Een kanttekening die hierbij geplaatst dient le worden is het 
feit dat de toegankelijkheid van een gebied altijd verbeterd 
kan worden door nieuwe of verbeterde infrastructuur. 

Anotomie 

II Ill El 
+ 

+ + 

+/-

Horeco 

Bureaus 
Uitgeverij 

Tabel 4.27 lnvullingen type bedrijfsruimte met eisen 

Figuur 4.28 Toegankelijkheid 
Gearceerd gebied = meest toegankefijk 
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Figuur 4.29 Zichtbaarheid I Zichtlocaties 

Figuur 4.30 Potentiele locaties marktconforme bedrijfsruimte voor 
42 consumentgebonden activiteiten 

Zichtlocaties / Zichtbaarheid (Figuur 4.29) 
Gebouwen aan de rand van het gebied zijn de gebouwen die direct 
zichtbaar zijn. Een gebouw kan echter ook op andere manieren (meer) 
zichtbaar zijn; bijvoorbeeld door materiaalgebruik of bouwhoogte. 
Omdat de marktconforme bedrijfsruimte voor consumentgebonden 
activiteiten hogere eisen stelt dan de andere twee typen bedrijfsruimte 
kan deze op een geringer aantal locaties op 
Stadsblokken/Meinerswijk gevestigd worden. Di! kan op zichtlocaties 
(aan de rand of hoger/uniek gebouw) of in directe nabijheid van de 
binnenstad; zodat de toegankelijkheid hoog is. 

De andere culturele voorzieningen kunnen in he! hele plangebied 
gesitueerd worden . Aandacht zal uit moeten gaan naar de 
bereikbaarheid van een locatie indien men een grote ruimtelijke 
culturele activiteit, zoals een museum, zou willen realiseren. 
(Kanttekening: toegankelijkheid en zichtbaarheid kunnen (altijd) 
verbeterd worden) 

11111!11111:ii. 
E:.K"lt!.,._ · ~ l,J;.• .... •· -

Figuur 4.31 Locaties voor overige culturele voorzieningen 



4.3.4 Studie leefstijlen 
De steer wordt op een culturele campus niet alleen gevormd door de 
voorzieningen die er aanwezig zijn, ook de bewoners dragen hier een 
steentje aan bij . Welk type mensen passen thuis op deze culturele 
campus? Oil wordt bepaald aan de hand van leefstijlen. 

Wat is een leefstijl? 
"Een leefstijl is een consistente set preferenties (attitudes) met 
betrekking tot gedrag op de leefgebieden werk, gezin, wonen, 
consumptie en vrije tijd". (Bootsma 1998) 

Leefstijlen worden zichtbaar in keuzes die mensen maken op 
bepaalde leefgebieden. Ook in de ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting wordt gebruik gemaakt van leefstijltypologieen om 
aan de woonbehoeften van mensen tegemoet te komen. Bastiaansen 
(1997) onderscheidt lien verschillende leefstijlen. (Figuur 4.32) 

De hieronder beschreven leefstijlen zijn leefstijlen die aansluiten bij 
het gewenste karakter van het studiegebied. (Voor een beschrijving 
van de overige leefstijlen zie Bastiaansen 1997). De Yup, de 
Levensgenieter en de Hypermobiel passen het beste bij het imago 
van (toekomstig) Stadsblokken/Meinerswijk. De Anarchist, de 
Plekgerichte en de Op Kamers zijn mogelijke leefstijlen. (Figuur 4.32) 

De Yup 
De leefatijl Yup wonen bij voorkeur op locaties in het stadscentrum die 
voor iedereen goed zichtbaar zijn. De Yup is uitermate individualis
tisch ingesteld en kiezen met name voor bijzondere woonvormen, 
waarbij moderne architectuur belangrijk is. Andere aspecten die 
belangrijk zijn met betrekking tot wonen zijn het uitzicht en het feit of 
de locatie bijzonder is. Een tuin is onbelangrijk en soms ongewenst. 

De nabijheid van culturele voorzieningen en horeca is belangrijk voor 
de Yup. De bereikbaarheid van de woning en een gegarandeerde 
parkeerplaats evenzo. 

In deze leefstijl komen met name alleenstaande, jonge mensen voor, 
maar ook tweepersoonshuishoudens en gezinnen met jonge 
kinderen. 

CULTURELE INDU5TRIE 

Reclome 

Vormgev1ng 
Software 

Ambochten 
Muzi ek 

Arch1tectuur 
Te lev1s1e en radio 

Film, video en fotogrof1e 

Beeldende kunst en on t1 ek 

Schr1Jven en u1tgeven 

Podiumkunsten 

Anotomie 

LEEF5TIJLEN 

De Dorpeling 

De Landschapper 

De Yup 

De Anarchist 

De Traditioneel 

De Principieel 

..__ I De Levensgenleter 

~ l De Hypermoblei 

~-::--- ~! =::::::De= P::::::le=k=g=er=ic=ht=e~ 

---L-~-·~..;._k __ ____J . e p amers' 

De Idealist 

Figuur 4.32 Rechts: de tien leefstijlen (Bastiaansen, 1997) 
Totaal: Relatie tussen de culturele industrie en de tien leefstijlen 

De Levensgenieter 
De Levensgenieter tref je in alle leeftijdscategorieen aan. Typerend 
voor deze leefstijl is de sterke gerichtheid op alle vormen van vertier 
en vermaak die de maatschappij vooral buitenshuis aan weet te 
bieden. Afhankelijk van het soort vertier kan een onderverdeling 
gemaakt worden in deze leefstijl: 

1. Kunst en cultuur gerichte mensen 
2. Sportboefening gerichte mensen 
3. Consumptie en vermaak in algemeenheid gerichte 

mensen 

In al deze gevallen is de positie van de woning in het leven van deze 
groep beperkt. De woning mag klein zijn, eventueel gestapeld of 
gebouwd in hoge dichtheid. Het grootste belang is de gerichtheid op 
de activiteit en men wil dat ook graag in de nabijheid. 

De levensgenieter komt veel in tweepersoonshuishoudens voor, ook 
alleen of met kinderen. Afhankelijk van het type activiteit dat favoriet is 
, is de woonomgeving in le delen. Kunst en cultuurminnende levens
genieters zijn le vinden in een stedelijk milieu. Ze kiezen voor een 
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goede bereikbaarheid van dergelij~e voorzieningen, maar wonen ook 
graag nabij groen en he! buitengebied. De sportminnende levens
genieter woont bij sportcentra of aan de rand van de stad. De 
consumptiegerichte levensgenieter is sterker op de auto gericht omdat 
he! soort activiteiten die hij/zij graag bedrijft zich veel bevinden op 
auto's toegesneden plekken zoals IKEA's, woonboulevards en 
Mcdrives. 

De levensgenieter kiest voor een compacte, maar geriefelijke 
'pret'-woning. Weinig onderhoud is noodzakelijk en dus geen grote 
tuin. Patiowoningen kunnen die kwaliteit bieden en kunnen 
bijvoorbeeld als blok op een sportterrein worden geplaatst. Ook 
lamelwoningen of langwerpige atriumwoningen komen als type in 

aanmerking. Gestapeld wonen is eveneens goed mogelijk indien 
voldoende buitenruimte kan worden geboden en de woning enige 
herkenbaarheid heeft. 

De Hypermobiel 
De hypermobiel is uitermate individualistisch ingesteld. Mobiliteit is he! 
belangrijkste item voor deze groep. He! reizen, op meerdere plaatsen 
verblijven en de ongebondenheid is de charme van hun bestaan. Ze 
stellen extreem lage eisen aan de woning. Een woonwagen of 
woonboot zou de voorkeur genieten. De woonomgeving ligt bij 
voorkeur in de centra. Locaties waar ze anderen kunnen ontmoeten 
zijn uitermate belangrijk. In deze categorie bevinden zich vrijwel 
uitsluitend alleenstaanden en soms tweepersoonshuishoudens. Alie 
inkomenscategorieen komen voor. 

De Anarchist 
Anarchisten keizen een plek op basis van de vrijheid die ze daar 
hebben om zich le ontplooien. Dal kan een plek zijn in de binnenstad, 
waar de woning groot genoeg is voor bewoning zoals zij dat geschikt 
achten en waar de anonimiteit of tolerantie groot genoeg is voor hun 
leefstijl. Het kan ook een plek zijn in de periferie waar de regels 
minder strikt worden toegepast en vooral met betrekking tot de 
bebouwing veel meer mogelijkheden zijn. In architectuur zijn deze 
mensen veelal niet ge'interesseerd. In tegenstelling tot de yuppen zijn 
de anarchisten niet gevoelig voor trends en zij hoeven hun vrijheid niet 
zo nodig aan iedereen te laten zien. Qua inkomen en leeftijd komt een 
hele range voor binnen deze leefslijl. Varianten in deze leefstijl zijn 
vooral te vinden in specifieke maatschappelijke voorkeuren, zoals een 

sterke gerichtheid op he! milieu, windenergie etc, sterke sociale 
vrijheden, zoals woongroepen maar ook branchegerichte groepen 
zoals autoslopers of kunstenaars. 

De Plekgerichte 
Deze leefstijl is een verzamelgroep, aangezien ze qua ruimtelijke 
orientatie altijd voor iets uitermate bijzonders kiezen en qua overige 
aspecten vaak weinig overeenkomst vertonen. De leefstijl kenmerkt 
zich door een bewuste keuze voor een plek met karakter, ook al is het 
vrijwel onbereikbaar, onbewoonbaar of onleefbaar. ldealisten, 
vrijbuiters en kunstenaars vallen onder deze groep. De locatie kan 
heel erg verschillen van een woonboot, een kraakpand een 
loftwoning, een oud pand in de binnenstad tot een hutje op de hei. In 
alle gevallen blijven de kosten beperkt, omdat deze groep niet zoveel 
wil besteden, met uitzondering van enkele vrije beroepen die een 
pioniersfunctie vervullen in he! opknappen van bijzondere woningen. 
Deze mensen hebben vaak een hoge graad van opleiding en een 
romantische inslag. Ze lijken nog he! meest op de anarchisten, met 
he! verschil dat ze alles ondergeschikt maken aan de locatie terwijl de 
anarchist alles ondergeschikt maakt aan zijn vrijheidsidee. 

De 'Op Kamers' 
De leefstijl 'Op kamers' omvat vele woongroepen waaronder ook 
ouderen en kenmerkt zich vooral door alleenstaanden met een 
minimum aan eigen woonruimtebehoefte. Het sociale aspect; het met 
elkaar wonen word! als belangrijkst gezien en daarom is een 
woningtype met vele gezamenlijke ruimten noodzakelijk. De nabijheid 
van stedelijke voorzieningen is belangrijk. De samenlevingsvorm is 
vrijwel altijd alleenstaand of mensen met een lat-relatie. Gezien de 
opbouw van onze huidige samenleving komt deze leefstijl slechts voor 
als niets anders mogelijk is, met andere woorden, mensen met een 
beperkt inkomen. De localie dient een bepaalde mate van anonimiteit 
le hebben in de zin van privacy ten opzichte van de omgeving. De 
parkeerbehoefte is laag eveneens de behoefte voor een tuin. 
Openbaar vervoer neemt een belangrijke plaats in in he! verplaatsen 
van de op kamerszittende. Deze woonvorm komt thans uitsluitend 
voor onder studenten en in instellingen. Deze leefslijl is eerder een 
samenlevingsvorm die te combineren is met andere genoemde 
leefstijlen, bijvoorbeeld met de hypermobielen of met de idealisten. 
Deze leefstijl past uitstekend in grotere gebouwen in een 
binnenstadsmilieu, maar kan ook in paviljoens in een buitenwijk een 
plek vinden. 



Het woningtype voor 'op kamers' word! gekenmerkt door meerdere 
geheel of grotendeels zelfstandige woonruimten rond een 
gezamenlijke ontmoetingsruimte. De wijze van schakelen van de 
woningen kan leiden tot een paviljoenachtige verkaveling, die past bij 
lagere woningdichtheden. Een type waarbij de woningen rondom een 
atrium zijn gegroepeerd leent zich meer voor stedelijke situaties. Bij di! 
type kunnen op de begane grond atelierruimtes zijn opgenomen. Alie 
woningen hebben een eigen buitenruimte die zich als een uitsparing 
in he! dak bevindt. 

Tabel 4.33 zet de belangrijkste kenmerken van de leefstijlen die 
aansluiten op het (gewenste) karakter van het studiegebied op een 
rijtje. De met blauw aangegeven leefstijlen zijn de leefstijlen die het 
beste hierop aansluiten. 

LEEFSTIJL 

De Yup 

EISEN WOONOMGEVING 

Etologe / Zlchtboorheld 
Bljzondere locotle 
Moderne orchitectuur 
Nobljheld horeco en culturele voorzlenlngen 

De levensgenlete1 Nobljheld vertler en vermook 
Goed bereikboor 
Nobijheld groen en bultengebied 
Compact en herkenboor wonen 

De Hypermobiel Ontmoeten belongrljk 
BIJ voorkeur in centro 
Woning is moblel: woonwogen, loftcube, 
woonboot 

De Anarchist Elgen identiteit 
Vrijheden 
Anonimiteit 

De Plekgerichte Piek met korokter, bijzonder 

De Op komers Sociool aspect 
Nobijheid voorzieningen van belong 
Anonimiteit 
Binnenstedelijk mi lieu 

Figuur 4.33 Kenmerken potentiele leefstijlen 
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4.3.6 Programma Stadsblokken/Meinerswijk 
Het programma voor Stadsblokken/Meinerswijk staat weergeven in figuur 4.34. 

II 

ml 

Wonen 
Diverse woontypologieen voor de leefstijlen yup, levensgenieter, hypermobiel (plekgerichte, op kamers en 
anarchist) 

- Etalagewoningen dicht bij horeca en culturele voorzieningen 
- Goed bereikbare compacte, herkenbare woningen 
- Mobiele woningen: loftcube, woonboten 

Cultuur 
Diverse culturele instellingen waaronder o.a.: 

- Nieuwbouw stadsschouwburg Arnhem 
- (Dependance MMKA) 
- Expositieruimten 
- Beeldentuin (voor beelden Sonsbeek) 

II Groen 
- Seizoensgebonden stadspark / retentiepark 
- Verbindende groenvoorziening, dit kan gestalte krijgen in een laagdynamische natuur: 

llJ 

rivierbegeleidende moerassen en bossen en natuurlijk (zuiverende) oevers 

Water 
Ruimte bieden voor extra waterberging. Dit kan in de vorm van waterlievende woonmilieus, maar ook 
bijvoorbeeld door het gedeeltelijk uitgraven van de groene rivier. 

Recreatie en sport 
Watergerelateerde recreatie en sport waarbij de intensieve(re) functies op Stadsblokken worden geplaatst 
en de extensieve(re) functies op Meinerswijk. 

- Waterfietsen, watertaxi's 
- Poppodia, evenemententerrein 



Kantoren en winkels 
Naas! het zelfvoorzienend karakter (resulterend in o.a. supermarkt en dergelijke): 

- Kantoren: ateliers, reclamebureau, adviesbureaus, ingenieursbureaus en grafische vormgevers 
- Kleinschalige winkels (niet concurrerend met binnenstad): boetiekjes, kunstuitleen, muziekwinkel 

en galerijen 

Parkeren 
Er zijn geen extra parkeervoorzieningen nodig in het centrum van Arnhem. (Gemeente Arnhem, 2003). 
Stadsblokken/Meinerswijk kan zich qua parkeervoorziening richten op de aanwezige woningen, kantoren en 
voorzieningen. 

Figuur 4.34 Programma studiegebied 

Oil programma zal fungeren als input voor het Masterplan. Twee 
aspecten zijn hierbij van belang: meervoudig gebruik van de ruimte en 
flexibiliteit. Het plan zal immers langer mee moeten gaan dan een 
aantal jaren en daarom dient er continu ingespeeld le worden op 
nieuwe eisen van de samenleving; resulterend in een 
nieuw programma. 
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5.~ERN 
De twee analyses; niveau van de stad en niveau van het studiegebied, en de twee visies; visie op Arnhem en visie op Stadsblokken/Meinerswijk 
resulteren in een aantal uitgangspunten en ambities voor het studiegebied. Deze uitgangspunten en ambities zullen in dit hoofdstuk besproken 
warden. De trefwoorden (hoofdpunten) voortkomend uit de projectie van de vier aspecten van de waterproblematiek op de stad Arnhem; 
natuur en milieu, dynamiek, veiligheid, kwaliteit, cultuurhistorie en genius loci, zullen vermeld staan achier elke ambities of uitgangspunt waarop 
zij betrekking hebben. De uitgangspunten en ambities (paragraaf 5. 1) zullen fungeren als input voor het concept en /evens als criteria waarop 
het plan getoetst kan warden. lnvulling geven aan de uitgangspunten uit hoofdstuk vijf kan op diverse manieren. Daarom is gekozen voor het 
maken van verschillende concepten. In dit hoofdstuk zullen deze basisconcepten toegelicht warden (paragraaf 5.2). In paragraaf 5.3 wordt de 
rol van een eiland in de stad besproken. Deze paragraaf kan men zien als een intermezzo, waarna in paragraaf 5.4 verder ingegaan word/ op 
het gekozen concept. 

5. f UlTGANGSPUNTEN EN AMBlTlE 

De uitgangspunten en ambitie voor Stadsblokken-Meinerswijk staan 
beschreven in onderstaande label (figuur 5.1) 

0 Het ontwikkelen van Stadsblokken-Meinerswijk als uitbreidingsgebied voor het stadshart van Arnhem. 
Dit gebied moet fungeren als een voorbeeldproject voor een symbiose tussen water,stad en natuur 

0 Arnhem ontwikkelen tot Culturele Rivierstad, waarbij cultuur en recreatieve kwaliteiten worden versterkt 
en ecologische mogelijkheden in het gebied worden benut. Stadsblokken/Meinerswijk zal worden 
getransformeerd naar een culturele riviergebonden campus, met aandacht voor diverse functies 

8 Speciale aandacht moet in dit plan uitgaan naar het kunnen bergen van (rivier)water in tijden van 
hoogwater. Dit in de vorm van extra waterberging, het opvangen van regenwater en andere (innovatieve) 
oplossingen. Mensen en gebouwen dienen beschermd te worden tegen het hoge water en nieuwe routes 
worden gecreeerd in tijden van hoogwater. 

~ Versterken van de orientatie op de rivier. De dynamiek van de Rijn tot recht laten komen in het plan: U seizoensgebonden stedebouw 

0 Het ontwikkelen van een flexibel Masterplan dat inspeelt op veranderingen op maatschappelijk en 
economisch vlak 

lntegrale opgave 

Genius Loci 

Veiligheid 

Dynamiek 
Genius Loci 

Dynamiek 



I 5 . .2 BASISCONCEPTEN 

5.2.1 Basisconcepten en input 
De basis voor de verschillende alternatieve concepten is de manier 
waarop de potenties van de rivier de Nederrijn benut worden. Men kan 
de fronten intensiveren aan weerszijden van de rivier en de 
bebouwing meer dan nu orienteren op de rivier. (figuur 5.2a). Een 
tweede mogelijkheid is het bebouwen van de twee bruggen die de 
rivier kruisen, le weten de Nelson Mandelabrug en de John. 
Frostbrug. Dit alternatief is object van studie geweest bij een studie 
van AM Wonen en VDVDV ontwerpers naar dit gebied. (optie C). Een 
ander alternatief is het benutten van de hoogwatervrije terreinen in het 
gebied. De hoogwatervrije terreinen kunnen bebouwd worden met 
huizen, kantoren of andere functies of ingericht worden als park. (optie 
B). Voor optie A, ook wel de FRONT SYMBIOSE genoemd en optie 
B, de ARCHIPEL SYMBIOSE zijn een aantal scenario's uitgewerkt. 
De basisconcepten A en B hebben de term SYMBIOSE gekregen wat 
het 'samenleven van twee ongelijksoortige organismen tot wederzijds 
voordeel ' betekent. Tot de organismen worden stedebouw, water en 
natuur gerekend. Het basisconcept blijft voor zowel de FRONT 
SYMBIOSE als de ARCHIPEL SYMBIOSE gelijk, alleen de input 

Kern 

varieert. Telkens wordt een aspect geprojecteerd op het basisconcept. 
De volgende aspecten fungeren als input: 

S SYMBIOSE 
De small symbiose benadrukt de visuele relatie tussen 
natuur, water en stad. De symbiose is small, oftewel klein of 
beperkt. 

XLSYMBIOSE 
De extra large symbiose benadrukt naast de visuele relatie 
tussen natuur, water en stad ook de ruimtelijke relatie. Er 
wordt optimaal gebruik gemaakt van wederzijds voordeel. Er 
ontstaan zodoende gemengde woonmilieus. 

MULTIPLIER 
Programma toename zorgt voor diverse mogelijkheden. Bij 
de FRONT SYMBIOSE resulteert dit voornamelijk in een 
meer hoogstedelijk gebied: intensivering. Bij de ARCHIPEL 
SYMBIOSE is dit ook mogelijk, maar daarnaast bestaat de 
mogelijkheid om het concept le extrapoleren tot archipel 
PLUS: een groter aantal eilanden. 

Genius Loci 
Stadsblokken wordt de visuele schakel tussen het noordelijk en zuidelijk front van de Rijn. Hierbij staat 
het noordelijk deel van Stadsblokken/Meinerswijk in verbinding met het noordelijke, stedelijke front en het 
zuidelijk gebied toont verwantschap met de zuidelijke groenboulevard. 

0 
Notuur+Milieu 

Notuur+Milieu 
Genius Loci 

Cultuurhistorie 

Het realiseren van ecologische verblndingen tussen de diverse groensnippers in Arnhem. Het 
terugbrengen van natuurlijke oevers en groen in de binnenstad. (hierbij inspelen op de waterkwaliteit en 
de laagdynamische riviernatuur. 

Het realiseren van programma voor water, sport, groen en cultuur zodat de belevingswaarde van de stad 
stijgt. In het programma dient ruimte opgenomen te worden voor de huidige woonboten in het gebied 

Huidige structuren in het plangebied meenemen als onderlegger voor het nieuwe plan, denk hierbij aan 
huidige zichtlijnen, wegen en hoogteverschillen in hel gebied. 

Ontmoeten zal een belangrijke plaats innemen in het plangebied. Dit kan in de vorm van 
(inwendige)pleinen en openbare ruimte. Dit in het kader van de diverse leefstijlen in het gebied. 

0 
0 
0 
0 

Figuur 5. 1 Uitgangspunten en ambitie Stadsblokken-Meinerswijk 
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Figuur 5.2 Basis voor de alternatieve concepten 
A = FRONT SYMBIOSE 
B = ARCH/PEL SYMBIOSE 
C = BRIDGE SYMBIOSE 

TABULA RASA 
He! volledig slopen van een gebied kan zorgen voor extra 
waterberging, zoals in he! geval van de ARCHIPEL SYM
BIOSE. Nieuwe Haven en Malburgen kunnen dienen als 
compensatieruimte voor de eilanden van dit concept. Tabula 
Rasa kan echter oak helpen bij het versterken van het 
ARCHIPEL idee; Malburgen fungeert bijvoorbeeld eveneens 
als eiland en er ontstaat in de zuidelijke stadszone een nieuw 
Stadsparkeiland. Bij de FRONT SYMBIOSE kan Tabula Rasa 
leiden tot het meenemen van de randen van het plangebied. 
Malburgen is waarschijnlijk over een aantal tientallen jaren 
aan vervanging toe en de zuidelijke deel van het stadscen
trum van Arnhem is nauwelijks georienteerd op de Nederrijn 
en kan vitalisering gebruiken. Door Tabula Rasa kunnen 
deze gebieden meegenomen warden in de planvorming. 

De basisconcepten in combinatie met de input-factoren resulteren in 
een aantal conceptalternatieven . Deze zijn uiteengezet op pagina 38, 
39 en 40. 

0 

5.2.2 Autonome ontwikkelingen 
Het ene concept sluit het andere concept niet uit. Feit is dat de 
FRONT SYMBIOSE zich min of meer al autonoom ontwikkelt. 
Momenteel zijn er plannen voor het noordelijke front (vanuit het 
plangebied gezien). Dit zogenoemde Rijnboogproject neemt het ver
woeste zuidelijke deel van de binnenstad onder handen, dit is een 
naoorlogs gebied van lage kwaliteit. lndien het Rijnboogproject gere
aliseerd word! zullen weerszijden van de rivier nag meer contrasteren . 
Het noordelijk front word! nu gekarakteriseerd door bouwblokken, 
intensieve bouwblokken en drukte (binnenstad). Het zuidelijk front 
heeft een groen karakter en vormt een barriere tussen de rivier en de 
daarachter gelegen wijk Malburgen. Met de termen groen, ruim 
opgezet, rustig en isolement kan men di! front beschrijven . In de 
toekomst is het mogelijk dat men de kwaliteiten van dit zuidelijke front 
gaat benuten; door bijvoorbeeld het plaatsen van enkele torens. 
Aangenomen word! dat het groene karakter van dit front behouden 
blijft en indien er bebouwing gesitueerd word! deze georienteerd word! 
op de rivier. Samengevat zorgt dit voor een aanname: 

Huidige autonome ontwikkelingen en autonome ontwikkelingen 
in de toekomst zullen gericht zijn op het intensivering van het 
noordelijk, stedelijk front ; met het oog op het versterken of 
creeren van de relatie met de Nederrijn. Het zuidelijke, groene 
front zal gekenmerkt blijven door de rustige, groene zone. (met 
eventueel enkele rode ontwikkel ingen) . 

Uitgaande van deze autonome ontwikkelingen en de daaruit 
voortkomende aanname kan men constateren dat de twee fronten van 
de rivier verder zullen ontwikkelen. Dit brengt een aantal potenties met 
zich mee. Allereerst kan het noordelijke, stedelijke front zich verder 
gaan ontwikkelen tot een stedelijk waterfront. Het front is immers 
zuidelijk gelegen wat perfecte condities schept voor terrasjes en 
dergelijke. Het zuidelijke, groene front kan beschouwd warden als een 
groene boulevard. (Bandijk-Malburgseveerweg). 



CONCEPT 

Basisonderlegger / basisconcept 

s 
SYMBIOSE 

Visuele relaties / clusters 

XL 
SYMBIOSE 

Visueel, ruimtelijk, kwaliteiten 

FRONT SYMBIOSE 

lnvullen stadsrand + Malburgen 
Stop naar het water 

lntensivering en visuele 
relatie stad-natuur-water 
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ARCHIPEL SYMBIOSE 

Benutten van hoogwatervrije terreinen 

Visuele relatie tussen stad
natuur-water 

Auimtelijke relatie stad-natuur-water: Auimtelijke relatie stad-natuur-water: 
gemengde woonmilieus gemengde woonmilieus 

_______________ ___,, ______________ ___,, ______ ____.53 
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CONCEPT 

Basisonderlegger / basisconcept 

MUL Tl PLIER 

Programme toename 

FRONT SYMBIOSE 

lnvullen stadsrand + Malburgen 
Stop naar het water 

■s 
Hoogstedelijk front 

■XL 
Hoogstedelijk front 

ARCHIPEL SYMBIOSE 

Benutten van hoogwatervrije terreinen 

111 Hoogstedelijke archipel 

11 Archipel PLUS 

54._ _________________________________ __ 



CONCEPT 

Bosisonderlegger / bosisconcept 

TABULA 
RASA 

Stodzone en Molburgen 

s 

FRONT SYMBIOSE 

lnvullen stodsrond + Molburgen 
Stop noor het water 

Molburgenzone en Stodszone 
(Aijnboogproject) 

XL Molburgenzone en Stodszone 
(Aijnboogproject) 
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ARCHIPEL SYMBIOSE 

Benutten van hoogwotervrije terreinen 

Molburgeneilond, Stodsporkeilond 

fllll Nieuwe haven en Molburgen ols 
l!!!j ruimte voor woterberging 

com ensotie ----------------------------..i......""""""------"'------'55 
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De afstand tussen beide waterfronten is bij verdere autonome 
ontwikkelingen gemiddeld circa 600-?00m (figuur 5.3) Vergeleken met 
andere waterfronten is dit een grote afstand. De Sint Servaasbrug in 
Maastricht bijvoorbeeld, dat als referentieproject kan fungeren in deze 
context, is een verbinding tussen het oostelijk en westelijk deel van 
Maastricht. De Sint Servaasbrug is 160 meter lang; een afstand 
waarbij (nog) sprake is van een synergie tussen beide rivierfronten. 
(figuur 5.4) 
Bij een afstand van zes- tot zevenhonderd meter is de synergie niet 
meer te realiseren. Oil vraagt om een oplossing of opvulling dat 
gevonden kan worden in de watervrije gebieden en Stadsblokken zelf. 
lndien Arnhem in de toekomst zoekt naar verdere 
uitbreidings-mogelijkheden is dit gebied een geschikte locatie. De 
problemen waarmee het plangebied momenteel kampt (illegale 
woonboten, drugshandel) kunnen door het opnieuw inrichten van de 
locatie worden aangepakt, de omgeving kan kwalitatief verbeterd 
worden en zodoende kan er een interessant gebied ontstaan, waarbij 
het noordelijk deel van het gebied de interactie aangaat met het 
noordelijke, stedelijke front en het zuidelijke deel van het gebied met 
het zuidelijke, groene, rustige front. 

Figuur 5.4 Sint Servaasbrug, Maastricht 



5.3 EILAND IN DE STAD 
Wanneer er gewerkt gaat warden met het concept van een eiland in 
de stad, rijst de vraag: wat is de rol van een eiland in de stad? De 
perceprie van een eiland hangt echter at van een aantal aspecten. 
Een aantal referentie-eilanden, gese/ecteerd op diversiteit en 
nabijheid van het stadscentrum, warden beschreven en geprojecteerd 
op het eiland Stadsblokken. Een aantal belangrijke kenmerken van de 
referentieprojecten warden in een tabel naast elkaar gezet en 
afgesloten wordt met een a/gemene conclusie. 

5.3.1 Algemeen 
De perceptie van een eiland hang! af van een aantal factoren, zoals 
de grootte van het eiland, de breedte van he! eiland, de breedte van 
het water dat men passeert bij het betreden van het eiland, de randen 
van het eiland (kades); zijn deze hard of juist zacht en he! programma 
/ functies. 
Deze factoren zijn voor een aantal referenties bekeken. Voor he! 
Buda-eiland in Kortrijk, dat ook wel het Kunsteneiland word! genoemd, 
L'ile de la Cite in Parijs, Margareten eiland in Budapest, het archipel 
in Stockholm en het Noordereiland in Rotterdam. Kenmerkend voor 
de meeste eilanden zijn de functies. Zo vindt men op L'ile de la Cite, 
het Buda-Kunsteneiland en Margareten eiland culturele 
voorzieningen, sport en ontspanning die gesitueerd zijn op deze 
centrale eilanden in de stad. Di! kan een vorm hebben van een 
parkachtig gebied zoals Margareten eiland of juist meer een stedelijke 
vorm zoals L'ile de la Cite. 

5.3.2 Beschrijving referentie-eilanden 

Noordereiland, Rotterdam 
In de 19e eeuw worden evenwijdig aan spoorwegemplacementen 
smalle havens gegraven in Rotterdam. De Binnenhaven, 
Spoorweghaven, Entrepothaven en de Koningshaven zijn hier 
voorbeelden van. Door het afgraven van onder andere de 
Koningshaven ontstaat het Noordereiland. Veel negentiende eeuwse 
bebouwing op het Noordereiland is nog steeds in tact. Het 
Noordereiland ken! niet alleen bebouwing uit de negentiende eeuw; 
het appartementencomplex van Bob van Reeth, aan de oostzijde van 
het eiland, is hier een voorbeeld van. 
Het eiland word! begrensd door de Nieuwe Maas en de Koningshaven 
in het zuiden. Door middel van twee bruggen, de Willemsbrug en de 
Koningshaven, worden beide wateren overbrugd. 
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De randen van het Noordereiland worden gevormd door wegen en 
kades met veelal vier tot vijf lagen bebouwing. Het eialnd is ongeveer 
22 hectare groot. 

Projectie op Stadsblokken-Meinerswijk 
Het Noordereiland grenst net als het studiegebied aan de binnenstad 
van Rotterdam. De breedte van het water ten zuiden van he! 
Noordereiland is le vergelijken met de breedte van de Nederrijn in 
Arnhem, circa 150 meter. Deze afstand vormt geen belemmering voor 
de diverse vervoerssoorten. 

Figuur 5.5 Noordereiland, Rotterdam 
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L'ile de la Cite, Parijs 
De stad Parijs is ontstaan bij he! eiland lie de la Cite, een eiland in de 
Seine. Op dit eiland zijn kano's teruggevonden van een vroege 
beschaving omstreeks 4500 voor Christus. Destijds was he! eiland 
een strategisch en economisch gunstig punt. He! had een stadsmuur, 
een arena en allerlei culturele activiteiten zoals toneel, circus en 
gladiatorengevechten. lie de la Cite heeft in de loop der tijd zijn rol als 
religieus en rechterlijk centrum behouden. De Notre Dame, 
Saint-Chapelle en Conciergerie zijn de drie laatste middeleeuwse 
gebouwen die zijn overgebleven op dit eiland. (figuur 5.6) 

L'ile de la Cite staat door middel van vele bruggen in verbinding met 
he! vaste land aan weerszijden van het eiland. De Seine aan 
weerszijden van het eiland varieert qua breedte. In het noordelijke 
deel tussen de 50 en 65 meter, in het zuidelijk deel tussen de 20 en 
30 meter. (figuur 5.7) 
De randen van L'ile de la Cite worden gevormd door wegen met 
boompartijen, waarachter gemiddeld zeslaagse bebouwing herrijst. 
Ook aan de overzijde van de Rijn word! de rand geen enkele keer 
door bebouwing gevormd. 

Projectie op Stadsblokken-Meinerswijk 
lie de la Cite heeft dezelfde kenmerken die zullen herrijzen in 
Stadsblokken/Meinerswijk. He! is een eiland in he! centrum en een 
brandpunt van culturele activiteiten. Verschil tussen beide locaties is 
echter dat Parijs is ontstaan op ile de la Cite en dat Arnhem gaat 
uitbreiden op met een eiland. 

Buda-Kunsteneiland, Kortrijk 
Het Buda-eiland ligt in de Leie en word! de komende jaren 
getransformeerd naar een Kunsteneiland: He! Buda-Kunsteneiland. 
Kortrijk word! namelijk partnerstad van de Europese Culturele 
hoofdstad van 2004 (Lille). Op cultureel vlak wens! de stad zich 
duidelijk te profileren als centrumstad en als plek voor kunstcreatie. 
(figuur 5.8) 
He! Buda-eiland is een klein eiland (circa 13 hectare) en staat met 
vele bruggen in verbinding met he! 'vaste land'. (figuur 5.9) He! eiland 
word! begrensd met wegen met bomen, daarachter staat bebouwing 
van circa 4 lagen. Omdat de breedte van he! water erg smal is 
(varierend tussen 18 en 28m) ervaart men he! eiland bij bezoek 
nauwelijks. 

50-65m 

20-30m 

Figuur 5. 7 L'/le de la Cite, Parijs, afmetingen water random 



Figuur 5.8 Buda-Kunsteneiland, Kortrijk 

18-22m 

Buda-Kunstenei/and, Kortrijk, afmeting water random 
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Projectie op Stadsblokken-Meinerswijk 
De uitgangspunten voor het transformeren van het Buda-eiland naar 
het Buda-Kunsteneiland komen overeen met de ambities met 
betrekking tot Stadsblokken. Arnhem kan Nijmegen aanvullen op het 
gebied van cultuur, maar ook zijn er potenties die (nog) niet benut zijn. 
Zoals de Aijnkade en de natuur in de omgeving; uiterwaardenpark 
Meinerswijk. Stadsblokken/Meinerswijk kan de culturele campus 
worden van het oosten van Nederland. 

Margareten eiland, Budapest 
Budapest bestaat uit drie delen: Buda, Pest en Obuda. Door de stad 
loop! de rivier de Donau die het centrum in twee delen opsplitst: 
Boeda en Pest. Beide delen hebben een ander karakter. Boeda is 
heuvelachtig en heeft een meer deftig karakter door de villawijken in 
dit gedeelte van de stad. Pest kent brede boulevards met veel 
culturele voorzieningen en uitgaansmogelijkheden. Middenin de 
Donau ligt het eiland Margareten. Het eiland is 3 km lang en verkeerd 
nog in originele staat. (Figuur 5.10) Het Margareten eiland is een park 
in het hart van de stad met nevenvoorzieningen zoals een 
openluchttheater en sportvoorzieningen. De nadruk op dit eiland ligt 
bij het langzame verkeer. 

Projectie op Stadsblokken-Meinerswijk 
Margareten eiland is een voorbeeld van een parkachtig eiland in de 
stad. Qua karakteristieken en omgeving lijkt Budapest gedeeltelijk op 
Arnhem. Het gebied heeft relief, het noordelijk deel van Budapest is 
bergland het zuidelijk deel wordt gekenmerkt door laagvlakte. De 
rivier splits! net als bij Arnhem twee totaal verschillende delen van de · 
stad: een noordelijk en een zuidelijk deel met beide een andere 
karakteristiek. Qua afmetingen is echter het Margareten eiland 
beduidend groter dan Stadsblokken/Meinerswijk en is op dit aspect 
niet te vergelijken met Margareten eiland. Op het gebied van 
voorzieningen zien we wederom bij dit eiland de culturele 
voorzieningen en sportvoorzieningen terugkomen. 
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Eilandenreeks, Stockholm 
Stockholm is gebouwd op veertien eilanden. (Figuur 5.11) De 
waterkant is bezaaid met boten , van veerboten tot zeilboten en 
motorjachtjes die uitvaren in de richting van de archipel die zich 
uitstrekt tot in de Oostzee. De oude binnenstad van Stockholm 
bevindt zich op een klein eiland in het hartje van de stad. Op dit eiland 
is het koninklijk paleis te vinden en daarnaast het parlementsgebouw, 
de Opera en een van werelds oudste banken. 

Projectie op Stadsblokken-Meinerswijk 
Stockholm is een extreem voorbeeld van eilanden in de stad. Je 
spreekt eigenlijk ook niet meer van een eiland in de stad, het is een 
eilandenreeks. Doordat in Stockholm sprake is van een eilandenreeks 
gaat het unieke karakter van een eiland in de stad verloren. Zodoende 
is deze referentie nauwelijks le vergelijken met 
Stadsblokken/Meinerswijk. 

In label 5.12 staan de kenmerken van de diverse eilanden in de stad 
naast elkaar. 

5.2.3 Conclusie 
Over het algemeen kan je stellen dat de eilanden een unieke positie 
hebben in een stad. Veelal worden specifieke functies zoals sport, 
recreatie en cultuur gekoppeld aan de eilanden. Oil zal ook gelden 
voor het eiland Stadsblokken/Meinerswijk. Een eiland kan een 

verbintenis vormen met het omliggende 'vaste land' of kan juist de 
verschillende karakteristieken van beide zijden benadrukken. 

Stadsblokken is qua grootte le vergelijken met het Noordereiland in 
Rotterdam. Het studiegebied heeft een oppervlakte van circa 27 
hectare. De breedte van de rivier varieert van 100 tot 150 meter ten 
noorden van Stadsblokken. De groene rivier ten zuiden van 
Stadsblokken stroomt niet het gehele jaar door; maar enkele dagen 
per jaar. lndien men gaat bouwen op Stadsblokken en men deze 
ruimte voor waterberging wil compenseren zal men de groene rivier uit 
kunnen graven. De groene rivier zal in de huidige situatie dan circa 
200 meter breed zijn. De Rijn ten noorden van Meinerswijk heeft een 
breedte van ca. 150m. (Ten zuiden van Meinerswijk varieert de 
waterstand en kan men niet spreken van een bepaalde breedte van 
het water). 

In vergelijking met de rivierlopen bij L'ile de la Cite (25 a 50 m) en 

60 Kortrijk Buda-Kunsteneiland (ca. 25 m) is de breedte van de Rijn en 

Figuur 5.10 Margareten eiland, Budapest 

Figuur 5.11 Ei/andenreeks, Stockholm 



de groene rivier beduidend groter. Hierdoor kan men in Arnhem de 
aanwezigheid van een eiland in de stad beter ervaren dan in Parijs of 
Kortrijk. De breedte van het water is (net als de grootte) le vergelijken 
met het water ten zuiden van het Noordereiland. 

Aeferentleproject Globale kenmerken Afmetlngen 

Noordereiland, Rotterdam Voornamelijk woonfunctie ca. 1200xl 80m 
en enkele primaire voor- = 22 hectare 
zieningen en horeca. 
Nieuwbouwproject: Bob 
van Reeth. Historische 
bebouwing 

L'lle de la Cite, Parijs Strategisch en economisch Ca. 625x200m 
gunstig punt. = 13 hectare 
Culturele activiteiten 

Buda-Kunsteneiland Cultureel gebied, plek Ca. 625x200m 
voor kunstcreatie = 13 hectare 

Margoreten eiland, Sport, park en openlucht- 2,5km x 0 ,5km 
Budapest theater's. Splitsing van = 125 hectare 

twee stadsdelen. Park in 
het hart van de stad 

Eilanclenreeks, Stockholm Archipel van eilanden. 24.000 
Boten, veerboten, zeilbo- eilanden 
ten, gericht op recreatie. 
Extreme versie. Eiland niel 
uniek 
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Breedte rlvler Verblndlngen Aonden 

Noordelijk: 2 Bruggen: Wegen en kades en 
ca. 300m Willemsbrug en gedeeltelijk histo-

Zuidelijk: Koninginnebrug sche bebouwing 
ca. 150m (ca. 4-5 lagen) 

Noordelijk: Veel brugverbin- Brede wegen met 
ca. 50-65m dingen groen, daarachter 

Zuidelijk: bebouwing 
ca. 20-30m (ca. 6 lagen) 

Varierend tussen Veel brugverbin- Wegen met groen 
18-28m dingen en daarachter 

bebouwing 
(ca. 4 lagen) 

Figuur 5. 12 Samenvatting kenmerken eilanden 
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5.<4 CONCEPT RESYMBIOSE 
Aan de hand van de abstracte basisconcepten is een combinatie 
gemaakt tussen een Front en Archipel symbiose voor een situatie bij 
laagwater en een combinatie voor een situatie bij hoogwater. Het 
basisconcept is dus seizoensafhankelijk: door veranderingen in water
niveau van de Rijn verandert het beeld van Stadsblokken. Hierdoor is 
er de ene keer sprake van een Small Symbiose en de andere keer van 
een XL Symbiose. 
Bij laagwater is er sprake van een eiland in de uiterwaarden: een com
binatie tussen Archipel M Symbiose en Front S Stedelijk. (figuur 5.13) 
Bij hoogwater is er sprake van een andere combinatie: Archipel XL 
Symbiose en Front S Stedelijk worden bij deze situatie gecombineerd. 
Doordat het waterniveau is gestegen heeft het eiland in de uiterwaar
den plaats moeten maken voor een archipel van eilanden en is er 
sprake van een grotere verweving (symbiose) tussen water, 
stedebouw en natuur. (Figuur 5.14) 

lt#MHt 
= Archipel M symbiose + Front S hoogstedelijk 

= een eiland in de uiterwaarde 

Figuur 5.13 Combinatie van de abstracte basisconcepten bij /aagwater 

Op deze manier ontstaan er drie hoogwatervrije terreinen. (Figuur 
5.15a). De drie terreinen kunnen gezien worden als terpen , aangepast 
aan de huidige tijd. Elk hoogwatervrij terrein heeft zijn eigen karakter. 
Het meest zuidwestelijke eiland is gericht op groen: natuurlijk eiland. 
Oil eiland zal zijn groene karakter behouden. Als de steenfabriek, 
gesitueerd op dit eiland, ooit vervangen word! door een andere 
functie zal dit een extensieve functie moeten zijn. 

Het meest oostelijk gelegen terrein sluit aan en orienteert zich op de 
binnenstad. (Figuur 5.15b): he! Stedelijk eiland (Stadsblokken). Hier 
bevinden zich de intensieve functies zoals intensieve recreatie, 
wonen, culturele voorzieningen, werken en wonen. 

Het derde terrein is een mix van beide eilanden. Oil terrein zal pas in 
een later stadium dan het stedelijk eiland worden getransformeerd. 
Het zal inspelen op functies waar op dat moment behoefte aan is. Oil 
groen-stedelijk eiland rich! zich met name op extensieve functies, een 

HOOGWATER 
= Archipel XL Symbiose + Front S hoogstedelijk 

= archipel van eilanden 

Figuur 5.14 Combinatie van de abstracte basisconcepten bij hoogwater 



voorbeeld hiervan is een dependance van het MMKA. De twee 
vestigingen van het Museum voor Moderne Kunsten kunnen in 
verbinding staan door middel van een kabelbaan. Oil terrein orienteert 
zich op de MMKA, de Koepel en de uiterwaarden ten zuiden van he! 
gebied. 

Door autonome ontwikkelingen zal er uiteindelijk sprake zijn van vier 
Rijnfronten. De twee noordelijke hebben een stedelijk karakter, de 
twee zuidelijke fronten zijn meer gericht op het groen en hebben een 
minder hoge dichtheid (Figuur 5.15c) 

Fasering basisconcept 
De maatschappij verandert voortdurend; men krijgt andere behoeften, 
stelt andere eisen en dus ook andere eisen aan de woon- en 
leefomgeving. Voor he! totale concept is he! dus van belang dat men 
inspeelt op deze veranderende eisen van de samenleving. Zodoende 
word! er gewerkt in met een fasering in tijd. Eerst ontwikkelt men een 
gedeelte van he! totale concept om le zien hoe deze ontwikkelingen 
uitpakken. Bevalt dit goed dan is het mogelijk andere delen van het 
concept, al dan niet licht gewijzigd, verder uit le werken. 
De fasoring van het basisconcept vindt als volgt plaats (Figuur 5.16) 

Fase 1 
Stadsblokken word! gerealiseerd. Het Rijnboogproject is in 
afbeelding 5.16 gestippeld omdat di! gebied wellicht 
gerealiseerd is. Zo niet dient Stadsblokken ook functioneren 
zonder he! Rijnboogproject. (lntensief gebied) 

Fase 2 
lndien het waterlievend milieu goed bevalt kan een soort gelijk 
waterlievend milieu gerealiseerd worden ten oosten van 
Meinerswijk. lngespeeld kan worden op nieuwe 
maatschappelijke eisen en behoeften. (Extensief gebied) 

Fase 3 
Malburgen kan worden geupgraded en een relatie met de 
rivier en Stadsblokken kan worden gemaakt. Oil noordelijk 
deel van Malburgen heeft potenties om extra ruimte voor de 
rivier le creeren. 

Fase 4 
Mogelijkheid tot het herbestemmen van Meinerswijk Zuid met 
he! oog op natuurbehoud en gericht op extensieve functies 

0 

0 

0 

Figuur 5.15 
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A = Karakter van de drie watervrije terreinen 
B = Orientatie van de watervrije terreinen 
C = Ontstaan van drie Rijnfronten 
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FASE t 

FASE 1 

FASE 3 

FASE 4 

64 Figuur 5. 16 Fasering basisconcept 

Voor de eerste fase van het basisconcept is het concept verder 
uitgediept en wordt uiteindelijk een Masterplan gemaakt. 

Concept Stadsblokken 
Stadsblokken is een van de drie eilanden van het basisconcept. Het 
eiland ligt het meest oostelijk en dicht bij de binnenstad van Arnhem. 
De oude Stadsblokkenweg verdeelt het gebied in twee delen waarbij 
het noordelijk deel aansluit op het stedelijk gezicht van het rivieren
systeem en het zuidelijk deel op het landelijk gezicht van het 
rivierensysteem. 

Wat houdt een stedelijk gezicht van het rivierensysteem in? Het 
noordelijk deel behoudt orientatie met belangrijke gebouwen in de 
binnenstad van Arnhem zoals de Eusebiuskerk; rich! zich dus op de 
binnenstad. (Stuwwallandschap: figuur 4.4a) Verder kent het gebied 
stedelijke dichtheden en wordt het gekenmerkt door compactheid . 
Havens, kades en een boulevard zijn voorbeelden van stedelijke 
openbare ruimten die voor kunnen komen in het gebied. Daarnaast 
ervaart men in dit deel van Stadsblokken continu het water: stromend 
water. 

Het landelijk gezicht van het rivierensysteem word! gekenmerkt door 
begrippen zoals natuur en green, plasdras, Groene rivier, hogere 
ligging en de dynamiek van het water: doordat het gebied incidenteel 
ender water loop! bij hogere waterstanden . Het gebied orienteert zich 
niet op de binnenstad zoals het noordelijk deel , maar op het 
uiterwaardenpark en de groene rivier ten zuiden van het gebied. 
(Rivierenlandschap: figuur 4.4b) 

De gebied grenzen elkaar, zoals eerder aangegeven, in de 
Stadsblokkenweg waardoor er een voor Arnhem typerende scherpe 
grens tussen het bebouwde en onbebouwde (minder bebouwde) 
gebied ontstaat. 

De ontwerpopgave is vervolgens om dit beeldconcept van 
Stadsblokken verder le ontwikkelen waarin de claims van water, 
bebouwd gebied en natuur elkaar niet verdringen maar eerder 
versterken tot een nieuwe ruimtelijke kwaliteit. Dit is mogelijk door 
gebruik te maken van het dynamische karakter van de rivierzone 
waarin Stadsblokken is gelegen. 
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Figuur 5.17 Concept Stadsblokken. Noordelijk dee/ rich/ zich op het stedelijk gezicht van het rivierensysteem, 
het zuide/ijk dee/ van Stadsblokken gaat de relatie aan met het landelijk gezicht van het rivierensysteem 
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Compositie 

6. COMP051TIE 
Compositie betekent /etterlijk de ordening van de/en tot een geheel. (Van Dale, 2004). In dit hoofdstuk staat de vertaling van de kerncomponen
ten en de anatomie centraal. In paragraaf 6. 1 wordt eerst de structuur van Stadsblokken gesproken; uit welke componenten de structuur 
voortkomt, uit welke verschillende clusters Stadsblokken bestaat, de plaats van Stadsblokken in het netwerk (en het netwerk op Stadsblokken), 
en de orientatie en confrontatie van de verschillende aspecten. In paragraaf 6.2 wordt de invulling van het programma behandeld aan de hand 
van de verschil/ende programmaonderdelen, de functiemenging en dichtheid van het Masterplan. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de vierde 
dimensie: tijd. Oit onderdeel wordt verdeeld in twee subparagraven: flexibiliteit en fasering. 

6. f STRUCTUUR 

6.1.1 Componenten 
De structuur van het concept kan gezien warden als een optelling 
van een aantal componenten (Figuur 6.1 ): 

Zichtlijnen naar landmarks en omgevingskenmerken 
· Huidige waterstructuur 
· De watervrije gebieden bij hoogwater en daarmee 

samenhangende hoogteverschillen in het gebied 
Huidige groenstructuur 

• Huidige infrastructuur Stadsblokken en omgeving 

Zichtlijnen naar landmarks en omgevingskenmerken 
Markante gebouwen in de omgeving; de Koepel, de Eusebiuskerk en 
omgevingskenmerken zoals het uiterwaardenpark Meinerswijk 
vormen een layer die een bijdrage levert aan het tot stand komen van 
de structuur van Stadsblokken. De Eusebiuskerk is momenteel al een 
eyecatcher vanuit de binnenstad en vanaf het huidige Stadsblokken 
(en Meinerswijk) is de kerk evenzo te ervaren. De visuele relatie met 
de kerk is een referentie naar de historie en draagt bij aan de orien
tatie van het noordelijk deel van Stadsblokken op de binnenstad. De 
zichtlijnen naar de Eusebiuskerk zullen dit noordelijk deel verdelen in 
een aantal zones. De Koepel ten noordwesten van Meinerswijk is 
voornamelijk voor Meinerswijk een landmark en zal zodoende zorgen 
voor een structuur van di! gedeelte van het basisconcept (en word! 
hier verder achterwege gelaten). 
In het zuidelijk deel van Stadsblokken speelt het raster en huidige 
lijnen in de Groene Rivier een rol. 

Huidige waterstructuur 
lndien alle rivierkundige ingrepen met betrekking tot de watervraag 
(geconcentreerd) warden opgelost in dit deel van Arnhem, dan zal de 
Groene rivier vijf meter moeten warden afgegraven vanaf de John 
Frostbrug tot en met de kruising van de Rosandepolders. Het gaat dan 
om 1,5 miljoen kubieke meter grond dat moet warden afgegraven. De 
bodembreedte van de rivier zal dan circa honderd meter bedragen en 
de bovenbreedte ongeveer 200m: er is sprake van flauwe taluds. De 
Groene rivier word! dan (het gehele jaar door) blauw en is breder dan 
de Rijn zelf. (van Nieuwenhuijze, 2004) Omdat het dynamische 
karakter van de Groene Rivier uniek is, dient het behouden te blijven 
in het nieuwe Masterplan. De wateropgave zal zodoende niet 
geconcentreerd warden in dit deel van Arnhem en de structuur van 
deze Groene rivier is mede hierdoor een gegeven. De loop van de Rijn 
word! eveneens als een structurerend element aangehouden. 

De Haven van Goers en de illegale haven ten westen hiervan zijn 
momenteel twee waterstructuren in het gebied. Duidelijk is dat de 
contouren en aanwezigheid van de twee havens een structurerende 
rol spelen in he! plan voor Stadsblokken. Een afweging is gemaakt 
tussen het overnemen van (alleen) de contouren van een haven (of 
beide havens) als historische verwijzing: op deze manier ontstaat er 
een of twee havenpleinen, en he! behouden van een of beide havens. 
(Figuur 6.2) Uiteindelijk is ervoor gekozen om gebruik te maken van 
zowel het tweedimensionale aspect (contour) als het driedimensionale 
aspect (diepte) omdat het geen extra kosten voor het bergen en 
brengen van water in het plangebied met zich meebrengt. Op deze 
manier maakt men gebruik van bestaand water. De kwaliteit van de 
havens dient verbeterd te warden. Daarnaast zorgen de twee havens 
voor een noordzuidverbinding op Stadsblokken en een nieuwe 
component: een landtong. 
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en omgevingskenmerken 

+ 
Huidige waterstructuur 

+ 
Watervrij gebied 

en hoogteverschillen 

+ 
Groene Aivier en 
karakteristieken 

U i terwaardenpark 

+ 

Huidige infrastructuur 

--

Structuur Stadsblokken 

Figuur 6. 1 Structurerende componentenStadsblokken 

HAVENPLEIN(EN) 

Figuur 6.2 Alternatieven voor gebruik 
aanwezigheid havens 
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HAVEN(S) 

Watervrij gebied (bij hoogwater) en hoogteverschillen 
Het peil van de Nederrijn fluctueert het hele jaar door. Er is sprake van 
(mogelijk) peilverschil van meer dan zes meter. He! overgrote deel 
van Stadsblokken is bij hoog water watervrij dankzij de ligging tussen 
12.40 en 13.55m boven NAP. He! watervrij gebied vormt de 
afbakening van Stadsblokken en is zodoende een structurerend 
component van he! studiegebied. 
Stadsblokken bezit twee lager gelegen delen. In he! noordelijk deel ligt 
een gebied met een gemiddelde hoogte van 10.55m (Zie figuur 4.23) 
en in he! zuidwesten bevindt zich een strook met een gemiddeld 
niveau van 10.20m boven NAP. Deze lager gelegen delen warden 
meegenomen in de structuur. Het dijklichaam, waar de Nelson 
Mandelabrug op rust, ken! een maximale hoogte van 21 meter. Oil 
dijklichaam ligt er met een reden en word! beschouwd als een 
gegeven. 

Huidige groenstructuur 
Stadsblokken ligt in het deel van Arnhem dat he! Rivierenlandschap 
wordt genoemd (Paragraaf 4.2.1 ). Het Rivierenlandschap word! 
gekenmerkt door een open ruimte, waar waterberging zorgt voor een 
dynamisch en seizoensgebonden landschapsbeeld. De aanwezige 
groenstructuur ten westen van Stadsblokken, het uiterwaardenpark 
Meinerswijk, heeft dezelfde typerende eigenschappen; kwelwater
plassen en een seizoensgebonden karakter. Stadsblokken gaat een 
antwoord geven op de vraag naar een park fn de binnenstad en sluit 
aan bij de karakteristieken van he! uiterwaardenpark Meinerswijk. 
Men kan he! park op Stadsblokken zien als de entree naar het 
(grotere) uiterwaardenpark Meinerswijk. 69 
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Huidige infrastructuur 
De huidige infrastructuur, bestaande uit Meinerswijk, de 
Stadsblokkenweg en Meginhardweg, blijven behouden in he! 
Masterplan en vormen een onderlegger voor de structuur. De 
Stadsblokkenweg zorgt voor een beeindiging van de bouwblokken in 
het noordelijk deel van Stadsblokken/Meinerswijk. Momenteel staat 
de weg in verbinding met de Bandijk. Deze verbinding blijft behouden 
in he! nieuwe plan en zal gestalte krijgen in de vorm van een brug voor 
het langzame verkeer. Een referentieproject hierbij is De Hoge Brug 
van Architect Greisch die de connectie maakt tussen de binnenstad 
van Maastricht en he! Ceramique terrein. 
Aangesloten word! ook op de infrastructuur aan de andere overzijde 
van Stadsblokken, zodat er een verbinding word! gerealiseerd tussen 
de binnenstad en het nieuwe stadsdeel Stadsblokken. (Een voet
gangersbrug word! geplaatst in he! verlengde van Rodenburgstraat.) 

Het totaal van structurerende componenten resulteert in een structuur 
voor Stadsblokken. Zie figuur 6.1 en 6.3. 

. ' \ 
~ 

. - . 
Figuur 6.2 Structurerende componenten Stadsblokken 



6.1.2 Cluster 
Het concept en de structurerende componenten zorgen ervoor dat er 
op Stadsblokken drie verschillende gebieden ontstaan (Figuur 6.3) 

Het Stedelijk Front (A) 
De Landtong (B) 
De GrAsymptoot (C) 

De drie clusters hebben alien een ander karakter op het gebied van 
orientatie, accenten, hoogten, openbare ruimte, programmering en de 
steer van het gebied. Deze aspecten zullen in de volgende 
paragraven uitgebreid worden besproken. Deze paragraat staat in het 
teken van de steer en karakteristieken in het algemeen van het 
Stedelijk Front, de Landtong en de GrAsymptoot. Aan de hand van 
collages, beeldmateriaal en termen zal dit worden verduidelijkt. 
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Stedelijk Front 

Het Stedelijk Front is onderdeel van het noordelijk gedeelte van 
Stadsblokken en rich! zich op het stedelijk gezicht van het 
rivierensysteem. De zichtlijnen naar de Eusebiuskerk in de 
binnenstad, vormen het raster van de bouwblokken die zich in het 
Stedelijk Front bevinden. (Figuur 6.2). De bouwblokken zijn compact, 
net zoals de overzijde van de Nederrijn. De diepte van de woningen 
varieert tussen de 10-15 meter. 

De uit het raster ontstane bouwblokken bieden ruimte aan 
verschillende woningtypologieen (zoals stadswoningen, 
atelierwoningen, appartementen en studio's) en diverse reclame- , 
advies en ingenieursbureaus. De bouwblokken, in de nabijheid van de 
Rijn of de havens, grenzen direct aan het water. Bij stijgend waterpeil 
verdwijnt de onderste verdieping van de blokken in het water, of zelfs 
de gehele kade in het noordoostelijk deel. Naast de orientatie op de 
Eusebiuskerk is de bebouwing georienteerd op de aanwezigheid van 
de Nederrijn ten noorden van het gebied. Accenten in hoogten van 
bebouwing lopen parallel aan deze rivier (oostwest-orientatie) : de 
bebouwing van het Stedelijk front vormt aan de Rijn een zogenaamd 
Waterfront. 

Een voorbeeld van een referentieprojecten voor de bebouwing in het 
Stedelijk Front is het Oostelijk havengebied in Amsterdam. (Zie 
collage hiernaast) 
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De Landtong 

In tegenstelling tot het Stedelijk Front heeft de Landtong een 
noordzuid-orientatie. De compacte bouwblokken op de Landtong 
staan gesitueerd in een denkbeeldig raster loodrecht op de kades. De 
hoogteaccenten van de Landtong zijn (asymmetrisch) noordzuid 
georienteerd. Een viertal torens op de Landtong gaan een relatie aan 
met hoge gebouwen aan de overzijde van de rivier: zoals de hoge 
gebouwen van Arnhem Centraal en de Eusebiuskerk. 

Een ander verschil met he! Stedelijk Front is dat de Landtong een 
meer publiek karakter heeft en de openbare ruimte meer de 
confrontatie aangaat met het water. De uitwisseling van de creatieve 
industrie komt he! sterkst tot uiting in dit deel van Stadsblokken: in de 
vorm van de nieuwe Schouwburg, galerijen, boetiekjes en 
expositieruimten. 
De continu'ileit van de bouwblokken op de Landtong is belangrijker 
dan sommige zichllijnen naar de Eusebiuskerk (van het Stedelijk 
Front). Zodoende word! een enkele zichllijn onderbroken, al blijft de 
Eusebiuskerk (dankzij de hoogte van de toren) zichtbaar. 

Referentieprojecten voor bebouwing op de Landtong is he! 
Stadtlagerhaus van Alsop Architecten (Hamburg) en 
Parkappartementen van Xaveer de Geyter. (Breda) 
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GrAsymptoot (Bebouwing) 

De GrAsymptoot vormt he! zuidelijk gedeelte van Stadsblokken, een 
gebied dat zich rich! op he! landelijk gezicht van he! rivierensysteem. 
In deze zone zijn geen hoge gebouwen le vinden zodat de orientatie 
in di! deel gericht blijft op de omliggende natuur en de orientatie in he! 
noordelijk deel gefocust blijft op de Eusebiuskerk. De structuur van de 
GrAsymptoot word! bepaald door de structuur van de Groene Rivier; 
zichtlijnen zorgen ervoor dat de Groene Rivier le ervaren is vanuit he! 
gehele gebied en de bebouwing staat loodrecht op deze zichtlijnen . 

Referentieprojecten voor de bebouwing in de GrAsymptoot zijn: 
Woningbouw Monnikenhuizen van Meyer en van Schooten en woning
bouw op Borneo van de Architectengroep. (Zie collage hiernaast) 
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GrAsymptoot (Groen/Park) 

De GrAsymptoot vormt het zuidelijk gedeelte van Stadsblokken, een 
gebied dat zich richt op het landelijk gezicht van het rivierensysteem. 
De structuur van de GrAsymptoot wordt bepaald door de structuur van 
de Groene Rivier; zichtlijnen zorgen ervoor dat de Groene Rivier te 
ervaren is vanuit het gehele gebied en de bebouwing staat loodrecht 
op deze zichtlijnen. 

Het park heeft verschillende functies zoals ontmoeten, onstpanning, 
sport en spel en niet te vergeten retentie. Bij hoogwater (en/of zware 
regenval) lopen delen van het park onder en biedt het ruimte aan het 
water. Hierdoor ontstaat een dynamisch park. Uitzichtpunten bieden 
mogelijkheden om te genieten van de natuur van het 
uiterwaardenpark Meinerswijk. 
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6.1.3 Netwerk 
Met de term netwerk wordt gedoeld op het netwerk omtrent 
infrastructuur; infrastructuur voor het gemotoriseerd verkeer voor het 
openbaar vervoer en langzaam verkeer, mogelijkheden tot parkeren 
en het netwerk van het water in de omgeving. Hierbij gaat het niet 
al/een om het netwerk op Stadsblokken maar ook de relatie tussen 
Stadsblokken en haar omgeving: een grater netwerk. In eerste 
instantie wordt het netwerk op grater schaalniveau besproken waarna 
ingezoomd word/ op het stadsei/and Stadsblokken. 

Waternetwerk 
Stadsblokken is een watervrij terrein gelegen in de uiterwaarden van 
de Nederrijn. Aangezien het waterpeil van de Nederrijn het gehele jaar 
fluctueert, is er sprake van meer dan zes meter peilverschil tussen de 
hoogste en de laagste rivierwaterstand. Figuur 4.2.2 van hoofdstuk 4 
Anatomie geeft weer hoe het beeld van de uiterwaarden verandert bij 
oplopende waterstand. Aangezien Arnhem haar steentje bij moet 
dragen aan de opgave om meer water te bergen in het rivierenland
schap, biedt dit een mogelijkheid en kwaliteit voor Stadsblokken. 
lndien alle rivierkundige ingrepen met betrekking tot de watervraag 
geconcentreerd worden opgelost in Arnhem, zal de Groene Rivier 5 
meter moeten worden afgegraven vanaf de John Frostbrug tot en met 
de kruising van de Rosandepolders. Het gaat dan over anderhalf 
miljoen kubieke meter grond. De bodembreedte van de rivier zal dan 
ongeveer 100 meter bedragen en de bovenbreedte circa 200 meter. 
Er is sprake van flauwe taluds. De Groene Rivier word! dan (het 
gehele jaar door) blauw en is breder dan de Rijn zelf. De kosten zullen 
in de buurt van de vijf tot zeven euro liggen per kubieke meter grond 
die afgegraven wordt. (Nieuwenhuijze, 2004). Om het dynamische 
karakter van de Groene Rivier te behouden is het afgraven van 5 
meter te veel: er zal dan immers geen sprake meer zijn van een 
wisselend beeld van de Groene Rivier. Een tweede motief om niet te 
kiezen voor het afgraven van deze anderhalf miljoen kubieke meter 
grond is dat de wateropgave niet noodzakelijk opgelost hoeft te 
worden in Arnhem. Er zijn nog meer gebieden die ruimte kunnen 
bieden aan het water. 

De vraag is nu in hoeverre de Groene rivier maximaal afgegraven kan 
worden zodat men de karakteristieken; dynamisch en 
seizoensgebondenheid, behoudt. Om de karakteristieken te hand
haven dient de Groene Rivier een hogere ligging te hebben dan de 
gemiddelde rivierstand van de Nederrijn. (Zoda! de Groene Rivier bij 
dit waterpeil nog steeds groen is). De Groene rivier zal afgegraven 

worden tot een hoogte van circa 8.95m boven NAP. Dit houdt in dat de 
Groene Rivier ongeveer 65 dagen per jaar mee stroomt en dus 65 
dagen per jaar er water door Stadsblokken zal stromen en de havens 
transformeren naar een soort van moderne kanalen . 8.95m boven 
NAP betekent dat de Groene rivier gemiddeld 1,5 meter word! 
uitgegraven. Verhoudingsgewijs betekent dit dat er 450.000m3 grond 
vrijkomt. Naast grond van de Groene Rivier komt er grond vrij van de 
havens die worden verlengd. Bij het verlengen van de havens komt in 
totaal 57.000m3 grond vrij . De in totaal 507.000m3 grond kan gebruikt 
worden voor het ophogen van Stadsblokken tot 13.00m +NAP, zodat 
Stadsblokken bij hoogwater gegarandeerd watervrij is. Verder kan de 
grond gebruikt worden voor het deels dempen van de oostelijke 
haven. Om en nabij de helft van de grond zal echter overblijven en kan 
worden verkocht of worden ingezet bij andere projecten in de 
omgeving. In de toekomst kan de Groene Rivier verder worden 
afgegraven en de dan vrijkomende grond kan ingezet worden om de 
andere twee eilanden uit het basisconcept op te hogen. 

, , , , 

, , 

, , , 

Figuur 6.4 Verplaatsen en verlagen van de drempel 



De nu aanwezige drempel ten westen van de Nelson Mandelabrug 
heeft een hoogte van 11 meter. Boven deze waarde stroomt het water 
vanuit de Groene Rivier de uiterwaarden (Meinerswijk) in. Deze 
drempel zal verplaatst warden naar het oosten, daar waar de oude 
Stadsblokkenweg Stadsblokken met de Banddijk verbindt (Figuur 
6.4). Stadsblokken wordt op deze manier het eerste gebied in de uiter
waarden dat de waterslijging ervaart. De drempel krijgt een hoogte 
van 10.50m. Een extra profiel of nevengeul in de Groene Rivier is 
nodig voor de waterstand tot die 10.50m. (Figuur 6.8b) Boven de 
drempelwaarde (10.50m +NAP) warden schotten/coupure aan het 
uiteinde van de Landtong gesloten en zal het water over de drempel 
de uiterwaarden in gaan. De coupure aan het uiteinde van de 
Landtong zorgt ervoor dat bij een hogere (onafgesloten) waterstand er 
niet een te grate stroming in dit gedeelte van Stadsblokken zal 
ontstaan. (Van Nieuwenhuijze, 2004) Het waterpeil kan echter achier 
de schotten wel stijgen waardoor men de dynamiek van de rivier 
ervaart. De havens veranderen weer van waterlopen in waterpleinen. 

In het gehele gebied word! water (ender andere regenwater) 
afgevoerd naar de lager gelegen delen. De schematische doorsnede, 
figuur 6.5, laat zien dat het gebied verdeeld is in een gebied met een 
meer natuurlijk karakter; resulterend in geleidelijk oplopende oevers, 
en een deel met harde (stedelijke) randen. Een gedeelte van het 
opgevangen regenwater komt in de Nederrijn uit, een ander deel 
wordt opgevangen in de groengebieden in het zuidelijk deel van 
Stadsblokken. (Figuur 6.6+6.7) Deze groengebieden zijn le 
vergelijken met wadi's. Dit groene gebied fungeert als retentiegebied, 
waar later bij extreem hoogwater ruimte is voor het water, maar vooral 
als infi ltratiepark. 

BINNENSTAD 

Harde stedelijke 
oevers 

STADSBLOl<l<EN 

Geleidelijke 
natuurlijke oevers 

Figuur 6.5 Verschil in oevers en hoogte Nederrijn en Groene rivier 
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Figuur 6.6 lmpressie retentiegebieden in middengedeelte van GrAsymptoot 

Figuur 6.7 Afwateringsrichting van (regen)water Bl 



82 

Compositie 

Afbeeldingen 6.8a t/m e geven weer hoe, vanaf de gemiddelde 
waterstand van de Rijn (8.22m +NAP), het oplopend waterpeil zorgt 
voor een wisselend beeld van Stadsblokken en haar omgeving. 

A. 8.22m +NAP 
200 dagen per jaar 
Gemiddelde waterstand van de Rijn 

Het noordelijk deel van Stadsblokken (gericht op he! 
stedelijk gezicht van he! rivierensysteem) ervaart he! 
stromende water van de Rijn. In het zuidelijk deel kijkt men 
uit op de Groene rivier. 

B. 9.00m +NAP 
65 dagen per jaar 

De nevengeul van de Groene rivier stroomt mee en zorgt 
ervoor dat de waterpleinen (bij 8.22m +NAP) plaats maken 
voor een soort van waterkanalen. De coupure is open en 
laat he! water door. 

C. 1 O.OOm +NAP 
20 dagen per jaar 

Het gehele gebied van de Groene rivier tot aan de drempel 
loop! vol met water. De bebouwing in he! zuidelijkste punt 
van de Landtong komt in he! water le liggen. 

D. 10.50m +NAP 
12 dagen per jaar 

De laagst gelegen kade van de Landtong verdwijnt in he! 
water en evenzo he! noordrand van he! Stedelijk Front. 

E. 11 .00m + NAP 
8 dagen per jaar 

De schotten (coupure) sluiten en he! water loop! over de 
drempel he! uiterwaardenpark Meinerswijk in . De 
groengebieden in he! zuidelijk deel van Stadsblokken 
worden drassig. (Deze zones worden ook drassig bij hevige 
regenval). 

Figuur 6.8 Veranderingen in bee/d Stadsb/okken bij stijgend waterpeil 
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F. 15.00m +NAP 
1 keer in de 1250 jaar 

Stadsblokken staat geheel blank, maar is nog steeds veilig 
doordat op de begane grond RVS-deuren zijn gesloten en 
waterwerende ramen het water buiten de gebouwen 
houden. 

De laatste schets, figuur 6.8f, houdt rekening met een norm waaraan 
elke stedebouwkundige opgave in Nederland moet voldoen. Elk 
gebied moet bij 15m waterstand veilig zijn en er mag bij di! waterpeil 
geen schade ontstaan aan gebouwen. Dal he! peil van 15m word! 
bereikt is een zeer geringe kans: kans 1 : 1250 jaar. In paragraaf 3.2.1 
van deel I is alreeds aangegeven dat het overgrote deel van het areaal 
in Nederland aan deze norm voldoet middels dijken. (Nieuwenhuijze, 
2004). Stadsblokken voldoet aan deze norm doordat he! mogelijk is de 
begane grond van veel gebouwen af le sluiten voor hoogwater. Di! kan 
door middel van het sluiten van roestvrijstalen-deuren (Figuur 6.10 
Stadtlagerhaus, Hamburg) of door gebruik le maken van waterwerend 
glasmateriaal. (Vergelijkbaar met ramen in een boot). Aangezien de 
kans op deze waterstand gering is, zijn met name de woningen hierop 
aangepast en de infrastructuur maar in beperkte mate. Tussen de 
bouwblokken zijn transparante 'loopbruggen' geplaatst zodat men zich 
bij een peil van 15m kan verplaatsen van blok naar blok om zo de 
uiteinden van Stadsblokken le kunnen bereiken. (Figuur 6.9) 

Figuur 6.9 Bij extreem hoog water (15m +NAP) zorgen loopbruggen 
voor verbindingen tussen de verschillende bouwblokken 83 
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Figuur 6.9 Twee details van het Stadtlagerhaus (Hamburg): 
(links) waterwerende ramen en (rechts) RVSdeuren 

lnfrastructureel netwerk in de stad 
Zes belangrijke elementen in de omgeving van Stadsblokken, met 
betrekking tot bereikbaarheid, zijn het Centraal Station, de binnenstad 
van Arnhem, Meinerswijk; het uiterwaardenpark, de Banddijk (voor 
een verbinding met Arnhem Zuid) en de rivier de Nederrijn. 
Geschematiseerd weergegeven in afbeelding 6.10. De verschillende 
typen vervoer zoals het langzaam verkeer, gemotoriseerd verkeer en 
openbaar vervoer op en in de omgeving van Stadsblokken zullen 
behandeld warden waarbij de zes elementen een belangrijke rol 
spelen. 

Langzaam verkeer (voetganger) 
Kenmerkend voor het langzaam verkeer is dat het altijd de kortste 
route kiest tussen vertrekpunt en bestemming. Wanneer Stadsblokken 
gezien word! als bestemming voor dit langzaam verkeer (denk hierbij 
bijvoorbeeld aan mensen ge'interesseerd in cultuur, zoals bezoekers 
van galerijen en boetiekjes of van bijvoorbeeld de Schouwburg) speelt 
naast de kortste route de kwaliteit van het 
betreden van Stadsblokken een rol. Op de vraag 'Hoe zal het 
langzaam verkeer Stadsblokken betreden?' dient een antwoord 
gegeven le warden. Karakteristiek voor Stadsblokken is onder andere 
de ligging in de Rijn en de dynamiek van het water. Wanneer men 
Stadsblokken betreedt via de twee grootschalige, hoge bruggen 

84 (Oostelijk de Nelson Mandelabrug en westelijk de John Frostbrug) 
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Figuur 6. 1 O Zes belangrijke elementen in de omgeving van 
Stadsblokken met betrekking tot he/ infrastructureel netwerk 



Figuur 6. 11 Hoge Brug, Maastricht 
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Figuur 6. 12 Langzaam verkeer (voetganger) in de omgeving van 
Stadsb/okken 
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ervaart men he! water nauwelijks. lnteressanter is om Stadsblokken le 
bereiken via he! water, door middel van bijvoorbeeld een watertaxi. In 
Rotterdam word! momenteel al gebruik gemaakt van watertaxi's, een 
transportsysteem dat slechts enkele mensen per keer kan 
vervoeren maar wel succesvol is. Door gebruik le maken van 
watertaxi's word! he! betreden van Stadsblokken een attractie op zich. 
lndien men geen gebruik wil maken van de watertaxi is de 
voetgangers (fiets)brug in he! verlengde van de Rodenburgstraat een 
alternatief. De voetgangersbrug ligt in de nabijheid van een bushalte 
en de binnenstad. Vanuit he! Centraal Station is Stadsblokken dan via 
de binnenstad le bereiken. (Figuur 6.12). Een referentieproject van 
een voetgangersbrug over de Maas in Maastricht: de Hoge Brug, 
vanwege de uitstraling van deze brug. (Figuur 6.11) 

Langzaam verkeer (fiets) 
Met de fiets kan men Stadsblokken betreden vanaf alle richtingen. 
(Figuur 6.13)Vanuit de binnenstad kan men door middel van de 
fiets/voetgangersbrug het eiland bereiken of via de Nelson Mandela
of John Frostbrug. Vanuit he! zuiden zorgen de bruggen eveneens 
voor een goede bereikbaarheid van het nieuwe stadsdeel, en is de 

■ CENTRAAL STATION a:: 
::, 
::, 
1-
(..) 
::, 
a:: 
t
en 
~ 
LL 
z 
en 
I
!::!:! 
LL 

Figuur 6.13 Langzaam verkeer (fiefs) in de omgeving van Stadsb/okken 
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Figuur 6.14 Aan- en ontsluiting gemotoriseerd verkeer Stadsb/okken 

oude Stadsblokkenweg tussen Stadsblokken en de Banddijk een 
derde mogelijkheid . In he! kader van recreatief fietsverkeer speelt 
deze laatstgenoemde verbinding een grote(re) rol. Vanaf de Banddijk 
kan men via deze verhoogde weg Stadsblokken betreden waarna 
men via de route langs de Groene Rivier of via de Stadsblokkenweg 
(boulevard) he! uiterwaardenpark Meinerswijk kan bereiken. 

Gemotoriseerd verkeer 
Het gemotoriseerd verkeer kan Stadsblokken bereiken via de Nelson 
Mandelabrug. In de toekomst is een tweede verbinding via de John 
Frostbrug een mogelijkheid, maar tot die tijd zal er geen sprake zijn 
van een doorgaande route op Stadsblokken. Op deze manier weert 
men sluipverkeer en treft men puur bestemmingsverkeer aan op he! 
stadseiland. Stadsblokken word! ontsloten middels een axiale 
ontsluiting. (Figuur 6.14 en 6.18). 

Openbaar vervoer 
Stadsblokken is met de huidige netwerk van openbaar vervoer 
bereikbaar door middel van een bushalte in he! verlengde van de 
Rodenburgstraat (in nabijheid van de nieuwe voetgangers- en fiets-

86 brug: Figuur 6.15). Vanaf deze bushalte is Stadsblokken binnen 350 
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Figuur 6. 15 Huidig openbaarvervoernetwerk in de omgeving van 
Stadsblokken 

meter le bereiken. Deze afstand is aan de hoge kant wa11neer men di! 
vergelijkt met aanvaardbare loopafstanden tot haltes van openbaar 
vervoer. De afstanden behoren tussen de 250 en 300 meter te liggen 
(Haringa en Friesman, 1997). lndien de bushalte verplaatst word! naar 
de Rijnkade is de afstand tot Stadsblokken gereduceerd tot 150 meter. 

Twee alternatieven voor he! upgraden van he! openbaar vervoer zijn 
denkbaar. De eerste mogelijkheid is he! realiseren van een nieuwe 
aftakking van de huidige route , waarbij een zijtak naar Stadsblokken 
ontstaat. (Figuur 6.16). Een ander alternatief is eIm oostwest
verbinding tussen de twee bruggen, zodat geheel Stadsblokken goed 
per openbaar vervoer te bereiken is (Figuur 6.17). Di! alternatief 
vraagt om een dure constructie aan de John Frostbru!J, maar heeft 
desondanks de voorkeur boven he! eerste alternatinf omdat het 
boulevardkarakter van de oude Stadsblokkenweg en he! contrast 
tussen he! stedelijk (noordelijk) en he! op de landelijke component 
gebaseerd karakter van Stadsblokken (zuidelijk) benadrukt word!. 
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Figuur 6. 16 Alternatief 1 voor het upgraden van het openbaar vervoer met 
betrekking tot Stadsblokken 

Koppeling met bezoekers, bewoners en werkenden 
De vraag is echter of de bezoekers, bewoners en werkenden op 
Stadsblokken daadwerkelijk (veel) gebruik zullen maken van het 
openbaar vervoer. Wanneer dit niet het geval is wil men niet de 
snelheid en de frequentie van het huidige openbaar vervoer 
reduceren. Voor de bezoekers is het betreden van het eiland via de 
watertaxi of de voetgangersbrug een attractie op zich. lndien zij geen 
gebruik willen maken van het openbaar vervoer is Stadsblokken 
eveneens goed per auto le bereiken. In paragraaf 4.3.4 is gekeken 
naar welke leefstijlen zich aangetrokken voelen tot het culturele 
karakter van Stadsblokken. Hieruit kwam voort dat met name de yup, 
de levensgenieter en de hypermobiel zich thuis voelen bij dit culturele 
karakter, en in mindere mate de anarchist, de plekgerichte en de 'op 
kamers'. De yup zoekt een woning op een bijzondere locatie, die goed 
bereikbaar is en een parkeerplaats garandeert. Van het openbaar 
vervoer zal deze leefstijl weinig gebruik maken en in het geval dat de 
yup daar wel gebruik van maakt zal een watertaxi een goede invulling 
zijn. De hypermobiel stelt weinig eisen in het algemeen en aan de 
bereikbaarheid van zijn woning. De levensgenieter is voornamelijk 
gericht op groen, kunst en cultuur in zijn woonomgeving; deze 
voorzieningen dienen goed bereikbaar te zijn. Of de levensgenieter 
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Figuur 6. 17 Alternatief 2 voor het upgraden van het openbaar vervoer met 
betrekking tot Stadsblokken 

veel of juist weinig gebruik maakt van openbaar vervoer is niet geheel 
duidelijk. Waarschijnlijk biedt een goede bereikbaarheid met de auto, 
fiets, te voet en een redelijk goede bereikbaarheid per openbaar 
vervoer (watertaxi) voldoende mogelijkheden. De verschillende 
ingenieursbureaus, adviesbureaus, reclamebureaus en andere aan 
cultureel gerelateerde bureaus/kantoren zijn alien gesitueerd op 
zichtlocaties en op locaties die goed per auto te bereiken zijn en 
voldoende parkeergelegenheden bezitten. lndien de werknemers van 
deze bureaus niet per fiets, auto of le voet het bureau willen bereiken 
maar per openbaar vervoer is de loopafstand (vanaf de bushalte) aan 
de hoge kant. De watertaxi is een goed alternatief, maar dient dan wel 
in de spitsuren in grotere getallen ingezet te worden. 

Samenvattend kan gezegd worden dat het publiek, bewoners en 
werkenden op Stadsblokken bereikbaarheid op het gebied van 
langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer belangrijk vinden. Op het 
gebied van openbaar vervoer zoeken zij naar kleinschalig vervoer op 
maat. Hierin kan de watertaxi of de (gewone) taxi een rol spelen. Extra 
bushaltes zijn niet noodzakelijk. 
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Netwerk op Stadsblokken 

lnfrastructureel netwerk (gemotoriseerd verkeer) 
De aansluiting van het infrastructurele netwerk voor het 9emotoriseerd 
verkeer met het huidige netwerk is besproken op groter schaalniveau. 
In het kader van het netwerk op Stadsblokken wo di nu verder 
ingezoomd op dit netwerk. Twee bestaande wegen vorrnen de entree 
voor het gemotoriseerd verkeer: de Nelson Mande abrug en de 
Stadsblokkenweg. De Stadsblokkenweg is een van de belangrijkste 
ontsluitingswegen van Stadsblokken. (Hierover later rneer) Aan de 
Stadsblokkenweg zijn diverse wegen verbonden die het stadsdeel 
axiaal ontsluiten . De Esplanade kan gezien worden als een 
extrapolatie van de Stadsblokkenweg in westelijke richting; richting het 
markante gebouw in het park dat gezien kan worden als entree van 
het uiterwaardenpark Meinerswijk. De aftakkingen ten noorden van de 
Stadsblokkenweg eindigen in parkeervoorzieningen in de 
binnenruimten van de bouwblokken. (Figuur 6.18) De 
parkeervoorzieningen zullen verder uitgediept warden in paragraaf 
7.2; Programma. De aftakkingen aan de zuidzijde van de 
Stadsblokkenweg komen ook uit in parkeergelegenheden. Aan het 
einde van de Stadsblokkenweg, het meest oostelijke punt van de 
boulevard, is een mogelijkheid tot keren. Middels een dure constructie 
aan de John Frostbrug is het mogelijk om in de toekoms t at te stappen 
van de ontsluiting gericht op bestemmingsverkeer en een tweede 
verbinding met de infrastructuurring van Arnhem le maken. 

Openbaar netwerk 
Figuur 6.19 geeft het contrast weer tussen de bebouwde en 
onbebouwde oppervlakten op Stadsblokken. Opvallend is dat het 
noordelijk gedeelte van Stadsblokken dichter en compacter bebouwd 
is dan het zuidelijk deel. Toch vindt men in het noord1~lijk deel (Het 
Stedelijk Front) nog een groot aantal "witte" of onbebouwde ruimten. 
De onbebouwde ruimte bestaat voor een deel uit private ruimten, zoals 
voortuinen van de stadswoningen, en private binnenruimten in het 
centrale deel van de bouwblokken. Het andere deel van de bebouwde 
ruimte is de openbare ruimte. De openbare ruimte is opgebouwd uit 
kades, pleinen, waterpleinen, interne pleinen, een beeldenpromenade 
en het park. (Figuur 6.20) . De twee voornaamste verbindende 
elementen van deze componenten van de openbare 1·uimte zijn de 
bruggen en de oude Stadsblokkenweg. 

Figuur 6. 18 Netwerk gemotoriseerd verkeer Stadsblokken 



bou•le•vard (de - (m.), -s) 
1 lange, brede, gewoonl1Jk met nJen bomen beplante 
straat 1n een stad 
2 brede wandelweg longs de zee 

Zoals de afbeeldingen van de verschillende typen vervoer op groter 
schaalniveau (Figuur 6.1 O t/m 6.17) laten zien is de oude 
Stadsblokkenweg een van de belangrijkste ontsluitingswegen van 
Stadsblokken. De weg biedt plaats aan gemotoriseerd verkeer, 
voetgangersverkeer en fietsverkeer. De oude Stadsblokkenweg heeft 
het karakter van een boulevard. Zoals de betekenis van het woord 
boulevard laat zien (Van Dale, 2004) gaat het om een lange, brede, 
gewoonlijk met rijen bomen beplante straat in een stad of kan men een 
boulevard opvatten als een brede wandelweg. 

Een doorsnede van de oude Stadsblokkenweg laat zien dat er sprake 
is van een beplante wandelweg, waar het langzame verkeer 
gecentraliseerd is. (Figuur 6.21 en 6.22) 
Naas! de functie van verbindend element en ontsluitingsweg vormt de 
oude Stadsblokkenweg de scheiding tussen het noordelijk, stedelijk 
en het zuidelijk, meer natuurlijk gedeelte van Stadsblokken. In deze 
boulevard komen de zichtlijnen van de twee delen van Stadsblokken 
bij elkaar. Op deze manier is vanaf deze weg zowel de verwijzing naar 
historie (Eusebiuskerk) als de relatie met het omliggende landschap 
(Groene Rivier en uiterwaarden) le ervaren. 

Niet alleen de Stadsblokkenweg vormt een verbindend element 
tussen de verschillende openbare ruimten op Stadsblokken, de 

Figuur 6. 19 Contour Stadsblokken: Bebouwd-Onbebouwd 
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Figuur 6.20 Netwerk openbare ruimte Stadsblokken 
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Figuur 6.21 Doorsnede boulevard tussen GrAsymptoot en Stedelijk Front 
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Figuur 6.22 lmpressie uitstraling boulevard 

bruggen zorgen daarnaast voor een directe verbinding. (Aangegeven 
met de letters a t/m e in figuur 6.20). In feite vormen letter a en b 
tezamen een brug en hetzelfde geldt voor de letters d en e. Brug alb 
verbindt Stadsblokken met de Rodenbrugstraat en dus met de 
binnenstad van Arnhem. Zoals eerder vermeld is de Hoge Brug in 
Maastricht een referentieproject voor deze voetgangers(fiets)brug . 
Brug c kan in het zelfde materiaal gerealiseerd worden maar is 
kleiner van formaat. Qua materialisering geld! hetzelfde voor brug d/e 
alleen zal het formaat juist grater zijn dan de voetgangers(fiets)brug 
alb omdat gemotoriseerd verkeer ook gebruik maakt van deze brug. 

De belangrijkste twee pleinen op Stadsblokken zijn het Fagade- en het 
Esplanadeplein. (Figuur 6.20) Het Esplanadeplein ligt in het gedeelte 
van Stadsblokken dat gericht is op het landelijk gezicht van het 
rivierensysteem. Dit komt tot uiting in het dynamisch karakter van het 
Esplanadeplein. Bij gemiddeld waterpeil van de Nederrijn is het 
Esplanadeplein een 'normaal' plein, maar wanneer de waterstand 
oploopt tot 10 meter of hoger verandert het plein in een waterplein en 
komt het zuidelijke blok van de Landtong in het water le liggen (Figuur 
6.8c) De beelden op het Esplanadeplein komen bij hoogwater ook 
gedeeltelijk onder water le staan. Bij de dimensioneren van het plein 
is rekening gehouden met de verhouding 1 :2 tot 1 :3. Dit is een 
verhouding tussen de hoogte van de bebouwing aan het plein en de 
breedte van het plein voor middelgrote pleinen , waarbij nog sprake is 
van inlimiteit. (Curdes, 1997). Aan deze verhouding is voldaan; er is 
een hoogte-breedte verhouding gerealiseerd van 1: 2,5. 



Het L-vormig Fa9adeplein bevindt zich op het noordelijkste puntje van 
de Landtong. Dit centraal gelegen plein staat in directe verbinding met 
de binnenstad, de oostelijke en de westelijke kant van het Stedelijk 
Front, rniddels voetganger(fiets)bruggen. Het plein word! aan alle 
zijden begrensd door een lager gelegen kade. Het Fa9adeplein kan 
men zien als tweede kade die bij hoog water watervrij bl ijft, dit in 
tegenstelling tot de laagste kade gelegen op een hoogte van 10.50m. 
(Figuur 6.23A en B) Het verschil in hoogte tussen de twee kades en 
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0 
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de laagste kade en het gemiddeld waterpeil is respectievelijk 2.5m en 
2m. Bij de keuze voor dit hoogteverschil is beroep gedaan op 
referentieprojecten. (Figuur 6.24) Net als bij het Esplanadeplein is 
rekening gehouden met de hoogte-breedte verhouding. Het plein 
word! begrensd door het meest noordelijke bouwblok en een 
losstaand gebouwtje waar een horecafunctie in gesitueerd zal worden. 
(Meer hierover in paragraaf 6.2 Programma). Voordeel van het 
Fa9adeplein is dat het overgrote deel gelegen is op het zuiden. Het 

Figuur 6.23 Doorsnede Landtong: A; 8.22m waterpeil. B; 12.74m waterpeil 
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Hoogteverschil kodes: co. 2,Sm 
Beoordeling: representotief hoogteverschil tussen twee kodes 

'Aljnkade, Arnhem 
Hoogteverschil 

Beoordeling: 

kodes: co 3m 
loogste kode - water: co 2m 
representotief hoogteverschil tussen twee 
kodes en loogste kode en water. 

Hoogteverschi I 

Beoordeling: 

Boat Quay, Singapore 
Hoogteverschi I 

Figuur 6.24 Hoogteverschillen tussen verschillende kades en /aagste kade en water 

kodes: co 2-2,Sm 
loogste kode - woter:co l m 
representotief hoogteverschil 

kodes: > 2,Sm 



biedt gunstige perspectieven voor terrasjes en dergelijke. Een van de 
kenmerken van het Stedelijk Front; zicht op de Eusebiuskerk, komt 
terug op dit gedeelte van de Landtong. De reden dat deze zichtlijn, in 
tegenstell ing tot andere zichtlijnen van het Stedelijk Front die de 
Landtong passeren, wordt gecontinueerd is dat dit de belangrijkste (en 
breedst1~) verbinding is tussen de Landtong, het Stedelijk Front en de 
daarachter gelegen GrAsymptoot. 

Een andere kade die bij stijgend waterpeil verdwijnt is de kade in het 
noordoostelijk deel van het Stedelijk Front. De kade is bij gemiddeld 
waterpeil te betreden, maar wanneer het peil boven de 10.20m komt 
niet meer. (Figuur 6.25 A en B). lndien men dan het water wil ervaren 
dient men gebruik te maken van de smalle, hoger gelegen kade. Deze 
kade van twee meter breedte is bij een peil lager dan 10.20m niet 
publiek toegankelijk en wordt dan gebruikt door de functies op dit 
eerste niveau. 
De kades bevinden zich dus in het noordoostelijk deel van het 
Stedelijk Front en daarnaast voornamelijk op de Landtong. Hier wordt 
de grens met het water (Rijn of haven) gevormd door een publieke 
ruimte. Bij de overige delen van het Stedelijk Front, die grenzen aan 
water, vormt de bebouwing de rand van het water. Een 
referentieproject hierbij is Borneo-Sporenburg in Amsterdam. Verschil 
met dit referentieproject is dat hier sprake is van een wisselend 
waterpeil ; zodoende kan bij stijgend waterpeil de onderste laag 
verdwijnen in het water. (Figuur 6.26 A en B) 
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Figuur 6.25 Doorsnede Stedelijk Front (Noordoostzijde): A; 8.22m waterpeil. 
B; 12.74m waterpeil 

0 

Figuur 6.26 Doorsnede Stedelijk Front (Noordwest zijde): A; 8.22m waterpeil. 
B; 12.74m waterpeil 
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De interne pleinen zijn in te delen als publieke of private ruimten. Ze 
kunnen gebruikt worden als private ruimte voor de bewoners van de 
woningen rondom en dan ingericht worden als terrasplateaus. 
Afhankelijk van de functies in de bouwblokken kan er gekozen worden 
om de ruimten in de bouwblokken le gebruiken als openbare ruimte. 
In deze context val! le denken aan toegang tot ateliers, galerijen of 
boetiekjes. De interne binnenhoven worden in het algemeen 
gekenmerkt door een hoogte-breedte verhouding van 1 :2. Deze 
verhouding zorgt ervoor dat men de ruimte als intiem ervaart, maar 
niet zoals bij de verhouding 1 :1 als bedrukkend. 

De waterpleinen , gevormd door de Haven van Goers en de 
voormalige illegale haven, zijn eveneens voorbeelden van openbare 
ruimten. De openbare ruimte kan door een ieder gebruikt worden, 
indien men in he! bezit is van een recreatieboot, gebruik maakt van de 
watertaxi of woont in de haven (woonboot). Voor overige gebruikers 
zijn de waterpleinen alleen le passeren via de vier bruggen op 
Stadsblokken. De waterpleinen varieren tussen de 44 en 50 meter in 
breedte. Deze afstand tussen de twee overzijden van de waterpleinen 
is le vergelijken met L'ile de la Cite in Parijs. (Figuur 5.7 van paragraaf 
5.2). Bij hoog water (waterstand > 10.50m) transformeren de 
waterpleinen in een soort van waterkanalen en vormen zij de schakel 
tussen de blauw geworden Groene rivier en de Nederrijn. 

Met betrekking tot de verhouding hoogte-breedte kan gezegd worden 
dat de straten op Stadsblokken in he! algemeen de verhouding 1 :1 tot 
1 :2 bezitten. 
De laatste twee componenten van de openbare ruimte , de 
beeldenesplanade en het (publieke) park worden besproken in 
paragraaf 6.2 Programma. 

6.1.4 Orientatie + conf rontatie 

Zichtlijnen 
De zichtlijnen naar de Eusebiuskerk zorgen voor een raster voor he! 
Stedelijk Front. Vanuit he! Stedelijk Front is hierdoor altijd de 
Eusebiuskerk te zien. (Figuur 6.27) Een van deze zichtlijnen van het 
Stedelijk Front is breder. Di! is de verbinding tussen de GrAsymptoot, 
de oude Stadsblokkenweg (boulevard), het Stedelijk Front en de 
Landtong. Deze langzaamverkeersas word! gecontinueerd middels 
een voetgangersbrug naar de noordpunt van de Landtong. Het zicht 
naar de kerk word! bij deze as nergens belemmert. 

De structuur van de GrAsymptoot word! bepaald door de structuur van 
de Groene Rivier; zichtlijnen zorgen ervoor dat de Groene rivier le 
ervaren is vanuit het gehele gebied en de bebouwing staat loodrecht 
op deze zichtlijnen. 

Hoogte 
De gemiddelde hoogtemaat van het Stedelijk Front is gelijk aan de 
gemiddelde Arnhemse hoogtemaat aan de Rijnkade: vier lagen. De 
bouwblokken van he! Stedelijk Front, gelegen aan de Rijn , en de 
bouwblokken van de Landtong hebben een hogere gemiddelde 
hoogtemaat van zes lagen. De reden voor gemiddeld hogere 
bouwblokken aan de Rijn heeft le maken met de dimensie van de Rijn 
in vergelijking tot de breedte van de havens. Qua menselijke maat 
vragen de havens immers om lagere bouwhoogten . Doordat de 
bebouwing met name de hoogte ingaat aan de rivierzijden (Groene 
rivier en Rijn) komt het verschil in schaal tussen de weidse Groene en 
Blauwe rivier en de kleinere gesloten havens tot uiting. De bebouwing 
loopt dus van het zuiden uit naar de Rijn toe op. (Figuur 6.28 onder) 
Een uitzondering op deze oplopende hoogte van zuid naar noord is de 
Landtong. De bouwhoogte van oost naar west heeft een ander 
verloop. Hier loopt de bebouwing tot aan de centraal gelegen 
Landtong op en vervolgens weer licht at. (Figuur 6.28 boven). 

De Landtong is noord/zuid georienteerd. Deze component van 
Stadsblokken is intensiever bebouwd en kent hogere gebouwen. De 
vier hoge torens op de Landtong gaan de relatie aan met andere hoge 
gebouwen in het stadscentrum; zoals Arnhem Centraal en de 
Eusebiuskerk. De hoogte van de torens varieren tussen de 39 en 57 
meter en overtreffen zodoende de Eusebiuskerk niet qua hoogte. De 
73 meter hoge Eusebiuskerk domineer! in he! huidig Masterplan niet 
meer alleen de skyline van Arnhem, maar de skyline van Arnhem zal 
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Figuur 6.27 lmpressie zichtlijn vanuit het Stedelijk Front naar Eusebiuskerk 

95 



Compositie 

worden bepaald door de kerk, Arnhem Centraal en de vier torens op 
Stadsblokken. De torens zijn asymmetrisch op de bouwblokken 
geplaatst en de blokken worden voortgezet tot aan het einde van de 
Landtong . 

Figuur 6.28 Boven: Oplopende bouwhoogte oost-west richting 
96 Onder: Oplopende bouwhoogte naar Nederrijn (noord-zuid) 



Accenten 
lntensiveringsaccenten 
De Landtong en de randen aan de Rijn zijn aangewezen locaties waar 
men de bebouwing (in de toekomst) kan intensiveren. De bebouwing 
aan de Rijn kan een hogere bouwhoogte aan, vanwege de dimensie 
van de Rijn en het compacte karakter van de bebouwing op de 
Landtong. Qua hoogteaccenten of 'intensiveringsrichting' verschillen 
deze twee intensiveringsgebieden van elkaar. De Landtong heeft, 
zoals reeds eerder besproken een noord/zuid-orientatie en ook de 
(intensiverings)accenten zijn noord/zuid georienteerd. Dit resulteert in 
hogere bebouwing parallel aan de lengterichting van de havens. De 
bebouwing aan de Rijn volgt de oost/west-richting van de rivier, 
resulterend in hogere bebouwing parallel aan de lengterichting van de 
Rijn (en haaks op de hoogteaccenten van de Landtong). (Figuur 6.29) 

Zicht(lijn)accenten 
Naast de intensiveringsgebieden, sommige al resulterend in hogere 
bouwhoogten in het Masterplan (andere gebouwen zullen pas in de 
toekomst de hoogte in gaan), zijn bepaalde elementen van 
Stadsblokken geaccentueerd middels hogere bebouwing. Dit geld! 
voor de bebouwing rondom de waterpleinen en de bebouwing op 
uiteinden van de zichtlijnen in de GrAsymptoot. (Figuur 6.30). 

Figuur 6.29 lntensiveringsaccenten 
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De GrAsymptoot heeft nauwelijks bebouwingaccenten. lndien op 
Stadsblokken meer woningen gerealiseerd dienen te worden dan de 
1200 woningen (meer hierover in paragraaf 6.2) is het de bedoeling te 
intensiveren in de intensiveringsgebieden en niet of nauwelijks in de 
GrAsymptoot. Op deze manier kan men het extensieve karakter en het 
groen van de GrAsymptoot behouden. 

De intensiveringsaccenten en de zicht(lijn)accenten resulteren samen 
in de hoogteaccenten voor Stadsblokken. (Figuur 6.31 ). 

Figuur 6.30 Zicht(lijn)accenten 
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Orientatie en bezonning 
In het concept voor Stadsblokken kwam naar voren dat het Stedelijk 
Front en de Landtong met name gericht zijn op het stedelijk gezicht 
van het rivierensysteem en de GrAsymptoot op het landelijk gezicht 
van het rivierensysteem. Oil resulteert enerzijds in compactheid, 
stedelijke dichtheden, havens, kades, een boulevard en orientatie op 
de binnenstad enerzijds, en anderzijds in natuur, groen, plas-dras en 
een orientatie op het uiterwaardenpark en de Groene (dynamische) 
rivier. 

De bebouwingsdiepte van een bouwblok en de breedte van de 
centrale open ruimte in het bouwblok is gebaseerd op een aantal 
referentieprojecten, zoals het Java-eiland van S.Soeters (Komossa 
e.a., 2002). (Figuur 6.34) De bebouwingdiepte is aan de zuidzijde 
dieper dan de noordelijke bouwstrook van een bouwblok, dit in 
verband met bezonning. De bebouwingsdiepte varieert tussen de 8-15 
meter. 

Er zijn geen eenduidige criteria in de bouwregelgeving voor minimale 
bezonning of maximale beschaduwing (de Nijs en van den Berg, 
1997). Vanwege dit gegeven is er voor Stadsblokken uitgegaan van 
een hoek van 30 graden en is er gekeken naar de zuidorientatie. 
Zowel aan de noord- als de zuidkant bevinden zich buitenruimten in de 
vorm van een glazen serre, uitbouw of een balkon. (Figuur 6.32) Op 
deze manier kan men genieten van een uitzicht over de stad of een 
uitzicht op het landschap. Een serre maakt zoninval mogelijk terwijl het 
tegelijkertijd warmteverliezen van de woning reduceert. De 
hoofdinfrastructuur, de Stadsblokkenweg, is oost/west georienteerd. 
Oil zorgt voor het 'ontstaan' van veel woningen met een zuidgevel. 
Daarnaast lever! een hoek van 30 graden de schaduwvorming op in 
de bouwblokken zoals weergegeven in figuur 6.33. Op deze manier 
hebben de meeste woningen direct daglicht en wanneer er gedacht 
word! aan het plaatsen van planten op de terrassen tussen de 
bebouwing in zijn schaduwplanten een goede oplossing. 

TenslottH sluit een deel van de bebouwing aan bij de typische 
Arnhemse kleur: Arnhems Blond. De lichte bebouwing word! 
ondersteund door moderne materialen zoals glas en metaal. 
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Figuur 6.32 Orienta tie en zicht op beide zijden 

Figuur 6.33 Schaduwvorming bij een hoek van 30 graden 
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Woningtypen: 

Afmetingen: 

Stodstuinen. seniorenwoningen. duowoning. woon
werkwoning en loft. 
Breedte 4.5-5,4m. Diepte 10-14m. 
Grootte 80-l 80m2 

Afstond tussen woningen: l l -63m 

Figuur 6.34 Referentieprojecten bouwblokken 

6.1 PROGRAMMA 
Deze paragraaf staat in het teken van de programmering van 
Stadsblokken. De aspecten uit het programma van paragraaf 4.3.6; 
wonen, cultuur en recreatie, natuur-groen en sport, kantoren en 
winkels en tenslotte het aspect parkeren zullen in deze paragraaf 
achtereenvolgens behandeld warden. Tenslotte zal er gekeken 
warden naar functiemenging, dichtheid en intensiteiten van het 
programma. 

6.2.1 lnvulling programma-aspecten 

Wonen 
De leefstijlenstudie (paragraaf 4.3.4) komt tot uitdrukking in de 
bebouwing in het gebied. Hierbij word! onderscheid gemaakt in de drie 
verschillende componenten van Stadsblokken: het Stedelijk Front, de 
Landtong en de GrAsymptoot (Figuur 6.3) 

Woningtypen : 
Afmetingen: 

Stodswoningen. opportementen en moisonnettes 
Breedte 5,2-11 m 
Diepte 8- l Sm 
Grootte 80- l 20m2 

Afstond tussen woningen: 67m 

Stedelijk Front (Figuur 6.36a) 
He! Stedelijk front word! gekenmerkt door de orientatie op de 
binnenstad middels zichtlijnen naar de Eusebiuskerk. Deze zichtlijnen 
verdelen he! gebied in een raster, waarop de bouwblokken zijn 
geplaatst. De uit het raster ontstane bouwblokken bieden ruimte aan 
verschillende woningtypen en leefstijlen. De leefstijlen die bij de 
karakteristieken van he! Stedelijk front passen zijn de hypermobiel, de 
anarchist, de levensgenieter, de op kamers en de plekgerichte. De 
hypermobiel stelt weinig eisen aan zijn woonomgeving en is in feite 
voor elke component van Stadsblokken een potentiele leefstijl. De 
anarchist is op zoek naar anonimiteit, eigen identiteit en vrijheden . 
Deze eisen van de anarchist kunnen zich vertalen in stadswoningen 
en atelierwoningen waarbij de plattegronden naar eigen keuze zijn in 
te delen, in diversiteit qua opbouw en het unieke karakter van de 
gevels van de woningen . Tenslotte kan men met he! uitgeven van vrije 
kavels uniciteit van elke woning bereiken. Met andere woorden: elke 
stadswoning / atelierwoning is anders. Een referentieproject hierbij zijn 
de woningen op Borneo-Sporenburg le Amsterdam. (Figuur 6.35a). 
De plekgerichte leefstijl wil een locatie met karakter; een bijzondere 



Stadstulnen. Projectgroep Zuld en dS+V (KCAP) 
Woningtypen: Stodshuizen, otelierwoningen, lofts en golerijen 
Afmetingen: Breedte 4.8-7.2m. 

Diepte 10-16m. 
Grootte 75-144m2 

Afstond tussen woningen : 33m 

locatie. De atelierwoningen grenzend aan de waterpleinen en aan de 
Rijn vallen onder deze categorie, omdat deze woningen een 
interessante relatie aangaan met het water en reageren op de 
dynamiek van het water (en bestendig zijn tegen deze dynamiek). De 
reden dat de op kamers zal aarden in het Stedelijk front heeft te 
maken met het binnenstedelijke milieu dat hier gerealiseerd wordt, de 
nabijheid van verschillende voorzieningen en daarnaast is het 
mogelijk het sociale aspect tot uiting te laten komen. De binnenhoven 
van de bouwblokken kunnen naast een publieke functie immers oak 
een private functie vervullen waarbij het binnenhof dan fungeert als 
ontmoetingsruimte voor de verschillende leefstijlen. Tenslotte voldoen 
de woningen aan de eis van compact en herkenbaar wonen van de 
levensgenieter en zijn de woningen in nabijheid van vertier, vermaak, 
groen en buitengebied. 

Waar het aantal bouwlagen hoger wordt dan vier lagen warden 
studio's en appartementen boven de stadswoningen geplaatst. Het 
meest zu idelijke blok van het Stedelijk front biedt ruimte aan een 
ander type woning; hier herrijzen circa 12 rug-aan-rug woningen en 
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een tweetal appartementen. 

De Landtong (Figuur 6.368) 
De compacte bouwblokken, loodrecht op de kades, vormen samen 
met de vier hoge transparante torens de bebouwing van de Landtong. 
Door het meer publieke karakter van de Landtong en de hoogte van 
de torens voelt de leefstijl yup zich tot dit deel van Stadsblokken 
aangetrokken; de woningen zijn van bijzondere architectuur, op een 
bijzondere locatie en zijn zichtbaar voor veel mensen. Dankzij de 
transparantie van de torens ontstaan een soort van 
'etalagewoningen'. Referentieprojecten qua afmetingen voor deze 
hoge torens is de toren Woningbouw Golvend land van de 
Architectengroep en de Parkappartementen van Xaveer de Geyter in 
Breda (Figuur 6.35b+c). De toren van de Architectengroep heeft ook 
de afmeting 20x20m en heeft door de tweezijdige orientatie eveneens 
een optimaal uitzicht. De hoogte van de torens op de Landtong 
varieert tussen de 13-19 woonlagen, dat neer komt op circa 
39-57meter. Vergelijk je dit met bijvoorbeeld de Regent in Eindhoven 
(Figuur 6.35d) en torens op de Kop van Zuid, zijn de torens op de 
Landtong van een meer beperkte hoogte. De hoogte van de Regent 
en torens op de Kap van Zuid zijn respectievelijk 96m 
(32 verdiepingen) en 100-139 meter. De transparante torens kunnen 
ook ruimte bieden om de auto's van de verschillende bewoners in het 
zicht te parkeren. 

Naast de leefstijl yup, komen de leefstijl hypermobiel, plekgerichte en 
op kamers voor op de Landtong. Voor de plekgerichte, hypermobiel 
en op kamers gelden in principe dezelfde motieven voor vestiging op 
de Landtong als voor het Stedelijk front. De eisen vertalen zich in 
studio's en appartementen. 

GrAsymptoot (Figuur 6.36c) 
Zoals reeds eerder vermeld kenmerkt de bebouwing in de 
GrAsymptoot zich door orientatie op de omliggende natuur. De 
structuur van deze component word! bepaald door de structuur van de 
Groene rivier. De hypermobiel, de anarchist en de levensgenieter 
zullen zich met name aangetrokken voelen tot de steer van de 
GrAsymptoot. Dit resulteert in compacte, bereikbare woningen, 
waarvan een aantal herkenbaar zijn (eigen identiteit hebben) en het 
andere deel antwoord geeft op de eis van anonimiteit. 
Herkenbaarheid word! vertaald in woningen met een eigen identiteit of 1 01 
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Kenmerken: 

0 
Borneo Sporenburg, West 8 

woningen met uniciteit / herkenboorheid 
door het uitgeven van vrije kovels 

Referentieproject Stedelijk Front 

0 
Wonlngbouw Golvend land, de Archltectengroep 

1997-2000 

Kenmerken: slonke hagen toren co. 20x20m 
19 verdiepingen, slechts 2 opportementen 
per loog 
tweezijdige orientotie 

Referentieproject de londtong 

0 
Porkopportementen, Xoveer De Geyter 

1996-2001 

Kenmerken: Woontorens op porkeergoroge die een 
binnentuin omsluit. 
Wisselend oontol opportementen per loog: 
1-4 opportementen per loog. 
Co. 20x20m 

Referentieproject (uitstroling en ofmeting) de londtong 



0 
KE:nmerken: 

De Regent. van Aken archltectuur 
1999 

32 verdiepingen, 96 meter hoog 

Wongbouw Borneo, Archltectengroep 
1996-1999 

Kenmerken: Strokenbebouwing met drie lagen rug aan 
rug woningen 
Binnenstraat met garages 
Afmetingen ca. 2Sxl Sm 

R,3ferentieproject GrAs1,1mptoot 

Wonlngbouw MoMlkenhulzen. Meyer en Van Schooten 
1997-2001 

Kenmerken: Elk blok kent zeven woningen: drie Flats op 
de koppen en vier (bajonet)maisonnettes 
Parkeervoorzieningen onder het blok 

Referentieproject GrAs1,1mptoot 
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eigen uitstraling (of gevel). Referentieprojecten voor de woningen in 
he! centrale deel van de GrAsymptoot zijn Woningbouw Borneo van 
de Architectengroep en Woningbouw Monnikenhuizen van Meyer en 
van Schooten. (Figuur 6.36 e+f) Bij hoogwater zullen de groene 
gebieden in de omgeving van deze woningen natter warden. De 
woningen zelf blijven bij hoogwater droog omdat zij als he! ware op 
een plateau zijn geplaatst. Vanaf dit plateau heeft men bij hoogwater 
uitzicht over he! waterrijk landschap. 

Aan de Groene rivier komen rivierwoningen (stadshuizen) en 
terrasappartementen, beide met een uitzicht op de Groene rivier en 
he! uiterwaardenpark. Deze woningen sluiten perfect aan bij de 
leefstijl levensgenieter, dankzij de ligging in nabijheid van groen en 
buitengebied en de goede bereikbaarheid . 

Voorbeelden van woningen voor de leefstijl hypermobiel zijn 
woonboten en woonwagens. De woonboten die momenteel in de 
haven van Stadsblokken liggen zullen terug komen in he! nieuwe 
Masterplan. Een tweede type woning voor de hypermobiel is een 
gebouwtje, dat men desgewenst kan verplaatsen . Een 
referentieproject is de loftcube van Werner Aisslinger. (Figuur 6.38) 

De situering van de entrees van een aantal woningen spreekt voor 
zich. Meer aandacht gaat uit naar de entrees van de woningen in de 
bouwblokken van het Stedelijk Front en de Landtong. Gezien de 
sociale veiligheid dienen zo min mogelijk woningen (appartementen) 
uit le komen op een entree. Daarnaast kan men zich afvragen of men 
de ruimte aan de kades wil opofferen aan entrees voor woningen, 
omdat deze ruimte goed le benutten is als winkelruimte, galerij of 
bijvoorbeeld een boetiek. De ingangen van de appartementen zullen 
verspreid warden over de bouwblokken en niet gecentreerd warden 
op een specifiek punt: dus zowel aan de kade, aan de binnenruimte 
en aan de binnenstraten. 

He! totale aantal woningen op Stadsblokken zal ongeveer 1200 
bedragen. Tabel 6.37 Geeft een berekening van he! type en aantal 
woningen in he! noordelijk en zuidelijk deel van Stadsblokken. De 
aantallen zijn berekend middels de oppervlakten van de woonruimte 
in beide delen van Stadsblokken en met behulp van referentie
projecten is vervolgens een schatting gemaakt van type woningen en 
de grootte van deze woningen. Onderscheid is gemaakt naar sociale 
koop en huur, middenduur en dure huur en koop. Er zal uiteindelijk 
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Figuur 6.36 De bebouwing van de drie componenten van Stadsblokken 
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NOORDELIJI( DEEL CSTEDELIJI( FRONT+ LANDTONG> 
Wonlngtypologle 

Apportement / studio 

Stodswoningen / otelierwoningen 

Rug con rug woningen 

Woningtypologie 

Apportement / studio 

T errosopportementen 

Mo i sonnettes 

Rivierwoningen (stodshuizen) 

Rug con rug woningen 

Grootte (co.) Type 

100 m2 Sociole huur/koop 
130 m2 Sociole huur/koop 
150 m2 Middenduur huur/koop 
165 m2 Middenduur huur/koop 
180 m2 Dure huur/koop 
>200 m2 Dure huur/koop 

Middenduur huur/koop 

Middenduur huur/koop 

ZUIDELIJI( DEEL CGRASYl\'\PTOOn 
Grootte (co.) 

110 m2 

150 m2 

170 m2 

150 m2 

150 m2 

Type 

Sociole huur/koop 
Middenduur huur/koop 

Dure huur/koop 

Middenduur huur/koop 

Dure huur/koop 

Middenduur huur/koop 

Aontol (co.) 

52 
227 
307 
164 
145 
78 

111 

12 

co. 11 00 wonlngen 

Aontol (co.) 

12 
5 

32 

14 

24 

42 

co. 130 wonlngen 

Totool co. 1200 woningen 

Figuur 6.37 Berekening van het aantal woningen op Stadsblokken 
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Lo~cube, Werner Alssllnger 

Kenmerken: mobiele woonvorm voor op daken van gebouwen 

Woninggrootte: 6.60x6.60mx3.00m 

Figuur 6.38 Loftcube, Werner Aiss/inger 

een mix ontstaan tussen huur en koop om op deze manier te voldoen 
aan flexibiliteit en differentiatie. Over de precieze verdeling tussen 
huur en koop wordt in di! verslag geen uitspraak gedaan. 

Cultuur en recreatie 
In totaal is er ongeveer 74.000m2 ruimte gereserveerd voor cultuur, 
recreatie, kantoren, sport en winkels. Dit oppervlakte betreft niet de 
voorzieningen in de buitenlucht, maar alleen de ruimte in gebouwen 
op Stadsblokken. Zoals te zien is in figuur 6.39 vindt men het 
overgrote deel van deze gemixte voorzieningen in het noordelijk deel 
van Stadsblokken. De voorzieningen, cultuur, recreatie en sport vindt 
men in het zuidelijk deel met name in de buitenlucht. Uitzondering 
hierop is het paviljoen in het oostelijk deel van de GrAsymptoot; de 
entree naar het uiterwaardenpark. 

Het Stedelijk front ken! vooral cultuur gerelateerde bedrijven zoals 
ingenieursbureaus, reclamebureaus, ateliers en uitgeverijen. Langs 
de hoofdas van de GrAsymptoot naar de Landtong zijn een aantal 
galerijen, boetiekjes en ateliers le vinden. Deze bebouwing begeleidt 
het langzaam verkeer richting de Landtong (of in tegengestelde 
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Figuur 6.39 Diverse functies (behalve wonen) in de drie componenten van Stadsblokken 



richting : in de richting van de GrAsymptoot). He! cultureel programma 
van de Landtong is uitgebreider. Zoals uit het programma van 
paragraaf 4.3.6 naar voren kwam, is er vraag naar een 
nieuwbouwlocatie voor de stadsschouwburg van Arnhem en er is 
ruimte voor expositieruimten en een beeldentuin. De nieuwe 
stadsschouwburg wordt gerealiseerd in het meest zuidelijke bouwblok 
van de Landtong. De bereikbaarheid van dit bouwblok is goed en 
daarnaast komt hier de dynamiek van het water al in een vroeg 
stadium tot zijn recht. De schouwburg word! in dit bouwblok, samen 
met andere culturele functies zoals expositieruimten en galerijen, 
geplaatst. Voor de schouwburg is een ruimte van circa 8000 m2 
gereserveerd. (gebaseerd op het oppervlakte van het Chasse Theater 
in Breda). Naas! de culturele en recrealieve functies in dit bouwblok 
biedt het ruimte aan woonfuncties. 

Het sportplein in de GrAsymptoot komt in het zuiden uit op een open 
gebied. Hier kan men in de zomermaanden buitenfilms bekijken of het 
kan fungeren als een poppodium. De Beeldenesplanade beantwoord 
het laatste punt uit het programma. De beeldentuin loopt vanaf het 
oostelijk gelegen paviljoen naar he! Esplanadeplein. Beelden van he! 
Kroller Moller museum of van Sonsbeek kunnen hier permanent of 
lijdelijk tentoongesteld worden. Figuur 6.40 geeft de locatie van de 
verschillende culturele voorzieningen weer op Stadsblokken. 

Figuur 6.40 Locatie culturele voorzieningen Stadsblokken 
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Natuur, groen en sport 
De koppeling tussen cultuur en natuur komt in de beeldenesplanade 
tot zijn recht. De beelden van de esplanade worden namelijk 
aangevuld met groenkunstwerken. Een voorbeeld van een kunstenaar 
die groenkunstwerken maakt is Krijn Giezen (Figuur 6.41 ). 

Park 
In het zuidelijke gedeelte van Stadsblokken, de GrAsymptoot, komt 
he! landelijke karakter van het rivierensysteem tot zijn recht. De steer 
en de structuur van di! zuidelijke gedeelte word! bepaald door een 
combinatie van kenmerken van he! polder- en rivierenlandschap 
(paragraaf 4.1.2.) Kenmerken van het polderlandschap zijn 
langgerekte ruimten, gras en sloten. Het rivierenlandschap word! met 
name gekenmerkt door de dynamiek (van het water). Deze 
karakteristieken zijn meegenomen bij de structuur en ontwerp van he! 
park. De hoofdopzet van het park is eenvoudig: langgerekte lineaire 
ruimten met variatie aan invullingen omgeven door strakke, heldere 
begrenzing. (bebouwing aan noordzijde en Groene Rivier in he! 
zuiden). 

Het park in de GrAsymptoot heeft en biedt ruimte aan verschillende 
functies. (Figuur 6.42) Het heeft een ontmoetingsfunctie, biedt ruimte 
aan wonen en werken, sport en spel, expositieruimte, he! is een 
gebied voor retentie en infiltralie en heeft een rust en uitzichtfunclie. 
De ontmoeting- en sport en spelfunctie komt tot uiting in de vorm van 

Figuur 6.41 Groenkunstwerk Krijn Giezen 
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Figuur 6.42 Diverse functies van het park GrAsymptoot 

het sportplein, centraal gelegen in het westelijk deel van de 
GrAsymptoot. (Figuur 6.43). Het sportplein heeft een mat met daarop 
referenties naar verschillende sporten zoals basketbal, badminton en 
voetballen. Referentieproject voor dit sportplein is het Diekmanterrein 
in Enschede, ontworpen door het bureau VHP. Niel alleen het 
sportplein biedt ruimte voor ontmoetingen, ook de beeldenesplanade 
die uitkomt op het Esplanadeplein. Het Esplanadeplein biedt namelijk 
ruimte aan exposities. De functie rust en uitzicht komt onder andere 
tot uiting in de zuidelijkste band van de GrAsymptoot. Trapjes bieden 
de mogelijkheid om bij hoger water pootje le baden en relaxstoelen 
zorgen ervoor dat er genoten kan warden van het uitzicht richting de 
uiterwaarden en de Groene rivier. Plateaus die oversteken tot in de 
Groene rivier zorgen eveneens voor een prachtig uitzicht. (Figuur 
6.44) De plateaus en woningen zijn niet de enige elementen die de 
strakke oever van de Groene rivier doorbreken, ook plakkaten groen 
(Figuur 6.45) 'prikken' in de Groene rivier. Tenslotte heeft het park een 
functie met betrekking tot infiltratie en retentie van water. Dit zal bij het 
programma water warden behandeld. 

Er zijn vijf elementen, die men kan zien als de trekkers van het park. 
Een markant gebouw in het oosten van de GrAsymptoot, dat 
bijvoorbeeld als entree naar het uiterwaardenpark Meinerswijk kan 
fungeren is hier een eerste voorbeeld van . Verder is het sportplein een 
trekker, de beeldenesplanade eindigend in het Esplanadeplein, de 
galerij en expositieruimten aan het Esplanadeplein en de open ruimte 

Referentieproject sportplein GrAsymptoot (Oiekmanterrein) 

Figuur 6.44 Re/axstoe/en en uitzichtpunten zuidzijde GrAsymptoot 



Figuur 6.45 Groen dat het water in 'prikt' 

in het zuidelijk deel van de GrAsymptoot (ten zuiden van het 
sportplein) dat ruimte biedt aan rust, relaxen en bijvoorbeeld een 
buitenfilm. Een laatste motief om het park van Stadsblokken te 
bezoeken kan de dynamiek van het park zijn; de wisseling van de 
waterstand is ook in het park merkbaar. (Figuur 6.46) 

Type vegetatie 
Het momenteel aanwezige groen is niet van hoge kwaliteit (paragraaf 
4.2.1 ). Het bestaat voornamelijk uit wildgroei van wilgen en 
populieren . Daarom is gekeken naar nieuwe vegetatie voor 
Stadsblokken. Bij de keuze van type vegetatie dient rekening 
gehouden le worden met twee gegevens. Allereerst de grondslag; uit 
de analyse van Stadsblokken bleek dat het gebied zich kenmerkt door 
de grondslag (rivier)klei. (paragraaf 4.2.1 ). Daarnaast dient bij de 
keuze rekening gehouden le worden met de hoogteverschillen van de 
gebieden; meer concreet meet er voor sommige delen gekozen 
worden voor een vegetatie die bestand is tegen stijgend waterpeil. Na 
bestudering van de label van Van Leeuwen en Doing (Lorzing, 1999) 
blijkt dat de volgende bostypen passen bij de grondslag (rivier)klei: 
wilgenverbond, elzen-onderverbond, iepen-onderverbond en het 
meidoorn-verbond. Op de nattere gronden van Stadsblokken zullen 
de wilg, populier, eik, meidoorn en es kunnen groeien. De iep en de 
es zullen op de drogere gronden van Stadsblokken voorkomen. Een 
bezwaar aan de iep is de lepenziekte, maar op Stadsblokken zal 
(vanwege de gei'soleerde ligging van Stadsblokken) waarschijnlijk 
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Figuur 6.46 Trekkers in het park 

deze ziekte niet komen. Naas! bomen zullen er struiken (van het mei
doornverbond), riet en gras voorbeelden zijn van vegetatie op 
Stadsblokken. 

Lage en hoge begroeiing 
De randen van het park worden gekenmerkt door hogere begroeiing, 
verder vindt men hogere begroeiing (en beschutting) aan de 
randen van het sportplein. De groene vlakken tussen de randen en het 
sportplein bestaan voornamelijk uit lage begroeiing zodat het park 
uitnodigt om er le verblijven. Bij hoge waterstand worden deze groene 
vlakken drassiger en bieden ze ruimte aan het water. Elk groen vlak 
heeft zijn eigen beplantingsschema, waardoor het een grote 
variatie aan natuurervaringen biedt. Op deze manier komen er 
verschillende groene milieu's voor: het bos, water, moeras, 
oevervegetatie etc. 
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Water 
Een deel van het stedelijk groen bestaat uit water. In hoofdstuk 2 van 
deel I bleek welke hoofdfuncties water heeft; bijvoorbeeld 
transportfunctie, recreatieve functie, kwaliteitsdrager etc. In de context 
van stedelijk water kan water een zevental luncties vervullen (Lorzing, 
1999). De recreatieve functie van he! stedelijk water krijgt vorm in 
vormen van sport en spel , zoals varen en pootje baden. De tweede 
functie , de waterhuishoudkundige functie van water speelt een rol bij 
de opvang van oppervlakkig afstromend (regen)water. De ecologische 
functie is gericht op behoud en herstel van aan water en oevers 
gerelateerde flora en fauna. Daarnaast kan stedelijk water bijdragen 
aan het reguleren van temperatuur en luchtvochtigheid en kan een 
zuiverende werking hebben; in de vorm van bijvoorbeeld 
zuiveringsmoerassen. Stedelijk water heeft verder een structurerende 
lunctie en esthetische functie . Tenslotte heeft stedelijk water in 
sommige gevallen een verkeers- of woonfunctie. 

Deze zeven luncties van stedelijk water komen eveneens terug op 
Stadsblokken. (Figuur 6.47) De verkeersfunctie komt tot uiting door 
middel van de watertaxi 's die warden ingezet tussen Arnhem Noord, 
Arnhem Zuid en Stadsblokken. De twee havens of waterpleinen 
hebben een structurerende, esthetische, woon- en recreatieve functie. 
Met name de kades van de Landtong en de noordoost kade van het 
Stedelijk Front bieden ruimte aan recreatieve mogelijkheden zoals 
pootje baden of het aanmeren van een bootje. De ecologische functie 
vindt men met name terug in het zuidelijk deel van Stadsblokken. De 
vooroevers (Figuur 6.48) , plasdras zones in het park en het 
moerasachtig gedeelte in het westen van de GrAsymptoot bieden 
ruimte aan verschillende flora en fauna. Dit moerasachtig gedeelte 
heeft naast de ecologische functie een zuiveringsfunctie. Voor geheel 
Stadsblokken geld! dat het water er een waterhuishoudkundige, 
esthetische en recreatieve functie heeft: (regen)water wordt opgevan
gen in de straten van het Stedelijk Front en de Landtong en afgevoerd 
naar de twee lager gelegen havens of de rivier. In de GrAsymptoot 
word! bij hevige regenval het water geleid naar de lager gelegen 
wadi's. Niel alleen bij hevige regenval speelt het water een rol, ook bij 
stijgend waterpeil. (Gevisualiseerd in de figuren 6.8a 1/m 6.81.) 

Kantoren en winkels 
Stadsblokken zal niet de concurrentie aangaan met de binnenstad van 
Arnhem, maar zal Arnhem aanvullen op met name het cultureel en 
creatieve gebied: le denken valt hierbij aan boetiekjes en galerijen. 

UISHOUDIIUNDIG 
ESTHETISCH 
RECREATIEF 

Figuur 6.47 Functies stedelijk water op Stadsb/okken 

Figuur 6.48 lmpressiedoorsnede vooroevers aan de Groene rivier 

Het programma van Stadsblokken bestaat niet geheel uit cultureel 
getinte functies; het stadsdeel dient namelijk zelfvoorzienend te zijn. 
Het zelfvoorzienend karakter van Stadsblokken vraagt om een aantal 
dagelijkse en niet-dagelijkse voorzieningen . Deze zullen met name 
gepositioneerd warden op de Landtong. Voorbeelden van dagelijkse 
voorzieningen zijn een supermarkt, een bakker, drogisterij, groente en 
fruit en een slager. De supermarkt van Stadsblokken dient gesitueerd 
te zijn op de Landtong op een goed bereikbare locatie. Aangezien de 
twee noordelijke bouwblokken (iets) minder goed bereikbaar zijn, zal 
de supermarkt in het bouwblok direct aan de boulevard gesitueerd 
warden. 



Met name aan de randen van de Rijn is er ruimte gereserveerd voor 
(cultuur gerelateerde) bureaus, zoals reclame-, advies-, ingenieursbu
reaus, grafische vormgevers en dergelijke. (Figuur 6.40). De reden 
voor deze locatie is met name de zichtbaarheid van de gebouwen. 
Daarnaast is de bereikbaarheid van de bureaus gelegen in het 
Stedelijk front en de twee zuidelijkste bouwblokken van de Landtong 
goed te noemen, de bereikbaarheid van de bureaus in de twee 
noordelijkste bouwblokken van de Landtong is (iets) minder goed. 

Het gebouw op het noordelijkste punt van de Landtong biedt ruimte 
aan een horecapaviljoen met een terras op het water, bijvoorbeeld 
een drijvend terras. Andere horecagelegenheden zullen zich voor
namelijk bevinden aan dit Fa~adeplein. 

Parkeren 
Met betrekking tot het parkeren werd in paragraaf 4.3.6 aangegeven 
dat er geen extra parkeervoorzieningen nodig zijn in het centrum van 
Arnhem. Zodoende kan Stadsblokken zich qua parkeervoorziening 
richten op haar eigen kantoren, woningen en voorzieningen. 

Het overgrote deel van de parkeerplaatsen van Stadsblokken zullen 
zich bevinden op de begane grand van de bouwblokken; in het 
centrale deel van de bouwblokken. Door middel van de axiale 
ontsluiting kan men deze parkeerhoven bereiken (Figuur 6.49). Op de 
Landtong zal men naast deze niet zichtbare parkeerhoven geen extra 
parkeervoorzieningen realiseren. Hierdoor ziet men nauwelijks blik op 
de Landtong. lndien men blik ziet zal men le maken hebben met taxi's. 
Het Stedelijk front daarentegen biedt langs de oude Stadsblokkenweg 
ruimte voor langsparkeren. (Figuur 6.21) Door om de twee 
parkeerplaatsen een boom te plaatsen word! de boulevard niet 
gedomineerd door het blik en is er voldoende ruimte voor de bomen 
om te groeien. De GrAsymptoot biedt in het centrale deel de 
mogelijkheid om de auto (net als bij de Landtong en het Stedelijk front) 
te parkeren op de begane grond. In de zuidstrook van de 
GrAsymptoot heeft men naast deze mogelijkheid (parkeren op 
begane grond of half verdiept) de ruimte om le parkeren in de 
buitenlucht. Desondanks zal ook hier het blik het beeld niet domineren 
omdat het aantal parkeerplaatsen dat benodigd is in de GrAsymptoot 
makkelijk te realiseren is op de begane grond van de gebouwen. 

Om te kunnen onderbouwen dat aan het aantal parkeerplaatsen, die 
de woningen en de diverse functies op Stadsblokken vragen, alien 
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Figuur 6.49 Parkeervoorzieningen en -ontsluiting Stadsb/okken in m2 

geplaatst kunnen worden met de hiervoor beschreven sferen (veel of 
weinig blik) is er een berekening gemaakt. Het waarschijnlijke aantal 
parkeerplaatsen dat benodigd is, is hiervan het resultaat. Om het 
aantal parkeerplaatsen te kunnen berekenen dient de 70.000 m2 aan 
diverse voorzieningen en de woningen gesplitst le worden, naar 
bestemmingen respectievelijk type woningen. Daarbij is een grove 
schatting gemaakt van het percentage winkels, kantoren en cultuur en 
leisure. Aan de hand van huidige projecten zoals het Ceramique 
terrein in Maastricht en het Stationsgebied in Amersfoort zijn de 
volgende percentages naar voren gekomen. Kantoren/bureaus circa 
60 procent, 29 procent aan cultuur+leisure en 11 procent aan winkels 
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(boetiekjes en dergelijke). Bij het Ceramique terrein in Maastricht en 
het stationsgebied in Amersfoort was het percentage cultuur lager, 
maar vanwege het identiteit van Stadsblokken als culturele campus is 
het percentage in Stadsblokken hoger. Verder is uitgegaan van een 
schouwburg met circa 1000 zitplaatsen en een grootte van ongeveer 
7000 m2 en voor het paviljoen in het oostelijk deel van de 
GrAsymptoot is een grootte van 2000m2 aangehouen (en voor de 
parkeernorm de bestemming museum). Voor de normen in de label 
zijn de normen aangehouden van de Parkeernota 2003-2010 van de 
gemeente Arnhem. (Gemeente Arnhem, 2003). Tabel 6.51a+b geeft 
het resultaat van de parkeervoorzieningberekeningen van het 
noordelijk en het zuidelijk deel van Stadsblokken. 

Voor het noordelijk deel zijn maximaal ongeveer 1323 
parkeerplaatsen nodig. (top: werkdagmiddag). lndien uitgegaan wordt 
van een oppervlakte per parkeerplaats (inclusief manoeuvreerruimte, 
hellingbanen en aan- en afvoerroutes) van 25m2 betekent dit dat er 
ca. 33000 m2 parkeervoorzieningen in het noordelijk deel 
gerealiseerd moeten worden. Voor het zuidelijk deel geldt een aantal 
van 105 (top: avond) en een oppervlakte van ca. 2600 m2. Figuur 6.49 
geeft het aantal vierkante meters aan van de binnenhoven tussen de 
bouwblokken, de oppervlakten van de parkeermogelijkheden van de 
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verschillende gebouwen en de oppervlakte van de grootschalige 
parkeervoorziening onder de drie noordelijke bouwblokken van de 
Landtong. (Figuur 6.50) Alie parkeervoorzieningen bevinden zich 
boven de grond maar zijn wel uit het zicht onttrokken. Bij laagwater is 
er sprake van in totaal ca. 1630 parkeerplaatsen in het noordelijk deel 
en ca. 230 parkeerplaatsen in de GrAsymptoot. (Bij deze berekening 
zijn de parkeerplaatsen in de buitenlucht buiten beschouwing 
gelaten). Bij hoogwater word! het aantal parkeerplaatsen in het 
noordelijk deel gereduceerd tot ca. 1390 parkeerplaatsen (aangezien 
er dan ruimte geboden word! aan het water) . 
Geconcludeerd kan worden dat er voldoende ruimte is voor de 
parkeervoorzieningen op Stadsblokken. 

b 
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Figuur 6.50 Doorsnede Landtong 



Parleerv1orz1en1n1 ...... 
•11•■- ..... IN. ■2111 ·- ......... ••-•aar ............ 

Wonlngtn 

Noo.!_dtllJ tJHI 

Sociale huur / sociale koop 279 1,2 pp / woning 335 

Middenduur huurlkoop 594 1,5 pp/woning 891 

Ourehuur/koop 223 1.7 pp/woning 379 

714 0,95 678 

Wlnktll 7.500 2,25 pp / 100 m2 169 0,55 93 

Kantoren /bl<lrlJ¥tn 21250 1,5 pp / 100m2 319 0,65 207 

21250 2,5 pp / 100 m2 531 0,65 345 

Educ1t11, 1,1,ure, sport+ ovtrlg cultuur 

Gemiddeld 11000 7pp / 100m2 no 0,65 501 

Culhlur 

Museum 0,7 pp / 100m2 0 0,65 0 

Schouwburg 7000m2 1.000 0,25 perzi,plaats 250 0,65 163 

TIIHI 2.753I I 1.987 

ParleervaorZ1enln1 ...... 
1111•■- ...... IN. ■2111 .... . ........ 111.•aar ............ 

Wonlngtn 

Zuldoll/kd•ol 
Sociale huur / social& koop 12 12 pp / woning 14 

Middenduur huurflc.oop 61 1,5 pp/woning 92 

Durehuur/ koop 56 1,7 pp / woning 95 

110 0,95 105 

Wlnktll 0 2,25 pp / 100m2 0 0.55 0 

K1ntortn / btdrljvtn 0 1,5 pp / 100m2 0 0,65 0 

0 2,5 pp 1100 m2 

Educatlt, 1,1,ure, aport + ovtrlg cutw ur 
Gemiddeld 0 7 pp / 100m2 0 0,65 0 

Cul tu ur 

Museum 2.000 0,7 pp / 100 m2 14 0,65 9 

Schouwoorg 0 0,25 per zitplaats 0 0,65 0 

TIIIII 1241 I 114 

. .. " ...... .......... 
339 407 

28 58 

207 197 

345 328 

50 300 

0 0 

16 33 

986 1.323 

............... " .. . .. " ...... ... " ..... 
52 63 

0 0 

0 0 

0 0 

I 2 

0 0 

53 65 

Figuur6.51 
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..... llllrl•1■ •111 IHNHII 

678 407 560 

5 93 93 

10 10 -- 16 
17 17 - 26 

501 300 501 

0 0 0 

8 163 8 

12 19 990 1202 

..... llllrlll■IIIII ......... 

105 63 86 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 9 0 

0 0 0 

105 72 87 

Resultaat berekening parkeeNoorzieningen 
Boven: Noordelijk dee/ Stadsblokken 

Onder: Zuidelijk dee/ Stadsblokken 
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Figuur 6.52 To/ale afbeelding (g/obale) situering van het programma 

WER~EN CULTUUR.RECREATlbWIN~[L WONEN 

Figuur 6.53 Meervoudig ruimtegebruik I flexibiliteit van de bouwblokken 
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6.2.2 Functiemenging en dichtheid 
Stadsblokken is een voorbeeld van de symbiose tussen water, 
stedebouw en natuur. De symbiose houdt in dat de verschillende 
disciplines van elkaars kwaliteiten gebruik maken. Er is dus sprake 
van menging van water, stedebouw en natuur op Stadsblokken. He! 
park heeft naast de algemene functies zoals ontmoeten, rust, sport en 
spel een functie als infiltratie en retentiepark. Bij een hogere 
waterstand mengt de functie water zich met de functie groen. Het 
zuidelijk deel kent dus voornamelijk menging van de functies groen, 
natuur en water. In het noordelijk deel worden vooral intensieve 
functies zoals wonen, werken, recreatie en cultuur gemixt. (Figuur 
6.53) Dit resulteert bijvoorbeeld in atelierwoningen en bouwblokken 
die gevuld zijn met een diversiteit aan functies. Neem bijvoorbeeld het 
zuidelijkste bouwblok van de Landtong. In di! bouwblok zijn de 
functies cultuur (Schouwburg, expositieruimten, tentoonstellings
ruimte) en wonen (studio's, appartementen) met elkaar verweven. He! 
meest noordelijke bouwblok van de Landtong kent een combinatie van 
leisure (horeca gelegenheden), winkelen (boetiekjes, galerijen) , 
werken (ingenieurs-, reclamebureau) en wonen (studio's, 
etalagewoningen en appartementen). (Figuur 6.54) 

De dichtheid is een indicator die erg gevoelig is voor de componenten 
die meegenomen worden bij de berekening. Voor Masterplan 
ReSymbiose Stadsblokken is berekend dat er om en nabij de 1200 
woningen gerealiseerd zullen worden. Aangezien het gebied circa 27 
hectare groot is, komt men na het delen van beide getallen uit op een 
dichtheid van ongeveer 44 woningen/hectare. Dit is de gemiddelde 
dichtheid; he! gemiddelde van de dichtheid in he! noordelijk deel van 
Stadsblokken en de dichtheid in het zuidelijk deel van Stadsblokken. 
Het noordelijk deel zal een hogere dichtheid hebben dan deze 44 
woningen/hectare, circa 60 woningen/hectare. Het zuidelijk gedeelte 
van Stadsblokken een lagere dichtheid, voornamelijk vanwege de 
grote groene vlakte (Ca. 13 woningen per hectare). De 60 
woningen/hectare voldoen aan een centrum stedelijke dichtheid 
(Planologische kengetallen, 1976-) 

Deze gegevens van Stadsblokken zijn vergeleken met andere 
projecten. Het Chasseterrein in Breda telt bijvoorbeeld 653 woningen 
op 13 hectare. (Figuur 6.55) Di! project is vergelijkbaar met 
Stadsblokken: he! is een binnenstedelijke locatie met een concentratie 
van de woningen in bouwblokken om zo een groot gedeelte van he! 
terrein (78%) onbebouwd le laten. He! plan van OMA is een voorbeeld 
van groen wonen in de bestaande stad. Een ander voorbeeld van een 
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Figuur 6.54 Combinatie functies in een bouwblok op de Landtong 

Figuur 6.55 Luchtfoto Chasseterrein, Breda 

Luchtfoto Haverleij, Den Bosch 
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binnenstedelijke locatie is het Ceramiqueterrein in Maastricht. (Figuur 
3.4) Op het Ceramiqueterrein (23,5 hectare) zijn 1600 woningen 
gerealiseerd. De dichtheid van het Ceramiqueterrein is vergelijkbaar 
met de dichtheid van het Stedelijk Front en de Landtong van 
Stadsblokken. Tenslotte het project Haverleij in Den Bosch (Figuur 
6.56) ; hier bevinden zich 1000 woningen op een oppervlakte van 220 
hectare. De dichtheid is zodoende erg laag (4,5 woningen/hectare). 
De dichtheid van Haverleij komt niet overeen met de dichtheid van he! 
zuidelijk deel van Stadsblokken, maar geeft wel het contrast weer 
tussen het noordelijk deel van Stadsblokken (Ceramique-dichtheid) en 
het zuidelijk deel van Stadsblokken. 

6.5 VIERDE DIMENSIE 
De eerste drie dimensies het Masterplan ReSymbiose Stadsblokken 
zijn reeds besproken in de voorafgaande paragraven. De eerste 
dimensie valt uiteen in een beeld dat is opgebouwd uit een aantal 
lijnen; de componenten voor de structuur van Stadsblokken. 
Voorbeelden van deze structurerende lijnen zijn de zichtlijnen naar de 
Eusebiuskerk, de huidige infrastructuur en de omtrek van het watervrij 
terrein (Figuur 6. 1 ). De vlakken van het plangebied vormen de tweede 
dimensie. Onder vlakken worden de diverse structuren van de 
bouwblokken verstaan, de pleinen en bijvoorbeeld de assen van het 
Masterplan. De derde dimensie betreft het toekennen aan hoogte aan 
de structuren. Te denken valt hierbij aan de bouwhoogten van de 
bouwblokken en de verschi/lende hoogten in het maaiveld. (Figuur 
6.31) Deze paragraaf staat in het teken van de vierde dimensie; de 
tijd. In paragraaf 6.3.1 wordt de flexibiliteit van het Masterplan 
besproken en in paragraaf 6.3.2 de fasering. 

6.3.1 Flexibiliteit 
Flexibiliteit gaat over de manier waarop het Masterplan zelf inspeelt 
op de factor tijd. Een eerste voorbeeld waaruit de flexibiliteit van 
Stadsblokken blijkt is het dynamisch transformatiemodel (KCAP, 
2002). Het driedimensionale beeld is geen start- of eindpunt maar een 
momentopname ergens achterin de tijdbalk. Door gebruik te maken 
van het dynamisch transformatiemodel kan men inspelen op de 
veranderende eisen van de samenleving. Het eindbeeld ligt namelijk 
nog niet vast en zo kan men een gewenste ontwikkeling initieren. Stel 
dat de woonbehoefte in het gebied aanzienlijk toeneemt kan men 
hierop inspelen door de bouwblokken in hoogte toe te laten nemen. 
Op deze manier ontstaat een stedebouwkundig gebied waar de 
structuren voor een groot gedeelte vast liggen, de accenten in 
bouwhoogten een starthoogte hebben gekregen en flexibiliteit 
mogelijk is. De identiteit van Stadsblokken zal zo hetzelfde blijven, 
alleen zal het gebied door de tijd heen transformeren . Grofweg 
gezegd is de basisstructuur de hardware van Stadsblokken en kan de 
invulling en de transformatie gezien worden als een invulling van het 
gebied. (Figuur 6.66 Laat in het rood een transformatie zien). 

Niel alleen de mogelijke verandering in bouwhoogten van de volumes 
is een voorbeeld van het inspelen op de factor tijd, ook de mobiele 
woonvormen zoals de woonboten en loftcubes. De mobiele 
woonvormen zijn flexibel qua woonomgeving en zorgen voor de 
bewoners voor een zekere mate van flexibiliteit. Daarnaast hebben de 



Figuur 6.66 Schematisering van de vier dimensies; 
dynamische transformatie 
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verschillende bouwblokken een flexibel karakter en zijn in le delen 
naar de vraag op dat moment (Figuur 6.53). 

Tenslotte is het water een aspect dat inspeelt op de factor tijd. He! 
gaat hier om het water in combinatie met natuur (park) en stedebouw. 
De waterstand zal in bepaalde seizoenen hoger zijn en bepaalde 
delen van Stadsblokken zullen dan onder water lopen of meer drassig 
worden. Op deze manier wisselt het beeld van het nieuwe Stadsdeel 
voortdurend. Men ervaart he! water en he! dynamische karakter van 
he! water. De bebouwing is op deze dynamiek ingespeeld. 
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6.3.2 Fasering 
In deze paragraaf word! een mogelijke fasering voor het 
Masterplan ReSymbiose Stadsblokken besproken. Tekstueel en 
aan de hand van afbeelding worden de verschillende fasen 
toegelicht. 
De rode kleur in de afbeeldingen staat voor verwachte kosten 
voor een bepaalde ingreep, de groene kleur voor verwachte 
opbrengsten. 

Fase o Beginsituatie 

Het overgrote deel van Stadsblokken ligt momenteel braak. 
De twee westelijk gelegen gebouwen zijn onderdeel van de 
jachtwerf van Workum. 

Fase 1 Afgraven + ophogen 

De Groene rivier wordt gemiddeld 1,5m afgegraven. De 
vrijgekomen grond word! gebruikt om bepaalde delen van 
Stadsblokken op le hogen tot 13m +NAP, waaronder een 
gedeelte van de oostelijke haven. De hoogteverschillen 
worden op Stadsblokken aangebracht. 



Fase 2 De Landtong 

Met het geld dat verworven wordt door het verkopen, 
verhuren van ruimten op de Landtong wordt de 
groenvegetatie van de GrAsymptoot aangelegd, de oude 
gebouwen van de jachtwerf worden afgebroken en twee 
bruggen worden gerealiseerd: een brug vanaf de Landtong 
(via het Stedelijk Front) naar de Aijnkade en de eerste 
verbinding tussen de boulevard en de Landtong. 

Fase 3 Het westelijk deel 

Het westelijk deel van het Stedelijk Front en de GrAsymptoot 
worden gebouwd. 
Daarnaast worden twee bruggen in deze lase gerealiseerd: 
de tweede brug tussen de boulevard en de Landtong en een 
brug tussen het Stedelijk Front en de Landtong. De Haven 
van Goers wordt verder uitgegraven tot aan de 
brugverbinding van de Oude Stadsblokkenweg. 

Fase 4 Het oostelijk deel 

Tenslotte worden de oostelijke bouwblokken van het 
Stedelijk Front en de oostelijke gebouwen van de 
GrAsymptoot gerealiseerd. 

Compositie 
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r. EPILOOG 
In dit hoofdstuk wordt het Masterplan geevalueerd en getoetst aan de doelstellingen, hoofdpunten van de analyse van de waterproblematiek en 
waterkwaliteit en aan de uitgangspunten geformuleerd in het hoofdstuk Kern. Vervolgens wordt in paragraaf 7.2 de taxonomie en de hierarchie 
van het Masterplan besproken. 

, 1. t EVALUATIE EN TOETSING 
7 .1.1 Doelstellingen 

Algemeen doel 
Het algemeen doel is geformuleerd in paragraaf 1.3 (p.5) en luidde als 
volgt: lnzicht verkrijgen in de wederzijdse invloed (kansen en 
bedreigingen) tussen stedebouw en water. Waarbij water naast de 
bestaande structurerende en intentionele rol des te meer een 
functionele rol heeft. In deel I zijn de bedreigingen tussen water en 
stedebouw besproken in het hoofdstuk waterproblematiek en de 
kansen in het hoofdstuk waterkwaliteit. De wederzijdse invloed tussen 
stedebouw, natuur en water kan als volgt samengevat worden: 

In de loop der tijd zijn er steeds meer oplossingen gekomen om de drie 
aspecten van de waterproblematiek; overlast, droogte en onveiligheid, 
le beperken. Deze oplossingen zijn le verdelen in drie groepen: 
voorzieningen ter bescherming of voorkoming van overlast en 
droogte, ruimte voor het water en de derde groep oplossingen zijn de 
aanpassingen aan gebouwen. Vooral de laatste jaren van de 20e 
eeuw en de 21 e eeuw speelt de aandacht voor oplossingen een nog 
grotere rol. De oplossingen worden gezocht in een bredere context; 
niet meer alleen bij de bron (voorzieningen en ruimte voor water) maar 
ook naar oplossingen bij het object in de vorm van aanpassingen aan 
gebouwen of nieuwe woonvormen. Een nieuwe oplossingsrichting 
dient gezocht le worden in een combinatie van zowel ruimte voor 
water als aangepaste woonvormen. Accenten die onderdeel uitmaken 
van deze oplossingsrichting zijn flexibiliteit, zichtbaarheid van het 
water, meervoudig ruimtegebruik, cultuur, cultuurhistorie, natuur en de 
integratie van water, stedebouw en natuur. Belangrijk is dat de opgave 
strookt met de eigenheid van de plek; de genius loci, en de 
cultuurhistorie van het gebied. Door le kiezen voor een 
gebiedsgerichte benadering zal het plan niet op meerdere locaties le 
projecteren zijn en zodoende een hogere kwalitatieve waarde hebben. 

Gebiedsspecifiek doel 
Het gebiedsspecifiek doel is geformuleerd in paragraaf 1.3 (p.5) en 
luidde als volgt: Het maken van een Masterplan voor (de omgeving) 
van Stadsblokken te Arnhem, waarbij wordt ingespeeld op de combi
natieclaim van ruimte voor stedebouw, water en natuur, en flexibiliteit 
een belangrijke positie inneemt. In dit deel is de totstandkoming van 
en het Masterplan zelf besproken. De combinatieclaim van stede
bouw, water en natuur komt op een aantal punten tot uiting. 
Bijvoorbeeld in de ruimte die Stadsblokken biedt bij stijgend water
niveau; bepaalde delen van de openbare ruimte maken plaats voor het 
water zoals de kades, het park en het Esplanadeplein. Op groter 
schaalniveau biedt Stadsblokken relatief weinig extra berging, maar 
de ruimte voor het water zorgt wel voor een grotere belevingswaarde. 
Het wisselend waterniveau zorgt namelijk voor een continu veran
derend beeld van het gebied en biedt tot aan de norm van 15 meter 
bescherming. Deze dynamiek en flexibiliteit zorgt voor een hogere 
kwalitatieve waarde van de stedebouw. 

7.1.2 Hoofdpunten analyse en kerncomponenten 
De hoofdpunten van de analyse van de waterproblematiek en 
waterkwaliteit staan in figuur 5.4 van deel I geschematiseerd. De 
toelichting van het schema geeft aan dat bij stedebouwkundige 
plannen waarin water een grote rol speelt men dient in le spelen op 
zowel de discipline stedebouw als de disciplines water en natuur. Oil 
alles resulteert in een integrale opgave. In veel stedebouwkundige 
plannen wordt deze integratie nog niet gehaald en blijft het vaak 
sleken bij een combinatie tussen wat en natuur, terwijl water juist 
gezien kan worden als een ontwerpvariabele voor een stede
bouwkundig plan. Het water kan omgekeerd zorgen voor kwaliteiten 
voor het gebied. Belangrijk is hierbij dat de opgave strookt met de 
eigenheid van de plek en daarnaast de factoren veiligheid en 
flexibiliteit. 



Deze hoofdpunten uit de analyse van de waterproblematiek en 
waterkwaliteit zijn meegenomen bij de formulering van de 
uitgangspunten en ambitie voor Stadsblokken. De uitgangspunten en 
ambitie voor Stadsblokken staan beschreven in label 5.1 op p. 50 en 
51. Ze fungeren als input voor het concept en !evens als criteria 
waarop het plan getoetst kan worden. Tijdens de planvorming is 
telkens een terugkoppeling gemaakt naar de uitgangspunten en 
hierdoor voldoet het Masterplan (in meer of mindere mate) aan alle 
uitgangspunten. Op welke manier antwoord is gegeven op de 
uitgangspunten is te lezen in het hoofdstuk Compositie. 

'1 .2. HIERARCHIE EN TAX.ONOMIE 
De drie meest essentiele onderdelen van het Masterplan Resymbiose 
Stadsblokken zijn: 

Dynamiek van het rivierwater (en het feit dat de dynamiek 
zichtbaar (en merkbaar) is op Stadsblokken) 
Symbiose tussen water, stedebouw en natuur 
Genius Loci; eigenheid van de plek als structurerend ele 
ment 

Aan de hand van een viertal scenario's zal de essentie van de 
onderdelen worden verduidelijkt. 

Scenario 1. Stijgende waterstand of toenemende 
ruimteclaim van het water 

Waarschijnlijk zal in de toekomst, zodat aan de dan geldende 
waterclaim kan worden voldaan, de Groene rivier verder worden 
afgegraven of zullen de waterstandsduurlijnen veranderen, zodat 
meer frequent een hogere waterstand wordt bereikt. Dal houdt in dat 
de Groene Rivier in de toekomst blauw zal worden. Op deze manier 
zal men de dynamiek van het rivierwater minder ervaren, ondanks dat 
de hoogteverschillen op Stadsblokken nog wel blijven behouden. Dit 
scenario doet licht afbreuk aan het seizoensgebonden karakter van 
Stadsblokken, desondanks blijft het karakter wel behouden. 

Scenario 2. Rijnboogproject 
Momenteel zijn er plannen om aan de Rijnkade (ten noorden van 
Stadsblokken) het Rijnboogproject le realiseren. De vraag die hierbij 
gesteld kan worden is: 'lndien het Rijnboogproject gerealiseerd wordt, 
is dat dan nadelig voor Stadsblokken'. Het antwoord op deze vraag is 
negatief. Stadsblokken kan namelijk een voorbeeldfunctie voor 
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Nederland hebben met betrekking tot de omgang met wisselende 
waterniveaus. 

Een onderdeel van het Rijnboogproject is een haven. Deze haven is 
een punt van discussie, maar indien deze gerealiseerd zou worden 
betekent dat concurrentie voor de havens van Stadsblokken. 
Desondanks zullen de wisselende waterniveaus van het Masterplan 
en de interessante omgevingskenmerken van Stadsblokken tezamen 
zorgen voor een uniek karakter van Stadsblokken. 

Scenario 3. Geen bebouwing in uiterwaarden 
Een derde scenario is dat er geen enkele bebouwing geplaatst mag 
worden in de uiterwaarden. Dit scenario doet compleet afbreuk aan 
het Masterplan ReSymbiose Stadsblokken, omdat in dit Masterplan 
ten eerste uitgegaan is van een symbiose tussen stedebouw, water en 
natuur. Daarnaast is aangenomen dat Stadsblokken op groter 
schaalniveau weinig extra berging kan bieden en daarom 
Stadsblokken wel ruimte biedt voor waterberging ter compensatie van 
gebiedseigen ingrepen. 

Scenario 4. Doorbraak van dijken in Nederland 
lndien bijvoorbeeld de Bandijk ten zuiden van Stadsblokken 
doorbreekt zal blijken hoe weinig voorzorgsmaatregelen er genomen 
zijn tegen het water voor dat deel van Arnhem. Een onveilige situatie 
zal hierdoor ontstaan. Wat met dit scenario met name aangestipt word! 
is het veilige karakter van Stadsblokken. Men kan Stadsblokken zien 
als een gebied waar men juist bij hoogwater goed en veilig kan wonen 
en tegelijkertijd als voorbeeld dat op een andere manier dan 
dijkverhoging ook aan de veiligheidsnorm kan worden voldaan met 
een lager risicopercentage. 
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