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VOORWOORD 

Voor u ligt een vers,lag dat het resultaat is van mijn 
afstudeerproject. Het afstudeerproject heeft de titel 'Arnhem 
rijker met mijn Meinerswijk, het integreren van water, natuur 
en stedelijke functies in het uiterwaardenpark Meinerswijk 
Arnhem'. 

Voor dit afstudeerproject heb ik voor een locatie aan het 
water gekozen. lk heb water altijd al een interessant thema 
binnen de stedebouw gevonden. Water is heel divers. Aan 
de ene kant biedt het rust, ruimte en groen, een plek waar 
men heerlijk kan ontspannen. Tegelijkertijd heeft het water 
ook een bepaalde aantrekkingskracht op mensen. We zitten, 
wandelen of fietsen graag 1langs het water, waardoor er aan 
de andere kant vaak ook veel levendigheid te vinden is, denk 
maar eens aan de vele terrassen langs de grachten. Daarnaast 
is de waterproblematiek een zeer actueel onderwerp, de 
kranten staan er vol mee. Voor mij was dit reden te meer om 
met dit thema aan de slag te gaan . 

De locatie is gelegen in de uiterwaarden van Arnhem. Het 
is een complex gebied waarin naast de wateropgave ook 
de natuur en de stedelijke druk een grate rol spelen. Deze 
complexiteit en het feit dat de gemeente al jaren bezig 
is met nieuwe plannen voor dit gebied maar niet tot een 
beslissing kan komen, maakte het voor mij heel interessant 
als afstudeerproject. 

Met het afstudeerproject wordt mijn opleiding Bouwkunde, 
richting Urban Design & Planning aan de TechnischeUniversiteit 
van Eindhoven afgerond. Daarbij ben ik ondersteund door 
verschillende personen. Allereerst wil ik bij deze graag Kees 
Doevendans, Han Lbrzing en Hans Snijders bedanken voor de 
begeleiding die zij mij gegeven hebben. Daarnaast dank ik 
mijn ouders, waarbij ik altijd mijn verhaal kwijt kon, voor alle 
steun gedurende deze periode . 

Eindhoven, 11 juni 2009 

Annemieke Vrij 
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SAMENVATTING 

Het afstudeerproject bestaat uit drie delen: een 
literatuuronderzoek, een analyse en een ontwerp. Deel 1 is in 
een apart boekje verwerkt, deel 2 en 3 komen hierin aan bod. 

DEEL 1 LITERATUURONDERZOEK 
In het literatuurgedeelte is een onderzoek gedaan naar de rol 
van water(problematiek) in de stedebouwkunde. Nederland 
werd in de afgelopen jaren meerdere malen geconfronteerd 
met wateroverlast, overstromingen van rivieren en langdurige 
regenval. Dit leverde aanzienlijke schade op voor burgers 
en bedrijven. Deze situaties hebben tot de vraag geleid of 
Nederland zijn waterhuishouding wel of orde heeft en of 
Nederland wel voldoende voorbereid is op de veranderingen 
in het klimaat. Met de klimaatverandering zullen we immers 
te maken krijgen met intensievere regenval, frequente 
buien en een stijgende zeespiegel. Dit zal leiden tot grotere 
afvoeren in de rivieren, waarmee de kans op overstromingen 
zal toenemen. Het waterbeleid wil deze waterproblematiek 
aanpakken door het water meer ruimte te geven. 

Waterproblemen zijn echter niet iets van alleen deze tijd. Al 
eeuwen wordt er een strijd tegen het water gevoerd. Door 
de eeuwen heen heeft ons land zich ontwikkeld tot een 
adaptief manipulatieve waterstaat .. We gaan ons steeds meer 
aanpassen aan het water. 
De relatie tussen water en stad is gedurende die geschiedenis 
steeds veranderd. In het begin is de waterstructuur nog van 
groot belang in de stad. Vervolgens groeit er een afstand 
tussen beide, waarna het water in deze periode weer in de 
belangstelling komt te staan. De rol van de stedebouwkunde 
is daarbij tevens veranderd. In eerste instantie waren de 
disciplines stedebouwkunde en waterbouwkunde in een 
persoon verenigd. Met het complexer worden van de 
samenleving werden ze gesplitst in de disciplines, zoals we 
die nu kennen. lnmiddels is de klooftussen beide groot. 

Sinds enkele jaren zijn het water en de waterproblematiek 
weer onder de aandacht gekomen. Dit zien we terug 
in de stedebouwkunde, waarin nieuwe trends in water, 
waterconcepten en principes met betrekking tot water zijn 
ontwikkeld, zoals de drijvende woning. 

• • • Deze nieuwe waterplannen en -concepten zijn echter niet 
voldoende om de toekomstige ontwikkelingen op het gebied • 
van klimaatverandering, waterproblematieken verstedelijking 
aan te kunnen. Men zal daarvoor een andere houding en • 
andere aanpak moeten hanteren. We moeten anders met het 
water omgaan. In deze nieuwe houding zullen we het water • 
meer als vriend moeten benaderen en zien als een kans voor 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. En we zullen ons meer • 
moeten gaan aanpassen. De nieuwe aanpak zal zich richten 
op: ruimte voor water, water zichtbaar maken, integratie, 
meervoudig ruimtegebruik en flexibiliteit. De kern is: Geef • 
water de ruimte, voordat het deze zelf inneemt. • DEEL 2 ANALYSE 
In het tweede deel is een analyse verricht op een drietal • 
schaalniveaus: de stad, de rivier en het plangebied. • Arnhem ligt strategisch op een kruispunt van zowel water-, 
spoor- als autowegen en bezit landschappelijke kwaliteiten • 
door de ligging aan de rand van de Veluwe en Betuwe. 
De stad wordt door de rivier de Rijn in tweeen gesplitst. Het • 
noordelijke deel wordt als zeer aantrekkelijk beschouwd door 
het bosrijke, heuvelachtige karakter, de vele parken en grote • 
villa's. Arnhem-Zuid met het vlakke polderlandschap wordt 
daarentegen minder positief beschreven. De scheiding tussen • 
de twee stadshelften is daardoor vrij groot. 

De Rijn is een van de langste en drukst bevaren rivieren van 
Europa. Pas in 1530 komt de rivier tegen de stad Arnhem te 
liggen. Lange tijd behoud Arnhem de groene uiterwaarden. 
Wanneer er in 1933 echter een vaste Rijnbrug wordt 
aangelegd, ontstaan er mogelijkheden om de stad uit te 
breiden aan de andere kant van de Rijn en krimpt het groene 
uiterwaardengebied ineen. De ruimte voor de rivier neemt af. 
De Rijn vervult een belangrijke rol in de waterafvoer. Om de 
verwachte hogere rivierafvoeren op te vangen heeft het 'Rijk 
besloten de rivieren weer meer ruimte te geven, ook in Arnhem. 
In de PKB Ruimte voor de Rivier zijn maatregelen opgesteld en 
worden ruimten gereserveerd voor de waterberging. 
Arnhem benut nog te weinig de kwaliteiten van de 
aanwezigheid van de rivier. Er is nauwelijks een relatie tussen 
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Rijn en binnenstad en een aantrekkelijk waterfront ontbreekt. 
De rivierzone wordt daarom op verschillende plaatsen 
aangepakt, een nieuwe haven staat in al de planning. 

Het plangebied Meinerswijk is een uiterwaardengebied 
aan de zuidelijke oever van de Rijn. Het noordelijke deel is 
ingericht als landbouwgrond, het zuidelijke als natuurgebied. 
De rijkdom aan soorten flora en fauna is er erg groot. Deze 
rijkdom is enerzijds ontstaan dankzij de dynamiek van de 
rivier. Enkele dagen per jaar stroomt het gebied onder water . 
Anderzijds dankt ze haar rijkdom aan het extensieve beheer 
in de vorm van rondlopende kudde grazers. Meinerswijk is 
bovendien onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur van 
Nederland en krijgt daardoor een zekere basisbescherming . 
Het gebied wordt omringd door een aantal harde grenzen, 
waardoor het een vrij op zichzelf staand ge bied is. Ver bi ndingen 
met omliggende wijken en uiterwaarden ontbreken. Het 
is overigens alleen mogelijk het gebied te voet of met de 
fiets te betreden. In het gebied zijn nog enkele restanten 
uit het verleden zichtbaar, zoals twee steenfabrieken, een 
doorlaatwerk en het oude buurtschap De Praets. Helaas zijn 
echter ook veel cultuurhistorische artefacten onzichtbaar. 

DEEL 3 ONTWERP 
Het laatste deel is gericht op het ontwerp van Meinerswijk. 
Arnhem bestaat uit drie delen: de heuvel-, water- en 
polderstad. Het concept concentreert zich alleen op de 
waterstad. In deze waterstad is sprake van een conflict tussen 
meerdere ruimtevragende functies: landschap, water, natuur, 
cultuurhistorie, bebouwing en infrastructuur. Elke categorie 
heeft haar eigen randvoorwaarden en opgaven. Sommige 
categorieen zullen goed samen gaan en andere zullen met 
elkaar botsen. Met name de waterbergingsfunctie van het 
uiterwaardengebied is moeilijk samen te voegen met de 
vraag naar (woon)bebouwing. De hoofddoelstelling van dit 
project is dan ook het combineren van wateropgaven en 
stedebouwkundige ontwerp in het plangebied Meinerswijk . 

Het concept van de waterstad wordt in een aantal stappen 
gevormd. Allereerst wordt de Groene Rivier doorgetrokken 
om meer ruimte voor water te creeren en de dynamiek te 

versterken. Daarna wordt de Ecologische Hoofdstructuur 
midden door het gebied aangelegd. Deze verbindt de 
uiterwaarden ten oosten en westen van Meinerswijk met 
elkaar. Daarbij worden tevens nieuwe biotopen toegevoegd 
om de rijkdom van het gebied te vergroten. In de volgende 
stap worden de cultuurhistorische elementen zichtbaar en 
beleefbaar gemaakt door leegstaande gebouwen te voorzien 
van een nieuwe functie en ze met elkaar te verbinden door 
middel van een informatieve route. Vervolgens worden 
aan weerskanten van de Ecologische Hoofdstructuur 
woongebieden aangelegd, waarbij in het noordelijke deel 
meer stedelijke functies zullen komen en in het zuidelijke deel 
woningbouw met een lage dichtheid. In de laatste stap wordt 
de infrastructuur uitgebreid om de twee woongebieden te 
ontsluiten en de toegankelijkheid te verbeteren. 

De noordrand wordt uitgewerkt tot een structuurplan. In dit 
plan worden drie woonmilieus gecreeerd: suburbaan wonen, 
stedelijkwonen en do rps wonen.I n het su bu rba newoongebied 
worden woningen op terpen geplaatst. In dit gebied hebben 
water en natuurde vrije ruimte. Het stedelijkgebied bestaat uit 
bouwblokken met een hoge woningdichtheid en (culturele) 
voorzieningen. Het dorps wonen concentreert zich rondom 
de twee bestaande buurtschappen. 

Ten slotte wordt het stedelijk gebied uitgewerkt tot een 
masterplan. De kernpunten van het ontwerp zijn de 
stedelijke bouwblokken versus de kleine buurtschappen, 
de ontsluitingsweg met drie verschillende assen en twee 
natuurlijke inhammen, waardoor de aanwezigheid van de op 
1 min afstand liggende natuurzone gevoeld kan worden . 

Het resultaat is een plan waarin zowel water, natuur, 
cultuurhistorie en wonen een plek hebben gevonden. Het is 
een plek waar men prettig kan wonen op korte afstand van 
zowel het centrum als een prachtig natuurgebied. Voor de 
bezoeker is het gebied tevens toegankelijker en aantrekkelijker 
gemaakt. Men kan er heerlijk wandelen, fietsen of met een 
bootje op het water dobberen. 
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• 
INHOUDSOPGAVE • • VOORWOORD v 

• SAMENVATIING VI • 1 INTRODUCTIE 
1.1 Probleemomschrijving 2 • 1.2 Probleemstelling en doelstellingen 2 
1.3 Aanpak 3 • 1.4 Leeswijzer 3 

• DEEL 2 ANALYSE • 2 ARNHEM, STAD AAN DE RIVIER 5 
2.1 Ligging Arnhem 6 • 2.2 Historie Arnhem 8 
2.3 Visie Arnhem 11 • 2.4 Arnhem in kaart 14 

Bebouwing 16 • Openbaar Vervoer 18 
lnfrastructuur 20 • Landschap, natuur en ecologie 22 

2.5 Tot slot 26 • 
3 RUIMTE VOOR DE RIVIER 29 • 3.1 De Rijn 30 
3.2 Rivierzone Arnhem 33 • 3.3 Tot slot 42 

• 4 UITERWAARDENPARK MEINERSWIJK 45 
4.1 Het huidige Meinerswijk 46 • Grenzen 49 

Bebouwing 51 • lnfrastructuur 53 
Cultuurhistorie 55 I 
Landschap, natuur en water 57 

4.2 Het toekomstige Meinerswijk 60 • 4.3 Tot slot 68 

I 

VIII • 



• • 
• DEEL 3 ONTWERP 

• 5 MUN MEINERSWIJK 71 • 5.1 Opgave 72 

5.2 Conceptvorming 78 

• 6 DE NOORDRAND 91 • 6.1 Structuurplan 92 

Bebouwing 92 

• lnfrastructuur 96 
Cultuurhistorie 97 

• Natuur 98 
Landschap 99 

• Water 100 

• 7 HET STEDELIJK GEBIED 105 
7.1 Stedebouwkundige structuur 106 

• Structurerende componenten 106 
Nieuwe structuur 108 

• Drie assen 114 
Natuurlijke inhammen 120 

• 7.2 Bouwblokken 124 
7.3 Programma 126 

• LITERATUURLIJST 128 

• • • • • • • • IX 



• • • • • • • • • • • • • • • • • 
· ~ • • • • • 

1. INTRODUCTIE 



2 

1. INTRODUCTIE 

1.1 PROBLEEMOMSCHRIJVING 

Arnhem ligt aan de rivier de Rijn. De Rijn vormde lange tijd de 
grens van de stad. Met de aanleg van de eerste vaste Rijnbrug 
ontstonden er voor het eerst mogelijkheden om de stad ten 
zuiden van de rivier uit te breiden. Arnhem-Zuid groeide 
en groeide, waardoor de druk op het uiterwaardengebied 
steeds grater werd. De brede uiterwaard krimpt, maar de 
Meinerswijkse Paider en de Arnhemse Stadswaarden houden 
stand. 

Meinerswijk heeft door de versmalling van het 
uiterwaardengebied een belangrijke waterbergingsfunctie 
gekregen. In tijden van hoogwater staat een groat deel van 
het gebied onder water. Met de voorspellingen voor een 
klimaatverandering, waarbij we te maken zullen krijgen met 
hogere piekafvoeren, zal Meinerswijk hierin nag een grotere 
rol gaan spelen. 
De overheersende waterfunctie van Meinerswijk zorgt er 
echter voor dat het gebied een scheiding vormt tussen 
Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid. De roep om een zuidelijk 
rivierfront om daarmee de twee stadshelften aan elkaar te 
binden is dan oak groat. 

Kortom, Meinerswijk heeft te maken met een aantal 
ruimtevragende functies, die niet allemaal even goed 
samengaan. De ruimte is beperkt, dus een conflict tussen de 
verschillende ruimtevragende functies is niet te vermijden. 
Een bijkomend probleem is de scheiding van de verschillende 
disciplines. De waterbouwkunde richt zich alleen op het op 
orde houden van het watersysteem en de stedebouwkunde 
richt zijn aandacht vooral op de vormgeving van het water. Dit 
bemoeilijkt het maken van een integraal plan. 

Het gevolg is dat de gemeente niet weet wat met dit kansrijke 
gebied te doen. Wei bebouwen of toch niet? Meinerswijk ligt 
daardoor al jaren onaangepakt en afgezonderd van de rest 
van Arnhem op een nieuw actieplan te wachten. 

• 
• 

1.2 PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLINGEN • 
De probleemomschrijving leidt tot de volgende • 
probleemstelling: • 
Het combineren van wateropgaven en stedebouwkundig • 
ontwerp in het plangebied Meinerswijk. 

De doelstellingen die hierbij horen zijn: 
1. Een onderzoekverrichten naarde rolvan water(problematiek) 
in de stedebouwkunde 

• • 2. De problemen en kansen van Meinerswijk in kaart brengen • 
door middel van een analyse 
3. Een ontwerp maken waarin de water- en stedebouwkl!Jndige 
opgaven warden ge"lntegreerd tot een plan. • 

• • • • • • • • 
• • 
• • • 
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1.3 AANPAK 

Het afstuderen bestaat uit drie fasen (zie fig. U). De eerste 
fase bestaat uit een literatuuronderzoek en het formuleren 
van probleem- en doelstellingen. Deze fase wordt afgerond 
met een begincolloquium . 

In de tweede fase is een plangebied gekozen. In deze fase 
wordt een uitgebreide analyse verricht naar de problemen 
en kansen in lhet gebied. De analyse leidt vervolgens tot een 
aantal uitgangspunten voor het ontwerp. Dit wordt afgerond 
met een tussencolloquium . 

In de laatste fase vindt het ontwerp plaats. Voor het gekozen 
gebied wordt een ontwerp gemaakt, waarin de problemen 
uit de analyse worden aangepakt. Het afstuderen wordt dan 
afgesloten met het eindcolloquium. 

Probleemomschrijving 

! 
Llteratuurstudie 

,/ 
· _ __ . ~chlcdt'nb v~n d~· Nt-dl'rt.lndst' w1ners1~u1 

! 
Visie & aanpak 

! 
Prob1eemstellinq & doelstelhngen 

! 
Gebiedskeuze 

l BEGINCOLLOQUIUM 

Analy5e 

! 
Uitgdngspumen 

~!-
TUSSENCOUOOUIUM 

Concept 

! 
Onrwerp 

EINDCOlLOQUIUM 

Fig. 1.1 Het afstudeerproject bestaat uit drie fasen 

1.4 LEESWIJZER 

Het afstudeerverslag bestaat uit zeven hoofdstukken. In 
hoofdstuk 1 is gestart met een korte introductie op het 
plangebied Meinerswijk, waarin de problemen van het gebied 
worden toegelicht. Daarnaast zijn de probleemstelling met 
bijhorende doelstellingen geformuleerd. 

In de hoofdstukken 2 t/m 4 wordt een uitgebreide analyse 
beschreven. De analyse is op drie schaalniveaus uitgevoerd . 
In hoofdstuk 2 wordt gekeken naar de stad Arnhem als 
geheel. Hoe zit de stad in elkaar en over welke toekomstvisie 
beschikt het? In het volgende hoofdstuk komen de Rijn en 
de uiterwaarden aan bod. Hoe ziet de rivierzone van Arnhem 
eruit en welke ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden? In 
het laatste hoofdstuk van de analyse wordt ingezoomd op het 
plangebied Meinerswijk. Hoe wordt het gebied nu gebruikt 
en welke prob lemen spelen er? Ook wordt er ingegaan op een 
aantal plannen die al voor het gebied zijn gemaakt. 

Na de analyse is een ontwerp tot stand gekomen, dat 
besproken wordt in de hoofdstukken 5 t/m 7. Allereerst 
worden in hoofdstuk 5 de opgaven voor het gebied op een 
rijtje gezet. Vervolgens is een concept ontwikkeld dat in een 
aantal stappen besproken zal worden. In hoofdstuk 6 wordt 
dit concept voor het noordelijke deel uitgewerkt in een 
structuurplan. Het plan wordt aan de hand van zes factoren 
toegelicht. Ten slotte wordt in het laatste hoofdstuk een deel 
van het plan uitgewerkt tot een gedetailleerd Masterplan . 

3 
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2. ARNHEM, STAD AAN DE RIVIER 
• • • Het plangebied is gesitueerd in de st ad Arnhem. ledereen weet Arnhem we/ te liggen en men kent het misschien als het 'Haagje 

van het Oosten'. Ook staat de stad bekend om haar vele groen met onder andere het mooie statige park Sonsbeek. Jn dit • 
hoofdstuk zal een nadere analyse warden verricht naar deze groene stad. Eerst wordt gekeken naar de figging. Hoe ligt Arnhem 
ten opzichte van andere steden? Vervolgens wordt ingegaan op de historie van Arnhem. Hoe is de stad ontstaan en gegroeid • 
tot haar huidige grootte? En met we/ke tegenslagen kreeg de stad te maken? Daarna komt de stadsvisie van Arnhem aan bod. 
Welke identiteit wil Arnhem graag hebben?Tenslotte wordt de stad in een aantal lagen in kaart gebracht: bebouwing, openbaar • 
vervoer, infrastructuur en groen & water. 

2.1 LIGGING ARNHEM 

Nationaal 
Arnhem ligt in het oosten van Nederland en is de hoofdstad 
van de provincie Geld'erland. De stad ligt op een kruispunt 
van belangrijke oost-west (de A 12) en noord-zuid (de ASO) 
verbindingen, waardoor het al sinds de oudheid belangrijk 
is voor het nationale en internationale verkeer. De stad heeft 
zich door deze gunstige ligging kunnen ontwikkelen tot 
belangrijke handelsstad. Het heeft dan ook korte tijd de status 
van Hanzestad gekend. 

~~ 
~( ~ r:-

Fig. 2.1 Arnhem op een kruispunt van belangrijke wegen 

Regionaal 
Ook op regionale schaal komt de strategisch gunstige ligging 
van Arnhem naar voren. De stad ligt op een kruispunt van 
zowel water-, spoor- als autowegen. Zo stromen de Rij n en de 
IJssel door de stad, loo pt Ian gs de zuidkant de Betuwelijn, komt 

• • • 
er een halteplaats voor de hogesnelheidstrein en doorkruisen • 
belangrijke autowegen de gemeente. 
Naast strategische kwaliteiten heeft de ligging van Arnhem • 
ook landschappelijke kwaliteiten. Arnhem ligt aan de rand van 
twee grote natuurgebieden: de Veluwe en de Betuwe. Deze • 
twee totaal verschillende landschappen maken van Arnhem 
een aantrekkelijke vestigingsplaats. Verder raken ook het 
toekomstig Park Lingezegen en de Gelderse Poort de stad. 

Arnhem behoort tot de Stadsregio Arnhem Nijmegen, 
voorheen Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN). De stadsregio 
is een samenwerkingsverband tussen 20 Nederlandse 
gemeenten, ender andere Duiven, Doesburg, Renkum, 
Rheden, Westervoort en Zevenaar, en telt ongeveer 723.000 
inwoners. Daarmee vormt het de vijfde stedelijke agglomeratie 
van Nederland. De stadsregio heeft tot doel het behouden en 
versterken van de kwaliteiten van het gebied om daarmee 
bewoners en bedrijven te binden aan deze regio. Aan de 
hand van concrete projecten werken de gemeenten samen 
aan een aantrekkelijke, goed bereikbare en internationaal 
concurrerende regio. Twee belangrijke speerpunten zijn: 

- Het profileren van de regio in (inter)nationaal verband door 

• • • • • • • • 
het versterken van het grootstedelijk klimaat van de steden I 
Arnhem en Nijmegen. 
- De kwaliteit van grote natuurgebieden verbeteren en het tot I 
stand brengen van ecologische verbindingen. 

I 



• • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ut 

Fig. 2.2 Arnhem op de rand van de Veluwe en de Betuwe 
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2.2 HISTORIE ARNHEM 

Arnhem kent een lange geschiedenis. Ondanks vele 
vernieuwingen en verwoestingen is de rijke historie nog 
op enkele plaatsen zichtbaar in de vorm van bijvoorbeeld 
monumentale gebouwen en historische landschappen. 
De gemeente Arnhem zet zich in om dit cultuurhistorische 
erfgoed zo goed mogelijk te behouden en waar mogelijk te 
versterken. 

In en rond Arnhem zijn zeer oude overblijfselen van de mens 
gevonden, waarvan de oudste uit ca. 5000 v. Chr. dateert. Zo 
zijn er in Malburgen West bijvoorbeeld oude resten van een 
Romeins castellum gevonden. De vroegste (middeleeuwse) 
bewoning in Arnhem is te plaatsen rond het jaar 726 en in 893 
wordt Arnhem voor het eerst genoemd. De nederzetting, in die 
tijd niet meer dan een dorpje, ontstond op een splitsing van 
de wegen Utrecht-Zutphen en Deventer-Nijmegen. De stad is 
ontstaan op het hoger gelegen deel langs de Sint-Jansbeek 
en niet op de oevers van de Rijn, zoals vele denken. Zeven 
sprengbeken voorzagen de stad van water en bescherming. 
In 1233 krijgt de stad haar stadsrechten. Arnhem groeit dan 
uit tot handels- en nijverheidscentrum voor de schaarse 
bevolking in de omgeving. De Rijn ligt op dat moment op vrij 
grote afstand, gescheiden van de stad door een uiterwaard. 
Het verkeer over water vindt plaats door middel van veren en 
ponten. 

In de dertiende eeuw krijgt Arnhem haar omwalling 
met stadsmuren, poorten en torens. De dubbele ring 
van vestingwerken is voor eeuwen een veilige plek voor 
de Arnhemse bevolking. Buiten de omwalling lieten de 
welgestelde burgers mooie parktuinen in Franse en Engelse 
stijl aanleggen, welke een blijvende aanwinst voor de stad 
zouden vormen. 
Na 1530 wordt de Rijn verlegd en komt dichter bij de stad 
te liggen. De nieuwe ligging van de Rijn zorgde voor een 
betere handel. De stad kon profiteren van de winsten uit de 
wijnhandel van de steden stroomopwaarts in het Rijnland. 
Ook de bierbrouwerij, waarbij relaties met de Duitse Hanzen 
waren, was van groot economisch belang. 
Arnhem is tot 1543 verwikkeld in een onafhankelijkheidsstrijd, 
waarbij de stad afwisselend in Bourgondisch en Gelders bezit 

Fig. 2.3 Plattegronden van Arnhem in 1250, 1560 en 1649 

• • • • • • • • 
• 
• • • • • • • • • • • • • • 
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was. In 1543 komt Arnhem uiteindelijk in Bourgondisch 
bezit onder leiding van Karel V. De centralisatiepolitiek en 
vervolgingen van de protestanten gevoerd door Karel V 
leiden tot de Nederlandse Opstand: de Tachtigjarige Oorlog . 
Gedurende de Tachtigjarige Oorlog, wanneer Arnhem bezet 
wordt door Spaanse troepen, is het protestantisme niet 
tegen te houden. Rond 1580 gaat Arnhem geheel over op 
deze nieuwe leer en moeten rooms-katholieken vluchten 
of in het geheim hun geloof uitoefenen. In 1648 komt een 
definitief einde aan de oorlog, waardoor de rust en welvaart 
toenemen. 

De 17e eeuw staat in teken van bloei. Er wordt een schipbrug 
aangelegd, waardoor de stad beter bereikbaar werd voor 
boeren uit de Betuwe en kooplieden uit Nijmegen en er 
wordt een trekvaart tussen Arnhem en Nijmegen gegraven, 
de Grift. De handelscontacten breidden zich daardoor uit. De 
stad krijgt echter ook te maken met tegenslagen, zoals een 
hevige stadsbrand en de pest. Bovendien komt de stad twee 
jaar onder Franse bezetting, waarbij een enorm schuldbedrag 
moet worden afbetaald, zodat pas in 1690 weer in de stad zelf 
kan worden ge·lnvesteerd. 
De dienst wordt in deze periode uitgemaakt door rijke 
families. In 1702 ontstaat een hevige machtsstrijd waarbij de 
bestuurders van de stad proberen de macht in eigen kring 
te houden. De roep voor meer zeggenschap van de burgers 
werd bovendien groter. Deze machtsstrijd werd gedurende de 
gehele achttiende eeuw uitgevochten en mondde tenslotte 
in 1795 uit in de Franse bezetting. De Franse overheersing 
resulteerde in de Bataafse Republiek, waarbij het gezag werd 
gecentraliseerd . 
In de 18e eeuw nam de handel tussen Holland en het Duitse 
Rijnland steeds meer toe. Arnhem werd een belangrijke 
overslaghaven. Tevens werd Arnhem een aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor welgestelde burgers, doordat het 
bestuur en de ambtenarij van Gelre in Arnhem waren 
gevestigd. Bovendien werd de alsmaar groener wordende 
Veluwezoom rondom Arnhem een steeds geliefder woonplek 
voor adellijke families. 

Na de Franse overheersiing, aan het begin van de 
negentiende eeuw, wordt Arnhem steeds meer een stad voor 
welgestelde burgers met als bijkomende reden het gunstige 

belastingklimaat. De stad krijgt een elitaire uitstraling, 
waardoor het de bijnaam 'Haagje van het Oosten' krijgt. De 
huizen van die tijd getuigen van de grote rijkdom van de 
nieuwe bewoners. De ontmanteling van de vestingwerken 
in 1829 (veel vroeger dan andere steden) bood de stad de 
mogelijkheid om te groeien. De vestingwerken werden 
omgevormd tot singels en bodera plaats aan villa's met vrij 
uitzicht op de natuur. De stad groeide snel. Ook het sociale en 
culturele leven kreeg een stimulans. Zoworden in deze periode 
onder andere het Musis Sacrum en het Stedelijk Ziekenhuis 
gebouwd. Daarnaast werden er een nieuwe treinverbindingen 
aangelegd naar Utrecht, Amsterdam en Nijmegen. Het 
gemeentebestuur richt al haar aandacht op het aantrekken 
van nog meer welgestelden. Slechte arbeiderswijken worden 
opgeruimd en uit het zicht gebouwd. 
Rond 1870 werd de migratie naar Arnhem langzaam minder. 
De stad ging op zoek naar andere inkomstenbronnen. 
Er kwamen toeristische attracties, er werden congressen 
en tentoonstellingen georganiseerd, het vervoer werd 
gemoderniseerd met een elektrisch tramnet en er werden 
parken aangelegd. Arnhem krijgt de bijnaam 'Parkstad'. 

Met de komst van de woningwet in 1901 wordt Arnhem 
verplicht om meer aandacht te besteden aan de huizenbouw. 
Er wordt een uitbreidingsplan opgesteld, waarbij verschillende 
nieuwe wijken worden gebouwd. Tevens wordt het idee van 
een groot industrieterrein op het Arnhemse Broek verder 
uitgewerkt. Alie bebouwing richt zich dan nog op de noord- en 
oostzijde van de stad, waardoor er steeds meer natuurschoon 
ten noorden van de stad verdwijnt. Men gaat daarom op 
zoek naar uitbreidingsmogelijkheden ten oosten en voor het 
eerst ten zuiden van de Rijn. Bij het aanleggen van de eerste 
vaste Rijnbrug in 1933 wordt de bouw van een woonwijk in 
Arnhem-Zuid mogelijk. Ook wordt in deze periode de Rijnkade 
aangelegd met vrij uitzicht over de rivier en de uiterwaarden. 
Aan het begin van de 20e eeuw komt de industrialisatie en 
dienstverlening in Arnhem langzaam op gang. De Eerste 
Wereldoorlog en de depressie in de jaren dertig betekenen 
echter een terugslag voor de opkomende industrie met als 
gevolg een toenemende werkloosheid. Bovendien wordt 
Arnhem in de Tweede Oorlog zwaar getroffen. De Slag om 
Arnhem, waarbij men probeerde de Rijnbrug in handen te 
krijgen, werd verloren. Een groot deel van de (binnen)stad 
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wordt verwoest en de stad wordt geevacueerd. Bij terugkomst, 
na de bevrijding, treffen de bewoners een geplunderde en 
beroofde stad aan. 
Na de oorlog werd hardgewerkt aan heropbouwen uitbreiding 
van de stad. In korte tijd worden vele huizen neergezet. 
Kwantiteit was belangrijker dan kwaliteit. Portiekflats en lange 
rechte straten met rijtjeshuizen bepalen het straatbeeld. Met 
deze bouwgedachte wordt ook het centrum, dat compleet is 
vernietigd, opnieuw ingericht. Dit levert een mengelmoes op 
van verschillende stijlen. Verder wordt het ernstig beschadigde 
tramnet vervangen door een trolleybusnet. In 1964 wordt 
met de heropening van de Grote Eusebiuskerk de periode van 
wederopbouw afgesloten. De werkgelegenheid in handel, 
dienstverlening en industrie beginnen weer te stijgen. Enkele 
grote bedrijven verhuizen naar Arnhem, waaronder de 
Postbank en OHRA. De nieuwbouw na de oorlog is echter niet 
voldoende om de groeiende bevolking te kunnen huisvesten. 
Er worden nieuwe uitbreidingsplannen gemaakt, waarbij men 
Arnhem-Noord wil besparen van grootschalige woningbouw. 
De grenzen in het zuiden worden daarom verlegd en zo 
ontstaan onder andere de wijken Vredenburg, Holthuizen 
en Elderveld. Als gevolg van het toenemende (auto)verkeer 
tussen Noord en Zuid worden een tweede en derde Rijnbrug 
aangelegd. 

Ook nu wordt er nog steeds flink verbouwd en uitgebreid in 
Arnhem. Zo is men in het centrum bezig met de zoveelste 
herinrichting, waaronder het Stationsplein en plan Rijnboog. 
Bij deze plannen krijgt het verleden echter onvoldoende 
aandacht. Arnhem kan zich door de verwoeste binnenstad 
wat monumenten en sfeer betreft niet meten met andere 
Gelderse steden als Zutphen of Nijmegen. 

Fig. 2.4 Plattegronden van Arnhem in 1874, 1950 en 2009 

• • • • • 
• 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • 



• 
• 2.3 VISIE ARNHEM 

• Hoe zou je Arnhem het beste kunnen omschrijven? Cultuurstad? Winkelstad? Of Parkstad? De Stadsvisie Arnhem 2015 probeert 
hier helderheid in te scheppen door het formuleren van een duidelijke identiteit. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Fig. 2.5 Arnhem heeft verschillende identiteiten 
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Stadsvisie Arnhem 2015 onderscheidt vier pijlers die de stad 
momenteel kenmerken: 

1. Fysiek. 'Arnhem oogt als zijnde vakantie' 
Defysiekestadwordtgekarakteriseerddoordelandschappelijke 
ligging op de grens van de Veluwe en de Betuwe. De Rijn splitst 
de stad op in Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid. Het noordelijke 
deel met haar heuvels en bossen is gelegen op een stuwwal 
die het einde van de Veluwe vormt en doet on-Nederlands 
aan, waardoor dit deel oogt als zijnde vakantie. Het zuidelijke 
platte deel ligt in het polderlandschap van de Betuwe en is 
typisch Nederlands. De combinatie van de twee verschillende 
landschappen wordt beschouwd als typerend voor Arnhem. 
De verschillen tussen noord en zuid warden versterkt door het 
feit dat Arnhem-Noord het historiscihe hart van de stad vormt, 
terwijl Arnhem-Zuid vooral naoorlogse bebouwing kent. 
Bovendien is er een groat verschil in hoe de bewoners van 
Arnhem de beide stadsdelen beoordelen. Als men vraagt naar 
de aantrekkelijkheid van de stad, dan verwijst men naar de 
kenmerken van Arnhem-Noord: het bosrijke en heuvelachtige 
karakter, de vele parken en de grate villa's. Arnhem-Zuid wordt 
daarentegen minder positief beschreven, men vergelijkt het 
met Almere en Zoetermeer. De waardering voor dit stadsdeel 
is in de loop van de jaren echter wel gestegen. 

Arnhem-Noord 

Veluwe 

Stuwwallenlandschap 

Heuvelachtig 

Drage Zandgrond 

On-Nederlands 'oogt als zijnde vakantie' 

Historische hart van de stad 

Beoordeling: positief 

Fig. 2.6 De verschillen tussen Arnhem-Noord en Zuid 

2. Sociaal. 'Van 'well tot do' tot problematisch' 
Centraal bij het sociale karakter van Arnhem staat de 
tweedeling tussen rijk en arm, die omschreven wordt als 
varierend van 'well to do' tot problematisch. De rijke kant 
wordt verbonden met de villawijken in Arnhem-Noord, de 
arme kant met een aantal probleemwijken, die grotendeels 
ook in Amhem-Noord liggen. Zowel de rijke als de arme kant 
warden als kenmerkend voor Arnhem gezien. 
De tweedeling tussen rijk en arm heeft bovendien twee 
verschillende type Arnhemmers opgeleverd. Zo is er de 
Arnhemmer met een plat accent, die het hart op de tong heeft 
en open en eerlijk is en de stijve, terughoudende, nuchtere, 
kritische en afwachtende Arnhemmer. 

• • • • • • • • 3. Economie. 'Arnhem denkt groat' 
Arnhem is van een industriele stad met bedrijven als AKZO • 
Nobel en BASF een dienstenstad geworden. De stad wordt als 
een van de top-tien kantorensteden van het land beschouwd. • 
Daarnaast wordt de vrijetijdssector als een belangrijk element 
van de economie in Arnhem gezien. Daarbij is het winkelen • 
in de binnenstad van belang, Arnhem is 4e of Se winkelstad 
van het land, maar ook topattracties zoals Burgers Zoo, het • 
Openlucht Museum, het nationaal park de Hoge Veluwe en de 
Postbank. • 
Verder liggen er een aantal nieuwe kansen voor Arnhem, zoals 
de nieuwe halteplaats voor de hogesnelheidstrein (HST). Men • 
vindt de maat van sommige plannen echter te groat. "Arnhem 
denkt groat, maar is niet in staat om de grootheid van denken • 
terug te brengen naar de maat van Arnhem''. 

Arnhem-Zuid 
-

Betuwe 

Polderlandschap 

Plat/vlak 

Natte kleigrond 

Typisch Nederlands 

Naoorlogse bebouwing 

Negatief 
-

• • • • • • • • 
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4. Historie. 'Arnhem heeft de identiteit van oorlogsstad' 
De bekendheid van Arnhem in historisch opzicht is groter 
dan die van een gemiddelde provinciestad. De stad is nog 
steeds wereldwijd bekend vanwege operatie 'Market Garden' 
en de 'Slag om Arnhem; hoewel dit steeds minder wordt. Het 
stadscentrum is in deze periode voor een groot deel verwoest 
door bombardementen, waardoor veel cultuurhistorische 
elementen verloren zijn gegaan en Arnhem haar uitstraling 
verloor. De binnenstad wordt nu beschreven als 'karakterloos' . 

Arnhem bezit met andere woorden over een groot aantal 
beeldbepalende elementen. Grofweg kent de stad twee 
gezichten. Aan de ene kant is er het beeld van natuur en 
rust, aan de andere kant wil de stad groeien en bloeien. De 
stad kiest daarom niet voor het toekomstbeeld 'Verzorgd 
Arnhem' dat het groene imago centraal stelt, maar juist voor 
de tegenstellingen 'rust en vaart' en 'economie en ecologie'. De 
keuze valt op economische groei met behoud van ecologie: 
'Arnhem Natuurlijk Knooppunt'. 

De ligging 

Scheiding tussen Noord en Zuid 

Socia le tweedeling 

De groene omgeving 

De economie 

De culturele en recreatieve voorzieningen 

De historie 

. 

. 

. 

. . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

gunstige, centrale ligging 
een kruispunt van water-, spoor- en autowegen 
tussen twee natuurgebieden: Veluwe en de Betuwe 

gescheiden door de Rijn 
Arn hem-Noord: Veluwe, stuwwallenlandschap, 
heuvelachtig, droge zandgrond, on-Nederlands, positief 
Arnhem-Zuid: Betuwe, polderlandschap, plat/vlak, natte 
kleigrond, typisch Nederlands, negatief 
stad versus slaapstad 

tweedeling tussen rijk en arm 
villawijken versus volkswijken 
twee type Arn hemmers 

op de rand van de Veluwe en de Betuwe 
bossen, heuvels en veel parken 
'oogt als zijnde vakantie' 

diensten- en kantorenstad 

culturele voorzieningen: Gelders Orkest, Musis Sacrum 
veel topattracties: Openlucht Museum, Burgers Zoo 
4e of Se winkelstad van het land 

oorlogsstad: 'Market Garden; 'Slag om Arnhem' 

Fig. 2.7 Het grote aantal beeldbepalende elementen van Arnhem op een rijtje gezet 
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2.4 ARNHEM IN KAART 

In deze paragraaf wordt Arnhem in kaart gebracht. Er is 
daarbij gebruik gemaakt van de al eerder beschreven 
lagenbenadering. De benadering deelt de ruimte op in drie 
lag en: 
1. De ondergrond: water en groen; 
2. De netwerken: infrastructuur en het openbaar vervoer; 
3. De occupatie: de ruimtelijke inrichting (de bebouwing). 

Door middel van de lagenbenadering worden de 
eigenschappen en functies van de verschillende lagen in 
beeld gebracht. Elke laag zal afzonderlijk verder behandeld 
worden. 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • 
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BEBOUWING 
Arnhem wordt onderverdeeld in drie delen: Arnhem-Noord, 
Arnhem-Zuid en (Arnhem-)Centrum. 
Arnhem-Noord is het gedeelte van Arnhem ten noorden van 
de rivier de Rijn, met uitzondering van het gedeelte Arnhem
Centrum. De stad lag vroeger voornamelijk rond de St. 
Jansbeek in het huidige Sonsbeek, en heeft zich vanaf de 1 Oe 
eeuw uitgebreid naar het zuiden, naar het huidige centrum. In 
het begin van de 20e eeuw bereikt de stad de huidige grenzen 
van Arnhem-Noord. 
Arnhem-Noord bestaat uit de volgende wijken: Spijkerkwartier 
(ca. 1900), Arnhemse Broek (jaren '20), Presikhaaf-West (jaren 
'60), Presikhaaf-Oost (jaren '60), St. Marten/Sonsbeek-Zuid 
(ca. 1900), Klarendal (ca. 1830), Velperweg e.o. (jaren '30-'50), 
Alteveer (jaren'30) /Cranevelt (jaren '60), Geitenkamp (jaren 
'20), Monnikenhuizen (jaren '50 en '70), Burgemeesterswijk 
(ca. 1900) /Hoogkamp (jaren '30 en '50), Schaarsbergen (ca. 
1850), Heijenoord (19e eeuw en jaren '30) /Lombok (ca. 1900) 
en Klingelbeek e.o (jaren '30 en '40). 

Arnhem-Zuid is logischerwijs het gedeelte van Arnhem 
ten zuiden van de rivier de Rijn. Dit gedeelte heeft tot de 
20e eeuw nooit een echte ontwikkeling gekend. Bij het 
aanleggen van de eerste vaste Rijnbrug ontstonden er voor 
het eerst mogelijkheden om ook aan de zuidoevers van de 
Rijn te bouwen. Arnhem-Zuid komt echter pas goed onder 
de aandacht als het Rijk in de jaren '60 bepaalt dat Arnhem
Noord niet verder uit mag breiden. Uitbreiding vindt dus nu 
voornamelijk plaats in Arnhem-Zuid. 
Arnhem-Zuid bestaat uit de volgendewijken: Malburgen-West 
(jaren '50), Malburgen-Oost Noord (jaren '50), Malburgen-Oost 
Zuid (jaren '50, '60 en '70), Vredenburg/Kronenburg (jaren 
'70 en '80), Elden, Elderveld (jaren '70 en '80), De laar (jaren 
'70/'80), Rijkerswoerd (jaren '90) en Schuytgraaf (jaren '00). 

Arnhem Centrum, ofwel de oude binnenstad, beslaat 
grotendeels het gebied dat vanaf de 1 Oe eeuw tot en met 
de 19e eeuw de stad Arnhem was. Het centrumgebied wordt 
begrensd door de singels aan de noordkant, de Rijn aan de 
zuidkant en de twee bruggen aan de oost- en westkant. 

• 
De wijken in Arnhem kennen, zoals ook in de visie Arnhem • 
te lezen was, een grote tweedeling tussen rijk en arm. Zo 
heeft met name Arnhem-Noord een aantal rijke wijken met • 
een zekere allure, zoals Spijkerkwartier, Burgemeesterswijk, 
Hoogkamp en Heyenoord/Lombok. Daarnaast zijn er een • 
aantal wijken die op de lijst van veertig probleemwijken staan. 
Dit zijn Presikhaaf, Klarendal, Arnhemse Broek en Malburgen- • 
Oost Noord en Zuid. 

• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
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• 
• 
• • • • 
• Probleemwijken 

Fig. 2.9 De wijken van Arnhem-Noord en Zuid 
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OPENBAAR VERVOER 
Arnhem heeft een uitgebreid openbaar vervoersnetwerk. Het 
heeft vier treinstations: Arnhem Centraal, Arnhem Velperpoort, 
Arnhem Presikhaaf en Arnhem Zuid. Bovendien heeft Arnhem 
sinds 2000 een halteplaats voor de hogesnelheidstrein van 
en naar Duitsland gekregen, de ICE trein. De aansluiting op 
het Europese hogesnelheidsnet biedt nieuwe kansen voor 
Arnhem. Het huidige station Arnhem Centraal wordt in dit 
kader vervangen door een nieuwe transferhal en uitgebreid 
met een vierde eilandperron. Bij het gereedkomen van het 
station verkrijgt het de status van een wereldstation. 
Verder staat Arnhem bekend om zijn trolleybusnetwerk, dat 
een van de grootste in West-Europa is. 

• • • • • • • • 
I 

I 

• • 
I 

• • • • • • • • • • 
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- Buslijnen 
• • • Spoorwegen 
Fig. 2.1 O Arnhem beschikt over een uitgebreid openbaar vervoersnetwerk 
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INFRASTRUCTUUR 
Arnhem ligt op een kruispunt van grote wegen, zowel het 
oost-west verkeer (A 12) als het noord-zuid verkeer (ASO) 
doorkruisen de stad. Andere grote wegen zijn de A325 richting 
Nijmegen en de A348 richting Zutphen. 
Binnen de stad zelf speelt de centrumring, ofwel de singe!, 
een belangrijke rol. Vanaf de ring lopen verschillende 
radialen naar buiten, ender andere de Amsterdamseweg, de 
Apeldoornseweg, de Velperweg en de Johan de Wittlaan. 

Er zijn echter wel problemen met de bereikbaarheid van de 
stad. De stadsregio Arnhem-Nijmegen is een van de grootste 
stedelijke gebieden van Nederland en dit levert knelpunten 
op, bijvoorbeeld de autosnelweg A325 die van Nijmegen naar 
Arnhem loopt. 
Wei is er voldoende parkeergelegenheid aanwezig. In en rond 
het centrum van Arnhem zijn zes parkeergarages en ruim 4340 
parkeerplaatsen voor bezoekers van het centrum. Daarnaast 
is er nog het transferium bij het Gelredome. 

• 
• 
• • • • • • • 
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• • • • 
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Utrecht 

Nijmegen 
Tiet 

Apeldoorn 

Fig. 2.11 De centrumring met de radialen naar het buitengebied vormen de dragers van de stad 
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LANDSCHAP, NATUUR EN ECOLOGIE 
Arnhem wordt gekarakteriseerd door de landschappelijke 
ligging op de grens van de Veluwe en de Betuwe. Het 
noordelijke deel is gelegen op de flanken van de Veluwse 
stuwwal, het zuidelijke deel in het polderlandschap van de 
Betuwe. De delen worden gescheiden door de Rijn. Dit levert 
drieverschillende landschappen op: het stuwwallenlandschap, 
het rivierenlandschap en het polderlandschap. De natuur in 
Arnhem kent dan ook een grote rijkdom en diversiteit. 

Stuwwallenlandschap 
Ten noorden van de stad liggen de uitgestrekte bossen en 
heidevelden op de heuvelachtige droge zandgrond van 
de Veluwe. De stedelijke structuur van dit gedeelte wordt 
gekenmerkt door de zogenaamde vinger- of wiggenstructuur. 
De drie groene wiggen bestaande uit parken en landgoederen, 
welke Arnhem de bijnaam van 'Parkstad' hebben opgeleverd, 
vormen een scherp contrast met de stedelijke vingers met 
weinig groen. De oostelijke wig wordt gevormd vanaf 
begraafplaats Moscowa tot park Presikhaaf. In het westen 
bestaat de wig uit landgoederen van onder andere Mariendaal 
en Warnsborn. Tussen deze twee wiggen ligt de monumentale 
groene wig van park Sonsbeek, welke doordringt tot aan het 
centrum van de stad. De continu'iteit van het groen in deze 
wiggen staat echter onder grote druk, waardoor de beken al 
grotendeels onder de grond zijn verdwenen. 
Een andere belangrijke structuurdrager van Arnhem-Noord 
is de Singel rond de binnenstad, bestaande uit monumentaal 
parkgroen. Dit groen staat evenzeer onder druk door de 
benodigde ruimte voor het verkeer. 

Dit stuwwallenlandschap vormt de basis voor een groot scala 
aan ecosystemen. Het aantal verschillende dierensoorten 
strekt zich dan ook uit van grote zoogdieren als het wild zijn 
tot aan de havik, specht en eekhoorn. Het gebied is vooral 
zo waardevol vanwege de mogelijkheden die het biedt voor 
dieren die een uitgestrekt, aaneengesloten gebied als habitat 
hebben. 

• 
Rivierenlandschap • Het rivierenlandschap vormt een grote open ruimte met 
fraaie panorama's en ligt dwars door de stad. Het contrast • 
tussen de stenige kade aan de noordzijde en de groene 
uiterwaarden aan de zuidzijde levert afwisselende beelden. • 
De ruimte tussen de dijken is bestemd voor waterafvoer en 
waterberging. Het vormt een dynamisch gebied met period es • 
van laag- en hoogwater. 

• Het rivierenlandschap levert weer hele andere planten- en 
dierensoorten op dan het stuwwallenlandschap. Karakteristiek • 
voor dit dynamische rivierenlandschap zijn soorten als 
kwartelkoning en amfibieen, maar ook de bloemrijke dijken • • 
met ieder hun eigen stroomdalflora. 

Polderlandschap 
De stad in de polder (Presikhaaf, 't Broek en Arnhem-Zuid), 
gebouwdopdevlakkenattekleigrond,heefteengroenstructuur 
die vooral door de stedenbouwkundige opzet bepaald is en 
in veel mindere mate reageert op de onderlegger. Zo zijn de 
oorspronkelijke polderlinten (dijken en ontginningswegen) 
deels verborgen en op de achtergrond geraakt. Een nieuwe 
heldere stedelijke groenstructuur ontbreekt echter. De 
dijken met brede landschappeli~ke groenzones vormen de 
belangrijkste dragers van die groenstructuur. Daarnaast zijn 
nieuwe infrastructuurlijnen (Nijmeegseweg, Batavierenweg 
en spoorlijn), begeleid door water en groen, aan het stedelijk 
gebied van Arnhem-Zuid toegevoegd, die ook als ruimtelijke 
dragers functioneren. Deze 'groenblauwe lijnen' vormen de 
landschappelijke verbindingen tussen Rijn en Betuwe. Het 
water neemt in tegenstelling tot Arnhem-Noord wel een grote 
plaats in het landschap in. Over het algemeen kan echter 
gesteld worden dat het beeld diffuus is met weinig identiteit. 

In het polderlandschap vinden we weer andere ecosystemen. 
Voor de poldergebieden zijn vooral soorten van belang die 
gebonden zijn aan water en oevervegetatie, zoals de kleine 
karekiet. 

• 
I 

• • • 
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Fig. 2.12 De ligging van Arnhem op de grens van de Velulwe en de Betuwe levert drie verschillende landschappen op 
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Ecologische hoofdstructuur 
Arnhem speelt een belangrijke rol in de Ecologische 
Hoofdstructuur van Nederland, want zowel de Veluwe als 
het Rivierenlandschap vallen hieronder. Deze gebieden 
zijn aangewezen in het kader van gebiedsbescherming 
van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Beide richtlijnen vestigen 
hun aandacht op zowel op het beschermen van bijzonder 
waardevolle gebieden als op het beschermen van zeldzame 
en bedreigde dier- en plantensoorten. De Ecologische 
Hoofdstructuur richt zich verder op: 

- meer groen in en om de stad; 
- behouden van de verscheidenheid en de kwaliteit van het 
landschap; 
- meer ruimte voor water; 
- het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. 

8e r ~d~ tHS 

Fig. 2.13 De Ecologische Hoofdstructuur van Nederland 

Vogel- en Hab1talrichtlijngebieden 
_,...-; ~ 

Hab1la lrichtl Jn 

Fig. 2.14 Vogel- en Habitatrichtlijngebieden 
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• • Fig. 2.15 Arnem-Noord met een duidelijke groene wiggenstructuur versus het diffuse beeld in Arnhem-Zuid 
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• 
2.5 TOT SLOT Meinerswijk als uiterwaardengebied biedt hiervoor prachtige • 

mogelijkheden. 
In dit hoofdstuk is veel informatie over Arnhem aan het licht • 
gebracht. Wat zijn belangrijke punten om mee te nemen in de 
ontwerpfase? 

Ligging Arnhem 
De ligging van Arnhem heeft zowel strategische als 
landschappelijke kwaliteiten. De stad ligt op een kruispunt 
van wegen en kan daardoor als aantrekkelijke stad voor de 
regio fungeren door er bepaalde recreatiemogelijkheden 
en voorzieningen te plaatsen. In het ontwerp moet dus ook 
rekening worden gehouden met mogelijke bezoekers van 
buitenaf. 
Het feit dat Arnhem tussen twee grote natuurgebieden ligt 
zou meer benadrukt kunnen worden. Tot nu toe worden 
alleen de kwaliteiten van de Veluwe benut, terwijl de Betuwe 
ook veel te bieden heeft. 

Arnhem behoort tot de stadsregio Arnhem-Nijmegen. De 
stadsregio heeft tot doel het behouden en versterken van de 
kwaliteiten van hetgebied omdaarmeebewonersen bedrijven 
te binden aan de regio. Meinerswijk kan hierin een belangrijke 
taak vervullen, bijvoorbeeld op het punt van het ontwikkelen 
van een groot landschapspark met recreatieve routes en het 
tot stand brengen van ecologische verbindingen. 

Historie Arnhem 
Arnhem kent een lange geschiedenis met enerzijds 
tegenslagen en anderzijds positieve ontwikkelingen. Een van 
de grootste ram pen was de complete verwoesting van de stad 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij de heropbouw stond de 
bouw van veel en goedkope woningen voorop. Dit is de stad 
uiteindelijk niet ten goede gekomen, vooral het centrum van 
Arnhem niet. Het verleden is niet meer zichtbaar, waardoor 
het de sfeer mist die steden als Nijmegen wel bezitten. In 
het ontwerp moet daarom nagedacht worden over hoe deze 
cultuurhistorische elementen weer onderdeel van de stad 
kunnen worden. 
Een van de positiefste ontwikkelingen is het ontstaan van 
de vele fraaie parken in Arnhem-Noord, die Arnhem de 
bijnaam Parkstad hebben opgeleverd. Het is belangrijk 
deze kwaliteiten in te zien, te behouden en te versterken. 

Stadsvisie Arnhem 
In de visie komt naar voren dater een grote scheiding bestaat 
tussen Arnhem-Noord en Zuid, waarbij Arnhem-Zuid als 
onaantrekkelijk en negatief wordt beschouwd. Met een goed 
plan voor Meinerswijk dat de kwaliteiten van het zuiden 
naar voren brengt en verbindingen legt met het centrum en 
omliggende wijken, zou Arnhem-Zuid van dit slechte imago 
af kunnen komen. 
Verder hebben we kunnen lezen dat Arnhem een heleboel 
kenmerken of eigenlijk identiteiten bezit. Een aantal van deze 
kenmerken zouden in Meinerswijk versterkt kunnen worden, 
zoals 'Groene stad aan de Rijn'. In het ontwerp moet daarom 
worden nagedacht over wat het plan voor de stad gaat 
betekenen. 

Arnhem in kaart 

• 
• • 
• • • • 
• Wat opvalt bij de bebouwing van Arnhem is dat Meinerswijk 

vrij centraal ligt tussen diverse woonwijken. In het ontwerp 
kan hierop in worden gespeeld door verbindingen met de • 
omliggende wijken te ma ken, zodat bewoners eerder geneigd • zijn een ommetje door het gebied te maken. Bovendien zal 
het de samenhang in Arnhem-Zuid verbeteren. 

Meinerswijk is qua openbaar vervoer goed te bereiken . 
Eventueel is het mogelijk een extra bushalte te plaatsen bij 
een nieuwe entree van Meinerswijk. 
Ook met de auto is het gebied goed te bereiken door de 
ligging aan een grote weg. 

Meinerswijk behoort tot het rivierenlandschap. Bij het 
ontwerp dient het landschap als onderlegger te worden 
gebruikt, zodattypische kenmerken van het rivierenlandschap 
bewaard blijven en ook de aanwezige flora en fauna kunnen 
overleven. Zo kan voorkomen worden dat het landschap 
verandert in structuur- en identiteitsloos gebied, zoals dat in 
het polderlandschap is gebeurd. 
Verder moet rekening worden gehouden met het feit dat 
het rivierenlandschap onderdeel is van de Ecologische 
Hoofdstructuur. Dit betekent dat er een grote mate van 
gebiedsbescherming is. 

• 
• 
• • • • 
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e Een analyse op het schaalniveau van de Rijn 
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3. RUIMTE VOOR DE RIVIER 
• 
• 
• Na een grondige analyse over de stad Arnhem, wordt er nu een stukje verder ingezoomd. Het plangebied is een 

uiterwaardengebied aan de zuide/ijke oever van de Rijn. In dit hoofdstuk zullen we ons hierop focussen. Ats eerste wordt de Rijn • 
in het a/gemeen besproken. Hoe zit het met de waterstanden en de kwaliteit van het water? Wat zegt de be/eidslijn 'Ruimte voor 
de Rivier'? Dit wordt gevo/gd door een analyse naar de rivierzone. Hoe heeft de rivierzone zich in de loop der jaren ontwikkeld? • 
Hoe ziet de huidige rivierzone eruit en welke plannen spelen zich fangs de rivierzone af? 

3.1 DE RUN 

De rivierde Rijn ontspringtopeen hoogtevan 1602 meter in de 
Zwitserse Alpen en wordt gevoed door regen- en smeltwater. 
Met een lengte van 1324 km is de Rijn een van de langste 
rivieren van Europa. De rivier stroomt achtereenvolgens door 
Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Nederland. 
Als de Rijn bij Spijk ons land binnenkomt splits het meteen. Het 
grootste deel van het Rijnwater stroomt via de Waal richting 
Noordzee, het overige deel wordt via het Pannerdensch 
Kanaal afgevoerd. Het Pannerdensch Kanaal verdeelt het 
water vervolgens over de Nederrijn/Lek en de IJssel 

De waterstanden van de Rijn zijn zeer grillig en kunnen 
gedurende het jaar meters verschillen. We spreken van 
hoogwater als de waterstand bij Lobith het peil van+ 14 meter 
NAP overschrijdt. Het hoogterecord staat op 16,87 meter in 
1926 (16,64 meter in 1995) en het laagterecord op 6,90 meter 
in 2003. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de 
bodemdaling van de rivier. 

Over het jaar gemiddeld bedraagt de afvoer van de Rijn ca. 
2200 m3/s. De afvoeren van 1926 en 1995 waren ca. 13.000 
m3/s. In extreme gevallen kan dit zelfs oplopen tot zo'n 16.000 
m3/s. De kans hierop is 1 /1250 per jaar. Het onderhoud van de 
dijken en de inrichting van de uiterwaarden zijn afgestemd op 
dergelijke extreme afvoeren (Wet op de Waterkering). Door 
de klimaatverandering zal de jaarlijkse neerslag echter gaan 
toenemen. Rijkswaterstaat verwacht daarom dat de eens-per-
1250-jaar afvoer in het jaar 2050 ongeveer 18.000 m3 Is zal 
gaan bedragen. Het Rijk heeft besloten dit op te vangen door 
de rivieren meer ruimte te geven. In 2006 is daarom de PKB 
Ruimte voor de Rivier opgesteld (zie kader). 

Fig. 3.1 De Rijn voert door vier landen alvorens het Nederland bereikt 

• • 
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De waterkwaliteit van de rivier is drastisch veranderd door 
lozingen van huishoudelijk en industrieel afvalwater en 
door uitspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen 
uit landbouwgrond. Niet alleen het rivierwater, maar ook de 
rivierbodems zijn zwaarvervuildgeraakt. Vee I I even isdaardoor 
uit de Rijn verdwenen. Bovendien is de waterkwaliteit voor 
Nederland van direct belang, omdat het gebruikt wordt om 
drinkwater van te ma ken . 
lnmiddels is de kwaliteit gestegen door de bouw van 
rioolwaterzuiveringsinstallaties en strengere regels en 
afspraken met de verschillende stroomopwaarts gelegen 
landen. Onze drinkwatervoorziening is weer veilig gesteld. 
Bovendien wordt geprobeerd om oude flora en fauna 
weer terug te brengen door middel van ecologisch herstel. 
Er wordt echter nog steeds gewerkt aan het verbeteren 
van de waterkwaliteit. Met name de vervuilde water- en 
uiterwaardbodems moeten nog worden aangepakt . 

De Rijn is een van de drukst bevaren rivieren ter wereld. De Rijn 
vormt de schakel tussen het Rotterdamse havengebied en de 
industriegebieden in Nederland, Belgie, Duitsland, Frankrijk 
en Zwitserland. Naast dit grootschalige goederenvervoer 
is er ook veel toerisme op de Rijn te vinden in de vorm van 
rondvaartenboten en cruiseschepen. De Rijn is daardoor van 
groot economisch belang . 

Fig. 3.2 De Nederrijn speelt een belangrijke rol in de waterafvoer 

Ruimte voor de Rivier 
In de afgelopen eeuwen zijn de rivieren ingeklemd komen 
te liggen tussen hoge dijken. Het land achter deze dijken 
wordt steeds intensiever gebruikt met meer mensen en 
meer welvaart. Met nieuwe dijkversterkingen wordt de 
kans op overstroming kleiner, maar als het toch misgaat zijn 
de gevolgen juist groter. Om in te spelen op toekomstige 
klimaatveranderingen met hogere rivierafvoeren, kiest het 
kabinet daarom voor een meer duurzame oplossing: ruimte 
voor de rivier. In de PKB Ruimte voor de Rivier wordt een 
pakket maatregelen vastgesteld waarbij het water !anger 
wordt vastgehouden, afvoerpieken worden afgevlakt door 
tijdelijke berging en de afvoercapaciteit van de rivieren 
wordt vergroot door ze meer ruimte te geven. 

De PKB Ruimte voor de Rivier heeft drie doelen: 
1. In 2015 kan de maatgevende rivierafvoer van 16.000 m3/s 
veilig door de Rijntakken stromen; 
2. Door de maatregelen die hiervoor nodig zijn, verbetert 
ook de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied; 
3. De extra ruimte die de rivier in de loop van de eeuw nodig 
kan hebben als klimaatveranderingen verder doorzetten, 
blijft daarvoor beschikbaar. 

In de PKB Ruimte voor de Rivier staat welke maatregelen 
het kabinet voor deze doelen wit inzetten. Voorbeelden zijn: 
uiterwaardverlaging, dijkteruglegging, kribverlaging en 
zomerbedverdieping. Dijkversterking is alleen opgenomen 
als andere maatregelen niet geschikt of te duur zijn . 
Veel van deze maatregelen zullen pas over enkele jaren van 
start gaan. Om te voorkomen dattot die tijd ontwikkelingen 
plaatsvinden die de rivierverruiming belemmeren, zijn 
zowel buiten- als binnendijkse gebieden via de PKB Ruimte 
voor de Rivier gereserveerd. 
Men wit de maatregelen zoveel mogelijk integreren 
met andere maatregelen op het gebied van ruimtelijke 
ordening en grondgebruik. Zo kunnen de rivierverruimende 
maatregelen waar mogelijk gelijktijdig worden benut 
voor versterking van de Ecologische Hoofdstructuur en 
voor herstet en verbetering van de landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten. Tevens kan tegemoet 

' worden gekomen aan de toenemende vraag naar 
recreatiemogelijkheden. 
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Historie rivierloop 
De Rijn heeft door de eeuwen heen een aantal ruimtelijke 
transformaties ondergaan. Globaal kan de geschiedenis van 
de rivier in drie periodes worden verdeeld: 
- De periode waarin de Rijn haar oorspronkelijke verloop had 
(tot 1530); 
- De periode na de verlegging van de Rijn ( 1530-1935); 
- De periode vanaf de aanleg van de John Frost-brug. 

In de eerste periode, gedurende de Romeinse tijd, werd de 
rivier grotendeels beheerst door de Romeinen. De Rijn vormde 
een zwaar bewaakte grensrivier. Vanaf dan wordt de rivier 
steeds meer gebruikt om goederen over te transporteren. 

Rivierbeddingen in Romeinse en vroegmiddeleeuwse tijd 
- Rijnbedding in late middeleeuwen en 16e eeuw 
• Moderne loop van de Rijn, sinds 16e eeuw 
Fig. 3.3 De Rijn heeft een aantal transformaties ondergaan 

• 
De ontwikkelingen en groei van Arnhem hadden grote • 
invloed op de Rijn. Zo laat Hertog Karel van Gelre de loop van 
de Rijn in 1530 verleggen, zodat deze tegen de stad aan komt • 
te liggen. De Rijn fungeerde daardoor nog meer als een bron 
van inkomsten: tolgeld, veergeld en handel. • 

In de laatste eeuw word en de Rijn en uiterwaa rden voorna mel ij k • 
gebruikt voor industrie doeleinden, zoals de steenfabricage. 
In 1933 wordt de eerste vaste brug over de Rijn aangelegd, • 
waarna al snel de bouw van twee andere bruggen volgden. 
In de Koude Oorlog wordt de rivier bovendien ingezet aan • 
verdedigingsmiddel. 

• • 
• • • • • • • • • • • • • • 
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• 3.2 RllVERZONE ARNHEM 

• • 
• 

Historie rivierzone 
Er is in de vorige eeuw veel veranderd in het rivierengebied 
van Arnhem. De mens heeft hier grote invloed op gehad. Op 
de kaarten op de volgende bladzijde is deze ontwikkeling 
goed af te lezen. 

• Op de kaart van 1850 is te zien dat de Meinerswijkse Polder, 
de Arnhemse Stadswaarden en de Malburgsche Polder samen 

• een brede uiterwaard vormden. Dit brede rivierbed van de 
Rijn was aanvankelijk de logische zuidelijke grens van de 

• stad Arnhem. Bij de schipbrug in Meinerswijk lag alleen het 
buurtschap de Praets. De Praets vormde het beginpunt van 

• een trekvaart tussen Arnhem en Nijmegen, de Grift. 

• 
• • • • • • • • • • • • • 

De kaartvan 191 O maakt duidelijk dat het uiterwaardengebied 
sindsdien nog niet veel veranderd is. De Grift is inmiddels wel 
verdwenen en het eerste kleine stukje aan de overkant van de 
Rijn wordt bij de stad getrokken, de Stadswaarden . 

De kaart van 1960 laat zien hoe de eerste verstedelijking 
plaatsvond in de Arnhemse uiterwaarden. De schipbrug is 
dan vervangen door een vaste Rijnbrug. De wijk Malburgen 
komt op een eiland in de uiterwaarden te liggen en neemt 
een aanzienlijk deel van het oorspronkelijke stroombed van 
de rivier in. Het uiterwaardengebied krimpt . 

Op de kaart uit 1999 staat Arnhem-Zuid in zijn voile omvang 
afgebeeld. De gehele Malburgsche Waard is achter een 
waterkerende dijk gebracht en volgebouwd. Het gevolg 
hiervan is een smalle flessenhals in het rivierbed. Ter 
compensatie is de Groene Rivier ontstaan, gelegen aan de 
zuidkant van Stadsblokken. Via sluizen wordt bij hoogwater 
Meinerswijk als stroomgebied in de rivier opgenomen. 
Toch blijft er een duidelijk verschil tussen de noordelijke en 
zuidelijke oever van de Rijn. Het noorden heeft een stedelijk 
waterfront en het zuiden blijft grotendeels groen . 

1850 

Fig. 3.4 Het uiterwaardengebied wordt steeds smaller 
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Fig. 3.5 lmpressie van de huidige rivierzone 
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Fig. 3.6 lmpressie van de huidige rivierzone 
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De huidige rivierzone 
Op de vorige pagina's wordt door middel van panoramafoto's 
een beeld geschetst van de huidige rivierzone Arnhem. Wat 
opvalt is het verschil tussen het noordelijke en zuidelijke 
rivierfront (zie foto's 4 en 6). Arnhem-Noord beschikt over 
een stedelijk rivierfront met veel activiteit, terrasjes, verkeer 
en een stenige kade. Daarentegen is de kade in het zuiden 
heel natuurlijk, groen en rustig. Verder zien we op de foto's 
activiteiten en gebieden die eigen zijn aan een rivierfront, 
zoals een jachthaven, een boulevard met terrasjes, wandel- en 
fietspaden, waterrecreatie, woonboten en natuur. 

Toch rijst de vraag of de relatie met het water wel overal zo 
optimaal is. Het uitzicht op de rivier wordt op veel plekken 
verstoord door autoverkeer en parkeerruimte. De aanwezige 
jachthaven straalt weinig uit en het centrum ligt vrij afgesloten 
van de rivier, waardoor de aanwezigheid van de Rijn niet 
voelbaar is. 

Fig. 3.7 Overzicht van de panoramafoto's 

• 
De rivierzone beschikt dus wel over een aantal watergerichte • 
functies, maar van een heel aantrekkelijk en levendig 
waterfront kan men niet spreken. De rivierzone beschikt • 
echter wel over de potentie om zich te ontwikkelen tot een 
plek met veel (verblijfs)kwaliteit. • 

• • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
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De toekomstige rivierzone 
De gemeente Arnhem realiseert zich dat de rivierzone, zoals 
deze er nu bij ligt, te weinig benut wordt. Er is nauwelijks een 
relatie tussen de Rijn en de binnenstad, een continuerend en 
aantrekkelijk waterfront ontbreekt, er is weinig watergebonden 
bedrijvigheid en de verblijfskwaliteit is op sommige plekken 
zeer gering. Dit is voor de gemeente reden genoeg om de 
rivierzone aan te pakken . 

De rivierzone wordt op een drietal plaatsen met elk een eigen 
plan aangepakt: Rijnboog, Centrum-Oost en Stadsblokken
Meinerswijk. In Rijnboog speelt de aanleg van een nieuwe 
haven een belangrijke rol. Bij het masterplan Centrum-Oost ligt 
de nadruk op het aanleggen van een wandelboulevard, die de 
verblijfskwaliteit ten goede moet komen. Voor Stadsblokken
Meinerswijk is de gemeente nog bezig met het opstellen van 
een ontwikkelingsvisie. Dit komt in het volgende hoofdstuk 
aan bod. In plaats daarvan wordt in dit hoofdstuk het 
afstudeerproject van E. de Wit voor het gebied Stadsblokken 
besproken. Met dit plan wordt een tweede waterfront aan de 
andere kant van de Rijn gecreeerd . 

Fig. 3.8 De rivierzone wordt door middel van afzonderlijke plannen aangepakt 
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RIJNBOOG ARNHEM (2004) 

Fig. 3.9 Sfeerbeeld van de haven 

Fig. 3. 10 Maquette van de haven 

Fig. 3. 11 Plan Rijnboog 
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De stad Arnhem ligt heden ten dage met de rug naar de Rijn 
gekeerd. De aantrekkingskracht van het waterfront en de 
levendigheid is er zeer gering. Masterplan Rijnboog Arnhem 
(2004) wil hier verandering in brengen door het verbeteren 
van de samenhang tussen station, binnenstad en Rijn . 
Andere doelstellingen zijn: 
• Bijdragen aan de revitalisering van de binnenstad; 
• Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte; 
• Creeren van aantrekkelijke binnenstedelijke woonmilieus; 
• Versterken van de economische vitaliteit van Arnhem; 
• Ruimte maken voor een rijk scala aan culturele functies; 
• Creeren van een gebied waar Arnhemmers trots op zijn. 

Centraal in het plan staat de openbare ruimte en de aanleg 
van een nieuwe haven. 
De dragers van de ruimtelijke structuur zijn de stadspleinen 
en voetgangersroutes, die de delen van het gebied 
doorkruisen en de verschillende activiteiten met elkaar 
in contact brengen. Het plan bestaat uit twee belangrijke 
oost-west assen: tussen station en Kerkplein en centrum 
en waterfront. Het waterfront wordt opgewaardeerd tot 
wandelpromenade en stadsfront met woningen, winkels, 
restaurants, cafes en cultuurfuncties. Daarnaast !open er ook 
een aantal verticale assen metals belangrijkste de haven, die 
als verbindingsschakel tussen historische kern en het water 
fungeert. 
Met de aanleg van een stadshaven wordt nieuwe 
levendigheid in het gebied gebracht. De haven maakt 
nieuwe verbindingen mogelijk en vormt een uitstekend 
gebied voor het toevoegen van een veelheid aan functies 
die eigen zijn aan een stadscentrum. Het gebied wordt een 
mengeling van cultuur en vermaak (winkels, bioscoop), van 
wonen en bedrijvigheid. Het centrum zal qua ruimte en 
functies dus flink uitbreiden. De haven wordt het symbool 
van de nauwe relatie tussen stad en rivier. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Het gebied Centrum-Oost is gelegen aan de rivier de Rijn, 
aan de oostzijde van de binnenstad. Voorheen lag het in de 
stedelijke periferie en had het een bedrijvenbestemming . 
Momenteel is Centrum-Oost sterk in ontwikkeling. Het maakt 
een transformatie door naar een nieuw stedelijk gebied met 
een mix aan functies. Het vormt het overgangsgebied tussen 
binnenstad en bedrijventerrein met in de directe nabijheid 
de Rijn. Om de ontwikkelingen meer te structureren heeft 
de gemeente Arnhem een ontwikkelingsvisie opgesteld. De 
visie heeft de volgende ambities: 
• Passende bestemmingen voor vrijkomende locaties; 
• Samenhang in plaats van de huidige verbrokkelde 
ruimtelijke structuur; 

Wederzijdse afstemming van ruimtegebruik en 
milieucontouren; 
• Hoogwaardige inrichting en continu'iteit in de openbare 
ruimte, met name de promenadefunctie lang de rivier; 
• lntensief ruimtegebruik; 
• Recht doen aan de 'uniciteit van de plek'; 
• Ruimtelijke en programmatische afstemming op de stad als 
geheel. 

De ontwikkelingsvisie geeft Centrum-Oost een nieuw 
programma. Het programma gaat uit van een (functie) 
zonering van zwaardere vormen van bedrijvigheid in het 
oostelijk deel naar zones voor lichtere bedrijvigheid en 
verblijfsfuncties in de richting van de binnenstad en de 
rivier. Er is ruimte voor een grote mix aan functies, waarbij 
gezocht wordt naar combinaties van wonen, werken en 
voorzieningen met onder meer cultuur en ontspanning . 
Centrum-Oost wordt bovendien voorzien van een nieuwe 
ruimtelijke structuur, die aanhecht op de binnenstad en de 
rivier. Deze nieuwe structuur wordt bepaald door markante 
lijnen, zoals de Westervoortsedijk en de Nieuwe Kade . 

In het plan wordt tevens een nieuw waterfront met 
wandelboulevard richting centrum opgenomen. De 
bouwblokken zijn naar de Rijn georienteerd en bestaan 
uit een mix van woningen en voorzieningen, die voor een 
levendig, stedelijk beeld en een behaaglijk verblijfsklimaat 
moeten zorgen . 

ARNHEM CENTRUM OOST (2004) 

Fig. 3.12 Relatie centrum en Centrum-Oost 

Fig. 3.13 Plan Centrum-Oost 
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STADSBLOKKEN ARNHEM (2004) 

Fig. 3.14 Ontwerp +8,22 m NAP 

Fig. 3.15 Ontwerp + 15.00 m NAP 

40 

Stadsblokken ligt momenteel voor een groat gedeelte braak 

• • • 
en wordt gezien als een leegte in de stad. Het kernprobleem • 
hier is de ligging tussen de rivier en de stad. Claims om 
Stadsblokken te bestemmen voor bebouwing zijn moeilijk in • 
overeenstemming te brengen met de waterbergingsfunctie 
van het uiterwaardengebied. • 

Bovendien heeft Stadsblokken door haar ligging potenties • 
om het imago van Arnhem als Culturele Rivierstad tot uiting 
te brengen. Erwordt daarom ruimte gecreeerd voor culturele • 
voorzieningen. Stadsblokken krijgt daarmee de identiteit 
van Culturele Campus. • 

Het gebied wordt in twee en verdeeld door de Stadsblokken
weg. Het noordelijk deel zoekt aansluiting op het stedelijk 
gezicht met stedelijke dichtheden, orientatie op markante 
gebouwen in de binnenstad, havens en een boulevard. Het 
zuidelijk deel richt zich op het landelijk gezicht met natuur, 
Groene Rivier en dynamiek van het water. 
De structuur wordt verder door een aantal componenten 
bepaald:zichtlijnennaarlandmarksenomgevingskenmerken, 
de huidige waterstructuur, de watervrije gebieden bij 
hoogwater, de hoogteverschillen, de huidige groenstructuur 
en de infrastructuur. Dit verdeelt Stadsblokken in drie 
gebieden, die elk een eigen identiteit krijgen: het Stedelijk 
Front, de Landtong en de Grasymptoot. Het wisselende 
waterpeil wordt overal op een andere manier ervaren. 

Het Stedelijk Front ligt aan de noordzijde en richt zich op het 
stedelijk gezicht. Het raster van de bouwblokken ontstaat 
door de zichtlijnen op de Eusebiuskerk. De bouwblokken 
zijn compact en bieden ruimte aan verschillende 
woontypologieen, zoals stads- en atelierwoningen en 
diverse reclame- en ingenieursbureaus. De bebouwing 
is bovendien georienteerd op de aanwezigheid van de 
Nederrijn. Accenten in hoogten van de bebouwing lopen 
parallel aan de rivier en er wordt een waterfront gevormd. 
Bij stijgend waterpeil verdwijnt de onderste verdieping van 
de blokken in het water of zelfs de gehele kade. 

• • • • • • • • 
I 

• • • • 
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De Landtong heeft een noordzuid-orientatie. De compacte 
bouwblokken staan loodrecht op de kades gesitueerd. De 
vier torens gaan een relatie aan met hoge gebouwen aan 
de overzijde van de rivier zoals de hoge torens bij Arnhem 
Centraal. De hoogteaccenten van de bouwblokken zijn 
daarentegen noordzuid georienteerd. De Landtong kent een 
meer publiek karakter met meer culturele voorzieningen dan 
het Stedelijk Front, bijvoorbeeld een nieuwe schouwburg, 
galerijen, boetiekjes en expositieruimten. Bovendien wordt 
gaat in dit deel de openbare ruimte meer de confrontatie 
aan met het water. De Landtong heeft drie maaivelden: een 
maaiveld tussen de bouwblokken, een hoger- en een lager 
gelegen kade. Bij hoogwater verdwijnt de laagst gelegen 
kade en biedt in combinatie met de onderste parkeergarage 
ruimte aan het water . 

De Grasymptoot ligt in het zuidelijke gedeelte van 
Stadsblokken en richt zich op het landelijk gezicht. In deze 
zone zijn geen hoge gebouwen te vinden zodat de orientatie 
gericht blijft op de omliggende natuur. De structuur wordt 
bepaald doorzichtlijnen op de Groene Rivi er. DeGrasymptoot 
bevat bovendien een park dat verschillende functies vervult: 
ontmoeten, ontspanning, sport en retentie. Bij hoogwater 
lopen delen van het park onder en biedt het ruimte aan het 
water, waardoor een dynamisch park ontstaat. 

Het waterpeil van de Nederrijn fluctueert het gehele jaar 
met wel meer dan zes meter peilverschil tussen de hoogste 
en laagste rivierwaterstand. Arnhem dient haar steentje bij 
te dragen aan de opgave om meer water te bergen in het 
rivierenlandschap. lndien alle rivierkundige ingrepen met 
betrekking tot de watervraag in Arnhem worden opgelost, 
zal de Groene Rivier vijf meter moeten worden afgegraven . 
De Groene Rivier wordt dan het gehele jaar door blauw en is 
breder dan de Rijn. Het gehele dynamische karakter van de 
Groene Rivier verdwijnt daarmee. Stadsblokken biedt een 
andere mogelijkheid . 
Om de Groene Rivier dynamisch en seizoensgebonden 
te houden dient het een hogere ligging te hebben dan 
de Nederrijn (+8,22 m). Bij een hoogte van negen meter 
stroomt de Groene Rivier 65 dagen per jaar. Het water 

zal bij een oplopend waterpeil vanaf de Groene Rivier 
langzaam Stadsblokken instromen. Bij een waterpeil van 
+ 11,00 m NAP word en de schotten gesloten en zal het 
water over de drempel het uiterwaardenpark Meinerswijk 
instromen. Bij + 15 m NAP zal Stadsblokken geheel blank 
staan. Het gebied blijft echter veilig door RVS-deuren 
en waterwerende ramen. Het Masterplan is daarmee 
een voorbeeld van seizoensgebonden stedebouw: bij 
verandering van het waterniveau verandert continu het 
beeld van Stadsblokken . 

.I . .:. 
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/ 

Fig. 3.16 Concept 

, / , / 

Fig. 3.17 Doorsnede bij + 12,74 m NAP 
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3.3TOTSLOT 

Het uiterwaardengebied en de Rijn zijn in dit hoofdstuk 
uitgebreid aan bod gekomen. De hoofdpunten worden kort 
samengevat. 

DeRijn 
De waterstanden van de Rijn zijn zeer grillig. Het ontwerp 
moet daarom rekening houden met extreem hoge en lage 
waterstanden. Bovendien zal de waterafvoer in de toekomst 
verder stijgen. Hiervoor is de PKB Ruimte voor de Rivier 
opgesteld. In de PKB worden gebieden gereserveerd voor 
wateropslag en worden maatregelen opgesteld om de ruimte 
voor de rivier te vergroten en de hoge waterstanden te 
verlagen. Belangrijk is om dit soort ingrepen te combineren 
met andere ingrepen op het gebied van ruimtelijke ordening 
en grondgebruik. Het is bijvoorbeeld heel goed te combineren 
met de versterking van de Ecologische Hoofdstructuur 
en voor herstel en verbetering van landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten. 
Ook de waterkwaliteit is een punt van aandacht. De water- en 
uiterwaardbodems zijn vervuild en verontreinigd met slib. 
Dit heeft invloed op ons drinkwater, de flora en fauna en de 
bevaarbaarheid van de Rijn. 

Het is voor een stad een groot voordeel om aan een rivier 
te liggen. Arnhem is wel niet aan de Rijn ontstaan, maar 
men liet de rivier al snel verleggen om deze beter te kunnen 
benutten. De rivier is economisch gezien vooral belangrijk als 
transportmiddel van goederen, maar het heeft ook een grote 
(recreatieve) aantrekkingskracht. Die aantrekkingskracht 
wordt nog te weinig benut. Er is nauwelijks een relatie tussen 
binnenstad en de Rijn en een levendig waterfront ontbreekt. In 
de ontwerpfase zou nagedacht kunnen worden over ingrepen 
die hierin verbetering kunnen brengen. De rivierzone beschikt 
immers wel over de potentie om zich te ontwikkelen tot een 
plek met veel verblijfskwaliteit. 

Rivierzone Arnhem 
De rivierzone is vormgegeven door menselijke activiteiten. 
Dit heeft niet altijd positieve gevolgen gehad. Het 
uiterwaardengebied is als gevolg hiervan de afgelopen eeuw 
flink ingekrompen metals resultaat een smalle flessenhals. De 

• 
ruimte voor de rivier is daarmee verkleind. We kunnen hier • 
lering uittrekken door de ruimte die er nog is te reserveren 
voor waterberging. Zo blijft het gebied beschermt tegen • 
grootschalige bouwprojecten. 
Ter compensatie van de grote wijk Malburgen is aan de • 
zuidkant van Stadsblokken een Groene Rivier aangelegd. Het 
is belangrijk deze ruimte te behouden en waar mogelijk te • 
vergroten in verband met de toekomstige waterafvoeren. • De gemeente Arnhem is in meerdere plannen bezig om 
de rivierzone en de relatie met de Rijn op te krikken. Het is • 
belangrijk om deze plannen op elkaar af te stemmen en hierin 
een zonering in aan te brengen. Wat speelt zich nu af langs de • 
rivierzone en waarmee zou Meinerswijk kunnen bijdragen? 

• • • • • • • • • • • • • • • 
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4. UITERWAARDENPARK MEINERSWIJK 
• • 
• In dit laatste hoofdstuk van de analyse wordt ingezoomd op het plangebied Meinerswijk. Het is inmiddels bekend dat het een 

uiterwaardengebied is aan de zuidelijke kant van de Rijn, waarin de rivier een grote rot speelt. Door middel van een uitgebreide • 
analyse zul/en we meer over het gebied te weten komen. Eerst wordt het huidige Meinerswijk onder de loep genomen, waarbij 
weer gebruik wordt gemaakt van de lagenbenadering. Dit maal komen de bebouwing, infrastructuur, cultuurhistorie en groen • 
en water aan bod. Vervolgens wordt een blik geworpen op de toekomst van Meinerswijk middels het bespreken van een aantal 
ontwerpvoorstellen. Wat willen zij met hun ontwerpen bereiken? • 

4.1 HET HUIDIGE MEINERSWIJK 

Meinerswijk is een uiterwaardengebied in het midden van 
Arnhem, nabij het centrum. Het ligt aan de zuidelijke oever 
van de Rijn en is circa 450 hectare groat. Het noordelijke deel 
is ingericht als landbouwgebied, het zuidelijke deel als natuur
en recreatiegebied, dat ontstaan is rand de kleiwinningsputten 
en -plassen. Het is een gevarieerd gebied met bijzondere 
natuurwaarden, zichtbare en onzichtbare resten uit het 
verleden en diverse woonplekken. 

Fig. 4.1 Luchtfoto Stadsblokken-Meinerswijk 

In deze paragraaf zal Meinerswijk in kaart warden gebracht 
met behulp van de lagenbenadering. De lagen bestaan uit: 
bebouwing, cultuurhistorie, infrastructuur en het groen en 
water (zie figuur 8.2). 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Fig. 4.2 De lagenbenadering toegepast op het plangebied meinderswijk 47 
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Fig. 4.3 Meinerswijk ligt door harde grenzen redelijk afgesloten van de omliggende gebieden 

• • • • • • • 
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GRENZEN 
Meinerswijk wordt omringd door een aantal harde grenzen, 
waardoor het redelijk afgesloten ligt van de omliggende 
gebieden. Zo wordt het gebied in het noorden en westen 
begrensd door de Rijn, welke een fysieke barriere vormt tussen 
Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid. Aan de oostzijde vormt de 
Eldenseweg de begrenzing en aan de zuidzijde de Drielse Dijk 
en de Batavierenwerg en doordat deze wegen op of langs een 
dijk liggen, vormen ze een harde grens. Meinerswijk is dus een 
vrij op zichzelf staand gebied. Alleen met Stadsblokken is er 
enigszins een aansluiting door de opening onder de Nelson 
Mandelabrug en de doorlaatbrug . 

Fig. 4.4 Vier barrieres: Rijn, Eldenseweg, Batavierenweg en Drielse dijk 

49 



Fig. 4.5 De bebouwing in Meinerswijk is erg minimaal 
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BEBOUWING 
Meinerswijk is een van de oudste bewoonde plekken van 
Arnhem. Enkele oude restanten zijn de twee steenfabrieken 
en de buurtschappen 't Heuveltje en De Praets, een gehucht 
van zo'n twintig woningen. Verder staan er een aantal losse 
woningen en boerderijen. De bebouwing in het gebied is dus 
erg minimaal. 
In eerste instantie mocht er in Meinerswijk niet gebouwd 
worden, omdat het een uiterwaardengebied betreft . 
lnmiddels is de gemeente zover dat er onder bijzondere 
voorwaarden wel gebouwd mag worden. Het gebied heeft de 
zogenaamde EMAB-status (Experimenteren Met Aangepast 
Bouwen) verkregen. Er bestaat onder de bevolking van 
Arnhem echter veel weerstand. 90% van de Arnhemmers 
geeft de voorkeur aan een groenblauwe invulling van het 
gebied, zonder bebouwing. Men is bang dat een deel van 
Meinerswijk zal veranderen in een forse woonwijk, waardoor 
de natuur verloren zal gaan. Het overige deel denkt dater wel 
gebouwd moet worden en wel om de volgende redenen: de 
projectontwikkelaar wil het dus is het onvermijdelijk, huizen 
brengen geld op waarmee de inrichting van het gebied 
betaald kan worden en als ontmoetingsplaats van noord en 
zuid is het bouwen van woningen noodzal<elijk . 

Fig. 4.6 Een indruk van de bebouwing in Meinerswijk 
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- Onverharde wandelpaden 
- Verharde wandel- en fietspaden 
- Autowegen 
Fig. 4.7 Meinerswijk bestaat hoofdzakelijk uit wandel- en fietspaden 
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• INFRASTRUCTUUR 

• 
Meinerswijk is vrij toegankelijk voor bezoekers. Zij kunnen het 
gebied betreden via drie ingangen; twee in het oosten en een 
in het zuiden. Deze ingangen zijn echter niet voldoende voor 

• een goede toegankelijkheid. Vanaf de stadskant en vanuit 
Malburgen is het gebied nog slecht te bereiken. Bovendien is 

• voor veel Arn hemmers niet bekend hoe ze er moeten komen. 

• In het gebied is, uitgezonderd voor de bewoners, geen 
autoverkeer toegestaan. Bezoekers kunnen de auto onder 

• de Nelson Mandela brug parkeren en het gebied met de 
fiets of te voet betreden. Het is mogelijk een rondgaande 

• wandel- of fietsroute te volgen, die op informatieborden bij 
de entrees staan afgebeeld. Er zijn in het gebied maar weinig 

• vaste (geasfalteerde) paden. De meeste paden ontstaan daar 
waar de kudde grazers vaak lopen en zijn niet altijd even goed 

• begaanbaar. Soms worden de paden niet meer gebruikt en 
verdwijnen ze weer. Het padennet kan dus eens in de zoveel 

• tijd veranderen . 

• • • • • • • • • • • • Fig. 4.8 Brede geasfalteerde paden versus smalle veepaadjes 
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Fig. 4.9 Meinerswij k beschikt over een rijk historie 
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CULTUURHISTORIE 
Meinerswijk heeft een rijke geschiedenis. Er zijn nog restanten 
te vinden uit verschillende perioden: 

Castel/um en Limes 
De eerste bekende bewoning van de Arnhemse uiterwaarden 
dateert uit de Romeinse periode. In 1979 zijn voor het eerst 
overblijfselen van een grensfort in Meinerswijk gevonden. 
Dit castellum lag aan de noordgrens van het Romeinse Rijk, 
de zogenaamde Limes. Het was vierkant van vorm en in het 
midden stand het hoofdgebouw met een aarden en houten 
wal eromheen. Momenteel zitten de resten onder grand en 
onzichtbaar . 

Heer/ijckheid Meinerswijk 
Meinerswijk is eeuwenlang een 'heerlijckheid' geweest met 
een eigen rechtspraak. Hierbij hoorde het landhuis 't huys 
Meijnerswijk; ook wel 'het kasteel van Arnhem' genoemd. 
Het huis heeft in latere perioden nog gediend als theehuis 
voor welgestelde Arnhemse families. In 18S3 werd het echter 
gesloopt, waardoor er niets meer van terug te vinden is . 

De Praets 
In de 17e eeuw is het buurtschap 'de Praets' ontstaan. De 
Praets is eeuwenlang een belangrijke plek geweest voor 
Arnhem. Het vormde een belangrijk knooppunt met het veer 
en later de schipbrug over de Rijn. Het Cafe Meinerswijk was 
de opstapplaats voor de Betuwse Stoomtram Maatschappij, 
waarmee men met de tram naar Lent en Huissen kon. Het cafe 
was voorveel Arn hemmers een prachtige plek om te verpozen . 
Ook kon men vanaf hier met de trekschuit over de Grift via 
Elden, Elst en Lent naar Nijmegen reizen. Met de aanleg van 
de Rijnbrug nam het belang van de Praets als knooppunt af 
en nam de rust toe . 

Kolken/wielen 
Ten zuiden van Meinerswijk zijn een aantal kolken te vinden. 
Kolken zijn de overblijfselen van dijkdoorbraken. Bij het 
doorbreken was de kracht van het water vaak zo groat dat 
de dijk niet meer te dichten was, daarom werd er om de kolk 
een nieuw stuk dijk gebouwd. De kolken dateren uit 1789 en 
1820 . 

Fig. 4. 1 O Een beeld van de aanwezige cultuurhistorie 
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Dijkmagazijn 
Het voormalige dijkmagazijn 'De Coeweijde' 1s in 1856 
gebouwd en speelde tot omstreeks 1950 een rol in de 'strijd 
tegen het water'. Een dijkmagazijn was toentertijd een opslag
en verzamelplaats voor gereedschap om bij hoogwater in de 
rivier de dijk te beschermen tegen doorbraak. Later kreeg 
het magazijn een woonfunctie en sinds kort wordt het 
omgebouwd tot informatiecentrum van hoogwater. Zo kan 
het als een van de laatst overgebleven dijkmagazijnen langs 
de Rijn toch bewaard blijven. 

Steenfabrieken 
Van 1874 tot rond 1980 werd Meinerswijk beheerst door de 
baksteenindustrie. Er vond in die periode op grote schaal klei
en zandwinning plaats. Van de klei werden in steenfabrieken 
bakstenen gemaakt. Het zand is onder andere gebruikt voor 
de aanleg van de Nelson Mandelabrug. De grote plassen en 
de twee leegstaande steenfabrieken zijn het restant van deze 
industriele tijd. 

Doorlaatwerken 
In Meinerswijk bevinden zich enkele bunkers en een 
doorlaatwerk, die in de jaren '50 tijdens de Koude Oorlog 
zijn aangelegd als onderdeel van de IJssellinie. De IJssellinie 
liep van Nijmegen tot Zwolle en diende als verdedigingslinie 
tegen een mogelijke aanval van de Sovjet Unie. Bij een aanval 
kon het westen van Nederland verdedigd worden met een 
100 km lange brede linie van water. De Ussellinie is echter 
nooit in werking getreden. 

Kijkhuis 
In Meinerswijk staat een vogelkijkhuis. Het ontwerp is 
ge·inspireerd op de Romeinse bouwstijl in verband met de 
aanwezigheid van het castellum. 

Deze rijke geschiedenis is echter maar weinig zichtbaar en 
beleefbaar. Van het bijzondere historische gegeven dat de 
Romeinen 400 jaar lang in Meinerswijk leefden is niets terug te 
vinden. De twee steenfabrieken, een industrieel stuk erfgoed, 
staan bovendien leeg. De geschiedenis van het rivierengebied 
verdwijnt op die manier stukje bij beetje. lnmiddels heeft 
de gemeente wel de ambitie om met de nieuwe plannen in 
Meinerswijk het erfgoedverleden weer zichtbaar te maken. 

Fig. 4.11 Een beeld van de aanwezige cultuurhistorie 
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LANDSCHAP. NATUUR EN WATER 
Tot het begin van de jaren '90 was Meinerswijk een doorsnee 
uiterwaard, die gebruikt werd door de baksteenindustrie en 
door boeren. Door het gebied in 1992 terug te geven aan de 
natuur is de flora en fauna enorm in rijkdom gegroeid. De 
eenvormige graslanden vormden zich om tot soortenrijke 
ruigtes. Ook is er sindsdien veel meer bosontwikkeling 
met bomen van meer dan 15 meter hoog. Meinerswijk is 
daarmee een uiterwaardengebied met belangrijke natuur
en landschapswaarden geworden. Bij natuurwaarde gaat het 
om de diversiteit aan planten en dieren die er voorkomen, 
de variatie aan biotopen. Zo zijn onder andere de volwassen 
bomen, de strandvlakten, hoogwatervrije plaatsen, oevers en 
de kribben belangrijke natuurwaarden. 
Het gebied dankt zijn rijkdom enerzijds aan de dynamiek 
van de rivier. Door de wisselende waterstanden ontstaan 
voortdurend ontwikkelingen van kale klei tot volwassen 
ooibossen met alle stadia daartussen. De groene rivier met 
het tijdelijke karakter leidt daardoor tot een verhoging van de 
diversiteit. Permanente verbinding van de Rijn met de plassen 
zou tot een verlaging leiden door het wegvallen van de kwel 
en vermindering van de kwaliteit van het water. Anderzijds is 
de rijkdom te danken aan het extensieve beheer in de vorm 
van rondlopende kudde grazers. De vacht en de hoeven van 
deze dieren zorgen voor de verplaatsing van plantenzaden en 
doordat deze dieren overal in Meinerswijk kunnen grazen, is er 
een gevarieerd gebied met bos, groepjes struiken, ruigtes en 
kruidenrijke graslanden ontstaan. Bovendien zou Meinerswijk 
zonder deze grazers binnen tientallen jaren veranderen in een 
ondoordringbaar bos, nu blijft het uiterwaardpark vrij open 
van karakter . 
Wat ontbreekt zijn goede verbindingen met de naastliggende 
uiterwaarden. Flora en fauna kunnen zicht nu nog beperkt 
verplaatsen. Met goede verbindingen kan de rijkdom van het 
gebied nog groter worden . 

Flora en fauna 
Meinerswijk is een geschikt leefgebied geworden voor een 
groot aantal verschillende planten en dieren. In de afgelopen 
jaren zijn meerdan 500 plantensoorten aangetroffen. Dit is een 
derde van alle plantensoorten die in Nederland voorkomen. 
Arnhem staat dan ook op de derde plaats van de meest 
soortenr,ijke gemeenten. Van die soorten zijn er 65 min of 

Fig. 4.12 Een impressie van het landschap in Meinerswijk 

57 



58 

- Kwelwater 
Ruigtes 
Graslanden 

Fig. 4.13 Meinerswijk is een uiterwaardengebied met bijzondere natuur-en landschapswaarden 
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meer zeldzaam en staan er 19 op de Rode lijst van bedreigde 
planten. iBovendien bevatten de wilgenbossen in Meinerswijk 
een zeer rijke mosvegetatie van meer dan honderd soorten, 
waaronder tal van zeldzame en bedreigde soorten. Vooral de 
oudere wilgenbossen zijn uitermate mosrijk . 
Ook het dierenleven in Meinerswijk is in de jaren gegroeid. Het 
is vooral een belangrijk vogelgebied geworden. Er zijn in totaal 
94 verschillende soorten broedvogels geteld, waaronder de 
grauwe gans, de kwartelkoning en de oeverloper . 

Water 
Meinerswijk heeft als uiterwaardengebied te maken met 
wisselende waterstanden. Bij hoogwater kan tweederde 
deel van het gebied onder water komen te staan. Dit 
gebeurt normaliter slecht een aantal dagen per jaar. De 
piekwaterstanden in de rivier worden als gevolg van de 
klimaatverandering echter steeds hoger. Het is daarom 
belangrijk om de ruimte voor de rivier te behouden en 
waar mogelijk te vergroten. Meinerswijk vervult hierin een 
essentiele schakel en valt daarom onder de beleidslijn 'Ruimte 
voor de Rivier'. 
Kenmerkend voor Meinerswijk zijn de vele plassen, die in de 
jaren 'SO ontstaan zijn door zand- en kleiwinningen. Sommige 
van deze plassen zijn wel meer dan 25 meter diep. Het zijn 
kwelplassen, die worden gevoed door eeuwenoud Veluws 
grondwater dat in diepe grondlagen vanaf de Veluwe onder 
Arnhem naar Meinerswijk stroomt. De grote plas in het 
noorden wordt tegenwoordig gebruikt voor waterrecreatie . 

Ecologische hoofdstructuur (EHS) 
Het rivierengebied is aangewezen tot de Ecologische 
Hoofdstructuur van Nederland. Meinerswijk als onderdeel 
van het rivierengebied krijgt daardoor een zekere 
basisbescherming. Nieuwe projecten of ingrepen in of nabij 
het gebied die belangrijke gevolgen hebben voor de natuur, 
zijn niet toegestaan. Alleen als er geen reeel1 alternatief is 
en er sprake is van een groot maatschappelijk belang, is 
een uitzondering toegestaan. Grootschalige bebouwing en 
recreatie leiden tot verstoring en zijn dan ook uit den boze. 
Natuurontwikkeling moet het leidende ontwikkelingsprincipe 
zijn. Om natuurwaarden te versterken en natuurlijke 
verbindingen te creeren zullen er bepaalde maatregelen in 
het gebied worden getroffen. 

Fig. 4.14 De grate rijkdom aan flora en fauna in Meinerswijk 
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4.2 HETTOEKOMSTIGE MEINERSWIJK 

De gemeente Arnhem wil de kwaliteiten en potenties van 
Stadsblokken-Meinerswijk benutten en de achteruitgang 
van het gebied tegengaan. Zij heeft daarom eind 2007 
een participatietraject opgezet om samen met zoveel 
mogelijk inwoners, belangengroepen en de twee andere 
grondeigenaren de toekomst van het gebied te bepalen. Naast 
de gemeente bezitten namelijk ook vastgoedontwikkelaar 
Phanos en Staatsbosbeheer gronden in Meinerswijk. 
lnmiddels worden de verzamelde denkrichtingen uitgewerkt 
tot een ontwikkelingsvisie. Bij het opstellen van de 
ontwikkelingsvisie moeten naast randvoorwaarden, eisen 
(rivierkundige veiligheidseisen) en bepaalde waarden (natuur
en landschapswaarden) ook de opgaven (nr. 1-2) en ambities 
(nr. 3-4-5) van de gemeente in het oog worden gehouden: 

Stadsblokken-Meinerswijk 
1. geeft ruimte aan de natuur 
2. biedt (extra) ruimte voor de rivier 
3. als ontmoetingsplek voor noord en zuid 
4. geeft invulling aan de EMAB-status 
5. Smaakt erfgoed-verleden zichtbaar 

Om het ontwikkelingsproces van Stadsblokken-Meinerswijk te 
steunen zijn er doorverschillende partijen ontwerpvoorstellen 
gedaan. We zullen naar drie van deze ontwerpvoorstellen 
kijken. Allereerst het ontwerp van lnnovatieNetwerk en 
bureau Stroming: een Nieuwe Rivier in het hart van Arnhem. 
Bureau Stroming is al vanaf 1989 betrokken bij de inrichting 
van Meinerswijk. Zij hebben destijds het ontwerp voor het 
huidige uiterwaardpark Meinerswijk bedacht, dat tussen 
1990 en 1995 gerealiseerd is. Het tweede ontwerp is van 
grondeigenaar Phanos. Zij hebben hun eigen belangen en 
ideeen over het gebied verwerkt in een ontwerp. Het laatste 
ontwerp dat hier besproken zal worden is van Stichting 
Waterband : Park de Lage Betuwe. De stichting is opgericht 
omdat een groot aantal Arnhemmerszich zorgen maakte over 
de toekomstige ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk. 
Ze proberen zoveel mogelijk Arnhemmers bij het gebied te 
betrekken door het geven van informatie en het organiseren 
van verscheidene activiteiten. 
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Staatsbosbeheer 
Gemeente Arnhem 

• Phanos 
Fig. 4.15 Meinerswijk is in bezit van drie verschillende partijen 
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PLAN 1: STADSBLOKKEN-MEINERSWIJK: NATUUR IN HET HART e 

Fig. 4.16 lmpressie van het ruimtelijk (groenblauwe) ontwerp 

Fig. 4.17 Vogelvluchtweergave 

• INNOVATIENETWERK & BUREAU STROMING BV • lnnovatieNetwerk en Bureau Stroming BV hebben samen 
gewerkt aan een ontwerpvoorstel (2007) voor het gebied • 
Stadsblokken-Meinerswijk: een Nieuwe Rivier in het hart van 
Arnhem. Zij zien het gebied als een fantastische plek voor • 
een grensverleggend 21e eeuws park in het centrum van de 
stad met genoeg ruimte voor de rivier, veel toegankelijke • 
riviernatuur en mooie rivierwoningen. In het voorstel is ook 
rekening gehouden met de opgaven en ambities van de • 
gemeente Arnhem. Het plan bestaat uit de volgende vier 

~~ . 
1. Een modern stadspark in het hart van de stad, passend bij 
de Arnhemse traditie 
In Arnhem-Noord zijn de groene longen, die tot in het hart 
van het centrum reiken, een beeldbepalend element. In 
Arnhem-Zuid is dit principe minder sterk tot uiting gekomen . 
lnnovatieNetwerk en Bureau Stroming BV willen hier 
verandering in brengen door het creeren van een rivierpark 
met de allure van een park als Sonsbeek. Stadsblokken zal 
een overwegend groene invulling krijgen en wordt beter 
toegankelijk gemaakt. In Meinerswijk, waar meer ruimte 
beschikbaar is, wordt ruimte gegeven aan zowel de rivier 
als aan het ontwikkelen van een combinatie van recreatieve 
functies, natuur en stedelijke bebouwing. 

2. Extra bescherming tegen hoogwater op de rivier 
Met het ontwerpvoorstel wordt een waterstanddaling 
bewerkstelligd, die voldoet aan de door Rijkswaterstaat 
opgegeven taakstelling. De waterstanddaling wordt 
gerealiseerd door: 
- de aanleg van een nieuwe rivier in Meinerswijk, die in open 
verbinding staat met de Rijn. De steenfabriek Meinerswijk 
komt hierdoor op een eiland te liggen. 
- de aanleg van een 'strang' bij Stadsblokken. Deze ondiepe 
geul in de groene rivier stroomt alleen bij hoog water mee 
met de rivier. 
- het aanpassen van het doorlaatwerk bij de Mandelabrug. 
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Door deze maatregelen kan het water gemakkelijk door het 
gebied stromen, ook bij extreem hoge rivierstanden. Dijken 
en kaden hoeven niet verhoogd te worden noch hoeft het 
gebied grootschalig te worden vergraven . 

3. Een toeganke/ijk en uniek natuurgebied midden in de 
stad 
lnnovatieNetwerken Bureau Stroming BV zien Stadsblokken
Meinerswijk als een uniek gebied. Uniek omdat het 
deel uitmaakt van een internationaal zelfregulerend 
rivierecosysteem, maar ook vanwege de overstromingen 
van de uiterwaarden, de kudde grote grazers en de grote 
rijkdom aan planten- en diersoorten. Zij willen deze unieke 
eigenschappen versterken door het begrazingsgebied voor 
de runderen en paarden uit te breiden naar speeluiterwaard 
Bakenhof,zodat het uiterwaardparkeen robuusteverbinding 
vormt met de Gelderse Poort en de Nederrijn . 

4. Mooie, op de rivier en de natuur gei"nspireerde bouw 
De twee bureaus zijn het over eens dat het gebied inspireert 
tot een klimaatbewuste, riviergerichte bebouwingsaanpak. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het soort 
bebouwing in Stadsblokken en in Meinerswijk. 
De bebouwing in Stadsblokken dient alleen recreatieve 
doelen, bijvoorbeeld een restaurant of een museum, maar 
ook watersportvoorzieningen en een evenemententerrein 
passen binnen dit beeld. Voorwaarde voor de bebouwing is 
dat ze 'waterproof' zijn en dat ze veel ruimte overlaten aan 
de natuur. 
In Meinerswijk daarentegen verrijzen wel woningen, 
namelijk op het voormalige steenfabriekterrein Meinerswijk, 
het hoogwatervrije eiland aan de rivier, en de nevengeul. Het 
gaat om zo'n 450 woningen. Daarnaast wordt er een kleine 
jachthaven aangelegd en worden de Praets en 't Heuveltje 
gerestaureerd . 

Fig. 4.18 Plankaart Mecanoo 

Fig. 4.19 Vogelvlucht Mecanoo 
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PLAN 2: STADSBLOKKEN-MEINERSWIJK: RUIMTE VOOR MENS EN NATUUR 

Fig. 4.20 Eilandconcept bij laag- en hoogwater 

Fig. 4.21 Plan Krier en Kohl 

PHANOS 

In 2006 is Phanos mede-eigenaar van het gebied 
Stadsblokken-Meinerswijk geworden. Phanos wil van 
Stadsblokken-Meinerswijk een bijzonder gebied ma ken, een 
gebied waarmee Arnhem zich (inter)nationaal zal kunnen 
onderscheiden als stad aan het water. Ze kiest voor een 
integrale ontwikkeling van het gebied met de nadruk op het 
open karakter, kwaliteiten in het gebruikvoorwonen, werken 
en recreeren, behouden van cultuurhistorische waarden en 
de verbinding tussen noord en zuid. 

Phanos heeft in 2008 architectenbureau Krier en Kohl 
opdracht gegeven een gebiedsvisie te ontwikkelen. De 
gebiedsvisie is gebaseerd op het eilandconcept. Het eiland 
wordt gevormd door Stadsblokken en het noordwestelijke 
deel van Meinerswijk. Het nieuwe stadseiland wordt 
gekoppeld aan de Nelson Mandelabrug en moet voor een 
verbinding zorgen tussen Arnhem-Noord en Zuid. Zo krijgt 
Arnhem er als het ware een nieuw stuk hart bij. Het eiland 
is geschikt voor intensieve functies, in het overige gebied 
zullen natuurontwikkeling en recreatie de overhand krijgen . 

Het plan van Phanos heeft een achttal speerpunten: 
7. Ruimte voor de rivier 
Het plan geeft ruimte aan de rivier, ruimte die nodig is om 
Nederland in de toekomst te vrijwaren van overstromingen. 
Dit gebeurt onder andere door de uiterwaarden tussen 
de Mandela- en John Frostburg onder water te zetten. Het 
gebied krijgt daardoor een blauw aanzien. 

2. Ruimte voor de natuur 
Tevens wordt er ruimte gegeven aan robuuste vormen van 
natuurontwikkeling om invulling te geven aan een deel van 
de ecologische hoofdstructuur. Dit levert leefgebieden op 
voor verschillende soorten planten en dieren, waardoor de 
diversiteit zal vergroten. Het natuurgebied gaat over in een 
meer parkachtige omgeving met ruimte voor intensievere 
vormen van recreatie. Bovendien wordt de toegankelijkheid 
verbeterd, zodat het gebied zich opent voor Arnhemmers 
en andere natuurlie.fhebbers. 

• • 
• • 
• • • • • • • • • 
• • • • 
41 

• • • 
4 

4 



• 
• • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • 

3. Ruimte voor het water 
Met de ruimtelijke ingrepen wordt ruimschoots voldaan aan 
de rijksopgaven voor de rivierveiligheid: een peilverlaging 
van 7 cm. Tevens biedt het gebied mogelijkheden voor extra 
waterberging in de toekomst. 

4. 't Huys Meinerswijk 
'T Huys Meinerswijk is verdwenen en is alleen nag maar 
bekend van plaatjes. Phanos wil dit middeleeuwse kasteel 
weer zichtbaar maken door het te herbouwen en in te vullen Fig. 4.22 Plattegrond 
met een nieuwe openbare functie . 

5. Steenfabriek Elden 
Steenfabriek Elden is nog een van de weinige steenfabrieken 
langs de Rijn. Phanos wil dit stukje erfgoed behouden door 
de steenfabriek een nieuwe en aantrekkelijke functie te 
geven, die past binnen het bezoeken van het gebied . 

6. Romeins Castel/um 
Phanos wil de restanten van het Romeinse fort onder de 
aandacht brengen om zo een stukje van de geschiedenis 
van Arnhem bekend te maken. In het plan warden daarom 
het Romeinse Castellum en de Limes zichtbaar gemaakt . 

7. De verbinding 
Het plan maakt een verbinding tussen Arnhem-Noord en 
Zuid door de Mandelabrug op te nemen in de stedelijke Fig. 4.23 Vogelvlucht 
structuur. De Mandelabrug vormt een hoofdstraat met 
daaraan allerlei functies voor wonen, winkelen, werken en 
werkt als entree voor het natuur- en parklandschap. Op deze 
manier ontstaat een verbinding voor het langzaam verkeer 
vanaf het eiland richting de bestaande stad . 

8. Wonen 
Phanos geeft naast ruimte aan water en natuur, ook 
ruimte aan de mens. Op het eiland is plaats voor een 
gevarieerd aanbod aan woonmilieus, bijvoorbeeld 
nieuwe waterwoonconcepten en experimenteel bouwen 
(EMAB-status). Het wonen sluit aan bij het wonen zoals de 
Arnhemmers gewend zijn: in een groene en aantrekkelijke 
omgeving, maar met voorzieningen binnen handbereik. Fig. 4.24 De verbinding tussen Arnhem-Noord en Zuid 
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PLAN 3: STADSBLOKKEN-MEINERSWIJK: PARK DE LAGE BETUWE 

Fig. 4.25 Visie Park de Lage Betuwe 

Fig. 4.26 Situatie bij hoogwater 

STICHTING WATERBAND 

Stichting Waterband ondersteunt het open planproces voor 
de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk. Ze willen 
actief bijdragen aan de plantontwikkeling voor het gebied 
en hebben daarom een eigen visie ingebracht, dat gericht is 
op de huidige groene en blauwe kwaliteiten. 

In hun visie streven ze ernaar om de bestaande kwaliteiten 
te versterken, het functioneren van het gebied als 
onderdeel van verschillende structuren te verbeteren en de 
gebruiksmogelijkheden voor de stad te vergroten. Daarbij 
hebben ze de volgende opgaven geformuleerd: 
- Extra ruimte reserveren voor de waterafvoer; 
- De rijkdom aan natuur versterken; 
- De samenhang tussen zowel Stadsblokken en Meinerswijk 
als Stadsblokken-Meinerswijk en de omliggende 
uiterwaardengebieden versterken, zodat het zich kan 
ontwikkelen tot centraal park voor alle Arnhemmers; 
- De functie van het gebied als belangrijke zone in de 
stedelijke groenstructuren van Noord en Zuid behouden; 
- De recreatieve en cultuurhistorische waarden van het 
gebied verder ontwikkelen door middel van een recreatief 
en cultureel programma; 
- De bestaande gebruikszonering verder uitbouwen zodat 
deze uitnodigt tot gebruik door alle Arnhemmers; 
- Het scheppen van een verfijnd netwerk van voorzieningen 
met historische artefacten; 
- De dynamiek van water en natuur combineren met ruimte 
voor kinderen om in een groene omgeving te kunnen 
ontplooien; 
- Detoegankelijkheid en socialeveiligheid van Stadsblokken
Meinerswijk versterken door het creeren van een heldere 
entree en het uitbreiden van het padennetwerk; 
- De centrale ligging van het gebied gebruiken als 
ontmoetingsplaatsvoordehelestaddoordetoegankelijkheid 
vanuit de wijken en over de Rijn te verbeteren en ruimte te 
creeren voor culturele en sociale activiteiten. 
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Deze opgaven worden door Stichting Waterband uitgewerkt 
in het ontwerp Park de Lage Betuwe. Park de Lage Betuwe 
zal functioneren als centraal uiterwaardenpark van heel 
Arnhem. Het is een plek van rust, maar tegelijk ook een 
ontmoetingsplek voor stedelingen . 

Het parkkrijgtzijn structuurdoorde hoogteverschillen, welke 
verbonden zijn met het rivierenlandschap. De wisselende 
waterstanden vormen hierin elke keer weer een belevenis. 
's Zomers bij laag water zijn de meeste gebied te betreden. 
's Winters bij hoogwater steken er her en der eilanden uit 
boven het water en kunnen sommige gebieden alleen per 
loopbrug bereikt worden. De natuurwaarden zijn gebaat bij 
de gradienten en dynamiek, waardoor een zeer gevarieerd 
leefgebied kan ontstaan met bijzondere flora en fauna. 

De verschillende culturele en recreatieve voorzieningen zijn 
ingebed in de robuuste natuur. Men kan zich vermaken op de 
strandjes, gaan picknicken in de prachtige natuur of met een 
bootje op het water vertoeven. En men kan na een mooie 
wandel- of fietstocht een hapje eten in een restaurant. Er 
zijn delen waar het geregeld druk is en er zijn delen waar je 
alleen kunt dwalen en genieten van rust, ruimte en natuur . 

I Fig. 4.27 Ruimtelijke schets 

• 

De bebouwing in het gebied richt zich vooral op cultuur, 
recreatie, horeca en sport. Deze sectoren maken een beperkte 
economische bedrijvigheid in het gebied mogelijk. De 
hieraan gelieerde woonbebouwing zal de toegankelijkheid 
en de veiligheid van het gebied versterken. 

De verbindingen met noord en zuid worden verbeterd door 
paden en bruggetjes die aansluiten op de omliggende 
wijken. Zo kan het park intensief gebruikt worden voor een 
ommetje door bewoners uit beide stadshelften. Bovendien 
is de centrale entree duidelijk herkenbaar aan de lichtmast. 

Kortom, met een beperkte transformatie van het landschap 
kan Meinerswijk-Stadsblokken een uniek gebied worden 
waarin nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cultuur, 
recreatie en sport een kans krijgen. Park de Lage Betuwe kan 
uitgroeien tot een grote trekpleister van Arnhem. 
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4.3TOTSLOT 

In dit hoofdstuk is Meinerswijk vanuit verschillende aspecten 
bekeken. Welke gegevens zijn van belang voor het ontwerp in 
de volgende fase? De belangrijkste aspecten warden neg een 
keer benoemd. 

Het huidige Meinerswijk 
Meinerswijk is, hoewel centraal gelegen, een vrij op zichzelf 
staand gebied met weinig aansluitingen op omliggende 
gebieden. Hierdoor wordt het prachtige natuurgebied (te) 
weinig gebruikt. In het ontwerp zou gekeken kunnen warden 
naar mogelijke verbindingen met bijvoorbeeld Stadsblokken 
en Malburgen. 

Er staat maar wem1g bebouwing in Meinerswijk en het 
merendeel van de Arnhemse bevolking wil dat graag zo 
houden. Ze zijn bang, sinds de gemeente toestemming heeft 
gegeven om ender bijzondere voorwaarden te bouwen, dat 
het gebied zal veranderen in een forse woonwijk. Het gebied 
heeftveel potentieelvooreen nieuwwoon-en leefgebied, maar 
men zal uitermate zorgvuldig om moeten gaan met de bouw 
ervan. Dit unieke natuurgebied in het midden van Arnhem 
mag zeker niet veranderen in een standaard vinex-wijk. Men 
zou bijvoorbeeld een strikte zonering kunnen aanbrengen 
met waar wel en niet gebouwd mag warden. Verder zou er 
in de vervolgfase gekeken kunnen warden naar voorbeelden 
van Experimenteren Met Aangepast Bouwen. Wat zijn de 
mogelijkheden van bouwen in een uiterwaardengebied? 

De toegankelijkheid van het gebied is vrij slecht en is aan 
verbetering toe. Ook moeten de ingangen duidelijker 
herkenbaar warden. Met deze verbeteringen kunnen meer 
mensen naar het gebied warden getrokken. 
Er is nu alleen bestemmingsverkeer in het gebied, waardoor 
de rust in het gebied bewaard blijft. In het ontwerp meet 
dit verkeer ook zoveel mogelijk beperkt blijven, zodat 
het leefgebied van flora en fauna niet verstoord raakt. De 
ontsluiting voor het autoverkeerzou bij meerwoonbebouwing 
niet voldoende zijn. Nu is er alleen de mogelijkheid om het 
gebied vanuit de stad te bereiken en te verlaten richting het 
zuiden. Er zouden dus extra ontsluitingswegen bij moeten 
komen. 

• 
Meinerswijk is een gebied met een rijke historie. Hier is • 
ondanks bepaalde cultuurhistorische elementen maar weinig 
van zicht- en beleefbaar. In de ontwerpfase meet bedacht • 
warden hoe dit erfgoedverleden wel weer zichtbaar kan 
warden gemaakt. Belangrijk daarbij is dat oude elementen • 
als een buurtschap en een steenfabriek geed in het ontwerp 
warden ingepast. Ook zou er nagedacht kunnen warden over • 
mogelijke nieuwe functies van bijvoorbeeld de steenfabriek. 

Meinerswijk is uitgegroeid tot een belangrijk uiterwaarden
gebied met bijzondere natuur- en landschapswaarden. Het 
gebied dankt zijn rijkdom aan de dynamiekvan de rivieren aan 
het extensieve beheer in de vorm van rondlopende grazers . 
Belangrijk is om deze twee elementen te behouden en waar 
mogelijk te versterken. De Groene Rivier zou bijvoorbeeld 
verlengd kunnen warden om neg meerdynamiekin het gebied 
te creeren of men zou het leefgebied van de grate grazers 
kunnen vergroten. Verder zou er onderzocht kunnen warden 

• • • 
• • 

of er meer en betere verbindingen met de naastgelegen • 
uiterwaarden mogelijk zijn. 
Meinerswijk is een geschikt leefgebied voor veel planten • 
en dieren geworden. Er zijn vele (beschermde en zeldzame) 
soorten flora en fauna aangetroffen. Het is van belang om 
dit gegeven bij het ontwerp in het achterhoofd te houden. • 
Daarbij gaat het met name om het behouden van de rust en I 
de variatie aan biotopen. 
Meinerswijk heeft te maken met wisselende waterstanden. 
Een aantal dagen per jaar staat een groat gedeelte blank. Het • 
gebied vormt bovendien een onderdeel van de beleidslijn 
Ruimte voor de Rivier en zal daarom in de toekomst meer t 
water moeten bergen. In de ontwerpfase meet rekening 
warden gehouden met deze waterbergingsfunctie en ook de • 
eventuele nieuwe bebouwing meet bestand zijn tegen het 
water. Hoe kunnen de water- en woningbouwopgave samen 
warden aangepakt? • • De vele plassen in Meinerswijk liggen momenteel vrij 
willekeurig en los van elkaar. Misschien zijn er verbindingen 
tussen de verschillende plassen mogelijk. Ook kan er gekeken 
warden naar het verbeteren van de mogelijkheden van 
de recreatieplas, aangezien de voorzieningen nu neg vrij 
beperkt zijn. Belangrijk is wel dat het natuurwater van het 
recreatiewater wordt gescheiden. Dit in verband met de 
kwaliteit van het water. 

• 
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Het rivierengebied en daarmee Meinerswijk is onderdeel 
van de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland. Nieuwe 
projecten of ingrepen in of nabij het gebied die gevolgen 
hebben voor de natuur, zijn niet toegestaan. Het probleem 
echterisdatdezezone niet preciesgedefinieerd is. Desuggestie 
is daarom om deze zone in het ontwerp voor Meinerswijk wel 
exact te bepalen, zodat er ook mogelijkheden voor eventuele 
bebouwing ontstaan . 

Het toekomstige Meinerswijk 
De gemeente wil de kwaHteiten van Meinerswijk meer gaan 
benutten en is daarom een participatietraject gestart waarin 
zoveel mogelijk inwoners, belangengroepen en andere 
belangstellenden kunnen meedenken over de toekomst 
van het gebied. Er zijn inmiddels door verschillende partijen 
ontwerpvoorstellen gedaan. Zo zijn er ideeen voor een 
modern stadspark met op de rivier en natuur ge·inspireerde 
bouw, een eiland en een park de Lage Betuwe. Wat zijn de 
positieve dan wel negatieve punten van deze plannen? 
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5. MIJN MEINERSWIJK 
• 
• • In de voorgaande hoofdstukken is een uitgebreide analyse verricht op een drietal schaalniveaus. In dit hoofdstuk warden 

op basis daarvan opgaven geformuleerd, die het uitgangspunt vormen voor het concept. Wat is de wateropgave? En welke • 
functies zullen met elkaar botsen? Vervo/gens warden deze opgaven verwerkt tot een conceptplan. Deze zal aan de hand van 
beeldmateriaa/ in een aanta/ stappen besproken warden. • 

5.1 OPGAVE 

Uit de analyse wordt opgemaakt dat Arnhem uit drie delen 
bestaat: 
1. De heuvelstad met de bossen, beekjes, vele parken, de 
Veluwe en het heuvelachtige landschap. 
2. De waterstad met de groene rivier, de uiterwaarden, de 
ecologische hoofdstructuur en de ruimte voor de rivier. 
3. De polderstad met het kunstmatige, vlakke karakter en de 
Betuwe. 

Vanaf nu zullen we ons alleen nog focussen op de waterstad. 
Het kernprobleem van dit gebied is het conflict tussen 
meerdere ruimtevragende functies: landschap, water, natuur, 
cultuurhistorie, bebouwing en infrastructuur. Elke categorie 
heeft haar eigen randvoorwaarden en opgaven: 

1. Landschap 
Behoud en versterking van de groene identiteit en 
landschappelijke verscheidenheid; 
Het creeren van een duidelijk herkenbaar rivierenlandschap. 

2.Water 
De ruimte voor de rivier behouden en vergroten; 
Een rivierdaling van 7 cm realiseren; 
Het behouden van de groene rivier. 

3. Natuur 
De ruimte voor de natuur behouden en vergroten; 
Het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur; 
Het behouden en versterken van natuur(waarden). 

4. Cultuurhistorie 
Het behouden van cultuurhistorische elementen; 
De historie weer zichtbaar en beleefbaar maken. 

5. lnfrastructuur 
Het gebied bereikbaar en toegankelijk maken; 
Bestaande infrastructuur zoveel mogelijk behouden; 
Arnhem-Noord en Zuid met elkaar verbinden. 

6. Bebouwing 
Het realiseren van een waterstad; 
De stad uitbreiden aan de andere kant van de Rijn; 
lnvulling geven aan de EMAB-status. 

CULTUURHISTORIE 

NATUUR 1 / 
WATER 

MEINERSWUK 

/' i BEBOUWING LANDSCHAP 

INFRASTRUCTUUR 

Fig. 5.1 Conflict tussen zes ruimtevragende functies 

Sommige categorieen zullen goed samen gaan en elkaar 
versterken, bijvoorbeeld water en natuur en andere zullen 
met elkaar botsen. Met name de waterbergingsfunctie van 
het uiterwaardengebied is moeilijk samen te voegen met de 
vraag naar (woon)bebouwing. 

De hoofddoelstelling van dit project is dan ook het 
combineren van de wateropgaven en stedebouwkundig 
ontwerp in het plangebied Meinerswijk. Uiteindelijk gaat 
het om het ontwikkelen van een Masterplan waarin er een 
synergie ontstaat tussen de zes verschillende ruimteclaims. 
Daarbij moet er aandacht zijn voor de dynamiek van de rivier, 
ruimte voor water, flexibiliteit, integratie en meervoudig 
ruimtegebruik. 

• 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
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I 
Fig. 5.2 De focus ligt op de waterstad 
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Landschap 
Arnhem bestaat uit een drietal verschillende landschappen: in 
het noorden het stuwwallenlandschap van de Veluwe, in het 
midden het rivierenlandschap gevormd door de Rijn en in het 
zuiden het polderlandschap van de Betuwe. Dit levert de stad 
een grote rijkdom en diversiteit op. Het is daarom belangrijk 
deze landschappelijke verscheidenheid te behouden en waar 
mogelijk te versterken. 
Het plangebied valt binnen het rivierenlandschap. De 
opgave is dan ook het creeren van een duidelijk herkenbaar 
rivierenlandschap. Kenmerken van dit landschap zijn 
bijvoorbeeld de dynamiek van het water met hoge en lage 
waterstanden, de grote open ruimte met fraaie panorama's, 
de dijken, de stroomdalflora, de afwisseling en weidsheid. In 
het ontwerp zullen dit soort elementen duidelijk aanwezig 
terug moeten komen. 
Arnhem heeft de identiteit van een groene stad. Zij is in 2008 
verkozen tot 'Groenste stad van Nederland'. Dit is iets om trots 
om te zijn en in stand te houden. Het uiterwaardengebied is 
qua groen weer heel anders dan bijvoorbeeld de parken in het 
noorden van Arnhem en kan daardoor een steentje bijdragen 
aan de groenbeleving van de stad. Het gebied zal dan wel 
toegankelijk moeten worden gemaakt voor recreanten. 

Water 
De rivier de Rijn bepaalt logischerwijs het beeld van het 
rivierengebied, met name ten tijde van hoogwater. Bij 
hoogwater stromen grote delen van het uiterwaardengebied 
vol. De rivier kan dan voor problemen zorgen. De rivier 
draagt evenwel bij aan de kwaliteit van de stad. De gemeente 
probeert dan ook een betere relatie tussen stad en rivier te 
creeren. 
In het huidige beleid voor de rivieren moet op bepaalde 
plekken langs de Rijn extra ruimte voor de afvoer van het water 
worden gemaakt. In het rivierengebied van Arnhem staat voor 
2015 een waterstandverlaging van 7 centimeter gepland. Dit 
is vrij eenvoudig te realiseren door de Rijn dieper of breder te 
maken. In de toekomst krijgen we echter zeer waarschijnlijk te 
maken met een hogere rivierafvoer vanuit het oosten en een 
hogere zeespiegel vanuit het westen. Dat betekent hogere 
afvoerpieken en minder makkelijke afstroom op zee. Een 
duurzaam beheer van het riviersysteem vraagt dus niet a Ileen 
om een waterstandverlaging van 7 centimeter, maar tevens 

• 
om de ruimte voor de rivier te behouden en te vergroten om • 
ook in de toekomst het water op een veilige manier te kunnen 
afvoeren. • 
De Groene Rivier kan een belangrijke bijdrage leveren 
aan deze waterproblematiek. De Groene Rivier is indertijd • 
aangelegd om water bij hoogwaterstand te bergen, waardoor 
overstromingen elders voorkomen konden worden. De • 
Groene Rivier moet daarom met het oog op de toekomst 
behouden blijven. • 

~~ . 
Het rivierengebied is een zeer rijk natuurgebied. Het gebied 
herbergt een scala aan biotopen met vele beschermde en • 
bedreigde soorten flora en fauna. Arnhem staat dankzij 
dit uiterwaardengebied op de derde plaats van de meeste • 
soortenrijke gemeenten. De rijkdom is grotendeels ontstaan 
door de dynamiek van de rivier en het extensieve beheer. • 
Opgave is om de ruimte voor natuur in het rivierengebied te 
behouden en de natuurwaarden nog verder te versterken, I 
zodat dit een uniek stukje natuur in de stad blijft. 
Verder dient de Ecologische iHoofdstructuur in het 
rivierengebied gerealiseerd te worden. De uiterwaarden van I 
Arnhem zijn een essentieel onderdeel van deze structuur. I 
le vormen de verbinding met de Gelderse Poort. Met 
name Stadsblokken is een kritische schakel omdat het 
gebied momenteel een onderbreking is in de Ecologische I 
Hoofdstructuur. Doel is dus om een aaneengesloten 
ecologische zone te creeren. I 

• • • • • • • • 
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Water(plassen) 
• Groene Rivier 
Fig. 5.3 De ruimte voor de rivier behouden en vergroten 
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e Beschermd conform Flora- en faunawet ', iM 
e Bedreigd conform Rode lijst ',, :t"'t! 

Beschermd conform Flora- en faunawet en bedreigd conform Rode lijst '" - _ _ _ i w..j'.-,. 
Fig. 5.4 Het behouden en versterken van natuur(waarden) - - - - - - - - - - - - ".>-
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Cultuurhistorie 
Het rivierengebied heeft een lange geschiedenis die op enkele 
plaatsen zichtbaar is door overgebleven cultuurhistorische 
elementen, zoals de twee steenfabrieken. De meeste van deze 
elementen zijn nauw verbonden met de rivier, die lange tijd 
ten voile benut werd als transportmiddel. Heden ten dage zijn 
de Rijn en het uiterwaardengebied veel minder belangrijker 
geworden. De historische artefacten zijn verborgen komen 
te liggen, waardoor de geschiedenis van het rivierengebied 
langzaam maar zeker uit ons geheugen verdwijnt. 
Wil men de beleving van het rivierengebied verrijken, dan zal 
de historie weer boven water moeten warden gebracht. Om 
dit te realiseren zullen de aanwezige historische artefacten 
behouden moeten warden en meer zichtbaar en beleefbaar 
warden gemaakt. Men zou bijvoorbeeld de artefacten een 
nieuwe gebruiksfunctie kunnen geven en niet-zichtbare 
elementen zoals het castellum opnieuw kunnen opgraven. 
Het rivierengebied zal daardoor weer meer betekenis krijgen. 

Jnfrastructuur 
Het rivierenlandschap wordt doorkruist door twee grate 
wegen. Het gebied is dus wel bereikbaar, maar erg 
toegankelijk is het niet. De twee entrees warden niet duidelijk 
aangegeven en voor de fietser en voetganger ontbreken 
goede toegangswegen. Een van de doelen is zodoende het 
verbeteren van de toegankelijkheid. 
Verder is het belangrijk om de bestaande infrastructuur zoveel 
mogelijk te behouden en te benutten. De bestaande wegen in 
het rivierenlandschap word en g rotendeels gevormd door oude 
dijken, waaraan toentertijd de eerste bewoning is ontstaan. 
Met het behouden van dit soort karakteristieke wegen wordt 
een stukje geschiedenis zichtbaar. De combinatie van oud en 
nieuw kan bovendien interessante plekken opleveren. 
De laatste opgave is hetverbinden van Arnhem-Noord en Zuid. 
Op een paar plaatsen warden de twee stadshelften middels 
een brug met elkaar verbonden, maar van een echte connectie 
is geen sprake. De Rijn vormt hierin niet de enige barriere, 
ook het slechte imago van Arnhem-Zuid draagt bij aan de 
scheiding tussen beide. Arnhem-Zuid moet daarom meer te 
bieden hebben, wil de relatie verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld 
door het plaatsen van extra (culturele) voorzieningen, het 
scheppen van goede recreatiemogelijkheden of door het 
creeren van een aantrekkelijk woon- en werkmilieu. 

Bebouwing 
De bebouwing in het rivierengebied bestaat uit de wijk 
Malburgen, de toekomstige bouwblokken in Stadsblokken en 
enkele losse (woning)eenheden in Meinerswijk. Dedoelstelling 
is om Arnhem-Zuid opnieuw op de kaart te zetten door het 
realiseren van een waterstad. De waterstad zal, zoals de naam 
al zegt, zowel ruimte geven aan het water (de rivier) als aan 
het ontwikkelen van een stedelijk gebied met woningen en 
voorzieningen. De stad zal aan de andere kant van de Rijn dus 
flink uitbreiden. 

De gemeente heeft het rivierengebied de zogenaamde 
Experimenteren Met Aangepast IBouwen status verleend . 
Dit houdt in dat er gebouwd mag warden, maar dat er wel 
aan bepaalde voorwaarden moet warden voldaan. Ruimte 
voor water is een van deze voorwaarden. De status biedt 
kansen en mogelijkheden om te experimenteren met nieuwe 
woonmilieus, waarin de functies wonen en waterberging 
samen gaan. Dael is om de EMAB-status aan te grijpen voor 
nieuwe ontwikkelingen. 

I 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • 
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·-

• Cultuurhistorische artefacten 
• (Woon)bebouwing 
F 5 ig. .5 Het real1seren van een waterstad met beho d I . . u van cu tuurh1stone 

- Wandel· en fietspaden 
- Autowegen 
Fig. 5.6 Een bereikbare en toegankelijke waterstad 

----________ .., 
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5.2 CONCEPTVORMING 

De uitdaging in deze fase is om alle kansen en opgaven, 
zoals benoemd in de vorige paragraaf, te combineren tot een 
integraal plan. Het concept zal aan de hand van figuur 9.7 t/m 
9.13 in een aantal stappen besproken worden. 

Uitgangspunt 
Het uitgangspunt vormt het landschap van de nieuwe 
waterstad met daarin het afstudeerplan van E. de Wit 
voor Stadsblokken en het nieuwe ontwikkelingsplan van 
Malburgen. Bij Stadsblokken gaat het om een nieuw plan 
waarbij het landschap wordt getransformeerd in een stedelijk 
gebied dat inspeelt op de dynamiek van het water (zie biz. 
40). Bij de al bestaande wijk Malburgen gaat het om een 
herstructurering. In het ontwikkelingsplan van Malburgen is 
een groot aantal maatregelen vastgelegd die zullen leiden 
tot ingrijpende veranderingen in de fysieke structuur van 
de wijk. Karakteristieke woonbuurten met veel groen en 
water en gevarieerde woningen in diverse prijsklassen gaan 
het toekomstig beeld van Malburgen bepalen. In totaal 
wordt Malburgen verrijkt met 2700 woningen, waaronder 
een aanzienlijk deel in de koopsector. Ook de reriovatie en 
verbetering van veel woningen zal een bijdrage leveren 
aan het nieuwe gezicht van Malburgen. Daarnaast wordt 
het voorzieningenniveau verbeterd met winkeltjes, 
speelgelegenheden, sportfaciliteiten en dergelijke en wordt 
de wijk voorzien van een heldere structuur en een duidellijk 
beeld naar de rest van de stad. Het doel van dit alles is het 
creeren van een leefbare wijk, waar het prettig wonen en 
werken is voor allerlei bewoners. 

Stap 1 
De eerste stap is het doortrekken van de Groene Rivier ten 
zuiden van Stadsblokken om zo meer ruimte voor water te 
creeren. De nieuwe Groene Rivier stroomt van Stadsblokken 
naar Meinerswijk en passeert daarbij de oude doorlaatbru9 en 
de Eldenseweg. In Meinerswijk wordt het water door middel 
van geulen naar de Rijn geleid. Het geheel wordt geregeld 
door de twee bestaande doorlaatbruggen. 
Met de verlenging van de Groene Rivier zal er vaker tijdelijk 
water door het gebied stromen, waardoor Meinerswijk een 
belangrijkere waterbergingsfunctie krijgt. Een aantal dagen 

• 
per jaar zal het gebied grotendeels onder water staan. Door • 
het verschil in maaiveldhoogte zullen bepaalde delen eerder 
overstromen dan andere delen. • 

• • • • • • • • • 
• • • 
• • • • • • • • 



• • • • • • • • • • • Fig. 5.7 De waterstad als uitgangspunt 

• • • • • • • • • • • Fig. 5.8 Stap 1 Groene Rivier doortrekken 
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Stap2 
Vervolgens wordt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
aangelegd. De natuurzone koppelt de uiterwaarden ten 
oosten (Bakenhof) en westen van Meinerswijk met elkaar. De 
Groene Rivier en het uiterwaardenpark Bakenhof fungeren 
daarbij als verbindingszone, waardoor Meinerswijk als 
natuurontwikkelingsgebied in verbinding komt met de grote 
natuurkern de Gelderse Poort. Het rivierengebied vervult op 
deze manier zijn functie als ecologische corridor weer. De EHS 
heeft tot doel het beschermen van beschermde en zeldzame 
soorten flora en fauna. Nieuwe bebouwing en autowegen zijn 
uit den boze, de natuurfunctie staat voorop. 

De vormgeving van het natuurgebied wordt afgeleid van de 
vormen van het oorspronkelijke landschap ter plekke. Dit 
betekent dat de vele plassen en de waterbergingsfunctie van 
het uiterwaardengebied worden gehandhaafd, zodat ook de 
aanwezige biotopen met elk hun eigen flora en fauna hun 
plek kunnen behouden. Voorbeelden van biotopen zijn: 
- Kribben: onder andere de Aster 
- Droge, zandige gronden: veel zeldzame en bedreigde 
planten, bijvoorbeeld Veldsalie 
- Natte weilanden: grote bloemenpracht, zoals Kattenstaart 
- Droge weilanden: talrijke stroomplanten als de Kattendoorn 
- Wilgenbossen: zeldzame soorten mos. 
Bovendien worden verschillende nieuwe typen biotopen 
toegevoegd om een zeer gevarieerd gebied te scheppen 
met een grote soortenrijkdom. Nieuwe biotopen ontstaan 
onder andere door het verl'engen van de Groene Rivier, die de 
dynamiek van Meinerswijk zal verhogen. Er zullen daardoor 
meer moerasachtige plaatsen komen. Om de dieren op het 
terrein een plek te geven bij hoogwater worden her en der 
kleine ophogingen gemaakt, zogenaamde natuurterpen. Bij 
hoogwaterstand vormen deze terpen kleine eilandjes in een 
groot overstroomd gebied. 

In de natuurzone vindt natuurlijke beg razing plaats door een 
kudde grote grazers. Deze grazers leven onder zo natuurlijk 
mogelijke omstandigheden, vrij en in sociaal groepsverband. 
Geschikte soorten grazers zijn onder meer Galloway-runderen 
en Kon ik-paarden. Ze heb'ben een rustig, betrouwbaar karakter 
en weinig verzorging nodig. Het onderhoud van het groen 
kan (grotendeels) aan de grazers worden overgelaten. Naast 

arbeidsbesparing levert extensieve begrazing ook voordelen 
op voor de natuur. Veel' planten en dieren zijn afhankelijk van 
begrazing. Planten wapenen zich tegen vraat met stekels of 
gif. Bovendien worden via de grazers zaden verspreid en levert 
de mest voedingsstoffen voor de vegetatie. Al met al zorgen 
ze voor een sterk gestructureerde vegetatie en een gevarieerd 
landschap met bloemrijke graslanden, ruigtes, bosjes en 
veepaadjes. Voor de recreant is het tevens prachtig om tijdens 
een flinke wandeling deze beesten in de vrije natuur tegen 
te komen. Met het toevoegen van de natuurzone wordt het 
leefgebied van deze dieren uitgebreid tot aan Bakenhof, waar 
ze net als in Meinerswijk vrije toegang zullen hebben. 

Stap3 
In de volgende stap worden de cultuurhistorische elementen 
bewaard en zichtbaar gemaakt. Om deze elementen meer 
beleefbaar te maken wordt er gezocht naar nieuwe functies 
voor de leegstaande gebouwen. Het oude dijkmagazijn 
is inmiddels bestemd tot informatiecentrum met het 
thema hoogwater. De steenfabriek Elden is enkele jaren 
geleden gerestaureerd en wacht sindsdien op een nieuwe 
passende functie in het kader van de geschiedenis van 
de baksteenindustrie. Mogelijke nieuwe functies zijn: 
kunst- en expositieruimte, gezondheidsclub, baksteen- en 
dakpannenmuseum of een restaurant. Bij de steenfabriek 
Meinerswijk kan gedacht worden aan een winkelcentrum met 
enkele kleine bedrijfjes, waardoor de mensen ook binnenin 
dit historische complex een kijkje kunnen nemen. Daarnaast 
worden de oude buurtschappen De Praets en 't Heuveltje 
behouden en gerestaureerd. 

Verder is het zeer waardevol om de restanten van het Romeinse 
castellum op te graven. Op deze manier maakt Arnhem een 
stukje van zijn geschiedenis zichtbaar, namelijk de tijd waarin 
de Rijn de grens vormde van het Romeinse Rijk, de Limes. 
Ook het verdwenen kasteel 'Heerlijckheid Meinerswijk' zou 
hersteld kunnen worden en vormt een prachtige locatie voor 
bijvoorbeeld een culinair restaurant met een zalencentrum. 

Ten slotte zijn het in 2005 nieuw gebouwde vogelkijkhuis 
en de bestaande recreatieplas in het noorden een bezoekje 
waard. De plas zal worden uitgebreid met extra voorzieningen 
als een speeltuin, wat horeca en een strandje. 

• • 
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Fig. 5.9 Stap 2 Ecologische Hoofdstructuur toevoegen 

Verschillende soorten biotopen 

Verschillende soorten biotopen 
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Stap4a 
Hierop volgt het ontstaan van twee nieuwe woongebieden 
langs de Ecologische Hoofdstructuur. Het gebied in 
het noorden probeert aan te sluiten op het centrum en 
Stadsblokken. Er wordt een stedelijk gebied gecreeerd 
met stedelijke bouwblokken en (culturele) voorzieningen. 
Aan de rivierzijde wordt bovendien een nieuw waterfront 
aangelegd als tegenhanger van Arnhem-Noord. Richting de 
ecologische zone neemt de stedelijkheid af en worden meer 
grondgebonden woningen gesitueerd, die qua uitstraling 
beter passen bjj het groengebied. Naast de woonfunctie 
krijgen hier ook water en natuur de ruimte. Het resultaat is een 
aantrekkelijk compact gebied met culturele voorzieningen 
en een verscheidenheid aan woonmilieus en dit op slechts 1 
minuut afstand van een groot natuurgebied. 

Stap4b 
Het deel ten zuiden van de natuurzone wordt tevens bestemd 
voor woningbouw. In tegenstelling tot het noordelijke gebied 
waar een bepaalde stedelijkheid wordt ontworpen, gaat het 
hier om een lage woningdichtheid. De woningen in dit gebied 
passen zich aan de omgeving aan, waarbij het bestaande 
landschap met de grote plas als uitgangspunt wordt 
genomen. Dit levert verschillende natuur- en waterwoningen 
op (zie biz. 86-87). Op deze manier ontstaat een bijzonder 
gebied waarin de functies wonen, natuur en water met elkaar 
worden ge·lntegreerd en de EMAB-status van het gebied 
als experimenteel component wordt toegepast. Ook wordt 
gekeken oferverbindingen met het naastliggende Malburgen 
mogelijk zijn. 

Stap5 
In de laatste stap wordt de bestaande infrastructuur uitgebreid 
om de twee woongebieden te ontsluiten. Het gebied in het 
noorden wordt ontsloten door de bestaande afrit aan de 
Eldenseweg. Voor het meest zuidelijke gebied is een nieuwe 
afslag nodig. In de natuurzone zullen verder wandelpaden 
worden aangelegd welke een informatieve route zullen 
vormen langs de diverse cultuurhistorische artefacten. 

• • • • 
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Fig. .11 Stap 4a Het ontstaan van twee natuurgebieden 

Grondgebonden woningen 

Verschillende woningtypologieen 

Nieuwe functie steenfabriek 

Aansluiten op Stadsblokken 

Verschillende soorten biotopen 

Stedelijke bouwblokken 
(Culturele) voorzieningen 

Verschillende soorten biotopen 

Fig 5.12 Stap 4b Een stedelijk woongebied en een op de natuur gericht woongebied 
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Recreatieplas 

Grondgebonden woningen 

Nieuwe functie steenfabriek 

Groene rivier 
doortrekken 

Uitgebreid wandelnetwerk 

• • 

• 

Aansluiten op Malburgen? 

Fig. 5.13 Stap 5 bestaande infrastructuur uitbreiden 

EMAB-status 
Verschillende woningtypologieen • • • 

t 

• • 
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~euwe fu ctie steenfabriek 

• Stedelijke bouwblokken 

• 
• • 
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(Culturele) voorzieningen 

Aansluiten op Stadsblokken 

Verschillende soorten biotopen 
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Fig. 5.14 Voorbeelden van natuurwoningen 
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1. Stadsblokken-Meinerswijk biedt extra 
ruimte voor de rivier 

2. Stadsblokken-Meinerswijk geeft 
ruimte aan de natuur 

3. Stadsblokken-Meinerswijk als 
ontmoetingsplek tussen Noord en Zuid 

4. Stadsblokken-Meinerswijk geeft 
invulling aan de EMAB-status 

5. Stadsblokken-Meinerswijk maakt 

erfgoed-verleden zichtbaar 

PLAN 1 INNOVATIENETWERK & 
BUREAU STROMING 

Waterstandsdaling van 7 cm door: 
- Meinerswijk: aanleg meestromende Nieuw 
rivier 
- Stadsblokken: aanleg ge'isoleerde strang 
(lOOOm x SOm x 2m) 
- Aanpassen doorlaatwerk bij oprit 
Mandelabrug 

Natuurontwikkeling door herstel processen, 
sch~alvergroting en toename dynamiek, 
levert 28S hectare robuuste riviernatuur: 
- Nieuwe Rivier: stroomminnende riviersoor
ten (o.a. vis) 
- Strang: riviernatuurwaarden van luwe dele 
(o.a. vegetatie) 

Verenigt Noord en Zuid door verdere recrea
tieve ontsluiting. 
Relatie stad/rivier versterken: geen barriere, 
wet verbinding. 
Meinerswijk beter toegankelijk en beleef
baar maken door aanleg wandel-, skate- en 
fietspaden 

Zonering bebouwing: 
- De Praets en 't Heuveltje: dorps karakter, 
enkele overstromingsbestendige woningen 
- Steenfabriek Meinerswijk: hoogwatervrije 
woningen met stadsallure op eiland (max. 
500 woningen) 
- In de Nieuwe Rivi er: woonboten en experi
mentele kribwoningen 

PLAN 2 PHANOS 

Ruimte voor de rivier: 
- Peilverlaging van 7 cm wordt ruimschoots 
gehaald 
- Mogelijkheden voor extra waterberging in 
de toekomst 
- Hele gebied, behalve stedelijk eiland, kan 
overstromen 
- Het gebied krijgt een blauw aanzien 

Voldoende ruimte voor robuuste vormen van 
natuurontwikkeling. 
lnvulling geven aan deel van Ecologische 
Hoofdstructuur 
Leefgebieden voor bijzondere soorten 

Verbindt Arnhem-Noord en Zuid door de 
Mandelabrug op te nemen in de stedeJijke 
structuur: 
- Mandelabrug vormt een hoofdstraat met 
allerlei functies voor wonen, winkelen en 
werken 
-Verbindingen voor langzaam verkeer naar 
de stad 

Gevarieerd aanbod aan woonmilieus: nieuwe 
water-woonconcepten en experimenteel 
bouwen 
Wonen in een groene en aantrekkelijke om
geving met voorzieningen onder handbereik 

Historische elementen op een vernieuwende Historie zichtbaar maken: 
manier verbeeld: - Herbouw middeleeuwse kasteel met open-
- Romeins castellum Hercules bare functie 
- Meginhardweg en sleuteldam 
- Laatmiddeleeuws kasteelterrein 
- 20e eeuwse steenfabriekenterreinen 
- Bunkers en doorlaatwerken 
- Eerste scheepshellingen in Stadsblokken 

- Steenfabriek Elden een nieuwe en aantrek
kelijke functie geven 
- Restanten van Romeinse fort zichtbaar 
ma ken 
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PLA 3 STICHTING WATERBAND 

Extra rui te reserveren voor de waterafvoer 
voor de nge termijn, dus geen onomkeer
bare fun ties op plaatsen die in de toekomst 
nodig zi voor de waterafvoer 
Wissele de waterstanden 
Hele ge led kan overstromen 

Rijkdom aan natuur en samenhang met 
omligg de uiterwaarden versterken door: 
- Centra I uiterwaardenpark 
- Natuu aarden warden versterkt door 
gradien en en dynamiek, waardoor een 
gevarie rd leefgebied ontstaat met bijzon
dere flo en fauna . 

De toeg nkelijkheid versterken door het 
creeren an een heldere entree en het 
uitbreid n van het padennetwerk 
De cent ale ligging van het gebied gebruike 
als ont oetingsplaats voor de hele stad doo 
de toeg nkelijkheid vanuit de wijken en over 
de Rijn verbeteren en ruimte te creeren 
voor cu urele en sociale activiteiten 

Enkele ebouwing: 
- De be ouwing richt zich op cultuur, 
recreati , horeca en sport 
- Aan v orzieningen gelieerde 
woonb bouwing 

De rec atieve en cultuurhistorische waarde 
van he gebied verder ontwikkelen door 
middel van een recreatief en cultureel 
programma 
Het scheppen van een verfijnd netwerk van 
voorzieningen en historische artefacten 

MIJN MEINERSWIJK 

Ruimte voor de rivier door verlengen van 
Groene Rivier: 
- Water wordt door middel van geulen door 
Meinerswijk geleid 
- Hele gebied, behalve stedelijk gebied, kan 
overstromen 
- Dynamiek wordt door gradienten zichtbaar 

i gemaakt 

Om de rijkdom van de natuur te vergroten 
wordt ingezet op: 
- Schaalvergroting: verbinding met 
omliggende uiterwaarden 
- Dynamiek van de rivier 
- Creeren van gradienten in de vorm van 
vluchtheuvels 
Het realiseren van de EHS 

Verbinding tussen Arnhem-Noord en Zuid 
wordt verbeterd: 
- Bereikbaarheid met auto verbeteren door 
extra ontsluitingswegen en duidelijk 
herkenbare entree 
- Recreatieve routes door het gebied die 
aanslliiten op omliggende wijken 

Gevarieerd aanbod aan woonmilieus: 
- Stedelijk wonen in grate bouwblokken 
(2000 woningen) 
- Dorps wonen in de buurtschappen 
(60 woningen) 
- Suburbaan wonen in het terpenlandschap 
(600 woningen) 
- Experimentele bouwvormen 

Historie zichtbaar maken door: 
- De buurtschappen behouden 
- Karakteristiek van oude dijken bewaren 
- Nieuwe functie steenfabriek Elden 
- Nieuwe bestemming dijkmagazijn 
- Restanten van Romeins castellum opgaven 
- Doorlaatbruggen intact laten 
Artefacten verbinden met informatieve rout 

PLUSPUNTEN MUN MEINERSWIJK 
T.O.V. ANDERE PLANNEN 

Er zijn al verschillende ontwerpvoorstellen 
voor Meinerswijk ingediend, onder andere 
door lnnovatienetwerk & bureau Stroming, 
Phanos en stichting Waterband. In de tabel 
hiernaast wordt mijn Meinerswijk 
vergeleken met deze plannen aan de hand 
van de opgaven en ambities van de 
gemeente. De pluspunten van mijn Meiners
wijk worden nog eens op een rijtje gezet: 

1. Ruimte voor natuur, water en stedelijke 
functies 
Dit plan biedt in tegenstelling tot bijvoor
beeld het plan van Stichting Waterband, 
naast natuur ook ruimte aan stedelijke 
functies. In andere plannen bl ijft het voor
namelijk een ecologisch natuurgebied. Het 
gebied heeft naar mijn mening echter veel 
meer mogelijkheden. Het is een uitdaging 
om de natuur en waterbergingsfunctie van 
het gebied met andere functies als wonen te 
combineren. Functies als wonen en recreatie 
brengen meer leven in het gebied. 

2. Een tweede waterfront 
Op de tweede plaats wordt er ook aan de 
zuidelijke oever van de Rijn een waterfront 
gecreeerd, waardoor dit gedeelte veel meer 
bij de stad zal warden betrokken. De nieuwe 
entree die daardoor ontstaat kan bijdragen 
aan het opkrikken van het negatieve beeld 
van Arnhem-Zuid. 

3. Mijn Meinerswijk opent haar grenzen 
Ten slotte is het een grote plus dat het plan 
haar grenzen opent en niet ge'lsoleerd blijft 
liggen, zoals dat in veel andere plannen wel 
het geval is. Er wordt een ecologische ver
binding gemaakt met het uiterwaardenpark 
Bakenhof en er wordt beter aangesloten op 
Stadsblokken, het centrum en Malburgen. 
Het gebied zal door deze nieuwe verbin
dingen veel toegankelijker worden voor de 
omliggende wijken . 
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6. DE NOORDRAND 

Na het concept voor de totale waterstad, wordt in dit hoofdstuk een structuurplan voor de noordrand uitgewerkt. Het 
structuurplan wordt opgebouwd vanuit de zes verschil/ende perspectieven: bebouwing, infrastructuur, cultuurhistorie, natuur, 
water en landschap. Hoe warden deze elementen geintergreerd in een plan? 

6.1 STRUCTUURPLAN 

In deze paragraaf wordt de noordrand van Meinerswijk 
uitgewerkt in een structuurplan. In dit structuurplan komen 
de al eerder geformuleerde zes categorieen weer naar voren. 
Voor elke categorie wordt beschreven hoe ze in het gebied tot 
uiting komen. 

BEBOUWING 

De opgave voor de bebouwing is gericht op het realiseren van 
een waterstad, waarbij uitbreiding van de stad Arnhem aan de 
andere kant van de Rijn plaatsvindt. Ook is er de mogelijkheid 
om te experimenteren met woonvormen waarbij water en 
wonen samen gaan. 

Het noordelijke deel van Meinerswijk geeft invulling aan de 
waterstad door het plaatsen van zo'n 2600 woningen met 
daarbij behorende voorzieningen als een supermarkt, een 
medisch centrum en dergelijke. Er warden drie verschillende 
woonmilieus gecreeerd: stedelijk wonen, dorps wonen en 
suburbaan wonen. 

-

Type woonmilieu Woningdichheid 

Stedelijk wonen 40-60 woningen per hectare 

I Dorp~wonen 20-40 woningen per hectare 

Suburbaan wonen 20-40 woningen per hectare 
-

Fig. 6.1 Tabel woonmilieus met bijbehorende woningdichtheid 
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De bebouwing in het stedelijk gebied bestaat uit grote 
bouwblokken met een hoogte die varieert tussen de drie en 
tien bouwlagen.Ze sluiten aan op de maatvoering en uitstraling 
van de lbebouwing in Stadsblokken. De bouwblokken bestaan 
grotendeels uit appartementen. Daarnaast is er ook ruimte 
voor andere woonsoorten zoals atelierwoningen en studio's. 
De woningdichtheid ligt hier tussen de 40 en 60 woningen 
per hectare. 

Het dorps wonen vindt aan de oude Meginhardweg plaats. De 
bestaande buurtschappen de Praets en 't Heuveltje worden 
aangevuld met meer eengezinswoningen van hetzelfde 
karakter. De woningdichtheid van dit gebied ligt met 20 tot 
40 woningen per hectare een stuk lager dan in het stedelijk 
gebied . 

.. .. ::- ---
I 

/ 
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~ ~--- ___\ 
Fig. 6.2 De drie vel~hillende woonmilieus 

Het suburbane woongebied richt zich veel meer op de 
natuurzone. Er is gezocht naar een woonvorm die samen kan 
gaan met natuur, water en overstromingen. De woningen 
worden om deze reden op terpen geplaatst en voorzien van 
een groene uitstraling. Dit eeuwenoude maar toch goed 
werkende concept wordt nieuw !even ingeblazen. In tijden 
van hoogwater z:ullen de terpen als eilandjes boven het 
water uittorenen. De woningen op de terpen varieren wat 
betreft grootte en typologie. De hoogte van de bebouwing is 
maximaal drie bouwlagen. Met een lage woningdichtheid van 
20 tot 40 woningen per hectare blijft er genoeg ruimte over 
voor natuur en water. 

·-'"' 
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SUBURBAAN WONEN 

Fig. 6.3 De woningen in het suburbane woongebied worden voorzien van een groene uitstraling 
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Fig. 6.4 Stedelijke bouwblokken versus rustige eengezinswoningen 
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INFRASTRUCTUUR 

Qua infrastructuur gaat het om een drietal punten: het 
bereikbaar en toegankelijk maken van het gebied, het 
behouden van bestaande infrastructuur en het verbinden van 
Arnhem-Noord en Zuid. 

Het gebied ten noorden van de Meginhardweg ligt in 
de huidige situatie vrij afgesloten. De bereikbaarheid en 
toegankelijkheid laten te wensen over door het ontbreken 
van (recreatieve) verbindingen met haar omgeving, barrieres 
en de afwezigheid van doorgaande routes door het gebied. 
Hier wordt verandering in gebracht door allereerst het 
aanleggen van extra ontsluitingswegen. Door de nieuwe 
ontsluitingswegen kan het gebied vanaf het centrum en het 
zuiden bereikt en ook weer verlaten worden. Bovendien zal de 
entree bij de Mandelabrug verduidelijkt worden door middel 
van goede bewegwijzering. 
Daarnaast worden er diverse recreatieve routes door het 
gebied aangelegd. De fietsroute vanaf de Malburgse Bandijk 
langs de Groene Rivier wordt doorgetrokken naar de Lange 

' ·, 
/ 

Uitweg. Met deze route wordt de toegankelijkheid vanuit Zuid 
en met name Malburgen West sterk verbeterd. Een tweede 
fiets- en wandelroute loopt langs de Rijn en wordt verbonden 
met Stadsblokken. De routes sluiten bovendien aan op de 
natuurzone ten zuiden van de Meginhardweg. 

De hoofdinfrastructuur in het gebied wordt gevormd door de 
ontsluitingsweg vanaf de Eldenseweg en de twee bestaande 
wegen Meginhardweg en Meijnerswijk. De ontsluitingsweg 
wordt gedeeltelijk verlegd door het stedelijk gebied. Op 
deze manier kan de rust en het groen ter plaatse van de 
buurtschappen gehandhaafd blijven. De Meginhardweg en 
Meijnerswijk zijn oude dijken en blijven (wat betreft karakter) 
behouden. 

Met de verbeterde bereikbaarheid en toegankelijkheid kan 
het gebied uitgroeien tot een centrale ontmoetingsplek in de 
stad, waar bewoners van noord en zuid elkaar kunnen treffen 
tijdens een wandelingetje, een picknick of in en aan het water . 
Arnhem-Noord en Zuid komen zo nader tot elkaar. 

' '· 

Fig. 6.5 De bereikbaarheid wordt verbeterd door het aanleggen van doorgaande routes 
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CULTUURHISTORIE 

De opgave betreffende cultuurhistorie is zowel het behouden 
van cultuurhistorische elementen als het zichtbaar- en 
beleefbaar maken van de historie. 

De cultuurhistorische artefacten in het gebied ten noorden 
van de Meginhardweg zijn de steenfabriek Meinerswijk en het 
oude buurtschap de Praets. In de periode van 1874 tot 1980 
vond er in Meinerswijk op grote schaal klei- en zandwinning 
plaats. Van de klei werden in steenfabrieken bakstenen 
gemaakt. Om de geschiedenis hiervan te bewaren wil men 
graag de twee overgebleven steenfabrieken behouden. Echter, 
de steenfabriek Meinerswijk heeft in tegenstelling tot de 
andere steenfabriek veel van z'n charme verloren. Steenfabriek 
Elden is prachtig in oude staat gerestaureerd. Steenfabriek 
Meinerswijk daarentegen bezit geen schoorsteen meer en 
het dak is totaal vernieuwd. Het complex heeft meer de vorm 
van een grote hal dan dat het nog naar de baksteenindustrie 
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verwijst. Het staat dan ook niet op de monumentenlijst. 
Bovendien is het moeilij k een passende functie voor de grote 
oppervlakte te vinden en daarom staat het al lange tijd leeg. 
Dit alles, samen met het feit dat het nieuwe ontwikkelingen 
in de weg staat, heeft mij doen besluiten om het complex te 
slopen. 

De kleine buurtschappen de Praets en 't Heuveltje blijven 
wel behouden. Ze worden gerestaureerd en krijgen een plek 
in het ontwerp. Door middel van natuurelementen wordt 
voorkomen dat deze woningen ingeklemd komen te 1iggen 
tussen nieuwe grote bouwblokken. De rust en het dorpse 
karakter blijven daardoor gehandhaafd . 

De cultuurhistorie in dit gedeelte van Meinerswijk is dus 
enigszins beperkt qua bouwelementen. De geschiedenis moet 
hier meer gevonden worden in het oude rivierenlandschap 
met oude dijken en plassen die verwijzen naar de zand- en 
kleiwinningsperiode . 

Fig. 6.6 Het behouden van het oude rivierlandscha'p met de twee buurtschappen 
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NATUUR 

De ontwerpopgave voor de natuur is het behouden en 
versterken van natuur(waarden) en het realiseren van de 
Ecologische Hoofdstructuur. 

De natuurwaarden in het noordelijke deel van Meinerswijk 
zijn ten opzichte van het overige gebied vrij gering, omdat de 
grond voornamelijk wordt gebruikt voor de landbouw. Wei is 
er een aantal beschermde en bedreigde soorten flora en fauna 
aanwezig. Om de rijkdom van het gebied te vergroten wordt 
ingezet op schaalvergroting, de dynamiek van de Rijn en het 
creeren van gradienten. Schaalvergroting ontstaat door de 
natuur ten zuiden van de Meginhardweg door te trekken. 
Het nieuwe landschap zal bestaan uit kleine bosjes met 
wilgenbomen, ruigtes, waterstroompjes en moerasachtige 
gebieden. Door de grotere variatie ontstaan nieuwe biotopen, 
die het bestaande planten- en dierenleven zullen verrijken. 
De dynamiek van Meinerswijk blijft behouden en wordt 
versterkt door het verlengen van de Groene Rivier. De Rijn zal 
vaker door het gebied stromen en nieuw zand en klei afzetten. 

Grond en vegetatie kunnen worden weggespoeld. Er ontstaan 
daardoor voortdurend ontwikkelingen van kale kleigrond tot 
volwassen ooibossen met alle stadia daartussen. Om optima le 
omstandigheden te creeren is het nodig om op bepaalde 
plekken in de bodem in te grijpen. Het doel van deze ingrepen 
is het scheppen van gradienten in de vorm van vluchtheuvels 
voor organismen in tijden van hoogwater 

De natuurwaarden zullen grotendeels in het suburbane 
woongebied worden gevonden. Hier is alle ruimte om nieuwe 
natuurelementen in te brengen. Het stedelijk gebied heeft 
daarentegen een groot bebouwd oppervlak met beperktere 
ruimte voor natuurwaarden. 

Het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur vindt plaats 
in de natuurzone ten zuiden van de Meginhardweg. In dit 
gebied gelden strengere regels met betrekking tot onrust, 
bebouwing en verkeer. 

• • • • • • • • 
• • • • 
• • • • • • • • • • • 



• 
• • • • • 
• • 
• • 
• • 
• • • • • • 
• • • • • 

LANDSCHAP 

De ontwerpopgave gericht op landschap is enerzijds het 
behouden en versterken van de groene identiteit en anderzijds 
het creeren van een duidelijk herkenbaar rivierenlandschap . 

De eerste uitdaging is het rivierenlandschap te accentueren 
door het behouden en versterken van kenmerkende 
componenten. Dit zijn bijvoorbeeld de vele kleine 
hoogteverschillen in Meinerswijk in de vorm van dijken 
en hoogwatervrije gebieden. De eeuwenoude dijk 
Meginhardweg, waaraan kleine buurtschappen zijn ontstaan, 
vormt een belangrijk structurerend element in het gebied . 
Het karakter van de weg wordt behouden door deze niet te 
gebruiken als ontsluitingsweg voor nieuwbouw en wordt 
versterkt door er nog een aantal kleine buurtschappen aan te 
plaatsen. De dijk Meijnerswijk, die nu grotendeels afgesloten 
is, wordt meer als kenmerkend element op de kaart gezet 
door deze te gebruiken als recreatieve fiets- en wandelroute 
langs de Rijn. 
Een andere kenmerk van het rivierenlandschap is de dynamiek 

'· / 

van het water. Meinerswijk is een overstromingsgebied dat 
een aantal dagen per jaar onder water staat. De dynamiek van 
het water wordt versterkt door vaker en wellicht op sommige 
plaatsen permanent water te bergen. 
Ten slotte zijn ook de wilgenbomen typerend voor het 
rivierenlandschap in Meinerswijk. De wilg is een boomsoort 
die goed overleeft op de oevers van rivieren. Na een 
overstroming groeit de wilg weer uit tot een nieuwe boom of 
struik. In het gebied zijn verschillende wilgenbosjes te vinden, 
met name langs de plassen en de Rijn. Deze bomen worden 
waar mogelijk bewaard en aangevuld met nieuwe groepjes 
wilgen. 

De andere uitdaging is het benadrukken van de groene 
identiteitvan Meinerswijk. H'et gebied bestaat nu voornamelijk 
uit een grote groene open vlakte. Door het plaatsen van 
bebouwing wordt dit groene zicht logischerwijs verstoord . 
In het suburbane woongebied wordt het groene zicht zoveel 
mogelijk bewaard door het gebied ruim op te zetten en de 
woningen te voorzien van een groene uitstraling. Op deze 
manier blij ft het gebied zijn groene identiteit behouden. 
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WATER 

De opgave voor het water is gericht op ruimte voor de rivier 
en het behouden van de Groene Rivier. 

In Arnhem moet een waterstandverlaging van 7 centimeter 
worden gerealiseerd. Dit is echter niet voldoende. Meer 
ruimte voor de rivier is nodig om te kunnen anticiperen op 
toekomstige hogere piekafvoeren. 
"lndien alle rivierkundige ingrepen met betrekking tot de 
watervraag geconcentreerd word en opgelost in Arnhem, zal de 
Groene Rivier vijf meter moeten worden afgegraven vanaf de 
John Frostbrug tot en met de kruising van de Rosandepolders. 
De bodembreedte van de rivier zal dan ongeveerd honderd 
meter bedragen en de bovenbreedte circa tweehonderd 
meter. De Groene Rivier wordt dan het gehele jaar door blauw 
en is breder dan de Rijn zelf. Om het dynamische karakter van 
de Groene Rivier te behouden is het afgraven van vijf meter 
te veel: er zal dan immers geen sprake meer zijn van een 
wisselend beeld van de Groene Rivier:' (E. de Wit) 

Het Masterplan voor Meinerswijk grijpt de kans aan om een 
bijdrage te leveren aan de waterbergingsopgave om zo de 
dynamiek van de Groene Rivierte behouden. In het plan wordt 
meer ruimte om water (tijdelijk) te bergen gecreeerd door 
het verlengen van de Groene Rivier onder Stadsblokken. De 
Groene Rivier beg int bij de John Frostbrug, stroomtvervolgens 
door Stadsblokken en gaat via de oude doorlaatbrug en 
de Eldenseweg naar Meinerswijk. In Meinerswijk wordt de 
Groene Rivier vervolgens begeleid door middel van geulen 
richting de Rijn. 

Om de Groene Rivier dynamisch en seizoensgebonden te 
houden dient deze een hogere ligging te hebben dan de 
Nederrijn. De Rijn heeft een gemiddelde waterstand van 
+ 8,22 meter NAP (200 dagen per jaar). Bij een hoogte van 
negen meter zal de Groene Rivier 65 dagen per jaar door 
Stadsblokken en Meinerswijk stromen. De aanwezige drempel 
ten westen van de Nelson Mandelabrug van elf meter zal 
worden verlaagd, zodat het water vaker Meinerswijk bereikt . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• In de dijk Meginhardweg zullen op een of twee plaatsen 

doorlaatbruggen warden geplaatst, zodat het water ook in 
• het noorden van Meinerswijk de ruimte krijgt. Het water heeft 

in het suburbane woonmilieu de vrije ruimte. Bepaalde delen 
• zullen hier door hoogteverschillen eerder volstromen dan 

andere delen. Het water stroomt als het ware van het laagste 
• maaiveld langzaam naar het volgende iets hoger gelegen 

maaiveld etc. Op deze manier is de dynamiek van de rivier 
• goed zichtbaar. Bij een te hoge waterstand kan het gebied 

door middel van zogenaamde schotten warden afgesloten. 
• Het stedelijk woonmilieu blijft door de hogere ligging 

watervrij . 
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Fig. 6.10 Structuurkaart noordrand Meinerswijk 
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7. HET STEDELIJK GEBIED 
Een Masterplan voor het stedelijk gebied 
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7. HET STEDELIJK GEBIED 

In dit hoofdstukzal het Masterplan voor het stedelijk gebied van Meinerswijkworden uitgewerkt. Eerstwordt de stedebouwkundige 
structuur van dit masterplan beschreven. Welke structurerende componenten spelen een rol in die structuur? En hoe ziet die 
nieuwe structuur eruit? Vervolgens wordt er dieper op de bouwblokken ingegaan. Welke vorm en uitstraling krijgen ze en hoe 
worden de binnentuinen vormgegeven? Het hoofdstuk eindigt met een stukje programma. Welke voorzieningen kunnen we in 
het stede/ijk gebied aantreffen? 

7.1 STEIJEBOUWKUNDIGE STRUCTUUR 

In deze paragraaf zal de stedebouwkundige structuur van het 
stedelijk gebied worden besproken. Achtereenvolgens wordt 
ingegaan op de structurerende componenten, de nieuwe 
structuur, de drie assen en de natuurlijke inhammen. 

STRUCTURERENDE COMPONENTEN 
De stedebouwkundige structuur van het stedelijk gebied in 
Meinerswijk wordt door een aantal componenten bepaald: 

1. Landschappelijke structuur en hoogteverschillen: De 
landschappelijke lijnen in het gebied worden gevormd door 
aanwezige hoogteverschillen en perceelgrenzen. 

2. De Rijn: De loop van de rivier geeft vorm aan Meinerswijk. 

3. Robuuste natuurelementen: Belangrijke groenelementen, 
zoals oude wilgenbomen, worden zoveel mogelijk gespaard. 

4. Huidige infrastructuur:Debelangrijkstewegen in hetgebied, 
de Meginhardweg en Meijnerswijk, worden behouden. 

5. Bestaande bebouwing: De bestaande bebouwing blijft 
waar mogelijk ongedeerd. Het gaat men name om de 
buurtschappen De Praets en 't Heuveltje en enkele woningen 
rondom de voormalige steenfabriek. 

Naast deze bestaande componenten wordt een nieuw 
structurerend element aan het gebied toegevoegd, namelijk 
de verlenging van de Plas van Bruil. Tezamen zullen zij de 
structuur van het stedelijk gebied vormgeven. 
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Fig. 7.1 Structurerende elementen: landschappelijke structuur en hoogteverschillen, de Rijn, natuurelementen, infrastructuur en bebouwing 
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NIEUWE STRUCTUUR 
De structurerende componenten word en als onderlegger voor 
het ontwerp gebruikt. De nieuwe structuur van het stedelijk 
gebied wordt gevormd door: 

- de stedelijke bouwblokken versus de kleine buurtschappen 
- de ontsluitingsweg met drie verschillende assen 
- de twee natuurlijke inhammen 

Stedelijke bouwblokken versus k/eine buurtschappen 
Een van de doelen is het creeren van een stedelijk gebied met 
bouwblokken die aansluiten op Stadsblokken. Tegelijkertijd 
dient de eigenheid van het gebied behouden te warden en 
daarmee de buurtschappen De Praets en 't Heuveltje. Dit 
levert een zekere spanning op. In het plan is niet gekozen voor 
een directe confrontatie tussen beide, maar voor een subtiele 
scheiding. Aan de ene kant ligt een gebied met stedelijke 
assen en een hoge woningdichtheid en andere kant een 
rustig gebied met bestaande en nieuwe buurtschappen, die 
een meer dorps karakter bezitten. Op deze manier ontstaat 
een nieuw stedelijk gebied met nog oude karakteristieke 
bebouwing. 

Fig. 7.2 Stedelijke bouwblokken versus kleine buurtschappen 

Ontsluitingsweg met drie verschillende assen 
De bestaande ontsluitingsweg wordt grotendeels verlegd en 
komt door het stedelijk geb1ied te liggen. De rust en het groen 
bij de buurtschappen warden daardoor niet verstoord. De 
nieuwe ontsluitingsweg doorkruist een drietal verschillende 
assen: de Meginhardweg met daaraan gekoppeld de kleine 
buurtschappen, de Bruilse weg als nieuwe hoofdas langs het 
recreatiewater en Meijnerwijk, de weg langs de Rijn. De wegen 
warden ieder voorzien van een eigen karakter en uitstraling. 

Fig. 7.3 Ontsluitingsweg met drie verschillende assen 
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Twee natuurlijke inhammen 
De natuurzone wordt het stedelijk gebied ingetrokken door 
middel van twee natuurlijke inhammen. De ene inham wordt 
gevormd door het verlengen van de recreatieplas richting het 
stedelijk gebied. De andere inham ligt aan de Meginhardweg 
en vormt de scheiding tussen de bouwblokken en de 
buurtschappen. De inhammen worden elk op een andere 
manier vormgegeven. Op deze manier wordt men bewust van 
de directe nabijheid van een prachtig natuurgebied . 

Fig. 7.4 Twee natuurlijke inhammen 

Nieuwe structuur van het stedelijk gebied 
De bouwblokken en buurtschappen, ontsluitingsweg met drie 
assen en de twee natuurlijke inhammen vormen de nieuwe 
structuur van het stedelijk gebied van Meinerswijk. 

Fig. 7.5 De nieuwe structuur van het stedelijk gebied 
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Assen /oodrecht op de Rijn 
In de nieuwe structuur van het stedelijk gebied lopen een 
aantal assen loodrecht op de Rijn. Deze assen vormen 
doorkijkjes richting de rivier en warden breed opgezet met 
een groene strook in het midden. 

Fig. 7.6 Assen richting de Rijn 
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Begeleidende gevelwanden 
De drie assen en de assen loodrecht op de rivier warden 
begeleid door een gesloten gevelwand. Binnen deze wanden 
ligt een meer open structuur tussen de verschillende (semi) 
openbare binnenruimten. 

Fig. 7.7 Gesloten gevelwanden met (semi)openbare binnenruimten 

• • • • • • • • • • 
I 

• 
I 

• • • • • • • • • • 



• 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • 

~-

Fig. 7.8 Masterplan stedelijk gebied 
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Fig. 7.9 Vogelvluchtimpressie 
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DRIE ASSEN 
Het stedelijk gebied bestaat uit een nieuwe ontsluitingsweg 
waaraan drie verschillende assen liggen: Meijnerswijk, Bruil'se 
weg en Meginhardweg. leder as heeft een ander richtingspunt. 
De dijk Meijnerswijk richt zich op de rivier de Rijn, de Bruilse 
weg op het recreatiewater en de oude Meginhardweg op de 
natuurzone 

NATUURZONE 

Fig. 7.1 O De assen richten zich elk op een ander gebied 
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1. Meginhardweg 
De dijk Meginhardweg loopt als enige geasfalteerde weg 
dwars door Meinerswijk. De weg vormt een scheiding tussen 
het agrarische gebied in het noorden en het natuurgebied in 
het zuiden. De Meginhardweg is al eeuwenoud en is genoemd 
naar de stichter van een klein dorp dat in de eerste eeuw na 
Christus in dit gebied lag. In de tussentijd zijn er verscheidene 
woningen dan wel buurtschappen aan de weg ontstaan. De 
weg is alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer en wordt 
voornamelijk gebruikt als recreatieve wandel- en fietsroute. 

In het ontwerp voor Meinerswijk wordt het karakter van deze 
historische weg zoveel mogelijk behouden. Dit betekent 
dat het voornamelijk een recreatieve route blijft tussen de 
natuurzone en de noordrand. Wei worden er een klein aantal 
nieuwe buurtschappen langs de weg geplaatst om het 
karakter ervan te versterken. Het aantal woningen zal echter 
beperkt blijven vanwege de omvang van de weg. Bovendien 
mag het beeld dat men heeft vanaf deze (verhoogde) weg 
op het landschap niet verstoord worden door een lange rij 
woningen op een verhoogd maaiveld. 

Het uitzicht vanaf de Meginhardweg wordt door een aantal 
ingrepen een stuk afwisselender. In het oosten bij de 
buurtschappen de Praets en 't Heuveltje heeft de weg meer het 
karakter van een dorpstraatje. lets verder richting het westen 
kan men aan de linkerkant al een glimp van de natuurzone 
opvangen. Aan de rechterkant ziet men het stedelijk gebied 
met de bouwblokken liggen. De Meginhardweg ligt bewust 
gescheiden van het stedelijk gebied, zodat de rust behouden 
kan worden. Rijdt men verder richting het westen dan krijgt 
men aan de linkerzijde steeds meer zicht op de natuurzone 
met de grote waterplassen. Aan de rechterzijde heeft het 
gebied plaats gemaakt voor een afwisselend en dynamisch 
landschap met een suburbaan woonmilieu. Her en der zal 
men nog een buurtschap passeren. 
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Fig. 7.11 Doorsnede Meginhardweg 
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Fig. 7.12 Sfeerbeelden Meginhardweg 
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2. Bruilse weg 
Het plangebied wordt voorzien van een nieuwe hoofdas. Deze 
hoofdas, de Bruilse weg, loopt zoals de naam al suggereert van 
het stedelijk gebied naar het suburbane woonmilieu langs de 
(verlengde) Plas van Bruil. 

De stedelijke hoofdas krijgt een eigen identiteit. De as ligt aan 
beide kanten van het water gesitueerd, waardoor een breed 
profiel ontstaat. Om de Bruilse weg als dragervan het gebied te 
laten fungeren is het belangrijk om een bepaalde continu.iteit 
in profielopbouw te creeren. De weg wordt daarom begeleid 
door een gesloten gevelwand. Dit wordt vormgegeven door 
grate bouwblokken met stedelijk wonen. De wanden hebben 
minimaal een hoogte van 12 meter. De gevelwand aan de 
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Fig. 7 .13 Doorsnede Bruilse weg 
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noordzijde verspringt halverwege de Bruilse weg en maakt 
plaats voor een groene strook met oude wilgenbomen en 
vrijstaande bebouwing. Met deze strook wordt een stukje 
eigenheid van het gebied behouden. Bovendien is het een 
mooie afwisseling in het bouwb'lokkenpatroon. De continu'iteit 
blijft intact door het doorlopende straatprofiel met brede 
trottoirs langs het water. 

Verder wordt de hoofdas geaccentueerd door het plaatsen 
van een strook voorzieningen in de plint van de bebouwing. 
De hoge wanden krijgen een plint van 4,5 meter hoog, zodat 
deze laag diverse functies kan bevatten, zoals een winkeltje of 
een supermarkt. Door de mix aan functies 1langs de as ontstaat 
een levendig straatbeeld. 
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3. Meijnerswijk 
Meijnerswijk is een bestaande weg langs de rivier de Rijn. 
Tot aan de voormalige steenfabriek is de weg beklinkerd en 
vrij breed, daarna gaat het over in een smal paadje. Vanaf de 
steenfabriek is de weg bovendien afgesloten voor bezoekers 
van het gebied. 

In het Masterplan voor Meinerswijk wordt de weg flink 
aangepakt. De weg blijft weliswaar op dezelfde plek liggen, 
maar wordt gedeeltelijk verbreed tot een weg met twee 
richtingsverkeer. Halverwege gaat de weg over in een fiets- en 
wandelpad. 
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Fig. 7.15 Doorsnede Meijnerswijk 

Meijnerswijk heeft weer een heel ander karakter dan de 
Meginhardweg en de Bruilse weg. Deze weg volgt de lijn van 
de rivier. Hier wordt nog eens de nadruk opgelegd door de 
begeleidende gevelwand, dat het rivierfront van Meinerswijk 
vormt. Ook hier hebben de wanden weer minimaal een 
hoogte van 12 meter. Er worden bovendien een aantal 
hoogteaccenten langs Meijnerswijk aangelegd, die gericht 
zijn op het mooie uitzicht op de Rijn. 

Met deze verbeteringen zal Meijnerswijk deel gaan uitmaken 
van een aantrekkelijke recreatieve wandel- en fietsroute. Door 
te wandelen offietsen op deze dijk heb je immers een prachtig 
uitzicht met afwisselende panoramabeelden op de Rijn. 
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• • • • • • • • • • • • Fig. 7.16 Sfeerbeelden Meijnerswijk 
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NATUURLIJKE INHAMMEN 
Het stedelijk gebied richt zich in tegenstelling tot het ontwerp 
van Stadsblokken niet zozeer op de Rijn als wel op het grote 
natuurgebied met de Groene Rivi er. Hier steekt dus niet de Rijn 
op sommige plekken binnen, maar de natuur en het water. De 
twee grootste inhammen zijn de verlenging van de Plas van 
Bruil en de Groene Rivier langs de Meginhardweg. Op deze 
manier voel je de nabijheid van de natuurzone in het stedelijk 
gebied. 

Verfenging Pfas van Bruit 
Het water speelt een belangrijke rol in de natuur van 
Meinerswijk en wordt daarom gebruikt als een natuurlijke 
inham. Deze inham komt tot stand door het verlengen van de 
Plas van Bruil richting het stedelijk gebied. De verlenging heeft 
niet de vorm van een smalle gracht. Het gaat in Meinerswijk 
immers om grote natuurelementen. Juist de enorme ruimte 
van deze natuurelementen moet gevoeld worden. De inham 
heeft om deze reden een flinke breedte gekregen, maar wordt 
richting het oosten smaller. De ingreep heeft een behoorlijke 
impact op de stedebouwkundige structuur van het stedelijk 
gebied. De hoofdas wordt dan ook niet voor niets langs deze 
nieuwe waterstroom gesitueerd. 

De sfeer en uitstraling van de verlenging verschilt met de 
oorspronkelijke Plas van Bruil. De natuurlijke oevers van de 
Plas van Bruil gaan richt ing het stedelijk gebied over in harde 
stenige kaden, waardoor weer een heel andere sfeer ontstaat. 
Het water wordt wel over de gehele lengte gebruikt voor de 
waterrecreatie. Je kunt er dus heerlijk met je bootje op het 
water dobberen. 
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Natuurstrook fangs Meginhardweg 
De andere natuurlijke inham ligt ter hoogte van de 
Meginhardweg. De aanwezigheid van deze natuurstrook heeft 
meerdere redenen. Ten eerste is ook hier weer de bedoeling 
om een stukje natuur het stedelijk gebied in te trekken. 
Tevens dient het als scheiding tussen het stedelijk gebied 
met bouwblokken en de buurtschappen aan de andere kant 
van de natuurstrook. Het karakter van de Meginhardweg qua 
kleinschaligheid en rust kan daardoor behouden blijven. 

De vorm en sfeer van deze natuurlijke inham verschilt met 
die van de verlenging van de Plas van Bruil. De natuurstrook 
aan de Meginhardweg bestaat uit kleinere natuurelementen. 
Het is een moerasachtig gebied met een waterstroompje, 
waterplanten en wilgenbomen. Voor kinderen is het een 
heerlijk speel- en struingebied. 

• • 
• • • • 
• • • • 
• 
• • • • • • 
I 

• • • • • 
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• • 
• • • • • • • • • Fig. 7.18 Sfeerbeelden natuurstrook langs Meginhardweg 
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7.2 BOUWBLOKKEN 

De bouwblokkenstructu ur is doorverschi 1 lende componenten, 
zoals landschappelijke lijnen, tot stand gekomen (zie biz. 
107). Op deze manier worden de bouwblokken logisch in 
de structuur ingepast. De assen richting de rivier zijn breed 
opgezet met een grote groenstrook in het midden. De 
straten dwars op deze assen zijn smaller en bevatten (extra) 
parkeerruimte. 

De bouwblokken bezitten een bepaalde samenhang, die 
ontstaat door de bo uwhoogte, devorm en het mate ria algeb ru ik. 
De bouwblokken hebben een gemiddelde bouwhoogte van 
4 a 5 bouwlagen. Langs de Rijn liggen echter plaatselijke 
hoogteaccenten in de vorm van 'uitzichtpunten'. Daarnaast 
ontstaat een zekere homogeniteit door het materiaal en de 
vorm van de bouwblokken. De gevels aan de buitenzijde zijn 
strak, formeel en bevatten hetzelfde hoofdmateriaal, namelijk 
baksteen in oranje-roodtinten. 

Fig. 7 .19 Voorbeelden van een binnentuin 

• 
Differentiatie vindt men binnen het bouwblok door de • 
grote variatie aan woontypologieen, zoals patiowoningen, 
maisonnettes, studios's, werkwoningen, huur- en • 
koopappartementen, etc. De bouwblokken aan de Bruilse weg 
hebben bovendien een verhoogde plint met kleinschalige • 
voorzieningen en andere bedrijvigheid. 

• De appartementen en woningen omsluiten een 
gemeenschappelijke, semi-openbare binnentuin. De • 
binnenruimten hebben elk een eigen sfeer: groen, terrassen, 
decks. Ook de combinatie van privetuinen gekoppeld aan een • 
gemeenschappelijke binnentuin is mogelijk (zie figuur 7.19). 
Naast de collectieve binnenruimte beschikt iedere woning • 
bovendien over een eigen buitenruimte. Dit kan een balkon, 
loggia, (dak)tuin ofterras zijn. • 

Het parkeren gebeurt zoveel mogelijk uit het zicht door • 
middel van al dan niet half-verdiepte parkeergarages onder 
de bouwblokken of onder een deck. Op deze manier blijven 
de (semi)-openbare ruimten vrij, zodat er een aantrekkelijk • 
verblijfsklimaat voor bewoners en bezoekers van het gebied • 
kan ontstaan. 

• • • • • • • • • 
ti 
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• • • • • • • • Fig. 7.20 Sfeerbeeld van (semi)-openbare binnenruimte 
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7.3 PROGRAMMA 

Met de transformatie van het noordelijk deel van Meinerswijk 
worden belangrijke functies aan de stad Arnhem toegevoegd. 
Het gaat men name om nieuwe vormen van stedelijk wonen 
en stedelijke functies op het gebied van cultuur en vrije tijd. 
Het nieuwbouwprogramma omvat ruim 185.000 m2

• Het 
bestaat ongeveer uit 97 o/o woningen, 1,5 o/o kantoren en 1,5 
o/o voorzieningen (zowel commerciele als niet-commerciele 
functies). 

In het stedelijk gebied worden zo'n 2000 woningen 
gerealiseerd. Dit past binnen de opgave van de gemeente 
Arnhem om in de periode van 2005 tot 2015 zo'n 10.000 
woningen te ontwikkelen. De ligging van Meinerswijk nabij 
het centrum en aan de Rijn biedt geschikte mogelijkheden 
voor het vergroten van de woonfunctie. De nadruk zal liggen 
op de koopsector, maar tevens is er plek voor huurwoningen. 
Het merendeel zal bestaan uit woningen in het midden- en 
hogere segment. 
Bij de invulling van het woningbouwprogramma wordt 
ingespeeld op nieuwe trends en ontwikkelingen in de 
woningmarkt. Zo is er bijvoorbeeld veel vraag naar interne 
flexibiliteit en meervoudige bruikbaarheid van woningen, 
waardoor het mogelijk wordt om (deels) thuis te werken. Op 
deze manier wordt antwoord gegeven op de toenemende 
vraag naar verschillende vormen van stedelijk wonen. De 
woonfunctie zal bovendien bijdragen aan de levendigheid en 
sociale veiligheid in het gebied. 

Er komt ruim 2.500 m2 aan nieuwe voorzieningen bij in 
het plangebied. Het gaat zowel om commerciele als niet
commerciele functies. Bij commerciele functies kan gedacht 
worden aan bijvoorbeeld een supermarkt, horeca en 
kleinschalige winkels. De niet-commerciele voorzieningen 
bestaan uit een schooltje, medisch centrum, kinderdagverblijf, 
buurtcentrum en sportfaciliteiten. 
Verder zullen er voorzieningen worden toegevoegd die het 
culturele imago van de stad zullenvergroten.Cultuur is namelijk 
een van de speerpunten in het Arnhemse beleid, waarmee ze 
publiek aan de stad willen binden. In Stadsblokken wordt al 
een eerste stap in deze richting gezet. Het programma aan 

• 
Het aanbod zal bestaan uit onder andere expositieruimten, • 
boetiekjes, galerijen en een museum. Deze culturele functies 
moeten de aantrekkingskracht voor nieuw publiek vergroten • 
en de positie van Arnhem-Zuid versterken. Bovendien zal rec ht 
worden gedaan aan de identiteit van Arnhem als 'cultuurstad • 
van het oosten'. 
De voorzieningen bevinden zich aan de hoofdas, de Bruilse • 
weg. De commerciele functies zullen met name in de 
bouwblokken worden gevestigd en de niet-commerciele • 
voorzieningen in de groene strook. De huidige bebouwing in 
deze strook kan worden herbestemd. Per gebouw zal bekeken • 
moeten worden welke functie al dan niet geschikt daarvoor 
is. 

Ten slotte is er een klein kantorenprogramma van zo'n 2.500 
• • m2

• Het zal gaan om kleine bedrijvigheid in de vorm van 
(reclame- en ingenieurs)bureaus, atelierachtige functies en • 
woon-werk combinaties. Ook de overige functies, cultuur, 
detailhandel en horeca, bieden werkgelegenheid. Op deze • 
manier wordt ook een impuls gegeven aan de stedelijke 
economie van Arnhem. • Het parkeren wordt grotendeels geplaatst in parkeergarages 
onder de nieuw te realiseren gebouwen. Daarbij gaat het in • 
totaal om circa 3400 plaatsen. Daarnaast is er op straat ruimte 
voor zo'n 500 parkeerplaatsen. • 

180.000 m2 

2.500 m2 

2.500 m2 

185.000 m2 

97 o/o 

1,5 o/o 

1,5 o/o 

100% 

2000 woningen 

voorzieningen 

kantoorruimte 

• • • 

culturele voorzieningen in Meinerswijk zal hierop aansluiten. Fig. 7.21 Tabel programma 
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