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1. INLEIDING
1.1 Aanleiding en doel
De gemeente heeft in 2001 haar beleidsvisie voor de ontwikkeling van de
stad in hoofdlijnen bepaald; het Structuurplan Arnhem 2010. Voor een
groot aantal gebieden van Arnhem zal een ontwikkelingsvisie gemaakt
moeten worden als uitwerking van het Structuurplan. Aangezien dit niet
tegelijkertijd kan gebeuren is besloten om van start te gaan met de
verkenning daarvan voor een drietal gebieden. De Rivierzone is één van
die gebieden, naast Centrum Oost (Coberco), Centrum Zuid (Gelredome
e.o.) en de binnenstad. De eerste vraag, die beantwoord moet worden is,
of er wel behoefte is aan een ontwikkelingsvisie voor het gekozen gebied
(nut en noodzaak) en als dat het geval is, welke mogelijke ontwikkelings
richtingen er dan zijn.
In het atelier vindt een eerste verkenning van het gebied plaats, waarin de
sterke en zwakke punten ervan onderzocht worden alsmede de potenties
van het gebied. Het atelier kan als de eerste fase van ontwikkelingsplanologie gezien worden. In een vroegtijdig stadium wordt nagedacht over
de mogelijke ontwikkelpotenties van een gebied als geheel en in relatie
met andere gebieden. Dit einddocument is een quick scan van het gebied
en dient als go/no go document voor de volgende stap: het opstellen van
de ontwikkelingsvisie van het gebied.
1.2 Aanpak en proces
De aanpak van het atelier kenmerkt zich door een interactief proces met
een veelheid aan factoren die allen een bepaalde positie hebben en een
bepaalde rol spelen en vanuit die positie en rol een mening hebben over
het gebied dan wel een direct belang hebben. De factoren kunnen globaal
worden ingedeeld in de volgende groepen: 1. extern (overheden, private
partijen, maatschappelijke organisaties, bewoners) en 2. intern (de
Diensten en afdelingen van de gemeente Arnhem). In de bijlage is het
verslag van de gesprekken met die factoren weergeven. Verder is veel
aandacht besteed aan het in kaart brengen van het beleidsveld en zijn
eerdere plannen en ideeën geïnventariseerd.
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Ontwikkelingsplanologie
Het atelier is als werkvorm te vergelijken met de methodiek die bekend
staat als ontwikkelingsplanologie. Ontwikkelingsplanologie is een andere
wijze van aanpak om ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden te
1
verkennen.
Vraagstelling
In elke sessies zijn de volgende kernvragen aan de orde gesteld:
1) Wat vindt u de sterke en zwakke punten van het gebied?
2) Wat vindt u de beperkingen/belemmeringen en ontwikkelingsmogelijkheden/potenties?
3) Vindt een ontwikkelingsvisie (integrale samenhangende visie voor het
gebied nodig?
4) Welke ontwikkelingsrichting (en) ziet u al?
Het resultaat
De uit de sessies verkregen ontwikkelingsvisies kunnen op elkaar worden
gelegd waardoor visueel een beeld wordt gegeven van de overeenkomsten en verschillen (overlay-techniek). Hierdoor kan relatief
eenvoudig de overeenkomsten en verschillen worden aangegeven.
De sessies
- Sessie met de relevante gemeentelijke Diensten/afdelingen (Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling, Dienst Stadsontwikkeling, Dienst Stadsbeheer). Doel: te komen tot een bundeling en afstemming van alle
informatie die binnen de gemeente beschikbaar is over de rivierzone.
1

Kenmerken: direct betrokkenen, zowel privaat als publiek, in een vroeg
stadium van het planvormingsproces bijeen brengen. Het binden van die
partijen aan het proces. Gebiedsgericht betere afwegingen maken.
Optimale benutting van kennis, capaciteiten, posities en macht te
verkrijgen en draagvlak te genereren door verantwoordelijkheden te delen.
Maatwerk door een integrale aanpak vanuit de verschillende problemen.
Complexe opgaven tot uitvoering te brengen. Belangrijke rol bij het
stimuleren van ruimtelijke transformatieprocessen, die nodig zijn om
problemen op te lossen. Tevens beschermen van de reeds bestaande
waarden in een gebied. Denken in ontwerpopgaven en innovatieve
oplossingen.
Al deze kenmerken zullen een plaats krijgen bij de invulling van het atelier.

Tevens een eerste indruk te verkrijgen van de sterke en zwakke punten en
de potenties van het gebied vanuit het zichtpunt van de gemeentelijke
Diensten, alsmede een eerste verkenning van de noodzaak te komen tot
een geïntegreerde visie en een mogelijke denkrichting daarin.
- Sessie met de overheden. Doel: inzicht te krijgen in de heersende
beleidsuitgangspunten op de Arnhemse Rivierzone. Tevens inzicht te
verkrijgen in de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen
alsmede de mogelijke ontwikkelingsrichting van het gebied. Deelnemers
aan die sessie waren Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening (VROM), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid
(LNV), Dienst landelijk gebied (DLG-Oost), Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (V&W), Directoraat-Generaal Water van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Dienstkring Oost-Nederland,
Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Rijn en IJssel,
Waterschap Rivierenland.
- Sessie particuliere initiatieven. Doel: Inzicht te verkrijgen in de particuliere
initiatieven die al voor de rivierzone bedacht zijn. De inbreng omvat
verschillende schaalniveaus, van Malburgen-eiland/bebouwen Mandelabrug tot het organiseren van evenementen.
- Sessie professionals: Een eerste verkenning, waarin stedenbouwkundigen, landschappers en ecologen werkzaam bij de gemeente,
provincie, DLG en SBB gevraagd is na te denken over een breder, wat
meer theoretisch kader waarin ontwikkelingsrichtingen kunnen worden
gegoten. Lodewijk van Nieuwenhuijze van het bureau HNS en betrokken
geweest bij de landschappelijke verkenning tbv PKB Ruimte voor de Rivier
heeft deze sessie begeleid.
- Sessie met bewoners van het gebied, maatschappelijke organisaties en
leden van de raadscommissie VROM. Verkenning van de zwakke- en
sterke punten, de kansen en bedreigingen alsmede de ontwikkelingsrichtingen. Het concept eindrapport is in een vervolgsessie met deze
partijen besproken.
- Verder is gesproken met Arcadis (A. Brink en M. Wienk) over hun visie op
het gebied en met Berenschot Osborne (mevr. M.A. Wildekamp) over de
gevolgde methodiek van ontwikkelingsplanologie.
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1.3 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat de inventarisatie en de analyse van het gebied met
daarin een verkenning van de ruimtelijke mogelijkheden en onmogelijkheden. Hoofdstuk 3 geeft de uitkomsten van de gehouden sessies
weer. Hoofdstuk 4 geeft de bevonden zwakke/sterke punten,
kansen/mogelijkheden, het programma en de uitgangspunten. Hoofdstuk 5
is een weergave van de ruimtelijke ontwikkelingsrichtingen die op basis
van de uitkomsten van de inventarisatie en de ruimtelijke zoekrichtingen
die uit de sessies naar voren zijn gekomen, zijn samengebracht. Hoofdstuk
6 geeft de beslispunten en een aantal nog nader te onderzoeken
vraagstukken en actiepunten mee, die nader uitgewerkt zouden moeten
worden in het vervolgproces.

Fig 2. Loop van de rivier in 1572

2. INVENTARISATIE EN ANALYSE
De Basis
2.1 Gebiedsomschrijving
De rivierzone omvat het winterbed van de Nederrijn en de IJssel. Het
gebied wordt begrensd door de hoogwaterkering (dijken en kades). Fysiek
is sprake van een duidelijk herkenbaar en ruimtelijk omgrensd gebied.
Het gebied kan globaal opgedeeld worden in 10 deelgebieden:
Uiterwaarden Schuytgraaf (1), Rosandepolder (2), Onderlangs (3), Polder
Meinerswijk zuid (4), Polder Meinerswijk noord (5), De Praets en
Stadsblokken (6), De Groene rivier (7), Bakenhof (8), Splitsingspunt Rijn
en IJssel (9), IJsseluiterwaarden (10).

Malburgen heeft een aanzienlijk deel van het oorspronkelijk stroombed van
de rivier ingenomen. Als compensatie voor de beperking van het winterbed
van de rivier is de Groene Rivier ontstaan. De Groene rivier loopt aan de
zuidkant van Stadsblokken. Via sluizen wordt bij hoogwater Meinerswijk
als stroomgebied in de rivier opgenomen.
Fig. 1: Rivierzone en deelgebieden

2.2 Inventarisatie en analyse
2.2.1 Historie
Er is veel veranderd in het rivierengebied (zie bijlage 1 historie). De rivier
zone is vormgegeven door menselijke activiteiten; door de steenfabrieken,
scheepswerven en de uitbreiding van de stad (Malburgen).
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2.2.2 Natuur
De rivierzone is onderdeel van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) en is
daarmee onderdeel van een samenhangende Europese ecologische
hoofdstructuur, Natura 2000. Er is aldus bindend beleid. De rivierzone
moet worden ingericht als EHS.
In het rivierengebied zijn enkele plannen in ontwikkeling dan wel
uitgevoerd als uitvloeisel van de aanwijzing als EHS.

Op locaties waar de ruimte het toelaat, zoals de uiterwaarden van
IJsseloord, Koningspleij, Stadsblokken en de uiterwaarden van
Schuytgraaf, zal natuurontwikkeling een leidend ontwikkelprincipe moeten
zijn. Dit vanwege de aanwijzing als EHS c.q. Vogel- en
habitatrichtlijngebied en de beleidsontwikkelrichting; “de herkenbaarheid
van het rivierenlandschap” zoals deze in het Groenplan Arnhem 2007/2015
staat geformuleerd. Op Stadsblokken zal de natuurontwikkeling
gecombineerd worden met een meer stedelijke accent gelet op de directe
ligging bij het centrum. In Stadsblokken vormen de volwassen bomen een
bijzondere natuurwaarde evenals de strandvlakten en kribben. Op de
smallere delen moeten verbindingen gecreëerd worden. Uiteindelijk zal het
resulteren in een grote eenheid natuur dat als verbinding tussen Gelderse
Poort en Blauwe kamer kan fungeren.
Verder is een deel van het gebied (IJsseluiterwaarden) aangewezen als
Vogel- en habitatrichtlijn (VHR) en is daarmee wettelijk beschermd. (Voor
de precieze gebiedsaanduiding zie bijlage inventarisatie en analyse).
Een deel van de aanwezige beplanting welke niet gelegen is op de hogere
delen en buiten de belangrijke doorstroomopeningen, met name in
Meinerswijk, vormt een belemmering voor de doorstroming van de rivier bij
hoogwater. Deze is inmiddels verwijderd.
Uitgangspunt natuur 1: De rivierzone moet mede worden ingericht als
Ecologische hoofdstructuur met behoud van bestaande ecologische
waarden.
Uitgangspunt natuur 2: Een deel van de IJsseluiterwaarden is aangewezen
als Vogel- en Habitat Richtlijngebied en zal als zodanig worden
ingericht.Kans/knelpunt: begroeiing kan doorvoer water belemmeren.
2.2.3 Rivierkundige taak
Het voldoen aan de aan Arnhem opgelegde rivierkundige taak is een
sturend element bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de rivierzone.
De rivierkundige taak die voor de komende jaren aan de Nederrijn gesteld
is, is in principe zorg te dragen voor een hoogwaterafvoer van maximaal
16.000 m3/sec. Aangezien de huidige dijken gedimensioneerd zijn op een
maatgevende afvoer van 15.000 m3 zullen te treffen rivierverruimende
maatregelen een waterstandsdaling van max. 30 cm moeten opleveren.
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De gemiddelde afvoer van de Nederrijn is 2.200 m3/sec. De hoogste
afvoer is in 1995 gemeten en bedroeg 12.060 m3/sec.
In het kader van het project Stadsblokken/Meinerswijk is door
Rijkswaterstaat Directie Oost Nederland een hydraulische verkenning
gemaakt. Uit de hydraulische verkenning blijkt dat de maximaal benodigde
rivierverruiming op het traject waarin Stadsblokken ligt, max. 30 cm
bedraagt. Door het doortrekken van de Groene Rivier naar de Nederrijn
zou in principe aan die “Arnhemse” taakstelling kunnen worden voldaan.
Opgemerkt wordt dat ook andere rivierverruimingsmaatregelen
(Rosandepolder en Lexkesveer) ingezet moeten worden. Het gaat daarbij
om de uitvoering van alle benodigde rivierverruimingsmaatregelen. De
grootste verruiming kan gerealiseerd worden door het verdiepen van de
Groene Rivier. De wijze van vormgeving (natuurvriendelijke oevers, minder
diepte) is van belang om te voldoen aan de randvoorwaarde rivierverruiming. Afhankelijk daarvan zullen andere maatregelen getroffen
moeten worden. Dit betekent dat de keuze van de vormgeving op basis
van de hydraulische aspecten moet worden beoordeeld.
Uitgangspunt rivierkundige taakstelling 1: Inrichting gebied op
hoogwaterafvoer volgens de voor Arnhem nog vast te stellen rivierkundige
taakstelling alsmede rekening houden met verdroging.
Kans rivierkundige taakstelling 2: Bij de inrichting van de rivierzone
rekening houden met ruimtelijke kwaliteit.
Uitgangspunt rivierkundige taakstelling 3: Vormgeving rivierverruimende
maatregelen hydraulisch laten doorberekenen op basis van de voor
Arnhem nog vast te stellen rivierkundige taakstelling.
2.2.4 Landschapstructuur
Het gebied heeft nog enkele gave kenmerken van de oorspronkelijke
landschapstructuur. De verkavelingstructuren buitendijks bij Westervoort
en boven Schuytgraaf zijn nog oude karakteristieke dijkverkavelingen. De
typische rechtlijnige polderstructuur komt deels terug in het industrieterrein
Arnhems Broek en Kleefse Waard. Door uitbreiding en nieuwbouw is deze
kenmerkende structuur grotendeels verdwenen. In de Rosandepolder,
Huissensche uiterwaard, Koningspley Noord en Hondsbroeksche Pleij
liggen nog enkele stroomruggen. In de huidige plannen voor deze
gebieden worden deze meer herkenbaar gemaakt.

De dijk aan de noordzijde wordt eigenlijk gevormd door de stuwwal met
bebouwing, met ter plaatse van Onderlangs een bijzonder moment waar
de stuwwal de uitgestrekte uiterwaard haast raakt. Het zicht op de rivier is
op deze plaats aanzienlijk beperkt door de aanwezige haag en de schuren
en opstallen van de woonarken. In de uiterwaard tegenover de stuwwal
staan nu loodsen van de steenfabriek die het contrast tussen hoog en dicht
bebost van de stuwwal met de lage open weidsheid van de uiterwaard
negatief beïnvloeden.
De historische stad grenst met een harde stenige rand aan de rivier
waardoor een directe relatie met de rivier is. De relatie tussen binnenstad
en rivier zal in de toekomst versterkt worden door de ontwikkelingen van
Rijnboog (met name de haven).
De relatie tussen Arnhem-Zuid en de rivier wordt gelegd ter plaatse van de
dijk. De beleving van de dijk is daarom belangrijk. Op enkele plaatsen is
deze niet goed zichtbaar door bossages rond om de sportvelden.
De wegen en de bruggen zijn belangrijk voor Arnhem. Zij zijn belangrijke
plaatsen vanwaar je fraaie panorama’s hebt op de rivier, over de
uiterwaard en op het stadsfront. De rivier en de stuwwal zijn elementen die
bij de beleving van de rivierzone een grote rol spelen.
Uitgangspunt landschapsstructuur 1: In stand laten gave kenmerken
oorspronkelijke landschapsstructuur (dijkverkavelingen, stroomruggen).
Uitgangspunt landschapsstructuur 2: Zichtlijnen vanuit stad op rivierzone
en vanuit het rivierengebied op de stad verbeteren.
Kans: Potentie bruggen
2.2.5 Cultuur
In de rivierzone liggen met name in Meinerswijk veel cultuurhistorische
elementen, zoals historische verkavelingen, dijken, steenfabrieken, het
Castellum en delen van de IJssellinie. Ook de oude stadskern, de Rijnkade
en de Praets behoren tot de cultuurhistorie.
De cultuurhistorische waarden in Meinerswijk worden niet benut of zijn niet
herkenbaar (steenfabrieken, Castellum, IJssellinie, veeroversteek,
jaagpad, trekvaart De Grift). De archeologische werken onder de grond zijn
onzichtbaar voor het publiek.
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De vindplaatsen van kastelen en forten, de oorspronkelijke veeroversteek
en het tracé van het jaagpad kunnen onderdeel uitmaken van een
recreatieve cultuurhistorische route.
Uitgangspunt cultuur 1: archeologische monumenten beschermen en
mogelijk zichtbaar/herkenbaar maken.
Uitgangspunt cultuur 2: Behouden en handhaven van het typische
uiterwaardkarakter en de riviergebonden elementen.
2.2.6 Bereikbaarheid
Het gebied is vanuit de stedelijke rand (noord dan wel zuid) lastig
bereikbaar. De interne ontsluiting van het gebied is, afgezien van
Meinerswijk noord en speeluiterwaard Bakenhof, niet tot minimaal
aanwezig. Het particuliere eigendom als ook het landbouwkundige gebruik
zorgt voor een beperking van de toegankelijkheid. De recreatieve
mogelijkheden zijn met name gericht op fietsen en wandelen door delen
van het gebied. Sommige delen zoals Kleefse Waard, Koningspleij,
uiterwaarden van IJsseloord en de uiterwaarden van Schuytgraaf zijn niet
dan wel zeer moeilijk bereikbaar. De bereikbaarheid vanuit de omliggende
wijken laat te wensen over. Fietsroutes over de bruggen zijn niet altijd
plezierig of veilig. Kortom: veiligheid en bereikbaarheid kunnen beter.
Uitgangspunt bereikbaarheid: de bereikbaarheid van het gebied
verbeteren evenals de interne ontsluiting. Rekening houden met de
ecologische functie.

2.2.7 Gebruik
- Woonbebouwing: De Praets als woonenclave, bij steenfabrieken
Meinerswijk (voormalige bedrijfswoningen) en Koningspley.
- Woonschepen: Er liggen woonschepen in de Rosandepolder,
Defensiehaven, Onderlangs, Westervoortsedijk, Nieuwe Haven, ASM
haven (voormalige scheepshelling) en Haven van Coers. De gemeente
is bezig met het formuleren van beleid aangaande de woonschepen.
De ASM haven evenals de Nieuwe Haven zullen in het voorstel niet
aangewezen worden als woonschepenhaven. Voor de woonschepen
die gelegen zijn in een niet aangewezen gebied zal elders gekeken
moeten worden naar een ligplaats.

-

-

Steenfabrieken:
Meinerswijk
is
aangekocht
door
een
projectontwikkelaar. Met de gebouwen gebeurt momenteel weinig.
Eventuele ontwikkelingen zijn beperkt door de Beleidslijn Ruimte voor
de Rivier.
Steenfabriek Elden: Deze monumentale steenfabriek biedt momenteel
onderdak aan vleermuizen, kerkuilen en paarden.
Bedrijvigheid: Kleinschalige bedrijvigheid (watersportbedrijf, autobedrijf, adviesbureau).

De exacte graad van bodemverontreiniging is niet bekend. Dit zal door een
bodemkundig onderzoek nader vastgesteld moeten worden. De
bodemverontreiniging hoeft niet altijd problemen op te leveren. In
Meinerswijk is gebleken dat de natuur goed gedijt ondanks de vervuiling in
de grond. Voor het gebied Stadsblokken/Meinerswijk is er onderzoek
verricht naar de locatie en de mate van verontreiniging. De
verontreinigingen door puntbronnen overheersen de diffuse verontreiniging
door rivierslib. Met name ter plaatse van de voormalige stortplaatsen en de
bedrijfsterreinen zijn de bodem en het grondwater licht tot sterk
verontreinigd. Verder zijn asbest en munitie de aanwezige risicofactoren.
Bij ontwikkelingen kan de bodemvervuiling een belemmering gaan vormen.
Nader onderzoek is dan noodzakelijk.
Uitgangspunt: Bij ontwikkelingen rekening houden met de locatie en de
aard van de bodemverontreiniging in relatie met financiële consequenties.

Fig. 3: Bereikbaarheid en gebruik

Uitgangspunt gebruik 1: Er zal gezocht moeten worden naar locaties voor
de te verplaatsen woonschepen.
Uitgangspunt gebruik 2: Bestaand gebruik in principe continueren.
Kans: steenfabrieken bij gebied passende functie geven.
Fig. 4. Bodem

2.2.8 Bodem
De bodem bestaat in het gehele rivierengebied hoofdzakelijk uit zo
geheten kalkhoudende poldervaaggronden. De bodemvervuiling in het
gebied bestaat hoofdzakelijk uit vuilstorten. De bodemvervuilingsgraad
varieert van licht tot zwaar.
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Fig. 5. Conclusie inventarisatie en analyse
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2.3 Beleid
De rivier en uiterwaarden staan sterk in de belangstelling van de
overheden. Dit komt vooral door de reële en potentiële dreiging van het
hoge water en de wens om die dreiging te reguleren in kwantitatieve en in
kwalitatieve zin. Het door de overheden geformuleerd en vastgesteld
beleid fungeert als sturende factor in de kansen en beperkingen van het
gebied. Het meest relevante beleid is hieronder weergegeven.
2.3.1 Rijk
A. Beleidslijn Ruimte voor de Rivier (Ministeries Verkeer en Waterstaat en
VROM (1996)
De Beleidslijn heeft als doel de bestaande ruimte voor de rivier te
handhaven en daarmee mens en dier duurzaam te beschermen tegen
overstromingen en materiële schade bij hoogwater te beperken. De
Beleidslijn biedt het toetsingskader voor de beoordeling van activiteiten in
het winterbed. Activiteiten die onlosmakelijk gebonden zijn aan de rivier
worden onder voorwaarden toegelaten (ja, mits). Overige nieuwe
activiteiten in het winterbed worden in principe niet toegestaan, tenzij (nee,
tenzij) er sprake is van:
Een zwaarwegend maatschappelijk belang; de activiteit redelijkerwijs niet
buiten het winterbed gerealiseerd kan worden én de activiteit geen
feitelijke belemmering vormt voor de rivierafvoer.
Op nader aan te duiden locaties biedt het Rijk ruimte aan experimenten
met aangepaste bouwvormen in het winterbed. Het Rijk (VROM en
Verkeer & Waterstaat) stelt daartoe een limitatieve lijst op met de
betreffende locaties. Als randvoorwaarden gelden daarbij, dat de ruimte
voor de rivier toeneemt en dat ruimte wordt gemaakt op plaatsen waar dat
uit oogpunt van rivierbeheer het meeste gewenst is.
Vanuit het oogpunt van regionale economische ontwikkelingsmogelijkheden is de Beleidslijn restrictief van karakter.
Een meer ontwikkelingsgerichte opzet van de beleidslijn lijkt wenselijk. De
Beleidslijn wordt daartoe in 2005 opnieuw geëvalueerd. Anticiperend op
die evaluatie zal het Rijk met de huidige beleidslijn als leidraad bij een
aantal situaties onderzoeken in hoeverre de mogelijkheden van de
beleidslijn voor nieuwe ontwikkelingen maximaal benut kunnen worden.
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- Beperking: Nieuwe niet riviergebonden ontwikkelingen worden in principe
niet toestaan (ja, mits/nee, tenzij afweging).
- Kans: Opname van de Arnhemse rivierzone of delen daaruit in de
limitatieve lijst/proefproject Rijk (ontwikkelingsgerichte opzet).
B. PKB Ruimte voor de Rivier/Project Ruimte voor de Rivier (Ministerie
Verkeer en Waterstaat (in procedure)
Centraal in de PKB staat het benoemen en reserveren van extra ruimte die
nodig is om de veiligheid tegen overstromingen te kunnen blijven
waarborgen. Om meer ruimte te creëren gaat de PKB uit van een tweetal
hoofddoelstellingen: primair: waarborging van voldoende veiligheid en
secondair: verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De PKB is beperkt tot
de Rijntakken (w.o. de Nederrijn en IJssel) en de Waal.
In de PKB wordt een visie neergelegd op de ontwikkeling van meer ruimte
voor de rivier met een concreet maatregelenpakket op de korte termijn en
een doorkijk naar de lange termijn en in samenhang daarmee een
gedifferentieerde ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit.
Voor het bepalen van de ruimtelijke kwaliteit is aan de regio gevraagd te
komen met gedragen voorstellen. Dit regioadvies vormt een belangrijke
bouwsteen voor de ruimtelijke visie zoals deze in de PKB wordt
opgenomen.
Voor de Rijntakken streeft het Rijk naar een combinatie van maatregelen in
het winter-en zomerbed van de rivieren met dijkverleggingen, de
zogenaamde stedelijke by-passes op plekken waar verstedelijking de
piekafvoeren van de rivier belemmert. In Arnhem is de dijkverlegging
Bakenhof daarvan het (eerste) voorbeeld.
Uit alle onderzochte mogelijkheden wordt een pakket gekozen dat zowel
de veiligheid waarborgt als de ruimtelijke kwaliteit verbetert. Uiterlijk 2015
moeten de geselecteerde maatregelen zijn gerealiseerd. De PKB kijkt
tevens naar maatregelen die voor de lange termijn nodig zijn. Voor de
lange termijn zijn een aantal toekomstbeelden geschetst die elk een
mogelijke richting aangeven waarin het rivierengebied zich in ruimtelijke
zin kan ontwikkelen. “Kralen aan het snoer” legt het accent op de
koppeling van een goede bescherming met stedelijke ontwikkeling. Kansen
doen zich daarbij vooral voor bij o.m. het knooppunt Arnhem-Nijmegen.

In deze gebieden zijn mogelijkheden om veiligheid zoals bypass en
retentiegebieden te combineren met stedelijke ontwikkeling en de
ontwikkeling van natuurgebieden en recreatie. Het toekomstbeeld
“Verbreed Rivierlint” legt het accent op een zo goed mogelijke benutting
van de huidige functies van de buitendijkse ruimte en het zoeken naar
nieuwe ruimte vlak bij de rivier. Belangrijkste maatregelen zijn
uiterwaardvergraving en dijkverlegging. De IJssel biedt kans zich te
ontwikkelen als natuurlijk rivierdal met gebieden die aansluiten op de PKB
Ruimte voor de Rivier, Geldersche Poort, en de natuur meer ruimte te
geven. De Stuurgroep heeft besloten, dat de langetermijnvisie gebaseerd
moet zijn op een combinatie van beide toekomstbeelden (combinatie
ontwikkelingsgericht/benutten van de huidige functies).
Door de Stuurgroep Bovenrivieren is een voorstel aan de Staatssecretaris
geformuleerd om kansrijke projecten aan te pakken. Om tot een kansrijk
project aangewezen te worden moet worden voldaan aan een aantal
criteria: veiligheid (de maatregel moet zijn opgenomen in het
maatregelenboek), ruimtelijke kwaliteit (bijdrage aan versterking van de
ruimtelijke inrichting van de locatie en lokale en regionale beleidsdoelen),
draagvlak (project gesteund door betrokken gemeente en waterschap),
financiering (mogelijkheden voor (mede)financieringsbronnen c.q.
zelfrealisatie), een planstudie kan op eigen kracht (niet uit Rvdr-budget)
plaatsvinden en er is een initiatiefnemer.
De PKB doorloopt momenteel de procedure. Gekoppeld aan de PKBprocedure wordt ook een Milieueffectrapportage gemaakt, waarin de
mogelijke maatregelen staan beschreven.
Kansen: - Knooppunt Arnhem Nijmegen als kansgebied genoemd.
Ontwikkelingsmogelijkheden combinatie veiligheidsmaatregelen (bypass,
retentie, uiterwaardvergraving en dijkverlegging) met stedelijke
ontwikkeling en ontwikkeling natuur en recreatie.
- IJssel kans als te ontwikkelen natuurlijk rivierdal ( combinatie: natuur en
water-ontwikkeling)
- Aanwijzing kansrijk project (echter wel voldoen aan de criteria)
C. Structuurschema Groene Ruimte 2 (Ministerie LNV)
Het rivierengebied is aangewezen tot ecologische hoofdstructuur (EHS).
Voor deze gebieden geldt een basisbescherming. Nieuwe projecten of
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handelingen die binnen of nabij de EHS plaatsvinden en waar sprake is
van significante gevolgen voor de te behouden waarden zijn niet
toegestaan, mits er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van een
groot maatschappelijk belang. Concreet betekent dit voor de Arnhemse
rivierzone, dat er maatregelen getroffen moeten worden om de EHS te
realiseren. Andere speerpunten van het structuurschema zijn: meer groen
in en om de stad, verscheidenheid en kwaliteit landschap behouden, meer
ruimte voor water en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.
Beperking: Aanwijzing rivierzone als EHS brengt beperkingen voor nieuwe
ontwikkelingen mee (ja mits, nee tenzij afweging).
Kansen: Inrichting van de rivierzone als EHS. Aandacht voor ruimtelijke
kwaliteit en recreatief medegebruik.
D. Vogel- en habitatrichtlijn (Ministerie LNV, 1992)
Een deel van de IJsseluiterwaarden valt onder de Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn (VHR). De gebieden zijn beschermd volgens artikel 6 van
de Habitatrichtlijn. In dit gebied moeten maatregelen getroffen worden om
de natuurlijke habitats niet te laten verslechteren. Projecten en plannen die
een significant effect hebben op de natuurlijke habitat moeten beoordeeld
worden op de gevolgen ervan. Toestemming mag slechts gegeven worden
indien de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken niet worden
aangetast. Mochten er echter dwingende redenen van groot
maatschappelijk belang zijn het project/plan wel uit te voeren, zullen de
nodige compenserende maatregelen moeten worden genomen.
Beperking: Projecten/plannen mogen geen verslechtering van de
natuurlijke kenmerken en habitats tot gevolg hebben (ja, mits/nee, tenzij
afweging) in gebieden aangewezen als VHR.
Kansen: vergroten / verbeteren leefgebied voor VHR soorten.
E. Nota Ruimte (Ministerie VROM, in procedure)
In de Nota Ruimte wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020,
waarbij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn.
Water wordt beschouwd als één van de structurerende principes voor
bestemming, inrichting en gebruik van de ruimte. Het ruimtelijk waterbeleid
is gebaseerd op het principe ‘meebewegen met en anticiperen op water’.
Voor de uitwerking van dat beleid gelden de volgende uitgangspunten.

Om de veiligheid tegen overstromingen te waarborgen, wordt langs de
grote rivieren en de kust ruimte die al beschikbaar is voor water behouden.
Waar nodig wordt extra ruimte gemaakt. Waar mogelijk wordt ruimte voor
water gevonden door waterbeheer te combineren met andere functies. Zo
biedt water goede mogelijkheden om de historische identiteit van steden
en landschappen te versterken. Functiecombinatie is ook mogelijk met
agrarisch natuurbeheer, delfstofwinning, natuurontwikkeling, zoetwaterbuffering, recreatie en wonen. Ook zijn waterwegen goed inpasbaar in het
streven naar een duurzaam transportstelsel.
In de Uitvoeringsagenda behorende bij de Nota Ruimte geeft het rijk aan,
dat de beleidslijn ruimte voor de rivier wordt geëvalueerd. Het rijk stelt, in
het kader van de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier, een limitatieve lijst op
met locaties waar experimenten met aangepaste bouwvormen in het
winterbed kunnen plaatsvinden.
Kans: 1. Vinden van ruimte voor water door functiecombinaties
(water/natuur/delfstofwinning/zoetwaterbuffering/recreatie en wonen)
Kans: 2. (Deel van) de rivierzone van Arnhem op limitatieve lijst ten
behoeve van experimenteel bouwen plaatsen.
Waterschap Rijn en Ijssel/Rivierenland
Keur Waterschap: De keur van het Waterschap is op de rivierzone van
toepassing. Voor de uitvoering van werken e.d. zal toetsing aan de Keur
moeten plaatsvinden.
2.3.2 Provincie Gelderland
A. Streekplan/Ontwerp Streekplan
Het vigerende streekplan geeft niets specifieks inzake de rivierzone dan
wel de Arnhemse rivierzone aan. GS wijst in het ontwerp Streekplan op de
door de regio gedragen advies voor de PKB Ruimte voor de Rivier. Dit
regio-advies zal als handvat gebruikt worden.
B. Regio-advies PKB Ruimte voor de Rivier (Provincie Gelderland/in
procedure)
Ten behoeve van de PKB is een regio-advies opgesteld. Aan het regioadvies zijn consultatierondes met de regio gehouden.
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Het regioadvies vormt een belangrijke bouwsteen voor de PKB Ruimte
voor de Rivier (zie aldaar). Bij het regioadvies gaat het om voorkeursmaatregelen.
Relevant uitgangspunt: Stadsblokken/Meinerswijk wordt ingezet als
waterstandsverlagende maatregel. Het gaat om het uitdiepen van de
Groene Rivier in combinatie met een snelle doorvoer door Meinerswijk en
het ontwikkelen van een stedenbouwkundig ontwerp nabij het centrum van
Arnhem, dat voor Arnhem veel kwaliteit oplevert. De PKB wordt gezien als
motor voor de herinrichting van de rivierzone.

Kans 1: Waterstandsverlagende maatregel Stadsblokken/Meinerswijk
Kans 2: Ontwikkelen integraal stedenbouwkundig ontwerp Rivierzone

2.3.3 Gemeente Arnhem
A. Structuurplan Arnhem 2010
Het Structuurplan geeft de ruimtelijke visie aan van de gemeente Arnhem
op de ontwikkeling van de stad. Tot 2010: Rivierengebied is park voor
Arnhem Noord en Arnhem Zuid; Ontwikkeling stadspark op Stadsblokken
(park met recreatief knooppunt, attractie recreatie, toerisme & sport);
Stadsparkfunctie op Stadsblokken en natuurparkfunctie op Meinerswijk
met nadruk op aanvullende stedelijke recreatie die past binnen
randvoorwaarden van de rivier; ontwikkeling van ecologische
verbindingszone tussen Bakenhof en Meinerswijk. Tussen 2010-2030:
natuurontwikkeling IJsselwaarden, meenemen cultuurhistorische waarden
bij de ontwikkeling rivierzone; reservering brug westtangent; eventuele
bebouwing op/aan Mandelabrug. De Mandelabrug en een strook ernaast is
aangegeven als “Transformatie/herstructurering naar stedelijk wonen &
functiemenging”. De dijkzone Malburgen is aangewezen als “stedelijk
wonen (meerdere verschijningsvormen)”.
Kans: Politiek ondersteunde ruimtelijke ontwikkelingsrichting in hoofdlijnen
verschillend in deelgebieden
(stadspark/recreatie/toerisme/natuurontwikkeling met
uitloopmogelijkheden, ecologische ontwikkeling, cultuurhistorie, bebouwing
op/aan Mandelabrug en bebouwing dijkzone Malburgen)

B. Groenplan
Het Groenplan is recent door de gemeenteraad vastgesteld. Het
Groenplan geeft de visie van de gemeente weer op de groene, ruimtelijke
en beheersmatige aspecten van de diverse wijken/deelgebieden. De
volgende uitgangspunten zijn geformuleerd:
- Rijn, IJssel en uiterwaarden worden heringericht voor waterafvoer,
rivierbegeleidende natuursystemen en recreatie;
- Stadsblokken wordt ingericht als een aantrekkelijk verblijfsmilieu,
waarin een stedelijk georiënteerd recreatief programma samengaat
met water- en natuurfuncties (grootschalig groen toeristisch-recreatief
knooppunt met ruimten voor attracties;
- Notitie Stadswaarde Stadsblokkenpark vormt programma voor
herinrichting van Stadsblokken, de Praets en Meinerswijk;
- Verschillende cultuurhistorische en archeologische waarden zijn
herkenbaar en beleefbaar;
- Steenfabriek Elden passende functie binnen ecologische doelstelling;
- Zonering van gebruik en rustgebieden fauna is gezoneerd door water;
- Functiecombinaties waterafvoer/natuurontwikkeling/recreatie.
C. Bestemmingsplannen
Het gebied wordt gedekt door een lappendeken van bestemmingsplannen,
die qua ouderdom nogal verschillen (1954-2000). Dit jaar is begonnen met
de actualisatie van die bestemmingsplannen in een overkoepelend
bestemmingsplan “Rivierzone”. Er wordt naar gestreefd om voorjaar 2005
het ontwerp ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan is grotendeels een
beheersbestemmingsplan. Wel zullen de aangewezen woonschepenligplaatsen positief bestemd worden en regelgeving ten aanzien van de
bouwhoogtes van de woonschepen opgenomen zijn. Nieuwe
ontwikkelingen, die als gevolg van dit atelier verder uitgewerkt zullen
worden, zullen te zijner tijd in procedure worden gebracht. Voor de
rivierzone is momenteel een aanwijzingsbesluit met een aanlegvergunningstelsel van toepassing.

2.3.4 Conclusie beleid
a. Rijksregelgeving is beperkend voor stedelijke ontwikkelingen in het
winterbed. Met name de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier geeft
mogelijkheden voor een beperkt aantal, bij de rivier behorende, functies.
Verder zijn er mogelijkheden voor niet bij de rivier passende functie, mits
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voldaan wordt aan een aantal strikte vereisten. Er zijn wel meer
mogelijkheden voor gebruiksvormen die niet passen in de rivierzone mits
dat gebied als proefproject (limitatieve lijst) wordt aangewezen ten
behoeve van experimenteel bouwen, dan wel de evaluatie van de
Beleidslijn Ruimte voor de Rivier andere vormen van gebruik in het
winterbed toelaat.
b. Geïntegreerde visie nodig: De uitdaging is om op basis van de
waterstandsverlagende opdracht die voor Arnhem is/wordt geformuleerd
functies te kiezen, die zowel oplossingen aandragen voor het
kwantiteitsvraagstuk (waterstandsverlagende taak) als de kwaliteit van de
rivierzone verbeteren alsmede zorgen voor een betere afstemming tussen
stad en rivier (synergie). Het kan niet anders dan dat de wijze waarop dat
gerealiseerd kan worden een geïntegreerde benadering van het gebied zal
moeten zijn (combinatie kwantiteit/kwaliteit/synergie maatregelen in en
buiten het gebied). Daarbij zullen tevens de gevolgen van de
functiecombinaties onderling op elkaar afgestemd moeten worden en in
een breed verband moeten worden beoordeeld (monitoring) op de effecten
daarvan op de waterstandsverlagende doelstelling van het gebied. Het
bereiken van de waterstandsverlagende doelstelling is de basis waarop
alle overige ontwikkelingen aan getoetst moeten worden.
c. Aanwijzing proefprojecten noodzakelijk: Arnhem zal een beroep moeten
doen op de limitatieve lijst, zoals deze in de Nota Ruimte wordt
aangegeven, ten behoeve van experimentele bouwvormen in het
winterbed (bouwen op/aan/in het water) en als gevolg daarvan als
koploperproject in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier. Dit om de
unieke mogelijkheden van een uiterwaard te midden van het centrum zo
goed mogelijk te benutten, zodat het een voorbeeld voor elders in
Nederland kan zijn. Maar ook om financiële middelen (Rood voor Groen) te
bewerkstelligen.

2.4 Lopende plannen en projecten
2.4.1 De ontwikkelingen
De volledige inventarisatie en analyse van het gebied staat in bijlage 3.
Het Rapport ruimtelijke verkenning (2004) uitgevoerd door Witteveen &
Bos in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Oost Nederland naar de
mogelijke nieuwe inrichting van Stadsblokken/Meinerswijk geeft tevens
een ruimtelijke analyse van een deel van het plangebied (Stadsblokken/
Meinerswijk).
a. Stadsblokken/Meinerswijk
Het project Stadsblokken/Meinerswijk is een uitvloeisel van het niet
doorgaan van de realisatie van de VINEX-wijk met jachthaven op de
locatie Stadsblokken/noordkant Meinerswijk. Rijkswaterstaat heeft in 1998
de opdracht gekregen een studie te verrichten naar de mogelijke inrichting
van het gebied. Er is sprake van een zekere overlap tussen de
werkzaamheden van dit atelier en het project Stadsblokken/Meinerswijk
van Rijkswaterstaat. Het verschil is dat project Stadsblokken/Meinerswijk
betrekking heeft op een kleiner gebied en het uitgangspunt van het
structuurplan (stadspark met evenemententerrein) als ruimtelijk kader heeft
alsmede dat het Structuurplan de ruimtelijke kadering geeft van de
mogelijke ontwikkelingsrichting.
Er is een ruimtelijke verkenning van Stadsblokken/Meinerswijk verschenen
met daarin een gebiedsbeschrijving. Er zijn een aantal scenario’s
ontwikkeld met een verschillend accent op recreatie/horeca en
natuurontwikkeling. Voor het gebied is een hydraulische verkenning door
RWS-DON gemaakt (mei 2004). De hydraulische verkenning concludeert,
dat de benodigde rivierverruimende maatregel met het verdiepen van de
Groene Rivier voldoende moet zijn. Het effect van de inrichting van de
oevers speelt wel een belangrijke rol. Indien er natuurvriendelijke oevers
aangelegd zullen worden (wat reëel is), zullen er extra rivierverruimende
maatregelen ingezet moeten worden. Het creëren van een geul zal dan
een oplossing moeten zijn.
Vanuit de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier is als voorwaarde aangeven
dat niet-riviergebonden bebouwing tijdelijk moet zijn, dat wil zeggen
demontabel en transportabel.
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Kans: Project Stadsblokken/Meinerswijk als inrichtings- en
uitvoeringsvoertuig (financieel).
b. Arnhemse projecten gelegen nabij rivierzone
Aan de grenzen van de rivierzone vinden veel stedelijke
herinrichtingprojecten en nieuwbouwprojecten plaats (BPA, Rijnboog,
Centrum Oost, Westervoortsedijk, Malburgen). Die projecten die een
directe koppeling hebben aan de rivierzone zijn Rijnboog (haven) en
Renovatieplan Malburgen (bouwen aan de dijk).
Kans: Aansluiten ontwikkeling rivierzone aan lopende projecten
Beperking: Omringende projecten zien rivierzone als losstaand gebied.
c. Projecten grenzend aan gemeentegrens
Net buiten de gemeentegrens van Arnhem staan een aantal
natuur/waterontwikkelingsprojecten op stapel:
- Gemeente Renkum: herinrichting Rosandepolder (natuur, waterberging en recreatie)
- Gemeente Lingewaard: Huissense uiterwaarden: natuurontwikkeling,
waterberging
- Gemeente Duiven: Hondsbroekse Pley: natuurontwikkeling,
waterontwikkeling.
d. Gerealiseerde projecten:
Dijkverlegging Bakenhof, Natuurspeeluiterwaard Bakenhof, Uitbreiding
hogeschool voor de Kunsten Arnhem.
Conclusie: Kans: Veel ruimtelijke plannen en projecten grenzend aan en in
het studiegebied.
Beperking: Deze plannen en projecten worden niet echt in breder
perspectief geplaatst.

Bij ieder project zal een private partij betrokken moeten zijn. Bij subsidies
gelden vaak bepaalde termijnen hoelang een project mag duren of
wanneer het gereed moet zijn

Fig. 6: overzicht plannen en projecten in en om het plangebied.

2.5 Financiën
2.5.1 Mogelijke financieringsbronnen Rivierzone
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de mogelijke
financieringsbronnen die de (natuur)ontwikkelingen in de Rivierzone
kunnen ondersteunen. De financieringsmogelijkheden worden grofweg
ingedeeld in opbrengsten die voortkomen uit het gebied zelf, bijvoorbeeld
verkoop van (bouwrijpe) grond en een inventarisatie van subsidies en
bijdragen voor het gebied. Aangezien er op dit moment nog onvoldoende
duidelijkheid bestaat over het programma wordt in deze paragraaf niet
ingegaan op haalbaarheid van de (natuur)ontwikkelingen in de Rivierzone.
De financiële haalbaarheid zal in een vervolgfase wel een belangrijk
afwegingsmoment moeten zijn.
2.5.2 Opbrengsten uit bijvoorbeeld grondverkopen e.d.
- Direct (rode activiteiten): Recreatie, Horeca, Woningbouw
- Indirect: Bijdrage van ontwikkelingen gelegen aan de randen van de
Rivierzone, bijvoorbeeld als gevolg van verbetering woonklimaat door
ontwikkelingen in de rivierzone.
2.5.3 Subsidies / bijdragen
Op verschillende vlakken zijn subsidiemogelijkheden voor dit gebied
verkend. Onderstaand staat een opsomming van mogelijke
subsidiebronnen voor dit gebied. Meestal worden aan het verlenen van
subsidies verschillende voorwaarden verbonden, zoals co-financiering.
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a.
Streekcommissie
Rivierengebied
Oost/Programmabureau
Rivierengebied
De Provincie Gelderland heeft de Streekcommissie Rivierengebied Oost
ingesteld om Gedupeerde Staten te adviseren over de gewenste kwaliteit
van het landelijk gebied. Om de gewenste kwaliteit te bereiken zijn gelden
beschikbaar. Projecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het
landelijk gebied kunnen gesubsidieerd worden. De adviescommissie wordt
daarbij ondersteund door het Programmabureau, die de dagelijkse gang
van zaken regelt. De commissie heeft voor de jaren 2005 en 2006 jaarlijks
de beschikking over een subsidiebedrag van circa € 4,5 mln. voor het
totale Gelderse Rivierengebied. In 2007 kan dit bedrag oplopen tot
mogelijk € 9 mln. per jaar. De gelden zijn afkomstig van de Europese Unie,
het Rijk en de Provincie Gelderland.
Regelingen die volgens het Programmabureau mogelijk voor (delen van)
de Rivierzone (mits ze op worden geknipt in kleine projecten en een link
hebben met landelijk gebied) ingezet kunnen worden zijn:
Europese subsidie
POP (Plattelands Ontwikkelings Programma)
Dit subsidieprogramma richt zich op het herstructureren van de agrarische
sector, bijvoorbeeld het bevorderen van toeristische en ambachtelijke
activiteiten. Vanaf 2006 bestaat weer de mogelijkheid om deze subsidie te
verstrekken. Projecten mogen maximaal 2 jaar duren.
Interreg IIIa
Deze subsidie verstrekt met name bijdragen in het voortraject van
projecten (studies e.d.). Totaal is voor de Euregio Rijn-Waal tot 2008
ongeveer € 30 miljoen beschikbaar uit Interreg IIIa. Naast de algemene
voorwaarden voor subsidies, zoals tijd e.d. is bij deze subsidie belangrijk
een Duitse partnerstad te hebben. Over dit onderwerp is overleg geweest
met de Eurregio.

Interreg IIIb, priority 3:’ Water ressources and the prevention of flood
damage’. Arnhem neemt in het kader van dit programma deel in het
Interreg-project ‘Urban Water’ (met 7 partners in Europa). Twee zaken
staan daarbij centraal voor Arnhem: verbetering van het watersysteem in
Zuid (project, gelabeld aan Waterplan Arnhem) en Stadsblokken. Dit
laatste is gekoppeld aan voorstudie en MER voor dit gebied door RWS.
Rijkssubsidie
SGB (Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid)
De regeling is er voor verschillende activiteiten die zich richten op de
verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied. Hierbij moet gedacht
worden aan de aanpak van watersystemen, het verbeteren van landschap,
cultuurhistorie, de diversiteit van natuur en het verbeteren van de
leefbaarheid.
Projecten mogen maximaal 3 jaar duren.
NURG (Nadere Uitwerking Rivierengebied)
Een subsidieregeling die als doelstelling heeft natuurontwikkeling langs de
rivieren in combinatie met veiligheid te stimuleren.
PKB Ruimte voor de Rivier/Nota Ruimte
Indien ontwikkelingen opgenomen worden op de experimenteerlijst kunnen
daaraan gekoppelde gelden ter beschikking komen voor de realisering van
(in dit geval) technische maatregelen.
Provinciale subsidie
Belvoir
Een subsidieregeling voor cultuur historische projecten.
SEOF (Sociaal Economisch Ontwikkelingsfonds)
Dit fonds is opgesteld om de werkgelegenheid te stimuleren.
b. Euregio Rijn Waal
Het doel van de Euregio Rijn Waal is om de barrière tussen Duitsland en
Nederland te verkleinen en de praktische samenwerking tussen beide
buurlanden te bevorderen. Hiervoor heeft zij de onder andere de
beschikking over subsidies. Daarnaast spant de Euregio zich in om
vergelijkbare projecten van beide landen bij elkaar te brengen. Euregio ziet
mogelijkheden, mits gekoppeld aan een Duits rivier-initiatief.
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c. Overige subsidiemogelijkheden / bijdragen
Europese subsidie
EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)
Belangrijke kenmerk van deze subsidie is dat er een economische
component aanwezig moet zijn, zoals stimulering van de werkgelegenheid.
Rijks subsidie
ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing)
Voor de Rivierzone kan het prestatieveld Omgevingskwaliteit (groen in de
stad, cultuurimpuls, water en watersystemen, etc) een ingang zijn om ISVgelden voor dit gebied beschikbaar te stellen.
2.5.4 Conclusie
De opbrengstenpotentie van het Rivierengebied voor bijvoorbeeld de
verkoop van bouwrijpe gronden is op dit moment nog onvoldoende
duidelijk. De regeling Ruimte voor Rivier stelt nadrukkelijk beperkingen aan
vastgoedontwikkelingen in het gebied. Subsidies zullen daarom belangrijke
financieringsbronnen zijn. In potentie zijn voor dit gebied veel verschillende
subsidies mogelijk. Zowel subsidieregelingen voor natuur- als stedelijke
ontwikkelingen kunnen ingezet worden. Dit vraagt wel om een juiste
indeling in (deel)projecten, zodat optimaal de subsidiemogelijkheden
ingezet kunnen worden.
Daarnaast moet nog goed gekeken worden welke opbrengsten vanuit het
gebied zelf mogelijk zijn. Subsidies worden vaak verstrekt met als
voorwaarde dat er co-financiering plaatsvindt. Er moeten private partijen bij
betrokken zijn (joint-venture).
Beperking 1: Beleidslijn Ruimte voor de Rivier legt nadrukkelijk
beperkingen op vastgoedontwikkelingen (terugverdien mogelijkheden
rood-voor-blauw)
Beperking 2: Subsidie verlening is tricky-business. Vergt veel inzet en
juiste wegen kennen. Het zoeken en vinden van subsidie mogelijkheden
zal een belangrijk aspect worden in de ontwikkelingsfase. Realisering van
ontwikkelingen staat of valt bij de mogelijkheid van financierbaarheid.
Kans: subsidie mogelijkheden voor natuur/ en watergerichte
ontwikkelingen.
Meestal gekoppeld aan concrete plannen. Ontwikkelingsvisie is een
belangrijk kader om gelden te genereren.

3. ATELIERSESSIES
3.1
Ateliersessies
Centraal in de opzet en uitwerking van het atelier Rivierzone staat het
overleg met diverse externe en interne partijen. Alle partijen hebben op
een enthousiaste en gedegen wijze meegedacht. Het uiteindelijk resultaat
is dan ook vooral een resultaat van alle partijen. De gevolgde methode
blijkt uiterst doeltreffend om zowel de probleemstelling als
ontwikkelingsrichtingen te kunnen verkennen.
Voor de meer gedetailleerde weergaven van de sessies verwijzen wij u
naar de bijlagen.
3.1.1. Sessie 1 intern
De eerste sessie werd intern met de betrokken Diensten van de gemeente
gehouden (Dienst Stadsontwikkeling, Dienst Stadsbeheer, Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling). Deze sessie had tot doel iedereen te
informeren over de werkwijze van een atelier, aanvullende informatie m.n.
over feitelijke situatie te verkrijgen en de eerste ideeën over
ontwikkelingsrichtingen te inventariseren.
a. Te hanteren randvoorwaarden
- Structuurplan Arnhem 2010
- Beleidslijn Ruimte voor de Rivier
- Vogel- en habitatrichtlijn
- EHS
b. Knelpuntanalyse
• Arnhem is een dubbelstad gespleten door de Rijn.
• Arnhem Noord en Arnhem Zuid liggen nu met de rug naar elkaar en
met de rug naar de Rijn.
• Ruimtelijke kwaliteit aanwezige functies is pover
• Milieucontouren rekening mee houden
• Bodemverontreiniging aspect dat aandacht vereist met name bij de
exacte locatie van de ontwikkelingen
c. Kansen/Mogelijkheden
• Centrale ligging tussen Arnhem Noord en Zuid
• Aansluiting bij de lopende projecten m.n. Rijnboog en Malburgen
• Natuurwaarden en netwerken
• Ruimtelijke kwaliteit landschap
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• Cultuurhistorische waarden
• Ontwikkelingen Ruimte voor de Rivier
d. Wel of niet een ontwikkelingsvisie
Een ontwikkelingsvisie is nodig om zowel sturing te geven aan de
ontwikkelingen binnen het plangebied als ook de relatie te leggen naar de
diverse projecten die grenzen aan het plangebied.
Ontwikkelingsrichting
- Stadsblokken als stadspark
- Transformatie aan de randen
- Uiterwaarden als recreatief uitloopgebied
Conclusie:
De rivierzone moet worden gezien als een op zichzelf staand gebied; een
autonoom gebied met eigen randvoorwaarden. Plannen en nevenfuncties
in de rivierzone moeten binnen de gestelde randvoorwaarden passen.
Huidige plannen en projecten moeten worden meegenomen in de
ontwikkelingsvisie. De transformaties lijken te liggen aan de randen van
het plangebied.
Belangrijke aandachtspunten voor de ontwikkelingsvisie zijn: de zonering
(relatie met achterland), de woonschepenproblematiek, scheepvaart, de
toegankelijkheid, recreatie (stedelijk uitloopgebied), de EHS (natuurontwikkeling), “ruimte voor de rivier”, mogelijkheid openhouden voor
eventuele verdere rivierverruimende maatregelen (afvoer van 18000 m3/s
bij Lobith), ontwikkelingen Stadsblokken.
3.1.2 Sessie 2 overheid
Aan deze sessie hebben de volgende rijks- en provinciale overheden
meegewerkt: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat,
Ministerie LNV Dienst Landelijk Gebied Oost, Provincie Gelderland,
Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer en
de gemeente Arnhem. Het Ministerie VROM, Ministerie V&W DG-Water en
Ministerie LNV hebben wel meegedacht maar konden niet aanwezig zijn.
De sessie had tot doel duidelijkheid te verkrijgen over relevant beleid zoals
dat bij de overheden aanwezig is en op zoek te gaan naar
ontwikkelingsruimte en ontwikkelingsrichtingen (zie bijlage ateliersessie 2).
De opmerkingen ten aanzien van het beleidskader zijn verwerkt in
hoofdstuk 2 paragraaf beleid.

a. Algemeen
- Rijk en Provincie hebben een stevig ambitieniveau voor het gebied.
Zowel de veiligheid vergroten als de ruimtelijke kwaliteit verbeteren.

-

b. Beperkingen
- Voor nieuwe ontwikkelingen is de Beleidslijn ruimte voor de Rivier
richting bepalend.

-

c. Kansen
- Op concreet niveau liggen er kansen om aan ambitie van rijk en
- provincie te voldoen.
- Regierol gemeente en komen tot een integraal plan is belangrijk om
gebied te ontwikkelen.
- Stedelijke ontwikkelingen zijn slechts mogelijk op basis van de
aanwijzing tot proefproject (experimenteel bouwen).
- Salderen zou ook nog een mogelijke weg kunnen zijn. Onder salderen
wordt het toevoegen van elementen aan de rivier verstaan.

-

d. Ontwikkelingsrichting
- Zonering Stadsblokken als kern (intensief) naar randen (extensief).
- De hogere gronden zijn geschikt voor grotere (meer stedelijke)
transformaties
(Stadsblokken/Steenfabriek
Meinerswijk
en
Steenfabriek Elden).
- De uiterwaarden grenzend aan woonwijken worden gezien als
stedelijk uitloopgebied (Schuytgraaf, Bakenhof) met vooral in de
uiterwaarden IJsseloord de nadruk op natuurontwikkeling
(functiecombinatie natuur/water/recreatie).
- Betere ontsluiting via pontjes/bruggen.
ste
- Stadsblokken als 21
eeuws stadspark met rivierdynamiek als
thema/identiteit .
- Steenfabriek Elden: bezoekerscentrum/dependance Watermuseum.
- Maak Groene Rivier Blauw en aantakken aan de Nederrijn(nevengeul)
- Splitsingspunt Rijn en IJssel is uniek in Nederland. Dit ruimtelijk
markeren.
- Een doorgaande recreatieve route aan de noordzijde van het
plangebied is gewenst.
- Alternatieve
woonbootlocaties in
zuidoosthoek
Meinerswijk,
Hondsbroeksche Pleij en Schuytgraaf.
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-

-

Rode elementen: Drijvende stad; Bouwen aan/op de getrapt verbrede
dijk mogelijk. Bijkomend voordeel: tegenwicht tegen kwel.
Grootste deel rivierzone ontwikkeling Ruimte voor de Rivier en EHS
(functiecombinatie water en natuur).
De organisatie: convenanten afsluiten op basis van PKB-“Ruimte voor
de rivier”.
Algemeen: probeer een goede afwisseling te vinden met rood en
groen.
Zoeken naar mogelijk rivierverruiming en deze afstemmen op de
wensen van de verschillende partijen b.v. dijkverlegging Schuytgraaf.

3.1.3 Sessie 3 particuliere initiatiefnemers / bedrijven
Voor de rivierzone zijn enkele initiatieven bij particuliere bedrijven en
initiatiefnemers bekend (zie bijlage ateliersessie 3).
Zij zijn gevraagd om hun plannen te komen presenteren.
Bureau Stroming
Dit bureau richt zich op natuur en landschapsontwikkeling en waterbeheer.
Dit bureau geeft een algehele visie op het gebied. Het bureau is betrokken
geweest bij de ontwikkeling van Meinerswijk tot natuurgebied. Kern item is
“Genius of place”. Het is een van de mooiste gebieden van Nederland. 3
mogelijke thema’s: Investeren in Natuur. Gebied is de verbinding tussen
Gelderse Poort en Nederrijn. Losse schakels met elkaar verbinden.
Beschouw de rivier in zijn geheel als stadspark. Hoog water is kans voor
Arnhem. Stadsblokken: snel opknappen, schakel tussen noord en zuid.
IJssel: ontwikkel de IJsselzone. Bakenhof: speelelementen ook naar
Malburgen West. Wees Gastheer: Organiseer festiviteiten in het gebied.
Begin kleinschalig. Wat direct kan direct doen.
Van Ede architecten/Peter Wilson
Plan in opdracht van eigenaren Steenfabriek Meinerswijk. Plan voor terrein
steenfabriek maar ook ideeën voor Stadsblokken. Concept archipelconcept
eilanden in de rivier), met wonen op de locatie steenfabriek Meinerswijk
(80 woningen/100 appartementen met locatie museum) en recreatie in
Stadsblokken. Ontwerp schiereilanden met elk eigen thema, verbonden
door boulevard en bruggen.

Stichting Mandelabrug / HNS
De Stichting heeft een grondige studie verricht naar het gebied
Stadsblokken/Meinerswijk/Malburgen. De eerste aanzet was een voorstel
om de Mandelabrug te bebouwen. Dit voorstel is in het Structuurplan
Arnhem 2010 opgenomen. Het concept is benoemd als voorbeeldproject
door het Ministerie VROM en heeft een IPSV subsidie verkregen. Het
vervolg heeft geleidt tot een herdefinitie van een veel groter gebied. HNS
heeft de opgave vanuit een landschapsarchitectonisch perspectief
benaderd. Centraal thema is het graven van een extra geul waardoor
Malburgen eiland wordt. De rivier loopt door Stadblokken / Meinerswijk als
een meanderend geulenstelsel (4 nevenstromen: Nederrijn/geul door
Meinerswijk/Groene Rivier blauw maken en recht doortrekken/geul aan
zuidkant Malburgen). De geul aan zuidkant Malburgen is niet direct
nodig).Kosten van het plan € 2,2 miljard. De Mandelabrug zou op of aan
bebouwd moeten worden. Een programma is voorzien aan het
benedendek van de brug en op het bovendek (museum, woonmall,
shoppingcenter, hotel, appartementen, werkplekken).
LOC 7000 organisatie
Bedrijf organiseert evenementen, zoeklocatie bij Stadsblokken /
steenfabriek Meinerswijk waarbij een groot verhard terrein wenselijk is.
Locatie Stadsblokken de voorkeur. Voorstel: beginnen met evenementen
op Stadsblokken.
Heijmen Shipping Company
Basisidee om in steenfabriek Elden theater/evenementen/congrescentrum
te realiseren. Vervoer vanaf de Rijnkade via de boot. Steenfabriek Elden
blijkt geen optie, want te duur. Nu steenfabriek Meinderswijk als locatie
gedacht.
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Overige particuliere initiatieven:
1. Initiatief strandtent/beach op Rijnkade. Dit particuliere initiatief zal
hoogstwaarschijnlijk zomer 2005 plaatsvinden.
2. Initiatief Stichting Volkshuisvesting: pontje Malburgen- Centrum Zuid
(Coberco) in combinatie met zomerterras/horecagelegenheid op
locatie Bakenhof.
3. Stichting Archeologie en Historie Polder Meinerswijk wil het Castellum
in Meinerswijk met een laag muurtje zichtbaar maken. Financiën zijn
beschikbaar en kan direct uitgevoerd worden.

Fig. 7 en 8: Schetsen initiatief Stichting Mandelabrug en Van Ede Architecten/Peter
Wilson
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3.1.4. Sessie 4 schetsatelier
In deze bijeenkomst van landschapsarchitecten, ecologen en
stedenbouwkundigen afkomstig van de gemeentelijke Diensten SO en SB
alsmede werkzaam bij provincie Gelderland, Staatsbosbeheer en Dienst
Landelijk gebied en onder leiding van Lodewijk van Nieuwenhuijze (HNS)
zijn de opgaven, ambities en leemtes geïnventariseerd. Alsmede is
gezocht naar een overkoepelend denkraam.
De volgende conclusies kunnen worden getrokken:

e. De ontwerpvorm:
- archipel/eilandenrijk indien gekozen voor het uitgangspunt eenvormig/
veelvormig verwevenheid;
- ontwikkelingen aan de randen buiten de rivierzone indien gekozen
voor het uitgangspunt harde grens;
- leegheid van het gebied enkel natuur en water indien gekozen voor
het uitgangspunt eenvormig.

a. Knelpunt
Huidige inrichting van de rivierzone kan beter. De relatie tussen stad en
rivier zal versterkt moeten worden.
b. Opgave/Waar gaat de visie over?
- Relatie stad/rivier versterken.
- Er moet een samenhangend plan komen waarin de verschillende
deelprojecten integreren.
c. Ambitie
- Probeer de identiteit te herkennen. Wat is het nu? Groene long van
Arnhem? Stadspark? Rivierenpark? Kortom positionering van het
gebied alsmede onderscheidend vermogen ervan.
- Inrichting zal gezoneerd moeten worden (druk/rust);
- Stadsblokken heeft meeste potentie voor stedelijke ontwikkeling als
knooppunt tussen Noord en Zuid.
d. Leemte
- Welke functie moeten de randen van het gebied krijgen en welke
functie het centrum van het gebied?
- Waardering huidige kwaliteit (leegte,cultuur etc.)
Vervolgens is op abstracte wijze aan de hand van een assenstelsel met
daarin vier uitersten vier visies voor het gebied opgesteld (zie bijlage
ateliersessie 4).
Er zijn 2 basisprincipes: veelvormig/eenvormig en sterke scheiding/grote
verwevenheid. Twee hoofdrichtingen uit de modellen:
1. accent op water/natuur zonder stedelijke elementen en
2. accent op water/natuur met stedelijke elementen.

20 eindrapport Atelier Rivierzone

Fig. 9. Theoretisch model/assenstelsel

f. Ontwikkelingen:
- alle transformaties die zijn voorgesteld bevinden zich aan de zuidkant
van de rivier. Een voorbeeld van zo’n transformatie is de versterkte
verhouding van rood en groen aan de randen en op de dijken.
- Het splitsingspunt (Koningspleij) zal meer herkenbaar moeten worden.
- De meeste potenties voor natuurontwikkeling liggen in het oostelijk
deel (Meinerswijk).
- De bruggen zijn belangrijke momenten om Arnhem als stad aan de
rivier te beleven. De bruggen in het gebied vormen tevens grenzen.
Deze grenzen vormen een afscheiding en bieden een mogelijkheid
voor de zonering.
- Groene Rivier wordt Blauw. Verbinden met de Nederrijn.
Opgaven: Gekeken moet worden hoe de vier varianten passen in de
beleidskaders van onder andere de stad en er moet nagegaan worden wat
de kansen zijn per variant. De verschillende zoekrichtingen moeten
uitgewerkt worden. Dit kan gebeuren door middel van een SWOT–analyse.
Voorgesteld wordt om allereerst een programma voor het geheel op te
stellen en vervolgens het plan per deelgebied verder uit te werken.
3.1.5. Sessie 5 direct betrokkenen en politiek
In deze sessie werden de bewoners, de bedrijven uit het gebied en
grondeigenaren van het gebied, de verschillende verenigingen die actief
zijn in het gebied, maatschappelijke organisaties en leden van de
raadscommissie van VROM uitgenodigd. De sessie had tot doel de
betrokkenen te informeren over het atelier rivierzone en de deelnemers
actief inbreng te geven over kansen, beperkingen en ontwikkelingsmogelijkheden. (zie ook bijlage ateliersessie 5 verslag)
In totaal zijn ca. 50 personen aanwezig geweest.
Deel 2 van de avond bestond uit een ontwerpsessie onder voorzitterschap
van een lid van de raadscommissie VROM.
a. Zwakke punten:
- Bereikbaarheid van het gebied, m.n. Meinerswijk;
- Sociale onveiligheid/verloedering, m.n. Stadsblokken;
- Identiteit/visie ontbreekt;
- Bodemverontreiniging;
- Snelle Ijsselstroming.
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b. Sterke punten:
- Rustig natuurgebied nabij de stad;
- Bewoners doen veel om overlast te beperken;
- Ruimte/weidsheid;
- Ongecultiveerdheid/ruigte;
- Groen stadshart;
- Stedelijk uitloopgebied.
c. Ontwikkelingsrichtingen
Uit de ontwerpgroepen komen veel voorstellen. In essentie zijn de
resultaten van de 4 ontwerpgroepen met elkaar in overeenstemming.
Er liggen wel wat accentverschillen ten aanzien van de bebouwing op
Stadsblokken. Er is getracht de hoofdrichting weer te geven.

Water:
- Meer ruimte voor water. Door uitgraven Groene Rivier en Groene
Rivier verbinden met Meinerswijk en Nederrijn. Mogelijk extra
verbinding Groene Rivier in noordelijke richting van de waterplassen
(via gat van Bruil).
Natuur:;
- Natuur is een sterk punt van het gebied
- Natuur behouden en versterken;
- Meinerswijk huidige functie natuurgebied behouden;
- Stadsblokken combinatie natuur/stadspark/stedelijke functies;
- Rest riviergebied nadruk op extensieve natuur.
Woonschepen:
- Huidige locaties behouden;
- Indien er toch gezocht moet worden naar alternatieve locaties:
ligplaatsen in de nieuwe Groene Rivier (watervoerend)/ Plas van Bruil/
uitbreiding haven van Coers/uitgraven oude trekvaart in lengterichting
langs talud Mandelabrug/ Gat van Moorlag/ AKZO haven/ 2 locaties
aan de IJssel ten noorden en ten zuiden van de spoorbrug.

Recreatie:
- Ontwikkelen van doorgaande fietsverbinding langs en door het
gebied;
- Meer mogelijkheden voor watersport (o.m. jachthaven) creëren
(Stadsblokken/Meinerswijk Noord/Groene Rivier/Gat van Bruil);
- Horecagelegenheden (strandtent, restaurant) in Stadsblokken of
Meinerswijk Noord;
- Attractie in steenfabriek;
- Locatie historische schepen (Stadsblokken/Ijssellokatie);
- Archeologische en historische relicten zichtbaar maken en verbinden
(route);
- Splitsingspunt Rijn/IJssel accentueren.
Infrastructuur:
- Betere ontsluiting van het gehele gebied;
- Fietsroute die verschillende delen van het gebied verbindt;
- Pontjes tussen noord en zuid.
Wonen:
- Liever geen woningen in het gebied, indien wel dan eventueel locatie
steenfabriek Meinerswijk of Stadsblokken.
Algemeen:
- Aandacht voor de sterke punten van het gebied en deze in tact laten
dan wel versterken;
- Het toekomstplan moet realistisch en haalbaar zijn.
- Snel uitvoeren wat snel kan.
Extra bijeenkomst 3 november 2004 direct betrokkenen en politiek
Op verzoek van de deelnemers van de vijfde sessie heeft een extra
bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst werd men
geïnformeerd over de inhoud van het concept eindrapport. Hen werd
gevraagd om de 4 te onderscheiden functies (Natuurontwikkeling, Ruimte
voor de Rivier, Uitloopgebied en Stedelijke Ontwikkeling) naar
belangrijkheid te rangschikken en aan te geven welke keuzerichting de
gekozen prioriteit het meest benaderd. Aanwezig waren ca. 20 personen.
Voor het verslag wordt verwezen naar de bijlage.
Uit het overleg kwam naar voren dat met name de huidige bewoners zich
zorgen maken over een meer stedelijke invulling.
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Het hoofduitgangspunt van de bewoners is: het moet een stadspark
worden met kleinschalige voorzieningen passend in de bestaande aard en
karakter van dit gebied.
Het uitgangspunt groen/blauwe invulling is de kern van de in het
eindrapport opgenomen hoofdaccent. Het bestaande overheidsbeleid geeft
dit hoofdaccent eveneens aan. Eventuele stedelijke elementen zullen
ondergeschikt moeten blijven aan die groen/blauwe hoofdfunctie. Dit laat
onverlet dat, in principe, stedelijke elementen in de vorm van bebouwing
wel noodzakelijk zijn om een betere en logischer aanhechting te krijgen
aan de omringende stad. Anders dan Park Sonsbeek wordt dit gebied
omringd door de stad.
Watersportvereniging(en) en kleinschalige horeca past in dit concept, zo
ook vinden de bewoners. Woningbouw is voor veel bewoners een brug te
ver.

3.2 Conclusie sessies
Uit de diverse sessies komt een redelijk eenduidig beeld ten aanzien van
de sterke punten, de zwakke punten en de keuzerichtingen naar voren. De
verschillen zitten vooral in de wijze en intensiteit van de mogelijke
stedelijke invulling en met name of er vormen van woonbebouwing in het
gebied gerealiseerd zou kunnen worden. Met name de huidige bewoners
van het gebied gaven aan, geen voorstander te zijn van intensieve
stedelijke functies, met name woningbouw. Andere externe partijen gaven
aan wel kansen en mogelijkheden te zien voor woningbouw.
Horecafaciliteiten zouden beperkt en passend tot de mogelijkheden
kunnen behoren.
Over het geheel genomen wordt het gebied gewaardeerd om zijn
weidsheid, de natuur, de rust en als uitloopgebied. Een zonering van de
functies wordt als ruimtelijk concept aanvaardbaar geacht.
Als knelpunt wordt vooral de geringe ruimtelijke kwaliteit van Stadsblokken
ervaren evenals de bereikbaarheid van het gebied.
De ontwikkelingsrichting wordt gezocht in water/natuurontwikkeling van
Meinerswijk, Groene Rivier, Bakenhof en uiterwaarden van de IJssel. De
meest voor de hand liggende rivierkundige maatregel is het blauw maken
van de Groene Rivier en deze via een nevengeul verbinden met de
Nederrijn.
Stadsblokken/Meinerswijk Noord zou zich meer als thematisch stadspark
(waterdynamiek/watersport) met stedelijke toeristisch recreatieve
elementen kunnen ontwikkelen.
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4. SWOT-ANALYSE
Het gehele veld overziende kan de volgende SWOT-analyse (sterke
punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen) worden opgesteld.
4.1 Sterke punten
• Centrale ligging rivier door de stad;
• Uniek beeld rivier en stuwwal;
• Langgerekte vorm met verschillen in intensiteit en gebruik;
• Ecologische schakel tussen Gelderse poort en Nederrijn;
• Afwisseling open/dicht;
• Stedelijk uitloopgebied (Malburgen/Centrum etc.);
• Ruimte;
• Rust;
• Stromend water/rivier;
• Veel ontwikkelingsmogelijkheden;
• Natuurontwikkeling Meinerswijk/Bakenhof;
• Toenemende aandacht voor de Arnhemse rivierzone;
• Nabijheid stadscentrum;
• Archeologische waarden;
• Natuurwaarden, aanwezigheid kwelwater.
4.2 Zwakke punten
• Ruimtelijke kwaliteit Stadsblokken;
• Afstemming ruimtelijke plannen grenzend aan en in het gebied;
• Beperkende kaders regelgeving;
• Financiën;
• Bodemverontreiniging;
• Achterkantsituatie IJssel;
• Weinig interactie rivierzone en stad;
• Stadsblokken heeft geen uitnodigend karakter;
• Zichtlijnen vanuit stad op de rivier belemmerd door gebouwen;
• Stevige bebossing in delen van de rivierzone beperkt weids zicht;
• Slechte bereikbaarheid en interne ontsluiting;
• Eigendomsverhouding en grondgebruik.
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4.3 Kansen
• Lopende projecten:
- Stadspark op Stadsblokken wordt nader onderzocht.
- Project Rijkswaterstaat inrichting Stadsblokken/Meinerswijk
- Realisering dijkverlegging en speeluiterwaard Bakenhof en
Bakenhof (uitloopgebied Malburgen)
- Interreg IIIb, Priority 3: “Water ressources and the prevention of
flood damage’. Hierin staat het watersysteem in Arnhem Zuid en
Stadsblokken centraal.
- Aanwijzing als
voorkeursalternatief/experimenteermodel/limitatieve lijst
rijksbeleid.
• Beleid:
- Positieve grondhouding rijks- en provinciale overheden ten
aanzien van integrale benadering Rivierzone
- Potentie aanwijzing rivierzone als koploperproject PKB Ruimte
voor de Rivier
• Financiën:
- Mogelijke financiële ondersteuning door overheden
- Gebied interessant voor particuliere investeerders
- Mogelijkheid tot strategische combinaties met overheden en
particulieren (joint venture/PPS)
- Wonen op en aan het water heeft marktpotentie
• Draagvlak: Positieve houding ontwikkelingen bij bewoners,
gemeentelijke politiek en andere overheden
• Vormgeving:
Rivierzone langgerekte vorm, waarin deelgebieden eigen karakter
hebben
Centrale ligging tussen noord en zuid
• Vervolg: Internationale prijsvraag rivierzone
• EHS: subsidie realisering
• Gebruik: functiecombinaties (natuur, water, bij het gebied passende
stedelijke ontwikkelingen)

4.4 Bedreigingen
• Sociaal-ruimtelijk: Bij niets doen vergaande verpaupering van het
gebied m.n. Stadsblokken alsmede beperkte betrokkenheid rivierzone
bij het stedelijk weefsel;
• Financiën: Tekorten bij toekomstige inrichting door beperkte
terugverdien mogelijkheden;
• Organisatie: Te veel projecten in de stad;
• Beleid:
- Geen
plaatsing
(deel
van
Rivierzone
m.n.
Stadsblokken/Meinerswijk) op limitatieve lijst Nota Ruimte/
koploperproject PKB;
- Nota Ruimte en PKB Ruimte voor de Rivier is nog in
ontwikkeling.
- Onduidelijkheid rivierkundige opgave Arnhem
• Uitvoering: Gronden op sleutellocaties in eigendom/ optie bij een
beperkt aantal ontwikkelaars (Meinerswijk BV/van der Valk concern/
Breevast);
• Extern: Geen doorgang vinden of beperken rivierverruimende
maatregelen elders in het stroomgebied;
• Effecten: Vormgeving rivierverruimende maatregelen verkennen op
hydraulische gevolgen om te voldoen aan de waterstaatskundige taak
van de rivierzone;
• de vervuiling in de grond en de financiële gevolgen door bodemsanering.

4.5 Programma en uitgangspunten
De programmatische uitgangspunten zijn afgeleid uit de analyse van het
gebied (kansen en bedreigingen) en beleid (kansen en bedreigingen) en
de uitkomst van de sessies.
Doelstelling is om de rivierzone zowel intern als extern te verbeteren, door
te zorgen voor een betere gebruikskwaliteit in het gebied en een betere
verbinding tussen het gebied en de omringende stadsdelen Noord en Zuid.
De rivierkundige taak is het toetsingscriterium voor de richtingsbepaling
van de mogelijke functiecombinaties. Permanente bouwwerken (anders
dan voor riviergebonden activiteiten) in de rivierzone zijn daarbij alleen
mogelijk als dit vanuit veiligheidsoogpunt aanvaardbaar is.
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Algemene ontwerpopgave:
- Integraal kader. Losse elementen met elkaar verbinden. Synergie;
- Zoeken naar functiecombinaties (blauw/groen/rood;
- Zonering van functies naar intensiteit (Stadsblokken noorddeel
Meinerswijk als kern stedelijke ontwikkeling en extensiever naar de
randen;
- Hoogwaterafvoer hoofduitgangspunt inrichting rivierzone;
- Inrichting aansluiten bij lopende projecten in de rivierzone;
- Gebruiksfuncties die financiële opbrengsten genereren zijn
aandachtspunt;
- Realisatie “rode “ functiecombinaties: Om functiecombinaties gericht
op realisering van niet direct riviergebonden functies (horeca,
evenementen, bebouwing) mogelijk te maken zal Arnhem zich moeten
richten
op
aanwijzing
als
proefproject
(limitatieve
lijst,
koploperproject);
- Sterke punten rivierzone (openheid, weidsheid, natuur) behouden en
versterken;
- Uitgaan van de identiteit van het gebied en deze versterken (imagebuilding).
Landschap:
- In stand laten gave kenmerken oorspronkelijke landschapsstructuur
(dijkverkavelingen, stroomruggen; kribben; uiterwaard);
- Zichtlijnen vanuit stad op rivierzone en vanuit rivierzone op de stad.
verbeteren;
- Potentie van de bruggen als tribune van het landschap verbeteren.
- Stenige rand Arnhem noord versus groene rand Arnhem-Zuid
behouden.
Cultuur:
-

archeologische monumenten beschermen en mogelijk
zichtbaar maken.
behouden en handhaven van het typische
uiterwaardkarakter en riviergebonden elementen.

Natuur:
- De rivierzone inrichten als Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
- Behoud en verstreken natuurwaarden en netwerk.

Water:
- Stadsblokken sleutel ten aanzien van waterstandsverlagende taak;
- Hoogwaterafvoer van maximaal 16.000 m3 of te wel maatregelen die
een waterstandsverlaging van max. ca. 30 cm bewerkstelligen.
- Rivierverruimende maatregelen hydraulisch laten door berekenen op
basis van de voor Arnhem vast gelegde taakstelling;
- Functiecombinatie met natuur.
Gebruik:
- Woonschepen: Zoekopdracht naar locatie(s) te verplaatsen
woonschepen;
- Uitloopgebied: Inrichting uiterwaarden als uitloopgebied van de
omringende
woonwijken
(Centrum/Malburgen/Elden/Elderveld/
Schuytgraaf/Presikhaaf);
- Cultuur: gebruik maken van de cultuurhistorische relicten;
- Recreatie: Stadsblokken inrichten als stadspark met recreatief
knooppunt, attractie recreatie, toerisme & sport. Realiseren
recreatieve (fiets/wandel)routes;
- Watersportcentrum op Stadsblokken/Meinerswijk Noord;
- Horecafaciliteiten passend in omgeving.
- Discussiepunt: Wonen kleinschalig en passend in het gebied (b.v.
waterwoningen; experimentele woningbouw).
Bodem:
- Bij ontwikkelingen rekening houden met de locatie en de aard van de
bodemverontreiniging.
Bereikbaarheid:
- Naar en in het gebied verbeteren.
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5. ONTWIKKELINGSVISIE EN MOGELIJKE ACCENTEN
5.1 Is Ontwikkelingsvisie nodig?
De eerste vraag die te beantwoorden is: “Moet een ontwikkelingsvisie voor
de Rivierzone gemaakt worden?”. Deze vraag kan kort beantwoord worden
met: ja, een ontwikkelingsvisie is voor de rivierzone nodig.
Een ontwikkelingsvisie is nodig om:
- Sturing te geven/ afstemming te verzorgen aan ad hoc ontwikkelingen
in de Rivierzone (integraal afwegingskader);
- Regie te verkrijgen over beleidsontwikkelingen bij andere overheden
(m.n. PKB Ruimte voor de Rivier en Nota Ruimte);
- Status als “proef/koploperproject” te verkrijgen.
- Verkenning te doen naar de financieel-economische haalbaarheid van
ontwikkelingen.
- Strategische allianties met overheden/private partijen naar uitvoering
aan te gaan.

5.2 Accenten
5.2.1 Algemeen
Op basis van de uitkomsten van de sessies valt er een hoge mate van
overeenstemming te ontdekken over de gewenste keuzerichting.
Principe:

3. De mogelijke functies zullen moeten passen in het gebied en
ondergeschikt moeten
zijn aan de hoofdfunctie
water en
natuurontwikkeling.
4. De uitvoering zal gericht zijn op het vinden van functiecombinaties.
Discussiepunt
is vooral gericht op de mogelijke intensieve stedelijke functies. Met name is
de vraag of en zo ja in welke mate de functie wonen in het gebied
acceptabel kan zijn. De huidige bewoners zijn in hoge mate tegen
woningbouw in het gebied. De overige gehoorde gesprekspartners zien
daarentegen wel mogelijkheden.
Ontwikkelingen aan de randen (Externe inverdienmogelijkheden)
Het afwegingskader gaat uit van ontwikkelingen in de rivierzone/het
winterbed van de rivier. Aan de randen van het gebied kunnen ook
ontwikkelingen worden voorgestaan. Deze specifieke ontwikkelingen zijn
niet gebonden aan de toets van de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier. Wel
geldt de Keur van de Waterschappen (bouwen op/aan de dijk). Te denken
valt aan:
1. Bebouwing aan de dijk mogelijk, indien kwelschermen, achterliggende
getrapte integrale ophoging of andere voor het waterschap duurzame
en beheersbare maatregelen worden genomen: Potentiële locaties:
Batavierenweg, Drielsedijk;
2. Bouwen op/aan de brug: Gedacht wordt aan vormen van bebouwing
bij de oprit van de Mandelabrug/Eldenseweg.

1. Het hoofdprincipe is zonering naar ruimte, gebruik en intensiteit.

Bovenstaande stedelijke bebouwing is in overeenstemming met de
beleidsuitgangspunten uit het Structuurplan Arnhem 2010.

2. De sterke punten/ kwaliteiten van het gebied (centrale ligging in de stad,
o.m. rust, ruimte, natuur) moeten in stand blijven en worden verstrekt.

Een verdere opgave is om (een) locatie(s) te vinden voor de woonschepen
die in de niet aangewezen locaties ASM-haven en Malburgerhaven liggen.

3. Er is een algemene lijn dat de huidige verdeling in intensiteit van de
functies als leidraad kunnen worden gebruikt. Dit betekent dat het gebied
Stadsblokken/ noorddeel Meinerswijk intensiever kan worden ingericht dan
de overige gebieden. De mate van die invulling is afhankelijk van de
beleidsruimte die het gebied door de hogere overheden wordt geboden.
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5.2.2 Mogelijke Accenten van ruimtelijke invulling

Lokatie/Functie diagram

Op basis van een gecombineerde toepassing van de uitkomsten van de
verschillende
sessies
alsmede
rekening
houdende
met
de
programmatische uitgangspunten kan op basis van de hoofdfuncties
Water, Natuur en Stedelijke Functies per deelgebied een afweging worden
gemaakt.

Functies

Het is een algemene richtingbepaling gebaseerd op de uitkomsten van de
quick scan, de daadwerkelijke keuzerichting wordt hier niet gemaakt. De
daadwerkelijke keuzerichting is afhankelijk van de mogelijkheid die het
landelijk beleidskader geeft, alsmede is afhankelijk van de politieke
besluitvorming.
De diagram is gebaseerd
deelgebieden/lokaties.

op

de

combinatie

hoofdfunctie

per

Er zijn de volgende deelgebieden/lokaties:

Uiterwaarden Schuytgraaf (1), Rosandepolder (2), Onderlangs (3), Polder
Meinerswijk zuid (4), Polder Meinerswijk noord (5), De Praets en
Stadsblokken (6), De Groene rivier (7), Bakenhof (8), Splitsingspunt Rijn
en IJssel (9), IJsseluiterwaarden (10).
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Water
Ontwikkeling

Natuur
Ontwikkeling

Intensieve
Stedelijke
Functies

Extensieve
Stedelijke
Functies

Uiterwaarden
Schuytgraaf

O

+

-

+

Rosandepolder

O

O

-

+

Onderlangs

O

O

-

+

Meinerswijk
Zuid

++

++

-

++

Meinerswijk Noord

++

+

+

++

Stadsblokken/Praets

O

+

++

++

Groene Rivier

++

+

+

++

Bakenhof

O

+

-

++

Splitsingspunt

O

+

-

++

IJssel

O

++

-

++

Deelgebieden

Legenda
- = Geen ontwikkelingen
o= Situatie bestaande functie blijft gelijk
+= Kleinschalige ontwikkelingen
++= Accentpunt ontwikkelingen

De onderscheiden hoofdfuncties zijn containerbegrippen:
- Waterontwikkeling: de bijdrage die ruimtelijk geleverd kan worden aan de
rivierkundige taakstelling binnen Arnhem voor de doorvoer en opvang van
water.
- Natuurontwikkeling: de ruimtelijke bijdrage aan de landschappelijke
taakstelling m.n. Ecologische Hoofdstructuur alsmede Vogel- en
Habitatrichtlijn.
- Intensieve Stedelijke Functies zijn mogelijke intensievere permanente
vormen van stedelijke bebouwings, zoals m.n. woningbouw en toeristische
ontwikkeling (o.m. horeca, musea, watersportcentrum etc).
- Extensieve Stedelijke functies zijn kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen
zoals uitloopgebied, extensieve recreatie, cultuurhistorie, kleinschalige
watersport etc.
Financiële haalbaarheid
Een belangrijk uitgangspunt voor de realisering van de ontwikkelingen
vormt de financiële haalbaarheid van de voorstellen.
De realisering van de Blauw-Groene (water- en natuurontwikkeling)
inrichting is toch vooral afhankelijk van subsidies en de daaraan
gekoppelde co-financiering.
Voordeel is wel, dat (een deel van) de inrichtingskosten door
Rijkswaterstaat ten behoeve van de (rivierkundige) inrichting zal worden
vergoed voor een deel van de Rivierzone (Stadsblokken Meinerswijk).
(Bestuurlijke afspraken VINEX lokatie Stadsblokken/Meinenerswijk uit
1995)
De aanwijzing van (een deel van) de rivierzone als Ecologische
Hoofdstructuur en de aanwijzing tot Vogel- en habitatrichtlijn gebied kan
ervoor zorgdragen dat de financiële voorzieningen vanuit rijksinstanties
deels gereserveerd kunnen zijn.
De grootste directe financieringsbronnen zijn echter de mogelijke
vastgoedontwikkelingen m.n. in woningbouw en de toeristische sector
(Hotel/restaurant/café). Randvoorwaarde is dat de mogelijke positieve
revenuen dan wel geoormerkt moeten worden voor de inrichting van de
rivierzone (natuur/waterontwikkeling) (Rood voor Blauw/Groen).
Het leggen van een financiële samenhang met ontwikkelingen elders in de
stad is een optie dat nader onderzocht zou kunnen worden.

29 eindrapport Atelier Rivierzone

De functiecombinaties (rood/groen/blauw) vormen niet alleen functioneel
een sterk team. Ook financieel hebben de functies elkaar nodig, waarbij de
rode functie de financiële motor is voor de groene en blauwe
ontwikkelingen. Die combinaties (functioneel en financieel) zorgen voor
een meerwaarde bij de ontwikkeling van de Rivierzone.

6.BESLISPUNTEN EN VERVOLGSTAPPEN
Beslispunt 1:Ontwikkelingsvisie nodig voor de Rivierzone?
Ja.
Beslispunt 2: Accentpunt per deelgebied
a. Kiezen voor mogelijke accentpunten per deelgebied (zie diagram) en
deze verder uit werken in een integrale ontwikkelingsvisie.
b. Indien Stadsblokken/Meinerswijk niet de status aparte “koploperproject”
dan wel “experimenteerstatus” verkrijgt dan wel de evaluatie van de
Beleidslijn Ruimte voor de Rivier geen niet-riviergebonden activiteiten
mogelijk maakt, betekent dit dat de mogelijke inrichting onderhevig is aan
de mogelijkheden van de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier. De reikwijdte
van de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier zal daarbij op hun spanning
onderzocht moeten worden (wat kan wel en wat niet en wat zijn de
consequenties?). Met name de ontwikkelingsmogelijkheden vanuit de
intensieve stedelijke functies worden door de aanwijzing beïnvloed.
Actiepunten vervolgproces:
I. Strategisch stappenplan (2004-2005)
1) Initiatief nemen voor plaatsing op de limitatieve lijst Nota Ruimte van
Stadsblokken/Meinerswijk (experimenteerstatus) en aanwijzing als
koploperproject;
2) Accentpunt bepalen op basis van uitkomst eindresultaat stap 1 en dit
verder in een ontwikkelingsvisie uitwerken.
3) Verkenning naar het financieel-economische haalbaarheid van de
ontwikkelingsmogelijkheden.
4) Onderzoeken en aangaan van strategische allianties/ convenant (voor
delen van) de ontwikkelingsrichting met externe partijen (overheid en
private partijen)
5) Uitvoeringsstrategie verkennen met Dienst Landelijk Gebied-Oost;
6) Organisatorisch: inzetten op één centrale procesmanager voor de
gehele Rivierzone.
II. Tactisch stappenplan (2005-2006).
7) Prioriteit: Zoeken naar externe financieringsbronnen;
8) Onderzoek naar experimentele bouwvormen op/aan/in het water
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9) Bodemsanering: gebiedsontwikkelingen organiseren die geld
genereren voor bodemsanering dan wel in combinatie met
bodemsanering kunnen worden uitgevoerd;
10) Effectstudie naar de gevolgen van de ontwikkelingen op de
rivierkundige taakstelling (rekenmodel)
11) Effectstudie van een permanent blauwe rivier op het watersysteem
van Arnhem Zuid en Malburgen; (Mogelijk kan dit in het kader van het
EU project ‘interreg IIIb, priority 3, Water ressources and the
prevention of flood damage’)
12) Aansluiten bij en meeliften met de lopende projecten ( w.o.project
Stadsblokken/Meinerswijk van Rijkswaterstaat);
13) Het door de ANWB uit te voeren ledenraadpleging in vervolgtraject
meenemen.
14) Ondersteun die particuliere initiatieven die passen in de gekozen
ontwikkelingsrichting;
15) Kies een afgewogen strategie (prioritering) om die delen te realiseren
die de meeste kans van slagen hebben;
16) Neem kleine stappen daar waar dat kan (schoonmaakacties,
evenementen, tijdelijke horecavoorziening etc.);
17) Onderzoek de mogelijkheid van bebouwing aan de randen van het
gebied (dijken en brug);
18) Zoek naar alternatieve locaties voor de te verplaatsen woonschepen;
19) Maak gebruik van de positieve grondhouding van de diverse factoren
en formeer een klankbordgroep en stuurgroep.
Tot slot
Het inzet en enthousiasme van bewoners, private partijen, overheden en
politiek voor de gekozen werkwijze tijdens dit proces is van onschatbare
waarde gebleken. Deze werkwijze zal ook uitgevoerd moeten worden bij
de verdere uitwerking van de keuzerichting. Op deze wijze zal de
ontwikkeling en realisering ervan voor dit belangrijke gebied een forse en
noodzakelijke impuls krijgen.
Bijlagen:
1. Historie
2. Beschrijving plangebied
3. Inventarisatie en Analyse
4. Bodemverontreiniging
5. Verslagen sessie ateliers
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