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1.1	Aanleiding en kader
In maart 2012 is de gebiedsvisie Stadsblokken Meiners-

Gedurende de uitvoering van dit plan zullen de project-

Deze slogan of missie geeft aan wat het park is en moet

wijk door de raad vastgesteld. In de visie staan doelstel-

voorstellen inhoudelijk nog nader afgestemd worden met

gaan worden. Onder deze algemene opgave hangen

lingen voor het Park Stadsblokken Meinerswijk benoemd.

bovengenoemde partijen.

4 hoofddoelstellingen, in volgorde van belangrijkheid:

De doelstellingen betreffen de aanpak van de rivierkundige maatregelen, de aanleg van het recreatief netwerk,

Bij de verdere uitwerking van de projectvoorstellen kun-

Vergroten van het waterbergend vermogen

het versterken van de cultuurhistorische waarden en de

nen als gevolg van de financiële, planologische en of

(= opgave Ruimte voor de Rivier);

natuurwaarden en het verbeteren van de verdere inrich-

technische haalbaarheid of het ontbreken van voldoende

ting en ontsluiting van het park. Bij de vaststelling van

draagvlak onder bewoners onderdelen van de project-

Beschermen en versterken van de (kwetsbare)

de visie heeft de raad opdracht gegeven tot het opstellen

voorstellen aangepast of verwijderd worden.

natuurwaarden en landschappelijke waarden;

de visie benoemde doelstellingen. De realisatie van de

Om die reden bevat het uitvoeringsplan een overpro-

Beleefbaar maken van de cultuurhistorie van het

rivierkundige maatregelen en het recreatief netwerk is

gramering. Dat wil zeggen dat niet alles uitgevoerd kan

gebied;

reeds in gang gezet.

worden. Dit is gedaan om er zeker van te zijn dat we de

van een plan ten behoeve van het realiseren van de in

gehele subsidie kunnen benutten.
Dit Uitvoeringsplan bevat projectvoorstellen voor het

verbinden van het park met de stad.

zichtbaar maken van de cultuurhistorie, het versterken
van de natuur- en landschappelijke waarden en het ver-

1.2	Aanscherping doelstellingen

beteren van de recreatieve voorzieningen.

In de gebiedsvisie staat op hoofdlijnen beschreven wat de
doelstellingen zijn voor het gebied. De opgave voor het

Het betreft maatregelen die in 2015 kunnen en moeten

park is in een workshop samengevat tot een slogan:

worden uitgevoerd. Deze termijn hangt samen met de
periode waarbinnen subsidie verleend kan worden.
“UITERWAARDENPARK
Het Uitvoeringsplan is een uitwerking van de gebiedsvisie

STADSBLOKKEN MEINERSWIJK:

en is daarom door B&W vastgesteld. Het Uitvoeringsplan

BELEEF NATUUR EN CULTUURHISTORIE

is ter informatie aan de raad aangeboden. Het Uitvoeringsplan is afgestemd met de provincie Gelderland,
Rijkswaterstaat, de kopgroepen natuur en cultuurhistorie,
eigenaars en bewoners van het gebied.

Vergroten van de recreatieve mogelijkheden en

CENTRAAL IN DE STAD!”
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1	Inleiding

intensieve begrazing zonder struweel met
zo nodig aanvullend maaibeheer
handhaven bestaande situatie,
begrazing
begrazing met struweel

begrazing

weiland

begraasd ooibos met een relatief open
karakter (lage onderbegroeiing)
ooibos

zandige oeverwal

water

natuurlijke oevers (verondieping)

indicatieve locatie voor n.t.b. programma

fietspad
struinpad
voetverbinding
Limes en Castellum
IJssellinie
Historische haven

W

Aanlegsteiger watertaxi

zoekgebied programma

30

gebiedsvisiekaart
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handhaven bestaande situatie,

-

Aan de realisatie van deze hoofddoelstellingen wordt
door meerdere partijen gewerkt. Door Rijkswaterstaat

-

(RWS) wordt uitvoering gegeven aan het eerste hoofddoel door de Ruimte voor de Rivier-maatregelen. De

Beleefbaar houden en maken van het land-schap 		

Recreatieve functies toevoegen die de bele-ving van

door grote doorzichten op strategische punten;

de bestaande waarden (water, natuur, cultuurhistorie)

Verfraaien inrichting rond woonenclave(s) in het

van het park versterken;

landschap.

-

Faciliteren van evenementen/activiteiten en

Wegnemen verrommeling (lelijke beplanting,

particuliere initiatieven binnen aangegeven zonering

gemeente staat aan de lat om de andere drie vorm te

rommel, lelijke bebording, onsamenhangend

(zie zoneringskaart op pag. 9);

geven. RWS en provincie dragen hieraan financieel bij.

materiaalgebruik, padenstructuur);

Daarnaast zullen particuliere initiatieven ook bijdragen

-

-

-

aan de realisatie van de hoofddoelstellingen.

Omvormen van civieltechnische situaties (rondom

de waarden (water, natuur, cultuurhistorie) van het

bedrijven en (auto) infrastructuur) naar natuurlijk 		

park.

uiterwaarden landschap.
Om de stap te kunnen zetten van hoofddoel naar uitvoering, zijn de hoofddoelen genuanceerd tot specifiekere

		Cultuurhistorie

en meetbare doelstellingen.
		

Natuur en landschap

Zichtbaar maken van de belangrijkste cultuur-

Toename van het natuurareaal ten koste van

historische elementen: de Romeinse limes en het

intensief agrarisch land . Het gaat hier om de

castellum, de IJssellinie op een prikkelende non-

gronden in de groene rivier (ca. 16 ha) en de

museale manier;

struinvlakte (ca. 8 ha) . Kleinschalige agrarische
-

Begrijpelijk en leesbaar maken van de geschiedenis
van het landschap;

-

-

Beschermen van alle cultuurhistorische relicten

activiteiten zijn mogelijk rondom De Praets.

(planologisch, fysieke afscherming, informatie-

Duurzame bescherming en ontwikkeling van de

verstrekking en/of ontwikkeling/opknappen).

habitats stroomdalgrasland, zachthoutooibos,
struweel, ruigte, natuurlijk grasland, oervegetaties,

		

Recreatie

open water en moeras (vastleggen op kaart en in 		
beheer);
-

Ontwikkeling van hardhoutooibos en essen en
iepenbos (vastleggen op kaart en in beheer);

-

-

-

Een aantrekkelijk uiterwaardenpark maken voor de
inwoners van Anhem

-

Het park vanuit de stad en de omliggende wijken 		

Zoneren in rust en ruimte voor kwetsbare soorten als:

goed vindbaar en bereikbaar maken met auto, fiets,

bever, ijsvogel, blauwborst kwartelkoning en

boot, openbaar vervoer en te voet, (bebording,

roerdomp (kaartbeeld);

rechtstreekse/logische verbindingen);

Begrazing met Galloway runderen en Konikpaarden

-	Goed herkenbare entrees en duidelijk voelbare en 		

is het sturende mechanisme in het natuurlijke
landschap van Meinerswijk. Sporadisch wordt

zichtbare overgangen van stad naar uiterwaard;
-

-	Informatieverstrekking over de regels in het park en

Toegankelijkheid, ook voor minder validen, binnen

gemaaid en gezaagd (groenerivier -doorstroming, 		

het park verbeteren (bijv. extra struinpaden,

behoud oevervegetaties);

klaphekjes, bruggetjes);
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1.3		Realisatie hoofddoelstellingen

Nat
Droog
Kruiden
Ruigte

Hardhout ooibos
Zachthout ooibos
Cultuurlandschap / half natuurlijk
Oeverwal
Open water
B
C
A
A
A

D

X

Uitwerkingsgebied
(zie projectvoorstel)
Zichtlijn
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Stroomdal grasland

Projecten Natuur en Landschap
NL1

Tijdens het opstellen van de gebiedsvisie en in de jaren

2.1	Projecten voor Natuur en Landschap

daarvóór zijn al vele ideeën gelanceerd om uit te voe-

Stadsblokken Meinerswijk is in de afgelopen decennia

ren in Stadsblokken of Meinerswijk. Deze ideeën zijn

ontwikkeld tot een gebied met bijzondere natuurwaar-

zoveel mogelijk geïnventariseerd, aangevuld en daarna

den. Deze waarden moeten worden beschermd en/of

geprioriteerd. De maatregelen die het meest bijdra-

door beheermaatregelen worden versterkt. Maar voor het

gen aan de doelstellingen en ook uitvoerbaar lijken te

overgrote deel zal de natuur op zijn beloop worden gela-

zijn vóór het einde van 2015 zijn in een lijst gezet en

ten en wordt er alleen ingegrepen als het echt nodig is.

daarna uitgewerkt tot concrete projectvoorstellen. De

Landschappelijk kan er veel winst worden behaald door

projectvoorstellen worden verder uitgewerkt tot bestek

de verrommeling weg te nemen en de sterk civieltechni-

of uitvoeringsontwerp waarna ze aanbesteed worden of

sche inrichting om te vormen tot een meer landschap-

uitgevoerd worden onder bestaande contracten. Bij deze

pelijke inrichting.

Toetskaart maken met streefbeelden, te
beschermen habitats en plekken rode lijstsoorten.
NL2

Voor het gebied is een streefbeeldenkaart voor natuur en

haalbaarheid of het ontbreken van voldoende draagvlak

landschap gemaakt (onderdeel gebiedsvisie). Om deze

onder bewoners onderdelen van projectvoorstellen aan-

streefbeelden te kunnen bereiken, zullen maatregelen

gepast of verwijderd worden.

worden genomen gericht op omvorming van het land-

De projectvoorstellen zijn geprojecteerd binnen het

schap of op bescherming/versterking van de natuur. Een

gebied dat eigendom is van de gemeente of het rijk.

aantal hiervan staan beschreven in de projectvoorstellen

groene rivier en struinvlakte. Plaatsing
afrastering, klaphekken, veeroosters;
NL3

punten het beheer aangepast om de streefbeelden te

ling. Hierdoor zijn drie typen te onderscheiden:

kunnen bereiken. Voor het gebied zal ook een beheer-

•

Natuur en Landschap

plan worden opgesteld.

•

Cultuurhistorie

De streefbeeldenkaart zal worden omgebouwd tot een

•

Recreatie

toetsinstrument voor nieuwe initiatieven.

Landschappelijk inpassen en verbeteren van de
entree voor fiets en voetganger vanaf Nelson 		
Mandelabrug
Kortere en aangenamere route voor fietser
en voetganger, Stadsblokkenweg als doorgaan
de weg hanteren, civieltechnische inrichting
vervangen door natuurlijker inrichting,
zichtlijnen vanaf talud naar park verbeteren;

NL4

Landschappelijke inpassing woonenclaves
De Praets, ‘t Heuveltje, omgeving oude

voor Natuur en Landschap. Daarnaast wordt op bepaalde
De projectvoorstellen zijn ingedeeld per hoofddoelstel-

Vergroten begrazingsgebied
Vergroten begrazingsgebied door begrazing

verdere uitwerking van de projectvoorstellen kunnen als
gevolg van de financiële planologische en of technische

Toetskaart flora/fauna

steenfabriek en Haven van Coers omzoomen
met klinkerstoep en hagen; cultuurlijk groen
omvormen naar landschappelijk groen,
inpassing buurttuin bij Haven van Coers,
verrommeling wegnemen of afschermen;
NL5

Zichtlijnen creëren en herstellen
Op strategische plekken snoeien zodat er 		
zichtlijnen in het park ontstaan, zichtrelatie
tussen park en stad verbeteren door o.a.
verwijderen van struweel op brugtalud en langs
de oever (o.a. bij ponton).
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2	Projectvoorstellen
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Cultuurhistorische projecten

Projecten Cultuur Historie

In Stadsblokken Meinerswijk ligt een schat aan cultuurhistorie verscholen. Een groot gedeelte hiervan willen we

CH1

Romeinen
Markering van het hoofdkwartier van het

onthullen.

castellum met schanskorven.
De noordgrens van het Romeinse Rijk, de limes, liep door

Visualisatie van onderdelen van het castellum,

Meinerswijk. Aan deze grens lag het Castellum Meiners-

zoals poorten, zuilen, etc.

wijk dat één van de belangrijkste archeologische monu-

Visualisatie ligging limes;

menten in Gelderland is. Feitelijk gaat het hier om het
enige castellum in Gelderland waarvan de exacte locatie

CH2

IJssellinie
Opknappen elementen IJssellinie, visualiseren

bekend is.

	IJssellinie;
Het landschap met zijn vele plassen verwijst naar de
steenfabricage die decennialang plaatsvond in het ge-

CH3

Steenfabricage
De steenfabricage heeft het landschap voor 		

bied.

een belangrijk deel gevormd. Daarnaast 		
In het gebied zijn verschillende relicten te vinden (en niet

liggen er nog elementen uit de tijd van de 		

meer te vinden) van de IJssellinie die ons in de Koude

steenfabricage verspreid in het gebied. 		

Oorlog moesten beschermen tegen de Russen.

Het verhaal dat daarbij hoort vertellen en
elementen beleefbaar maken.

Resten van de kade van de oude schipbrug zijn nog
te vinden bij De Praets en inmiddels is er een ponton

CH4

De Praets en landhoofd schipbrug

geplaatst als verwijzing naar de oude verbinding over de

Kade herstellen, verblijfsplek/uitzichtpunt

Rijn.

maken, ponton plaatsen.

En zo zijn er nog vele verhalen terug te vinden in het

Historische setting De Praets versterken.

gebied over de Bataven, de scheepsbouw, Huize Meiners-

Visualisatie oude Grift en sluis.

wijk en de Heerlijkheid, en de Tweede Wereldoorlog.
CH5

Verbeelding tweede wereldoorlog

Om de rijke cultuurhistorie beleefbaar te maken voor de

kunstuiting ter nagedachtenis van de tweede

bezoeker van het park, zijn verschillende projectvoorstel-

wereldoorlog

len uitgewerkt. Het zal meestal niet letterlijk de herbouw
zijn van voormalige objecten, maar er zal gezocht worden naar verschillende prikkelende non-museale vormen
om de cultuurhistorie te (her)beleven.
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2.2		

Strand

Bank

Steenfabriek

Pauline Krikke

Speelaanleiding

Uitzichtpunt

Parkeerplaats

Brug
Brug

nieuw
vervangen

Fietspad

Struinpad

Fietspad aanvullend

Struinpad aanvullend
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Picknickplaats

Projecten Recreatie

In de gebiedsvisie zijn drie zones aangeduid waarbinnen meer of minder intensief gebruik wordt toegestaan.

R1

Aanvullingen op recreatieve netwerk

De kwetsbare natuur ligt in de “luwe zone” waar slechts

	Aanvullende struinpaden, plaatsen bruggetjes,

extensieve recreatie mag plaatsvinden. In de “groene

uitkijkbankjes en picknickplekken, inclusief

rivier” is recreatie mogelijk mits het niet de rivierkundige

fietsparkeren;

R8

Ontwikkelen informatievoorziening in uniforme
stijl voor gehele park (digitaal en/of analoog);
R9

doelstellingen belemmert. Het gebied waar wat meer
recreatie kan plaatsvinden is de “hoogdynamische zone”.

R2

De recreatie in het park Stadsblokken Meinerswijk zal zich

	Aangenaam, sociaal veilig, landschappelijke 		

Routemarkering en informatievoorziening in park

Aantrekkelijke entree onder Nelson Mandelabrug

fietspaden en wandelpaden laten opnemen in 		
bekende route systemen
Regelen dat het nieuwe fietspad wordt

onderscheiden van andere parken in Arnhem vanwege

inrichting parkeerplaatsen;

opgenomen in bestaande routesystemen van

de dynamiek van de rivier en de robuuste natuur. In de

Vanaf parkeerplaatsen goede looproute naar park;

bijvoorbeeld RBT-Kan en ANWB

vormgeving zal de robuustheid terug moeten zijn te
vinden; het wordt geen aangeharkt park.

R3

Steenfabriek Elden

R10

Aanvullende parkeerplaatsen en bushalte

Een wandeling mag een ontdekkingstocht zijn en de

Het geven van nieuwe functionele betekenis aan

Uitbreiden parkeervoorzieningen auto’s

informatievoorziening zal een prikkelend karakter krijgen.

de steenfabriek Elden welke de attractieve 		

Hannesstraatje; Veiliger oversteek met drempel

Vanwege de mogelijke spanningen tussen recreatie en

waarde van het park vergroot.

op de dijk. Aanleg bushalte.

natuur, zal continu aandacht moeten zijn voor de effecten van de recreatie op het park en moet er goede

R4

Speelaanleidingen

R11

Gebruiksregels van het park

communicatie zijn over de gebruiksregels van het park.

Diverse informele en natuurlijke speelaanleidingen

Bij entrees van park helderheid scheppen over

Een belangrijk onderdeel binnen de recreatieve maat-

in het gebied aanbrengen;

wat er kan en wel niet mag in park. Gericht op
honden, afval, zwemmen, aanwezigheid grote

regelen is de aanleg van een recreatief netwerk van
fietspaden, struinpaden, vissteigers (die toegankelijk zijn

R5

Activeren iniyiatieven rond ASM haven

voor minder validen), een voetgangersbrug en een hoog-

	Aanleg van basis voorziningen ten behoeve 		

watervluchtvoorziening/ uitkijkpunt. De aanleg hiervan

van seizoensgebonden cultureleactiviteiten en

wordt door Rijkswaterstaat uitgevoerd in combinatie met

initiatieven

R12

Oeververbinding tussen Meginhardweg en struinvlakte
Touwbrug of wellicht andere oeververbinding
voor avontuurlijk ingestelde wandelaars.

de rivierkundige werkzaamheden. Naast verbetering van
de ontsluiting van het park zullen recreatieve functies

grazers.

R6

Uitzichtpunt

worden toegevoegd die de aantrekkelijkheid van het park

Realiseren uitzicht en rustpunt gekoppeld aan

voor bezoekers vergroot.

fietspad bij voorkeur in combinatie met thema
cultuurhistorie
R7

Bebording aanrijroutes

	Plaatsing bewegwijzering naar het park;
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2.3		Recreatieve projecten
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Uitvoering

3.1	Organisatie

de bovengenoemde projectvoorstellen kunnen mogelijk

goed belegd zijn. Naast bovengenoemde financiers zijn

De gemeente is de opdrachtgever voor de projectvoor-

reserveprojecten ingezet worden.

er voor deelprojecten ook andere subsidieverstrekkers

stellen en zal een partij zoeken die de uitvoering op zich

Afhankelijk van de projecten zullen mogelijk publiekrech-

die worden aangeschreven. Dit geldt bijvoorbeeld voor

kan nemen. Een aantal projecten wordt in opdracht van

telijke procedures moeten worden doorlopen. In principe

de verbeelding van de limes waarvoor bij het Rijk een

de gemeente uitgevoerd door de aannemer van

neemt de uitvoerende partij dit op zich (aanlegvergun-

subsidie is verkregen.

Rijkswaterstaat.

ning, verkeersbesluit, omgevingsvergunning, etc.). In

Naast de interne projectgroep van de gemeente zal

veel gevallen zal de gemeente hierin een belangrijke rol

3.4	Planning

ook de kopgroep Natuur en Cultuurhistorie, die in het

vervullen. Voor Stadsblokken Meinerswijk is een bestem-

Tot slot is het nog belangrijk te noemen dat het park

verleden betrokken was, meekijken in de uitwerking

mingsplan in voorbereiding waarin de projecten passen.

niet in één keer af hoeft. Sterker nog, het is wenselijk de

van de projectvoorstellen. De gemeente heeft voor de

ontwikkeling geleidelijk aan te laten ontstaan. Net als de

voorbereiding van het plan van aanpak deze kopgroep

Per project zal de uitvoering door verschillende partijen

natuurontwikkeling die beïnvloed wordt door de dyna-

samengesteld met afgevaardigden uit verschillende

gedaan worden. De gemeente zal als eigenaar en be-

miek van de rivier en daardoor steeds verandert, is het

organisaties en belangengroepen, o.a. Provincie, Gelders

heerder toezicht houden op de uitvoering. Na uitvoering

wenselijk de projecten stap voor stap uit te voeren. Zo is

Genootschap, KNNV, IVN, RBT-KAN, Staatsbos Beheer

van alle projecten zal het gemeentelijk projectteam een

er telkens weer iets nieuws te ontdekken in het gebied.

en Rijkswaterstaat. De kopgroep heeft een adviserende

eindrapportage maken met een eindevaluatie.

De in het plan benoemde projecten zijn geprojecteerd in

functie. Bij de uitwerking van de projectvoorstellen zullen

een deel van het gebied dat in handen is van de over-

deze nader afgestemd worden met de bewoners van de

heid.

woonenclaves in het gebied. We streven daarbij naar een

3.3

Kosten en budgetten

breed draagvlak onder de bewoners.

In het nu komende proces van uitvoering, zal flexibiliteit
worden ingebouwd om eventueel projecten toe te voe-

De ontwikkeling van het uiterwaardenpark Stadsblokken

gen of te laten vervallen als dat wenselijk of noodzakelijk

Meinerswijk wordt door provincie, Rijkswaterstaat en ge-

wordt geacht.

3.2	Aanpak

meente betaald. De provincie Gelderland heeft op basis

Voor sommige projecten is de opdracht al helder en kan

van 50% cofinanciering geld beschikbaar gesteld in het

vrij snel opdracht verleend worden voor de uitvoering.

kader van het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid. Met

Andere projecten zijn nog slechts ideeën en moeten nog

Rijkswaterstaat is een overeenkomst gesloten die inhoudt

worden uitgewerkt tot concrete projectvoorstellen. Per

dat zij het recreatief netwerk aanleggen bestaande uit:

projectvoorstel zal bekeken worden hoe de procedure

fiets- en struinpaden, vissteigers en een struinvlakte.

ingericht moet worden.
Gedurende de uitvoeringsperiode zal geëvalueerd wor-

Kosten voor beheer en onderhoud en voor activiteiten/

den of de uitvoeringskosten in de pas lopen met de bud-

exploitatie, kunnen niet uit de subsidie worden betaald.

getten, of alle projecten uitgevoerd kunnen worden en of

Wel zal bij de beoordeling van projecten bekeken worden

er eventueel nieuwe projecten toe te voegen zijn. Naast

of het beheer/onderhoud en de exploitatie/activiteiten
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‘Stadsblokken Meinerswijk is een cadeau voor de stad, we

Stadsblokken Meinerswijk ligt in het geografische hart

optimale ruimte bieden voor de inbreng van organisaties

moeten het alleen nog uitpakken’, zegt Geert Visser, één van

van de stad, maar het is bij veel Arnhemmers onbekend.

en bewonersgroepen bij bijv. de vormgeving en/of uit-

de Vrienden van Meinerswijk.

voering. Vanuit dit oogpunt is gekozen voor de volgende

‘Als Arnhemmers moeten we ons uiterwaardenpark echt

maatregelen:

kunnen gebruiken’, ziet wethouder Henk Kok als een belang-

4.2		Positionering

rijk doel van de herinrichting.

De vraag is hoe wij bestaande en nieuwe doelgroepen

voet- en fietsentree vanaf de Nelson Mandelabrug.

weten te bereiken. Dat lukt niet ‘in het wilde weg’.

Deze maatregel is sterk beeldbepalend voor de

•

NL3: landschappelijk inpassen en verbeteren van de

Stadsblokken Meinerswijk wint in 2014/2015 enorm

We moeten bepalen hoe we het park - in de toekomst

aan waarde: de rivier krijgt er meer ruimte, natuur en

wellicht een Nationaal Park – profileren, zodat we al

landschap worden beschermd en versterkt, 2000 jaar

onze communicatie-uitingen en –middelen binnen één

vragen het bewonersplatform en individuele

cultuurhistorie krijgt weer een zichtbare en beleefbare

parkstijl gericht kunnen inzetten om de beoogde partici-

bewoners actief mee te denken en te werken aan 		

plek in het gebied dat ook nog eens kansen biedt voor

panten en bezoekers te informeren, te enthousiasmeren

de herinrichting van hun woonomgeving met hagen,

hedendaagse cultuuruitingen, de bereikbaarheid en het

en tot actie te bewegen. Daarvoor is een positionerings /

bestrating e.d.;

aanbod aan recreatieve gebruiksmogelijkheden gaan

marketingplan in ontwikkeling.

erop vooruit. De basis is gelegd voor het waarmaken van

De doelen, doelgroepen en middelen worden beschreven

Dit is een sterk beeldbepalend en aansprekend

de slogan: ‘Stadsblokken Meinerswijk: beleef natuur en

in een communicatieplan.

object. Scholen vragen we mee te doen aan de

bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebied;
•

•

cultuurhistorie centraal in de stad.’

NL4: landschappelijke inpassing woonenclaves. We

CH1: markering hoofdkwartier castellum en poort.

‘herbouw’ van hoofdkwartier en poort. Bij het
openingsfeest wordt het leven van de Romeinse
4.3		

Uitvoeringsmaatregelen

soldaat in het castellum nagespeeld;

4.1		Actieve betrokkenheid

De communicatie richt zich derhalve niet alleen op

Communicatie is een middel om de stad actief te be-

voorlichting over het pakket uitvoeringsmaat-regelen en

uitzichtpunt is een mooi mediamoment, waarbij we

trekken bij de ontwikkeling van het uiterwaar-denpark.

de betekenis hiervan voor natuur en landschap, cultuur

ook de interactieve informatievoorziening in gebruik

Eerder heeft de stad deelgenomen aan een intensief

en cultuurhistorie, recreatie en bereikbaarheid. Hiertoe

kunnen stellen.

participatieproces voor het maken van de gebiedsvisie.

organiseren we informatiebijeenkomsten, open dagen en

Het komt er nu, in de ontwerp,-, voorbereidings- en uit-

openingshandelingen, en informeren we in de digitale

De gemeente Arnhem trekt in de communicatie samen

voeringsfase, op aan die betrokkenheid vast te houden.

nieuwsbrief en op www.arnhem.nl/stadsblokkenmeiners-

op met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk

Natuurlijk: bij organisaties die zich ‘van nature’ voor het

wijk.

voor de rivierverruiming en de aanleg van een netwerk

gebied inzetten, zoals de Vrienden van Meinerswijk, het

•

RV6: uitzichtpunt. De ingebruikname van het

van struin- en fietspaden. Deze werkzaamheden komen

Bewonersplatform Meinerswijk, Staatsbosbeheer, IVN,

We willen de stad ook actief betrekken bij de invulling

eerder gereed dan die van de gemeente: naar verwach-

Stichting De Limes, Stichting Menno van Coehoorn, de

van een aantal uitvoeringsmaatregelen. Hierbij is bewust

ting in het 2e kwartaal van 2015.

Stichting Historische Schepen. Maar ook bij de ‘gewone’,

gekozen voor díe maatregelen die snel uitvoerbaar zijn,

huidige en potentiële gebruikers van het gebied.

de zichtbaarheid van het park meteen vergroten en die
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4		 Communicatie
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Projectvoorstellen:
•

Natuur en Landschap

•

Cultuurhistorie

•

Recreatie
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Doel

Hoofddoel: beschermen en versterken van de (kwetsbare) natuur en landschappelijke waarden.
Specifieke doelen:
•

Duurzame bescherming en ontwikkeling van bestaande en gewenste habitats;

•

Zoneren rust en ruimte voor kwetsbare soorten.

Resultaat

Een toetskaart met streefbeelden van flora en fauna, te beschermen habitats en kwetsbare rode lijstsoorten.

Betrekken stad

In overleg met KNNV de streefbeeldenkaart (uit de Gebiedsvisie) omvormen tot een (digitale) toetskaart.

Toekomstig eigendom/ beheer

De gemeente is beheerder van de toetskaart.
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Project NL1

nieuw

Rooster

nieuw

Klaphek

vervangen

Rooster

vervangen

Hekwerk

nieuw

Hekwerk

vervangen

Slagboom
Begrazingsgebied

Begrazingsgebied Project NL2
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Klaphek

Doel

Hoofddoel: Versterken natuur en landschap
Subdoel: Vergroten van de belevingswaarde en toegankelijkheid van het gebied voor de recreant
Specifieke doel: Toename van .24 ha nieuwe natuur in de groene rivier en de struinvlakte door extensievere
begrazing

Maatregelen

Om de begrazing te begeleiden worden afrasteringen geplaatst. Daarnaast zijn ten behoeve van de toegankelijkheid van het gebied voor recreanten verschillende klaphekken, poorten en veeroosters nodig.
Fysieke maatregelen Groene rivier (Stadsblokken/Bakenhof)
•

Afrastering: 2600 m raster 4 puntdraden 1.20 m hoog om de drie meter een paal ø 10-12 cm (kastanje of
Robinia);

•

Dam plaatsen aan het eind van de wetering bij Stadsblokkenweg als drinkwatervoorziening runderen;

•

Toevoegen 3 landbouwpoorten;

•

Toevoegen 7 klaphekken;

•

Toevoegen 1 veerooster (niet door RWS).

Fysieke maatregelen Meinerswijk
•

Vervangen toegangspoort met 60 meter solide hekwerk;

•

Toevoegen/vervangen 2 landbouwpoorten;

•

Toevoegen/vervangen 8 klaphekken;

•

Toevoegen/vervangen 3 veeroosters (door RWS).

Betrekken stad

Het plan wordt afgestemd met de aanwezige agrariër, Staatsbosbeheer (SBB) en mogelijk andere eigenaren.

Toekomstig eigendom/ beheer

Huidige/toekomstige eigenaar/beheerder: gemeente.
Opnemen in beheerplan: ja.
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Project NL2
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Verbeteren entree voor fietser en voetganger vanaf de Nelson Mandelabrug (NL3/R2)

Landschappelijk inpassen en verbeteren entree fiets en voetganger vanaf Nelson Mandelabrug

Doel

Hoofddoel: Versterken van landschappelijke waarden
Subdoel: Verbinden stad met het park, verbeteren toegankelijkheid
Specifieke doelstellingen:

Maatregelen

-

Omvormen van een civieltechnische inrichting naar een landschappelijke inrichting;

-

Toename areaal natuur;

-

Beleefbaar maken van het park vanaf de brug door zichtlijnen te creëren;

-

Beter vindbaar en bereikbaar maken van het park voor fietser en voetganger door een uitnodigende op/afrit te
maken die herkenbaar is als entree van het park;

-

Versterken van de waarden van het park door toevoegen recreatieve functies (bankje, speelaanleiding);

-

Wegnemen verrommeling.

Beplanting
-

Delen van het aaneengesloten struweel op het brugtalud verwijderen om zichtlijnen naar het gebied te 		
creëren en park vanaf de brug zichtbaar te maken. Delen van struweelbeplanting verwijderen waarbij
incidenteel een boom, meidoorn of sleedoorn gehandhaafd blijft zoals op een oude dijk. In het veld, samen
met beheerder, bepalen waar zichtlijnen moeten komen en welke beplanting blijft. Dunnen in 2 fasen;

-

Bermen en omgeving Eldensedijk omvormen van cultuurlijke naar een natuurlijke landschapsbeeld.

-

Beheer van het terrein omvormen naar natuurlijk beheer. 2800 m2 cultuurlijke berm omvormen naar
natuurlijke berm en 6000 m2 weiland naar ooibos;

-

Braamopslag en andere verstorende beplanting rondom de bedrijven verwijderen (totaal 2500 m2) en
omvormen naar natuurlijke bermen.

-	Aanplant 165 meter landschappelijke haag (meidoorn en sleedoorn) ter plaatse van de bebouwing en
hekwerken;
-

Beplanting/opslag langs de oever verwijderen. 1000 m2 (afstemmen met opgave RWS);

-

Braambeplanting op de kop van de Malburgse Wetering verwijderen, 400 m2 om oude watergang weer
zichtbaar te maken;

-

Optie omvormen van het terrein van de hondenvereniging naar ooibos (5000 m2).
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Project NL3

Onderzoeken of aanvullende snelheidsremmende maatregelen genomen moeten worden;

	Aanleggen van een nieuwe verbinding tussen de Eldensedijk en de Stadsblokkenweg;
Stadsblokkenweg als doorgaande weg vormgeven. Tegelverharding voetpad langs afrit fietspad
omvormen naar informeel pad. Een deel valt samen met het nieuwe pad langs de Eldensedijk;
•

Tegelverharding voetpad langs Eldensedijk omvormen naar informeel pad.

Overige maatregelen
•

Aanbrengen nieuwe landschappelijke trap (de huidige trap blijft behouden), in combinatie met
zichtlijn om de entree van het park te verbeteren. Treden van beton en daartussen halfverharding
of vormgeven als bijzonder element (tribune, stadsbalkon).

•

realiseren directe verbinding naar het parkeerterrein onder de brug (zie ook R2).

•

Huidige of nieuwe trap combineren met een(speel)object (bijvoorbeeld glijbanen) en banken
(zie R4 en R1);

•

Verplaatsen bestaande rasters in de richting van de rijbaan (250 m.).

•

Een deel van het perceel dat nu als bedrijfsruimte wordt gebruikt, is eigendom van de gemeente.
Verplaatsen hekwerk rondom bedrijfsbebouwing naar perceelgrens (nagaan of dit mogelijk is). 		
Berm omvormen naar natuurlijke berm. Ruimte grenzend aan de rivier kan benut worden als 		
stadsstrand (zie R5). Onderzoeken eigendomssituatie en pachtovereenkomst;

-

Vangrail in bocht verwijderen. Zoeken naar een andere voorziening;

Betrekken stad

Overleg met bewoners en gebruikers scheepswerf

Toekomstig eigendom/beheer

Eigenaar/beheerder: gemeente.
Mogelijk privaatrechtelijke afspraken maken met eigenaar scheepswerf.
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Verharding

Doel

Hoofddoel: Versterken landschappelijke waarden
Subdoel: Verbeteren woonomgeving en versterken recreatieve mogelijkheden
Specifieke doelstellingen:
• Verfraaien en verbeteren inrichting rond de woonenclaves (Haven van Coers en bedrijven, De Praets,
‘t Heuveltje en de omgeving van de oude steenfabriek) in het landschap;
• Opheffen verrommeling (opslag, schuren en schuttingen e.d.);
• Omvormen van civieltechnische situaties naar natuurlijk uiterwaarden landschap;
• Zicht op de rivier verbeteren (en omgekeerd).

Maatregelen

Haven van Coers
• Aanbrengen natuurlijke haag (meidoorn, sleedoorn e.d.);
• Verwijderen rommel en illegale bouwwerken in de openbare ruimte;
• Faciliteren aanleg buurttuin voor educatieve doeleinden, verkoop eigen producten, startpunt
rondleidingen door het gebied;
• Waar nodig het terrein saneren;
• Herinrichten van het terrein rondom de haven;
• Opschonen oever bij strandje voor recreatief gebruik.
De Praets
• Onderzoeken of voldoende snelheidsremmende maatregelen aanwezig zijn;
• Goede routes voor voetgangers aanleggen;
• Nader onderzoeken of de parkeervakken beter ingepast kunnen worden.
• Indien mogelijk, want grond is verpacht door gemeente, verwijderen van wintergroene beplanting nabij
de toegang naar de steenfabriek;
• Omvormen van cultuurlijk (gemaaid) grasland (speelplaats) naar natuurlijke/landschappelijke weide;
• Toevoegen van nieuwe solitaire bomen en of bomenlaan (Linde);
• Huidige brede haag rond speelweide vervangen door smallere landschapppelijke haag. (let op veiligheid
kinderen)
• Talud langs de Rijn opschonen. Verwijderen van rommel, containers e.d. Rooien van 300 m2 gewas/opslag
en omvormen naar landschappelijke berm met afschermende beplanting nabij de woonboten;
• Wegbeplanting en struweel verwijderen tussen historische bomenrij en afrit van de brug en omvormen
naar natuurlijke berm/weide. Op het brugtalud snoeiwerkzaamheden uitvoeren ten behoeve van goede 		
groei bestaande bomen. (zie NL3);
• Samenhang met CH4 (herstel oude knolsluis/kanonsluis, omgeving historische grift en herstel oude kade muur).
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Project NL4

			

Landschappelijke inpassing ’t Heuveltje (NL 4)		
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Landschappelijke inpassing van De Praets (NL4)

met bomen en een buurtbank;
• In overleg met bewoners onderzoeken of stroken tussen de rijbaan en de perceelgrens kunnen worden
ingericht met hagen en geklinkerde stoepen. De historische uitstraling wordt hierdoor versterkt en er 		
ontstaat een samenhangend beeld van de woonenclave;
• Oorspronkelijke situatie langs de rijbaan herstellen in verband met de bereikbaarheid (herprofilering).
• Vervangen van straatverlichting (groot onderhoud)
Omgeving oude steenfabriek Elden
• Inrichting bij omgeving wildrooster aanpassen. Verwijderen slagboom en zonnepaneel e.d.;
• Rooien van de vegetatie/ruigte tussen rivier en fietspad (2500 m2) en terugzetten van de houtige beplanting.
Betrekken stad

Overleg met bewoners van enclaves en betrekken relevante historische organisaties
Eigenaar/beheerder: gemeente.
Privaatrechtelijk:

Toekomstig eigendom/beheer

• Voor de buurttuin zal een gebruiksovereenkomst o.i.d. moeten worden opgesteld;
• Afspraken over beheer hagen.
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‘t Heuveltje

Doel

Hoofddoel: Versterken landschappelijke waarden
Subdoel: Verbinden van het park met de stad
Specifiek doel: Beleefbaar maken van het landschap door grote doorzichten op strategische punten

maatregelen

Fysiek
•

Toekomstig eigendom/beheer

Maken van zichtlijnen in het park door het verwijderen van opgaande beplanting (bomen en struweel).

Eigenaar/beheerder: gemeente.
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Cultuurhistorie romeinen, IJssellinie en steenfabricage (CH1/CH2/CH3)
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Doel

Hoofddoel: Beleefbaar maken van de cultuurhistorie van het gebied
Subdoel: Vergroten recreatieve mogelijkheden
Specifieke doelen:

Maatregelen

•

Begrijpelijk en leesbaar maken van de geschiedenis ;

•

Zichtbaar maken van de belangrijkste cultuurhistorische elementen;

•

Informatieverstrekking over de cultuurhistorische waarden van het park.

Hoofdkwartier castellum
Visualisatie van de contouren van het hoofdkwartier als onderdeel van het Romeinse castellum
op de plek waar het 2000 jaar geleden gestaan heeft.
Langgerekte elementen in de vorm van schanskorven, van verschillende lengte en op
verschillende afstand van elkaar, binnen een vierkant. De schanskorven worden gevuld met
natuursteen, hout en dakpannen. We onderzoeken nog hoe we een completere visualisatie
van het hele castellum terrein kunnen realiseren. Dit zou kunnen door een manifeste reconstructie in het veld, maar kan bijvoorbeeld ook door middel van digitale applicaties op een
smartphone. Nabij de locatie van de Romeinse haven komt een vissteiger met referentie aan
het Romeinse verleden. Naar een passende visuele weergave van de Romeinse Limes wordt
nog gezocht. In ieder geval mag het geen obstakel vormen voor mens en dier en de
doorstroming van de rivier.

Betrekken stad

Betrekken scholen of cultuurhistorische organisaties bij het vullen van de schanskorven.
Arnhemse partijen uitnodigen te komen met ideeën voor visualisatie van de Limes.

Toekomstig eigendom/beheer

SBB is formeel eigenaar en dus beheerder. Het is plausibel dat de gemeente het beheer van dit
element op zich neemt.
Beheer visualisatie van de Limes door de gemeente .
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Cultuurhistorie IJssellinie (CH2)

Doel

Hoofddoel: Beleefbaar maken van de cultuurhistorie
Subdoel: Vergroten van de recreatieve mogelijkheden
Specifieke doelen:

Maatregelen

•

Begrijpelijk maken van de geschiedenis van het gebied;

•

Zichtbaar maken van de belangrijkste cultuurhistorische elementen van de IJssellinie.

Elementen van de IJssellinie zichtbaar maken en voor achteruitgang behoeden:
•

Duidelijke referentie naar waar de Overstortdijk (ook wel zomerdijk genoemd) eerst lag.

•

Beleefbaar maken tankkazematten. Tankkazematten herstellen naar de oorspronkelijke situatie en
mogelijk toegankelijk maken.

•

informatieplatvorm op een strategische plek waar het verhaal van de IJssellinie kan worden verteld;
zie R6

•

handhaving aanwezige sluisje.

•

Vierlingmitrailleur zichtbaar maken en tegen achteruitgang behoeden.

Betrekken stad

Betrekken betreffende cultuurhistorische organisaties

Toekomstig eigendom/beheer

Eigenaar/beheerder: gemeente.

pagina

IJssellinie

35

Project CH2

Doel

Hoofddoel: Beleefbaar maken van de cultuurhistorie
Subdoel: Vergroten van de recreatieve mogelijkheden
Specifieke doelen:

Maatregelen

•

Begrijpelijk maken van de geschiedenis van het landschap

•

Zichtbaar maken van de belangrijkste cultuurhistorische elementen

Kenmerkende elementen van de steenfabricage zichtbaar en beleefbaar maken in het landschap.
•

Zichtbaar maken van verschillend elementen, zoals spoorrails en dijkje, laadperron sluisje,  
door beplanting en grond te verwijderen.

•

Uitzetten speurtocht langs elementen.

•

Het baksteenfabricageverhaal inclusief het ontstaan van het vergraven landschap vertellen,
bijvoorbeeld door middel van een informatiepaneel en QR-codes.

Betrekken stad

Eigenaar/beheerder: gemeente.

Toekomstig eigendom/beheer

Opnemen in beheerplan: ja.
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Project CH3

Doel

Hoofddoel: Beleefbaar maken van de cultuurhistorie
Subdoel: Vergroten van de recreatieve mogelijkheden en verbeteren van de woonomgeving
Specifieke doelen:

Maatregelen

•

Begrijpelijk maken van de geschiedenis van het landschap;

•

Zichtbaar maken van de belangrijkste cultuurhistorische elementen.

Landhoofd schipbrug
Het landhoofd wordt herkenbaar en makkelijk toegankelijk. De historische situatie is hierbij het
referentiebeeld. De oude kademuur wordt gerestaureerd. Het oude ponton, deel van de historische
schipbrug, krijgt een nieuwe plek bij de oude kademuur, dichterbij zijn oorspronkelijke plek.
Jachtpaal
Op het landhoofd stond vroeger een jachtpaal. Deze markeerde de grens van de Heerlijkheid
Meijnerswijk. Een origineel exemplaar staat nu in het openlucht museum. Een replica van de paal
wordt terug geplaatst.
Grift en knolsluis
Nabij de Praets liep vroeger de Grift met daarin een sluis. Er komt een verwijzing naar deze
historische elementen in de vorm van een ondiepe laagte die de loop van de Grift verbeeldt.
Tevens plaatsen we een replica/reconstructie van de Knor- of Kanonsluis.

Betrekken stad

•

de betreffende (cultuurhistorische) organisaties betrekken bij de realisatie. Plannen afstemmen
met bewoners.

Toekomstig eigendom/beheer

Eigenaar/beheerder: gemeente.
Geen beheerplan nodig.
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Project CH4

Doel

Hoofddoel: Beleefbaar maken van de cultuurhistorie
Subdoel: Vergroten van de recreatieve mogelijkheden
Specifieke doelen:
•

Begrijpelijk maken van de geschiedenis van het landschap met betrekking tot de
Tweede Wereldoorlog;

•

Zichtbaar maken van de belangrijkste cultuurhistorische elementen.

Maatregelen

Realiseren van een nieuw monument/ kunstwerk refererend aan de Slag om Arnhem en vrijheid.

Betrekken stad

•

	
  

Middels een kunstopdracht worden Arnhemse kunstenaars gevraagd ideeen aan te leveren. Een

selectiecommissie (misschien kan een bewoner deel uitmaken van deze commissie) kiest hieruit 		
een kunstenaar die het werk mag gaan maken.
Toekomstig eigendom/beheer

Eigenaar/beheerder: gemeente.
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Project CH5

Doel

Hoofddoel: Vergroten recreatieve mogelijkheden
Specifiek doel: Toegankelijkheid binnen het park verbeteren en recreatieve functie versterken

Maatregelen

Aanleg struinpaden; van Stadsblokken naar De Praets , van het castellumterrein naar de
Meginhardweg en aanleg extra struinpad langs de Drielsedijk
Fysiek: gemaaid graspad.
Verbeteren pad naar vis/mindervalidensteiger
Pad wordt tot aan de steiger verbeterd zodat deze toegankelijk is voor mensen die gebruik maken
van een scootmobiel.
Eenvoudig planken bruggetje aan westzijde gebied
Fysiek:
•

Materiaal: hout;

•

Bevestiging: verankerd in de grond.

Drie informele trappen nabij struinpad doorlaatwerk
Fysiek:
•

Materiaal: optrede van hout en aantrede van baksteen;

•

Bevestiging: verankerd in de grond.

Plaatsing van circa 20 banken en fietsparkeervoorziening
Plaatsing verspreid in het gebied langs het recreatieve netwerk en op specifieke plekken waar iets
te beleven valt: uitzicht, cultuurhistorische plek, speelaanleiding.
Twee soorten banken:
Type 1: Uitzichtbank (type Rotier), te plaatsen op verharding bij zoals: Oude Steenfabriek (3),
landhoofd schipbrug (2), bij het verdeelwerk aan de Eldensedijk (2), op het uitzichtpunt R6 (2);
Fysiek:
•

Materiaal: staal en verduurzaamd hout;

•

Verankerd in de verharding.
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Project R1

•

Materiaal: hout;

•

Bevestiging: verankering in de grond.

betrekken stad

Maatregelen nabij woonenclaves afstemmen met bewoners

Toekomstig eigendom/beheer

Eigenaar/beheerder: gemeente.
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Type 2: Picknickbank met evt. informele fietsparkeervoorziening te plaatsen in het gras

Doel

Hoofddoel: Vergroten van de recreatieve mogelijkheden en verbinden van het park met de stad
Subdoel: Versterken van de landschappelijke waarden en verblijfskwaliteit
Specifieke doelen:

Maatregelen

-

Realiseren van een goed herkenbare en aangename entree van het park;

-

Verbeteren van de toegankelijkheid;

-

Maken van een zichtlijn over de rivier richting de stad.

Inrichting bestaande parkeerplaats onder de Nelson Mandelabrug aanpassen tot een
waardige entree naar het park.
-

Elementen verharding parkeerplaatsen omvormen naar klinkerverharding

-

Stenen brugtalud verfraaien met een kunstuiting. Bijvoorbeeld beeldmerk Park Stadsblokkken
Meiners-wijk.

-

Zichtlijn op de stad maken door verwijderen beplantingsopslag tussen parkeerplaats en rivier.

-	Indien mogelijk verwijderen van paaltjes bij parkeerplaats
-

Toevoegen van een trapopgang als directe verbinding tussen park en het centrum.
Zie ook NL3.

Betrekken stad

Maatregelen nabij woonenclaves afstemmen met bewoners.

Toekomstig eigendom/beheer

Eigenaar/beheerder: gemeente.
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Project R2

Doel

Hoofddoel: Het geven van nieuwe functionele betekenis aan de steenfabriek Elden welke de
attractieve waarde van het park vergroot.
Subdoel: Recreatieve programmamogelijkheden waarin kunst, cultuurhistorie en natuur
gezamenlijk wordt gepresenteerd.
Specifieke doelen: Beschermen van cultuurhistorisch waardevol pand.

Maatregelen

Accentueren en gebruiken van de Steenfabriek Elden

Betrekken stad

informeren omwonenden

Toekomstig eigendom/beheer

Eigenaar/beheerder: Onbekend
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Project R3

Doel

Hoofddoel: Vergroten recreatieve mogelijkheden
Subdoel: vergroten attractieve waarde van park
Specifieke doelen: Recreatieve functies toevoegen die de bestaande waarden van het park (water,
natuur en cultuurhistorie), beleefbaar maken

Maatregelen

Creëren natuurlijke informele speelvoorzieningen verspreid in het gebied. Waarbij de plek de aanleiding is voor de vorm., bijvoorbeeld: stapsteen, boomstam over sloot, hangend object in boom.
Zie referentiebeelden en kaart voor mogelijke locaties.
Fysiek
•

Materiaal: hout/boomstammen, ijzer of steen;

•

Bevestiging: verankering in de grond of hangend in bomen.

Betrekken stad

bedenken samen met schoolkinderen en afstemmen en bedenken met bewoners van het gebied

Toekomstig eigendom/beheer

Eigenaar/beheerder: gemeente.
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Project R4

Doel

Hoofddoel: Vergroten recreatieve mogelijkheden en verbinden park met de stad
Subdoel: Faciliteren van seizoensgebonden culturele activiteiten en intitiatieven.
Specifieke doelen:

Maatregelen

•

Toevoegen/faciliteren recreatieve functie

•

Verbeteren van het uitzicht op de stad

•

Versterken van de verbinding stad-park

•

Activeren ASM haven

Aanleg van Basis voorzieningen zoals electra en water
Fysiek

Betrekken stad

In overleg met bewoners Haven van Coers.
Matchen met initiatiefnemer tijdelijke/seizoensgebonden functie

Toekomstig eigendom/beheer

Eigenaar/beheerder: gemeente.
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Project R5

Doel

Hoofddoel: Vergroten van de recreatieve mogelijkheden
Subdoelen: Versterken landschappelijke waarde en vergroten attractieve waarde van park
Specifieke doelen: Toevoegen recreatieve functie en vergroten beleefbaarheid van het landschap en
mogelijk cultuurhistorie.

Maatregelen

Realiseren uitzicht en rustpunt gekoppeld aan recreatieve fietspad bij voorkeur in combinatie met
thema cultuurhistorie. De hoogwatervluchtvoorziening, die door Rijkswaterstaat moet worden
gerealiseerd, wordt zo vormgegeven dat deze tevens een uitzichtpunt is. Plaatsen bankjes en een
bijzonder informatiepaneel over de IJssellinie.

Betrekken stad

betrekken van betreffende cultuurhistorische organisaties.

Toekomstig eigendom/beheer

Eigenaar/beheerder: gemeente.
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Project R6

Doel

Hoofddoel: Verbinden park met de stad
Specifieke doel: Zorg dragen dat het park vanuit de stad en de omliggende wijken goed vindbaar is
met auto, fiets, openbaar vervoer en te voet

Maatregelen

Verwijzingen door middel van bebording voor autoverkeer (vanaf Eldenseweg) en fietsverkeer/
voetgangers naar toegangen van het gebied Stadsblokken Meinerswijk.
-

Toekomstig eigendom/beheer

Bebordingsplan maken;

Eigenaar/beheerder: gemeente.
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Project R7

Doel

Hoofddoel: Vergroten van de recreatieve mogelijkheden
Subdoel: Beleefbaar maken van de cultuurhistorie en vindbaar maken verschillende recreatieve
mogelijkheden.
Specifieke doelen:

Maatregelen

•

bekend maken van de recreatieve mogelijkheden in het park;

•

Informatieverstrekking over de waarden van het park;

•

Begrijpelijk maken van de geschiedenis van het landschap.

•

Informatievoorzieningen digitaal en analoog met informatie over waterberging,
natuurwaarden, landschap en cultuurhistorie en activiteiten/evenementen in het park;

•

Routemarkeringen voor fietser en wandelaar en overzichtskaart met routes in het gebied (bord/
papier/digitaal);

•

Zoeken naar vormen en middelen die passen bij het gebied: non-museaal, prikkelend,
natuurlijk, robuust.

Locaties: infovoorzieningen bij te markeren cultuurhistorische objecten, recreatieve voorzieningen
en andere strategische plekken.
Vorm en materialisering nader te bepalen.
Betrekken stad

Afstemmen van beoogde locaties voor informatievoorzieningen met bewoners. betrekken van de
vele betrokken organisaties bij het opstellen van de informatie. En deze organisaties een digitaal
platform bieden om achtergrondinformatie te delen met elkaar en bezoekers.

Toekomstig eigen-dom/beheer

Eigenaar/beheerder: gemeente of derden.
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Project R8

Doel

Hoofddoel: Verbinden van het park met de stad en de omgeving
Specifieke doelen:
•

Verbeteren van de bereikbaarheid en de vindbaarheid van het park vanuit de stad en de
omliggende wijken per fiets;

Maatregelen

•

Vergroten van de bekendheid van het park;

-

Versterken van de recreatieve functie.

•

Betreffende instantie vragen de routes te beoordelen en deze op te nemen in hun
routesysteem.

•
Toekomstig eigendom/beheer

Recreatieve fiets- en wandelroutes door het gebied (laten) voorzien van route markering;

Eigenaar/beheerder: gemeente of derden.
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Project R9

Doel

Hoofddoel: Vergroten van de recreatieve mogelijkheden
Specifieke doelen:
•

Verbeteren van de vindbaarheid en bereikbaarheid van het park vanuit de stad en omliggende
wijken met de auto;

Maatregelen

•

Realiseren van een goed herkenbare entree;

•

Faciliteren van activiteiten in het park.

•

Uitbreiden van de parkeervoorziening aan het Hannesstraatje waardoor de bereikbaarheid van
het gebied voor automobilisten is vergroot.

•

Er is een veilige oversteek van de parkeervoorziening naar het park door aanleg van een
voetgangersoversteekplaats met drempel en trapje op de dijk.

•

Er is een toegankelijke bushalte aan beide zijden van de weg.

Fysiek:

Toekomstig eigendom/beheer

•

Materiaal parkeerplaats: halfverharding en landschappelijke inpassing;

•

Bushaltes: 2 stuks.

Eigenaar/beheerder: gemeente.
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Project R10

Doel

Hoofddoel: Vergroten van de recreatieve mogelijkheden
Specifieke doelen:
•

Het naast elkaar kunnen laten plaatsvinden van verschillend vormen van recreatie in een
gebied;

Maatregelen

•

Beschermen van park en haar gebruikers;

•

Duidelijkheid verschaffen over wat wel en niet kan binnen park.

•

Plaatsen parkregels bij ingangen.

•

Gebruik reguleren door juiste voorzieningen op de juiste plaats.

•

Handhaving

Betrekken stad

Informeren en betrekken gebruikers en inwoners Arnhem

Toekomstig eigendom/beheer

Eigenaar/beheerder: gemeente of derden.
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Project R11

Doel

Hoofddoel: Vergroten van de recreatieve mogelijkheden
Subdoel: vergroten attractieve waarde van park
Specifieke doelen:
•

Bereikbaar maken struinvlakte voor wandelaars en bezoekers strandjes;

Maatregelen

•

oeververbinding voor de avontuurlijke voetganger

Toekomstig eigendom/beheer

Eigenaar/beheerder: gemeente
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Project R12

Projectorganisatie Stadsblokken-Meinerswijk
Colofon
de gemeente Arnhem
Foto’s:

Jaro van Meeten
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