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VERSLAG HERINRICHTING HET VELD 

Informatiebijeenkomst voor omwonenden Het dorp 

1 februari 2016, 19.45 – 21.00 uur 

Carla Smedema, regiomanager van Siza, opende de avond met een korte verwijzing naar 

de laatste bijeenkomst in december. Tijdens deze bijeenkomst kregen belangstellenden 

de gelegenheid om vragen te stellen over de nieuwbouw van de 36 zorgappartementen 

en de daarmee samenhangende bouwaanvraag.  Smedema informeert de aanwezigen 

dat de bouwaanvraag voor de eerste fase nog niet in behandeling is genomen omdat de 

gemeente Arnhem nog om aanvullende informatie heeft gevraagd. Zodra dit wel het 

geval is, zal dit op de www.siza.nl/vernieuwinghetdorp worden gepubliceerd.  

Na het welkomstwoord van Carla Smedema, houdt Harm Veenenbos van het bureau 

Veenenbos en Bosch Landschapsarchitecten een presentatie over de herinrichting van het 

veld. Najaar 2015 heeft Veenenbos samen met een groep van circa vijfentwintig buurt- 

en tien Dorpbewoners gewerkt aan het ontwerp voor het nieuwe veld.  Door Siza waren 

een aantal randvoorwaarden geformuleerd: een open en (rolstoel) toegankelijk veld, 

goede oost-west en noord-zuid verbindingen, van meerwaarde voor de bewoners van Het 

Dorp, een ontmoetingsplek voor Dorp- en buurtbewoners en tenslotte, financieel 

haalbaar.   

Met die randvoorwaarden zijn de deelnemers aan de slag gegaan. Tijdens het eerste 

ontwerpatelier werden de plus- en minpunten van het veld op een rijtje gezet. Wat willen 

we behouden? En wat kan er beter of anders? Dat leidde onder andere tot de volgende 

reacties: landschap en het groen vormen kracht van het veld, park is van waarde voor 

buurt en bewoners, het is een typisch Arnhems, glooiend landschap, het hoogteverschil 

geeft krachtig beeld, op sommige plekken belemmert de onder- en dichtgroei het uitzicht 

op de slenk en stad, waardering voor een aantal mooie bestaande boomgroepen (de 

notenboom aanvullen met meer fruitbomen), voorkeur voor slingerende paden die bij de 

slenk passen, noord-zuid verbindingen moeten beter zodat mensen een rondje kunnen 

maken, de banken staan niet goed en zijn vaak kapot, en last but not least, te veel 

hondenpoep.  

Voor de Dorpbewoners werd een extra atelier ingelast. Daaruit kwam naar voren dat veel 

Dorpbewoners het veld eigenlijk niet kennen. Reden hiervoor is dat de paden 

ontoegankelijk zijn voor rolstoelers. De paden zijn ofwel te hobbelig ofwel te steil. 

Daarnaast is het park vanuit het perspectief van een rolstoeler niet overzichtelijk. Het is 

onduidelijk hoe de paden lopen.   

Casco 

Veenenbos: “Op basis van die eerste inventarisaties zijn we aan de slag gegaan met het 

tekenen van een casco, de paden- en groenstructuur”. Een van de grootste uitdagingen 

bij de herinrichting, vormen de hellingen.  

Veenenbos: “Rolstoelen kunnen slechts een helling van 5% aan. Daar moesten wij een 

oplossing voor vinden. De ruimte voor die oplossing wordt deels bepaald door het 

natuurlijke terrein en deels door een aantal andere dingen”. Die ‘andere dingen’ 

bestonden bijvoorbeeld uit de bomen op het veld.  

Veenenbos: “Er staan boomgroepen die je zeker wilt behouden o.a. kastanjes, lindes, 

vleugelnoten en eiken. Dit betekent dat je daar niet kan afgraven of het terrein kan 

ophogen. Voor het tekenen van het casco zijn die bomen dus een bepalende factor”. 

Een ander aspect waarbij met het casco rekening gehouden moest worden, was de 

afwatering. Voor de opvang van regenwater worden  ‘wadi’s’/ retentiebekkens aangelegd 
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die het water tijdelijk opvangen, zodat er op lager gelegen delen wateroverlast zo veel 

mogelijk wordt voorkomen.    

 

Rekening houdend met de bomen en het waterbeheer is uiteindelijk een padenstructuur 

uitgezet. Van oost naar west, van noord naar zuid en met een verbinding naar de 

Amsterdamse weg. Veenenbos: “En het belangrijkste, alle paden zijn niet steiler dan 

5%”.  

 

Om die 5% overal te kunnen realiseren is het wel nodig dat delen van het terrein worden 

verhoogd of afgegraven. Veenenbos: “Dat doen we zo min mogelijk, alleen op die 

plekken waar dat niet anders kan.” Op enkele plekken gaat het om een paar decimeter 

op sommige plekken om een meter. Veenenbos: “We moeten de steilste stukjes nu 

eenmaal afvlakken”.  

 

Vanuit de wens om meer zicht te creëren en dus langere zichtlijnen, zal op een aantal 

plekken de ondergroei worden teruggebracht. Vooral voor rolstoelgebruikers belemmert 

de dichte ondergroei het zicht op de weide. Als de ondergroei wordt teruggebracht, 

ontstaat in de toekomst straks zicht op een open, toegankelijke en bloemrijke weide.  

 

Om de ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking te faciliteren ondergaan ook 

de bankjes een metamorfose. Die zijn zodanig vormgegeven dat zowel rolstoel – als niet 

gebruiker hier gebruik van kunnen maken.  

Programma 

Na vaststelling van het casco is uitvoerig gesproken over de invulling van het veld, het 

programma. Veenenbos: “De variatie die in het eerste atelier naar voren kwam, zit met 

name in het programma. We hebben op basis van de suggesties van Dorp- en 

buurtbewoners diverse varianten gepresenteerd. “ 

Uitgangspunten voor het programma: 

- Open en toegankelijk 

- Van meerwaarde voor de cliënten van Siza 

- Gericht op ontmoeting 

- Financieel haalbaar  

Dorpbewoners gaven aan dat de Duivenboon een belangrijke ontmoetingsplaats voor ze 

is want gemakkelijk toegankelijk. Ook de geiten en kippen vormen een reden voor hen 

om daar met hun kinderen en/of kleinkinderen naar toe te gaan. Ook gaven de 

Dorpbewoners aan dat ze graag een sportveldje op het veld zouden willen hebben.  

Bijvoorbeeld in de vorm van een tafeltennistafel.   

Voor de invulling van het programma werden verschillende suggesties gedaan. Van 

picknickplekken tot een sportveldje tot aan een fruitboomgaarde met kleine aaibare 

dieren, van een grote dierenweide tot aan een gemeenschappelijke tuin.  

Deze suggesties zijn in de drie varianten vertaald. Een variant met een amfitheater en 

picknickbanken, een variant met een compacte kern waarin onder andere een kleine 

dierenweide, een gemeenschappelijke tuin en een speelveldje zitten én een variant - de 

meest uitgebreide - met ondermeer een centrale dierenweide, een boomgaard en een 

picknickplek.    

Naar aanleiding van de gesprekken over deze varianten werd door de deelnemers een 

voorbehoud gemaakt over de omvang van het programma. Vooral de dagelijkse 

verplichtingen verbonden aan het beheer van een dierenweide, leidden tot 

terughoudendheid. Een moestuin stelt minder eisen aan het dagelijkse beheer dan 
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dieren. Dieren hebben dagelijkse verzorging nodig. Vooral in de zomermaanden, als veel 

mensen op vakantie zijn of willen, kan dat een knelpunt oorden.   

Uiteindelijk is gekozen voor een schets met mix waarin het amfitheater, picknickplekken, 

een sportveldje, een nieuwe moestuin met een verzamelpleintje en een boomgaard met 

ruimte voor kleine dieren zijn opgenomen.  

Vervolgbijeenkomsten 

De komende maanden zal opnieuw samen met Dorp - en buurtbewoners worden gekeken 

hoe we dat programma op een duurzame wijze kunnen vormgeven en welke fondsen 

daarvoor kunnen worden aangewend. Veenenbos: “Tegelijkertijd werken wij het 

landschappelijke casco met de paden uit.” 

Naar aanleiding van de presentatie over de herinrichting stelde een mevrouw de vraag of 

dit betekende dat de grote weide met de herten zou verdwijnen. Ze verwees daarbij naar 

de bijeenkomst van april vorig jaar. Daarin was aangegeven dat de dierenweide zou 

blijven.  

Carla Smedema bevestigde dat. “In het proces na april is gebleken dat de ontmoeting 

voor mensen met en zonder handicap van essentieel belang is. Dieren kunnen daar een 

onderdeel vanuit maken als zij deze ontmoeting ondersteunen. Dat blijkt bij de grotere 

dieren als herten niet het geval.”  Bewoners uit de buurt gaven aan die gedachte te 

ondersteunen.    

Hoe die dierenweide er uiteindelijk uit gaat zien, is afhankelijk van de wijze waarop deze 

wordt geëxploiteerd. Smedema: “Uitgangspunt voor het herinrichtingsproces voor het 

veld was om alles van waarde zoveel mogelijk te behouden maar wel tegen financieel 

beheersbare kosten.”  Voorzieningen zoals een dierenweide kunnen niet uit zorggelden 

worden gefinancierd maar zullen uit externe financieringsbronnen moeten komen. Omdat 

aan subsidies steeds meer en strakkere regels verbonden, bieden die op de langere 

termijn geen zekerheid. Smedema: “De financiering maar ook het onderhoud en 

verzorging moet op korte en lange termijn gewaarborgd worden. Voor het dagelijkse 

onderhoud en verzorging zou het schelen als je dat op een alternatieve manier weet te 

organiseren, bijvoorbeeld door ook anderen daarbij te betrekken”. In de 

vervolgbijeenkomsten zal dit verder worden besproken.   

Na het plenaire deel bestond de gelegenheid om in klein verband vragen te stellen aan 

de aanwezige landschapsarchitecten van Veenenbos en Bosch.  

 


