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5INLEIDING

Inleiding

Aanleiding 
Ruim vijftig jaar geleden was Het Dorp een ‘disruptive solution’ die resoluut 
brak met de gangbare praktijk. Ook nu vormt dit het vertrekpunt. De komende 
jaren zal Het Dorp worden getransformeerd van een naar binnen gekeerd 
instellingsterrein naar een open, gemêleerde en duurzame wijk. 
De hoofdlijnen voor deze ontwikkelingen werden eerder al vastgelegd in de 
gebiedsvisie (2011), het masterplan (2012) en het bestemmingsplan (2013). In 
Smart&Slow zijn de principes verder uitgewerkt. Een landschappelijk casco 
vormt de duurzame basis. Vervolgens worden er routes aangelegd die het 
gebied in haar omgeving verankeren. Het groene casco en nieuwe netwerk 
definiëren de bebouwingsclusters die op een ontspannen wijze in het landschap 
liggen. 
De keuze voor een graduele transformatie betekent dat structurele 
veranderingen zijn gekoppeld aan deelprojecten. Cluster A of de Dorpstuin 
vormt in de toekomstplannen het beoogde hart van Het Nieuwe Dorp. Dit 
nieuwe hart ligt op het kruispunt van wandel- en fietsroutes tussen Sterrenberg 
en Heijenoord en biedt een wijds uitzicht over het Veld. Onderdeel van de 
Dorpstuin is Blok A. Het gebouw staat voor de nieuwe weg die Siza wil inslaan, 
en vormt de aanjager voor de totale transformatie van Het Dorp. Blok A en het 
aangrenzende Veld zijn de eerste deelprojecten die worden uitgevoerd.

Doel 
In Smart&Slow is een ontwikkelplan opgesteld op basis van de principes ‘natuur, 
verbinden en thuis’. Hierin is beschreven waar het gebouw aan moet voldoen en 
op welke wijze het moet worden ingepast in de (toekomstige) omgeving. 
Voor u ligt het definitief ontwerp inrichtingsplan van Blok A en het 
aangrenzende Veld. Het betreft de inpassing van Blok A in de huidige context 
en de herinrichting van het Veld. Het inrichtingsplan zet de koers uit voor de 
invulling van het terrein, het landschappelijke casco, en legt de eerste wegen en 
paden uit het nieuwe netwerk vast. De schets voor de toekomstige Dorpstuin 
vormt de basis voor het definitief ontwerp inrichtingsplan. 

Status 
Het definitief ontwerp inrichtingsplan is in nauwe samenwerking met de Siza, 
DoepelStrijkers architecten en de gemeente Arnhem tot stand gekomen. Het 
plan zal, met het bij behorende budget, na goedkeuring door de projectgroep 
als uitgangspunt dienen voor de indiening van de omgevingsvergunning van 
Blok A. Daarna zal het plan verder worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp 
inrichtingsplan.

Leeswijzer 
Het voorliggende plan bestaat uit vier delen. Het eerste deel start met een 
korte beschrijving van de huidige situatie, de opgave en de hoofdlijnen uit 
Smart&Slow. Vervolgens worden de ontwerpprincipes voor de toekomstige 
Dorpstuin en het Veld toegelicht. Deel één eindigt met een beschrijving 
van de bovengenoemde deelgebieden uit het concept definitief ontwerp 
inrichtingsplan, Blok A en Het Veld. 
Het tweede en derde deel beschrijven het concept definitief ontwerp 
inrichtingsplan van respectievelijk Blok A en Het Veld. Hierin worden de 
uiteenlopende aspecten van het inrichtingsplan één voor één behandeld. 
Ook wordt een koppeling gemaakt met het ontwikkelplan uit Smart&Slow. 
In het vierde deel tot slot zijn de bijlage bijgevoegd met de resultaten van 
verschillende onderzoeken en adviezen.  





1. OPGAVE EN CONTEXT
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Het Dorp ligt als een enclave in de stad, tussen de wijken Sterrenberg en 
Heijenoord. Het terrein grenst aan de Amsterdamseweg en strekt zich uit van de 
Weg langs Klim en Dal tot aan de Heijenoordseweg. 
Het terrein ligt op de flank van een stuwwal. Zowel van noord naar zuid, als van 
oost naar west loopt het hoogteverschil op naar bijna 20 meter. Kenmerkend 
zijn de slenken in het gebied, de door smeltwater uitgesleten diepe dalen. 
Het gebied heeft een lommerrijke uitstraling die doet denken aan voormalige 
landgoederen, zoals het oude beukenbos, lanen en open landschappelijke 
ruimtes. De komst van de grote zorginstellingen heeft het terrein echter 
ingrijpend veranderd. Een groot deel van het oorspronkelijke landschap en 
reliëf is verdwenen of ligt verstopt. Door de aaneengesloten bebouwing en vele 
verharding is het gebied sterk versnipperd en de ecologische waarde beperkt.
Het Dorp is opgezet rondom de centrale slenk en bestaat uit twee 
bebouwingslinten met een centrum aan de Amsterdamseweg. Het complex 
wordt gekarakteriseerd door typisch jaren zestig structuralisme: een 
aaneenschakeling van woningen, binnenstraten en luifels. Het beeld is eentonig 
en sober. De verbindingen met de omgeving zijn minimaal.

Huidige situatie

centrum aan de Amsterdamseweg

aaneenschakeling van woningen

veel verharding

beukenbos in de centrale slenk

relatief open slenk, Het Veld

grote hoogteverschillen
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Opgave

De realisatie van Het Dorp was een grootse stap in de emancipatie van 
mensen met een beperking. Het ging uit van een woonvoorziening die niet 
op een instelling, maar op een gewoon dorp zou lijken. En wie kent er niet de 
televisieactie ‘Open Het Dorp’ met Mies Bouwman? 
Het bureau Van den Broek en Bakema maakte het ontwerp, dat in 1963 
werd uitgevoerd. Maar ondanks alle goede bedoelingen werd Het Dorp een 
geïsoleerde wijk en wekt nu juist de associatie met een instellingsterrein. Veel 
bewoners missen de diversiteit en interactie van een gewone wijk. Bovendien 
voldoet het concept niet meer aan de huidige eisen van de zorg en huisvesting. 
De huidige woningen en gebouwen zijn naar de huidige standaard te laag, te 
klein en bouwkundige staat is verouderd. Maar belangrijker is dat mensen met 
een beperking zo zelfstandig mogelijk hun leven willen kunnen leiden. In 2008 
is daarom gestart met het nadenken over een nieuwe toekomst voor Het Dorp. 
Dit heeft opnieuw geresulteerd in een ‘disruptive solution’. Van een wijk voor 
uitsluitend mensen met een beperking zal Het Dorp de komende jaren worden 
ontwikkeld tot een gemêleerde, groene en duurzame wijk waar zowel mensen 
mét als mensen zonder beperking wonen. 
De eerste fase van deze vernieuwing wordt naar verwachting in 2017 
gerealiseerd.

opzet masterplan

huidige zorginstelling

ligging binnen Arnhem
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Smart&Slow

Als uitgangspunt voor de transformatie van Het Dorp hanteren Siza en de 
gemeente Arnhem Smart&Slow, een uitwerking van de principes die in de 
gebiedsvisie (2011), het masterplan (2012) en het bestemmingsplan (2013) zijn 
vastgelegd. Het plan gaat uit van de slimste organisatie en technologie, maar ook 
van een stapsgewijze ontwikkeling. De hoofdlijnen voor deze ontwikkeling zijn 
vastgelegd in een landschapsplan, een netwerkplan en een beeldkwaliteitsplan. 

Landschapsplan 
Het masterplan voorziet in de aanleg van ongeveer 2 ha nieuw (park)bos in Het 
Dorp. Dit nieuwe (park)bos vormt een substantiële ecologische en recreatieve 
impuls voor de groene wig van Arnhem-west, waar ook het landgoed Mariëndaal 
onder valt. Het groene casco vormt een duurzame, ruimtelijke basisstructuur 
voor Het Nieuwe Dorp. De insteek is behoud, herstel en opdikken.

Netwerkplan
Een nieuw netwerk van routes verbindt Het Nieuwe Dorp met Arnhem. Het keert 
het gebied ‘van binnen naar buiten’. Wandelaars en fietsers zijn bepalend en gaan 
hierbij voor de auto. Hellingen zijn nooit steiler dan 5% waardoor het gebied voor 
zowel rolstoelgebruikers als fietsers goed toegankelijk is. De golvende routes 
ogen als paden in een Engels landschapspark. De auto-ontsluiting wordt geknipt 
en parkeren gebeurt in pockets binnen de clusters.

Beeldkwaliteitsplan
Het groene casco en de routes definiëren vervolgens de bebouwingsclusters 
die op een ontspannen manier in het landschap liggen. Het hart van Het Nieuwe 
Dorp, de Dorpstuin, ligt op het kruispunt van fiets- en wandelroutes en biedt een 
wijds uitzicht over Het Veld.

landschapsplan

netwerkplanbeeldkwaliteitsplan: Dorpstuin grenzend aan Het Veld
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Eén vloer

Dorpstuin

De Dorpstuin of Cluster A is een compositie van minimaal drie gebouwen 
rondom een zonnige tuin; met het bos in de rug en grenzend aan een glooiend, 
open bloemrijk grasland. De Dorpstuin is de spin in het web van routes die 
Het Nieuwe Dorp met de omliggende wijken verbinden. Dankzij de nieuwe 
aansluiting is het cluster direct bereikbaar vanaf de Amsterdamseweg. Bewoners 
en bezoekers parkeren hun auto in de parkeergarage onder de Dorpstuin.
Het nieuwe centrum bevat straks voorzieningen als een café-restaurant en een 
huisartsenpost. Maar de aanjager van het cluster is Blok A, het ‘living lab’. Dit 
gebouw is bedoeld voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en 
cliënten met een lichamelijke handicap of chronische ziekte die een (intensieve) 
zorgvraag hebben. Zij komen voor onderzoek, training en/of behandeling, en 
mocht dat nodig zijn dan kunnen ze hier voor een periode van maximaal twee 
jaar wonen. 

Planprincipes
De schets voor Cluster A vormt de basis voor het defi nitief ontwerp 
inrichtingsplan. Het verbeeldt de inpassing van Blok A in de toekomstige 
Dorpstuin en de aansluiting op Het Veld. Het plan berust op een viertal 
principes.

Knik entree
Dankzij de nieuwe aansluiting is het Cluster A direct bereikbaar vanaf de 
Amsterdamseweg. De afslag vormt de directe toegang tot de toekomstige 
parkeergarage. De Dorpstuin is eveneens toegankelijk vanaf deze hoofdentree. 
Door het afbuigen van de toerit ontstaat een spectaculair zicht over de 
Dorpstuin en Het Veld alvorens men de garage inrijdt. 

In het groen
De bebouwing van het cluster wordt omarmt door het bosachtige landschap 
dat zich vanaf de Amsterdamsweg uitstrekt naar het zuiden. Tegelijkertijd 
grenst de patio van Blok A aan het open, bloemrijke grasland van Het Veld. 
Het landschap loopt geleidelijk over in de Dorpstuin, maar ook in en op de 
verschillende gebouwen vinden we het groen terug. De bebouwing wordt 
daarmee onderdeel van de groene omgeving, het nieuwe centrum van Het 
Dorp, de wijk en de stad Arnhem.

Eén vloer
Er is één vloer die alle gebouwen in de Dorpstuin met elkaar verbindt. Hieraan 
liggen de hoofdentrees van de gebouwen, het terras van het café-restaurant, 
maar ook de lopers naar de parkeerplaats en het omliggende wegen- en 
padennetwerk. 

Patio als schakel
Patio’s brengen de Dorpstuin tot in de onderliggende parkeergarage, die 
hierdoor licht, groen en uitnodigend is. Juist op de overgang tussen patio en 
parkeergarage bevindt zich het stijgpunt, als schakel tussen boven en beneden. 
Door de koppeling met Het Veld wordt niet alleen de begane grond van Blok A 
ontsloten, maar wordt het groen letterlijk naar binnen gehaald.  

Amsterdamseweg

Knik entree

patio als schakel

In het groen

DORPSTUIN
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Bosachtig landschap

Dorpstuin

Patio

Knip in parkeergarage

Aandachtspunten
Er moet een hoogteverschil van bijna 9 meter worden overbrugd van de 
Amsterdamseweg tot in de parkeergarage en vandaar door richting Het Veld. 
Hier is het hoogteverschil nog eens 6 meter. De toekomstige Dreef ligt t.o.v. 
de Amsterdamseweg zo’n 5 meter lager. Voor hoogteverloop in de Dorpstuin 
moet rekening worden gehouden met de toegankelijkheidseis, waardoor 
wegen en paden nooit steiler mogen zijn dan 5%, maar ook met de vlakheid van 
verblijfsplekken, zoals het terras bij het toekomstige restaurant, rondom de lift 
en entrees van gebouwen. Voor rolstoelgebruikers is het niet wenselijk om de 
Dorpstuin en de parkeergarage onder een helling te leggen.
In de schets is de hoogteopbouw van de Dorpstuin leidend, waarbij de 
hoofdentree van Blok A op +52 meter NAP het ijkpunt vormt. Op basis 
hiervan kan een maximale hoogte van +55 meter NAP worden bereikt, nabij 
de parkeerpocket op maaiveld. Dit heeft tot gevolg dat de entree vanaf de 
Amsterdamseweg niet voldoet aan de toegankelijkheidseis, zowel richting 
Dorpstuin als parkeergarage. De toerit met een hellingspercentage van meer 
dan 10% is te steil. 

De hoogteopbouw van de Dorpstuin heeft ook consequenties voor het dek 
van de parkeergarage. Loopt het dek mee op of wordt de garage geknipt? 
Wat wordt het beeld van de uiteindelijke Dorpstuin? En wat betekent dat voor 
het de opbouw van het dek? Deze aspecten vragen nog om een zorgvuldige 
uitwerking.



Schets Dorpstuin

OPGAVE EN CONTEXT

Amsterdamseweg

Dreef
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Het Veld

toegankelijkheid

Het Veld betreft het ‘overige’ deel van de slenk. Het gedeelte dat niet direct 
gekoppeld is aan Blok A. Het Veld kenmerkt zich door het hoogteverschil en 
de glooiingen van de slenk. Met de ontwikkeling van Het Veld kan de huidige 
toegankelijkheid worden verbeterd en aangevuld. 

Planprincipes
Het plan Smart&Slow vormt de basis voor het inrichtingsplan. Uitgangspunt 
voor Het Veld binnen dit plan voor Het Veld is een “licht parkbos en bloemrijk 
grasland”. Met enige fi jnslijping van de aangegeven basisstructuur is een 
toegankelijke indeling van Het Veld ontstaan.

Toegankelijkheid
Met de nieuwe ontwikkeling van Het Dorp ontstaat de mogelijkheid om 
ontbrekende en slecht begaanbare paden met elkaar te verbinden. In totaal 
moet 12 meter worden overbrugd. Hierbij mogen de paden niet steiler zijn dan 
5%.

Doorzichten
De relatie tussen het nieuwe centrum en Het Veld zorgt ervoor dat er meer 
openheid ontstaat. Dit vormt de aanleiding om op meerdere plaatsen 
doorzichten over Het Veld te creëren. De verdichting bevindt zich langs de 
randen. 

Herkenbaarheid slenk
Dankzij het openen van de groenstructuur wordt het karakter van de slenk weer 
waarneembaar. De nieuwe paden zullen het natuurlijke hoogteverloop zoveel 
mogelijk volgen.

toegankelijke paden

overzicht en herkenbaarheid slenk
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toegankelijkheid doorzichten herkenbaarheid slenk
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Eigendomsgrens
De projectgrens gaat gedeeltelijk over de eigendomsgrenzen van het Siza heen. 
Het betreft vooral aanpassingen en nieuwe aansluitingen van wegen en paden. 
Deze zullen in nauw overleg met de gemeente Arnhem worden uitgewerkt.

Bestemmingsplan
Het masterplan voor Het Nieuwe Dorp vormt de onderlegger van het 
huidige bestemmingsplan. Hierin zijn onder andere de contouren van de 
diverse clusters aangegeven en het groene kader, maar ook een deel van het 
toekomstige netwerk. Per cluster is aangegeven waar gebouwd mag worden en 
welke maatvoering daar specifiek aan verbonden is. 
Blok A is binnen de contouren van het Cluster A iets verschoven. Hierdoor kan 
een beeldbepalende boomgroep nabij de huidige toegang tot het Oosterveld 
worden behouden. Dit betekent dat het pad tussen de toekomstige Dreef 
en Amsterdamseweg mee opschuift en daardoor grotendeels binnen de 
aangrenzende bestemming groen - landschap en park valt. De overkapping 
die nodig is om het gebouw op meerdere niveaus te kunnen ontsluiten valt 
hierdoor eveneens binnen twee bestemmingen. De bestemming groen - 
landschap en park biedt ruimte voor de aanleg van fiets- en wandelpaden. 

Begrenzing

      BEGRENZINGEN

eigendomsgrens SIZA

eigendomsgrens gemeente Arnhem

projectgrenzen

begrenzing cluster A in bestemmingsplan
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Twee deelgebieden

Het inrichtingsplan bestaat uit twee deelgebieden, Blok A en Het Veld. Het 
noordelijke deel van de slenk speelt een belangrijke rol bij de ontsluiting 
van Blok A en de afwatering van het gebouw. De begrenzing van beide 
deelgebieden is gebaseerd op dit gegeven. Voor zowel de groen- als 
grondbalans is een koppeling gemaakt tussen Blok A en Het Veld.

Blok A
Het deelgebied Blok A wordt aan de noordzijde begrensd door de 
Amsterdamseweg. Het fietspad aan de zuidzijde van de weg valt binnen de 
projectgrens. Aan de westzijde creëert de gedeeltelijke sloop van de Enkweg-
Meentweg ruimte voor een tijdelijke ontsluitingsweg en parkeeroplossing, 
waardoor er minder grondverzet nodig is en een aantal bomen in deze 
fase kan worden behouden. De nieuwe aansluiting op het fietspad langs de 
Amsterdamseweg maakt dat de oostelijke projectgrens flink is opgerekt. De 
zuidelijke projectgrens volgt de contouren van het gebouw aan de Schaddeweg, 
het pad dat de patio ontsluit en de infiltratievoorziening op Het Veld.

Het Veld
Het Veld wordt aan de zuidzijde begrensd door de Hertshoornstraat en de 
speeltuin. Aan de westzijde volgt het de contouren van het gebouw aan de 
Schaddeweg en aan de oostzijde de Weg langs Klim en Dal.



Inrichtingsplan Blok A

Inrichtingsplan Het Veld

Amsterdamseweg

Hertshoornstraat





2. BLOK A
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Inrichtingsplan Blok A

Het inrichtingsplan voor deelgebied Blok A betreft de inpassing van Blok A in de 
huidige context én de aansluiting op Het Veld ten behoeve van de ontsluiting 
en de afwatering. Het inrichtingsplan bevat de uitwerking van het groene casco, 
het netwerk van wegen en paden inclusief parkeeroplossing, de hoogtes, 
waterhuishouding en het meubilair. 
Samen met Het Veld is Blok A één van de eerste deelprojecten die worden 
uitgevoerd. Blok A staat voor de nieuwe weg die Siza wil inslaan. Omdat 
gekozen is voor een graduele transformatie betekent dat de sloop en 
nieuwbouw van de omliggende bebouwing gefaseerd kan plaatsvinden. Het 
gebouw moet daarom optimaal kunnen functioneren binnen de fases en de 
huidige context.

      LEGENDA

bebouwing

trafo - opstelplek

      ONTSLUITING

toegangsweg

parkeerplaatsen

fi etspad

entreeplein

keerlus

patio - terras

wandel-/fi etspad Veld

trottoir

      RELIEF

hoogtelijnen indicatief

keermuur

trap

      AFWATERING

infi ltratievoorziening A’damseweg

nieuwe infi ltratievoorziening Veld

      GROEN

bestaande bomen

nieuwe bomen

struweel

grasland (intensief gebruik)

extensief grasland

bloemrijk grasland

vaste planten

      MEUBILAIR

ondergrondse afvalcontainer

dorpsbank met vuilnisbak

verlichting

fi etsenstalling



Amsterdamseweg
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Groen

Het doel is om het aandeel groen met elk deelproject te laten toenemen. 
Door het verweven van bestaande en nieuwe groengebieden ontstaat een 
robuust ecologisch raamwerk. In Smart&Slow is een checklist opgenomen om 
fragmentatie in aanleg en beheer te voorkomen. Deze stappen zullen hieronder 
één voor één worden toegelicht.

Flora en fauna – stap 1
Naar aanleiding van de eerdere planvorming zijn verschillende aspecten op 
het gebied van ecologie geïnventariseerd en onderzocht (2011, Tauw bv). Die 
gegevens vormen de input voor het defi nitief ontwerp inrichtingsplan. 
Het Dorp maakt deel uit van de Groene Wig West. Het gebied langs de 
Amsterdamseweg heeft daarmee in het gemeentelijke beleid dezelfde hoge 
status als Sonsbeek. De wig sluit aan op de Veluwe dat onderdeel is van de 
Ecologische Hoofdstructuur en een Natura-2000 gebied. Het op Het Dorp 
aanwezige groen is daarom dus structureel groen. Gezien de afstand van het 
plangebied tot de Veluwe en de ruimtelijke scheiding door de Amsterdamseweg 
kunnen eventuele verstorende eff ecten buiten beschouwing worden gelaten. 
De Flora- en faunawet is wel van toepassing. Er is onlangs een 
vervolgonderzoek gedaan naar vleermuizen en er zal dit voorjaar nog een 
onderzoek worden gedaan naar de Barenbrug. Voor de sloop van Enkweg-
Meentweg zal in het kader van de wet een ontheffi  ng moeten worden 
aangevraagd. Hier is in eerder ecologisch onderzoek onder andere de 
huismus aangetroff en. In en rond het nieuwe gebouw zullen voorzieningen 
worden opgenomen die het eventuele verlies aan habitat en voederplaatsen 
compenseren.

Bomen – stap 2
Rondom Blok A worden bestaande bomen waar mogelijk behouden. Als 
basis hiervoor is gebruik gemaakt van het bomenonderzoek uit 2010 (Cobra 
boomadviseurs bv) en regelmatig veldbezoek. De meest opvallende ingreep is 
de verschuiving van Blok A binnen het cluster, waardoor de beeldbepalende 
groep bomen nabij de huidige toegang tot het Oosterveld kan worden 
behouden. Toch zullen er binnen het deelgebied een fl ink aantal bomen moeten 
worden gekapt. Het overgrote deel zal moeten verdwijnen ten behoeve van de 
aanleg van wegen en paden en de daarmee samenhangende aanpassingen in 
het reliëf. 
Het verlies wordt gecompenseerd door de aanplant van nieuwe bomen, 
solitairen verspreid over het terrein, maar ook in de vorm van bos langs de 
Amsterdamseweg. Per boom is aangegeven wat de reden is om deze te 
kappen. Deze verklarende lijst is opgenomen in bijlage 1. Daarnaast heeft een 
groeiplaatsonderzoek plaatsgevonden voor de bomen in de directe omgeving 
van Blok A. Dit onderzoek is verricht door ETS-boomexperts, zie bijlage 2.
Bij de ontwikkelingen op het terrein dient de groeiplaatsbescherming voor 
de bomen te worden gewaarborgd. Hiervoor gelden de richtlijnen volgens de 
bomenposter die zijn bijgevoegd in bijlage 3.

nieuwe inheemse bomen 

nieuwe struweelrand

      GROEN

te behouden bomen

te kappen bomen

nieuwe aanplant struweel

nieuwe bomen

grasland (intensief gebruik)

extensief grasland

bloemrijk grasland
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Amsterdamseweg
Jachthoornlaan
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Groen casco – stap 3
Het groene casco van het defi nitief ontwerp inrichtingsplan is zeer divers en ten 
dele van tijdelijke aard. Binnen het deelgebied Blok A zal nabij de hoofdentree 
van het gebouw een eerste deel van de Dorpstuin worden gerealiseerd. Deze 
geurende en kleurende beplanting gaat geleidelijk over in een bosachtig 
landschap rondom het gebouw. De zone tussen Blok A en de Amsterdamseweg 
zal permanent worden ingericht als gesloten wintereiken-beukenbos, met 
bloeiende en bessendragende struiken als hazelaar, kamperfoelie en lijsterbes 
als onderbegroeiing. 
Op de overige delen zijn verschillende grastype terug te vinden. Voornamelijk 
is ingestoken op extensief beheerd grasveld en bloemrijk grasland. Door deze 
delen slechts twee of drie maal per jaar te maaien en het maaisel af te voeren, 
keren bloeiende graslandsoorten als gewone ereprijs en smalle weegbree terug.

Tuinen – stap 4
In Smart&Slow wordt in de tijdelijke fase ten zuiden van Blok A ruimte 
gecreëerd voor tijdelijke tuinen. Het samen planten, schoff elen en oogsten is 
een geweldige manier om de levendigheid en sociale interactie in Het Dorp te 
bevorderen. De wijzigingen rondom Blok A hebben ertoe geleid dit ‘doe-groen’ 
mee te nemen in de uitwerking van het programma voor Het Veld. 

Groenbalans – stap 5
Ook in de tijdelijke situatie wordt er gestreefd naar een surplus van structureel 
groen rondom Blok A. De grootste bijdrage zit in de omvorming van de 
Barenbrug tot bos en de huidige moestuin tot bloemrijk grasland. In de 
berekeningen is een onderscheid gemaakt tussen groen in de tijdelijke situatie 
en groen wat defi nitief wordt gerealiseerd.

Water – stap 6
Herontwikkeling van het gebied biedt kansen voor opvang, hergebruik en 
infi ltratie van regenwater. De waterhuishouding rondom Blok A is als apart 
deelaspect uitgewerkt, zie pag 52.

      GROENBALANS TIJDELIJKE SITUATIE

te behouden bestaande bomen

tijdelijk groen
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      GROENBALANS DEFINITIEF GROEN

bestaande bomen

nieuw aan te planten struweel

nieuw aan te planten bomen

weide en vaste planten

BLOK A totaal te verwijderen definitief  totaal DO 
bebouwing 1.901 m2 1.138 m2 1.138 m2 ‐763
verharding 5.717 m2 3.556 m2 1.924 m2 5.480 m2 ‐237
groen (gazon, bloemrijkgrasland, vaste planten) 8.379 m2 2.690 m2 8.098 m2 10.788 m2 2.409
bos / struweel (heesters) 916 m2 810 m2 810 m2 ‐106
moestuin (kale grond) 1.336 m2 0 m2 ‐1.336
overig 56 m2 56 m2
ongewijzigd / behouden (groen + verharding) 1.170 m2 1.122 m2 1.122 m2
afwijking i.v.m. onnauwkeurigheid en dubbeling t.p.v. brug ‐27  m2 ‐2  m2 ‐2  m2

totaal oppervlak Blok A 19.392 m2 6246 m2 13.146 m2 19.392 m2

'T VELD totaal te verwijderen definitief totaal DO
bebouwing (schuurtjes) 110 m2 m2 0 m2 ‐110
verharding 1.718 m2 907 m2 907 m2 ‐811
groen (gazon, bloemrijkgrasland) 7.075 m2 1.623 m2 9.271 m2 10.894 m2 3.819
struweel (heesters) 3.607 m2 1.404 m2 1.404 m2 ‐2.203
ongewijzigd / behouden (groen) 7.044 m2 7.044 m2 7.044 m2
afwijking i.v.m. onnauwkeurigheid  ‐39  m2 6 m2 6 m2
buiten werkgrens ‐740  m2 ‐740  m2

totaaloppervlak't Veld 19.515 m2 1.623 m2 17.892 m2 19.515 m2

tijdelijk

tijdelijk
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Voor het assortiment van de bomen en het bosplantsoen wordt een 
onderscheid gemaakt tussen landschap en tuin. 

Landschapszone Amsterdamseweg
Het landschap wat onderdeel uitmaakt van de landschappelijke entreezone 
langs de Amsterdamseweg kent een meer natuurlijke vegetatie die aansluit 
bij de kenmerken van het gebied. Hiervoor is een keuze gemaakt uit de wijzer 
potentiële natuurlijke vegetatie. Deze vegetatie sluit het beste aan bij de 
bodemgesteldheid en de plaatselijke grondwaterstanden.

Tuin omgeving Blok A
Rond de nieuwbouw van Blok A is gekozen om een verbijzondering van 
boomsoorten toe te passen. Hierbij zijn boomsoorten als Nyssa en Prunus 
sargentii opgenomen voor hun herfstkleur en bloei. Daarnaast is in de nabijheid 
van het hoofdpad een notenboom aangeplant. Binnen het huidige padenbeloop  
worden deze vruchtdragende bomen positief bevonden doorn bewoners en 
omwonende.

Prunus avium (18-20)

Betula pendula (16-18)

Carpinus betulus (18-20) Quercus robur (18-20)

Tillia cordata (20-25)

Juglans regia (30-35) Nyssa sylvatica (20-25)
Prunus sargentii ‘Charles Sargent’ 

(500-600cm)

Groen - bomen
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overgang van varens

ondergroei boshyacint

Voor de begeleiding van de landschappelijke zone langs de Amsterdamseweg 
wordt naast de aanplant van bomen een onderbegroeiing aangeplant. Deze 
onderbegroeiing bestaat uit struweel met bloeiende en bessendragende 
soorten. Binnen deze beplanting zijn naast bladverliezende planten de Hulst 
en Liguster opgenomen. Deze behouden geheel of deels hun blad in de 
winterperiode.
Op de overgang van gras en struweel is gekozen om een combinatie van varens 
en stinzenplanten aan te planten. Vanuit de nieuwbouw ontstaat hierdoor een 
afwisselende overgang van gras naar struweel. Door de afwisseling in groei- en 
bloeivormen worden de seizoenen hier beleefbaar.

Groen - struweel

Sambucus racemosa

Malus sylvestrisCorylus avellana

Sorbus aucuparia

Rhamnus frangula

Salix caprea

Lonicera periclymenum

Ligustrum vulgaris Ilex aquifolium
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Anaphalis margaritacea

Sesleria autumnalis

ZONE 1

BLOEMBOLLEN

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

Kalimeris incisa Foeniculum vulgare Sporobolus heterolepsis Calamagrostis brachyticha

Lobelia vedrariensis

Salvia nemorosa ‘Mainacht’ Echinacea purpurea ‘Maxima’

Sanguisorba officinalis

Artemisia vulgaris Persicaria bistorta ‘Superba’

Knautia macedonica

Gillenia trifoliata Calamintha nepeta s. ‘Nepetoides’

Deschampsia cespitosa

Scabiosa atropurpurea ‘Chile Black’ Baptisia australisEryngium planumFestuca maireiCephalaria gigantea

In de nabijheid van Blok A verandert het omliggende landschap van 
gebiedseigen beplanting naar meer gecultiveerde vaste planten, siergrassen 
en bloembollen. De keuze van planten is hierbij bepaald door kleur, geur en 
bloeiwijze. De gekozen soorten vormen een zonering van het grasveld naar de 
entree.Het hoogtepunt ligt op de beplanting in de nabijheid van de entree.

Groen - vaste planten

Narcissus ‘Thalia’ Allium christophii Camassia leichtlinii ‘Alba’

Briza media
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impressie entree Amsterdamseweg
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Wegen en paden

Ook de nieuwe verkeersstructuur wordt stapsgewijs geïmplementeerd. Het 
Dorp beschikt sinds kort over een extra aansluiting op de Amsterdamseweg. 
Hiermee is de eerste stap gezet. De nieuwe routing opent Het Dorp naar haar 
omgeving. 

Hoofdroute
Blok A is, dankzij de nieuwe aansluiting, direct bereikbaar vanaf de 
Amsterdamseweg. Een nieuwe ontsluitingsweg verbindt het gebouw met 
de huidige Jachthoornlaan en Wissel. Hiervoor wordt een deel van het 
bestaande gebouw aan de Enkweg-Meentweg gesloopt. De vijf meter brede 
weg biedt voldoende ruimte voor zowel taxibusjes en auto’s als fietsers en 
rolstoelgebruikers, in twee richtingen. Daarbij is rekening gehouden met 
hellingspercentages van minder dan 5%. Het bochtige tracé remt de snelheid. 
De nieuwe ontsluitingsweg kent net als de meeste verharding in Het Dorp een 
donkerkleurige asfaltverharding.
Een keerlus bij de hoofdentree van Blok A dient als kiss & ride voor de vele 
rolstoelbusjes en maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze goederen af te 
leveren en het afval op te halen. Door onderscheid te maken in verhardingstype 
wordt de weg en keerlus mogelijk benadrukt. Op de overgang van rijweg naar 
fietspad-entreeplein worden palen voorzien. 
Het streven is om in de toekomst een groot deel van de verkeersbewegingen 
via de parkeergarage te laten verlopen, waardoor de Dorpstuin zoveel mogelijk 
autovrij blijft. Dit betekent dat de parkeergarage voldoende hoogte moet bieden 
voor onder meer rolstoelbusjes. 

Hulpdiensten
De directe aansluiting op de Amsterdamseweg maakt Blok A ook voor 
hulpdiensten goed bereikbaar. De keerlus nabij de hoofdentree biedt voldoende 
ruimte aan een brandweerauto om te kunnen draaien. Ook kunnen de 
hulpdiensten in geval van calamiteiten gebruik maken van het fietspad richting 
de Amsterdamseweg. 

Fietsparkeren
Binnen Blok A is in het souterrain een fietsenstalling voorzien. Deze stalling is 
via de route door het Veld bereikbaar. Nabij de entree op de begane grond zijn 
fietsnietjes opgenomen voor bezoekers.

rijweg in asfalt

      VERHARDING WEGEN EN PADEN

rijweg asfalt

keerlus betonklinkers

fietspad afgestrooid asfalt

trottoir betontegels

entreeplein betontegels met natuursteen toplaag



toegang fietsenstalling

Hoogkamp

Centrum

Het Dorp
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Parkeren
Het Dorp kent 160 parkeerplaatsen. Blok A heeft in fase 1 geen eigen 
parkeervoorziening. De parkeerdruk wordt tijdelijk opgevangen in een 
parkeerpocket ter hoogte van het te slopen gebouw aan de Enkweg-Meentweg. 
In de toekomst wordt voorzien in een structurele parkeervoorziening onder de 
Dorpstuin.

De woningen van Enkweg en Meentweg worden vrij gemaakt van bewoning, 
waardoor de parkeerdruk aan de oostzijde van Het Dorp verminderd. De huidige 
bewoners verhuizen naar de westzijde van Het Dorp.
In Westerveld (westzijde van Het Dorp) en aan de Jachthoornlaan worden 
tijdens het bouwrijp maken van blok A, 39 parkeerplaatsen bijgemaakt. 
De parkeerplaatsen bij de bestaande woonvoorzieningen aan de oostzijde 
zullen grotendeels gereserveerd worden voor bewoners met een beperking en 
bezoekers. 

Tijdelijke invulling
Voor de tijdelijke oplossing wordt gekozen om 40 parkeerplaatsen te realiseren 
met een uitloop naar 58 stuks. Een voetpad langs de hoofdontsluitingsweg 
verbindt het parkeerveld met Blok A. Hiermee wordt tevens het wildparkeren 
langs deze weg voorkomen. Op het entreeplein is voldoende ruimte voor 
kiss&ride, deze is echter niet geformaliseerd.
De klinkers van het huidige Oosterveld kunnen worden gebruikt als verharding 
van de tijdelijke parkeerplaatsen. Witte markeringsstenen scheiden de 
parkeervakken.

Parkeren

Parkeerbalans Het Dorp vernieuwt 2015-2017

2015
parkeerplaatsen aantal
Jachthoornlaan west zijde 55
Jachthoornlaan oost zijde 58
Oosterveld 47
totaal 160

2016
nieuwbouw Oosterveld tbv fase 1
vervallen parkeerplaatsen 47
totaal parkeerplaatsen na sloop Oosterveld 113

compensatie vervallen pp op terrein pp bij plaatsen
Jachthoornlaan oostzijde schuin inparkeren 5
Jachthoornlaan westzijde schuin inparkeren 7
Westerveld Heyenoordseweg 27 39
totaal na compensatie tijdens bouw fase 1 152

2017
sloop Enk- Meentweg realisatie parkeerplaats
bijplaatsen pp 40
uitloop pp 18

TOTAAL PARKEERPLAATSEN NA REALISATIE FASE 1 210

      VERHARDING PARKEREN 

rijweg asfalt

parkeervakken (bijplaatsen 40)

parkeervakken (uitloop 18)

kiss and ride zone
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Entreeplein, patio en terras
Blok A is bedoeld voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en 
cliënten met een lichamelijke handicap of chronische ziekte die een (intensieve) 
zorgvraag hebben. Waar voor de één overzicht en herkenbaarheid belangrijk is, 
vraagt de ander om maximale bewegingsvrijheid. Ook de mate van dynamiek 
en rust speelt een grote rol. Het gebouw kent daarom meerdere entrees, op 
verschillende niveaus. De hoofdentree van het gebouw bevindt zich op het 
entreeplein, op +52m NAP. Daarnaast beschikt het gebouw over een rustige 
entree in de patio, op +48.4m NAP (tevens het toekomstige vloerpeil van de 
parkeergarage). Ook de toegang tot de berging en fi etsenstalling bevindt zich 
in de patio. Deze worden ontsloten via een pad naar Het Veld. Naast deze 
verbinding wordt in fase 1 een trap opgenomen die in de toekomst als tweede 
ontsluiting van de parkeergarage gaat zorgen. 
Het entreeplein maakt deel uit van de toekomstige Dorpstuin. De verharding 
bestaat uit grote, grijskleurige betonelementen met een natuursteentoeslag. 
Enkele unieke elementen vormen een eigenzinnig patroon. In de patio wordt 
eenzelfde verharding toegepast, maar dan lichter van kleur. Dit sluit aan op de 
toekomstige vloer van de parkeergarage. 
In de noord-oost hoek wordt aansluitend op de foundation een buitenterras 
aangebracht. Dit terras heeft een uitzicht op de nieuw aan te leggen bosstrook 
tussen Blok A en de Amsterdamseweg.

      VERHARDING ENTREEPLEIN, PATIO EN TERRAS

patio en terras betonelementen

betonelementen verharding entreeplein en patio

groen Dorpstuin

patio

Entreeplein, patio en terras
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Profielen

1. tijdelijk parkeerterrein - locatie de Enkweg

haaksparkeren haaksparkeren rijweg trottoir border borderpatioinfiltratierijweg

2. tijdelijke toegangsweg 3. verharding patio



HET NIEUWE DORP 45

1

2

4

6

3

5

infiltratie voetpad fietspad fietspad

3. verharding patio 4. voetpad Het Veld 5. fietspad - aansluiting fietstunnel 6. fietspad - hulpdiensten
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Brugconstructie
Omdat de entrees van het gebouw min of meer boven elkaar liggen is een 
brugconstructie nodig die een ontsluiting op meerdere niveaus mogelijk maakt. 
Deze brug zal in de toekomst deel uit gaan maken van de totale overkapping 
van de parkeergarage. 
De lijnen vanuit de patio lopen door in Het Veld. Zo vormt de patio als het ware 
een balkon aan Het Veld. De bestaat in eerste instantie uit één brugdeel. In een 
volgende fase zal een tweede brugdeel worden gerealiseerd die de verbinding 
naar de overkapping mogelijk maakt. De constructie van de eerste is berekend 
op maximale aslast van 10 ton (verkeersklasse 30). Het brugdek heeft hierdoor 
een dikte van 750 mm.
De opbouw van de wanden bestaat uit een betonconstructie met een 
structuurafwerking. De randen van de brug worden van ranke, transparante 
leuning voorzien. Deze leuning is niet voertuig kerend. 

impressie overkapping

impressie overkapping

impressie uitwerking leuning en randelement brug wandafwerking keermuren

Brugconstructie
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Reliëf

      RELIËF

schanskorf

keermuur beton

keerwand

ophogen

afgraven

Binnen het deelgebied Blok A lopen de hoogtes flink uiteen. Het hoogteverschil 
tussen de Amsterdamseweg ter hoogte van de entree en de patio is ruim 
negen meter. Bovendien maakt de ontsluiting van Blok A op twee niveaus de 
hoogteopbouw complex. Voor wegen en paden geldt een toegankelijkheidseis 
voor rolstoelgebruikers en fietsers. Dit betekent dat het hellingspercentage 
nooit meer is dan 5%. Ondanks alle ophogingen en afgravingen is getracht 
een zo natuurlijk mogelijk, maar ook beheerbaar reliëf te creëren. Taluds zijn 
daarom nergens steiler afgewerkt dan 1:2. 

Keermuren
Op enkele plekken is een keermuur noodzakelijk om het hoogteverschil op te 
vangen. Ten noorden van Blok A, nabij de huidige toegang tot het Oosterveld, 
kan hierdoor een beeldbepalende boomgroep worden behouden. Er wordt 
gedacht aan schanskorven, hergebruikte oud gebakken klinkers en begroeid 
met ondermeer kamperfoelie. In de patio gaat het om kleinere keermuren 
uitgevoerd in beton en te gebruiken als zitrand. 

Grondbalans
Bij de bouw van Blok A en de aanleggen van diverse wegen en paden komt veel 
grond vrij. In totaal wordt er meer afgegraven dan opgehoogd, waardoor de 
totale grondbalans negatief uitvalt. Uit de eerste berekeningen blijkt dat er voor 
het deelgebied Blok A circa 14.927m3 grond zal moeten worden afgevoerd. 
Bovendien hebben de taluds rondom het gebouw een organische bovenlaag 
nodig om afspoeling door regenwater te voorkomen. Hierdoor zal er circa 
2.000m3 teelgrond moeten worden aangevoerd.

ontgraven grond tbv gebouw en 
omgeving

te verwerken in projectgebied

aantal

aantal

10.100 m3

5.630 m3

ontgraven grond tbv leeflaag

ontgraven grond tbv wadi en 
infiltratiestroken

af te voeren grond

3.645 m3

1.182 m3

9.297 m3

te ontgraven

te verwerken / af te voeren

totaal

totaal

ca. 14.927 m3 

ca. 14.927 m3 

keermuur beton

schanskorf, hergebruikte klinkers
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Afwatering

Door de nieuwe ontwikkelingen neemt het verharde oppervlakte over het 
gehele Dorp met zo’n 2ha af. Hiervoor in de plaats komt groen. Ook in deze 
eerste fase is dit het geval (zie de groenbalans pag. 28). Door al dat groen 
ontstaat er meer ruimte om water tijdelijk te buff eren en vervolgens te 
infi ltreren. Waterpieken als gevolg van hevige buien kunnen hierdoor worden 
afgevlakt. De bouw van Blok A én de herinrichting van Het Veld bieden 
eveneens kansen om de huidige wateroverlast gedeeltelijk op te lossen.

Grondwater en bodem
Tijdens eerdere geohydrologische onderzoek is geen grondwater aangetroff en. 
Het gemiddeld hoogste grondwaterpeil ligt tenminste 20 meter onder 
maaiveld; diepe grondwaterstanden zullen daarom geen hinder veroorzaken 
voor de nieuwbouw. De bodem is evenwel heterogeen, er zijn leemschotten 
aanwezig. Nader onderzoek is nodig om te bepalen waar infi ltratie mogelijk 
is. Om afspoeling door regenwater te voorkomen wordt het gebied rond de 
nieuwbouw voorzien van een goede leefl aag. 

Drie systemen
Het regenwater dat op de daken, wegen en paden valt wordt opgevangen 
en zoveel mogelijk geïnfi ltreerd in de bodem. Dit gebeurt op verschillende 
manieren. 
Het water van Blok A, de hoofdroute en de parkeerpocket wordt gekoppeld aan 
de nieuw te graven wadi in het Veld. Het dakwater wordt via een pluvia systeem 
vertraagd afgevoerd. Het verharde oppervlak zal via molgoten en kolken 
worden opgevangen en afgevoerd richting de wadi. 
Rondom het gebouw van Blok A, maar ook langs de paden van Het Veld, 
worden buff ers aangelegd om het water dat van de taluds stroomt af te vangen. 
Het opgevangen water wordt hier ter plekke geïnfi ltreerd. De grond in deze 
stroken wordt hiervoor aangepast. Langs de patiotuin wordt aanvullend nog een 
infi ltratieleiding opgenomen. Daarnaast wordt er een spatrand opgenomen op 
de plekken waar geen verharding aanwezig is. Op de plekken met verharding 
wordt een lijngoot aangebracht.

Het huidige infi ltratiesysteem wat aangesloten is op de Tra wordt in een latere 
fase weer in gebruik genomen. De huidige afmetingen van het riool geven te 
weinig mogelijkheid om voldoende en snel genoeg het regenwater af te voeren.

Herstellen
Door de splitsing van systemen wordt de druk op de bestaande systemen 
verminderd. Eén van de resterende oorzaken van de overlast heeft betrekking 
op de afwatering van de Amsterdamseweg. Het water stroomt bij de nieuwe 
toegangsweg en voorbij de fi etstunnel zo Het Dorp in. Ter hoogte van de 
toegangsweg kan met een kleine aanpassing het huidige probleem worden 
opgelost. Hierbij zal een waterdrempel het water ter plekken binnen het 
profi el van de Amsterdamseweg houden. Even voor de fi etstunnel zal het 
verloop aangepast moeten worden zodat de bestaande infi ltratielocatie weer 
wordt benut. De overlast op Het Veld en in de wijk Heijenoord kan door deze 
aanpassing (gedeeltelijk) worden verholpen.

      AFWATERING

buff erruimte langs talud i.c.m. drainage

afwatering rijweg en parkeren

wadi

lijngoot

profi el AA’, nieuwbouw - Amsterdamseweg 

keerlusrijweg patio borderborder infi ltratiestrook Amsterdamseweg



A

A’



Afwatering - wadi

Wadi Het Veld
Voor de ontwatering van Blok A en de tijdelijke verharding wordt de 
nieuwe wadi ontwikkeld op het Veld. Uit de gedane onderzoeken m.b.t. 
de doorlaatbaarheid van de grond blijkt dat de huidige grondkwaliteit niet 
voldoende is. DIt heeft ervoor gezorgd dat de afmeting van de wadi is vergroot 
en het af te wateren oppervlak is verkleind.
De insteek voor de tijdelijke fase is om Blok A en de tijdelijke verharding naar 
deze wadi te geleiden. In de verdere fase zullen de gebouwen uit Cluster A 
worden aangesloten. De defi nitieve verharding zal met een nieuwe leiding 
gekoppeld worden aan de bestaande infi ltratielocatie nabij de Tra. De 
berekening van de wadi is terug te vinden in bijlage 5.

Wadi Amsterdamseweg
Na de reconstructie van de Amsterdamseweg is het stroomprofi el aangepast 
waardoor het regenwater niet meer in de wadi terecht komt. Met een vrij 
simpele aanpassing in het hoogtebeloop kan de functionaliteit van deze wadi 
weer worden benut.

wadi met uitstroombak

bestaande wadi Amsterdamseweg

      AFWATERING

bestaand tracé afwatering infi ltratiesysteem

afwatering naar wadi - defi nitief

afwatering naar wadi - tijdelijk

afvoer vuilwater
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Kabels en leidingen

Afkoppelen en verleggen
Er is een KLIC melding opgevraagd om te kunnen bepalen welke kabels en 
leidingen mogelijk verlegd moeten worden. Voor de bouw van Blok A zijn dat 
in ieder geval een middenspanning- en glasvezelkabel. Daarnaast zullen de 
bestaande huisaansluitingen moeten worden afgekoppeld en waar mogelijk 
verwijderd.

Trafo
Voor Blok A is een nieuwe trafo nodig. Deze is voorzien in de boswal. Voor de 
toegankelijkheid van deze plek is een opstelplek opgenomen. De toegang naar 
deze trafo loopt via het bestaande fi etspad.
De kabels en leidingen zullen vanaf de Amsterdamseweg rechtstreeks op deze 
trafo worden aangesloten. Doordat het trace over het bestaand bebouwd 
oppervlak loopt ontstaat er geen schade aan aanwezige bomen.

bestaande kabels en leidingen (Bron: KLIC)

      KABELS EN LEIDINGEN

locatie trafo
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Meubilair

verlichtingsarmatuur rijweg: 
Ampera Led, Schreder 

verlichtingsarmatuur fi etspad: 
Zela Indirect Led, Schreder 

ondergrondse containers

      MEUBILAIR

verlichting - rijweg en parkeren

verlichting - fi etspad

ondergrondse afvalcontainers

fi etsenbeugel

De titel van het masterplan ‘een bijzonder gewone wijk’ klinkt ook door in het 
meubilair. Een groot deel van de wegen en paden zal straks worden beheerd 
door de gemeente Arnhem. Hier vormt de Gele Bundel het uitgangspunt. De 
bijzondere plekken in Het Dorp kennen echter een uniek, eigen meubilair. 
Duurzaamheid staat voorop.

Fietsenstalling
Op de souterrain van Blok A is een overdekte stalling voor fi etsen, scootmobiles 
en dergelijke opgenomen. Deze inpadige stalling wordt ontsloten via de patio 
en een pad naar Het Veld. Bij de hoofdentree van het gebouw zijn enkele 
fi etsnietjes geplaatst voor bezoekers.

Verlichting
Op het terrein zullen de hoofdroute, parkeerpocket en het pad richting de 
Amsterdamseweg worden verlicht. Daarbij is gezocht naar eenheid in de 
masten en armaturen, waarbij ook rekening is gehouden met het toekomstige 
beheer. Langs de hoofdroute en parkeerplaatsen zullen hogere masten worden 
geplaatst dan langs het fi etspad. Er wordt gedacht aan een Schreder Zela en de 
Ampera mini beide met LED-verlichting. 

Afvalinzameling
Siza start op korte termijn met verduurzaming, zoals afvalscheiding bij de 
bron. Bij herontwikkeling is daarom een drietal ondergrondse containers 
opgenomen: plastic, gft en restafval. Papier en glas wordt centraal ingezameld. 
De containers liggen op loopafstand van Blok A. Direct naast de containers is er 
een opstelruimte en keermogelijkheid voor het inzamelvoertuig. De containers 
zullen in fase 2 moeten worden verplaatst, maar kunnen daarna een defi nitieve 
plek krijgen langs de hoofdontsluiting, de nieuwe Dreef.

fi etsenbeugel; Square dubbel, Grijssen
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onderbegroeiing met voorjaarsbollenvarens onder boszoom, Amsterdamseweg meerstammige solitaire bomen rond Blok A

ondergrondse containerswandbekleding keermuren transparante leuning brug

fietspaden met afgestrooid asfaltrijweg in asfalt betontegels met natuursteen toplaag
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fietsenstalling, nietje

bloemrijk grasland gevarieerde bloemborders

verlichting onder brugconstructie

parkeervakken hergebruikte betonklinkers

verlichting

trottoir met betontegels

vruchtdragende bomen langs de routes
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Inrichtingsplan Het Veld

Het inrichtingsplan voor deelgebied Het Veld betreft het ‘overige’ deel van de 
slenk. Het noordelijke deel van het Veld, tegen de Amsterdamseweg aan, is 
eerder meegenomen bij het plan van Blok A. Dit omdat hier de ontsluiting ligt 
van het souterrain van het Blok. 

Schetsontwerp
Voor de inpassing van Blok A is een proces georganiseerd waarin met inbreng 
van de bewoners van Het Dorp en van omwonenden een inrichtingsplan is 
opgesteld. Het plan bouwt voort op de uitgangspunten van Smart&Slow. 
In gezamenlijke ateliers zijn de kansen en knelpunten van het park nader 
onderzocht en benoemd. Naar voren kwam dat het gebied wordt gewaardeerd, 
maar dat er qua groen, toegankelijkheid en de beleving van het gebied het 
nodige verbetert kan worden. Zo wordt het groen gewaardeerd maar is het 
zicht op de typerende vorm van het dal verdwenen door de soms dichte 
beplanting. Daarbij is het park slecht toegankelijk voor de bewoners van 
het Dorp, de paden zijn in slechte conditie en regelmatig te steil. Een kans 
op een rondwandeling wordt gemist. De locatie en de activiteiten als de 
aanwezige moestuin vormen wel ook een aanleiding voor ontmoetingen van 
Dorpsbewoners en omwonenden. Gezamenlijke activiteiten kunnen dit verder 
stimuleren. 

Nu een casco
Op basis van het schetsontwerp een ontwerp voor het ‘casco’ van Het Veld 
uitgewerkt. Dit casco omvat het reliëf, de bomen, het groen en de paden. Dit 
‘frame’ biedt een goed toegankelijk openbaar park. 
Inzet is om dit casco aan te vullen met een aantal programmaonderdelen. Dit 
programma moet de ontmoeting met en de integratie van de bewoners uit het 
Dorp met een beperking versterken. Gedacht wordt o.a. aan een moestuin, 
een sportveld en een amfi theater. De kansen voor dit programma worden 
momenteel uitgewerkt, dit gebeurt opnieuw in overleg met bewoners en 
omwonenden. 

      LEGENDA

bebouwing

      ONTSLUITING

fi etspad

entreeplein

patio

wandel-/fi etspad Veld

      RELIEF

hoogtelijnen indicatief

keermuur balkon
 

      AFWATERING

nieuwe infi ltratievoorziening Veld

      GROEN

bestaande bomen

nieuwe bomen

struweel

grasland (intensief gebruik)

extensief grasland

bloemrijk grasland

      MEUBILAIR

dorpsbank en afvalbak
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Profi elen

B-B  Nieuw

A-A Nieuw

B-B  Nieuw

A-A Nieuw

Doorsnede A-A` 

Doorsnede B-B` 

fi etspad
4.00

4.00 2.50

2.50

2.50

2.50

2.50
fi etspad

AmsterdamsewegBauerstraat voetpad

voetpadvoetpad bloemrijkgrasland

voetpad

voetpadwadi
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B-B  Nieuw

A-A Nieuw

B-B  Nieuw

A-A Nieuw

A’

A

A`

B`

B

2.50

2.50

voetpad

voetpad
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impressie van Het Veld vanaf de Bauerstraat



DEFINITIEF ONTWERP INRICHTINGSPLAN - BLOK A - ‘T VELD70

Groen

Ook voor het deelgebied Het Veld is het stappenplan natuur uit Smart&Slow 
gevolgd. Deze stappen worden hieronder één voor één toegelicht.

Flora en fauna – stap 1
De herinrichting van Het Veld leidt tot een fl inke kwaliteitsimpuls voor zowel 
fl ora als fauna. Ondanks de kap van een fl ink aantal bomen zullen zowel het 
bloemrijke grasland in de slenk als de bloemrijke en bessendragende struiken in 
de randen bijdragen in het vergroten van de diversiteit.

Bomen – stap 2
De eerste en meest bepalende stap als de basis van het ontwerp is het aanwijzen 
van de meest beeldbepalende en toekomstwaardige bomen in de huidige 
slenk. Er staan enkele prachtexemplaren op Het Veld en langs de randen. 
Daarnaast zullen ook de door de bewoners en omwonenden gewaardeerde 
notenbomen worden behouden. Deze bomen vormen het uitgangspunt voor 
zowel het padenbeloop als het reliëf. Ze krijgen tevens meer ruimte in het plan. 
Als basis hiervoor is gebruik gemaakt van het bomenonderzoek uit 2010 (Cobra 
boomadviseurs bv) en regelmatig veldbezoek. 
Er worden bij de ontwikkeling bomen gekapt omwille van het padenbeloop 
en de daarvoor noodzakelijke ophogingen en afgravingen. Hierdoor ontstaan 
doorzichten over Het Veld en worden entrees herkenbaar en overzichtelijk. Per 
boom is aangegeven wat de reden is om deze te kappen. Deze verklarende lijst 
is opgenomen in bijlage 1. 
De opzet is openheid in het midden en verdichten in de randen. De nieuwe 
aanplant in het deelgebied zal niet alleen bestaan uit bomen, maar ook 
bloemrijkgrasland en struweel met bessendragende struiken. 
Bij de ontwikkelingen op het terrein dient de groeiplaatsbescherming voor 
de bomen te worden gewaarborgd. Hiervoor gelden de richtlijnen volgens de 
bomenposter die zijn bijgevoegd in bijlage 3.

Groen casco – stap 3
Het toekomstige Veld bestaat uit een grasland met verspreid enkele solitairen en 
boomgroepen. In de randen worden, als scherm naar de bebouwing, struwelen 
met o.a. hazelaar, kamperfoelie en lijsterbes aangeplant. 
De verschillende grastype die terug te vinden zijn in Het Veld zijn ingestoken op 
een extensieve manier van beheren. Door deze delen slechts twee of drie maal 
per jaar te maaien en het maaisel af te voeren, keren bloeiende graslandsoorten 
als gewone ereprijs en smalle weegbree terug.
In het centrale deel is een meer intensief beheerd grasland terug te vinden.

Tuinen – stap 4
Op Het Veld wordt ruimte gecreëerd voor een informele ontmoetingsplek, als 
aanvulling op het nieuwe centrum. Deze plek moet bijdragen in de participatie 
tussen buurt en de bewoners van Het Dorp. Hierin zullen ondermeer de 
tijdelijke tuinen uit Smart&Slow worden meegenomen. Bij de uitwerking van het 
programma voor Het Veld is ook de huidige tuiniersvereniging ‘de Duivenboon’ 
betrokken.

      GROEN

te behouden bomen

te kappen bomen

nieuwe aanplant struweel

nieuwe bomen

grasland (intensief gebruik)

extensief grasland

bloemrijk grasland
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      GROENBALANS TIJDELIJKE SITUATIE

te behouden groen bomen

tijdelijk groen

Groenbalans – stap 5
De groenbalans voor het deelgebied Veld toont aan dat er minder struweel in 
het Veld terug komt. Echter wordt de uiteindelijke hoeveelheid groen vergroot. 
Binnen deze berekeningen is de kwaliteitsimpuls van de slenk, maar ook het 
toekomstig programma niet meegenomen.

Water – stap 6
Herontwikkeling van het gebied biedt kansen voor opvang, hergebruik 
en infi ltratie van regenwater. De waterhuishouding is als apart deelaspect 
uitgewerkt, zie pag. 52.
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      GROENBALANS DEFINITIEF GROEN

bestaande bomen

nieuw aan te planten struweel

nieuw aan te planten bomen

weide en vaste planten

BLOK A totaal te verwijderen definitief  totaal DO 
bebouwing 1.901 m2 1.138 m2 1.138 m2 ‐763
verharding 5.717 m2 3.556 m2 1.924 m2 5.480 m2 ‐237
groen (gazon, bloemrijkgrasland, vaste planten) 8.379 m2 2.690 m2 8.098 m2 10.788 m2 2.409
bos / struweel (heesters) 916 m2 810 m2 810 m2 ‐106
moestuin (kale grond) 1.336 m2 0 m2 ‐1.336
overig 56 m2 56 m2
ongewijzigd / behouden (groen + verharding) 1.170 m2 1.122 m2 1.122 m2
afwijking i.v.m. onnauwkeurigheid en dubbeling t.p.v. brug ‐27  m2 ‐2  m2 ‐2  m2

totaal oppervlak Blok A 19.392 m2 6246 m2 13.146 m2 19.392 m2

'T VELD totaal te verwijderen definitief totaal DO
bebouwing (schuurtjes) 110 m2 m2 0 m2 ‐110
verharding 1.718 m2 907 m2 907 m2 ‐811
groen (gazon, bloemrijkgrasland) 7.075 m2 1.623 m2 9.271 m2 10.894 m2 3.819
struweel (heesters) 3.607 m2 1.404 m2 1.404 m2 ‐2.203
ongewijzigd / behouden (groen) 7.044 m2 7.044 m2 7.044 m2
afwijking i.v.m. onnauwkeurigheid  ‐39  m2 6 m2 6 m2
buiten werkgrens ‐740  m2 ‐740  m2

totaaloppervlak't Veld 19.515 m2 1.623 m2 17.892 m2 19.515 m2

tijdelijk

tijdelijk
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Tillia cordata (20-25)

Pterocarya fraxinifolia (20-25)

Juglans regia (30-35)
Prunus sargentii ‘Charles Sargent’ 

(500-600cm)

Groen - bomen

Prunus avium (18-20)

Door de kap van verschillende bomen ontstaat een duidelijke herkenbaarheid 
van de Slenk. Er zijn doorzichten die ontstaan door de kap van verschillende 
bomen. Deels worden deze bomen gekapt om openheid te behalen, maar 
anderzijds is de kap nodig om het padenbeloop te realiseren.
Binnen het Veld wordt in de zuid-oosthoek een drietal bomen aangeplant. Er 
is hier gekozen voor een Noot en een tweetal Kersen. Daarnaast wordt er een 
Vleugelnoot geplant nabij de kruising van de voetpaden.
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Groen - struweel

Aan de randen van het Veld wordt struweel aangeplant. Een deel van 
dit struweel zal worden aangeplant onder bestaande bomen. Deze 
onderbegroeiing bestaat uit bloeiende en bessendragende soorten. Binnen deze 
beplanting zijn naast bladverliezende planten de Hulst en Liguster opgenomen. 
Deze behouden geheel of deels hun blad in de winterperiode.

Sambucus racemosa

Malus sylvestrisCorylus avellana

Sorbus aucuparia

Rhamnus frangula

Salix caprea

Lonicera periclymenum

Ligustrum vulgaris Ilex aquifolium
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impressie van Het Veld
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Nieuwe wandel- en fi etsroutes

Een nieuwe routing opent Het Dorp naar haar omgeving. De noord-zuid 
verbindingen tussen de wijken Sterrenberg en Heijenoord vormen de randen 
van Het Veld. De toekomstige Dreef, de primaire oost-west verbinding van 
Het Nieuwe Dorp, krijgt een vervolg over Het Veld richting de binnenstad van 
Arnhem en de aangrenzende buurt. 

Laantjes
Met de bouw van Blok A en de herinrichting van Het Veld kunnen ook de eerste 
‘laantjes’ uit het nieuwe netwerk worden gerealiseerd, in aansluiting op het 
bestaande netwerk van Het Dorp en de omgeving. Het betreft het nieuwe pad 
vanaf Blok A richting de Amsterdamseweg en tunnel, maar ook de paden op 
Het Veld. De wens om een rondje te kunnen lopen over Het Veld was een fl inke 
puzzel. Hierbij speelde de toegankelijkheidseis een rol, maar ook de aansluiting 
op de omliggende paden. Uiteindelijk ligt er een padenstructuur die voldoet aan 
alle eisen. Een uitzondering hierop is de fl auwe trap nabij het tunneltje, als extra 
toegang tot Het Veld.
De nieuwe wandel- en fi etspaden worden uitgevoerd in een comfortabele 
asfaltverharding, maar met lichte afstrooilaag om onderscheid te creëren ten 
opzichte van de hoofdroute. Daarbij is nieuwe wandel- en fi etspad richting 
de Amsterdamseweg en tunnel is versmald naar 3.5m. Dit om doorgaand 
autoverkeer zoveel mogelijk te voorkomen. Hulpdiensten kunnen wel gebruik 
maken van het pad. De laantjes op Het Veld zijn 2.5m breed.  

De realisering van BLOK A kan worden aangegrepen om op enkele punten de 
bestaande wandel- en fi etsroutes te verbeteren. Dit betreft het tunneltje onder 
de Amsterdamseweg, maar ook de aansluitingen van en naar Het Veld zoals 
het pad achter Rosorum. De omvorming van de Barenbrug tot een natuurlijk 
talud met gesloten bos biedt kansen om het fi etspad langs de zuidzijde van de 
Amsterdamseweg uit te buigen tot een vrijliggend fi etspad. 

      VERHARDING PADEN

wandel en fi etspad afgestrooid asfalt

asfalt met strooilaag voor de fi ets- en wandelpaden

profi el wandelpaden Het Veld
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Reliëf

Het Veld is een natuurlijke slenk. Het hoogteverschil tussen de 
Amsterdamseweg en de speeltuin onderaan Het Veld is bijna 15m. Om 
een toegankelijke padenstructuur te kunnen creëren is op diverse plekken 
het aanpassen van de hoogtes noodzakelijk. Daarbij is niet alleen rekening 
gehouden met de te behouden bomen, maar ook met het beeld van een 
slenk. De natuurlijke glooiing van het terrein vormt de basis voor het concept 
inrichtingsplan.

Grondbalans
Voor de herinrichting van het ‘overige’ deel van Het Veld is de grondbalans 
eveneens negatief. Ook hier wordt meer afgegraven dan opgehoogd. Uit de 
eerste berekeningen blijkt dat er voor het deelgebied Het Veld circa 390 m3 
grond zal moeten worden afgevoerd. 

ontgraven grond tbv nieuwe 
padenstructuur en omgeving

ontgraven grond tbv nieuwe
infi ltratiestroken

te verwerken in projectgebied

aantal

aantal

1.595 m3

310 m3

1.515 m3

af te voeren grond 390 m3

te ontgraven

te verwerken / af te voeren

totaal

totaal

ca. 1.905 m3 

ca. 1.905 m3 

     Reliëf

afgraven

ophogen
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Meubilair

Dorpsbank 
Langs de paden en wegen van Het Dorp staan bijzondere banken. Ze 
bieden niet alleen zicht op het prachtige landschap, maar ook ruimte aan 
de rolstoelgebruiker. De opgenomen banken geven een voorbeeld de 
daadwerkelijke uitwerking van deze banken zal later volgen. Soms is dat in de 
vorm van een plateau, dan weer een tafel. 
In de omgeving van de banken zal een afvalbak worden geplaatst.

afvalbak constructo

voorbeeld uitwerking multifunctionele bank

      Meubilair

multifunctionele bank

vuilnisbak, constructo 72
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impressie voorjaarsbeeld doorzicht naar Blok A
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Doorkijk Het Veld

1. Fruitboomgaard

2. Amfi theater

1. Moestuinen

3. Sportveld; rolstoelhockey en basketveld

In de ateliers en met de bewoners en omwonenden van Het Dorp is ook 
gekeken naar de programmatische invulling van Het Veld. Het opgestelde 
schetsontwerp biedt zo een doorkijk naar een mogelijke invulling en biedt een 
indicatie van het eindbeeld.

Verbijzondering van de route
In het schetsontwerp zijn een drietal locaties opgenomen waar een 
verbijzondering plaatsvinden. De begrippen ‘ontmoeten’, ‘gezamenlijk’ en 
‘toegankelijk’ staan bij deze invullingen centraal.

1. Moestuin en Fruitboomgaard
Op de overgang van het Veld naar Rosorum, bij de boerderij, staat een moestuin 
geprojecteerd. Deze tuin is gecombineerd met een ontmoetingsplein. De 
paden dienen ruim toegankelijk te zijn voor de cliënten van het Dorp. Binnen 
de aanleghoogtes van de moestuinborders is het wenselijk te zoeken naar 
een variatie in hoogtes. Aangrenzend aan de boerderij is een fruitboomgaard 
opgenomen. Hierdoor ontstaat een natuurlijke afscherming en kan tijdens een 
wandeling door Het Veld een appeltje worden geplukt.

2. Amfi theater
Aan de rand van Het Veld, nabij de huidige Schaddeweg, is een amfi theater 
opgenomen. Door gebruik te maken van het natuurlijke hoogteverloop op deze 
plek kan in de grashelling een zonnig theater worden gecreëerd. 

3. Sportveld
Op het laagste punt van Het Veld, in aansluiting op de bestaande speeltuin, is 
een sportveld opgenomen. Dat veld moet geschikt zijn voor rolstoelers. Dit 
lijkt een ideale plek om sportieve acviteiten met bewoners en omwonenden te 
organiseren.



2

1

3
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Fasering

De bouw van Blok A en de herinrichting van Het Veld zetten de trend voor een 
stapsgewijze vernieuwing van Het Dorp. Bij ieder deelproject moet rekening 
worden gehouden de toekomstige situatie; in dit geval realisatie van de 
Dorpstuin en het nader uit te werken programma op Het Veld.

Bouwfase
Tijdens de bouw van Blok A zal de huidige Barenbrug worden ingezet als 
bouwplaats. Het terrein wordt direct ontsloten vanaf de Amsterdamseweg. 
Om opstoppingen te voorkomen zal even verderop een opstelplaats voor 
het bouwverkeer worden gecreëerd. Wellicht wordt het fietsverkeer langs de 
Barenbrug tijdelijk omgeleid via de noordzijde van de Amsterdamsweg. 
De omliggende bebouwing Enkweg-Meentweg en Schaddeweg blijven in deze 
fase functioneren. Wel zal het parkeren op het Oosterveld worden opgeheven, 
evenals ‘de Duivenboon’. De gebouwen worden op alternatieve wijze ontsloten. 

Fase 1-a
aansluiting Het Veld (definitief)
In aansluiting op Blok A zal in deze fase de brug worden gebouwd. Het reliëf 
van Het Veld wordt aangepast. Om vervolgens de fiets- en wandelpaden 
aan te leggen, inclusief nieuwe aansluiting op de Amsterdamseweg, en een 
infiltratievoorziening. De dierenweide, maar ook een flink aantal bomen zal 
hiervoor moeten wijken. 
Na de aanleg van het padennetwerk kan Het Veld worden ingezaaid en kunnen 
de randen worden verdicht met struwelen. Wanneer het programma voor Het 
Veld bekend is kan dit worden meegenomen in de uitvoering.

aansluiting Het Dorp (tijdelijk)
Pas na de gedeeltelijke sloop van de Enkweg-Meentweg kunnen de hoofdroute 
en parkeerpocket worden aangelegd. Hiervoor moeten de hoogtes worden 
aangepast. Na de bouw kan de bouwplaats worden afgewerkt en ingeplant. 
Eventueel kan daarin de aanpassing van het fietspad langs de Amsterdamseweg 
worden meegenomen.

Fase 1-b
start bouwfase 2
Bij de start van bouwfase 2 zal moeten worden voorzien in een nieuwe 
ontsluiting van Blok A. Hiervoor dient de Schaddeweg geheel of gedeeltelijk te 
worden gesloopt en de geplande Dreef als hoofdroute te worden gerealiseerd. 
Na het afronden van deze ontsluiting kan de verder ontwikkeling worden 
ingezet.

Fase 2
Fase twee betreft de bouw van de parkeergarage en de Dorpstuin, maar ook 
aanleg van de Dreef als hoofdroute. Voor deze ontwikkeling dient de tijdelijke 
parkeerpocket opgeheven te worden.

bouwfase
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fase 1 b

Fase 2 en verder

definitief

definitief

fase 1 a

definitief

tijdelijk
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1. Bomenplan - kap

nummer nummer inmeting boomsoort reden voor kap
1 623 Robinia pseudoacacia aanleg nieuwe toegangsweg
2 685 Acer pseudoplatanus aanleg nieuw pad
3 690 Acer platanoides aanleg nieuw pad
4 691 Acer pseudoplatanus aanleg nieuw pad
5 692 Quercus robur hoogte wijziging i.v.m. nieuwe padenstructuur
6 696 Salix caprea hoogte wijziging i.v.m. nieuwe padenstructuur
7 697 Acer pseudoplatanus hoogte wijziging i.v.m. nieuwe padenstructuur
8 700 / 701 Acer pseudoplatanus nieuwe bebouwing
9 ‐ Juglans regia hoogte wijziging i.v.m. nieuwe bebouwing / padenstructuur
A 634 Robinia pseudoacacia aanleg nieuw pad
B ‐ Sorbus hoogte wijziging i.v.m. nieuwe padenstructuur / verminderde conditie
C 645 Pterocarya fraxinifolia openheid slenk (zichtlijnen)
D 647 Juglans regia hoogte wijziging i.v.m. nieuwe wadi
E 648 Betula pendula hoogte wijziging i.v.m. nieuwe wadi
F 649 Pterocarya fraxinifolia openheid slenk (zichtlijnen)
G 650 Pterocarya fraxinifolia openheid slenk (zichtlijnen)
H 653 Aesculus hippocastanum openheid slenk (zichtlijnen)
I 654 Alnus glutinosa aanleg nieuw pad
J 656 Pterocarya fraxinifolia aanleg nieuw pad
K 659 Betula pendula aanleg nieuw pad
L 666 Betula pendula aanleg nieuw pad
M 667 Betula pendula aanleg nieuw pad
N 669 Prunus serrulata verminderde kwaliteit / zicht slenk
O 670 Acer pseudoplatanus zicht slenk / geen toekomstboom, 671 verdient meer ruimte
P 672 Platanus x hispanica hoogte wijziging i.v.m. nieuwe wadi
Q 673 Prunus serrulata hoogte wijziging i.v.m. nieuwe wadi
R 674 Ailanthus altissima hoogte wijziging i.v.m. nieuwe wadi
S 678 Fagus sylvatica openheid slenk (zichtlijnen)
T ‐ Acer  aanleg nieuw pad
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2. Bomenonderzoek - groeiplaats

Om te kunnen beoordelen of de ontwikkeling van Blok A effect heeft op 
de aangrenzende bomen, heeft een onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit 
onderzoek is gekeken naar twee boomgroepen in de nabijheid van Blok A. Het 
basisvragen voor het onderzoek zijn de effecten tijdens de bouwperiode als ook 
na afronding van het project. De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek 
zijn hier opgenomen. Het volledige onderzoek wordt bijgevoegd bij de aanvraag 
van de omgevingsvergunning.
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3. Bomenbescherming - groeiplaats

Bij de ontwikkelingen op het terrein moet op verschillende plekken 
rekening gehouden worden met te handhaven bomen. Hiervoor gelden de 
werkprotocollen die zijn opgenomen op de bomenposter.
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4. Parkeerbalans
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5. Berekening wadi

Ter onderbouwing van de capaciteit van de wadi, is hier de berekening 
opgenomen. De opgenomen gegeven t.a.v. de K-waarden zijn begevoegd als 
bijlage los bij dit boekwerk.
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6. Overdracht gemeente
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7. Klic-melding
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