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Carla Smedema (manager Siza Regio Centrum) geeft een toelichting op het programma.  

Stedenbouwkundige Andries Geerse van ‘We love the city’ beet daarna het spits af. Hij ging 

kort in op wat vooraf ging: de vaststelling van Masterplan Het Nieuwe Dorp en 

bestemmingsplan Het Dorp. Bij de totstandkoming van deze plannen is met regelmaat 

gesproken met belanghebbenden in o.a. themacafés en informatiebijeenkomsten.   

‘Smart&Slow’ 

Vervolgens gaat Geerse in op ‘Smart & Slow’ uit 2014. In ‘Smart & Slow’ zijn de ruimtelijke 

kaders van bestemmingsplan Het Dorp uitgewerkt. ‘Smart & Slow’ biedt het kader voor de  

vernieuwing van het gehele Dorp.  ‘Slow’ staat voor de veranderingen die stap voor stap 

worden doorgevoerd.   

In ‘Smart & Slow’ zijn uitgewerkt: Natuur (landschapsplan), Verbinden (Netwerkplan) en 

Thuis (beeldkwaliteitsplan).  

Voor het thema ‘Natuur’ geldt dat de ontwikkeling vanuit de perspectieven tijdloos, 

langzaam en snel wordt aangepakt. ‘Tijdloos en langzaam’ staan o.a. voor verdichting van 

het groene casco met gesloten bos en de realisatie van parklandschap. ‘Snel’ refereert aan 

aandacht voor o.a. tuinen, groene daken en bloemrijk grasland.  

Er wordt rekening gehouden met de opvang en het beheer van (regen)water. Op dit 

moment vindt onderzoek plaats naar ‘het water’, zodat de juiste maatregelen genomen 

kunnen worden. Ook is er contact met de gemeente Arnhem over de afvoer van water.  

Ten aanzien van duurzaamheid legt Geerse uit dat een viertal onderwerpen zijn benoemd:  

duurzaam bouwen, energie opwekken en gebruiken, afvalverwerking en mobiliteit. 

Op de vraag of er een indicatie is voor de hoogte van de gebouwen, antwoordt Geerse dat 

de maximale bouwhoogtes zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Deze hoogtes worden 

niet overschreden. In de ontwerpen wordt rekening gehouden met het heuvelachtige 

terrein. De gebouwen worden globaal en afhankelijk van de locatie tussen de 9 en 20 meter 

hoog. (Niet gemeten vanaf NAP). 

Presentatie voorlopig ontwerp fase 1 

Duzan Doepel van architectenbureau DoepelStrijkers laat een presentatie zien van het 

voorlopig ontwerp van het eerste gebouw. Dat komt op parkeerplaats Oosterveld. Het 

bestaat uit 36 zorgappartementen met gemeenschappelijke terrassen en een lab-functie 

(onderzoek- en innovatiecentrum). In dit lab gaan bedrijven en onderwijsinstellingen samen 

met cliënten nieuwe technologie ontwikkelen en testen.  

Het gebouw heeft veel glas, zodat de toekomstige bewoners straks prachtig uitzicht hebben 

op het groene landschap. De appartementen worden gebouwd volgens het ‘active housing’ 

principe. Daarbij draait alles om gezondheid, comfort en daglicht. Dit principe wordt later 

ook in andere nieuwbouw in Het Nieuwe Dorp toegepast.  



Doepel heeft de afgelopen periode met cliënten en medewerkers gesproken om hen bij het 

ontwerpproces te betrekken en om ideeën te vergaren. Hij wilde daarnaast zelf ervaren wat 

de ruimtelijke obstakels zijn als je op een rolstoel bent aangewezen. Daarom heeft hij 

samen met collega’s een paar dagen in Het Dorp doorgebracht. Hij vond het een leerzame 

ervaring. De aanwezigen reageerden positief op het ontwerp van Doepel.  

  

 

Artist impression 1e fase nieuwbouw, ontwerp: DoepelStrijkers 

 

Kennismaking met Harm Veenenbos, landschapsarchitect 

Na Geerse en Doepel geeft landschapsarchitect Harm Veenenbos van het Arnhemse bureau 

‘Veenenbos en Bosch’ een presentatie over de landschapsinrichting. Deze grijpt terug op  

‘Smart & Slow’. Een van de uitgangspunten is dat er circa 2 hectare extra groen bijkomt. Op 

dit moment is Veenenbos voornamelijk gericht op de inpassing van het eerste gebouw in 

het landschap. Zodra dit klaar is, krijgt het overige landschap zijn aandacht. Daarbij wil hij 

ook belangstellende bewoners en omwonenden betrekken.   

Vragen 

Tijdens en na de presentaties was er gelegenheid om vragen te stellen. Deze gingen over: 

 De afstand van het gebouw tot de Amsterdamseweg. Dit zal 25 meter zijn. Dat is 

conform de hierover opgenomen uitgangspunten in het bestemmingsplan. 

 In de nieuwbouwplannen is een parkeergarage voorzien. Voor de realisatie hiervan is 

Siza in gesprek met externe partners. Tijdens de bouwperiode is een tijdelijke 

parkeervoorziening beschikbaar. 



 De bouwplaats komt zeer waarschijnlijk op de plek van Barenbrug (waar nu Klimop 

Groen zit). Tijdens de eerste bouwfase loopt de aanvoerroute voor bouwmateriaal via de 

Amsterdamseweg. Onderzocht wordt of het noord-zuid lopende fietspad via het tunneltje 

open kan blijven. Als dat niet lukt, kijkt men naar een alternatieve route. 

 Tijdens de bouwperiode zal de veiligheid van bewoners en passanten op de 

Amsterdamseweg specifiek aandacht krijgen. 

 Er komen geen rotondes op de Amsterdamseweg. De Gemeente Arnhem heeft daar als 

grondeigenaar toe besloten. De toegangen voor Het nieuwe Dorp zijn vorig jaar tijdens 

de renovatie van de Amsterdamseweg aangelegd. 

 

Planning  

Dit najaar dient Siza de aanvraag omgevingsvergunning voor het eerste gebouw in. Naar 

verwachting start de bouw begin 2016. Begin 2017 wordt het gebouw opgeleverd. De totale 

vernieuwing van Het Dorp gebeurt stap voor stap en duurt naar verwachting tussen de 7 en 

9 jaar. 

Voor de mensen die deze bijeenkomst niet bij konden wonen, organiseert Siza een tweede 

bijeenkomst in september. Als de datum bekend is, wordt de buurt hierover geïnformeerd.  

Naar verwachting is eind augustus/begin september de informatiepagina over de 

vernieuwing van Het Dorp gereed. Deze wordt onderdeel van de huidige Siza site: 

www.siza.nl/vernieuwinghetdorp 

 

Afsluiting 

Carla Smedema sluit het plenaire gedeelte van de bijeenkomst en wijst erop dat de 

buurtbewoners eventuele bespreekpunten kunnen oppakken met de aanwezigen. Zij 

bedankt iedereen voor de aanwezigheid en belangstelling. 

http://www.siza.nl/vernieuwinghetdorp

