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1) De uitdaging  
 De Beek op de Paasberg heeft een sterk verstoorde waterhuis-

houding: infiltratie en afvoer van regenwater worden ernstig 
belemmerd  door verstening van het stroomgebied a.g.v. bebouwing, 
aanleg kunstgrasvelden en te kleine duikers onder wegen.

 Ontoegankelijkheid van het beekdal  voor wandelaars door overdaad 
aan hekken (‘Het IJzeren Gordijn’) gekoppeld aan een zeer lage 
beeldkwaliteit van het beek/beekdal als geheel.

 Gemiste kansen m.b.t. unieke beekdalnatuur: het beekdal bevat o.a. 
veel kwelzones, waardoor er een groot potentieel is voor ontwikkelen 
elzenbronbos met bijzondere biodiversiteit (o.a. goudveil , ijsvogel en 
grote gele kwikstaart).

Het IJzeren Gordijn

Kwelzones langs sportvelden

Clubgebouw sportvereniging 
over beek heen gebouwd 

2) De Partners
 De  Gemeente  Arnhem: eindverantwoordelijk voor openbare ruimte; heeft in samenwerking met 

Waterschap het Bekenvisierapport opgesteld; zie poster Park ‘Beek op de Paasberg’ (B )

 Het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ): verantwoordelijk voor het beheer van de Arnhemse beken;  
Voor 2017 staan aanpak St. Jansbeek en de Beek op de Paasberg op de agenda.   

 Initiatiefgroep Beek op de Paasberg/Wijkvereniging De Paasberg & Wellenstein: wijkbewoners, 
scholen, verzorgingsinstellingen en sportverenigingen. 

3)  Nieuwe bedreigingen

 Klimaatsverandering: binnen 10 jaar jaarlijks zware tropische regenbuien, die het steile, 
kwetsbare Arnhem Noordoost hard zullen treffen.

 Volbouwen van beekdal met luxewoningen (Plan Ritsema-2) als ook verkoop van Sint-
Jozefkerk, De Witte School en het voormalige Paasbergzorgcentrum.

4)  Nieuwe kansen!

 De Beek op de Paasberg met haar speciale SED-status heeft als beekzone een bijzondere 
ecologische waarde; vooral de rijkheid aan kwelwaterzones is zeer veelbelovend m.b.t. de 
versterking van de biodiversiteit.  Verder is de beek - samen met de St. Jansbeek - door het 
WRIJ tot prioriteitsgebied verklaard voor volledige aanpak  in 2017.

 Participatieve aanpak bij Gemeente  & WRIJ:  hierdoor is er directe deelname van 
wijkbewoners in het overlegproces. Daarnaast opzetten van gemeentelijke Wijkteams 
Leefomgeving  en Bewonersoverleg wijken en het opzetten van zgn. multi-stakeholder
‘werkplaatsen’ door het WRIJ.

Wijkvereniging De  Paasberg -
Wellenstein / Initiatiefgroep Beek 
op de Paasberg

5)  Onze ambities

 Structureel herstel van de natuurlijke waterhuishouding van het hele 
stroomgebied (blauw), herstel van het beekecosysteem & biodiversiteit (groen) 
en versterking  van landschappelijke samenhang beekdalzone (bruin).

 Park ‘Beek op de Paasberg’: voor duurzaam herstel van beek & beekdal is terugdringing van 
verdere verstening (geen nieuwe woningbouw in het dal!) van cruciaal belang. Dit kan het beste 
gewaarborgd worden door het beekdal de status van beschermd stadspark te verlenen 
vergelijkbaar met de in hetzelfde stroomgebied gelegen parken Angerenstein en Klarenbeek.

 Multifunctioneel  gebruik van het beekdal : de gehele beekdalzone weer beschikbaar maken voor 
bewonersactiviteiten zoals wandelen/joggen langs de (herstelde) beek, kinderactiviteiten, 
ontwikkelen van pluktuinen/stadslandbouw, educatief groen voor scholen en ander vormen van 
‘verbindend’ groen, mediteren, lezen en duurzaam (transitie)ondernemen.

 Actieve participatie van wijkbewoners : het bovenstaande tot stand brengen door het direct 
betrekken en inzetten van wijkbewoners met hun eigen talenten om zo de leefbaarheid van de 
beekdalzone te versterken. Dit betekent samenwerken met een gemeenschappelijk doel voor 
ogen, vanuit een verbondenheid met en zorg voor elkaar.

Voor meer informatie zie poster Park ‘Beek op de Paasberg’ (B). 

Park ‘Beek op de Paasberg’ (A) 

Elzenbronbos in ontwikkeling

Grote gele kwikstaart

Wijkbewoners en scholen 
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