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Fig. 1 : De drie Groenblauwe Longen van oostelijk deel Arnhem‐Noord:  1 = Park Sonsbeek & Park Zijpendaal; 2 =  Park Klarenbeek & Hoogte 80 en 3a = Park 
Beek op de Paasberg (in ontwikkeling) & 3b = Park Angerenstein & 3c = Park Insula Dei.    
Duurzame ‘groenblauwe’ ontwikkeling van het beekdal tot Park Beek op de Paasberg levert een stevige basis op voor verdere hydrologische en 
landschappelijke integratie van de drie deelgebieden in het meest oostelijke deel van Arnhem‐Noord. 
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visie gaat uit van versterken oostelijke groene wig
1 = Park sonsbeek & Park Zijpendaal

2 = Park Klarenbeek & Hoogte 80 
3 = groen wig oost; 3a Park Beek op de Paasberg, 3b = Park angerenstein, 3c = Park Insula dei

oostelijke wig onderdeel drie groenblauwe longen arnhem-noord
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Visie op de beken 
Klarenbeek-Molenbeek – Slijpbeek - Beek op de Paasberg - Bronbeek 

Wa t e r p l a n A r n h em

voortbouwen op beleid gemeente en waterschap
• Behouden herkenbaarheid van landschappelijk DNA welke de stad heeft gevormd

• Behouden en versterken van openheid en reliëf in de groene wiggen; contrast groen rood
• Versterken van zichtbaarheid en herkenbaarheid van beken; kwaliteitsverhoging van openbare ruimte en fraaie dragers voor ruimtelijke ontwerpopgaven

aansluiten op beleid
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Integrale gebiedsontwikkeling

ontwerpopgave aangrijpen  om ruimtellijke kwalteit op orde te krijgen
• Leefbaarheid, gebruikerswaarde en toekomstwaarde versterken
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ontwikkelingen

Beekdal vergraven en ondergesneeuwd 
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Plangebied onderdeel van erosiedal
• Dal waarin Beek op de Paasberg ligt is een overblijfsel uit laatste ijstijd; smeltwater van Veluwe naar rivier

• Grondwater bevindt zich door unieke ontstaansgeschiedenis van landschap dicht onder maaiveld
• Door in verleden gegraven sprengkop (vijver Bronbeeklaan) kon beek ontspringen; zeldzaam in Nederland en dus waardevol

• Beken zijn eeuwenlang dragers geweest van landschap; gebied rond de beken werd opgenomen in landgoederen die geleidelijk werden gesticht
• Alle beken in Arnhem liggen op terreinen van (voormalige) landgoederen, de huidige parken van de stad

natuurlijke ondergrond
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stedenbouwkundige context uniek
 • Fraaie architectuur 
• Woningbouw gericht op plangebied
   Flats en enkele sportgebouwtjes 
   ondermijnen kwaliteiten groene wig 
   

Concentratie aan maatschappelijke
functies
• Weinig samenhang en synergie; geen 
  gemeenschappelijke openbare ruimte 

Inrichting nu monofunctioneel en 
versnippert 
• Voornamelijk sport
• een ijzeren gordijn aan hekken
• Coolnature is kwaliteit

Kansen en knelpunten 
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Beekloop ruimtelijke en functioneel 
ondergesneeuwd
• Arnhem bekenstad???
• Beekloop onzichtbaar en sprenkop niet 
  als zodanig herkenbaar

Beekdal doorsneden door zware 
infrastructuur
• Auto’s domineren het beeld; beekdal 
  ontoegankelijk voor wandelaars

diffuse beplantingen ondermijnen 
beekdal
• Beek verstopt achter dichte beplantingen
• Gebied oogt introvert
• Elzenbronbosje is kwaliteit

Kansen en knelpunten 
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Locatie wordt bijvookeur ontwikkeld incombinatie met de naastgelegen terreinen van de Drie Gasthuizen en 
Portaal,op basisvan een integraal plan

Bedreigingen

verkenning ritsema bouwlocaties in plangebied 
• Verkenning Ritsema staat qua beleiduitgangspunt loodrecht op vigerende beleid van Groen Blauw Raamwerk van Gemeente
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Beekdal als 
landschaPPelijke Basis

versterken

samenhang en verBinden duurzaam

OOSTELIJKE GROENE WIG ARNHEM VERSTERKEN

ruimtelijke visie

drie pijlers
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Park Beek oP de PaasBerg Beek landschaPPelijke 
ruggengraat

een oPen Beekdal

versterken 
Biodiversiteit
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Beekdal als 
landschaPPelijke Basis

versterken

samenhang en verBinden duurzaam

OOSTELIJKE GROENE WIG ARNHEM VERSTERKEN

streefBeeld

opbouw ruimtelijke visie



*

een nieuwe stadspark als landschappelijke eenheid 
 • Park als verbinding tussen wijken en diverse maatschappelijke fucties; een gemeenschappelijke huiskamer

• Prachtige straatprofielen met uitzicht op park
• Sportgebouwtjes zijn karakteristiek en van cultuurhistorische waarde; renoveren!

• Flats en enkele sportgebouwjes op termijn slopen; ondermijnen landschappelijke kwaliteiten, een groene entree van Arnhem!

Park Beek op de Paasberg 

De Witteschool

Beekdal lyceum

sport
Kerk?

tv gelderland

Buurthuis

de Boomhut

Jullianaschool
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Beek op de Paasberg robuust en zichtbaar maken; beek als ruggengraat
• Beekloop robuust maken en de ruimte geven, passende profilering (klimaatadaptatie); vergroten van sponswerking van gebied (buffercapaciteit)

• Compartimentering; water vasthouden
• Beekloop zoveel mogelijk naar boven halen, zichtbaar maken watersysteem; duikers verwijderen/inkorten, bruggen, duikerdammen, etc.

sprengkop

Beek landschappelijke ruggengraat
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Opgave reliëf beekdal verder uitwerken
• Referentie Rosendaalselaan
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recreatieve routes
• Huidige stenige profielen vergroenen; afwaarderen van Maerlantstraat

• Wandeling langs de beek mogelijk maken
• Zichtbaar maken beek bij kruisende routes door bijzondere vormgeving

• Nieuwe entree vanaf Lippe Biesterfeldstraat?

aantrekkelijke en heldere routes
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Beleving water vanaf route versterken
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Beekdal lyceum werkelijk aan de beek
• Een entree passend bij de identiteit van de plek

• Geen brede dam maar een rank vormgegeven brug
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Een multifunctioneel park
• Een park voor iedereen; 

• Gebruikswaarde vergroten; sport, spelen, stadslandbouw, natuurbeleving, etc.
• Bestaande natuurspeeltuin is kwaliteit; uitbreiden langs de beek

• Heldere indeling aansluitend op omgeving; compact sportcomplex achter Beekdal lyceum

gebruik voor iedereen

Multifunctioneel sportcomplex

Blauwgrasland

Stadslandbouw

Speelvelden

Coolnature
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een gemeenschappelijk hart

sociale samenhang vergroten
• een gemeenschappelijke voorziening; horeca voorziening, wijkactiviteiten

• Een plek die oud en jong verbindt door het faciliteren van voorzieningen en activiteiten
• Een bijzondere plek aan de beek
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Buurtcafé Beek op de Paasberg
• Een klopend hart aan de beek

• Terras aan de beek
• Langzaamverkeerroute Van Maerlantstraat
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een open beekdal

visueel ruimtelijke kwaliteiten vergroten
• Verwijderen diffuse beplantingen

• Fraaie laanstructuren meer zichtbaar maken
• Gestrooide bomen begeleiden beekdal

• Kwaliteit bestaand moerasbosje bij Beekdal versterken
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Zicht op stuwwal, beekdal en beekloop
• Meer lucht aanbrengen waardoor omgvingskwaliteiten zichtbaar worden
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versterken biodiversiteit

aansluiten bij doelstellingen sed-beek 
• Ecologische verbinding vanaf Veluwe over oostelijke parken naar de IJssel versterken 

• Status SED-beek; waterloop met een ecologische waarde
• Bijdrage leveren aan behoud van soorten en versterken natuurbeleving door inrichting en beheer
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een nieuw vitaal stadspark 

Streefbeeld Park Beek op de Paasberg
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Initiatiefgroep 
Park Beek op de Paasberg

tollenstraat 14
6824ns arnhem

email: contact@arjankool.nl 
mob: 06 22 37 30 39 

vormgeven aan stad en land*

Initiatiefgroep Park Beek op de Paasberg

lizette Boomgaard 
els Broekman
Henk den Hartog
rob Hennemann 
arjan Kool
Hein van middelaar
Caroline rijnbeek
marjol rooze
aline van der velden


