
 
Water Groen Sociaal  Verplaatsing & herbestemming 

van bestaande gebouwen  

 
Tafel 1 

 

▪ De Rozendaalseweg wordt als barrière 
ervaren in de verbinding naar het groen 
bij de Larikshof en verder. Zou hier een 
mooie (houten) brug kunnen komen over 
de weg heen. Een mooie brug kan ook 
kwaliteit toevoegen. 

▪ Er is wateroverlast op het diepste punt 
van de Van Maerlantstraat. Ook hier een 
kwalitatief mooie oplossing zoeken van 
betere waterberging. Niet met een duiker 
maar een speelse overgang van het parkje 
naar het sportgebied, waar ook een 
aansluitende wandelroute wordt gemaakt 
richting Angerenstein. Dat vraagt 
nadenken over verkeer, toegankelijk 
sportterreinen en parkeren en open 
beekstructuur met kruising beek/weg. 
Ook dit laten uitzoeken naar 
mogelijkheden. 

 

Kansen voor het gebied 

▪ Het parkje achter de witte school heeft mooie functie van 
groen en spelen. Onderhoud op de beek zodat water 
beter doorstroomt kan beter. Met het verder open leggen 
van de beek kan de kwaliteit en functionaliteit van groen 
en spelen worden uitgebreid. Het natuurspelen wordt 
enorm gewaardeerd. 

▪ Het moerasbosje bij het Beekdallyceum biedt meerdere 
kansen. Het is ecologisch een bijzonder bosje en vraagt 
om behoud en onderhoud. Af en toe zwerfvuil gevonden.  
Het bosje biedt de mogelijkheid voor een stilteplek. 
Misschien hier en daar een bankje. Maar het bosje biedt 
ook de mogelijkheid voor avontuurlijk spelen voor de wat 
oudere kinderen. Avontuurlijk spelen is niet ontwikkeld in 
het groene hart van de wijk. 

▪ En tenslotte met een betere ontsluiting van het bosje kan 
een aaneensluitende wandelroute worden gemaakt dwars 
door de Paasberg (Verzorgingshuis, speelparkje, langs 
Beekdal naar Angerenstein). 

▪ Er werd aan de dialoogtafel geconstateerd dat er te veel 
functies werden voorgedragen voor dit kwetsbare 
gebiedje en dat dit noopt tot het maken van keuzes. 
Mogelijk kan Larenstein een onderzoek naar de 
mogelijkheden en met een paar scenario’s komen. 

Open wandelroute 

▪ Zie ook onder stuk moerasbosje. Er werd gepleit voor 
open wandelroutes, zodat groene gebieden beter op 
elkaar aansluiten. Dit vraagt om ‘onthekken’ en 
ontsluiten, bijv. bij de Boomhut. 

 

 ▪ Er is geen draagvlak voor woningbouw. Bovendien 
ziet men aanpalende problemen. Met woningbouw 
wordt het groene hart van de wijk versteend en 
brengt ook meer autoverkeer in het gebied.  Kantine 
van Oost Arnhem waar de beek onder door loopt. 
Het is zoeken naar goede oplossingen. Dit kan door 
verplaatsen kantine, omleiden beek, maar ook door 
een transparante vloer van de kantine zodat de beek 
zichtbaar wordt.  

▪ Kantine zou meer een open ontmoetingsplek 
moeten worden in de wijk, want op dat gebied is er 
geen voorziening.  

 

RAPPORTAGE WIJKAVOND ‘VISIE BEEK OP DE PAASBERG’ - 24 mei ‘18 
 



Tafel 2 
 

▪ Beek onder gebouw van OA zichtbaar 
maken in de vloer 

▪ Gemeente plus waterschap levert over 3 
weken rapportage op van 
DHV/Haskoning. Hoe zouden we het 
water kunnen opvangen/vasthouden in 
het beekdal. Moeten we op reageren in 
visietraject; 

▪ ijver tussen clubhuis OA en Vondellaan is 
een betonnen bak. Functie onduidelijk: 
kans voor natuurlijkere inrichting; 

▪ Waterbergingsopgave biedt kansen voor 
ander landschappelijk inrichting van het 
beekdal. 

▪ Beekdallyceum heeft nu al wateroverlast 

▪ Veld (hoger gelegen) tussen OA en 
Kloosterstraat is nat en vaak 
onbespeelbaar; 

 

▪ Wandelen langs de beek tot aan Angerenstein 

▪ Hekken zijn functioneel om zwerfvuil en honden tegen te 
houden; 

▪ Hekken vriendelijker (passeerbaar) maken ter hoogte van 
de beek; 

▪ Loslopende honden in waterspeeltuin. Verder veel 
zwerfvuil. Beter handhaven!! 

 

▪ Ontmoetingspl
ek zeker doen: 
vraag: hoe 
exploiteer je 
dat? 

▪ Zorgbehoevend
e mensen, 
ouderen en 
studenten in 
zorgcentrum 
De Paasberg + 
buurtcentrum; 

 

▪ Schuifruimte (ruilverkaveling): ruimte in de tijd 
benutten voor verplaatsen sportverenigingen. Visie 
moet verschillende tijdsmomenten laten zien 
wanneer wat verplaatsen. 

▪ Sporthal in de kerk Rozendaalsestraat (voor oa 
frisbee) 

▪ Oost Arnhem verplaatsen naar VV Paasberg (lange 
termijn) 

▪ Clubhuis OA verplaatsen naar de ‘driehoek’ achter 
tribune OA 

▪ Knelpunt onder clubhuis OA niet groot genoeg om 
tot amovering over te gaan (vlgs de gemeente); 

▪ Clubhuis OA staat voor grote investeringen – 
clubhuis na 20 jaar afgeschreven   

 



Tafel 3 
 

• Veel ideeën om doorsnijding beek te 
verbeteren 

• Veel support voor de beweging en het 
initiatief 

• Betrekken van Insula Dei en het gebied 
van Insula Dei bij het initiatief 

• Brug bij Beekdallyceum 

• Brug in het dal van de Vondellaan 
(onderdoor lopen?) 

• Hek weg op de Vondellaan bij de vijver 

• Van Maerlantstraat kan wel dicht. Was 
geen enkele weerstand bij de 
tafelgasten 

▪ Beek meer zichtbaar 

▪ Ruimte voor het water 

▪ Vertragen van het water in het gebied, 
zodat meer water kan infiltreren. 

 

• Veel support voor de beweging en het initiatief 

• Betrekken van Insula Dei en het gebied van Insula Dei bij 
het initiatief 

 

 
▪ Sport op een veld, voorstel om alle sportclubs bij 

elkaar te halen om te kijken of dit haalbaar is 

▪ Voorstanders voor Theehuis in boxcentrum. 
Gebouw terugbrengen in oorspronkelijke staat (was 
gymzaal, met glazen puien die uitkeken op het veld. 
Mooie plek voor terras. 

▪ Wie is nieuwe eigenaar van Paasbergflat en wat zijn 
hun plannen? 

 

Tafel 4 
 

▪ Vijver/zwembad tussen clubhuis OA en 
Vondellaan is een betonnen bak. Functie 
onduidelijk: kans voor natuurlijkere 
inrichting, wel laten liggen 

▪ Onderzoeken waar afkoppelkansen liggen 
in omliggende wijken 

▪ Wandelen langs de beek vanaf de 
Bronbeeklaan tot aan Angerenstein  

▪ Bestaande paadje langs de boomhut, aan 
noordzijde beek upgraden.  

▪ Zichtbaarheid van de beek vanaf de 
Bernhardlaan vergroten 

 

▪ Bestaande moerasbos van grote landschappelijke waarde; 
behouden en versterken! 

▪ Bestaande natuurspeeltuin kan worden uitgebreid langs 
de gehele beek 

 
▪ Afsluiten van Maerlantstraat voor auto’s biedt 

kansen om gebied meer tot een eenheid te maken. 
Verkeerskundig niet nodig m.u.v. bereikbaarheid 
bestaande clubgebouwen. 

▪ Clubhuis OA verplaatsen is eerder aan de orde 
geweest; clubhuis in talud achter bestaande tribune   

▪ Locatie voetbalvereniging de Paasberg is ook een 
goede plek voor Oost Arnhem wanneer deze zou 
gaan verhuizen; wellicht op langere termijn 

▪ Bestaande clubhuizen met rode pannendaken 
waren vroeger gymzalen; van cultuur historische 
waarde, passend bij de wijk. Behouden en 
versterken! 

▪ Ontmoetingsplek in gebouwtje boksschool is een 
waardevolle aanvulling; Horecafunctie met een 
terras op de kop met uitzicht over de beek 

 



 Mogelijkheden geld werven (met dank aan Marieke):  

- Oranjefonds voor buurtprojecten en Piet Oudolf fonds. Al is het maar om een kleine hoek “in te zaaien” als signaal naar buurt en gemeente: 

https://www.cultuurfonds.nl/fonds/piet-oudolf-groen-in-de-buurt-fonds 

- Voor monumenten en natuurprojecten en duurzaamheid in het algemeen:  

https://www.triodosfoundation.nl/nl/aanvragen/ 

- Plaatselijke Rabobank sponsort ook lokale, vooral samenwerkingsprojecten 

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/arnhem/sponsoring/ 

https://www.cultuurfonds.nl/fonds/piet-oudolf-groen-in-de-buurt-fonds
https://www.triodosfoundation.nl/nl/aanvragen/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/arnhem/sponsoring/

