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Ja natuurlijk!
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Op 30 november is er een referendum over Stadsblokken-Meinerswijk. 
Nu ligt er de kans om van héél Stadsblokken en Meinerswijk voorgoed 
een uiterwaardenpark te maken; groen, bruisend en toegankelijk voor 
iedereen. Wees goed geïnformeerd, zodat u weet waarvoor u stemt.



Waar gaat het referendum nu precies 
over? Daar bestaat in Arnhem helaas 
nog veel onduidelijkheid over. Het 
referendum vraagt Arnhemmers of 
zij een zogeheten Uitwerkingskader 
accepteren of afwijzen. Dat is geen 
definitief plan voor het gebied, maar 
geeft aan onder welke voorwaarden 
plannen voor Stadsblokken-Meiners-
wijk uitgewerkt kunnen worden. Bij 
goedkeuring van het Uitwerkingskader 
wordt Stadsblokken-Meinerswijk een 
bruisende plek voor natuur, cultuur en 
recreatie. Een ‘nee’ is geen stem tegen 
delen van het plan, maar betekent dat 
er voorlopig geen plan kan komen. Dan 
blijft Arnhem met lege handen achter.

Lees hiernaast de twaalf uitgangspunten van 
het Uitwerkingskader. Geen verkooppraatje, 
maar de letterlijke tekst, direct uit het do-
cument van de gemeente. U gaat zo volledig 
geïnformeerd naar de stembus.

GEEF DE NATUUR DE RUIMTE
Stadsblokken en Meinerswijk vormen één 
aaneengesloten robuust uiterwaardepark. 
Gebouwd of bijzonder programma beperkt 
zich tot de dynamische zone. De groenbalans 
voor het gebied als geheel moet positief zijn. De 
natuur wordt uitgebreid met in de gebiedsvisie 
aangegeven natuurdoeltypen.

GEEF DE RIVIER DE RUIMTE
Alleen in de hoogwatervrije delen van het ge-
bied wordt nieuw programma toegevoegd.
Hier ontstaat een dynamische zone, die helder 
wordt gescheiden van de luwe zuidelijke zone 
door een nieuw te graven strang tussen de plas 
van Bruil en de Praets. Per saldo ontstaat er 
meer ruimte voor de rivier.

TRANSFORMEER DE ZWAKKE  
PLEKKEN
Het terrein van de steenfabriek bij de Praets en 
de omgeving van de ASM-haven hebben nu een 
lage ruimtelijke kwaliteit die weinig bijdraagt 
aan de stad. De inzet is om deze locaties te 
transformeren tot levendiger plekken die 
betekenis hebben voor het zuiden en noorden 
van Arnhem waardoor verbinding ontstaat, ook 
met de rivier.

VOEG BIJZONDER PROGRAMMA TOE
Om een levendig uiterwaardepark te creëren 
worden in de dynamische zone activiteiten en 
functies van betekenis en met icoonwaarde 
toegevoegd. Zoals het evenemententerrein, de 
historische scheepswerf, een passantenhaven, 
vrij invulbare paviljoens voor cultuur, horeca en 
zwem- en vaarwater.

De 12 uitgangspunten van het uitwerkingskader
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WONEN IS DEEL VAN  
DE FUNCTIEMIX
Naast water, natuur, cultuurhistorie, cultuur en 
recreatie is wonen onderdeel van de functie-
mix. Om de mix daadwerkelijk tot stand te 
brengen moet minimaal 20% van het te bebou-
wen oppervlak (footprint) uit andere functies 
dan wonen bestaan. Ook binnen gebouwen 
worden functies bij voorkeur gemengd.

FUNCTIES VERDRAGEN ELKAAR  
IN REDELIJKHEID
Wonen in het gebied kan op gespannen voet 
staan met de gewenste recreatieve en culturele 
functies, zoals de evenementenlocatie en de 
historische werf, door bijvoorbeeld geluid- en 
andere overlast. Waar dit zich zou kunnen 
voordoen, moet daar in de planvorming al 
rekening mee gehouden worden. Oplossingen 
mogen niet onevenredig ten koste gaan van de 
recreatieve en culturele functies.

ONTWIKKEL HET GEBIED 
ORGANISCH
Ontwikkel het gebied niet vanuit een statisch 
eindplan, maar ga uit van een globaal eindbeeld 
dat stapsgewijs gerealiseerd wordt. Kansen die 
zich tijdens de ontwikkeling voordoen kunnen 
daardoor benut worden en er kan bijgestuurd 
worden wanneer ingrepen meer of minder 
succesvol zijn.

MAAK ENCLAVES IN HET GROEN
Gebouwd programma is te gast in het uiter-
waardepark en vormt ‘kamers’ in het groen. De 
afbakening tussen deze enclaves en het omlig-
gende landschap is scherp. Tussencategorieën 
zoals plantsoenen en ander stedelijk groen 
ontbreken daarom. De enclaves hebben elk hun 
eigen identiteit en sfeer.

HET LANDSCHAP IS VAN IEDEREEN
Een groot areaal privaat terrein dat nu nog 
gesloten is voor publiek wordt vrij toegankelijk. 
Ook binnen de programmakamers wordt 
de ruimte tussen de bebouwing openbaar. 
Bovendien worden bestaande en nieuwe 
oevers publiek domein, dus géén plek voor 
privé-tuinen of extra woonschepen.

STREEF NAAR DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is het streven bij alles wat er 
in het gebied plaatsvindt. Dat betekent naast 
meer ruimte voor de rivier en een positieve 
groenbalans onder meer: energie neutraal 
bouwen, zelfvoorzienendheid in energie en 
bevorderen van biodiversiteit.

BEPERK AUTOVERKEER
In de dynamische zone komt er een fijnmazig 
netwerk van verbindingen voor voetgangers en 
fietsers, ook per boot. Ontsluiting voor de auto 
heeft een informeel karakter en is primair voor 
bewoners en hun bezoekers. Er wordt hierbij 
gebruik gemaakt van bestaande tracés. De 
intensiteiten worden beperkt tot die van een 
woonstraat. Bij voorkeur wordt het principe 
van shared space toegepast.

PARKEER IN DE ENCLAVES
Parkeren wordt opgelost onder of in de 
gebouwen (Stadsblokken), of binnen de 
architectonische ensembles (Meinerswijk). 
Bezoekers parkeren bij woningen, horeca, 
culturele en andere voorzieningen is in 
beperkte mate mogelijk op een aantal 
zorgvuldig te bepalen plaatsen binnen de 
enclaves.

De 12 uitgangspunten van het uitwerkingskader



Natuurlijk
Natuur blijft natuur: er wordt niet gebouwd 
in het natuurgebied Meinerswijk. En er komt 
maar liefst 56 hectare nieuwe natuur bij. Er 
wordt ruimte voor de rivier gecreëerd. Een ver-
hard en bebouwd bedrijfsterrein aan de rand 
van Meinerswijk wordt een natuurlijk eiland. 

Cultureel
Arnhem is een cultureel bruisende stad. Doel 
is om ook Stadsblokken-Meinerswijk aan-
trekkelijk te maken voor culturele initiatieven, 
door bijzondere bestaande panden en de oude 
havens een culturele functie te geven.

Recreatief
Stadsblokken-Meinerswijk wordt het grootste 
uiterwaardenpark van Europa. Alle hekken en 
verbodsbordjes verdwijnen. Stadsblokken- 
Meinerswijk wordt dé plek waar Arnhem het 
hele jaar door recreëert. Waar gefietst wordt 
langs de Rijn, gezwommen in de nieuwe 
nevengeul en gesport in een dynamisch 
rivierduinpark. Waar gegeten en gedronken 
wordt aan een hippe haven. En waar mooie 
stadsstranden, nieuwe ooibossen en nieuwe 
moerasoevers een lust voor het oog zijn voor 
natuurliefhebbers. 

Toegankelijk
De helft van Meinerswijk is geen eigendom van 
de gemeente, maar van KWP. Grote delen van 
het natuurgebied zijn nu niet toegankelijk voor 
de Arnhemmer. Dat verandert met dit plan:  
142 hectare (96% van de grond van KWP en 
twee keer de oppervlakte van Sonsbeek) wordt 
aan Arnhem gegeven. Zo krijgt de gemeente 
een enorm aaneengesloten uiterwaardenpark 
in handen, dat in de toekomst mogelijk zelfs een 
nationaal park wordt.

Kleinschalig bebouwd
Op dit moment is al 0,84% van Stadsblok-
ken-Meinerswijk bebouwd. De bebouwing 
neemt met maximaal een half voetbalveld toe 
tot 0,99% van het totale gebied. De rest blijft 
dus onbebouwd. Woningbouw komt er alleen 
op nu al bebouwde, verharde, verwaarloosde 
of zwakke plekken. De kwaliteit van het gebied 
wordt verbeterd en er wordt levendigheid 
geïntroduceerd. Op een duurzame manier die 
past binnen het groene karakter van Stadsblok-
ken en Meinerswijk.

Meer natuur, cultuur, recreatie en het aanpakken van de zwakke plekken: 
dat is de visie voor Stadsblokken-Meinerswijk. Arnhem krijgt een toe-
gankelijk en aaneengesloten natuur- en recreatiegebied – het grootste 
uiterwaardenpark van Europa. Om dit te kunnen financieren, is klein-
schalige bebouwing van minder dan 1% van het totale gebied nodig: in de 
Gebiedsvisie uit 2012 is namelijk door de gemeente en Arnhemse burgers 
afgesproken dat alle plannen betaald moeten worden met inkomsten 
uit het gebied zelf. Dus zonder dat inwoners van Arnhem voor de kosten 
opdraaien. Alleen dan kan de visie voor het gebied uitgevoerd worden en 
krijgt het gebied eindelijk een duurzame toekomst.
 

WANNEER U ‘JA’ STEMT
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