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participatie
en planning
Het begrip participatie is op vele manieren te
interpreteren. Het is daarom heel belangrijk dat er

Zijdekwartier

voor aanvang van het participatieproces richting
een omgeving helder is wat participatie voor het
project inhoudt en welke planning daarbij hoort.

Participatie moment

planning
De verwachte globale planning van Zijdekwartier
maken we op dit paneel zichtbaar. Je ziet hoe
het ontwerpproces verloopt, hoe dit aansluit op

Voorlopig ontwerp
Stedenbouwkundigplan
(VOSP)

Stedenbouwkundig plan
(SP)

juli 2021

6 april 2022

Uitvoeringsontwerp (UO)

Omgevingsvergunning

Voorlopig ontwerp (VO)

Ontwerp bestemmingsplan

Deﬁnitief ontwerp (DO)

Vaststelling
bestemmingsplan

de gemeentelijke procedures en wanneer de
participatiemomenten plaatsvinden waarmee we
feedback ophalen.

eind 2022

Realisatie
eind 2023
Voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan (VOSP) (juli 2021)
Het eerste moment om mee te denken met het project Zijdekwartier.
Presentatie van de eerste schetsontwerpen.
Ideeën en aandachtspunten ophalen om de richting t.a.v.
de ontwerpthema’s te bepalen om tot een VOSP te komen.
Stedenbouwkundig plan (6 april 2022)
Het tweede moment om mee te denken met het project Zijdekwartier,
waarbij we in het nieuwe ontwerp laten zien hoe de opgehaalde ideeën
en aandachtspunten op het ontwerp stedenbouwkundig plan
zijn verwerkt.
Toetsen van de nieuwe details van het schetsontwerp: waar liggen
mogelijkheden voor een beter (voorlopig) ontwerp?

Participatiemoment:
-

Uitleg participatie
Ideeën en aandachtspunten ophalen om
richting t.a.v. de ontwerpthema’s te bepalen.
Kaders en integrale planning.

-

Participatiemoment:
-

participatieladder

-

Adviezen VOSP ronde terugkoppelen ;
wat is opgehaald en wat wel/niet meenemen in het vervolgontwerp?
VOSP laten zien (nieuwe details)
Ideeën en aandachtspunten ophalen o.b.v. de ontwerpthema’s om het
DO te maken
Kaders en integrale planning

Voorlopig ontwerp
In deze fase werken we van een stedenbouwkundig plan naar een
voorlopig ontwerp, waarbij de opgehaalde ideeën en aandachtspunten
uit het tweede participatiemoment worden verwerkt.
Op basis hiervan kunnen we aan de slag met het opstellen van het
deﬁnitief ontwerp

Voor de ontwikkeling van Zijdekwartier wordt, in
overleg met gemeente Arnhem, gekozen voor optie
2 om participatie met de omgeving vorm te geven.

Optie 1: informeren
Ontwikkelaar en gemeente bepalen zelf het ontwerp
en informeren de omgeving.

Optie 2: adviseren
Ontwikkelaar werkt vanuit gemeentelijke en
commerciële kaders aan het ontwerp en betrekt de
omgeving in een vroeg stadium om mee te denken
t.a.v. kansen, aandachtspunten en ideeën voor de
ontwikkeling.

Ontwerp bestemmingsplan
Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan. Hier kan middels
zienswijzen op worden gereageerd.

Deﬁnitief ontwerp - Eind 2022
Het derde moment om mee te denken, waarbij we in het deﬁnitief
ontwerp laten zien hoe de aandachtspunten en ideeën op het schets
ontwerp zijn verwerkt.
Het deﬁnitieve ontwerp wordt ingediend bij de gemeente Arnhem voor
het verkrijgen van de omgevingsvergunning.
Participatiemoment:
-

Optie 3: co-creatie
In samenwerking met potentiele kopers/mede-eigenaren van gronden wordt er gezamenlijk met de
ontwikkelaar en de gemeente ontwikkeld. De omgeving wordt meegenomen in het ontwikkelproces en
wordt geinformeerd (optie 1) of denkt mee (optie 2).

Adviezen uit het tweede participatiemoment terugkoppelen;
wat is opgehaald en wat wel/niet meenemen in het vervolgontwerp
DO laten zien (nieuwe details)
Kaders en intergrale planning

Vaststelling bestemmingsplan

Omgevingsvergunning
Het verkrijgen van de vergunning voor het ontwikkelen van Zijdekwartier

Uitvoeringsontwerp
We stellen de uitvoeringstekeningen (ontwerp- en detailtekeningen) op
van wat er gebouwd gaat worden.
Voorbereidingen worden getroﬀen.

Start realisatie
Start van het project Zijdekwartier.
We brengen en houden alle stakeholders op de hoogte, inverntariseren
in de omgeving waar aandachtspunten zitten en communiceren de
kaders en planning van het project.
Participatiemoment:
-

Verwachtingen managen
Planning voortgang
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Groen
Behoud huidige bomen op het terrein

bloemenpartij

Samen met een ecoloog, boomkwaliteitsteam Arnhem en de beheerder van de
Pioniersvegetatie in plangebied

gemeente wordt in de uitwerking bepaald waar welk type beplanting en bloemen
worden toegepast.

Speelplekken voor kleine kinderen
Legenda
Boom bestaand
Boom te kappen
Nieuwe boom (inheemse beplanting)
Heester
Bosplantsoen (inheemse beplanting)
Vaste planten
Binnentuin
Kruidenrijk gras (inheemse beplanting)
Gemaaid gras
Ruigte (inheemse beplanting)

Bomencarré

De nu aanwezige bomen zijn door een onafhankelijke bomendeskundige beoordeeld op de huidige conditie en
levensvatbaarheid. De gezonde bomen met een goede levensverwachting zullen, indien mogelijk, gehandhaafd blijven. Het
bomencarré rondom het huidige parkeerterrein zal zoveel mogelijk intact blijven.
Er zullen speelplekken opgenomen worden door middel van natuurlijke houten
elementen zoals boomstammen. Er is nog geen speciﬁeke plek vastgesteld. Dit wordt
uitgewerkt in het inrichtingsplan.

Doortrekken groene karakter van de wijk naar de hoogbouw

bankjes

Uitvoering in hout. Er is nog geen speciﬁeke plek vastgesteld. Dit wordt uigewerkt in
het inrichtingsplan.

Opnemen nestgelegenheid gierzwaluw?

In zowel het westelijke gestapelde deel als het oostelijk grondgebonden deel loopt het landschap door. Ter plaatse van de
appartementen zijn er naast de groene doorsteken/paden ook twee collectieve binnentuinen. Dit wordt in een latere fase van
het ontwerp ook zichtbaar gemaakt.

Dit advies wordt, in overleg met een ecoloog, meegenomen in het inrichtingsplan van
de locatie. Daarbij komen de nestvoorzieningen voor zwaluwen ook aan de orde.
Indien deze soort aanwezig of gewenst is, zullen de ingebouwde nestkasten tussen
de 3 à 10 meter hoogte zitten en zijn gesitueerd op de noordoost- of oostgevel ivm
zeer beperkte bezonning.
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wonen
Gebouwhoogte aangepast
Op basis van de feedback uit de eerste participatieronde is de hoogte aangepast
van 70 naar 60 meter.
High Park
ca.80m

C2 Kernheim
ca. 79m

ca. 60m
De Grote Enk
ca. 36m

Velperweg

Entreeplein

impressie vanuit balkon grote enk

De Loper

Het spoor

Bouwmassa

Legenda
tot 19 bouwlagen (cat. II)
tot 10 bouwlagen (cat. I)
tot 7 bouwlagen (cat. I)
tot 4 bouwlagen
< 2 bouwlagen

< 60 m
< 30 m
ca. 21 m
ca. 12 m
<6m

Welk effect heeft de voorziene hoogbouw in het
noordwesten van het plan op het uitzicht van omwonenden, in het bijzonder de Grote Enk?

Is het mogelijk de geplande bouwhoogte van
de hoogbouw te verplaatsen of verdelen over
meerdere torens?

Om dit te visualiseren is het mogelijk om tijdens deze bijeenkomst met een VR-bril rond te lopen in

De positie van de hoogbouw is op basis van de gemeentelijke Gebiedsvisie van het Akzo-terrein

de nieuwe omgeving zodat zichtbaar wordt wat de eﬀecten zijn. Dit kan ook op een later moment op

en de historie bepaald. De Gebiedsvisie geeft aan dat er aan de noordzijde van Zijdekwartier een

aanvraag in het Portierswachtershuisje wanneer het projectteam daar zijn intrek neemt.

orientatiepunt moet komen, zodat bij het oprijden van de Tivolilaan de nieuwe wijk goed zichtbaar
is. Vanuit de historie is de positie van het hoogste gebouw een markering van de plek waar ook de
vroegere ENKA-toren heeft gestaan.

Impressies schematische volumes

Zicht vanuit spoordijk

Zicht vanuit Vosdijk

Zicht entree Tivolilaan (links grote Enk)

Zicht vanuit Beeldhouwerstraat

Kruising Plattenburgerweg - Beeldhouwerstraat

Kruising Plattenburgerweg - Johan van Arnhemstraat
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Wonen
Welke woningtypen?
Legenda
grondgebonden woningen (90-100)
verschillende typologiën in 2-4 lagen,
waaronder starters, stads, eengezinsen levensloopgeschikte woningen
appartementen (450 - 500)
cluster Noord: 235 - 260 woningen
cluster Zuid: 175 - 200

In Zijdekwartier komen appartementen (40 m2 - 120 m2) en grondgebonden woningen
(tussen- en hoekwoningen; 105 m2 - 190 m2) in zowel de (sociale) huur- als koopsector.

Welk effect heeft de voorziene hoogbouw in het noordwesten
van het plan op daglicht, zonlicht en schaduwwerking?
Bij bezonning van de ontwikkeling van Zijdekwartier gaat het om voldoende zongarantie voor een goed woon- en leefklimaat. Met de positionering van de gebouwen en de massa
van de gebouwen hebben we hiermee rekening gehouden. Binnen de hoofdopzet hebben we aan noordzijde van de locatie de hoogteaccenten geplaatst. Zware schaduwwerking
op andere gebouwen binnen Zijdekwartier wordt op deze wijze geminimaliseerd. De schaduwwerking voor omliggende woongebouwen is door de grote open ruimte aan de
noordwestzijde van de appartementen niet tot nauwelijks aanwezig.
Bezonning - Langste dag: 21 juni

05:45

09:30

zonsopkomst (05:21)

13:38

17:30

21:30
zonsondergang (21:59)

hoogste punt

Bezonning - Kortste dag: 21 december

09:15
zonsopkomst (08:41)

10:45

12:34
hoogste punt

14:00

15:45
zonsondergang (16:32)
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Mobiliteit
Zorgt de ontsluiting via de Tivolilaan van Zijdekwartier voldoende voor een adequate verkeersdoorstroming?

Hoe is er voorzien in fietsparkeren?

Tivolilaan

Legenda

Loper

g
Ringwe

Legenda

Auto (doorgaande route)
Auto (bestemmingsverkeer)

Fiets (doorgaande route)
Fiets (bestemmingsverkeer) & lopen

Fiets (doorgaande route)

Fiets parkeren gestald (in gebouw)

Fiets (bestemmingsverkeer) & lopen

Fiets parkeren privé (berging)

Lopen
Eventuele langzaam verkeer verbinding

Fiets parkeren openbaar
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Laadvermogen Tivolilaan / kruispunt Velperweg is door Goudapppel berekend en door de gemeente geaccordeerd. Zowel

Fietsparkeren wordt zoveel mogelijk opgelost binnen de bouwblokken of in de bebouwing zodat de geplaatste ﬁetsen geen

de Tivolilaan als de kruising Velperweg kan de verkeerstroom van het Zijdekwartier aan.

verrommeling van de openbare ruimte veroorzaken. De ﬁetsparkeerplekken in de bebouwing moeten zodoende op logische
plekken (zoals bij de entree van het gebouw) gesitueerd worden en goed zichtbaar zijn.

Hoe wordt voorkomen dat parkeeroverlast wordt verplaatst
naar de omliggende wijken?

Hoe wordt geluidsoverlast voorkomen?

Groene aankleding parkeerhub

De geluidsbelasting vanaf het spoor wordt doormiddel van het parkeergebouw en de hogere dove gevel langs het spoor

Er wordt momenteel een mobiliteitsvisie / parkeervisie geschreven door Goudappel en deze zal door de gemeente worden

afgeschermd. Eventueel nog resterende te hoge geluidsbelasting bij noordelijker gelegen gevels worden met maatregelen

beoordeeld. Uitgangspunt is een autoluwe wijk.

in de gevel opgelost.

Hoe wordt de verkeersveiligheid geborgd bij Jozef Sartoschool als
een deel van de ontsluiting straks via de Maria van Gelrestraat gaat?

Is een extra ontsluiting naar de Vosdijk en/of merwedeterrein
mogelijk?

Een klein gedeelte van de woningen aan de Plattenburgzijde wordt ontsloten via de Beeldhouwerstraat ter hoogte van de

De Vosdijk valt buiten de eigendomsgrenzen van KlokGroep/ BPD en er zal vooralsnog geen extra auto ontsluiting komen

Maria van Gelrestraat. De omgeving van de Jozef Sartoschool valt buiten het plangebied. Wij brengen dit bij de gemeente

via de Vosdijk. Mogelijk zal er in de toekomst voet- en ﬁetsverkeer over de Vosdijk worden ontsloten. Onderdoorgang naar

onder de aandacht.

het Merwedeterrein ligt op de gronden van Prorail. Door de gemeente is dit al bij de totstandkoming van de Gebiedsvisie
van het Akzo-terrein onderzocht en is voor dat moment niet kansrijk geacht. Wel is er in het ontwerp rekening mee gehouden
dat als er ooit een onderdoorgang zou komen, deze op de wegstructuur van Zijdekwartier kan aanhaken.
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Klimaatbestendig
en duurzaamheid

Hemelwaterafvoer met noodbassins

Waterdoorlatende verharding

Dit wordt in een verdere ontwerpfase beoordeeld en meegenomen waar mogelijk.

Duurzame verlichting

Het hemelwater in Zijdekwartier wateren we oppervlakkig af en proberen we zo lang mogelijk vast te houden, zodat we
in droge perioden de beplanting kunnen bewateren. Denk bijvoorbeeld aan wadi’s voor natuurlijke wateropslag. Door het

De openbare verlichting zal voldoen aan de eisen zoals door de gemeente Arnhem

hemelwater oppervlakkig af te wateren hoeven we geen extra hemelwaterafvoer onder de grond aan te leggen, waardoor

wordt gesteld. Hierbij wordt ook duurzaamheid niet uit het oog verloren.

we meer ruimte in de straat hebben voor bomen.

Aanleggen collectieve warmtevoorziening bijv. WKO of
door gebruik te maken van het aangrenzende datacenter
Huidige gemeentelijke visie is om de restwarmte van het datacentrumin in te zetten voor de bestaande omliggende woningen
in Plattenburg. Dus niet voor de nieuwbouw van Zijdekwartier. Er wordt momenteel onderzoek gedaan hoe Zijdekwartier
wordt verwarmd.

Wordt het Zijdekwartier energieneutraal
gebouwd? Welke rol heeft circulariteit?
Zijdekwartier wordt gebouwd volgens het Bouwbesluit waarin eisen vastliggen
t.a.v. energiezuinigheid. De belangrijkste eisen bij nieuwbouw zijn de eisen voor
Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). In de Woondeal Arnhem-Nijmegen is

Is er verontreiniging?

afgesproken dat er per ontwikkelproject 25% circulair gebouwd gaat worden. Hoe dit

Sinds 1985 zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat door de bedrijfsactiviteiten

in de praktijk vorm krijgt, wordt in een later stadium uitgewerkt.

bodemverontreiniging is ontstaan. Dat betreft verontreinigingen met PAK, zware metalen, minerale olie en PCB’s. Bij de
herontwikkeling van de 5 ha nabij het spoor tot “Wonen” worden deze bodemverontreiniging aangepakt, zodat daarna de
locatie geschikt zal zijn voor het beoogde doel. Men kan er daarna veilig wonen, tuinieren en leven.
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Herontwikkeling portierswachtershuisje
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De architectuur zal mogelijk verwijzingen krijgen naar het industriële verleden van Zijdekwartier, maar bovenal aansluiten bij

Het portierwachtershuisje is inmiddels opgeknapt en we zijn in afwachting van de aansluiting van water en elektra door de

de wensen van vandaag.

nutspartijen. Wanneer de aansluiting gereed is, zal het projectteam van Zijdekwartier een deel van de tijd aanwezig zijn in
het huisje en met elkaar samenwerken aan het ontwerp van Zijdekwartier. Het is de bedoeling dat het Portierswachtershuisje
op termijn wordt ingezet voor andere doeleinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan horeca. Bij interesse om dit initiatief op te
starten en te exploiteren, meld u dit dan bij ons, zodat we dit verder met de initiatiefnemer kunnen onderzoeken.

mogelijke uitbreiding historische route met info bordjes
Villa’s
Roosje
De Enk
gehoorzaal
herdekingsmonument
portiersloge
Aanhaken op bestaande routes

toren en ei

energiecentrale
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voorzieningen
Gezondheidscentrum

KDV
Jozef Sarto School

RijnIJssel

Teijin
Legenda
zoekgebied dynamische plintfuncties
onderwijs
bedrijven

Sportpark Molenbeke

bedrijven (kleinschalig)
religie
sport

programma waar geen
ruimte voor is:

Mogelijk programma

- Gymschool voor Josef Sartschool
- Kleine supermarkt

Speelvoorzieningen

Horeca en
maatschappelijke
voorzieningen

Flexplekken/
werkplekken

Binnentuinen

Ateliers

Aﬂeverpunt
voor pakketdiensten
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