
Opmerkingen van de Vereniging Vrienden van Sonsbeek op het beleid en visie plan van de 
gemeente Arnhem en Bureau Strootman. Wij waarderen onze inspraak zeer en zien met 
belangstelling de effecten op de plannen van de volgende versie 
 
Reactie op de presentatie (50% versie) punt voor punt. 
 
1 Beplanting  
Akkoord met herstellen en aanleggen met Vista’s. Geen dood hout in het zicht.  Mooi gazon 
Akkoord met laanherstel. Denk aan biodiversiteit en duurzaamheid (mogelijk watergebrek in 
de toekomst)  
 
2 Open ruimtes  
Akkoord om landbouw meer natuurinclusief te maken. Biologische landbouw lijkt ons tevens 
aangewezen. Meer hooilanden met gemaaide randen. Ligweides prima. 
Evenementen: is er een onderzoek gedaan naar / behoefte peiling gedaan ? Wat, waar en 
hoe vaak? De VvS is van mening dat de huidige evenementenlocaties voldoende aanwezig 
zijn : de Ronde Weide en het gras aan de zijkant en voorzijde van de Witte Villa. 
Hoe meer locaties er gecreëerd worden hoe meer behoefte er gekweekt wordt.  Denk aan 
de overlast van de omwonenden.  
Evenementen locaties : beperken tot Ronde Weide en gebied rond de Witte Villa : grasveld 
aan de zijkant en voorzijde (talud). Er moeten ons inziens geen andere locaties bijkomen. 
Ook het hertenkamp moet blijven en is niet geschikt als evenementen locatie mede wegens 
de grote overlast van de bewoners aan de overkant van de Apeldoornseweg.  Is er wel 
behoefte aan een extra evenementenlocatie? Zie onze bovenstaande opmerkingen over 
behoefte-raming.  
 
3 Padenstructuur  
Akkoord aanpassen kruisingen voor voetgangers. Wij zijn van mening dat de Parkweg 
afgesloten moet worden  voor doorgaand autoverkeer, bij voorbeeld met beweegbare 
paaltjes. De Parkweg blijft dan gewoon doorgankelijk voor hulpverleners  zoals ambulances, 
politie, brandweer etc.  
De Parkweg wordt een fietsstraat met ook ruimte voor wandelaars. De Parkweg is nu voor 
autoverkeer een racebaan die te gevaarlijk is voor space sharing.  Autoverkeer en fietsers 
samen op de baan maakt de fietsers zeer kwetsbaar. 
 
Het park is er in eerste instantie bestemd voor de wandelaar. De fietser wordt gedoogd. Dat 
moet zo blijven. Kinderen, mensen die slecht ter been zijn, bejaarden moeten ongehinderd 
en vrij kunnen wandelen. De VvS is tegen shared space paden.  
De belijning en slijtlaag aanpassen is oke.  Halfverharding : prima. Dit lijkt ons erg 
onderhouds gevoelig zeker bij forse regenval en het verval in de parken die paden soms kan 
veranderen in waterstromen.  
De paden doorgankelijk maken voor kwelwater is een prima idee. Graag met materiaal dat 
past bij de bovenlaag van de paden zodat de kleuren “blenden “. 
 
 
 
 



4 Zonering  
Nieuwe iconische bestemming in Gulden Bodem. Interessant.  
De VvS maakt bezwaren tegen het anders invullen van het hertenkamp. Dit is voor de 
bezoekers, zeker kleine kinderen met (groot) ouders een trekpleister. Deze moet behouden 
blijven.  
Evenementen :  er zijn nu al twee gerichte locaties met voorzieningen (gebied rond Witte 
Villa en de Ronde Weide).  Meer locaties lijken ons niet nodig en geven een grote belasting 
aan het park. Zie onze opmerkingen bij punt 2. 
Een coördinator voor de evenementen aanstellen is volgens de VvS een uitstekend idee. 
Over evenementen is er de laatste jaren veel discussie geweest en zijn er veel klachten 
geweest van omwonenden : overlast en lawaai.  
Het is noodzakelijk dat er een goed evenementen-beleidsplan komt waaraan alle partijen 
zich houden. Het is belangrijk dat dit plan ook gehandhaafd wordt. Daarnaast is een actuele  
evenementen-kalender zeer gewenst. 
 
  
5 Entrées  
De VvS is het eens met het aanpassen van de Entrées.  Denk hierbij ook aan de Entrée bij de 
Molenplaats, naast alle andere ingangen die in de presentatie getoond zijn. Samenhang in 
hekwerken, aanpassen naamborden en uniform maken : prima. 
 
6 Water en sprengkoppen 
Akkoord met ontwerp van beëindiging van sprengkoppen .  
 
B Plankaart inzoom per deelgebied.  
 
Terrein tussen watermuseum en witte watermolen ontwikkelen : wat wordt daar precies 
mee bedoeld?  
Uitzichttoren Belvedère eigentijds verhogen : goed idee om het uitzicht vanuit de toren te 
herstellen/ te behouden.  Geen kappen van boomtoppen  
Pad verleggen naar Witte Villa : oke. 
Eiland in de grote vijver : scheve boom weghalen en struiklaag ontwikkelen : oke.  
Drijvend podium verplaatsen naar elders in park? De VvS vraagt zich af wat de reden daartoe 
is. Het blijkt toch een trekpleister te zijn.  
Clump bij de boerderij aanpassen : oke.  Zichtlijn naar wildbaan herstellen : oke. 
 
Barokke terrassenbaan herstellen.  Herstellen van de taluds: akkoord met voorstel : 
noordelijk deel terrassen herstellen met verstevigde taluds  en zuidelijk deel met behoud 
van huidige beplanting.  Geen versteende taluds, zoveel mogelijk “onzichtbaar” herstellen.  
Specials in het talud : speels. Echter niet teveel en te opvallend. Zorg voor behoud van 
oorspronkelijke karakter. 
 
Geen evenementenlocatie in de opslag bij woning tegenover de boerderij.  
 
Vista’s herstellen bij Zijpendaal : prima  
Gulden Bodem: plannen akkoord 
 



Algemeen  
Graag ook aandacht en plannen voor het parkmeubilair : prullenbakken, banken , 
fietsenstalling, bewegwijzering etc.  
 
 
Arnhem, 24 april 2022 


