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INLEIDING
‘De barbaarse schoonheid van
de wildernis zelf’
De Rijksmonumentale parken Sonsbeek, Zijpendaal
en Gulden Bodem voegen een unieke groene
kwaliteit toe aan de stad Arnhem. De bijna 200
hectare aan prachtige bossen, indrukwekkende
watervallen, historische bouwwerken en spannende
doorkijkjes vormen tezamen een topvoorbeeld van
een romantisch landschapspark: een arcadisch
landschap dat zijn weerga in Nederland niet
kent. De ligweide, Steile Tuin, gezellige horeca
en keur aan evenementen zorgen ervoor dat het
park iedereen iets te bieden heeft. Een blokje om,
even de hond uitlaten of een lange boswandeling:
dankzij de prominente ligging van de parken nabij
de stadskern aan de ene kant, en grenzend aan het
Veluwemassief aan de andere kant, vormen ze een
groen toevluchtsoord voor álle Arnhemmers.
De parken waren oorspronkelijk buitenplaatsen
op een landgoed en zijn nu stadsparken met de
status van rijksmonument. De parken en een aantal
aangrenzende wijken maken sinds 2007 deel uit van

het rijksbeschermd stadsgezicht Sonsbeekpark e.o.
Daarnaast maakt het groen deel uit van het Gelders
Natuurnetwerk. De unieke combinatie van landschap
en cultuurhistorie in de parken, tuinen en bossen
maakt Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem zeer
geliefd. De almaar toenemende bezoekersaantallen
zijn daar het bewijs van. Hoewel de parken
onverminderd populair zijn bij hun bezoekers, is
op sommige plekken ook slijtage of een eerste teken
van verval zichtbaar. Op die plekken is op (korte)
termijn actie nodig om de parken hun oude luister
terug te geven, en bestendig te maken voor de
toekomst.
Deze tijd heeft laten zien hoe belangrijk groen
is voor mensen: om naar buiten te kunnen, te
bewegen en te recreëren. Alle reden om zuinig
om te gaan met het unieke groen in en rond de
stad. Daarnaast is er ook de urgentie om groen
in te zetten als middel tegen de gevolgen van de
klimaatverandering en groeit de wens om groen
vanuit andere perspectieven te bezien, zoals
klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit stelt
nieuwe eisen aan de inrichting. Het gaat hierbij
niet langer alleen over schoonheid of recreatief
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De parken zijn
prachtig!
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gebruik, maar ook om het optimaliseren van de
bijdrage aan verkoeling of soortenrijkdom in de

Topvoorbeeld van een arcadisch
landschapspark

stad.
De parken zijn dus toe aan een nieuwe visie en
ontwikkelingsplan. Met die nieuwe visie kunnen
we de parken voorbereiden op de toekomst.
Parken zijn immers dynamisch, en aanpassingen of
nieuwe toevoegingen hebben tijd nodig om zich
te ontwikkelen. Door nu met voorstellen te komen
voor de verbetering van de parken, kunnen we de
huidige kwaliteiten van Sonsbeek, Zijpendaal en
Gulden Bodem ook voor toekomstige generaties
veiligstellen, en nieuwe kwaliteiten ontwikkelen.

Opgave
In de hierna volgende hoofdstukken zetten wij een
toekomstvisie en ontwikkelingsplan uiteen voor de

Schilderij Villa Sonsbeek, schilder en datum onbekend

parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem. De
belangrijkste onderliggende vragen zijn: hoe om
te gaan met het monumentale groen in de komende
decennia, en hoe om te gaan met ontwikkelingen
van deze en de toekomstige tijd, zoals het te
verwachten intensievere publieke gebruik, en de te
verwachten effecten van klimaatverandering.
Het document is als volgt opgebouwd:

'De barbaarse
schoonheid
van de wildernis zelf’
Citaat van de Engelse filosoof Anthony Ashley Cooper,

»

Inleiding

»

Visie op de opgave. In dit hoofdstuk worden de

Earl of Shaftesbury, in The Moralist (1709) over het

toekomstvisie op hoofdlijnen voor de parken

Engelse landschapspark in relatie tot baroktuinen

en onze kijk op de opgave uiteengezet.
»

Uitwerking per thema. In dit hoofdstuk worden
per thema de maatregelen beschreven die
moeten worden genomen in de komende jaren.

»

Inzoom per deelgebied. We zoomen in dit
hoofdstuk in op de kaart en beschrijven per
deelgebied de maatregelen.

»

Vervolg. In het slothoofdstuk beschrijven we de
beoogde fasering voor de uitvoering van alle
maatregelen.

Proces
Deze toekomstvisie met ontwikkelingsplan is tot
stand gekomen met medewerking van een groot
aantal zeer betrokken organisaties. In de eerste

Anthony Ashley Cooper
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plaats heeft er veel afstemming plaatsgevonden met

Hoewel Arnhemse beheervisies niet in de

een begeleidingsgroep, met daarin experts van de

gemeenteraad als besluit hoeven worden

gemeente, Vrienden van Sonsbeek, Schouwgroep en

voorgelegd, wordt de visie wel gepresenteerd aan

Gelders Genootschap. Daarnaast waren er meerdere

de gemeenteraad.

wandelingen met de beheerders van het park.
Tijdens drie participatiemomenten - waarbij
de corona-maatregelen noopten tot een soms
aangepaste (digitale) vorm - zijn alle betrokken
organisaties en een selectie van omwonenden
betrokken bij het planproces.
De volgende partijen hebben meegedacht
en mede vormgegeven aan de toekomstvisie:
Schouwgroep Sonsbeek/Zijpendaal/Gulden
Bodem, Waterschap Rijn en IJssel, Vrienden van
Sonsbeek, Groen Arnhem, Werkgroep 'Gebruik
Sonsbeek', Wijkplatforms aanliggende wijken,
Boomkwaliteitsteam, Groenforum, Arnhemse
Bomenbond, Watermuseum Arnhem, Natuurcentrum
Arnhem.

±1800

1937

2021

2071

1971

?

?
2121

Ook de toeschouwers zijn veranderd, en zullen blijven veranderen
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Werken in de geest van de
rijke tuinhistorie met het
vizier op de toekomst
Het oorspronkelijke script kan worden afgeleid
van de huidige situatie en uit oude prenten,
maar biedt ook (beperkt) ruimte voor nieuwe
interpretaties en vertalingen

Calque van Sonsbeek, datum onbekend,
bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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01
VISIE OP OPGAVE
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VISIE OP DE OPGAVE

Aantrekkelijk, biodivers en toekomstbestendig!

1. Werken in de geest van de
rijke tuinhistorie met het
vizier op de toekomst

dan die van 20, 50 of 100 jaar geleden.
•

Sommige elementen spelen een hoofdrol:
die moet je koesteren en dat betekent soms
ook stevig vernieuwen. Positie, vorm en
samenstelling komen hier heel nauw samen.

In de loop van de tijd hebben verschillende

Soms is de waarde van een element (zoals een

ontwerpers ontworpen aan - meestal delen

laan of een clump) belangrijker dan de waarde

van - de drie parken. Dat waren zowel bekende

van zijn onderdelen (de individuele bomen) en

tuinarchitecten, zoals Eduard Petzold (Gulden

is een pijnlijke ingreep nodig om het element

Bodem/Zijpendaal) en - waarschijnlijk - J.D.

voor toekomstige generaties te behouden.

Zocher jr. (Sonsbeek), maar ook eigenaren zelf (Van

•

Andere parkelementen spelen een bijrol, daar

Heeckeren). Het resultaat is drie prachtige parken

kun je flexibeler mee omgaan. Parkelementen

met een veelheid aan historische objecten, met nog

(met parkruimte eromheen) zoals lanen,

altijd een grote schoonheid en aantrekkingskracht.

boomgroepen langs de vijverpartijen of een

Weliswaar zijn alle ontwerpgedachten en

mooie solitair zijn weliswaar zorgvuldig

uitwerkingen nauwelijks op tekening overgeleverd,

gekozen, maar zijn iets flexibeler in hun

maar in deze visie is met kennis en analyse van

ruimtelijke rol, en zijn daarmee vrijer te

de historische tuinkunst en een scherp oog voor

transformeren zolang dit in de geest van het

het huidige situatie gewerkt in de geest van de

parkontwerp gebeurt.

rijke tuinhistorie. Daarnaast zijn er verschillende

•

Het spel van massa en ruimte, van zichtlijnen

historische studies voorhanden die we als basis

en enscenering, dient goed te worden

hebben gebruikt voor de verschillende voorstellen.

geregisseerd. Een regisseur moet het script

Je zou de drie parken kunnen zien als een ‘traag

kunnen dromen en het ruimtelijke spel goed

theater’, met de bomen en andere elementen als

beheersen, en moet ook goed weten wat de

spelers en decor. Iedere gebouw, clump of boom

(on)mogelijkheden zijn en rekening houden

speelt een rol in het ruimtelijke spel, dat zich

met de technische kant van het onderhoud.

afspeelt over een periode van eeuwen en waarvan

En heel belangrijk: hij of zij moet een lang

het einde zich ver buiten onze horizon bevindt.

commitment hebben: in de tijdsduur van het

•

Dat betekent dat de spelers levenslang

trage theater is een periode van 10 jaar

meespelen en dus van gedaante veranderen:

kort. Een mooi historisch voorbeeld van zo’n

van jongeling tot grijsaard.

regisseur is Joseph Paxton in Chatsworth

En het betekent dat alle spelers uiteindelijk

Garden in Engeland.

•

•

•

zullen moeten worden vervangen: hun leven

Neem de tijd: en maak een strategie voor

is eindig, terwijl het theater doorgaat.

verjonging en herstel.

Een goede vervangingsstrategie, waarbij

•

De strategie voor het herstel van beplanting,

schoksgewijze veranderingen zo veel mogelijk

hangt samen met het maken van een heel

worden voorkomen, is daarbij cruciaal.

precies faseringsplan: het scenario. In

Het oorspronkelijke script kan worden afgeleid

het faseringsplan zetten we herstel-/

uit de huidige situatie en oude prenten, maar

herplantmaatregelen uit in de tijd, zodat niet

dat biedt ook (beperkt) ruimte voor nieuwe

in korte tijd op één plek vaak de schop in de

interpretaties en nieuwe vertalingen.

grond moet en schoksgewijze veranderingen

De toeschouwers veranderen ook: de huidige

zo veel mogelijk worden voorkomen. Herstel en

en toekomstige bezoekers (en aantallen)

vernieuwing is een proces dat altijd doorgaat.

hebben andere levens, wensen en verlangens
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2. Draagkracht vergroten,
zoneren en reguleren
Park Sonsbeek c.s. zijn al lange tijd zeer geliefde
stadsparken. Met natuurlijk oneindig veel dank
aan de stichters van de landgoederen, zoals Van
Heeckeren, en de doortastendheid van mensen zoals
directeur gemeentewerken J.W.C. Tellegen. Laten we
ook de toenmalige gemeenteraad in dit rijtje niet
vergeten, die bereid was om in 1899 een groot deel
van het landgoed Sonsbeek aan te kopen en open
te stellen voor publiek. Uit alle ideeën en reacties
blijkt wel hoe groot en hoe breed de betrokkenheid
is van Arnhemmers en van de vele organisaties

Het Park als ‘traag
theater’ waarin elk
gebouw, boom of clump
meespeelt in een
ruimtelijk spel

die zich nauw verbonden voelen bij de parken:
Vrienden van Sonsbeek, Nederlands Watermuseum,
Sonsbeektheateravenue, Sonsbeekpaviljoen,
Sonsbeek Vlotconcerten, De Sonsbeektentoonstelling
(sinds 1949 - een van de eerste internationale
kunstmanifestaties ter wereld), Park Open,
Brasserie de Boerderij, IVN (Stille tuin), de
Volkstuinvereniging, de Scouting enzovoort.
De parken worden al veel bezocht door Arnhemmers
om te wandelen, sporten, te chillen, te picknicken,
voor festiviteiten en evenementen, door scholen,
om te schaatsen, te sleeën enzovoorts. Daarmee
levert het park wat je van een stadspark verwacht:
een prachtig decor om te ontspannen en te
ontsnappen aan de drukte van de stad. Eigenlijk
zoals de landgoedeigenaren het ook voor ogen
hadden. Alleen neemt het aantal parkbezoekers
steeds verder toe, een ontwikkeling die - mede
gezien de verwachte toename van de bevolking van
Arnhem naar 169.000 in 2030 – zal doorzetten.
Het is van belang om goed te blijven kijken naar
ontwikkelingen in de bevolking van Arnhem, in
hoeverre het park nog aansluiting heeft bij de
wensen van die mensen, en in hoeverre het park
die wensen kan faciliteren. Daaraan kan grofweg
worden gewerkt in drie sporen:
-

Draagkracht vergroten: meer bezoekers

De spelers spelen levenslang mee en

betekent vaak meer slijtage. Er zal moeten

veranderen dus van gedaante: van jongeling

worden verkend hoe de slijtage kan worden

tot grijsaard. Alle spelers moeten uiteindelijk

onderdelen eerder te vervangen, door op

worden vervangen: hun leven is eindig, terwijl

de drukste plekken andere materialen toe te

het theater doorgaat.

gazons te vergroten.

beperkt, bijvoorbeeld door sommige

passen of de draagkracht van bijvoorbeeld
-

Zoneren: het is wenselijk om deze bezoekers
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meer te spreiden over de drie parken, zodat

worden. Er moet goed worden onderzocht

de druk minder op Sonsbeek komt te liggen.

welke bestemmingen kansrijk zijn. Het

Enige realiteitszin is daarbij natuurlijk wel

maken van deze bestemmingen moet worden

van belang, gezien de ligging van Sonsbeek

opgenomen in een zonerings- en faseringsplan

ten opzichte van het centrum en de nabije
woonwijken. Maar dit is te regisseren

(zie punt 5).
-

Reguleren: festivals en evenementen nemen

door nieuwe bestemmingen te ontwikkelen

toe en worden door sommigen als overlast

in Zijpendaal en Gulden Bodem, die iets

ervaren. Tegelijkertijd genereren evenementen

te bieden hebben voor het toekomstige

levendigheid en brengen ze publiek in het

publiek en passen in het park. De Steile Tuin

park, wat op zich een goede zaak is. Gezien

op de voormalige midgetgolfbaan is een

de draagkracht van het park is het wenselijk

mooi voorbeeld van een geslaagde recente

om het aantal evenementen te reguleren, en te

toevoeging: dit is een nieuwe bestemming

zoeken naar evenementen die een uitgesproken

in het park geworden. Zo zou ook de oude

relatie met het park aangaan en de draagkracht

moestuin van de Gulden Bodem wellicht een

ervan niet overschrijden.

interessante nieuwe bestemming kunnen

landschap

landschap

Bos: behoud, herstel
en ontwikkeling van
biodiversiteit.

Intensieve parkzone (bij Lorentz monument)

bos +
heuvels

bos +
heuvels

park
Park: parkarchitectuur

Bos (bij Apostelenberg, Sonsbeek)

bos +
heuvels

staat centraal, esthetisch
hoge kwaliteit

Landschappelijke kamers:
natuurinclusief.

landschap

Drie parksferen
Landschappelijke kamer (Grote Weide)

Stem beheer en onderhoud af op sfeer,
identiteit en gebruiksintensiteit
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3. Eén park met drie parksferen
als onderlegger voor het
beheer
De drie parken voelen als één geheel tussen het

parkbeheer, met o.a. de volgende aandachtspunten:
•

Beheer en onderhoud afstemmen op beoogde
sfeer en identiteit:
-

centrum van Arnhem en de Veluwe. Binnen dat

beheerinspanning nodig. Hier motiveren

geheel zijn er drie sferen te onderscheiden, met elk

we keuzes vanuit een fraai beeld,

een eigen ‘repertoire’ aan inrichtingselementen:
•

afwisseling in kleur (kleurenleer Petzold),

Intensieve parkzone. In de lage delen van het

zichtlijnen, mooie vormgeving en

park (het beekdal) rondom de waterpartijen.

eenheid in materialisatie. De intensieve

De parkzone is uitgesproken ontworpen, met

parkzone bestaat uit waterpartijen,

zichtlijnen, coulissen, slingerende paden en

weides, boomgroepen en nadrukkelijk

vloeiende waterpartijen. De parkzone is een

ook de randen van de omliggende bossen,

aangename dwaalwereld met een afwisselende

die immers beeldbepalend zijn voor de

wandeling door mooie ruimtes met verrassende
doorkijkjes.
•

Bos. Het park wordt omsloten door bos. Het bos
ligt vooral op de hogere delen, en zorgt voor
afscherming van park en omliggende wijken. In
het bos zijn vooral in Sonsbeek ook ontworpen
elementen toegevoegd.

•

Landschappelijke kamers. De open ruimtes
bij de Schelmseweg en rond de watermolen
voelen veel meer landschappelijk aan, met
bijvoorbeeld akkers, beweiding en bloemrijke
weides.

De drie sferen zijn wat ons betreft ook in de
toekomst een belangrijke onderlegger voor het

De intensieve parkzone heeft een
hoge kwaliteit, en dus een hoge

arcadische parkwereld.
-

In het bos staat biodiversiteit en natuur
voorop, met af en toe parkelementen.
We maken waar mogelijk en nodig
‘klimaatslimme bossen’: bossen met
een minder monotone samenstelling en
soortensamenstelling die beter bestand
zijn tegen droogte. Bronbossen nemen een
bijzondere plek in. Het zijn ecologisch
zeer waardevolle bosjes met het karakter
van natuurbos, maar gekoppeld aan de
parkzone. We zien het als een aparte
ontwerpopgave om de bronbosjes als
element in het ruimtelijke schouwspel

Opgaven huidige tijd: biodiversiteit, klimaatverandering
Sonsbeek tijdens de hittegolf zomer 2019
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-

te laten fungeren, met behoud van

dat het goed is juist voor deze groepen ook

natuurwaarde en rust.

bestemmingen mee te nemen in de nieuwe

We ontwikkelen de landschappelijke

parken. Mogelijkheden voor picknicken, elkaar

kamers tot natuurinclusieve landbouw,

ontmoeten etc.

met schoonheid als nevendoelstelling

•

•

Het is belangrijk om ook in het ontwikkelen van

(zoals in de grote weide): bloemrijk,

nieuwe bestemmingen te faseren en te blijven

mooie bosranden, mooie solitairen.

vernieuwen. Op die manier kunnen gedoseerd

Natuur, extensieve landbouw en recreatie

plekken worden vernieuwd/hersteld, en kan

gaan hier hand in hand.

tegelijkertijd het aanbod aan bestemmingen in

We dragen er zorg voor dat het park één geheel

gelijke pas blijven lopen met behoeften uit de

blijft: de toekomstvisie moet ervoor zorgen dat

maatschappij. Een mooi voorbeeld hiervan is

mensen het systeem van de drie parken als één
geheel ervaren, en niet als aparte parkachtige

de Steile tuin uit 1999.
•

Sonsbeek heeft al een decennialange traditie

delen, natuurlijke delen en landbouwdelen. De

met (tijdelijke) kunsttentoonstellingen in het

eenheid en een consistente vormgeving van

park. Soms blijven kunstwerken voor langere

randen, zichtlijnen, open plekken, paden, lanen

termijn staan. Een mooi principe, maar er moet

en bos zorgen voor deze eenheid. Met name

worden opgepast dat het geen beeldentuin

in de uitstraling en verbinding van paden valt

wordt. Daarom wordt in principe: kunstwerk

winst te behalen.

erin=kunstwerk eruit gehanteerd.

4. Eenheid in verscheidenheid
Het motto ‘In varietate concordia’ van de Europese
Unie, is ook een belangrijk motto voor de Arnhemse
parken. Naast het versterken van de eenheid
van het geheel van de drie parken, is het goed
de eigenheid van de drie verschillende parken

5. Verbindingen versterken
met omliggende wijken, de
landgoederengordel om de stad
en met het centrum

te versterken. Op dit moment is Sonsbeek heel

De drie parken zijn onderdeel van een grote

karakteristiek, Zijpendaal wat minder en Gulden

landgoederenzone van de Veluwezoom: Gelders

Bodem is bijna onzichtbaar. Tegelijkertijd is

Arcadië. Aangelegd door rijke, stedelijke burgerij

de bezoekersdruk op Sonsbeek hoog, en kunnen

na de middeleeuwen, en vandaag de dag nog

Zijpendaal en Gulden Bodem meer bezoekers aan.

steeds een goede reden om de stad te ontvluchten.

Gemeente Arnhem wil daarom ook aantrekkelijke

Er liggen meer dan 100 buitenplaatsen en

bestemmingen ontwikkelen in Gulden Bodem,

landgoederen in dit gebied dat bestaat uit de

binnen de grenzen van wat het gebied aan kan.

gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en

•

Met name in Gulden Bodem ligt het voor de

Wageningen. Ze liggen als een schil rond de stad:

hand om een nieuwe, passende iconische

Warnsborn, Mariëndaal, Klingelbeek, Klarenbeek

bestemming toe te voegen. Daarmee krijgt ook

etc., en kunnen recreatief en ecologisch nog beter

dit park weer een eigen gezicht. De nieuwe

met elkaar worden verbonden. Enkele voorbeelden:

bestemming moet eigentijds zijn, en aansluiten

•

Verbindingen maken met de

bij wat past bij de bevolkingssamenstelling

landgoederengordel in de omgeving. Mensen

van Arnhem. Alleen zo blijven de relatief

maken verschillende ommetjes: meestal in het

grote groepen jongvolwassenen (18 -26 jaar),

park zelf, soms door de verschillende parken,

volwassenen (27 - 40 jaar) en 55-plussers

soms ook naar omliggende parken. Soms te

in de Arnhemse bevolking verbonden aan

voet, soms te fiets. Op veel plekken kunnen deze

het park. En wat te denken van mensen

verbindingen aantrekkelijker worden gemaakt.

met een migratieachtergrond of mensen in

Bijvoorbeeld de verbinding met Warnsborn

achterstandswijken. Juist voor deze groepen

kan veel aantrekkelijker, zodat een ommetje

vormen de parken een uitkomst. We denken

van stad naar stuwwal naar rivier kan worden
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•

gemaakt aan de randen van de stad.

integraal worden mee-ontworpen in het

De kwaliteit van entrees naar het park is heel

parkontwerp.

wisselend. Sommige entrees zijn prachtig,

•

•

In de loop van de tijd zijn er ook

zoals naar St. Marten en de Burgemeesterswijk,

ontwikkelingen geweest of elementen

andere zijn onder de maat (olifantenpaadjes),

toegevoegd die in onze ogen niet goed passen

zoals in Zijpendaal en Gulden Bodem.

in het parkbeeld. Ongetwijfeld is het zeer

De entrees van het park hebben dus een

moeilijk/onmogelijk daar nog verandering in te

opknapbeurt nodig. Dat geldt eveneens voor

brengen, maar het zijn wel onderwerpen waar

verbindingen naar de eerder genoemde

we graag de discussie nog over willen aangaan.

sportparken en Rijnstate. Het is echt een grote

Bijvoorbeeld:

kans om een mooi wandelommetje mogelijk te

-

Het Lorentz-monument staat in één van de

maken vanuit het ziekenhuis.

belangrijkste zichtlijnen naar de Witte

De Jansbeek ‘ontspringt’ in Zijpendaal en

Villa (ook al was de man heel belangrijk

is recent gedeeltelijk hersteld in de stad.
Er ontbreekt nog één schakel: die tussen de

voor de natuurkunde!).
-

herstelde beek in de stad en het park!

De treurbeuk die enkele jaren geleden
is geplant bij de hangbrug past niet erg
mooi in het parkbeeld van die plek.

6. De tand des tijds: oppoetsen
van de kwaliteiten
De drie parken zijn prachtig, maar ogen op

-

Sonsbeek en Zijpendaal blokkeert het
zicht op het achterliggende water.
-

de komende jaren op allerlei plekken op te

wat stijfjes.
-

enigszins in vergelijking met andere

beheervoorstellen voor groene elementen dus ook
beheer van de ‘harde’ elementen van het park. Een
aantal zaken die opvallen:
•

Elementen zoals trappen, oevers

Het drijvende terras en de meubels
bij Brasserie de Boerderij detoneren

poetsen. Het beheerplan gaat naast herstel/
nadrukkelijk in op vernieuwing, onderhoud en

Het hekje rondom de groep rode beuken
maakt de overigens prachtige boomgroep

sommige plekken wat versleten. Het is daarom
raadzaam om de schoonheid van het park

Het houten hekje op de dam tussen

elementen en bij de parksfeer.
-

De inpassing van speelplekken op een
‘informele’ manier, terwijl de locatie
vraagt om hoge kwaliteit (want parkzone).

(hondenzwemplek), bruggen (Zwanenbrug en het
bruggetje bij de cederlaan) zijn versleten.
•

Mooie zichtlijnen worden geblokkeerd door
beplanting.

•

Het onderhoud van hekken is niet overal goed
en er zijn veel verschillende soorten hekken
aanwezig.

•

De Parkweg is ingericht als aparte autoweg,
met een vrijliggend, dubbelzijdig fietspad
en op sommige plekken ook nog een apart
wandelpad. Dat nodigt uit tot hardrijden, en
doet afbreuk aan het parkkarakter.

•

Het meubilair oogt op plekken sleets, met name
in Gulden Bodem en Zijpendaal.

•

Ontwikkelingen van de huidige tijd, zoals
de glasbakken bij de ligweide, zijn ad hoc
geplaatst, en doen daarmee afbreuk aan de
parkkwaliteit. Ook deze elementen moeten
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Parken
zijn dynamisch,
en aanpassingen
of nieuwe
toevoegingen
hebben tijd
nodig om zich
te ontwikkelen.
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Huidige situatie
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Plankaart
concept 90%-versie 30 augustus 2022

21

2.1

DE PARKARCHITECTUUR IS DE
BASIS
In het beheer van de drie parken staat het behoud

De parkarchitectuur
is de basis bij
beslissingen over
beplanting:
spel van doorzichten en
verrassing, bijzondere
objecten, enscenering,
beslotenheid en open
ruimtes

van de landschappelijke en cultuurhistorische
waarden voorop: de parkarchitectuur. De volgende
uitgangspunten zijn van belang:

Instandhouding
cultuurhistorische waarden
De parken zijn rijksmonumenten. In hoofdzaak
bestaan de parken uit twee delen: een meer open
parkgedeelte rondom het beekdal en een bebost,
dichter parkgedeelte op de hellingen. Het reliëf van
de stuwwal en de beekdalen is sterk bepalend voor
de situering van het landschap (bos, agrarische
gronden en water) en de scènes en taferelen
(o.a. zichtlijnen, dendrologisch bijzondere en
beeldbepalende bomen en lanen en dieren in de
wei). Over de Grote Vijver en de Spiegelvijvers
loopt een zogenoemde wateras. De samenstelling
van de terreinen, lanen, watervallen, fonteinen,
waterpartijen, beek, parkgebouwen, bouwwerken
en tuinornamenten zijn door hun opzet of ontwerp
en het gebruik historisch en architectonisch met
elkaar verbonden en vormen zo één onlosmakelijk
geheel. De verschillende stijlperioden in de
ontwikkeling van de landgoederen zijn zowel in
de gebouwen als de landschappelijke aanleg terug
te vinden. Deze zijn voor inrichting en beheer
leidend, en er zal een deels restaurerende en deels
vernieuwende invulling aan worden gegeven.

Behoud van contrasten
Het park is een lange periode gegroeid in
verschillende fasen tot wat het nu is. De parken
zijn interessanter als deze soms subtiele
verschillen in stand worden gehouden. De rand
van de parken vormt een ruimtelijk contrast: de
ontmoeting van de stad met het groene landschap.
Daarbij is het belangrijk om zichtlijnen en
panorama’s die het mogelijk maken de contrasten te
Zicht op het theehuis

beleven, te behouden.
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huis Zijpendaal

voorm. jachtslot
Gulden Bodem

Tellegenbankje

Witte Villa

Themakaart doorzichten
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Herkenbaarheid en diversiteit
Alleen binnen het kader van de parkarchitectuur is
er ruimte voor natuurontwikkeling. De bestaande
zonering ‘parkbos’ en ‘bos met natuurontwikkeling’
uit beheervisie 2008-2018 zal ook in de komende
periode uitgangspunt zijn. Deze bostypen worden
in het thema ecologie verder uitgewerkt.

Het spel van doorzichten,
vista’s en bijzondere objecten

vanaf het pad liggen. Er kan dus enigszins
flexibel mee worden omgegaan.
-

Zorg voor een fraai en open beeld vanaf het
pad. Heesterbeplanting dient hier te worden
weggehaald, evenals andere verstorende
objecten op de grond, zoals takkenwallen.
Indien nodig kunnen laag hangende takken van
bomen worden verwijderd of opgekroond, naar
oordeel van de beheerder. Er ontstaat dan een
soort vitrage van groen.

Een wandeling door het park is een geconstrueerde
belevenis. De wandelaar beweegt van ruimte naar
ruimte, en onderweg ontwaart zich een afwisseling
van dicht bos, open ruimtes, bijzondere objecten
en lange vergezichten. Paden, beplanting en
objecten zijn heel precies bedacht, en moeten
daarom worden behouden en onderhouden. We
onderscheiden twee soorten zichten:

Vista’s
Vista’s zijn landschapstaferelen die als een prachtig
decor zijn ontworpen vanuit vaste belangrijke

Het doorzicht naar de Palatijn wordt verstoord door de dode boom

plekken: de Witte Villa, huis Zijpendaal en het
Tellegenbankje.
Spelregels:
-

Zorgen voor een fraai decor zonder ‘ruis’. De
focus ligt op het groen, zonder bouwwerken,
zonder dood hout, maar met nette en fraaie
bosranden en een rustig beeld van weides.

-

Doorzichten worden vrij gehouden van
beplanting. Opschot van beplanting wordt
regelmatig verwijderd.

Doorzichten
Bij doorzichten gaat het om een ‘glimp’ op een

Het zicht is recent opengemaakt, maar de takken verstoren het uitzicht

object of ruimte. Objecten spelen hierbij een
belangrijke rol. De wandelaar beweegt zich over
het pad, en vangt zo nu en dan een glimp op van
een object of boom, of een doorzicht naar een
mooie ruimte. Doorzichten zijn diffuser dan vista’s.
Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een glimp onder
de bomen door. Het is hierbij belangrijk dat het
doorzicht op ooghoogte wel mogelijk is.
Spelregels:
-

Een doorzicht ligt niet per se op een vaste
plek, en kan vaak ook enkele meters verderop
Rhododendrons blokkeren het zicht op het eiland in de Fonteinvijver
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Inpassing van erven
Erven zijn onderdeel van een ruimtelijk spel van
het park. Het inpassen hiervan moet gebeuren met
respect voor de parkarchitectuur.

Het zicht op de Wildbaan bij de sprengkop aan de Grote
Vijver wordt geblokkeerd door rhododendrons

Doorzicht herstellen door rhododendrons te verwijderen

Huidige zicht vanaf het Tellegenbankje op Gouverneurswoning

Herstellen van de vista: hekwerk op de dam weghalen, lantaarn
verplaatsen, beplanting weghalen
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2.2

DE RUIMTELIJKE ROL VAN
BEPLANTING

Beplanting vormt de belangrijkste bouwsteen
van een park. Struiken en bomen zorgen voor
verhulling, beschutting, ze kaderen ruimtes en
zorgen voor een vitrage met doorzichten. In de
architectuur van een park is beplanting daarom
heel precies toegepast. Op de kaart staat per
element aangegeven tot welk type dit behoort. Per
type beschrijven we het beoogde ruimtelijke beeld,
en hoe dit moet worden beheerd.

Parkbos / clumps
Het beekdal is vormgegeven in de vorm van scènes
en taferelen van beplanting. Vooral de aanwezige
clumps met heesterbeplanting zorgen voor deze
ruimtelijke beleving. Er is sprake van uitval van
(oude) bomen en verdwenen heesterbeplantingen,
waardoor de ruimtelijke beleving van het beekdal
vervaagt. Bij het parkbos is een mooie belijning
van de randen gewenst, met een stevige opbouw van
struiken en bomen. Brandnetels, bramen, dood hout
en dergelijke doen afbreuk aan het beoogde beeld,
en dienen te worden verwijderd.

Dicht parkbos
Op sommige plekken wordt in het bos een struiklaag
met groenblijvende soorten toegepast. Het
ruimtelijke doel is hier om bepaalde (utilitaire)
functies / gebouwen aan het zicht te onttrekken,
zoals (werk)gebouwen, parkeerplaatsen, trafo’s.
Ondergroei dient heel dicht te zijn, en bestaat uit
groenblijvende heesters zoals taxus, hulst en soms
rhododendron, en langs de Engelse laan uit thuja.

Boomgroepen
Boomgroepen spelen een belangrijke ruimtelijke
rol in het grote geheel. Vanaf ooghoogte is het
mogelijk om door de stammen heen de ruimte
erachter te kunnen zien. Boomgroepen hebben
geen ondergroei, en staan met hun stam in het
gras. Struiken en opslag dienen dus te worden
Zicht op de Witte Villa, gekaderd met beplanting

verwijderd. Sommige boomgroepen functioneren
als markering van een open ruimte, bijvoorbeeld
de rode beukengroep in de weide van Zijpendaal.
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Themakaart beplanting
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Boomgroepen bestaan veelal uit bomen van één
soort, van de eerste grootte. Bijvoorbeeld (rode)
beuk, eik, linde.

Solitairen
In de parken staan veel solitaire bomen. Enkele
solitairen zijn aangemerkt als waardevol, andere
hebben een bijzonder verhaal. Uitgangspunt is
om de bomen zo lang mogelijk duurzaam in stand
te houden. Naast inheemse bomen komen ook

Pas laanherstel heel
gericht toe

bijzondere exoten voor. De vitaliteit van sommige
bomen gaat aanzienlijk achteruit. Her en der
kunnen nieuwe solitairen worden aangeplant,
mits rekening wordt gehouden met zichtlijnen.
Veiligheid van de parkbezoeker en voorkomen
van schade aan monumenten is bepalend voor het
moment van ingrijpen. Solitaire bomen mogen
een onderscheidende uitstraling hebben, zoals in
boomvorm, blad- en bloeikleur, textuur, loof of
naaldsoort.
huidige laan

Bomenlaan
De lanen zijn belangrijke landschappelijke
eenheden. Behoud hiervan is uitgangspunt. Het
moment van laanverjonging wordt sterk bepaald
door de plek van de laan in de structuur, het effect
op de omgeving en het maatschappelijk draagvlak.
Bestaande lanen worden in principe behouden, en
langs een gedeelte van de Engelse Laan is ruimte
voor laanherstel met lindes.
Naast lanen komen ook enkele boomrijen voor aan
sommige randen in het bos. Boomrijen aan randen
vormen een strakke rand van bomen in één soort
met vaste onderlinge afstand. Bestaande rijen

Laanherstel = 50m bos kappen, dus niet overal wenselijk of mogelijk

worden behouden, en langs de Cederallee is ruimte
voor herstel van een gedeelte van de rand.
De Barokke Terrassenlaan is een uitzondering. Hier
moet fors worden ingegrepen om het parkelement
als geheel te kunnen herstellen. We stellen voor
om op de terrassenlaan nieuwe beplanting aan te
planten in de vorm van bijvoorbeeld (sier)kersen
met een grote onderlinge afstand, zodat het gras
eronder kan groeien.
Opgeven laan is dus soms de betere strategie,
pad in het bos wel markeren
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fors ingrijpen is bij de
barokke terassenlaan
noodzakelijk

ruimte voor
laanherstel

lee
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Franselaan

huidige lanen en rijen behouden
- geen dode stammen
- pad van de wandeling
Tellegenlaan/Franse Laan, Engelse
Laan extra aandacht bij onderhoud

Themakaart bomenlanen
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Sortiment en streefbeeld is afhankelijk
van de ruimtelijke rol in het geheel
Parkbos / clumps

Beukenbos

Dicht bos

Boomlaag met bijv. zomereik,

Boomlaag met overwegend

Boomlaag zoals parkbos/clump,

gewone beuk, haagbeuk, gewone

gewone beuk

aangevuld met wintergroene

esdoorn, Noorse esdoorn,

ondergroei zoals hulst, taxus, thuja,

iep, linde, vlier, cornus,

rhododendrons. mahoniestruik

boerenjasmijn, spirea

Verfraaide bosrand

Boomgroep

Solitaire boom

Soorten zoals parkbos/clump,

Parkbomen zonder ondergroei,

Parkbomen zonder ondergroei,

aangevuld met bijvoorbeeld

soms gemengd, soms één soort,

soms met afwijkende

tamme kastanje, paardenkastanje,

bijvoorbeeld eik, linde, (rode) beuk

kroonvorm, bijvoorbeeld

tulpenboom, trompetboom, rode beuk,

eik beuk, tulpenboom,

moerascipres, ceder, mammoetboom,

moerascipres, linde,kastanje,

amberboom, vaantjesboom, magnolia,

ceder, amberboom, magnolia,

kansenboom, toverhazelaar, hibiscus,

katsuraboom

ranonkelstruik, schijnbeuk, sierkers,
sering, sneeuwbal, weigelia
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Boomgaard

Bomenlaan

Wildwal

De boomgaard bestaat uit oude

De meeste lanen bestaan uit

De wildwal bestaat historisch

fruitrassen

(rode) beuk. Soms afgewisseld

gezien uit eiken die regelmatig

met eik. Op enkele plekken

worden afgezet (hakhout)

is laanherstel met linde
mogelijk.

Sierheesters

Heesters met sierwaarde, zoals
rhododendron, hortensia, azalea,
judasboom,

Haag

Liguster
Venijnboom, taxus baccata
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Sierheesters

ooit bedoeld om het wild tegen te houden. Aan

Sierbeplanting langs de randen van het park, bij

de kant van het bos (toen woeste grond) ligt een

parkentrees en in sierperken, is aangeplant in de

greppel en aan de kant van de akker een wal waarop

tijd toen Sonsbeekpark een stadspark werd. Deze

in het verleden een houten hekwerk (recken) stond.

beplanting verdwijnt langzaam uit het parkbeeld.

De wildwal is aangeplant met eiken(hakhout), die

Een voorbeeld hiervan is de beplanting op het

inmiddels zijn uitgegroeid tot grote bomen.

schiereiland rond het ornament (tuinvaas). Op
gerichte plekken worden aanwezige sierheesters

Boomgaard

behouden en nieuwe aangeplant. Sierheesters zijn

Bij de Molenplaats ligt een boomgaard van oude

onderscheidend in bladkleur, textuur, bloei.

fruitrassen. De boomgaard is vrij fors, en op
het moment niet in goede staat. De boomgaard

Hagen

werd in het verleden beheerd door vrijwilligers

In het gebied staan op verschillende plekken hagen.

van de Molenplaats, en nu door de gemeente.

Hagen hebben als ruimtelijk doel om bepaalde

Nu de Molenplaats is overgegaan naar het

zaken buiten het zicht te houden. Rondom de

Natuurcentrum, zou het mooi zijn als het onderhoud

volkstuinen langs de Parkweg schermen de hagen

van de boomgaard door vrijwilligers van het

de tuinen af. Daarnaast worden geparkeerde auto’s

Natuurcentrum wordt gedaan. Met vrijwilligers kan

met een haag uit het zicht gehouden. Sommige

een hoge mate van betrokkenheid worden bereikt.

tuinen zijn omhaagd, zoals bij de Teerplaats,

Onder de fruitbomen ligt bloemrijk gras. Daar

en rondom de Steile Tuin. Voor het beeld is het

kunnen maaipaden in worden gemaaid, zodat een

belangrijk dat hagen geregeld worden geschoren.

wandeling door de boomgaard voor de liefhebber
mogelijk is.

Wildwal
In park Gulden Bodem aan de noordrand van het

Verfraaide bosrand

bos ligt een 150 meter lange Wildgraaf (±1687),

Sommige bosranden die aan een open parkruimte

Stinzen in Sonsbeek, Jeroen Bosch
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in het beekdal liggen, verdienen extra aandacht. In

dwingt ons na te denken over welke bosbomen

het verleden waren bosranden veel soortenrijker

beter tegen de droogte kunnen om daar bij

dan nu. Het aandeel aan naaldbomen is ook

aanplant op te anticiperen.

sterk verminderd. Daarom is het nodig om op

Veel bos in de parken bestaat overwegend uit

verschillende plekken bosranden te verjongen

beukenbos, dat is aangeplant tussen 1801 – 1887.

met een soortenrijke rand. Het streefbeeld is een

Rond het Hertenkamp en in het noordelijke deel

fraaie bonte rand, met verschillende boom- en

van Zijpendaal en Gulden Bodem komen de oudste

heestersoorten met variatie in bloei, bladkleur,

delen voor. Op enkele plekken is jongere aanplant

textuur, naald- en loofsoorten.

aanwezig van na 1900. In het bos van Zijpendaal
en Gulden Bodem (of Gravinnenbos) is de beuk

Bronbos

beeldbepalend en komen daarnaast flinke aandelen

Bij de Grote Waterval van Sonsbeek en in park

eik en grove den voor. In het algemeen wordt in

Zijpendaal liggen twee bronbossen. De bronbosjes

de bossamenstelling gestreefd naar een gemengd

vormen een bijzonder milieu. De bronbosjes

bos. Dat zorgt voor gevarieerder landschappelijke

behoren tot het landelijke en internationale zeer

beleving, en maakt het bos daarnaast ook weerbaar

zeldzame elzenbronbos. Het milieutype kenmerkt

tegen de gevolgen van klimaatverandering.

zich door een ‘rustige’ dynamiek: constant
uittredend basen- en zuurstofrijk water van

Beukenbos

gelijkmatige temperatuur. De boomlaag bestaat

Het bos van Sonsbeek bestaat grotendeels uit een

uit zwarte els, es met een struiklaag van vogelkers

boomlaag van beuken. In grote delen is een nieuwe

en een kruidlaag van o.a. paarbladig goudveil. In

boslaag van jonge beuk aanwezig. Omwille van een

de bronbossen is op dit moment een toename van

ruimtelijk afwisselend beeld en de mogelijkheid

braam en brandnetel. Soorten die niet passen in

om in de toekomst het ‘hallenbos’-effect te kunnen

het bronmilieu, worden verwijderd.

beleven, is het wenselijk om een deel van het bos
niet om te vormen tot gemengd bos. In het hart van

Gemengd bos en naaldbos

het bos, waar de hoogteverschillen spectaculair

Het loofbos is op plekken gemengd met naaldbomen

zijn, wordt daarom het beukenbos behouden.

en met name in Zijpendaal zijn de oude bosdelen
met naaldbomen nog goed herkenbaar, met soorten

Stinzen

als grove den, Japanse lariks, Europese lariks,

In het kader van Sonsbeek 100 jaar stadspark

fijnspar en douglasspar. Op Gulden Bodem zijn

zijn op veel plaatsen stinzenplanten toegevoegd.

de oude grove dennen bijna opgenomen in het

In het voorjaar valt daar nu van te genieten. Om

beukenbos. De indruk is dat het klimaat ook invloed

te kunnen bepalen of op andere plekken nieuwe

gaat hebben op de soortensamenstelling van het

stinzenplanten moeten worden toegevoegd, is

bos. Fijnspar, douglas, thuja en larix gaan in

het wenselijk om de resultaten van de huidige

vitaliteit achteruit, doordat het bosklimaat droger

stinzenbeplanting te evalueren.

wordt. Deze ontwikkeling zal worden gevolgd, maar

Voorbeeld van een verfraaide bosrand (Sheffield park)
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2.3

WATERPARTIJEN EN SPRENGEN

De Sint Jansbeek, een sprengbeek, vormt een
centraal element in de parken en wordt gevoed
door lokaal grondwater: hemelwater dat in het park
en de omliggende wijken in de bodem infiltreert.
In het dal van de beek staat de vegetatie onder

Zorg voor duurzame
waterhuishouding
binnen de kaders van
het park

invloed van het grondwater. Er liggen natuurlijke
kwelplekken met specifieke bronvegetatie,
waaronder de elzenbronbosjes en de Moerasweide.
Door het graven van sprengen werd het debiet van
de beek vergroot. Door delen van de beek ‘op te
leggen’ werd voor watermolens voldoende valhoogte
van het water bereikt.
De flauw hellende oevers van de Grote Vijver
bestaan uit enkamatten, die helaas een toch
minder stabiele ondergrond geven dan gedacht
en daardoor niet de beoogde glooiende oeverlijn
geven. Daarnaast zijn er problemen bij het
maaibeheer. De andere vijvers zijn voorzien van
houten beschoeiingen, die op veel plekken in
slechte staat verkeren. Een enkele oever wordt door
de boomwortels vastgehouden. De steile oevers
van de Spiegelvijvers zijn in de loop van de tijd
geërodeerd door weggevallen bomen. De constructie
van bijna alle oeverlijnen is aan vervanging toe.
Via een fraai stelsel van cascades wordt het water
uit het park naar de beek en vijvers geleid, maar
niet alle goten werken nog goed.
Het watersysteem van de Jansbeek en de oeverlijn
zijn in eigendom en beheer van het Waterschap
Rijn en IJssel. Constructies van duikers en cascades
zijn in eigendom en beheer van de gemeente. Voor
een open doorstroomprofiel van de duikers is
het waterschap verantwoordelijk. In vier vijvers
ligt een fontein. De technische installaties van
fonteinen zouden beter in de beplantingsgroepen
dienen te worden ingepast. In de noordelijke
Spiegelvijver lijkt ook een fontein te hebben
gestaan. Verder zijn er zeven bruggen en een aantal

Spiegelvijver

duikers.
Voor de bescherming van de leemlagen in deze
parkengordel heeft de gemeente in 2015 een
bestemmingsplan Leemlagen vastgesteld. Doel
van de bescherming is voorkomen van aantasting
van de leemlagen en daarmee 'lek' raken van het
hydrologisch systeem.
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Themakaart waterhuishouding
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De sprengbeek is in de Waterwijzer van de

bronvegetatie, en geleidelijke overgangen

provincie Gelderland benoemd als SED-water. Dit is

van laag naar hoog. Veel sprengkoppen zijn

water met een specifieke ecologische doelstelling.

aangeplant met rhododendrons. Deze worden

Hoewel het kwelwater redelijk schoon is, komt op
diverse plaatsen verontreinigd water in de beek,

verwijderd.
-

De sprengkoppen zelf zijn op veel plekken steil,

door directe aanvoer van regenwater afkomstig

en daarmee gevoelig voor erosie (de sprengkop

van o.a. de Zijpendaalseweg en de Schelmseweg.

van Zijpendaal erodeert doordat hier honden

Bovendien wordt het regenwater in de parken zelf

het water in gaan). Het is wenselijk om de

verontreinigd vanuit de landbouwgronden (o.a. de

koppen te versterken, bijvoorbeeld met een

maïsakker op Zijpendaal), door de vele watervogels,

kring van palen, al dan niet in meerdere

het voeren van deze vogels en door hondenpoep.

etages.

De Jansbeek loopt door in de aangrenzende

-

Transvaalbuurt, waar de beek in De La Reijstraat

De sprengkoppen worden periodiek
opgeschoond door het Waterschap.

sinds 2006 weer zichtbaar is. De overgang tussen
het park en wijk, aan de Sonsbeekweg, heeft nog

Vijvers sterker met elkaar verbinden

niet de allure die bij het historische landgoed en

-

het beschermde stadsgezicht horen.

De vijverpartijen in de parken zijn
verfraaiingen van de Sint Jansbeek, en
derhalve onderdeel van één watersysteem.
De overgangen tussen de ene vijver en de

Maatregelen

volgende zijn op een aantal plekken verfraaid

Beschoeiingen herstellen
-

met een cascade, die tegelijkertijd het

De oevers van de vijvers zijn kwetsbaar en

hoogteverschil overbrugd. Op een aantal

ze zijn plaatselijk niet op orde en versleten.

plekken ontbreekt een zichtbare koppeling/

Het gaat met name om de flauwe taluds met

cascade, waardoor het beeksysteem voor

Enkamatten, en de houten oeverbeschoeiingen.

de parkbezoeker niet zichtbaar is. De

In een landschapspark dienen de oevers zich

Kasteelvijver en de Spiegelvijver staan met

te weerspiegelen in het wateroppervlak. De

elkaar in verbinding door middel van een pijp,

constructie tussen de oever en het water

met een forse afstand van ca. 75m. Om de twee

moet daarom zo gering mogelijk zijn. De

vijvers beter visueel aan elkaar te koppelen,

vloeiende oevers zijn sierelementen op zich.
Op de barokke watergang na dienen er dus

-

wordt hier een watergoot gemaakt.
-

Een vergelijkbare situatie doet zich voor ter

geen rechtstanden te zijn. Het is nodig om

hoogte van de dam in de Spiegelvijver. Er ligt

alle beschoeiingen in de komende jaren te

een pijp aan één zijde van de dam, waardoor

vervangen c.q. te herstellen.

de doorstroming niet optimaal is. We stellen

De beschoeiing aan de noordzijde van

voor om de waterverbinding in het midden

de Koude Vijver ligt in een sprengkop.

van de dam te leggen, en door een cascade

Sprengkoppen zijn nergens beschoeid, en dus

over de dam in de lager gelegen spiegelvijver

is het wenselijk om de beschoeiing van de

te laten uitkomen. Het kunstwerk kan worden

Koude Vijver te verwijderen.

opgenomen in de nieuwe cascade. Daarnaast
is het wenselijk om de dam iets te versmallen,

Sprengkoppen herinrichten

zodat het wateroppervlak beter zichtbaar is

-

vanaf het pad.

Sprenglopen zijn onbeschoeid, en worden
ingericht als brongebied met natuurlijke

-

De Koude Vijver en de Forellenvijver zijn
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Maak van de sprengkoppen
en hoogteverschillen iets
bijzonders

Vijver Zijpendaal mooier verbinden met de Spiegelvijver, bijvoorbeeld
met een waterloop

Vervang enkele bruggen voor ingetogen parkbruggen

Accentueer de sprengkoppen met paaltjes

Maak het hoogteverschil tussen Koude Vijver en Forellenvijver zichtbaar
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momenteel met een pijp verbonden. Ook dit
hoogteverschil zou zichtbaar kunnen worden

Verbeteren van de waterkwaliteit
-

gemaakt met een waterelement.

De vijvers zijn aan periodiek baggeronderhoud
toe. Afspraken tussen waterschap en
gemeente over de wijze van uitvoering en de

Plekken herinrichten

kostenverdeling zijn nog niet rond. Hierbij

-

De cascade tussen de hangbrug en de entree

is wel aandacht en zorg voor behoud voor de

ligt ingeklemd in een grote hoeveelheid

leembodems aan de orde.

verharding, en een goot die niet meer

-

functioneert. De plek dient te worden
heringericht waarbij een groot deel van de
verharding kan worden verminderd, ten bate
-

teruggebracht.
-

In de Fonteinvijver wordt een lage fontein

van groen.

toegevoegd, met water dat via de Koude

De sprengkop tussen de Grote Vijver en de

Vijver/Forellenvijver in de Fonteinvijver

Wildbaan, en de sprengkop ten noorden

terecht komt. Dit komt ook de waterkwaliteit

van de Koude Vijver verdienen een nieuwe
parkachtige doch ingetogen brug.
-

In de Grote Vijver en de noordelijke
Spiegelvijver worden de fonteinen

ten goede.
-

Op enkele plekken kunnen waterlelies worden

In het infiltratieveld op Zijpendaal worden

aangeplant in dotjes, mits deze niet dicht bij

de constructies vervangen door een meer

de oevers komen.

landschappelijk oplossing middels het
grondwerk,
-

De technische kastjes van de fonteinen dienen
landschappelijk beter te worden ingepast in de
beplantingsgroepen.

-

Indien voor werkzaamheden verlaging van
het waterpeil bij de vijver rond het kasteel
nodig is, dan ook de mogelijkheid nagaan voor
het opnieuw voegen van de keermuur van het
kasteel.

-

Langs de Sonsbeekweg is een verblijfplek op de
kop van het water gemaakt, die het doorgaande
water naar de De La Reijstraat visueel
blokkeert. We stellen voor om de verblijfplek
te vervangen door een brugconstructie,
gekoppeld aan de Sonsbeekweg.

Watergootjes verbeteren en toevoegen
-

Plekken waar kwelwater over de paden loopt
worden permeabel gemaakt met watergootjes
dwars op het pad.

-

Sommige goten voor de watergeleiding dienen
te worden hersteld.
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De oevers van de vijvers zijn kwetsbaar

Beschoeiingen herstellen met mooie vloeiende belijning

Watergootjes in paden toevoegen waar kwelwater loopt

Breng de fonteinen terug in de Grote Vijver en de Spiegelvijver

Plant op een paar plekken waterlelies

Maak mooie cascade voor visuele waterverbinding
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2.4

OPEN RUIMTEN EN WEIDES

Ontwikkel natuurinclusieve landbouw
met meerwaarde voor
parkbezoekers en voor
natuur

Alle open ruimtes die in de parken aanwezig
zijn, zijn onderdeel van het landschapsontwerp.
Het landbouwkundige nut werd gecombineerd
met schoonheid, wat tot uiting komt in de maat
van de ruimte, de (monumentale) hekken en de
aanwezige boomgroepen en solitairen. Veel
van het landbouwkundig gebruik, de bestaande
akkers, weilanden en hooilanden, liggen nog op
hun oorspronkelijke plaats. Sommige akkers zijn
getransformeerd naar weiden. Rondom de huizen
zijn de hooilanden van weleer getransformeerd
tot gazon. We houden de karakteristiek van open
ruimtes in stand. Dat betekent dat de akkers
een grote omvang hebben, zonder omheiningen
of hagen. Het is een weids, open landschap. De
akkercomplexen zijn grotendeels omsloten door
bossen, lanen of bomenrijen, waardoor er mooi
contrast tussen open en gesloten ontstaat.
De lig-, wei- en hooilanden en natuurweide langs
de Jansbeek worden als grote, open graslanden in
stand gehouden. Ze hebben een natuurfunctie, een
nutsfunctie en een esthetisch visuele functie. Bij
landgoederen horen dieren zoals schapen, koeien,
paarden in de wei. Afhankelijk van de plaats in de
landgoederen-zone hebben weiden een afrastering
van hout, ijzer of eigentijds. Een deel van de
hekwerken is onderdeel van het monument.
Er worden verschillende vormen van beheer
gevoerd op de open ruimtes. Het grootste deel
wordt intensief gemaaid als gazon. Daarnaast wordt

In het verleden was er meer hooilandbeheer: beeld Gulden Bodem

op sommige plekken extensief gemaaid waarbij ook
wordt geëxperimenteerd met sinusbeheer. Daarmee
ontstaat meer kruidenrijk grasland, wat ook ten
goede komt aan de biodiversiteit. Enkele weides
worden met vee beweid, zoals de Grote Weide van
Sonsbeek: een uniek tafereel van koeien naast het
stadscentrum. Dan is er ook de natuurweide tussen
het Watermuseum en de Witte Villa: een prachtige
weide met bijzondere planten zoals orchideeën. Ten
slotte ligt in Zijpendaal tegen de Schelmseweg een
aantal grote landbouwkavels, die momenteel nog
een intensief agrarische functie hebben.
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Themakaart weides
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Maatregelen

invulling te geven. Daarmee kan hopelijk aan

Meer kruidenrijk grasland ontwikkelen

het begin van de nieuwe beheerperiode een

-

lang gekoesterde wens in vervulling gaan

In het geheel genomen wordt ingezet op

wat in aangepast agrarisch natuurbeheer

het ontwikkelen van veel meer kruidenrijk

resulteert. Dit geeft kansen om te komen tot

grasland. De basisgedachte is dat alleen op

een agrarisch beheer dat ook gericht is op

gerichte plekken waar ligweides gewenst zijn,

meer betrokkenheid van de stadsbewoners bij

intensief wordt gemaaid. Alle overige weides

voedselproductie. Er kan worden gedacht aan

worden extensief beheerd. Dat sluit ook aan

een vorm van stadslandbouw, bij voorkeur in

op het historische beeld, waar op veel meer

wisselteelt of strokenteelt.

plekken hooilandbeheer werd toegepast.
Afhankelijk van de locatie, zijn er drie vormen
van beheer denkbaar die leiden tot kruidenrijk
grasland:
Extensief maaien;

o

Extensief begrazen, met runderen,
schapen of paarden;

-

De paden zijn sierelementen in een park. Hier
intensief worden gemaaid. Bankjes staan
altijd in de gemaaide rand. Op enkele plekken
kunnen desgewenst ook maaipaadjes worden
uitgemaaid, bijvoorbeeld bij de weide voor
huis Zijpendaal.
Aan de rand van Sonsbeek tegen de
Burgemeesterswijk liggen verschillende type
weides: de veeweide, gazon en natuurweide.
Het gazon rondom het kantoor bij het
Watermuseum wordt tot aan de Molenplaats
omgevormd tot natuurweide, waarmee
een mooie en eenduidige rand ontstaat
langs de Zijpendaalseweg. De ontwikkeling
moet in samenhang worden uitgewerkt
met de inrichting van de entree naar het
Watermuseum/Witte watermolen.

Natuurinclusieve landbouw
-

Het hertenkamp heeft in het verleden vele
keren gewijzigd, en de hekken zijn in het
kader van 100 jaar stadspark vervangen door
de meer bij een landgoed passende huidige

Hooilandbeheer.

past een verzorgd beheer, waarbij de randen

-

-

verschijningen gehad. Het formaat is meerdere

o

o

Hertenkamp bij ligweide trekken

Met de uitwerking van het project Transitie

hekken. De begrazingsdruk van herten is
op het moment erg hoog, waardoor in de
grasmat sprake is van veel slijtage. Daarnaast
ligt de hertenweide op een cruciale plek in
Sonsbeek, waar op mooie dagen vele mensen
samenkomen om te relaxen, flaneren, en over
de stad uit te kijken. In het licht van een
toenemend aantal bezoekers van de parken, is
het verstandig om het hertenkamp op termijn
als ligweide om te vormen. De herten dienen
dan een ander onderkomen te krijgen, er zal
een toegangspoort moeten worden toegevoegd,
of de hekken verwijderd. De ruimte als geheel
wordt behouden. Het chalet wordt behouden
als follie (en tevens vleermuisverblijf). Met
het omvormen van het hertenkamp wordt
bijna 30.000 m2 toegankelijke ruimte aan
het park toegevoegd. Er zijn verschillende
mogelijkheden voor de invulling hiervan,
bijvoorbeeld een combinatie van natuurweide
en ligweide.

landbouwgronden is in 2020 een overleg
met pachters en gebruikers gestart, om dit
duurzame beheer ook in de parken gezamenlijk
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Maak veel meer kruidenrijk grasland met gemaaide randen,
en op een aantal gerichte plekken ligweides met gazon

Koester de natuurweides, en voeg aan de Zijpendaalseweg
een rand met natuurweide toe

Maak van de agrarische kamers natuurinclusieve landbouw en betrek Arnhemmers

Met het omvormen van het hertenkamp, komt er ca. 30.000 m2 gebruiksruimte bij nabij de Witte Villa
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2.5

PADENNETWERK

Sonsbeek ligt ingeklemd tussen een aantal voor de
stad belangrijke verkeersaders: de Apeldoornseweg,
Sonsbeekweg, Wagnerlaan, Zijpendaalseweg
en de Schelmseweg. De Zijpendaalseweg en de
Parkweg zijn van oorsprong ontworpen ‘parkways’:
geënsceneerde fraaie routes naar de drie
buitenplaatsen. De toegangen met poort naar
Gulden Bodem en Zijpendaal liggen beide aan de
Zijpendaalseweg.
De Parkweg doorkruist de grote wateras tussen
het Gouverneurshuisje en de Tellegenbank, een
hoofdmoment in het park. Zowel de Parkweg als de

Kruising bij Parkweg (2)

Zijpendaalseweg is toegankelijk voor autoverkeer
en fietsers. De overige paden in de parken zijn
uitsluitend voor wandelaars. De Parkweg is op het
moment een brede bundel aan infrastructuur. Een
voetpad, autoweg en fietspad liggen naast elkaar,
en door het bochtige verloop en beplanting is de
weg op een aantal plekken zeer onoverzichtelijk.
Daardoor is een aantal kruisende verbindingen
tussen Sonsbeek en Zijpendaal erg gevaarlijk.
Fietsen wordt in de parken gedoogd, maar
we begeven ons op een hellend vlak. Met het

Kruising parkeerplaats bij Zijpendaalseweg (5)

toenemende aantal elektrische fietsen, brommers,
ATB-ers, gravelbikes ontstaat steeds meer frictie
tussen wandelaars en fietsers. Fietsen ontnemen
hier de wandelaar het plezier van het vrijuit door
de parken dwalen.
Een groot aantal paden is onverhard of heeft een
halfverharding, en een aantal paden, met name in
Sonsbeek, is verhard met asfalt. In het kader van
Sonsbeek 100 jaar stadspark zijn veel asfaltpaden
van een slijtlaag van grind voorzien.

Markeer oversteekplekken voor voetgangers

Kwelwater thv oversteek Parkweg Sonsbeek-Zijpendaal (3)

Referentie voor kwelwater-element
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van weg naar
fietsstraat
P

P

P
P
P

P
P

P

Themakaart padenstructuur en materiaalen
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Maatregelen
Paden verfraaien
-

Paden zijn in dergelijke parken sierelementen
op zich. Zij dienen er steeds buitengewoon
verzorgd uit te zien met een zo strak mogelijke
belijning. Alle paden worden vloeiend
aangelegd, zonder rechtstanden en uitstekende
stukken.

-

Parkbanken staan overwegend naast het
pad. Vanwege de stabiliteit en onderhoud
worden de banken op een uitstekend stuk
asfalt neergezet. Deze stukken asfalt doen
afbreuk aan de strakke belijning. Het is
daarom wenselijk om óf een andere onderslag
te gebruiken (bijvoorbeeld halfverharding),
of gras (met frequent maaibeheer), óf te
voorkomen dat parkbanken in bochten staan.

-

De slijtlaag van het asfalt is op sommige
plekken versleten of beschadigd. De paden

Huidige situatie bij de Witte Villa Sonsbeek Park

verdienen daarom een nieuwe slijtlaag. Door
steenslag met een ‘aardse’ kleur te gebruiken,
voegen de paden zich beter in de parkachtige
omgeving.
-

Asfaltpaden zijn schadelijk voor bomen,
wanneer het pad onder de kroon ligt. Er zijn
om die reden enkele plekken waar stukken
van het pad in halfverharding zijn aangelegd,
afgewisseld met asfalt daar waar het wel kon.
Dat is een onwenselijk beeld. Dergelijke paden
worden daarom in hun geheel uitgevoerd in
halfverharding. Bijvoorbeeld het pad tussen
het Lorentzmonument en de Karpervijver.

-

De Franse Laan en de Engelse Laan zijn verhard
met asfalt, en onlangs is een deel van het
asfalt in de Franse Laan verwijderd. Daarmee

Huidige situatie pad in park Sonsbeek

is de hiërarchie in het netwerk verwaterd (de
lanen vormen tezamen dé wandeling in het
Sonsbeekbos). De Franse Laan en de Engelse
Laan worden daarom voorzien van een pad in
halfverharding met een hoog beheerregime,
zodat het pad zich onderscheidt van de overige
paden in het bos.
-

Het pad tussen de boogbrug en de Witte
Villa wordt in een rechtstreekse vloeiende
lijn aangelegd. Ten hoogte van het
Lorentzmonument komt het pad dan samen met
het pad dat vanuit de Steile Tuin richting de
Witte Villa loopt.

Paden elegante belijning en een nieuwe slijtlaag geven
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Fietsen in het park is niet toegestaan

Maak van de Parkweg een fietsstraat

Voorzie asfaltpaden van een nieuwe slijtlaag

Maak het pad voorlangs de Witte Villa onder de bomen in
halfverharding i.p.v. asfalt

Parkeerplaats in het bos achter hagen

Plaats banken langs het pad en niet in de bochten
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zijn goede fietsparkeervoorzieningen nodig,

Kruisingen voor voetgangers veilig maken

en de spelregels voor het park, zoals ‘verboden

-

De Zijpendaalseweg en Parkweg vormen in

te fietsen’, dienen goed zichtbaar te zijn. Het

feite een barrière tussen de parken voor

is daarom wenselijk om de ingangen waar

voetgangers. Het is wenselijk om verbindingen

fietsers het park binnenkomen van duidelijke

tussen de parken die kruisen met deze

en bij een landgoed passende borden met de

wegen, te verbeteren. Bijvoorbeeld door

spelregels van het park te voorzien. Hiervoor

de oversteekplekken te voorzien van een

dient een goed bordontwerp te worden

attentiemarkering (passend in het park).

gemaakt.

Daarnaast moeten op een aantal plekken
(aangegeven op de kaart) paden worden

Parkeerplaatsen in het park

verlegd of toegevoegd, zodat wandelaars niet

-

Verspreid in de parken liggen tien kleine

meer over de weg hoeven te lopen naar een

parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen dienen

oversteekplek.

in een gebied met de kwaliteit als deze
zorgvuldig en buiten het zicht te zijn

Parkweg downgraden

ingepast. Voor bijna alle parkeerplaatsen

-

De huidige inrichting van de Parkweg heeft

geldt dat de inpassing beter moet. Er is

te veel verharding, is onaantrekkelijk en

vaak geen duidelijke begrenzing, waardoor

onveilig. Het vormt bovendien een barrière

steeds meer van het bos wordt ingenomen

voor wandelaars die willen oversteken, en

(Boerderij Sonsbeek), of geparkeerde auto’s

er rijden auto’s door de wateras: één van

staan teveel in het zicht (Gulden Bodem,

de hoofdmomenten van het park. Het is

achterzijde Paviljoen, Watermuseum), en/

daarom wenselijk om van de Parkweg een

of hebben een laagwaardige materialisatie.

aantrekkelijke fietsstraat te maken, en de weg

Als uitgangspunt geldt dat parkeerplaatsen

tussen de Teerplaats en Boerderij Sonsbeek

in het groen worden ingepast, bij voorkeur

af te sluiten voor autoverkeer. Door het

dicht bos met wintergroene ondergroei, of met

opheffen van het fietspad ontstaat meer

een haag eromheen, en dat de materialisatie

ruimte in het profiel. Op diverse plekken is

hoogwaardig is en passend bij het park,

dat zeer wenselijk, onder andere ter hoogte

bijvoorbeeld halfverharding.

van de zuidelijke Spiegelvijver in Zijpendaal.

-

De parkeerplaats achter het paviljoen naast

De verharding van het fietspad kan worden

de ingang van de Steile Tuin doet enorm

verwijderd en plaatsmaken voor een smal

afbreuk aan het parkbeeld. Het is onnodig en

wandelpad. Op de fietsstraat maken fietsers

onwenselijk dat auto’s door het park naar een

en automobilisten gebruik van hetzelfde

parkeerplaats rijden, parkeren kan prima aan

wegdek. Ter hoogte van de parkeerplaats

de Zijpendaalseweg. De parkeerplaats ligt

bij de Teerplaats en de parkeerplaatsen bij

bovendien op een cruciale plek, en is verhard

de Brasserie en de Vlindertuin wordt een

met een grote vlakte asfalt. Deze parkeerplaats

knip gemaakt. Er moet nog nader worden

wordt daarom verwijderd en vervangen door

onderzocht of het noodzakelijk is om nood- en

een groene invulling.

hulpdiensten toe te staan op de Parkweg,
in het kader van de wettelijke verplichting
aanrijtijden.

Niet fietsen in het park
-

Fietsen in het park is niet toegestaan. Dat er
toch veel gefietst wordt, is grotendeels een
kwestie van handhaving en van onduidelijke
signalering. Op het punt van signalering is er
winst te behalen. Bij de entrees van het park
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knip voor auto's

veilige oversteek
autovrij

Huidige situatie

Maak van de Parkweg een aantrekkelijke fietsstraat
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2.6

KLIMAATBESTENDIGE PARKEN

De leefbaarheid van de stad staat onder druk en

ook bemesting vanuit de omgeving, is het risico op

er zijn risico’s voor onze veiligheid, gezondheid

het optreden van de giftige blauwalg een punt van

en economie. Om deze risico’s te beperken, zullen

zorg.

maatregelen moeten worden genomen om verdere
opwarming tegen te gaan en moeten de stad en de

Wateroverlast

parken worden aangepast aan het veranderende

Bij piekbuien stroomt het water vanaf de hoge

klimaat. In 2020 is in het rapport ‘GROEN, SLIM EN

delen snel af naar de kwetsbare lage delen. Bij

SAMEN: Strategie Klimaatadaptatie Arnhem, 2020’

een zware hoosbui in juli 2014 viel in Arnhem veel

een serie maatregelen voorgesteld die aan deze

regenwater in korte tijd, wat uit de omliggende

ambitie tegemoet komen. Voor de parken gaat het

wijken richting de parken stroomde. Ook de

in essentie om drie zaken.

weilanden en bossen in de parken konden al dit
water niet meer verwerken. Hierdoor ontstond

Hitte

veel schade aan het park en was er overlast bij de

In 2009 en 2012 heeft Arnhem meegedaan aan een

gebouwen in het beekdal, het Watermuseum, het

Europees onderzoek naar de hittestress in de stad.

Bezoekerscentrum en in de De La Reijstraat en de

Naast de warme plekken leverde dat ook duidelijk

Sonsbeekweg.

inzicht in de koele plaatsen op. Het verschil in

Het benutten van de parkengordel voor het bergen

temperatuur tussen het stadcentrum en de rand

van water is in de afgelopen decennia al eerder

van Sonsbeek is 6 tot ca. 7 C. Het verschil in

toegepast. In 2000 is bewust gekozen om in

temperatuur tussen de Veluwe en het centrum van

Zijpendaal het hemelwater van de wijk 't Cranevelt

Arnhem en de diepe ligging van het Jansbeek-dal

op te vangen en te infiltreren. Toen ging het om het

veroorzaakt 'dalwinden' die tot aan het centrum te

afkoppelen van het regenwater van de gemengde

ervaren zijn. Daarmee wordt de stad gekoeld.

riolering, en ook is toen de wadi in de Parkweg

Het aantal hitte-dagen is in de afgelopen 5 jaar

gemaakt, waar het hemelwater van de Wagnerlaan

duidelijk toegenomen.

vertraagd wordt afgevoerd. Bij de reconstructie
van de Apeldoornseweg in 2019 is ook een overloop

Droogte

gemaakt van infiltratieputten die onder deze weg

Het toenemende aantal hete dagen per jaar en de

zijn aangelegd, en er is ook een overloop naar het

droogte die daarvan het gevolg is, is duidelijk

park gemaakt. Hierdoor kan nu ook hemelwater

zichtbaar in de beplanting van de parken. Er is

van de oostzijde uiteindelijk in Sonsbeek terecht

aanzienlijk meer uitval van oude rhododendron-

komen. De afkoppeling en de vertraagde afvoer van

groepen, takken die uit bomen scheuren en oude

hemelwater is inmiddels een vast aandachtspunt bij

bomen die sneller afsterven. Daarnaast is de kans

herinrichting van het stedelijk gebied.

op bosbranden groter. Bij nieuwe aanplant zal dus
meer droogte-resistente beplanting overwogen
moeten worden.
Door het sprengensysteem kent de Jansbeek een
continue aanvoer van schoon water. Toch is er
in het geval van langdurige droogte gevaar dat
waterstanden te laag worden.
Door de opwarming hebben de vijvers meer
algengroei en treedt botulisme op. Door de
natuurlijke situatie met bladval, maar mogelijk
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Maatregelen

de pijp in de Wildbaan en de pijp tussen de

Water vasthouden, vertragen en bergen

Karpervijver en de Sint Jansbeek, worden

-

Door toename van verhard oppervlak in het
stroomgebied van de Jansbeek (o.a. in de

daarom verwijderd.
-

naastgelegen wijken) is er een afname van

organisch materiaal wegspoelt en in de vijvers

grondwater richting het beekdal. Het streven is

terechtkomt. De bosbodem is hierdoor minder

om regenwater in omliggende wijken verder af

goed in staat om water en voeding vast te

te koppelen en via het natuurlijke reliëf in de

houden. Om de ‘sponswerking’ van de bodem te

parken op te vangen en naar de Sint Jansbeek

vergroten, is het nodig om water te vertragen

te leiden.
-

en erosie tegen te gaan. Een goede manier om

We vangen het regenwater van de hogere

dat te doen is het toepassen van takkenrillen

delen op, of houden het daar zo lang mogelijk

en liggend dood hout dwars op de helling in de

vast. We voorkomen daarmee dat er overlast

bossen. In het parkbos, waar het esthetische

veroorzaakt wordt in de lagere gebieden. In

beeld prevaleert, worden geen takkenrillen in

de flanken wordt waterberging /infiltratie

het zicht toegepast.

toegevoegd en vergroot. Vanuit de Kluizeweg
en Rijnstate wordt het water afgekoppeld
en via een nieuw aan te leggen wadi in de
driehoek Kluizeweg/ Wagnerlaan richting de
slenk langs de Parkweg naar de Grote Vijver

Het park en de bossen behouden en
inrichten als koelteplek
-

bebouwing of verharding, en waar mogelijk

De bergingscapaciteit van de Spiegelvijver

(asfalt)verharding te verwijderen of te

kan iets worden vergroot, door de dam van

vervangen door halfverharding of onverharde

de Parkweg iets te verhogen (maximaal circa

paden. In principe geldt:

10cm). Deze maatregel kan goed worden
gecombineerd met het aanpakken van de
Parkweg.
-

door het pad iets te verhogen. Tussen het pad

van een natuurweide.
-

-

overige parkpaden in halfverharding;
bospaden onverhard, ondergeschikt aan

Bij vervanging van bomen is het van belang om
droogte-bestendigheid te laten meewegen in
de soortkeuze.

-

In het dal van de Sint Jansbeek zullen
geen nieuwe beplantingsgroepen worden

Door de afwatering in de sprengenloop in

toegevoegd, die invloed hebben op de

het bos van Sonsbeek te cascaderen, wordt de

dalwind. Bestaande beplantingsgroepen

waterstroom vertraagd.

blijven behouden, ze zijn onderdeel van het
cultuurhistorische monument.

Verduurzamen waterhuishouding
-

hoofdpaden in asfalt;

o

het bos.

en de Zijpendaalseweg kan dat water worden
geborgen, in combinatie met het ontwikkelen

o
o

Tussen het Watermuseum en de Witte
Watermolen is het mogelijk om water te bergen

Om het park als koelteplek te behouden, is
het van belang dat er geen toename is van

geleid.
-

Op de hellingen in het bos treedt bij regenval
erosie op. Het gevolg hiervan is dat zand en

Hemelwater wordt zo veel mogelijk via het
grondwater en de het natuurlijke reliëf in
het terrein naar het laagste punt geleid.
Overbodige rioleringen in het park, zoals

Waterkwaliteit verbeteren
-

De waterkwaliteit moet altijd hoog zijn,
ook in droge perioden. Daarom voegen
we watercirculatie en zuurstof toe, door
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het toepassen van waterlelies op gerichte
plekken (zie biodiversiteit), en door het

van de akkers verbeteren.
-

toevoegen van enkele fonteinen en cascades
(zie waterpartijen en sprengen). Hierbij
moet samen worden opgetrokken met de
-

De waterkwaliteit kan ook worden verbeterd
door bijvoorbeeld meer jaarlijks onderhoud
van bladverwijdering uit de vijvers.

-

Ganzen zorgen voor meststoffen in het water

waterschappen.

en op de oevers. Het is wenselijk om op

Het huidige agrarische gebruik van de

diervriendelijke wijze het aantal ganzen te

agrarische weides in Zijpendaal zorgt voor

verminderen. Daarmee krijgt ook de weide

een vervuilende en onwenselijke uitspoeling

meer de kans zich te ontwikkelen tot bloemrijk

van organisch materiaal. De sponswerking
van de bodem kan hier worden vergroot door

gras.
-

Ongezuiverde lozingen van wegwater moet

een andere, meer natuurinclusieve wijze van

worden voorkomen, bijvoorbeeld langs de

agrarische bedrijfsvoering, zoals wisselteelt

Parkweg, door het graven van een ondiepe

van oude gewassen of strokenteelt. Meer

greppel langs de zuidzijde van de weg.

organische stof kan het bufferend vermogen

Vergroot de bergingcapaciteit

Vang het regenwater van de hogere delen op

Pas takkenrillen dwars op de helling in de bossen aan

Met cascaderen wordt de waterstroom in de sprengenloop vertraagd
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2.7

BIODIVERSITEIT
De parken Sonsbeek, Gulden Bodem en Zijpendaal
zijn onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk (GNN)
en grenzen aan het N2000-gebied van de Veluwe.
Het beleid (Natura 2000, Omgevingsvisie Gaaf
Gelderland 2018 en Groenvisie Arnhem 2017-2035)
streeft naar behoud en versterking van de waarden
van het gebied, de abiotische uitgangssituatie en

Zorg voor maximale
biodiversiteit, binnen
de kaders van de
parkarchitectuur

de bijzondere habitats en soorten die daarmee
samenhangen, door middel van planologische
bescherming en het behoud van de diversiteit
aan ecotopen (met in delen ook mogelijkheden
voor agrarisch natuurbeheer en extensieve
recreatievormen).
Voor Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem zijn
vanuit de Kernkwaliteiten van het GNN in het
bijzonder het behoud en de ontwikkeling van
bronnen, bronbossen en beken, oude bossen en
cultuurhistorische gebruiksvormen (hakhout) en
overige cultuurhistorische patronen van belang.
De parken kennen veel variatie op een kleine
afstand: hoog en laag, droog en nat, voedselarm
en voedselrijk, bos, struwelen en sierheesters,
weiden en akkers, bloemrijke graslanden en gazons.
Deze afwisseling in terreintypen en het oude bos
geeft het gebied een bijzondere waarde. Dit is ook
zichtbaar in de grote soortenrijkdom van planten
en dieren. Van de drie parken is Gulden Bodem
het minst soortenrijk omdat hier geen open water
aanwezig is en het bos minder structuur heeft dan
de andere parken.
De Sint Jansbeek heeft specifieke natuurwaarden
in de vorm van natte natuur: de bronbossen, de
moerasweides: ecosystemen die afhankelijk zijn
van specifieke waterkwaliteit, met soorten als
paarbladig goudveil, de ijsvogel en grote gele
kwikstaart.
In het gebied is een grote afwisseling aanwezig in
natuurwaarden en vegetatiesamenstelling. Dit is
de basis voor een rijkdom aan leefgebieden voor
verschillende doelsoorten zoals bosuil, zwarte
specht, eekhoorn, grote gele kwikstaart.

In het park: zorg ervoor dat er geen dood hout in het zicht is, maak
verfraaide soortenrijke randen

Via groene corridors (lanen, bosrijke
woongebieden) zijn de parken verbonden met het
buitengebied (o.a. voor Rrsse vleermuis en zwarte
specht) en de andere grotere groengebieden in de
stad, zoals park Klarenbeek en landgoed Mariëndaal
(o.a. voor ijsvogel, grote gele kwikstaart). Verder
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or

zijn de parken een uitvalsbasis van de natuur in de

met jonge, oude en omgevallen bomen is goed in

stad (o.a. gewone dwergvleermuis).

ontwikkeling. Op Gulden Bodem is die ontwikkeling

De moerasweide kent qua vegetatie een goede

van meer natuurlijk bos nog pril, er zijn weinig

ontwikkeling, maar de bloemenrijkdom van de Grote

omgevallen bomen. Wel is hier het verschil tussen

Weide loopt juist terug. Er zal moeten worden

oud bos met een 2e generatie van jong bos en bos

nagegaan of dat komt door de droogte van de

zonder bosverjonging goed zichtbaar.

afgelopen 3 jaar of dat het moment van beweiding

Het bosbeheer is natuurvolgend. De doelen in het

daarop van invloed is.

bosbeheer zijn:

Bij het bronbosje in Sonsbeek neemt het aandeel

-

meer water (vasthouden)

braam en boomopslag toe. Er is sprake van

-

meer organische stof (vasthouden)

verdroging. Hier dient te worden nagegaan wat

-

meer structuur in het bos

daarvan de oorzaak is en hoe die verdroging kan

Om deze doelen te bereiken, wordt soms het

worden tegengegaan.

initiatief genomen door de beheerder (bijvoorbeeld

Ook het dode hout krijgt meer betekenis, zo is in

ruimte geven aan een specifieke boom), en soms

noordoosthoek van het Sonsbeekbos de (nog zeer)

kan worden ingesprongen op natuurlijke uitval

zeldzame valse teervlekkenzwam gevonden. Deze

(inbrengen van nieuwe soorten). In het parkbos ligt

groeit op dood beukenhout met name in de regio

de nadruk op esthetiek, met een ander sortiment en

Arnhem.

geen dode bomen in de randen.
In het bos zijn de effecten van het intensief

Bosgemeenschappen

gebruik goed zichtbaar. Daar waar het bos weinig

Wintereiken beukenbos: De bomen zijn wintereik,

tredpaden. In 2020 is deze slijtage versneld met

zomereik, ruwe berk, winterlinde, haagbeuk, es

het toegenomen gebruik vanwege de pandemie.

en gewone esdoorn. De struiklaag bestaat uit

Ruimte voor aaneengesloten rustige bosvakken met

vuilboom, lijsterbes, hulst, bergvlier, hazelaar en

een ongestoorde struik- en bodemlaag is hierdoor

boswilg. Plaatselijk groeit kamperfoelie, framboos,

gereduceerd.

klimop, adelaarsvaren en dalkruid.

De natte bodems in de parken zijn extra

Gemengd bos en naaldbos: Het loofbos is op

gevoelig voor verdichting, dus maaiwerk vraagt

plekken gemengd met naaldbomen en met name in

extra aandacht om verdichten van de bodem te

Zijpendaal zijn de oude bosdelen met naaldbomen

voorkomen. Verdichting leidt tot verarming van de

nog goed herkenbaar, met soorten als grove

vegetatie en de ontwikkeling van o.a. brandnetel.

den, Japanse lariks, Europese lariks, fijnspar en

De moerasweide, de bronbosjes en kwelplekken

douglasspar. Op Gulden Bodem zijn de oude grove

langs de Parkweg zijn daarom ook niet geschikt

dennen bijna opgenomen in het beukenbos. De

voor recreatief gebruik/betreding en moeten

indruk is dat het klimaat ook invloed gaat hebben

hiervan worden vrijgehouden.

ondergroei heeft van jong bos, ontstaan snel

op de soortensamenstelling van het bos. Fijnspar,
douglas, thuja en larix gaan in vitaliteit achteruit,
ontwikkeling zal worden gevolgd, en dwingt ons

Maatregelen en
aandachtspunten

na te denken over welke bosbomen beter tegen de

Gebiedsbescherming

doordat het bosklimaat droger wordt. Deze

droogte kunnen, om daar vervolgens bij aanplant op
te anticiperen.

-

Het doel van het Natuurnetwerk Nederland
vertaald naar het Gelders Natuurnetwerk (GNN)

Effecten van beheer en gebruik
Sinds 1990 wordt in delen van het bos ruimte
geboden voor meer natuurlijke bosontwikkeling.
In Zijpendaal is in het bos het aandeel liggend
en soms staand dood hout groter. De bosstructuur

is een samenhangend netwerk van bestaande
en te ontwikkelen natuur van internationaal,
nationaal en provinciaal belang. Voor
de parken geldt het beschermen van de
bronbossen, beukenbossen en kwelafhankelijke
situaties.
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-

Daarnaast doet de provincie in het kader van

door de aanplant van stinsenflora, die juist in

het Herstelprogramma Natuur een appel op

het vroege voorjaar bloeien, wanneer andere

terreinbeheerders om met het oog voor het
versterken van het leefgebied van de zwarte

planten nog niet bloeien.
-

Bestaande en nieuwe tuinen, zoals de

specht, een N2000-soort, de oude grove

Vlindertuin aan de Parkweg of de Steile Tuin

dennen ook buiten het Natura 2000-gebied

in Sonsbeek, hebben een vlindervriendelijk

Veluwe te behouden.

beheer of er worden drachtplanten gebruikt
die de biodiversiteit bevorderen. De

Behoud en versterking van biodiversiteit

beplantingskeuze en wijze van beheer sluit

-

Dieren hebben baat bij een minimaal ingrijpen

aan op de karakteristiek van de betreffende

in oud bos en een continu beheer van de

tuin. Ook de huurders van de woningen

weides en landbouwgronden. De biodiversiteit

en bijbehorende (volks)tuinen worden

wordt verhoogd door in de bossen hout te

geattendeerd op deze kansen voor de natuur.

laten liggen. In de parken wordt dood hout

-

-

weides met uitzondering van de ligweides

levert naast natuurwaarde ook een manier

worden ontwikkeld als kruidenrijk grasland,

om tredpaden dicht te leggen en erosie op de

en beheerd in de vorm van extensief maaien,

hellende bosterreinen tegen te gaan.

hooilandbeheer of extensief beweiden (zie

Het biotoop (verblijfplek en foerageerplekken)

thema open ruimtes). Het maaibeheer wordt

voor o.a. buizerd, wespendief, zwarte specht,

gefaseerd uitgevoerd, rekening houdend met

vleermuis, gebonden aan bos blijft behouden.

de cultuurhistorische kaders. Een deel van het

Bomen met spechtgaten, vleermuisbomen,

vrijkomende maaisel van de weiden wordt op

horstbomen (roofvogels), roestbomen (uilen)

hopen gezet als broeihoop voor amfibieën en

zijn in de Natuurbeschermingswet beschermd.

reptielen.

Door het toewerken naar veel variatie in de

-

Watermuseum/witte watermolen in Sonsbeek

verschillende roofvogels hun eigen leef- en

worden ten zuiden van het wandelpad

broedplaats vinden. Een aantal roofvogels

omgevormd tot natuurweide.
-

Bij de beplantingskeuze houden we rekening

andere voor loof of gebruiken beide. Behoud

met perioden van droogte en wordt ook

van variatie geeft ook dicht bij de stad diverse

de waarde voor de natuur, zoals dracht en

roofvogels de kans op broedsucces.

-

De weides rondom het gebouwensemble van

soorten en leeftijd van de bosbomen kunnen

heeft immers de voorkeur voor naaldbomen,

-

Voor het vergroten van de biodiversiteit zullen

wel verwijderd. Het laten liggen van takhout

In het beekdal is behoud en herstel van de

nectarsoorten meegewogen.
-

Voor stadsnatuur worden kunstmatige nesten

grondwaterstand, de waterkwaliteit en de

(huiszwaluw en huismus) en verblijven

morfologie van de beek en kwelplekken de

(vleermuis) bij gebouwen of bouwobjecten

basis. We voeren het water uit het gebied

ingepast. Kalkrijke mortel wordt gebruikt in

vertraagd af, zodat dit ten gunste komt van de

muren (muurvegetatie). Waar nodig kunnen

natuur (zie thema water).

uittreedplaatsen voor watervogels worden

De akkers, weides en hooilanden kennen een

toegevoegd, zoals in de Spiegelvijver voor de

agrarisch natuurbeheer, met een duurzaamheid

knobbelzwanen.

certificering van eko- keur of Planet Proof. De
landbouwgronden vormen het foerageergebied

Natuur geeft de kaders voor het gebruik.

voor o.a. roofvogels en vleermuizen en

-

leefgebied voor veel insecten. Er groeien
o.a. grote ratelaar en orchideeën op de
hooilanden. Korenbloem, klaprozen en korensla
-

Waar mogelijk worden tredpaden
teruggedrongen en/of versmald tot de
oorspronkelijke padbreedte.

-

Donkerte is een schaars goed. Verlichting

komen weer algemeen voor in de akkers.

heeft effect op de natuur zoals een aantal

De natuurwaarde en natuurbeleving op plekken

vleermuissoorten maar ook op geschiktheid als

waar meer bezoekers zijn wordt versterkt

broedgebied voor vogels. Er worden daarom
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geen nieuwe verlichtingsmasten toegevoegd

termijn weer een min of meer beukenhallenbos

in het bosgebied. Tussen het paviljoen en de

kan ontstaan.

Witte Villa ligt op dit moment een verlicht pad

-

Agrarische grond. De agrarische kamers

door het bos. De armaturen in het bos en langs

worden omgevormd naar natuurinclusieve

de Parkweg dienen te worden vervangen door

landbouw, die tevens is gericht op meer

diervriendelijke exemplaren, en er kan worden

betrokkenheid van de stadsbewoners bij

overwogen de verlichting in het bos helemaal

voedselproductie.

te verwijderen.

Behoud van cultuurhistorische elementen.
Zonering in beheer
-

-

In de parken is bij de aanleg en latere

Parkbos. In de landschappelijke parkaanleg

herinrichtingen een aantal cultuurlijke

rondom de Jansbeek en nabij de huizen is het

elementen zoals de Belvedère, de Ronde Weide

beheer gericht op esthetische aspecten zoals

en Amorsrond, terrassen en lanen aangelegd.

vorm, kleur en positie van de bomen. Bossen

Ook het verloop van de paden, doorzichten

en beplantingen bij een buitenplaats hebben

en zichtlijnen is doordacht aangelegd.

een ‘verzorgd’ aanzien. In beginsel worden

In Sonsbeek is het aandeel cultuurlijke

gevelde of omgewaaide bomen opgeruimd.

elementen beduidend groter dan in Zijpendaal

Soorten kunnen inheems en exotisch zijn. De

en Gulden Bodem. Het behoud van de

bronbosjes vormen een aparte categorie in het

cultuurlijke elementen krijgt prioriteit, en de

park. Het beheer daarvan blijft als vanouds

natuurontwikkeling doet hier een stapje terug.

afgestemd op een natuurlijke bossamenstelling
deze 'bosparels' moet worden tegengegaan.

Algemene uitgangspunten boom- en
bosbeheer

Bos met natuurontwikkeling. De grootste

-

van voornamelijk els en es. Verdroging van
-

Ingrepen in volwassen bos (boven de 150

oppervlakte van het bos van Zijpendaal

jaar), zoveel mogelijk achterwege laten tenzij

en Gulden Bodem is ingedeeld als bos met

de lichtboomsoorten in het gedrang komen.

natuurontwikkeling. Mede door de ligging,

Verstoring van bos en bosbodem wordt

wat meer richting Veluwse bossen, gelden

daarmee zoveel mogelijk voorkomen.

hier in beginsel uitgangspunten zoals die

-

Bosdelen met naaldbomen worden zo dicht

ook in andere bossen van de gemeente

mogelijk gehouden: door minder vrijstaande

gelden, namelijk versterking van de

kronen blijft het bosklimaat vochtiger, hetgeen

natuurwaarden. Het gaat dan om in stand
houden of bevorderen van menging, een

het behoud van de naaldbomen ten goede komt.
-

Langs paden de menging van verschillende

gevarieerde bosstructuur en een substantieel

soorten actief in stand houden (het slingerpad

aandeel dood hout. Dit maakt het bos ook

op Gulden Boden tussen de kastanjes door is

weerbaarder voor klimaatverandering. Daar
waar kleine gaten in de bosopstand ontstaan,

het mooiste voorbeeld).
-

Er liggen geen gezaagde stukken hout langs de

door uitval van bomen, is dit aanleiding om

paden in het parkbos, dit zou afbreuk doen aan

de soortensamenstelling te vergroten door

het gewenste landschappelijke beeld. Langs

aanplant van bijvoorbeeld naaldhoutsoorten.
In het bos met natuurontwikkeling mag dood

paden in het bos kan dat wel.
-

Mantel-zoomranden worden langs de agrarisch

hout blijven liggen, ten behoeve van de

open ruimten worden alleen zodanig gemaakt,

biodiversiteit. Naast inheemse boomsoorten

dat het cultuurhistorie beoogde contrast

zijn ook niet inheemse boomsoorten

tussen bos en open ruimtes is behouden.

toegestaan in dit bos, zowel individueel

Mantelzoomranden kunnen ook In enkele

als groepsgewijs. Vanwege het beeld is het

slenken van het beekdal in het bos worden

wenselijk om een deel van het beukenbos in
het zijdal als beukenbos in stand te houden, en

ontwikkeld.
-

Zoals ook elders in het openbaar groen vindt

dus niet om te vormen naar gemengd bos. De

er periodiek boomveiligheidscontrole plaats

bosverjonging van beuk geeft kans dat hier op

langs de paden en drukke terreindelen. Gezien

concept 90%-versie 30 augustus 2022

58

de hoge recreatieve druk en de ouderdom van
de bomen vraagt dit een hoge frequentie. Als
veiligheid in het geding is wordt de boom zo
snel mogelijk veiliggesteld.
-

Dendrologisch bijzondere en beeldbepalende
bomen, vooral langs het beekdal, in stand
houden door vrijstelling.

-

Afhankelijk van zichtlijnen kan opkronen van
bomen aan de orde zijn. Ook de beukenlanen
worden zodanig opgekroond, dat met het
toekomstig uithangen van takken deze net
boven maaiveld komen. De noodzaak voor
opkronen is afhankelijk van het beoogde
eindbeeld en de wijze van aanplant. Dicht
planten bij aanvang geeft een natuurlijke
opkroning, ruimer planten van boomgroepen

Ontwikkel de landschappelijke kamers met natuurinclusieve landbouw

vraagt begeleiding met het opkronen.
-

Het aantal Amerikaanse eiken niet laten
uitbreiden. Daar waar de bomen de winter- en
zomereiken verdringen en daar waar deze
bomen groeien in het bronbos, de Amerikaanse
eiken wegzagen of ringen.

-

Andere invasieve exoten zoals Amerikaanse
vogelkers, Japanse duizendknoop,
reuzenberenklauw en reuzenbalsemien worden
bestreden en zoveel mogelijk uit de parken
geweerd.

Vergroot de natuurwaarde van de kruidenrijke graslanden

Werk toe naar veel variatie in de soorten en leeftijd van het bos waar roofvogels hun eigen leef- en broedplaats kunnen vinden
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2.8

ZONERING EN SPREIDING VAN
HET GEBRUIK

Van landgoed(eren) tot
stadspark
De historische landgoederen werden vanouds
gekenmerkt door een grote variatie aan functies,
waarbij schoonheid en nut werden gecombineerd.
Ze waren in grote mate zelfvoorzienend, met bossen
(hout en wild) agrarische gronden (vlees en melk),
moestuinen en boomgaarden (groente en fruit) en
hooilanden (voer). Daarnaast werden ook van buiten
het landgoed inkomsten verworven.
Een groot deel van de parkinrichting was gericht op
vermaak van de eigenaren en hun gasten in de vorm
van beplanting, paden, bouwwerken etc. De parken
Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem waren in
het begin van de 19e-eeuw beduidend groter, en

Zonering: meer spreiden over de drie parken

ook toen al opengesteld voor bezoekers. In 1832
was de theeschenkerij van Sonsbeek in gebruik als
tuinmanswoning en ook de plek waar bezoekers zich
konden melden voor een wandeling.
Gemeente Arnhem heeft tussen 1899 en 1958
delen van Sonsbeek, Zijpendaal en De Gulden
Bodem aangekocht tot het parkoppervlak dat
we nu kennen. Uitgangspunt daarbij is dat de
parken voor iedereen openbaar toegankelijk zijn.
Sinds de parken in eigendom van de gemeente
zijn, zijn er diverse voorzieningen bijgekomen,
zoals straatmeubilair, hekken, afrasteringen,
verkeersbordjes, bewegwijzering, (half)verharde
Beeld: Flow Freedom Festival, 2017, krantenkop uit 2019

paden, prullenbakken.
Veel van de oorspronkelijke gebruiksfuncties
zijn nog steeds aanwezig. De intensiteit van het
gebruik is wel drastisch veranderd. Waren er in
het verleden maar enkele bewoners, nu kennen
de parken juist heel veel ‘bewoners’ die dicht bij
het park wonen en er geregeld in verblijven. Het
huidige alledaagse gebruik van de parken bestaat
uit recreatief gebruik zoals wandelen en genieten
van natuur en landschap, het ontmoeten, de
picknick, het sporten, al dan niet georganiseerd en
het gebruik voor evenementen.
Veel gronden zijn nog steeds in agrarisch gebruik,

Afval in Sonsbeek na een mooie lentedag in februari

sommige gronden al vanaf de 16e eeuw. Er zijn
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akkers, weiden met vee en hooilanden. Visserij,

De behoefte van mensen aan rust en ontspanning in

jacht en bosbouw zijn geen gebruiksfunctie meer in

de natuur in de stad zal toenemen, naarmate hun

het gebied. Er wordt niet geoogst met het oog op

leefomgeving drukker en steniger wordt. Dit kan

financieel gewin. De sportvisserij is in de parken

op gespannen voet komen te staan met de eveneens

beëindigd.

toenemende behoefte van mensen aan vermaak,

Het recreatief gebruik van de parkengordel is

verbinding en (individuele) sportieve beweging in

voor de vele Arnhemmers van groot belang. In het

de open lucht. Er even uit, dicht bij huis, heeft ten

verleden waren de siertuinen, pleziertuinen en

tijde van de pandemie zijn betekenis zeer duidelijk

terreinen van vermaak de meest gebruikte plekken

laten zien.

voor vertier. Het recreatief gebruik bestond uit

De maatschappelijke behoefte aan, en zorg voor een

wandelen, zwemmen, bootje varen, thee drinken

gezonde leefomgeving groeien en zijn van invloed

en paardrijden. In de afgelopen jaren is gebruik

op het gebruik van de openbare groene ruimte.

door bezoekers een steeds terugkerend punt van

Ook de toenemende aandacht voor een persoonlijke

aandacht en soms spanning.

gezonde leefstijl zal meer druk leggen op de

Tuinen met een recreatieve functie zijn er nog

(nabije) groene buitenruimte.

steeds. Daarnaast zijn er bijzondere tuinen

Er is een toenemende behoefte aan outdoor

zoals de Steile Tuin, de Vlinder- en Stille Tuin

belevenissen, activiteiten en entertainment.

beide met een natuur-educatief accent en een

Culturele, culinaire, muzikale en body & mind

volkstuinencomplex aan de Parkweg met ruim 130

(niche)evenementen en festivals en activiteiten

tuinen.

gericht op buiten recreëren, sporten en bewegen,

Ook de padvinderij heeft 3 locaties in de parken, 2

zijn de grootste groeiers. Festivalbezoek is voor

in Zijpendaal en 1 locatie in Gulden Bodem.

steeds meer jongeren ‘a way of life’, waarin ze
ontspannen en zich vermaken samen met anderen.

Trends in het gebruik

De toenemende individualisatie in de sport zal een

Om meer inzicht te krijgen in de verschillende

worden in de openbare ruimte, zoals hardlopen,

recreatieve gebruikers is in 2018 een

skaten, fietsen en wandelen. Meer aandacht voor

onderzoek gestart wat geresulteerd heeft in

gezondheid en bewegen is nu zichtbaar in het

'Het gebruiksadvies Park Sonsbeek'. Doel was

gebruik.

een integrale visie ontwikkelen, gevoed door

De relatief grote groepen jongvolwassenen (18 -26

behoeften in de stad, op de betekenis, rol en

jaar), volwassenen (27 - 40 jaar) en 55-plussers in

gebruiksmogelijkheden van Park Sonsbeek. Het

de Arnhemse bevolking zullen de komende tien jaar

onderzoek heeft meer inzicht gegeven in recreatief

het leeuwendeel van deze recreatieve behoeften

gebruik en verwachte trends. In het kader van

invullen. De wensen zullen per leeftijdsgroep

dit onderzoek zijn in de zomer 2018 ca. 2700

verschillen.

Arnhemmers gevraagd naar hun hedendaagse

De status als Rijksmonument en de ligging

gebruik van Park Sonsbeek. Daaruit blijkt dat de

in het Gelders Natuurnetwerk en de

belangrijkste redenen om Sonsbeek te bezoeken

Natuurbeschermingswet geven instandhoudings-

zijn:

verplichtingen. Daarmee stellen ze kaders voor

sterke groei van duursporten geven, die beoefend

•

wandelen (84%);

het gebruik. De uitdaging is naar het dagelijks

•

rust & ontspanning (57%);

gebruik en periodieke evenementen een heldere

•

een evenement bezoeken (56%);

zonering aan te geven die recht doet aan die

Uit waarnemingen in het veld is duidelijk zichtbaar

instandhoudingsopgaven en daarbinnen een

dat Sonsbeek de meeste bezoekers trekt, gevolgd

optimaal gebruik mogelijk maken, zodat het

door Zijpendaal waar veel aanwonenden en

gebruik bijdraagt aan levende landgoederen met

honden-uitlaatservices het beeld bepalen. Gulden

een aangename ruimte voor de Arnhemmers om te

Bodem is nog steeds een 'schone slaapster' die

ontspannen en elkaar te ontmoeten voor korte of

slcechts door direct aanwonenden en een enkele

langere tijd.

bezoeker van buiten ontdekt is.

concept 90%-versie 30 augustus 2022

62

interactie met het park, het tast erfgoed-,

Maatregelen

natuurwaarden, de openbare toegankelijkheid

Attractieve bestemmingen meer spreiden
over de parken
-

en de rust niet aan. De meeste evenementen
zijn gesubsidieerd, waardoor er geen

Attractiviteit van Gulden Bodem vergroten

winstoogmerk is, en een extra bijdrage

t.b.v. verbetering spreiding van het recreatief

voor het beheer niet haalbaar is. Omdat

gebruik, door het toevoegen van een nieuwe

evenementen wel een beroep doen op

iconische bestemming op de plek van het

kwetsbare openbare ruimte, zijn in ieder geval

voormalig jachthuis. In het verleden zijn

de volgende spelregels van belang (een en

voorstellen gedaan voor het terugbrengen van

ander wordt ook in de locatieprofielen verder

en een gebouw, maar die zijn niet haalbaar

uitgewerkt):

geacht. De nieuwe bestemming dient wel

o

een zekere krachtige ruimtelijke gestalte te

o

hebben, zodat het aanvoelt als een hart van

Er is een periode van minimaal 2 weken
tussen de evenementen op de grasmat

de buitenplaats. Daarnaast is er de wens voor

zodat deze de tijd heeft om te herstellen.

een aantrekkelijk speelplek. Vanuit het gegeven

o

Evenementen op de grasmat vinden in

van de hoge ligging, kan bijvoorbeeld worden

principe niet plaats tussen 1 oktober en 1

gedacht aan een speelplek in combinatie met

maart.

een klein podium en een uitkijktoren. Het

o

kunstwerk wordt opgenomen in het ontwerp

De organisator treft voorzieningen voor
het plaatsen van fietsen en/of scooters en

van de plek. De effecten van een kleinschalige

maakt een mobiliteitsplan.

evenementenlocatie op natuur moeten nog

o

nader worden onderzocht.
-

Het park blijft openbaar toegankelijk.

Bijzonderheden worden besproken bij
aanvraag evenementenvergunning.

De voormalige moestuin van Gulden Bodem

o

herstellen en een nieuwe functie geven,

Geen betreding onder bomen i.v.m.
aantasting wortels.

bijvoorbeeld in de vorm van kleinschalige

o

stadslandbouw. Randvoorwaarden hierbij zijn:

De evenementen mogen niet in strijd
zijn met de voorwaarden uit de

openbaar, geen volkstuin, geen bebouwing,

monumentenbeschrijving.

semiopenbare invulling door derden.

o

Verhogen periodiek onderhoud
evenementenlocaties, zodat ondergrond

Speelplekken
-

op orde is.

Spelen vindt vooral in de natuurlijke omgeving

o

Gezien de gevoeligheid van de

plaats. Speelaanleidingen zijn de gazons, de

parkengordel en de omvang van

grote waterval, in de bosrand de bomenrijen

de evenementenlocaties zijn grote

en boomstronken, de hellingen met watergoten.

evenementen (categorie 1) hier niet

Er zijn enkele aangelegde plaatsen zoals het

mogelijk.

verharde (basketbal)terrein bij de Witte Villa,

o

de waterspeelplaats bij het Watermuseum
en het speelterrein met houten objecten op
Gulden Bodem en Zijpendaal. De speeltuin van

Bezoekers worden gestimuleerd om met de
fiets of het openbaar vervoer te komen. Er
is geen gelegenheid voor auto-parkeren.

-

De evenementenlocatie tussen Watermuseum

Zijpendaal past niet in het cultuurhistorisch

en molenplaats wordt iets verkleind, zodat de

monument, maar beter in het bos. Verder

natuurweide langs de Zijpendaalseweg kan

kan in het bos een huttenbouwplek worden

worden doorgetrokken, i.c.m. waterberging.

toegevoegd.

Beeldende kunst en kunstwerken
Evenementen zijn ondergeschikt aan het
park
-

-

In de oorspronkelijke parkontwerpen speelde
kunst al een belangrijke rol in de beleving van

Evenementen moeten passend zijn in het

het park. Bruggen, watervallen, beelden: het

park, dat wil zeggen: een evenement heeft

zijn allemaal momenten die in samenhang met
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de wandeling zijn ontworpen. In het openbare

-

De begrenzing van hondenlosloopgebieden

stadspark zijn in de loop van de tijd op 23

moeten in het veld duidelijker worden

plekken in het park kunstwerken toegevoegd,

aangegeven.

en nog altijd zijn er aanvragen voor het

-

plaatsen van nieuwe kunstwerken. Op zichzelf

Verduidelijken afspraken met hondenuitlaatservicebedrijven, in dierenwelzijnnota.

past het bij de parken dat er af en toe een
nieuw kunstwerk wordt geplaatst, maar de

Wijziging gebruiksfuncties

parken zijn geen beeldentuinen. Daarom maken

Bij wijziging van gebruiksfuncties kijken we naar

we onderscheid tussen tijdelijke kunst en

het effect op de kernkwaliteiten van de historische

permanente kunst.

context en het effect op de kernkwaliteiten van de

o

Tijdelijke kunstwerken hebben bij

natuur:

voorkeur een fraaie interactie met

-

de plek, maar er is verder enige mate

-

van vrijheid voor de kunstenaar. De
periodieke beeldententoonstelling

Blijft het oorspronkelijke voedsellandschap
intact?

-

gebruikt de parken als decor, het zijn

Blijft het houden van levende dieren in de
parken mogelijk?

tijdelijke manifestaties die Arnhem

-

Blijft het park van iedereen?

internationaal op de kaart zetten. De

-

Het karakter van het gebied inspireert de

tentoonstelling veroorzaakt, zoals alle
andere vormen van gebruik geen blijvende

wijze van inrichting.
-

schade.
o

Blijven schoonheid en nut samen op gaan?

De oude bossen, de bloeiende weilanden en de
beek en bronbosjes dienen in stand te blijven.

Wees voorzichtig met het toevoegen van

-

permanente kunstwerken. Permanente

Het leefgebied van beschermde en bedreigde
soorten wordt niet aangetast.

kunstwerken moeten voldoen aan

o

aanvullende regels. Het kunstwerk moet

Parkmeubilair en bewegwijzering

dan opgaan en meedoen in het ruimtelijke

-

sierlijke Sonsbeekbanken en de eenvoudiger

Om het mogelijk te maken dat er af

vormgegeven banken van Zijpendaal en Gulden

en toe nieuwe kunstwerken in het

Bodem op. Het is wenselijk om in alle drie de

park verschijnen, is het wenselijk om

parken te voorzien in allure en hoge kwaliteit.

kunstwerken alleen voor een bepaalde

Dat is juist wat de parken zo aantrekkelijk

periode toe te staan, bijvoorbeeld 5 jaar.

maakt om te verblijven. In de bossen en langs

Daarna wordt een andere plek gezocht

de weide kunnen eenvoudiger banken worden

voor het werk buiten het park, en ontstaat

toegepast. Daarom zou er een bankenplan

er weer ruimte voor een nieuw tijdelijk

moeten worden gemaakt.

kunstwerk.
-

-

De wegwijzers in Sonsbeek zijn vermaard,

Het is wenselijk dat de huidige kunstwerken

maar staan er niet overal goed bij. De

worden geëvalueerd en beoordeeld of ze nog

wegwijzers dienen regelmatig te worden

in goede staat zijn en of ze nog passen in het
parkontwerp.
-

Op dit moment valt het verschil tussen de

spel van het park.

schoongemaakt.
-

In het kader van Sonsbeek 100 jaar Stadspark

Het drijvende podium in de Grote Vijver doet

zijn de cortenstalen plattegronden aan de

afbreuk aan het landschapsbeeld, omdat deze

entrees van de parken toegevoegd. De borden

qua materialisatie beter past bij een modern

wijken erg af van de materialisatie van

park, en omdat het vlot de zichtlijn naar de

meubilair in de parken, en met de wens om

Boerderij verstoort. Het voorstel is om het vlot

de informatievoorziening bij de entrees te

te verwijderen.

verbeteren en te verduidelijken, kan worden
overwogen om tot een andere meer passende

Hondenbeleid
-

stijl over te gaan.

Honden mogen niet in het water
vanwege verstoring van waterleven en

Afvalbakken en openbare toiletten

oeverbeschadiging.

-

In de parken staan op veel plekken kleine
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nog kaart toevoegen met
speelplekken, verlichting
afvalbakken bij de bankjes. Daarnaast is er op

of esthetisch, dan geldt zondermeer dat

drukke momenten in de zomerperiode rondom

strooilicht dient te worden voorkomen in

de ligweide bij de Witte Villa behoefte aan

verband met de invloed die licht heeft op de

meer afvalcontainers. Op het moment worden

omgeving, met name vleermuizen.

hiervoor grote afvalcontainers en glasbakken
op het toegangsweg geplaatst. Dit tast het

Elementen en trappen herstellen

parkbeeld ernstig aan, en daarom dienen de

-

containers te worden ingepast in het groen.
-

Rondom de ligweide van de Witte Villa is

Elementen zoals trappen in de Barokke
Terrassenlaan herstellen.

-

Het onderhoud van hekken is niet overal goed

daarnaast behoefte aan openbare toiletten.

en er zijn veel verschillende soorten hekken

Om te voorkomen dat het bos hiervoor wordt

aanwezig. We stellen daarom voor om als

gebruikt, wordt er in de dichte bosrand aan

onderdeel van het landschapsontwerp ook een

de westzijde van de weide een openbaar toilet

hekkenvisie te maken, met een visie op hoe er

toegevoegd. Dit kan worden gecombineerd met

meer eenheid kan worden bereikt in de hekken.

het herinrichten van de parkeerplaats naast de

-

ingang.

Het houten hekje op de dam tussen Sonsbeek
en Zijpendaal blokkeert het zicht op het
achterliggende water.

Verlichting
-

-

-

Het uitzicht vanaf de belvedère wordt deels

Verlichting beperken we tot de routes van de

geblokkeerd door de bomen eromheen. In

openbare weg naar de horecagelegenheden.

het verleden is de toren om deze reden al

Ook bij de woningen is een enkel lichtpunt

eens verhoogd. Nu de bomen nog wat hoger

denkbaar, evenals het aanlichten van

zijn geworden, zou een nieuwe verhoging

cultuurhistorische objecten.

het uitzicht weer prachtig kunnen worden.

Markante gebouwen kennen een bescheiden

Daarnaast zou het goed zijn om de toren

aanlichting. Is er licht nodig, functioneel

frequenter open te stellen.

Vlot vervangen

Evenementen moeten passend zijn in het park

Hekken en borden vereenvoudigen en verduidelijken

Herstel elementen zoals trappen in de Barokke Terrassenlaan
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Lazy King - Alain Sechas

Skies Captured - Henrietta Lehtonen

Tuinvaas - historisch

Zwanenbrug - historisch

Bakermat - Johan Creten

Asklepios - historische beeldengroep

All Happy Now - Peter Santino

Respire, the world begins with trees - Jennifer Tee Sonsbeek 20>24
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2.9

FRAAIE EN DUIDELIJKE ENTREES

De parken kennen een groot aantal entrees,
met hiërarchische verschillen in drie typen:
hoofdentrees, stadsentrees en informele entrees.
Hoofdentrees zijn ingangen die hebben gediend
als oorspronkelijke entree naar de buitenplaats.
Deze entrees zijn meestal gemarkeerd met een
poort en hek. Gulden Bodem en Zijpendaal hebben
in feite twee formele entrees, op de plekken waar
een ‘scenic route’ vertrekt en eindigt vanaf de
Zijpendaalseweg naar het hart van de buitenplaats.
Hoofdentree Sonsbeek als een goed voorbeeld

De staat van de zuidelijke entree van Gulden Bodem
laat te wensen over. Zo ontbreekt bijvoorbeeld en
mooi hek. De entree naar Zijpendaal tegenover de
parkeerplaats is in het geheel niet gemarkeerd. De
hoofdentree naar Sonsbeek is weliswaar erg mooi,
maar er ligt veel recreatieve druk op de plek, met
name het aantal fietsparkeerplaatsen is voor het
grote aantal bezoekers op piekmomenten te weinig.
Stadsentrees zijn aansluitingen vanuit de stad
naar het park. Bijvoorbeeld de entree bij de Witte
Watermolen, het Watermuseum en de ingang naar
het paviljoen. Alle drie belangrijke entrees voor het
dagelijks gebruik, ook in aansluiting op looproutes
van en naar het station. Van deze ingangen maken

Entree-markering ontbreekt in Zijpendaal

zowel wandelaar, fietser als automobilist gebruik,
waardoor de veiligheid en kwaliteit van de
ingangen onder druk staat.
Informele entrees zijn smalle toegangen vanuit
de wijken, en worden voornamelijk gebruikt
door omwonenden als toegang of doorsteek
naar de parken. Met name in aansluiting op de
Zijpendaalseweg en de Parkweg, waar trottoirs
ontbreken, is de veiligheid op een paar plekken
onvoldoende.

Gulden Bodem verdient een betere entree
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Maatregelen

in tegenstelling tot de omliggende wijk,
waardoor mensen die in de buurt moeten

Hoofdtoegangen van de drie buitenplaatsen
verbijzonderen
-

zijn hier komen parkeren. De entree van
het Watermuseum wordt vernieuwd met de

Toegangspoort herstellen van entree Gulden

volgende uitgangspunten:

Bodem, met een mooi (smeedijzeren) hekwerk.

o

Vanwege de veiligheid is het daarnaast

museum komt vrij te liggen in het gras,

wenselijk dat er een (smal) wandelpad

en is toegankelijk via bijvoorbeeld een

wordt aangelegd langs de Zijpendaalseweg

maaipad. De fietsparkeerplaats wordt

in aansluiting met de ontwikkeling van de

verplaatst. De bekleding wordt verfraaid,

schoollocatie. Het pad kan ten noorden van de

bijv. met groene wanden.

entree ook nog iets doorlopen in aansluiting

o

met de informele toegang aldaar.
-

Poort plaatsen bij entree Zijpendaal. Bij de

ondergebracht, en voorzien van een
passende verharding, bijvoorbeeld

poort toegevoegd met de naam van Zijpendaal.

halfverharding. Er komen minimaal 21

Daarnaast is het wenselijk dat de weg vanaf

parkeerplekken.

huis Zijpendaal aansluit bij een nieuw

o

wandelpad aan de Gulden Bodemse zijde van

en gasten van het Watermuseum en

De entree van Zijpendaal ligt wat verscholen

wijkteam.

langs de Zijpendaalseweg. De voorruimte

o

tussen de weg en de poort is vrij fors, met

van het pad. Daarmee blijft eventuele

park in is het pad in asfalt uitgevoerd. De

wateroverlast buiten de ingang van het

asfaltweg moet worden verlengd tot aan

museum.

de Zijpendaalseweg, en de halfverharding

o

kan worden verwijderd en vervangen door

Op het erf wordt ruimte gereserveerd op
een zichtbare plek voor educatieve tuinen.

(verstevigd) gras met heesterbeplanting.

o

Eventueel kunnen in het gras fietsnietjes

Er dient een toegangsbord voor het
Watermuseum te worden ingepast.

-

Bij de ingang naar het paviljoen staat
een woud aan informatie- verkeers- en

Stadsentrees verbeteren

reclameborden. Het aantal borden wordt

De entree bij de Molenplaats is vanaf

teruggebracht tot één bord in de stijl van het

het station dé entree naar het park. De

park.

omgeving van de Witte Watermolen wordt
informeel ingericht, met ruimte voor natuur
en natuureducatie (natuurweide, bijenkast,
natuurlijke speelaanleiding, boomgaard).
Er is behoefte aan het verbeteren van de

Veiligheid van sommige informele entrees
verbeteren
-

door het aanbrengen van een signalering bij

er dient extra capaciteit voor fietsparkeren

oversteekplaatsen, of door het toevoegen van

te worden toegevoegd. Het Natuurcentrum

smalle wandelpaden op sommige plekken langs

fungeert in het geheel als informatiepunt voor

de weg, zodat wandelaars niet over de weg

de parken.

hoeven te lopen.

De entree vanaf de Zijpendaalseweg naar het
Watermuseum wordt gedomineerd door de
parkeerplaats: een niet zo fraaie binnenkomst
in het park. Het parkeren is hier gratis,

Informele entrees dienen op sommige plekken
veiliger te worden gemaakt, bijvoorbeeld

toegankelijkheid voor minder validen, en

-

Het entreeplein wordt iets verkleind,
in combinatie met het iets ophogen

vooral halfverharding. Vanaf de poort het

-

Er komt een poort bij de parkeerplaats,
die alleen toegang biedt tot medewerkers

de weg, voorlangs de moestuin.

worden toegevoegd.

De parkeerplaats wordt in een
vrij liggende en omhaagde pocket

entree tegenover de parkeerplaats wordt een

-

Het lichtgat naar het ondergrondse

Nieuwe entree naar het
Rijnstateziekenhuis
-

Voor gasten van het ziekenhuis is een
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Hoofdentree Zijpendaal: veel verharding, de weg is onderbroken

Voorstel hoofdentree Zijpendaal

Entree Watermuseum

Entree paviljoen

Informele entrees aantrekkelijk en veilig maken
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wandelingetje in het park een aangenaam en
noodzakelijk onderdeel van de revalidatie.
Het is daarom van belang om te onderzoeken
hoe en op welke plek het beste een logische
wandelverbinding kan worden gemaakt tussen
Sonsbeek en het ziekenhuis. Het masterplan
voor de buitenruimte van het ziekenhuis
koerst op een tuinachtige ruimte, enigszins
afgesloten van de omgeving. Een mooie
toevoeging zou kunnen zijn om vanuit de tuin
via de nieuw aan te leggen wadi een route
richting het park aan te leggen, gelijk lopend
met de waterstroom van het droogdal.

Entrees algemeen
-

Bij enkele entrees dienen
fietsparkeervoorzieningen te worden
verbeterd.

-

De entreebebording dient te worden
geactualiseerd en vraagt om een nieuw
ontwerp, waarop de parkregels duidelijk
zichtbaar zijn.

Een mooi informatiebord waarop de parkregels duidelijk zichtbaar zijn, wordt node
gemist, bijvoorbeeld zoals op de beelden hierboven
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Entree watermuseum verbeteren: bovengronds en ondergronds beter
op elkaar aansluiten, aangename binnenkomst van het park

Entree Molenplaats inrichten als
mooie entree waarin het gebruik
van de Molenplaats tot uiting komt

Bijvoorbeeld met een bijenkast...

...of een boomgaard met oude rassen die
wordt beheerd door vrijwilligers van de
Molenplaats.
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03
INZOOMS PER DEELGEBIED
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INZOOMS PER DEELGEBIED

1

Sonsbeek - Witte Villa

2

Sonsbeek - Grote Vijver

3

Zijpendaal - Barokke Terrassenlaan

4

Zijpendaal - weides + kasteel

5

Gulden Bodem
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3.1

SONSBEEK - WITTE VILLA
Maatregelen
Paden
Asfaltpad vanaf brug naar Witte Villa aanpassen
Asfaltpad omvormen tot halfverharding
Belijning asfaltpaden verbeteren

Beplanting
Engelselaan gedeeltelijk vernieuwen met linde
Hulst/rodo's in de oever verwijderen
Bosrand belijnen en ontwikkelen als fraaie rand
Clumps aanvullen tot gemengde clump met dichte
ondergroei

Weides
Beheren als natuurweide
Hertenkamp omvormen tot natuur/ligweide
Omvormen tot kruidenrijk Grasland

Gebruik
Entree Sonsbeek: parkeerplaats vernieuwen en
inpassen
Omgeving Watermuseum herinrichten (parkeren,
paden, educatietuin, fietsenstalling)
Omgeving Molenplaats herinrichten (boomgaard,
fietsenstalling, rolstoeltoegankelijkheid,
speelvoorziening)
Uitzichttoren Belvedère verhogen*

Water
Watergootje t.b.v. kwelstroom maken
Beschoeiing vernieuwen

Locatie inzoom
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En
ge
lse
laa
n

NUMMERING
TOEVOEGEN
Hertenkamp

Fonteinvijver

Moerasweide
Karpervijver

Grote Weide

Voorstel kaart
concept 90%-versie 30 augustus 2022

Pad verleggen naar de Witte Villa - huidige situatie

Pad verleggen naar de Witte Villa - Voorstel
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Maak van de Belvedère weer een belvedère
Zoals in de geschiedenis al een keer eerder gebeurd is kan de
toren met eigentijds materiaal worden opgehoogd.
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3.2

SONSBEEK - GROTE VIJVER
Maatregelen
Paden
Parkweg omvormen tot fietsstraat (knip, verharding
verwijderen, aanpassen slijtlaag)
Kruisingen voor voetgangers verbeteren

Beplanting
Rhodo-groepen aanvullen
Clump vergroten en vernieuwen
Ondergroei bij boomgroep opschonen
Eiland: scheve bomen in de rand weghalen + struiklaag
ontwikkelen.
Zichtlijn naar Wildbaan open maken
Belijning en samenstelling bosrand vernieuwen
Nieuwe solitair
Ontwikkelen mantelvegetatie

Weides
Omvormen tot kruidenrijk Grasland

Gebruik
Drijvend podium verplaatsen naar elders buiten het park
(Voorterrein) theehuis vernieuwen (tuin, minder asfalt,
gebouwen losmaken)
Parkeerplaats bij volkstuinen en boerderij vernieuwen

Water
Watergootje t.b.v. kwelstroom maken
Beschoeiing vernieuwen
Beschoeiing verwijderen in Koude Vijver
Sprengkop Koude Vijver en Grote Vijver vernieuwen (kop,
brug)
Cascade maken van Koude vijver naar Forellenvijver
Fontein toevoegen
Waterlelies toevoegen

Locatie inzoom
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NUMMERING
TOEVOEGEN
eg
kw
Par

Grote Vijver

Koude Vijver
Forellenvijver
Forellenvijver

Steile Tuin

Fonteinvijver

Voorstel kaart
concept 90%-versie 30 augustus 2022

Taxodium en eik laten staan, kwakkelende
bomen weghalen
Clump aanvullen tot gemengde clump
Clump iets vergroten

Moeilijke situatie clump bij boerderij

Verbindingen tussen de drie parken verbeteren. Huidige oversteek Sonsbeek-Zijpendaal t.h.v. Parkweg
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Zichtlijn naar wildbaan herstellen. Voor en na beeld
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3.3

ZIJPENDAAL - BAROKKE
TERRASSENLAAN
Maatregelen
Paden
Kruising voor voetgangers verbeteren en pad toevoegen
Wandelpad achter rode beukengroep naar Barokke Laan
verbeteren

Beplanting
Enkele elzen verwijderen uit de oever bij Spiegelvijver
Belijning en samenstelling bosrand vernieuwen
Ontwikkelen mantelvegetatie
Solitairen huis Zijpendaal toevoegen/vervangen
Bos gedeeltelijk omvormen tot open ruimte
Bronbos: exoten (den, Am. eik etc.) verwijderen
Rhodo's bij sprengkoppen verwijderen

Weides
Omvormen tot kruidenrijk grasland

Gebruik
Parkeerplaats bij koetshuis inpassen
Barokke Laan: herstellen profiel, paden, beplanting en
trappen
Bladgat inzetten als composteerlocatie voor organisch
materiaal
Entree Zijpendaal Teerplaats (beplanting toevoegen,
asfaltweg doortrekken tot Zijpendaalseweg)

Water
Beschoeiing vernieuwen
Sprengkoppen kasteelvijver vernieuwen (kop, brug)
Cascade maken in de dam van de Spiegelvijver (en dam iets
inkorten)
Fontein toevoegen in Spiegelvijver

Locatie inzoom
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NUMMERING
TOEVOEGEN

Spiegelvijver

weg
Park

Grote Vijver

Voorstel kaart
concept 90%-versie 30 augustus 2022

Barokke Terrassenlaan: uniek, maar heel kwetsbaar

Analyse huidige situatie
uit: ‘Herstel terrassen Zijpendaal’, Pleuni Kuipers, dec. 2019

Destijds beuken aangeplant, een
ongelukkige keuze omdat eronder niets
groeit
Kale ondergrond i.c.m. intensief
recreatief gebruik leidt tot erosie van
de taluds
Veel uitval van bomen in noordelijk
deel
Veel spontane beplanting in zuidelijk
deel

Basisprincipe van de Terrassenlaan
The theory and practice of gardening van A.J. Dezallier d’Argenville
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Voostel principeoplossing taluds

Voorstel: verstevigde taluds met gras/korte vegetatie
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3.4

ZIJPENDAAL - WEIDES + KASTEEL

Maatregelen
Paden
Wandelpad achter rode beukengroep naar Barokke Laan
verbeteren

Beplanting
Mantelvegetatie ontwikkelen
Solitair in weide toevoegen
Zichtlijn naar Casa Bianca vrijmaken (beplanting in de oever)

Weides
Omvormen tot kruidenrijk grasland
Natuurinclusieve landbouw ontwikkelen

Gebruik
Entreepoort naar huis Zijpendaal toevoegen
Grens van de tuin aan Zijpendaalse weg vernieuwen: mooi
hek, lage beplanting
Speelplek verwijderen

Water
Beschoeiing vernieuwen
Sprengkoppen kasteelvijver vernieuwen (kop, brug)
Waterlelies toevoegen
Cascade/waterloop maken tussen kasteelvijver en
Spiegelvijver (rooster verwijderen)

Locatie inzoom
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NUMMERING
TOEVOEGEN

Voorstel kaart
concept 90%-versie 30 augustus 2022

Vista’s vanuit kasteel Zijpendaal herstellen. Zicht vanuit Huis Zijpendaal. Voor en na beeld
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3.5

GULDEN BODEM

Maatregelen
Paden
Pad vernieuwen vanaf Zijpendaalseweg voorlangs de moestuin
Enkele paden verwijderen

Beplanting
Mantelvegetatie ontwikkelen
Solitair in weide toevoegen
Boomgroep en solitairen toevoegen
Bosranden omvormen tot verfraaide randen
Thuja's vervangen door nieuwe bosrand

Weides
Omvormen tot kruidenrijk grasland
Natuurinclusieve landbouw ontwikkelen

Gebruik
Parkeerplaats Zijpendaalseweg, iets verleggen, vernieuwen
en vergroenen
Poort Gulden Bodem aan Zijpendaalseweg verbeteren
(hekwerk)
Moestuin herstellen en nieuwe functie
Locatie jachtslot ontwikkelen met nieuwe hedendaagse functie
Speelplek verwijderen

Locatie inzoom
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NUMMERING
TOEVOEGEN

Voorstel kaart
concept 90%-versie 30 augustus 2022

Jachthuis
Iconische plek. Voorkeur om de massa en
centrumplek van het huis gestalte te geven, maar
niet met een gebouw. Bijvoorbeeld in de vorm van
een natuurlijke referentie (hagen, bijzondere (zuil)
bomen) of speelobject.
Voorbeelden van een nieuwe invulling:
•

Spelen en ontmoeten

•

Podium voor kleinschalige evenementen

•

Een uitkijktoren

•

Kunstobject

•

Doolhof/labyrinth

Historie - van jachthuis tot kunstwerk en speelplek

Bestaande speeltuin en thuja's komen te vervallen

Voorstel voor mogelijke functies op de locatie van het jachtslot: uitkijkplek, kunstwerk,
speelobject, kleinschalig podium
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Voorbeeld van nieuwe functie: bosquet met speelelement, podium en uitkijktoren

Voorbeeld van nieuwe functie: doolhof

Voorbeeld van nieuwe functie: eigentijds speelobject
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moestuin

1944

1965

Historische moestuin in Gulden Bodem
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Historische moestuin
Voorstel om voormalige moestuin van Gulden Bodem
nieuw leven inblazen kan rekenen op enthousiasme.
Er zijn meerdere invullingen mogelijk (nader
invullen als er een partij op het oog is).
Randvoorwaarden zijn:
-

openbaar toegankelijk

-

geen volkstuin

-

geen bebouwing

-

verwijzing naar voormalige moestuin,
bijvoorbeeld pluktuin, moestuin, voedselbos,
kleinschalige landbouw etc.

Kwekerij

Voedselbos
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04
VERVOLG
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1

Projectenlijst

2

Met de Arnhemmers
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4.1

PROJECTENLIJST

v
PROJECT/MAATREGEL

KORTE
TERMIJN

LANGE
TERMIJN

PARTICIPATIEMOGELIJKHEDEN

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Uitwerking per thema
2.1 De parkarchitectuur is de basis
Behouden en herstellen belangrijke
zichtlijnen
Zorgen voor een fraai decor voor de
vista’s
Houden doorzichten vrij van beplanting
Zorgen voor een fraai en open beeld
vanaf het pad bij belangrijke doorzichten
2.2 De ruimtelijke rol van beplanting
Beheer de beplanting met het toepasend ruimtelijke streefbeeld
Plant de sortiment op ruimtelijke rol
Houden bij het parkbos een mooie
belijning van de randen met struiken
en bomen
Behouden en herstellen bomenlanen
Zorgen voor onderscheidende uitstraling bij solitaire bomen
Op gerichte plekken worden aanwezige
sierheesters behouden en nieuwe
aangeplant
Hagen worden geregeld geschoren
De wildwal is aangeplant met eiken
(hakhout), en wordt cyclisch gekapt
Boomgaard bij Molenplaats onderhouden
Bosranden te verjongen met een
soortenrijke rand
Verwijderen soorten die niet passen
in het bronmilieu bij bronbossen
In de bossamenstelling streef naar een
gemengd bos
Evalueren de resultaten van de huidige
stinzenbeplanting
2.3 Waterpartijen en sprengen

Beschoeiingen vervangen en herstellen
Sprengkoppen herinrichten
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NUMMERING
TOEVOEGEN
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Verwijderen rhododendrons bij
sprengkoppen
Versterek de koppen van de sprengkoppen tegen erosie
Vijvers stereker met elkaar verbinden
Maak het hoogteverschil tussen Koude
Vijver en Forellenvijver zichtbaar
Maken mooie cascades voor visuele
waterverbinding
Infiltratieveld landschapelijke inpassen
Technische kastjes van de fonteinen
beter ingepassen in de beplantingsgroepen
De verblijfplek langs de Sonsbeekweg
vervangen door een brugconstructie
Watergootjes verbeteren en toevoegen
Watergootjes in paden toevoegen waar
kwelwater loopt
Goten voor de watergeleiding herstellen
Zorgen voor behoud voor de leembodems
Fonteinen terugbrengen in de Grote
Vijver en de Spiegelvijver
Plant op een paar plekken waterlelies
Vervang enkele bruggen voor ingetogen parkbruggen
2.4 Open ruimten en weides

Meer kruidenrijk grasland ontwikkelen
Extensief maaien en begrazen
Op percelen met een
schraler uitgangssituatie: geen mest,
bestrijdingsmiddelen, minimaal eenmaal per jaar gemaaid en afgevoerd
Intensief maaien bij randen van paden
Uitgemaaien maaipaadjes
Maken van de agrarische kamers
durzame en natuurinclusieve landbouw
Nieuwe functie voor de Hertenkamp
zoals ligweide
Maken meer kruidenrijk grasland met
gemaaide randen
2.5 Padennetwerk

Paden verfraaien
Alle paden worden vloeiend aangelegd,
zonder rechtstanden en uitstekende
stukken
Voorkomen dat parkbanken in bochten
staan
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Toevoegen op de paden een nieuwe
slijtlaag
Asfaltpaden vervangen met halfverharding op padden die onder boomkroon liggen
Vloeiende lijn aangeleggen op sommige padden
Kruisingen voor voetgangers veilig
maken
Maken van de Parkweg een fietsstraat
Parkeerplaatsen in het park herinrichten
Fietsparkeervoorzieningen toevoegen
Plaatsen banken langs padden en niet
in de bochten
2.6 Klimaatbestendig parken

Water vasthouden, vertragen en bergen
Verduurzamen waterhuishouding
Regenwater in de parken op te vangen
en naar de Sint Jansbeek te leiden via
het natuurlijke reliëf
In de flanken wordt waterberging /
infiltratie toegevoegd en vergroot
Vergrooten de bergingscapaciteit van
de Spiegelvijver
Water bergen tussen het Watermuseum
en de Witte Watermolen door het pad
te verhogen
De pijp in de Wildbaan en tussen
de Karpervijver en de Sint Jansbeek
wordt verwijderd
Pas takkenrillen dwars op de helling in
de bossen aan
Het park en de bossen behouden en
inrichten als koelteplek
Waterkwaliteit verbeteren
Ganzenpopulatie beperken
Graven een ondiepe greppel langs de
zuidzijde van de Parkweg
2.7 Biodiversiteit

Gebiedsbescherming
Behoud en versterking van biodiversiteit
Toevoegen meer variatie in de
soorten en leeftijd van de bosbomen
Omgevormen de weides rondom het
gebouwensemble van Watermuseum/
witte watermolen tot natuurweide
Plaatsen kunstmatige vogelnesten en
verblijven bij gebouwen of bouwobjecten
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Waar mogelijk worden tredpaden
teruggedrongen en/of versmald tot de
oorspronkelijke padbreedte
Vervangen de armaturen in het bos
door diervriendelijke exemplaren
Het aantal Amerikaanse eiken niet
laten uitbreiden
Invasieve exoten worden bestreden en
zoveel mogelijk uit de parken
Vergroot de natuurwaarde van de kruidenrijke graslanden
2.8 Zonering en spreiding van het
gebruik

Attractieve bestemmingen meer spreiden over de parken
Toevoegen van een nieuwe iconische
bestemming op de plek van het voormalig jachthuis in Gulden Bodem
Nieuwe speelplekken
De voormalige moestuin van Gulden
Bodem herstellen
Voorzieningen (toilet, prullenbakken)
Evalueeren en beoordelen de huidige
kunstwerken
Het drijvende vlot te vervangen
Aanpassen van de zonering voor het
hondenlosloopgebied
Verduidelijken afspraken met hondenuitlaatservicebedrijven,
in dierenwelzijnnota
Bankenplan maken
De wegwijzers regelmatig schoonmaken
De informatievoorziening bij de entrees verbeteren en verduidelijken
Inpassen de grote afvalcontainers en
glasbakken in het groen
Meer afvalcontainers toevoegen rondom de ligweide bij de Witte Villa
Openbare toiletten toevoegen rondom
de ligweide bij de Witte Villa
Trappen in de Barokke Terrassenlaan
herstellen
Hekkenvisie maken
2.9 Fraaie en duidelijke entrees

Hoofdtoegangen verbijzonderen
Toegangspoort herstellen van entree
Gulden Bodem
Poort plaatsen bij entree Zijpendaal
Entree van Zijpendaal herinrichten
De stadsentrees zoals Molenplaats
Witte Watermolen verbeteren

concept 90%-versie 30 augustus 2022

104

Veiligheid van sommige informele
entrees verbeteren
Nieuwe entree naar het Rijnstateziekenhuis
Verbeteren van fietsparkeervoorzieningen bij sommige entrees
Inzooms per deelgebied
3.1 Sonsbeek - Witte Villa

Asfaltpad vanaf brug naar Witte Villa
aanpassen
Asfaltpad omvormen tot halfverharding
Belijning asfaltpaden verbeteren
Engelselaan gedeeltelijk vernieuwen
met linde
Hulst/rodo's in de oever verwijderen
Clumps aanvullen tot gemengde clump
met dichte ondergroei
Weides deheren als natuurweide
Hertenkamp omvormen tot natuur/
ligweide
Omvormen tot kruidenrijk Grasland
Entree Sonsbeek: parkeerplaats vernieuwen en inpassen
Omgeving Watermuseum herinrichten
Omgeving Molenplaats herinrichten
Uitzichttoren Belvedère verhogen
Watergootje t.b.v. kwelstroom maken
Beschoeiing vernieuwen
3.2 Sonsbeek - Grote Vijver

Parkweg omvormen tot fietsstraat
Kruisingen voor voetgangers verbeteren
Rhodo-groepen aanvullen
Clump vergroten en vernieuwen
Ondergroei bij boomgroep opschonen
Eiland: scheve bomen in de rand weghalen + struiklaag ontwikkelen
Zichtlijn naar Wildbaan open maken
Belijning en samenstelling bosrand
vernieuwen
Nieuwe solitair
Ontwikkelen mantelvegetatie
Weides omvormen tot kruidenrijk
Grasland
Drijvend podium verplaatsen naar
elders buiten het park
Theehuis vernieuwen
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Parkeerplaats bij volkstuinen en boerderij vernieuwen
Watergootje t.b.v. kwelstroom maken
Beschoeiing vernieuwen
Beschoeiing verwijderen in Koude
Vijver
Sprengkop Koude Vijver en Grote Vijver vernieuwen
Cascade maken van Koude vijver naar
Forellenvijver
Fontein toevoegen
Waterlelies toevoegen
3.3 Zijpendaal - Barokke Terrassenlaan

Kruising voor voetgangers verbeteren
en pad toevoegen
Wandelpad achter rode beukengroep
naar Barokke Laan verbeteren
Enkele elzen verwijderen uit de oever
bij Spiegelvijver
Belijning en samenstelling bosrand
vernieuwen
Ontwikkelen mantelvegetatie
Solitairen huis Zijpendaal toevoegen/
vervangen
Bos gedeeltelijk omvormen tot open
ruimte
Bronbos: exoten verwijderen
Rhodo's bij sprengkoppen verwijderen
Weides omvormen tot kruidenrijk
grasland
Parkeerplaats bij koetshuis inpassen
Barokke Laan: herstellen profiel,
paden, beplanting en trappen
Bladgat inzetten als composteerlocatie
voor organisch
materiaal
Entree Zijpendaal Teerplaats
Beschoeiing vernieuwen
Sprengkoppen kasteelvijver vernieuwen
Barrokke Terrassenlaan herstellen
Cascade maken in de dam van de
Spiegelvijver
Fontein toevoegen in Spiegelvijver
3.4 Zijpendaal - weides + kasteel

Wandelpad achter rode beukengroep
naar Barokke Laan verbeteren
Mantelvegetatie ontwikkelen
Solitair in weide toevoegen
Zichtlijn naar Casa Bianca vrijmaken
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Weides omvormen tot kruidenrijk
grasland
Natuurinclusieve landbouw ontwikkelen
Entreepoort naar huis Zijpendaal
toevoegen
Grens van de tuin aan Zijpendaalse
weg vernieuwen: mooi
hek, lage beplanting
Speelplek verwijderen
Beschoeiing vernieuwen
Sprengkoppen kasteelvijver vernieuwen
Waterlelies toevoegen
Cascade/waterloop maken tussen
kasteelvijver en Spiegelvijver
3.5 Gulden Bodem

Pad vernieuwen vanaf Zijpendaalseweg voorlangs de moestuin
Enkele paden verwijderen
Mantelvegetatie ontwikkelen
Solitair in weide toevoegen
Boomgroep en solitairen toevoegen
Bosranden omvormen tot verfraaide
randen
Thuja's vervangen door nieuwe bosrand
Weides omvormen tot kruidenrijk
grasland
Natuurinclusieve landbouw ontwikkelen
Parkeerplaats Zijpendaalseweg, iets
verleggen, vernieuwen
en vergroenen
Poort Gulden Bodem aan Zijpendaalseweg verbeteren
Moestuin herstellen en nieuwe functie
Locatie jachtslot ontwikkelen met
nieuwe hedendaagse functie
Speelplek verwijderen

concept 90%-versie 30 augustus 2022

107

4.2

MET DE ARNHEMMERS

Er zijn heel veel belangengroepen die gebruik
maken van en betrokken zijn bij Sonsbeek,
Zijpendaal en Gulden Bodem. De Stichting
Vrienden van Sonsbeek zet zich al jaren in
voor de bescherming en de bekendheid van de
parken. Ze hebben een nieuwsbrief voor hun
leden en een website ook voor het brede publiek.
Bezoekerscentrum de Molenplaats is een centraal
informatiepunt in Sonsbeek, de groene VVV van
Arnhem die naast informatieverstrekking ook
een plek is voor ontmoeting en het delen van
kennis. Vanuit deze locatie opereren ook de
Parkgidsen die periodiek rondleidingen houden.
Ook het IVN organiseert rondleidingen rond het
thema natuur. De natuurhistorische vereniging
KNNV inventariseert de natuur en beheert ook
de Vlindertuin. Groei en Bloei zet zich in voor
het periodiek onderhoud van de Steile Tuin. De
jaarlijkse vrijwilligersdag kan aanleiding zijn om
speciale beheermaatregelen uit te voeren. Op al
deze groepen kan dan een beroep worden gedaan
om ook de handen uit de mouwen te steken en
speciale klussen aan te pakken.
Participatie in ontwerpfase en bij uitvoering
In deze beheervisie staat vele maatregelen die
in de komende jaren worden aangepakt. Sommige
maatregelen vallen onder het reguliere beheer,
en andere zijn afzonderlijke klussen die met een
eigen ontwerptraject vorm zullen moeten gaan
krijgen. Omdat deze klussen een hoge mate van
concreetheid kennen, is het wenselijk om al in de
ontwerpfase, maar mogelijk ook bij de uitvoering,
mensen te betrekken. Tijdens het maken van deze
visie is daarbij de uitdrukkelijke wens geuit om
ook jongeren hierbij te betrekken. Dat kunnen
leerlingen zijn van een middelbare school, de
scouting, maar ook beroepsopleidingen zoals Van
Hall Larenstein en de Academie van Bouwkunst
Arnhem. In het projectoverzicht staat per project
aangegeven welke vorm van participatie kansrijk is.
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Dit doen we samen met de belangengroepen in een participatietraject
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05
BRONNENLIJST
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Bronnenlijst
Nader aan te vullen
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05
COLOFON
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Colofon
Deze visie en ontwikkelingsplan voor de drie parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem in Arnhem is
gemaakt in opdracht van de gemeente Arnhem, door Strootman Landschapsarchitecten uit Amsterdam. Het
ontwikkelingsplan is in nauwe samenspraak gemaakt met de projectgroep, en vormt de basis voor de visie.
De toekomstvisie en ontwikkelingsplan voor de drie parken is tot stand gekomen in samenwerking met een
stuurgroep met vertegenwoordigers van een aantal partijen uit Arnhem. Daarnaast hebben lokale experts
en de gemeente Arnhem een bijdrage geleverd aan zowel de toekomstvisie als het ontwikkelingsplan.

Projectteam
Berno Strootman		

Strootman Landschapsarchitecten

Michiel van Zeijl		

Strootman Landschapsarchitecten

Shahaf Strickmann

Strootman Landschapsarchitecten

Projectgroep
Robin Driessen		

Gemeente Arnhem

Cecilia Klein		

Gemeente Arnhem

Eline de Vries-Dekkers

Gemeente Arnhem

Marielle Vrijkotte

Erfgoed gemeente Arnhem

Simon Klingen		

Schouwgroep Sonsbeek/Zijpendaal/Gulden Bodem

Paul Poelmans		

Vrienden van Sonsbeek

Elyze Storms		

Gelders Genootschap

Beeldmateriaal
De tekeningen in dit rapport zijn gemaakt door Strootman Landschapsarchitecten.
De foto’s zijn van Strootman Landschapsarchitecten en de gemeente Arnhem.
Sommige beelden komen van internet, daarvan is het beeldrecht soms onduidelijk. Rechthebbenden kunnen
contact opnemen met de gemeente Arnhem.
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Landschaps-inclusieve Gebiedsontwikkeling

Sonsbeek
Zijpendaal
Gulden Bodem
Parkentoekomst
Rapport
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