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Even opfrissen
Uitkomsten workshop #1
Ontwerpprincipes
Ontwerpopgaven
Mogelijke varianten
Wat wordt het voorkeursmodel?
Hoe nu verder?

wat gaan we vanavond doen?
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even
 opfrissen



ambitie bewoners Spijkerkwartier
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Ambities in visieplan verwezenlijken:

Synergie tussen functie en identiteit

Water- en klimaatbeheersing

Grenzeloze stadecologie, zowel in de openbare ruimte als 
de private buitenruimte

Wijkeconomie in combinatie met bewonersparticipatie

Onderhoud in combinatie met bewonersparticipatie

spijkerlab is meer!
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Le Far 
West

Spijkerlab locaties
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tuin tuin tuinstraatgevel en dak gevel en dak

UNIEK 
IN 

ARNHEM!

een integraal ontwerp van de totale buitenruimte!
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uitkomst
workshop #1



O   schoonheid        O   ergernis
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 schoonheden van de buurt

groene elementen, maar niet te veel schaduw
architectuur bebouwing
fietsparkeer gelegenheden10



ergernissen van de buurt

fietsparkeren
rommelig beeld: huisvuil, graffiti, 
hondenpoep, diverse bestratingsmaterialen
drempels, lantaarnpalen en verkeersborden11



dromen
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dromen: vergroenen
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dromen: water zichtbaar maken
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dromen: kunstzinnig straatmeubilair
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dromen: uitvergroten
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dromen: vergroenen en beleven
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bruikbare bestaande plannen
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bruikbare bestaande plannen
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bruikbare bestaande plannen

Auto is te gast:
- brede voet/parkeerstrook
- smalle rijbaan

Groenbeleving door groen op ooghoogte  toe 
te passen
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bruikbare bestaande plannen
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ontwerpprincipes



ontwerpprincipes

uitgangspunten die bewoners worden 
geformuleerd en richting geven aan het 
ontwerp
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1. ontwerp werkgroep als basis

24



2. BuitenGewoonBeter als basis voor de materalisering

langsparkeren en bomen aan beide zijden rijbaan
goot in het midden van de rijbaan25



2. BuitenGewoonBeter als basis voor de materalisering

gebakken klinkers met kleurcontrast voor  
rijbaan en parkeren
trottoirs grijze betontegels

+ uniformiteit in de wijk (niet rommelig)

- niet klimaatbestendig26



2. BuitenGewoonBeter als basis voor de materalisering

+ uniformiteit

- eenzijdig27



3. elke parkeerplaats minder vervangen door groen

wanneer er voor een parkeerplaats een 
alternatieve locatie wordt gevonden, dan de 
plek vergroenen
beginnen bij het hotel

+ mogelijheid om snel resultaat te boeken

- afhankelijk van initiatief28



ontwerpopgaven



tuin tuinstraatgevel en dak gevel en dak

PARKEREN & AUTOVRIJ!
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parkeren uit de straat

+ ruimte voor groen

- vraagt organisatie
- afhankelijk van anderen31



parkeren uit de straat doen we zo:

1. overtuigend plan opstellen
     - visie
     - verkeerstructuur

2. in gesprek met:
    - werkgroep verkeer/wijkvereniging
    - eigenaar parkeergarage Velperpoort
    - gemeente 

3. informatie bundelen in flyer

4. de boer op
    - mijnspijkerkwartier/buurtfestiviteiten
    - langs de deuren
    - gesprekken met huiseigenaren

5. aanleg en onderhoud begeleiden
    - buurtgroenbedrijf
    - werkgroep verkeer
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Driekoningenstraat bestaand: structuur

 Driekoningenstraat 
> hoofdstructuur33



Driekoningenstraat bestaand: verkeerrichting

Driekoningenstraat:
> entree van de wijk
> éénrichtingsverkeer de wijk in34



Driekoningenstraat bestaand: bereikbaarheid

Driekoningenstraat
> vanuit Steenstraat goed bereikbaar
> vanuit het zuiden van de wijk niet35



Driekoningenstraat autovrij

+ ruimte voor blauwgroen en mensen
+ vanuit het zuiden van de wijk goed bereikbaar

- auto ver van woning
- vanuit Steenstraat NIET goed bereikbaar36



Driekoningenstraat zuidelijk deel autovrij

+ ruimte voor blauwgroen en mensen

+/- vanuit Steenstraat goed bereikbaar=bestaand
+/- vanuit het zuiden van de wijk niet=bestaand

- voor enkele woningen auto verweg37



straat autovrij maken we zo:

1. overtuigend plan opstellen
     - visie
     - verkeerstructuur

2. in gesprek met:
    - werkgroep verkeer
    - wijkvereniging
    - gemeente 

3. informatie bundelen in flyer

4. de boer op
    - mijnspijkerkwartier/buurtfestiviteiten
    - gesprekken met huiseigenaren/bewoners

5. aanleg en onderhoud begeleiden
    - buurtgroenbedrijf
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tuin tuinstraatgevel en dak gevel en dak

VERGROENEN!
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groene  gevels maken t.b.v. biodiversiteit
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groene gevels = trottoir minimale breedte van 1.50m

+ mogelijkheid voor gevelbegroeiing
+ goede toegankelijkheid voetgangers

- vraagt ruimte41



groene gevels maken we zo:

1. groenplan opstellen
     - plantsoorten
     - klimvoorzieningen: paal, rek, draad e.d.

2. subsidies zoeken
    - overheid en fondsen

3. in gesprek met:
    - buurtgroenbedrijf
    - gemeente 
    - wijkvereniging/werkgroepen
    - leveranciers

4. informatie bundelen in flyer

5. de boer op
    - mijnspijkerkwartier/buurtfestiviteiten
    - gesprekken met huiseigenaren/bewoners

6. aanleg en onderhoud begeleiden
    - buurtgroenbedrijf42



groendaken maken!
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groene daken maken we zo:

1. Mogelijkheden onderzoeken

2. in gesprek met:
    - buurtgroenbedrijf
    - gemeente 
    - wijkvereniging/werkgroepen
    - leveranciers
    - dakdokters

3. informatie bundelen in flyer

4. de boer op
    - mijnspijkerkwartier
    - gesprekken met huiseigenaren
    - de deuren langs
    - kraam op buurtfestiviteiten

5. aanleg en onderhoud begeleiden
    - buurtgroenbedrijf
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vergroenen met laag groen

+ goed voor biodiversiteit
+ sfeer in de straat

- vraagt ruimte
- vraagt onderhoud
- afhankelijk van initiatief45



tuin vergroenen

+ goed voor biodiversiteit
+ gesamenlijke tuin= sociale cohesie

- afhankelijk van initiatief bewoners46



(privé) groen maken we zo:

1. groenblauwplan opstellen
     - plantsoorten

2. subsidies zoeken
    - overheid en fondsen

3. in gesprek met:
    - buurtgroenbedrijf
    - gemeente 
    - wijkvereniging/werkgroepen
    - leveranciers

4. informatie bundelen in flyer

5. bewoners enthousiasmeren
    - mijnspijkerkwartier/buurtfestiviteiten
    - gesprekken met huiseigenaren/bewoners

6. aanleg en onderhoud begeleiden
    - buurtgroenbedrijf47



tuin tuinstraatgevel en dak gevel en dak

WATER ZICHTBAAR MAKEN!
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waterbeleefbaar maken: regenspuwers

+ water = fun

- afhankelijk van huiseigenaren
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water zichtbaar maken we zo:

1. Mogelijkheden onderzoeken

2. in gesprek met:
    - buurtgroenbedrijf
    - gemeente en waterschap
    - wijkvereniging/werkgroepen
    - leveranciers

3. informatie bundelen in flyer

4. de boer op
    - mijnspijkerkwartier
    - gesprekken met huiseigenaren
    - de deuren langs
    - kraam op buurtfestiviteiten

5. aanleg en onderhoud begeleiden
    - buurtgroenbedrijf
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Molenbeek bovengronds? Nee/Parkstraat/Spijkerstraat?
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water beleefbaar maken: Molenbeek als gekleurde goot?

+ relatief eenvoudig te realiseren
+ vraagt nauwelijks ruimte

- geen letterlijke verwijzing52



water beleefbaar maken: Molenbeek als bijzondere goot?

+ directe verwijzing naar water
+ vraagt nauwelijks ruimte

- duur met weinig blauw beleving53



water beleefbaar maken: Molenbeek als speel goot?

+ directe verwijzing naar water
+ vraagt nauwelijks ruimte

- duur54



water beleefbaar maken: Molenbeek in groene regentuin?

+ goed voor biodiversiteit
+ stimulans blauwe economie

- geen letterlijke verwijzing
- vraagt onderhoud
- vraagt kennis55



groen en water in de OR maken we zo:

1. groenblauwplan opstellen
     - plantsoorten

2. subsidies zoeken
    - overheid en fondsen

3. in gesprek met:
    - buurtgroenbedrijf
    - gemeente 
    - wijkvereniging/werkgroepen
    - leveranciers

4. buurtinformeren
    - mijnspijkerkwartier / buurtfestiviteiten

5. allianties sluiten 
    - buurtgroenbedrijf
    - gemeente 

6. aanleg en onderhoud begeleiden
    - buurtgroenbedrijf56



tuin tuinstraatgevel en dak gevel en dak

KUNST in SPIJKERKWARTIER!
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 kunstzinnig straatmeubilair!

+ identiteit van de straat/wijk

- vraagt initiatief en organisatie58



kunst in Spijkerkwartier maken we zo:

1. programma van eisen opstellen

2. in gesprek met:
    - gemeente 
    - wijkvereniging/werkgroepen

3. subsidie zoeken

4. prijsvraag uitschrijven

5. de boer op
    - mijnspijkerkwartier
    - gesprekken met huiseigenaren

6. aanleg en onderhoud begeleiden
    - buurtgroenbedrijf
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tuin tuinstraatgevel en dak gevel en dak

HUISEIGENAREN & BEWONERS ACTIVEREN!
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mensen activeren voor groen/blauw
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mensen activeren doen we zo:

1. inhoudelijke informatie bundelen
    - drukkerwerk: flyers en rapporten
    - digitaal: website/sociale media

2. in gesprek met:
    - buurtgroenbedrijf
    - gemeente en waterschap
    - wijkvereniging/werkgroepen
    - leveranciers

3. de boer op en enthousiasmeren
    - mijnspijkerkwartier
    - gesprekken met huiseigenaren
    - de deuren langs
    - kraam op buurtfestiviteiten
    - verenigingen van eigenaren
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mogelijke
varianten



variant workshop
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variant workshop

+
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variant basis
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variant zuidelijk deel autovrij
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wat wordt het  
 voorkeurs-

variant 



en hoe nu   
 verder ?



presenteren aan werkgroep OR en bewoners

ambities

doelen

fasering

...

spijkerlab is proeftuin
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