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REACTIE VAN
Kwaliteitsteam
Stadsblokken
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Stadshart
Vrienden van Meinerswijk

Kwaliteitsteam
Stadsblokken
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Vrienden van Meinerswijk
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Kwaliteitsteam
Stadsblokken
Stichting Project

REACTIE PER THEMA

WIJZE VAN VERWERKING

ALGEMEEN
De beheervisie zoals die nu voorligt, is een waardevol document

Dank voor de waardering

In het algemeen is het een prima opzet
VVM vindt het een goede zaak dat de Beheervsie geactualiseerd wordt en waarderen de gedegen
aandacht die geschonken wordt aan het ruimte geven aan natuur en dynamiek van het water. Wij
vinden het dan ook positief dat wij betrokken zijn in het proces naar een nieuwe (beheers)visie op
het gebied
VERWIJZING NAAR EERDERE BELEIDSDOCUMENTEN EN KERN VAN DE INHOUD /Ondersneeuwen plan filosofie
Neem verwijzing naar eerdere beleidsdocumenten nadrukkelijk op en de koers voor dit
- beleidsverwijzing uitgebreid
deelgebied. Neem het masterplan als vertrekpunt, leg nadrukkelijker dwarsverbanden.
- het document is ook een actualisering van de beheervisie
uit 1993 en eerdere beheerafspraken over het beheer van
deelgebieden, die peildata liggen voor het masterplan.
Men vraagt zich af of het verhaal congruent is of dat er twee werelden zijn. Kijk naar goede
verwijzing naar het masterplan, voeg de principes blz. 9-10-11 toe.
BETEKENIS EN FORMAAT VAN HET UITERWAARDPARK
Goed dat er duidelijkheid is over de verschillende deelgebieden voor het totaal van 320 ha. De
Arnhemse bevolking heeft nog geen notie over de betekenis van dit formaat natuurpark op 1,5 km
van station Arnhem Centraal. Dat verdient echt aandacht. Stichting Project wil daar graag een
bijdrage aan leveren.
Kan het wervender, bv vertaling naar een folder.
Is van mening dat dit landschap met de huidige natuur en de landschapselementen in de
onderlinge samenhang bewaard dienen te blijven voor huidige en toekomstige generaties. Dit
betekent dat ingrepen in het gebied zo veel mogelijk vermeden dienen te worden. Wij willen de
sfeer van het gebied bewaren en liefst versterken: een natuurgebied met ruimte voor de dynamiek
van het water, ruigte, rust, genieten van de landschappen en de cultuurhistorische elementen en
het zelf ontdekken ervan. Daarnaast is Meinerswijk onderdeel van een groter netwerk van
natuurgebieden waardoor een verbinding ontstaat tussen Gelderse Poort via het Pannerdens
Kanaal naar de Blauwe Kamer en de droge gronden van de Veluwe.
NATUUR
Conform erfpacht contract met SBB geldt voor deze gronden de functie natuur; soort natuur is
procesnatuur. Extensieve recreatie is welkom.
Breng gedetailleerde eco informatie naar de bijlagen
Geef ook aan dat in de ontwikkel gebieden de natuur leidend is de gebiedswaarden
Suggesties voor bevordering broed- en rustgebieden, zoals nestmogelijkheden voor gierzwaluwen,
oeverzwaluwen, ijsvogels en steenuilen en foerageer mogelijkheden voor steltloperachtigen. Ook
de lepelaar is haalbaar.

- verwerkt in tekst en kaartbeelden

- prominenter in de tekst opgenomen

- Ja kan altijd, punt van aandacht voor uitwerking/
stadspromotie
- Dank voor het onderschrijven van de hoofdopgave

- verduidelijkt in de visie.
- tekst en m.n. tabellen zijn ingekort
- toegevoegd
- Specifieke soortgerichte maatregelen in de natuur is
strijdig met het uitgangspunt procesnatuur.
- Bevorderen van nestgelegenheid bij bebouwing zit in de
plannen van KWP en het wordt toegejuicht als het ook bij
bestaande bebouwing actief wordt opgepakt.
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Het beheer wordt tot onze blijdschap en in het verlengde van ons advies, vooral gedacht door
grote grazers. Maar een ondersteuning in dat beheer om bloeiende struiken en bomen te
bevorderen door aanplanten en snoeien is wenselijk evenals onderhoud aan paden en
doorgangen. Het gebied gaat veel intensiever gebruikt worden door stadsbewoners.
Grazer Advies

GNMF
Stichting Kloppend
Stadshart
Bewonersoverleg
Stadsblokken Meinerswijk
GNMF

Doen de aandachtspunten omschreven in 2.6 wel voldoende recht doen aan de omschreven in de
plan filosofie (2.3). Zijn er echt niet meer mogelijkheden om voor ontwikkeling van rivierdynamiek,
kwelstromen, begrazing en natuurlijk processen als successie, predatie en sterfte en een
natuurgebied waar mensen welkom zijn en kunnen genieten? Kansen voor het ontwikkelen van
“Biomassaliteit”, zodat de insecten waar het zo slecht mee gaat weer een kans krijgen.
Bevers: is het niet beter om te streven naar een gezonde en robuuste populatie, die -ondanks
lokaal onaantrekkelijk maken van bevers of desnoods wegvangen van bevers in de dijk- een
gezonde staat van instandhouding binnen de gemeente Arnhem kunnen waarborgen?
Par. 2.5.3. Graslanden zijn van belang voor o.a. ganzen
Par 2.5.4 Het aantal ganzen mag wel iets nadrukkelijker worden vermeld.
Zullen er door de natuurontwikkeling straks geen ganzen meer voorkomen in het gebied?
Monitoring en evaluatie van effecten op de natuur vanwege eerste ingrepen paar jaar geleden
(extra en verharde paden) alvorens nieuwe paden te plannen. Samen met o.a. de Vogelwerkgroep
Arnhem. > mondeling toegelicht bij Groenforum

Overleg Groenforum

Oeverzones en rustgebied; geef een bredere zone van het rustgebied aan

Wijkplatform Malburgen

Bomen die langs de rivier staan (bij groene rivier) zijn beeldbepalend, hoe kan je die behouden?

Stichting Kloppend
Stadshart

Het ree wordt niet genoemd als soort, terwijl er wel een waarneming van is.
Op pag. 25 staat een passage over de ontwikkeling van de vegetatie, dat is erg eenzijdig gericht
op de toekomstige situatie, terwijl ook in het bestaande natuurgebied de vegetatie zich verder
ontwikkelt (onder andere bosschages groeien verder dicht, boomsoorten vestigen zich). Genoemd
wordt dat er méér soorten van groene woonwijken stedelijk gebied voor zullen komen, vraag is
welke precies bedoeld worden.
Van Amfibieën is bekend dat er een dramatische ziekte is. En t.a.v. de rugstreeppad, daar zou met
gerichte aanpak nieuwe habitats voor kunnen worden gemaakt, poelen verjongd e.d.

- spontane natuurontwikkeling is uitgangspunt, dus geen
aanplant in het natuurgebied. Bomen en struiken vestigen
zich spontaan.
- Aanplant vindt wel plaats op toekomstige
ontwikkellocaties.
- we zien nog veel kansen voor versterking van de
procesnatuur, o.a. door verbinden van gebieden
- we hebben geen probleem alleen aandachtpunt t.a.v.
bever; deze heeft ook het stedelijk gebied ontdekt. Er zijn
de afgelopen jaren wel versterkingen aan de teen van de
dijk aangebracht om ingraven te voorkomen. Er worden
geen bevers weggevangen.
- goede suggestie biomassaliteit, is toegevoegd.
- is toegevoegd
- tekst is aangepast
Het aantal ganzen zal minder worden als de graslanden
ruiger worden. De natuur voegt zich naar de ontwikkeling.
- het eerder aangelegde fietspad geleid de bezoekers
duidelijker door het gebied.
- toegevoegd thema monitoring (door Bosgroep i.h.k.v.
beheersubsidie)
- rustgebied is aangepast en uitgebreid tot gebied geheel
zuidelijk van het fietspad door het gebied.
- Afstemmen met beheerders RWS, opgenomen als
actiepunt
- is toegevoegd
- in de paragraaf soortenrijkdom is een beschrijving
gegeven van de ontwikkeling van soortgroepen ook in
relatie tot de vegetatieontwikkeling in algemene zin

De ziekte is niet bekend in de uiterwaarden; bij de
inventarisatie zijn geen zieke dieren aangetroffen nog
gedocumenteerd.
Het leefgebied van de rugstreeppad en andere
pionierssoorten veranderd door de successie in de
vegetatie. De rivier dynamiek is niet zodanig dat
pionierssituaties blijvend ontstaan.
Door menselijk handelen, de aanleg van de nevengeul in
de Groene Rivier is weer een pionier situatie ontstaan. De
nieuwe nevengeul bij Meinerseiland zal dit ook zijn. Ook
de plannen van KWP voorzien in het creëren van een voor
rugstreeppad geschikt leefplek i.h.k.v. de ontheffing Wet
natuurbescherming NBW.
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Genoemd wordt dat het ooibos in het gebied (o.a. op Stadsblokken) 30 jaar oud is, dat is onjuist.
Het is veel ouder, naar schatting tot circa 50 jaar.
Wat gemist wordt is een overzicht van de belangrijkste typen natuur zoals die momenteel
voorkomt, bv een ecotopenkaart.

- tekst is aangepast naar 30-40 jaar, op basis van lucht
foto uit 1975
- de landschapskaarten geeft inzicht in de huidige
natuurdelen van het gebied. Natuurlijk kan een
ecotopenkaart van waarde zijn, maar wekt ook weer de
indruk dat we de natuur vast willen leggen. Met luchtfoto's
is ook de ontwikkeling te volgen.

Wijkplatform Malburgen

Is de oude schoorsteen bij steenfabriek Elden ook een vleermuisverblijf?

Vleermuiswerkgroep

Voeg meervleermuis en watervleermuis als doelsoorten voor het rivierengebied toe en de nieuwe
functie voor steenfabriek Elden (paragraaf 4.2)
Van steenfabriek Elden zijn ooit (1994) vier ovenkamers bestemd tot vleermuiswinterkwartier. De
plek voor deze voorziening is niet optimaal vanwege eisen uit oogpunt van cultuurhistorie: de
kamers zijn veel te droog t.o.v. de vereiste relatieve vochtigheid in vleermuiswinterkwartieren is >
85%.
Als bij de nieuwe functie voor de steenfabriek ook de ovenkamers worden betrokken, stellen we
compensatiemaatregel voor, voeg aan wensenlijst (hfds 5) toe het realiseren van een
overwinteringsverblijf voor meer- en watervleermuis, is dan ook voor soorten als grootoor- gewone
dwergvleermuis die nu - zij het in gering aantal - overwinteren in steenfabriek Elden."
Kan de uitvoering meegenomen vanuit het Groenfond?
Pg 41 Vraag is of het onderscheid tussen stroomdalgraslanden en glanshaverhooilanden goed
gekozen is. Indruk is dat gemiddeld 10 dagen per jaar overstromen aan de hoge kant is.
Par 3.4 mist in de opsomming waar het beheer door gestuurd wordt: de natuurdoelen.
De Kader Richtlijn Water ontbreekt als natuurdoel. De aangetakte wateren en de Groene Rivier
hebben voor KRW een waarde welke onderdeel zou moeten zijn van de beheervisie.
In het stuk wordt het belang van het gebied voor de waterafvoer benoemd. Explicieter benoemen
dat hoogwaterveiligheid qua prioriteit hoger staat dan natuurontwikkeling en dat hier op gestuurd
word vanuit het beheer bv. bij 4.4.4 het vegetatiebeheer. Het niet alleen om struweel opslag
(hoewel dit een voorname is ) maar ook om bv ruigtevegetatie op ongewenste plekken.
Voor de monitoring van ruwheid is een tool ontwikkeld die met behulp van satellietbeelden actuele
vergelijkingen met de legger kan maken. Hoewel nog in ontwikkeling zijn hier inmiddels wel goede
resultaten.
paragraaf 4.4.6 Dood hout is voor de natuur een verrijking. Op doorstroming heeft het idd beperkt
effect mits beperkte omvang. Voor primaire keringen en scheepvaart kan drijvend hout een
bedreiging vormen voor hoogwaterveiligheid (beschadiging kering is een zorgpunt Waterschap) of
scheepvaartveiligheid. Bomen en takken kunnen bij hoogwater de grasmat van dijken
beschadigen. Graag werkbare afspraken worden gemaakt over hoe om te gaan met dood hout.
Enkele bijzondere soorten worden niet genoemd, zo ontbreekt de lepelaar (hoewel niet permanent
in het gebied aanwezig), de fuut, visduiker, aalscholver, Canadese gans, Nijlgans, grauwe gans,
koekoek, geelborst, etc.

- Voor zover bekend niet, ook de steenfabriek functioneert
niet echt als zodanig goed omdat het te droog is.
- Is toegevoegd.

Stichting Kloppend
Stadshart
Rijks Waterstaat

H. Kuijpers
bewoner Veerpolderstraat

- De eigenaar en initiatiefnemers van de steenfabriek zijn
geattendeerd op mogelijke natuurwaarden.
- Hen is de suggestie gedaan kansen voor natuur te
benutten. We wachten eerst deze uitwerking af.
- Realiseren vleermuiskelder als wens aan de projectenlijst
beheergebied toegevoegd

- Het is een algemene typering van graslandsoorten, de 10
dagen is uit de tekst verwijderd.
- Duidelijker opgenomen in tekst
- Natuurdoelen KRW toegevoegd.
- in 3.4 en 4.4.4 toegevoegd
- prioriteit beheer ligt bij verwijderen houtige opslag t.o.v.
ruigte en kruiden.
- goed om de ervaringen met satelliet beelden te delen, dit
kan ook een bijdrage leveren voor monitoring van de
ontwikkeling.
- Staat als uit te werken project benoemd, daarin i.o.m.
RWS oppakken.

- de gegevens zijn gebaseerd op de registratie in de
Nationale Databank Flora en fauna.

BEGRAZING EN KUDDEBEHEER
Kwaliteitsteam
Stadsblokken

Neem een rasterplan op.

- toegevoegd in zoneringskaart
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Stichting Project

Het beheer wordt tot onze blijdschap en in het verlengde van ons advies, vooral gedacht door
grote grazers.
Voor runderen adviseren wij ook te bekijken of andere rassen (Hereford) gebruikt kunnen worden
dan Galloways. (Het vlees van de beesten van Meinerswijk zou gebruikt kunnen worden op de
menukaart in Arnhemse restaurants).
Voor het beheer van de kudde is, om gebruik te maken van de subsidie van de provincie een
externe partij aan te raden, zeker ook omdat de gemeente meer en meer zich tot kerntaken
beperkt. Daar zullen ook afspraken met RWS over gemaakt moeten worden.

In de tekst staat dat de grazers niet aangehaald en gevoerd moeten worden. Het aanhalen en
soms voeren betreft vooral de Konikpaarden. Meisjes die van paarden houden zoeken de paarden
op en de paardenbrokken zitten dan in de jaszak. Wij adviseren die personen (meisjes) te
betrekken bij het beheer van de kuddes.
Grazer Advies
Wijkplatform Malburgen

Bewonersoverleg
Stadsblokken Meinerswijk

Kwaliteitsteam
Stadsblokken
Stichting Project
Kwaliteitsteam
Stadsblokken
Hengelvrienden Meinerswijk
Stichting Project

Weet je zeker dat de 2,5 ha per GVE klopt als het gaat over de dichtheid op blz. 39?
Komt op 1,9 ha per GVE voor de afgelopen 10 jaar
Ontsluiting van Stadsblokken bij hoog water en effect op passeerbaarheid van de grazers Kan dat
wel want er gaat veel verkeer over die ontsluiting

Vragen waar de grazers kunnen lopen
Toegelicht is waar ongeveer de grenzen komen te liggen van de bufferzone rond de Praets
woonkernen. Een ruime zone als scheiding tussen natuur en agrarische gronden is gewenst.
-Toelichting gegeven op beoogde begrenzingen.
Het is vooral belangrijk wat er gebeurd rondom de woonkernen en de buffers tussen natuur en
agrarische gronden.
Wordt de zuidoever van de nevengeul begraasd?

- geen aanpassing
- organisatie van begrazingsbeheer is punt van aandacht
voor nadere uitwerking.
- zien nu geen aanleiding over te stappen naar Hereford,
hoewel een beter vleesrund, natuurbeheer staat
bovenaan.
- Het beheer van de openbare ruimte is een kerntaak, de
uiterwaarden zijn een belangrijke natuur openbare ruimte
in Arnhem.
- doormiddel van voorlichting en aandacht voor gedrag in
de natuur bij bv. excursies zullen we hier aandacht aan
besteden.
- jeugd betrekken bij beheer kudde, meenemen bij
excursies; kan suggestie zijn bij jaarlijkse controle
- het is een gemiddelde waarbij we nadrukkelijk kijken naar
vraatpatroon en conditie van de dieren.
- koeien en paarden trekken zich niets aan van de weg,
bewoners zullen zich moeten aanpassen, dat vraagt
voorlichting en gewenning.
- er zijn gebieden in het buitenland waar deze combinatie
wegen en grazers voorkomt en goed functioneert bv New
Forrest.
- tussen agrarisch gebied en begrazingsgebied komt
vanuit veterinair oogpunt een bufferzone.
- rasters zijn indicatief aangegeven op de zoneringskaart
- bij de aansluitingen met Meinerseiland moet deze
begrenzing worden mee ontworpen.

Hoogwatervluchtplaats bij de Praets en agrarisch gebruik, hoe doe je dat als het water in de
Groene rivier ter plaatse van de Praets het snelste stijgt.
Toegelicht: we zijn hier met elkaar over in gesprek zijn in het kader van het particulier initiatief.

- nee, niet ter hoogte van de agrarische percelen.
Natuurlijke oever en bloemrijk grasland met hooiland
beheer liggen hier voor de hand.
- bij de uitwerking t.z.t. aanpak gezamenlijk afstemmen.
- basis afspraak is 7 maart gemaakt dat paarden van
particulier dan binnen zijn.

WAT DOEN WE SAMEN MET DE ARNHEMMER
Voeg toe wat er al gebeurd samen met de Arnhemmers.

- thema toegevoegd en uitgediept

Stelt voor om een actief beleid voor vogels in te zetten in samenwerking met de vogelwerkgroep,
zoals inventarisatie, maatregelen voor bescherming en bevordering broed- en rustgebieden.
Is er ruimte voor zelf doe activiteiten.
Willen nauw betrokken blijven bij het gebied.
Betrek natuurcentrum en bezoekerscentrum Sonsbeek bij het beheer en informatievoorziening
naar bezoekers en omwonenden. Als het alleen een taak van de “gemeente” is dan gaat het niet

- opnemen bij met de Arnhemmer
- betrokkenheid van vele groepen is een waardevol goed.
- met de diverse bestaande groepen zijn al jaren goede
contacten en afstemming.
- voor de uiterwaarden zal een schouwgroep worden
ingesteld.
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Grazer Advies
Stichting Kloppend
Stadshart
Vrienden van Meinerswijk

Stichting Project

Vrienden van Meinerswijk

Stichting Kloppend
Stadshart

Historische Kring Elden

Overleg Groenforum

lukken, maar als natuurorganisaties als IVN, Vogelwerkgroep, scouting en andere groepen o.a.
vriendengroepen betrokken worden is er een grote kans van slagen dat het draagvlak groeit voor
dit unieke project.
Vraagt pro- actieve invulling van het gastheerschap. Een uitgelezen kans om mensen enthousiast
voor en te betrekken bij het groenbeheer in Arnhem.
Verzoek om als stichting actief betrokken te worden bij de uitwerking.
Bestaande bewoners hebben grote betrokkenheid bij het dagelijkse reilen en zeilen.
Wil een actieve bijdrage leveren aan de instandhouding van het gebied met raad en daad maar
ook door het kritisch volgen van ontwikkelingen.
VVM wil een jaarlijks schouw van het gebied om gezamenlijk vast te stellen wat er dient te
geschieden of juist niet dient te geschieden i.h.k.v. handhaving en vervuiling.
Mensen van buiten Arnhem staan met verbazing te kijken dat er oppositie is tegen dit plan. Zij
zullen de weg naar dit nieuwe park snel gaan vinden als het ook als toeristische attractie op de
kaart gezet wordt
LANDSCHAPPELIJKE EN CULTUURHISTORISCHE WAARDE
Meer aandacht verdienen het handhaven van het karakter van het gebied. In deze context wordt
hieronder verstaan: het voorkomen van horizonvervuiling en het reduceren van de recreatiedruk
(evenementen, sportvisserij e.d.) omdat de druk vanuit de nieuwe bewoning op Meinerseiland en
Stadsblokken al toeneemt.

Transformeren van huidige Agrarische gronden (pagina 46 en 51)
Meinerswijk wordt al vele eeuwen gebruikt als agrarisch gebied. Het past in de planfilosofie om dit
onderdeel van de geschiedenis in stand te houden en zichtbaar te maken. VVM pleit ervoor om de
52 hectare weilanden te handhaven en extensief te laten begrazen door koeien van bijvoorbeeld
(oud-)Nederlandse rassen. Deze dienen dan naast de huidige grazers het landschap te
onderhouden. De agrarische gronden passen mooi bij De Praets en ’t Heuveltje. Misschien is er
iets te combineren met de vestiging van een zorgboerderij?
Is hier vanuit het oogpunt van erfgoed de vraag of het mogelijk is vanuit het denken over de
cultuurhistorie en de lange familieverbanden op de Hendrinahoeve om de zittende generatie tot
aan de pensioengerechtigde leeftijd de gelegenheid te bieden voor een agrarische beheervorm
met zwartbont huisvee in de directe omgeving van het Heuveltje. Dit hoeft de stapsgewijze
ontwikkeling van nr. 2 niet in de weg te staan.
Het bestuur onderschrijft de koers in de visie, zoals deze in verschillende tijdslagen uit de
geschiedenis zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt.
Als er maatregelen worden genomen met betrekking tot cultuurhistorische zaken wil men graag
meedenken in algemene zin, binnen het kader van de betreffende beheervisie. In de uitwerking
ziet het bestuur voor zichzelf vooralsnog geen activiteit.
Sanering steenfabriek Elden en effect op natuur? Welke functies komen daar. Het is toch ook
opslag locatie voor gemeente?
Toegelicht: Steenfabriek is verkocht aan Boei deze zal het complex ontwikkelen. Het
bestemmingsplan uit 2015 geeft daarvoor kaders- beperkte horeca, B&B en cultuur.

- door het instellen van een schouwgroep voor het
natuurgebied kan periodieke afstemming worden
verbeterd en gezamenlijk jaarthema's worden opgepakt.
- maken graag gebruik van diverse aanbiedingen bij de
uitwerking inbreng te leveren.

- reactie onderschrijft de koers om het gebied aan te
sluiten op LAF en LAW routes.
- punt van aandacht voor stadspromotie.

- het is een uiterwaard in een stedelijke omgeving, er is
contrast tussen stad en landschap.
- bij visie toegevoegd.
- het recreatief gebruik is gezoneerd; de sportvisserij is
beperkt tot een maximaal aantal gebruikers in het
uiterwaardpark.
- voor Meinerseiland en Stadsblokken is i.h.k.v de
gebiedsontwikkeling uitgangspunt de oevers van iedereen
worden.
- we onderkennen de lange geschiedenis van het
agrarisch bedrijf, vandaar dat zowel in beleid als beheer bij
de Praets agrarisch gebruik mogelijk blijft.
- eigenaar heeft bij de gemeente de wens voor andere
plannen kenbaar gemaakt en gaat deze uitwerken.
- de 52 ha weilanden worden zoals vastgelegd in het
Masterplan natuur, hoofdopgave van de uiterwaarden is
realiseren Natuur Netwerk Nederland.

- dank voor de reactie geen aanleiding voor aanpassingen.
- als uitwerkingen rond dit thema aan de orde zijn doen we
graag een beroep op uw kennis.

- Functie verduidelijkt in de beheervisie.
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Vrienden van Meinerswijk

Stichting Kloppend
Stadshart

Wijkplatform Malburgen
Vrienden van Meinerswijk

Vrienden van Meinerswijk

Wijkplatform Elderveld

Een nieuwe functie voor de steenfabriek wordt toegejuicht zolang de impact op het gebied maar
gering is en het gebouw zijn karkater behoudt.
Meer aandacht verdienen:
- De bescherming van de cultuurhistorische elementen
- De duizendjarige agrarische geschiedenis.
Pag. 2.5.3 Het is wat gekunsteld om een type bodemgebruik “antropogeen” te formuleren, terwijl
de menselijke invloed al circa 3000 jaar aanwezig is. Je kunt rustig zeggen dat de bewoning al van
oudsher zich in het landschap gevoegd heeft, en er indien de voorliggende plannen doorgang
vinden, een verdere verstedelijking optreedt.
IJssellinie opstel plaatsen kunnen die zichtbaar gemaakt?
Zijn van mening dat de rasters als onderdeel van de te handhaven weilanden dienen te blijven
staan. Daarnaast zijn deze rasters deels gemaakt van de rails van de smalspoorlijnen van
Meinerswijk en deze zijn daarom zeker het bewaren waard als cultuurhistorisch element!
Historische en archeologische elementen (p 46)
- De plek van het Romeins castellum en Huize Meinerswijk zijn terecht goed beschermd. Het
verder zichtbaar maken is geen “must” wat ons betreft.
- De relicten van de IJssellinie dienen behouden te blijven In concreto betreffen dit de vier
tankkazematten, de beide telefoonputten, de opstelling voor de vierlingmitraillieur aan de
Rijnoever, de grenspalen voor afbakening van het militaire gebied, de funderingen voor
verankeringen van de versperringen. Gebied overschrijdend (noordoever) dienen de caissonhaven
met bijbehorende meerpalen en caissonwand en de daar aanwezige commandoposten en
tankkazematten bewaard te blijven.
Pleiten er voor dat een deel van de tankkazematten actief geconserveerd worden. Uiteindelijk gaat
dit over 2000 jaar militaire geschiedenis, waarin de rivier een cruciale rol heeft gespeeld
- In Meinerswijk heeft over een lange periode productie van baksteen plaatsgevonden. Er hebben
meerdere steenfabrieken gestaan. De aanwezigheid van de steenfabriek, de kleiputten,
bedrijfsgebouwen en de spoordijkjes zijn duidelijke overblijfselen, maar ook de afrasteringen met
oude spoorrails en de slagboom, die nooit meer naar beneden gaat. Dit alles is van waarde om in
samenhang te bewaren.
Bewoning (p 50): De Praets is als zeer oud gehucht het waard om bewaard te blijven. Een
bijzonder element is ook het restant van de oude verbindingsweg tussen Arnhem en Nijmegen
richting de schipbrug, die daar bijna 300 jaar gelegen heeft en de belangrijkste verbinding vormde
met Nijmegen en de Betuwe. Het voormalige veerhuis en de bebouwing daar maken de
geschiedenis tastbaar. VVM pleit voor het beschermen van de eigen sfeer van de Praets en ’t
Heuveltje.
Visualisatie van geschiedenis (p 60) Wij zijn van mening dat visualisatie vooral plaats moet vinden
door de cultuurhistorische objectenelementen zelf. Bijv. het in originele kleuren terugbrengen van
een tankkazemat en eventueel verplaatsen naar de Rijnoever, waar er ook gestaan hebben, zodat
de connectie met de Noordoever duidelijk wordt. De oorspronkelijke paalfundering zit er
waarschijnlijk nog.

- bescherming cultuurhistorische elementen is als
aandachtspunt opgenomen.
- lange agrarische geschiedenis is verduidelijkt
Tekst is aangepast antropogeen is de term voor alle
menselijke ingrepen, ook die van 3.000 jr. terug. Recreatie
is geen bodemgebruik type. Daar waar het van invloed is
het genoemd.
- komt terug op projectenlijst.
- punt van aandacht voor uitwerking; op dat moment
bekijken hoe met deze objecten om te gaan
- aan aantal objecten is in de projectenlijst opgenomen.
- we maken keuzen om de in verschillende tijdslagen uit
de geschiedenis zichtbaar en beleefbaar te maken de
vraag is of ieder onderdeel dan bewaard moet worden.

- dit is voor een deel al gebeurd en ook nog punt van
aandacht voor de toekomst.

- in fase 1 zijn bij de Praets en het Heuveltje verbeteringen
doorgevoerd om de ensemble waarde te versterken.
- ook nu zijn daarvoor projecten opgenomen.

- Suggestie zal worden meegenomen bij de uitwerking van
projecten.

HONDEN EN GRAZERS
Kan er een hondenrondje in Meinerswijk vanuit Elderveld.
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Stichting Project

GNMF

Stichting Kloppend
Stadshart

Grazer Advies
H. Kuijpers
bewoner Veerpolderstraat

Groenforum

Kwaliteitsteam
Stadsblokken Meinerswijk

Hondenbeleid is nodig voor het gebied zeker door het beheer met grote grazers. In veel
natuurgebieden is honden aan de lijn het beleid ook als er grazers zijn. Voor veel mensen zijn dit
soort gebieden ook belangrijke uitlaatplaatsen voor de hond. Langs de dure wijken in Arnhem
Noord zijn opmerkelijk veel honden loslooplekken.
Het is goed voor het draagvlak voor de ontwikkeling van het uiterwaarden gebied dat er ook goede
losloop plekken komen, maar het moet ook mogelijk zijn met de hond aan de lijn een grote ronde
te lopen of een lange afstand wandeling te lopen. De nieuwe fietspaden moeten ook voor
wandelaars (met hond aan de lijn) te gebruiken zijn.
Loslopende honden (en katten) geven veel verstoring, vooral aan grondbroeders. Het aanlijngebod
in de uiterwaard bij Wageningen blijkt niet handhaafbaar, waardoor het nu in feite een
hondenlosloopgebied is. Wij pleiten voor meer duidelijkheid ten bate van betere handhaving, en
daarom voor een verboden toegang voor honden en katten.
4.1.2. beleid t.a.v. huisdieren in het gebied vergt veel meer handhaving in de toekomst, met het
oog op de door de opstellers verwachte uitbreiding van de bewoning. Er moet dus niet alleen op
honden maar ook op loslopende katten worden toegezien en huisregels opgesteld, toegepast en
gehandhaafd. Uitstralingseffecten zoals loslopende honden in de boomgaard De Steenen Camer
dienen tegengegaan te worden.
Vertrouwen in de natuur: ervaringen in natuurgebieden elders laten toch wel zien dat er honden en
grote grazers goed samen kunnen gaan?
Nieuwe bewoners zullen dieren hebben, zoals honden, katten en vissen. Ook die laatste kan een
gevaar vormen voor de (water)natuur.

GNMF ziet veel uitwaaier effect bij de Bakenhof, m.n. het los laten lopen van honden. Zorgpunt
honden wordt gedeeld. Advies ga voor heldere en eenduidige koers voor het gehele gebied; geen
honden
RECREATIEF MEDEGEBRUIK
Heb ook aandacht voor jongeren/ hangplekken; let op bebording e.d.

- Wens verbeteren oversteekbaarheid Drielsedijk
- Begrenzing met de ontwikkelgebieden hoe zie je dat.
- Zijn er Quick wins te halen? Bv strandje of wandelverbinding Stadsblokken- Meinerswijk

Wijkplatform Malburgen

Stichting Project

Effecten van evenementen op de natuur, heeft natuurontwikkeling bij Groene Rivier wel zin?
Toegelicht: De Groene Rivier is verbindingszone en geen kerngebied.
Vb. Vleermuizen gebruiken een andere geluidsfrequentie dan de muziek en hebben dus geen
hinder. Andere soorten wel.
In de visie wordt beschreven dat een oorspronkelijk doel van de ontwikkeling van dit gebied was
de verbinding tussen de stadsdelen Noord en Zuid te versterken. Door de bebouwing van

- proces natuur en grazers combineert niet met het
terreingebruik door honden. In de uiterwaarden staat de
natuur voorop.
- een honden rondje staat haaks op het uitgangspunt
procesnatuur.
- ervaring elders en ook in Arnhem leert dat honden helaas
niet onder appel staan als er wild in de buurt is; dus natuur
en grazers verstoren. Er zijn helaas periodiek calamiteiten.
- honden in het gebied geeft meteen ook loslopende
honden.
- koers is daarom het handhaven en uitbreiden "geen
honden" in het gehele natuurgebied.
- honden losloopgebieden buiten het begrazingsgebied
uitbreiden, deels mogelijkheden binnendijks nagaan.
- het is denkbaar dat de ontwikkelingen zorgen voor een
lichte toename van het aantal katten (huisdieren) in het
gebied. Het is onwaarschijnlijk dat dit tot een significant
negatief effect zal leiden. Het natuurgebied bevindt zich
namelijk met name in het deelgebied Meinerswijk, waarbij
de nieuwe nevengeul een natuurlijke barrière zal gaan
vormen tussen de woningen op Meinerseiland en het
omliggende natuurgebied.
- er komen meer bewoners in de stad, nieuwe bewoners
om en in het gebied nadrukkelijk van begin af aan
informeren en mee nemen over het waarom van deze
zonering.
- wordt onderschreven vandaar dat één regime voor de
uiterwaarden uitgangspunt is.

- jongeren hangplekken zijn vooral aandachtspunt voor
bewoonde gebieden. Omdat daar en licht en sociaal
toezicht is.
- uniforme bebording is aandachtpunt voor uitwerking.
- Is verbeter project
- aandachtpunt bij de ontwerpen ontwikkelgebieden wat
beste plaats is voor rasters. Deze zijn nu indicatief
toegevoegd bij de zoneringskaart.
- Quick wins ook zaak voor nadere uitwerking bij
ontwikkelgebieden.
- het blijft zoeken naar de balans tussen natuur en
recreatief medegebruik en het verbinden van stadsdelen
noord- zuid.
- entrees zijn toegevoegd in zoneringskaart
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Wijkplatform Malburgen

Stichting Project

Stadsblokken en wonen en leven daar te ontwikkelen wordt die wens ook daadwerkelijk ingevuld,
daarom is het van belang dat het meer dan wonen alleen wordt en dat er een goede verbinding
komt naar een toegankelijk natuurgebied Meinerswijk. De combinatie van beiden vraagt extra
aandacht in de visie, dat heeft met communicatie te maken.
Aansluiting Malburgen, het zou toch uitloopgebied zijn voor de Malburgers, onduidelijkheid over
hondenlosloopgebied (enkele bewoner heeft dat wel bekeken) er is nu alleen armetierig paadje
een verbinding tussen Malburgen west en Meinerswijk is ook op zijn plaats.
Toegelicht:
Groene pijlen op de kaart zijn ecologische verbindingen. Aansluitpunt wandel-fietsen, ligt bij
fietspad aan Eldense dijk, wens brugverbinding naar evenementen terrein. We moeten kijken naar
de honden losloopgebieden langs de rand van de uiterwaarden/ park Malburgen.
De horeca is voorzien op Stadsblokken, maar ook voor bezoekers van Meinerswijk is het leuk als
er ergens een pleisterplaats kan komen. Er is een voorstel om op Meinerseiland een culturele
ontmoetingsplek te realiseren met stadslandbouw naar voorbeeld van Rosendals Tradgard in
Stockholm.
De Stichting is ook betrokken bij de plannen om een uitkijktoren te realiseren bijv. ter hoogte van
het voormalig huis Meinerswijk. Op drukke dagen zou er een mobiele koffiebar moeten kunnen
staan. Op die manier trek je bezoekers naar vaste punten en blijven andere plekken daardoor
rustiger.

Wijkplatform Malburgen

Zijn kleinschalige activiteiten mogelijk, bv ruimte voor educatie, ambachten bv culturhus achtig?
Betrokkenen wil ook weten bij wie ze met ideeën terecht kan.

Wijkplatform Malburgen

Recreatief gebruik zwemmen, dat is verplaats van Plas van Bruil naar Stadsblokken. KWP
benoemd het als recreatiegebied, benoem het niet als waterrecreatie als het alleen om pootje
baden gaat. Daarnaast zat er blauwalg in de nevengeul.
Toegelicht: Hoofdopgave i.h.k.v. Gebiedsontwikkeling is het realiseren van de EHS, recreatief
mede gebruik kan maar wel gezoneerd. Officieel zwemwater stelt regels daar voldoen we niet aan,
vandaar dat we het geen formeel zwemwater noemen. Afgelopen zomer was Blauwalg door de
lage waterstand op meer plaatsen punt van aandacht. In het verleden heeft dat ook in de plas van
Bruil gezeten.
Het zou mooi zijn om inschattingen van getallen van het bestaande recreatieve gebruik te hebben.
De huidige plannen geven verdere verstedelijking die leidt tot een veel grotere recreatieve druk op
het gebied. De kernvraag is hoe de beheerder om gaat met deze toenemende druk en of er
voldoende middelen ter beschikking komen.
is deze recreatieve zonering dezelfde als in andere beleidstukken is toegepast? Is bijvoorbeeld de
Haven van Coers een dynamische recreatieve zone? Hoe verhoudt zich deze kaart met de
aanwezige particuliere percelen?
Verzoeken de passage over de gesloten tijd in paragraaf 4.3.3 (sportvisserij) te verwijderen.
N.a.v. 4.4.11 Recreatieve voorzieningen: Fietspaden niet laten opnemen in knooppunten-netwerk
i.v.m. drukte. Gebied blijft daarentegen wel open voor Arnhemmers. Monitor en evalueer mogelijk
zwerfafval bij picknicktafels. Wees spaarzaam met plaatsing ervan. Concentreer eten en drinken
bij horecagelegenheden.

Stichting Kloppend
Stadshart

Hengelvrienden
GNMF

- communicatie is ook punt van aandacht voor de
stadspromotie.

- routing en hoofdentree 's zijn toegevoegd op recreatieve
zoneringskaart.
- honden losloopgebied langs de dijk buiten het raster
uitbreiden.

- huidige en toekomstige horeca punten zijn toegevoegd
aan zoneringskaart. Ook het voorliggende
bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid van
(ondersteunende) horeca op Stadsblokken en
Meinerseiland.
- we gaan er vanuit dat de horecapunten bijdragen aan
versterking van de zonering.
- het verdiend de voorkeur bestaande kwaliteiten en
uitzichtpunten te benutten.
- is feitelijk rol van de ondernemer, er zijn plekken
denkbaar op particuliere grond/ bestaande bebouwing.
- iedereen met een idee dat past binnen de vastgestelde
kaders kan altijd terecht bij ontwikkelaar.
Er zijn ons geen actuele meldingen van blauwalg bekend.
- Mocht dit optreden dan is melding bij de reguliere melden
punten verstandig
-De wateren zijn geen formeel zwemwater, ze zijn
onderdeel van het begrazingsgebied.

- goede suggestie voor nader onderzoek/ studieopdracht
- In de bestaande stad zijn meer bewoners komen wonen
wat meer recreatief gebruik tot gevolg heeft.
- zie handhaving
- ja. In het masterplan is aangegeven ten opzichte van het
intensieve gebruik de rust elders te vergroten, dat is
verwerkt.
- is verwerkt
- bestaande fietsroute geeft concentratie daardoor rust
elders in het gebied, het verbeterd de zonering.
- stadsbelang om te verbinden en te promoten, maar wel
binnen kaders van de natuur.
- LAW en LAF geven kansen bezoekers door het gebied te
leiden.
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Vrienden van Meinerswijk

Stichting Kloppend
Stadshart

Stichting Project

GNMF

Heldere zonering van het gebied (pagina 46). Wij onderschrijven het belang van een heldere
zonering van het gebied en pleiten voor vergroting van het rustgebied dan nu in de plannen is
opgenomen. Mogelijk dat dit op het broedseizoen afgestemd kan worden.
Vestiging informatie- natuur- en watersportcentrum
In de beheersvisie is niet duidelijk waar deze bedoeld zijn. Wij hebben geen bezwaar tegen
vestiging van dergelijke centra in Stadsblokken, zolang het maar geen impact heeft op de natuur of
natuurbeleving. In Meinerswijk en Meinerseiland horen deze centra niet thuis.
Vinden het zeer positief dat er geen nieuwe wandel- en fietspaden worden aangelegd (m.u.v. het
noordelijk deel). Het nieuw aangelegde fietspad heeft enerzijds het gebied ontsloten voor mensen
die moeilijker ter been zijn maar anderzijds is het soms een racefietspad, wat ook niet de
bedoeling kan zijn (geweest).
Sportvisserij (p 50) Er wordt gesteld dat er nog beperkte uitbreiding van sportvisserij mogelijk is.
Wij vragen ons af waar dit op gebaseerd is. Wij zijn van mening dat er een stand-still beginsel
moet gelden: geen toename van vergunningen om in Meinerswijk te vissen. Meinerseiland is een
andere zaak.
Recreatieve voorzieningen (p 57) Onduidelijk is ons of er nieuwe recreatieve voorzieningen
gepland zijn. Naar onze mening wordt het daardoor te veel een aangeharkt park, wat ten koste
gaat van het gebiedseigen karakter, waarbij uiteindelijk niemand gebaat is.
Evenementen (p 50) VVM is van mening dat evenementen niet thuishoren in Meinerswijk; ook niet
onder strikte voorwaarden (m.u.v. wanneer het ten behoeve van de lokale bewoners is). Ook
maken we ons zorgen om de uitstraling van de evenementen in Stadsblokken
Evenementen dienen zich te houden aan de natuurdoelen en vermeden moet worden dat de
belangen van de bewoners worden geschaad. Parkeeroverlast moet worden tegengegaan.
Par 2.6 Dit lijstje mag nog aangevuld worden met onderwerpen zoals de routestructuren met het
oog op oude bomen en vallende takken (VTA). Het lijkt er nu op (zie de vele blauwe stippen) dat
oude bomen moeten wijken voor de recreatie. In struingebieden accepteren dat daar ook oude
bomen voorkomen en dat je daar de routes op aanpast.
2.8.3 Prima lijst, hoe wordt dit uitgewerkt, het succes van het beheer staat of valt met hoe er wordt
omgegaan met al deze punten
4.3.3. voor zover sportvisserij te matchen is met de andere doelen, kan worden ingesteld dat er
geen lood mag worden gebruikt i.v.m. structurele waterbodemvervuiling.
Vind het van belang dat er een goede verbinding komt naar een toegankelijk natuurgebied
Meinerswijk. De combinatie van wonen en natuur vraagt extra aandacht in de visie, dat heeft met
communicatie te maken.
11. 4.4.14 Bewegwijzering. Waak voor overmaat aan bebording en paaltjes. Geef wel duidelijk aan
wat niet mag.

Wijkplatform Elderveld

WATERBEHEER
Wordt rekening gehouden met toekomstige waterstanden en welke Norm is gehanteerd.

Wijkplatform Malburgen

Hoeveel water moet hier doorheen? Dat is toch 16.000 m3.

- ontmoeten bij Horeca punten, daar ook voorlichting en
educatie bewerkstelligen.
- rust gebied is vergroot
- tot nu toe is ook bezoek tijdens broedseizoen mogelijk,
verstoring van natuur vooral reguleren door zonering en
geen honden toe te staan.
- Het vestigen van een natuurinformatie/bezoekerscentrum
is ook een wens van ontwikkelaar. Het voorliggende
bestemmingsplan maakt deze functie mogelijk.
- acceptatie van fietsers en wandelaars op 1 pad vraagt
aandacht bij de voorlichting

- status quo binnen het natuurgebied wordt gehandhaafd.
Rond Meinerseiland en Stadsblokken is meer ruimte voor
sportvisserij, immers daar zijn de oevers voor iedereen.
- er is nog een enkel uitkijkpunt/ steiger gewenst.
- we onderschrijven het uitgangspunt dat het geen
aangeharkt park moet worden.
- zeer kleinschalige evenementen hebben ook in het
verleden in Meinerswijk plaats gehad en willen we voor de
toekomst niet uitsluiten, passend binnen het karakter van
het gebied.
- parkeren voor evenementen zal buiten het gebied
moeten plaats vinden.
- Alleen VTA langs LAW/ LAF- verharde routes. Bij
struinpaden niet die ontstaan spontaan.
- oude bomen wijken niet voor recreatie maar vallend dood
hout / gevaarlijke situatie langs hoofdpaden voorkomen.

- aandachtspunt bij actualisering contract.
- entrees zijn opgenomen op recreatieve zoneringskaart
- zoneringskaart geeft accenten natuur en intensiever
gebruik aan.
- we kijken naar uniformering van entreebebording en zo
min mogelijk

In de beheervisie wordt uitgegaan van het feit dat het gaat
om een uiterwaardengebied dat kan overstromen. Het
beheer is hierop afgestemd. De hoeveelheid water is in het
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kader van de beheervisie niet van belang. Dit wordt
geregeld in de Waterwet.
Stichting Kloppend
Stadshart

Stichting Kloppend
Stadshart

Stichting Project

Stichting Kloppend
Stadshart
Groenforum

Stichting Kloppend
Stadshart

Grazer Advies

Maak onderscheid tussen de huidige situatie en de verwachte toekomstige situatie. Bij de
Bakenhof is onduidelijk waarom daar alle ooibos stelselmatig wordt gekapt, terwijl de rivier
verruimd is. Meinerswijk vult zich nu van benedenstrooms uit op bij hogere waterstanden en dit
duurt een bepaalde tijd (in de toekomst zal dit veel sneller gaan, wat de toegankelijkheid
vermindert).
Ook zou in deze paragraaf iets moeten worden gezegd over de situatie in 2050, als de
maatgevende Rijnafvoer 18.000 m3/s wordt (en er tekenen zijn dat dit nog verder kan stijgen).
Par 2.7.3 Het is niet helder hoeveel beheerruimte ter beschikking staat voor de gemeente, dit valt
niet te vinden in de tekst of af te lezen van figuur 10. Wat staat de beheerder te doen als het
rivierregime verandert of als er een dijkversterking moet worden ingepast? Wat zijn precies de
interventies, de ingrepen? Welke keuzes worden daarin gemaakt?
KSH heeft hierin met de gemeente en RWS al eerder een discussie gevoerd, het verzoek is om
daarvan de conclusies op te nemen, dat bijvoorbeeld het jaarlijkse maaien wordt voorkomen door
de meidoornstruwelen periodiek af te zetten.

Waterveiligheid is een groot thema, In de visie wordt er wel aandacht aan besteed, maar de
reden dat Max 2/9 van 16.000 m3 is 3.555 m3 per seconde water bij Arnhem langs stoomt en
meer niet mogelijk is, is er niet in opgenomen. Dat zegt namelijk wat over de veiligheid van de
hoge plekken waar gewoond gaat worden, maar ook over de hoog water vlucht plaatsen voor de
grazers en andere beesten.
In het gebied zijn er waterplassen die gevoed worden door kwelwater en daardoor een goede
kwaliteit hebben. De minister van Infra en Milieu wil water gaan bergen voor drogere zomers. In
hoeverre komen de plassen van Meinerswijk daarvoor in aanmerking en vraagt dat voorzieningen.

kan er een beheerkaart van de hoogwatersituatie worden weergegeven met hoogwater vluchtplaatsen en evacuatieroutes
VISIE KAART
Hoe ga je om met aansluitingen naar de omgeving, uiterwaarden Schuytgraaf en Huissense
Waarden?
Toegelicht de 'basis', de samenhang binnen Meinerswijk en de aansluiting met de Groene Rivier
heeft de hoogste prioriteit. De aansluiting op de uiterwaarden van Schuytgraaf is lange termijn.
Par 2.4 suggestie is om de (eco) verbindingen naar binnendijkse groengebieden zoals de dijkzone
bij Malburgen, de omgeving van de Steenen Camer en Park Westerveld, maar ook de stuwwalrand
het Onderlangs en Rosandepolder toe te voegen
BEHEERMAATREGELEN
Is het niet beter is om met aandachtspunten SMART te maken? Dat geeft duidelijkheid bij
eventueel overdragen naar collega’s en geeft richting aan het toekomst beheer en beheerders.

- De legger van RWS geeft voor de Bakenhof een lager
vegetatie type aan, hier is zeer beperkt ruimte voor
bosschage/ struweel.
- het is een uiterwaardengebied waar overstroming bij
hoort. De hoeveelheid water is in het kader van de
beheervisie niet van belang. Dit wordt geregeld in de
Waterwet.
- tekst verduidelijken dat vegetatie kan groeien tot het
niveau/omvang van de interventiewaardekaart /legger of
vergunning aangeeft.
- begrazing blijft in het beheer uitgangspunt; als
ingegrepen moet worden dan bij voorkeur in het struweel
in de stroombaan en niet in de kruidenvegetatie. Dit is
verduidelijkt zie 4.4.6
- Op toekomstige ingrepen zoals een mogelijke
dijkversterking kan in de visie niet vooruit worden gelopen.
-Behoud en ruimte geven aan procesnatuur met begrazing
blijven uitgangspunt voor het gebied.
- duidelijker opnemen,
- beheervisie richt zich op het natuurdeel het is een
uiterwaardengebied waar overstroming bij hoort.

- De waterhoogte wordt beïnvloed door de stand van de
Rijn, bij laag water zakt het water weg. Dit hoort bij de
procesnatuur.
- waterberging vraagt aanpassing van de water bodems,
dat is strijdig met de procesnatuur, de basisfilosofie
- uitwerkingsproject om het actieplan hoog water te
actualiseren.
- op de visie kaart zijn de ecologische verbindingen
aangevuld.

- de aandachtspunten worden in H 4 hoe doen we dat
uitgewerkt of komen bij projecten terug.
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Wijkplatform Malburgen

Bewonersoverleg
Stadsblokken Meinerswijk
Stichting Kloppend
Stadshart

GNMF

Stichting Kloppend
Stadshart

Opslag die bij Plas van Bruil is weggehaald kan dat zomaar.
Toegelicht: We waren niet blij met deze beheer actie. KWP heeft daar actie op ondernomen.
Kijkend naar de waterdoorstromingskaart dan is daar minder struweel gewenst. Verstandig was
geweest als hierover gecommuniceerd was.
Welk beheer komt er langs de nieuwe nevenstrang ter hoogte van de agrarische gronden de
Praets
Geef in de beheervisie duidelijk aan dat de beheersituatie t.z.t. aanzienlijk verandert en
intensiveert door de verwachte komst van nieuwe bewoners.
2.8.1 De aanzet van de tekst is prima. Voeg toe dat de bestaande bewoners grote betrokkenheid
bij het dagelijkse reilen en zeilen hebben.
3.1 figuur 14 wekt de indruk dat t.a.v. het gewenste beeld van ecologische verbindingen op het
niveau van de Neder-Rijn er in de lichtgroene zones (met name groene rivier bij Stadsblokken)
geen ooibos en struiken mogen groeien, terwijl dit wel in bepaalde mate gewenst is voor de
migratie van soorten.
Hoofdstuk 4 Algemeen: Er is om deze beheerinspanningen te leveren aanmerkelijk meer
menskracht nodig voor toezicht en onderhoud, dan in de huidige situatie. Vraag is hoe dit te
financieren en regelen.
N.a.v. par 4.3.4 Evenementen. Duidelijke grenzen stellen aan geluidbelasting vanwege muziek,
ook aan lage dreuntonen en piekgeluiden. max geluidbelasting …db(A) en dB(C) (= geluid voor
lage tonen ) vastleggen. In de regel wordt voor vogels een dB(A) van 42 gehanteerd. In het kader
van voorzorgsbeginsel zou je nog lager moeten zitten.
4.3.4 evenementen dienen zich te houden aan de natuurdoelen en vermeden moet worden dat de
belangen van de bewoners worden geschaad. Parkeeroverlast moet worden tegengegaan.

Wijkplatform Malburgen

Wat is het effect van evenementen op de natuur, er kunnen Max 21 evenementen op stadsblokken
dat wordt dus niets met de natuur.

Stichting Kloppend
Stadshart

4.3.6 hier hoort in aanvulling op agrarisch gebruik ook iets gezegd te worden over de structurele
inpassing van de buurttuin op Stadsblokken.

4.4.1. dit is prima opgeschreven, hoeveel streefcijfers of bedekkingspercentages, als ook
monitoring ontbreken. Vanuit SKH zijn we in vervolg op de hierover gevoerde rechtszaak in 2017
bereid om indien nodig een bijdrage in de vorm van menskracht te leveren aan het incidentele
werk.
Figuur 24 beheerkaart hier ontbreken belangrijke gebiedsdelen, zoals Meinerseiland,
Stadsblokken en de invulling van de omgeving van steenfabrieksterreinen rond Elden.

Bij het beheer zijn meerdere medewerkers betrokken
waardoor continuïteit gewaarborgd is.
-verduidelijking regelgeving vergunningplicht, zie bij
paragraaf bestemmingsplan..

- logisch is een landschappelijk beheer- natuurlijke oever
en extensief maai- hooilandbeheer. Dit past ook bij de
cultuurhistorische enclave.
- ook nu hebben we te maken met meer bewoners in de
bestaande stad.
- zie hoofdstuk 4 en projectenlijst
- beheerkaart is verduidelijkt met toevoeging natuurlijk
grasland 'met struwelen'

- Zie paragraaf financiën beheervisie

- dit onderdeel hoort niet thuis in de beheervisie. In het
nieuwe bestemmingsplan zijn regels opgenomen waaraan
evenementen moeten voldoen
- parkeren voor evenementen dient buiten de uiterwaarden
plaats te vinden.
- tot nu toe vind er ook nog parkeren plaats op agrarische
grond bij de Praets. Dit is strijdig met het
bestemmingsplan.
- evenementen en natuur is balanceren tussen stedelijke
functies en natuur.
- de evenementen zijn er in een deel van het jaar en er
ook niet continu 24/7.
- is onderdeel van het gebied ASM haven, geen deel van
deze beheervisie.
- De Haven van Coers is een bestaande enclave, deze
blijft ongemoeid.
- de interventie waarden kaart geeft aan waar beplanting
kan doorgroeien en waar dat beperkt is. Dit wisselt per
deelgebied.
- dank voor het aanbod om mee te helpen daar waar nodig
in te grijpen t.b.v. waterdoorstroming.
- kaart is aangevuld
- Het landschappelijk raamwerk van de ontwikkelgebieden
wordt pas na realisatie aan de kaart toegevoegd.
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Rijkswaterstaat

In 1.1 staat dat het beheer van de natuuruiterwaard is ondergebracht bij een gemeentelijk cluster.
Op dit moment zijn er nog geen afspraken over de staatsgronden in de Bakenhof. Dit is zoals
bekend wel bespreekbaar en gewenst maar nog geen feit.
Er zal dan een tijdelijke oplossing nodig zijn gezien de vertraging bij RVB. Hierover kunnen RWS
en gemeente afspraken maken.
Het beheer in 1 hand (1.3). Begrijpelijk en erg goed voor efficiënt beheren van dit grote gebied. Er
moet duidelijk zijn welke objecten allemaal in 1 hand komen. Zoals functioneel beheren van de
kribben, de kunstwerken zijn punten van nader overleg.
Mist onderwerp afval en de verschillende bronnen; recreatief zwerfafval, illegaal gedumpt afval,
drijfvuil na hoogwaters of afval van de evenementen in het gebied. De kwaliteit van het gebied
staat of valt met een goede beleving, afval draagt hier niet aan bij. Meent dat er voor de gemeente
mogelijkheden bestaan om hier in de voorlichting (scholen) als het feitelijk opruimen (educatie of
sociale werkprojecten) invulling aan geven. Gezamenlijk met RWS na denken over een goede
aanpak.
Graag overleg over beheer van onderdelen op eigendom RWS die niet direct tot de kerntaken van
RWS horen, zoals beheer fietspad Bakenhof en recreatieve voorzieningen Bakenhof.
Mist erosie als risico voor bestaande objecten. Door de waterpartijen, de werking van weer en wind
en hoogwaters verhoogd de kans op erosie. Hier moet voldoende aandacht voor zijn voor
zichtbare objecten (denk aan fietspaden, bruggen) maar ook onzichtbare objecten (denk aan
persleiding nabij Groene Rivier).
Het gebruik van Staatsgronden gaat via RVB, is toelichting/afstemming gewenst over gebruik bij
evenementen en vegetatiebeheer.
16. paragraaf 4.4.2 ‘…op diepte houden…verantwoordelijkheid gemeente…kosten voor rekening
Rijkswaterstaat”. Het sedimentbeheer van aangelegde nevengeulen is in ontwikkeling in het
uiterwaardenteam. Er loopt onderzoek om te bepalen op welke wijze het sedimentbeheer gestalte
moet krijgen en georganiseerd. De resultaten van deze monitoring zullen besproken moeten
worden met stakeholdersgemeenten. Komen tot werkafspraken voor de praktijk van alledag.

- tekst is aangepast.
- overleg met RVB loopt
- uitwerking is punt voor nader overleg RVB en RWS

- ook uit andere reacties blijkt dit een punt van zorg.
- het kinderwijkteam ruimt periodiek afval; het
Natuurcentrum is actief met educatie.
- uitwerking is punt voor nader overleg RVB en RWS.

- punt van nader overleg
- is in tekst toegevoegd waar erosie als natuurlijk
verschijnsel kan en wanneer niet.

- er is contact met RVB we wensen te komen tot
meerjarige afspraken.
- in de visie zijn afspraken uit de beheerovereenkomst
RvR fase 1 opgenomen.
- goed over de uitwerking verder af te stemmen

BODEMVERVUILING
Wijkplatform Elderveld

Bodemvervuiling kun je er veilig wandelen en wonen?

Wijkplatform Malburgen

Veel vervuiling in de bodem, wat is de deklaag.

Stichting Kloppend
Stadshart

overzicht van de vuilstorten en het beheer daarvan.

Wijkplatform Malburgen

Vervuiling asbest bij steenfabriek Elden, op dit plek staan nu de grazers kan dat zo blijven.
Toegelicht: De steenfabriek is verkocht, de aannemer heeft het gebouw nu in de hekken gezet, we
hebben nog niet gehoord wanneer er gesaneerd gaat worden.
Het erf om de fabriek is van de gemeente blijft dus ook beschikbaar als hoog water vluchtplaats.

- ja, de bodem is vanaf begin van het uiterwaardpark punt
van aandacht geweest. De oude vuilstorten zijn voorzien
van een deklaag.
- gronden die worden over gedragen naar de gemeente
moeten geschikt zijn voor de functie natuur en extensieve
recreatie.
- daar waar erosie optreedt, dient de deklaag te worden
hersteld. Periodieke controle van de deklaag blijft nodig
i.v.m. dynamiek van het water.
- tekst verduidelijken.
- aandachtspunt voor info panelen.
- kaart is toegevoegd aan de bijlage.
- het steenfabrieksterrein blijft openbaar toegankelijk, dus
ook voor de grazers.
- Met Boei en toekomstige eigenaren is een eerste overleg
geweest. Zij zijn hun plannen aan het uitwerken.
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Cultuur Hist Waarde: moet je de vervuiling niet inzichtelijk maken en gebruiken als educatief
thema, zodat mensen zich bewust worden van de effecten en hun handelen nu.

GNMF
Stichting Kloppend
Stadshart

GNMF

Stichting Project

VERLICHTING
N.a.v. par 4.3.2 Openbare verlichting: daar waar al verlichting is deze aanpassen natuurvriendelijk
en landschapsvriendelijk (kleur, hoogte, armatuur, dimmers).
2.8. Het behoud van de duisternis in de voor de hand liggende delen zou mogen worden
toegevoegd.
HORECA LOCATIES
N.a.v. 4.4.11 Recreatieve voorzieningen: Fietspaden niet laten opnemen in knooppunten-netwerk
i.v.m. drukte. Gebied blijft daarentegen wel open voor Arnhemmers. Monitor en evalueer mogelijk
zwerfafval bij picknicktafels. Wees spaarzaam met plaatsing ervan.
Concentreer eten en drinken bij horecagelegenheden.
De horeca is voorzien op Stadsblokken, maar ook voor bezoekers van Meinerswijk is het leuk als
er ergens een pleisterplaats kan komen. Er is een voorstel om op Meinerseiland een culturele
ontmoetingsplek te realiseren met stadslandbouw naar voorbeeld van Rosendals Tradgard in
Stockholm.
Toegankelijkheid auto beperken. Dat vraagt actief beleid en handhaving en toezicht en
voorzieningen voor de fiets bij de horeca gelegenheden en het Infocentrum.
Als er een pad voor fietsers en wandelaars langs de rivier gemaakt wordt dan graag een half
verharding. Ook voor hulpdiensten is een goede half verharding voldoende.

- Goede suggestie

- toegevoegd aan de projectenlijst
- is verder verduidelijkt

- stadsbelang om te verbinden en te promoten, maar wel
binnen kaders natuur; LAW en LAF geven potentieel.
- huidige en toekomstige horeca punten zijn toegevoegd
bij recreatieve zoneringskaart.
- voorliggende bestemmingsplan voorziet in deze functie,
waarbij op Meinerseiland alleen ondergeschikte horeca is
toegestaan
- vorm van uitvoering is aan de eigenaar.
- Er is geen vergroting van de toegankelijkheid voor auto's.
- Meinerseiland, de ASM Haven en het natuurgebied
(Meginhardweg) zijn alleen voor bestemmingsverkeer
toegankelijk.
- hoofdroutes voor recreatieve ontsluiting voeren we
uniform uit zodat de herkenbaarheid vergroot wordt.
- RWS is geen voorstander van half verharding dit spoelt
weg met hoog water is te erosie gevoelig.
- Fietspad/ hulpdiensten route is niet HW vrij

Stichting Project

Wijkplatform Malburgen

BEHEERBUDGET
Voor het beheer van de kudde is, om gebruik te maken van de subsidie van de provincie een
externe partij aan te raden, zeker ook omdat de gemeente meer en meer zich tot kerntaken
beperkt. Daar zullen ook afspraken met RWS over gemaakt moeten worden.
Missen nog de organisatie en financiering van het beheer met grote grazers. Gedegen plan van
aanpak, waarin communicatie met de stad is belangrijk. Een goed omgeving management
essentieel is voor een succesvol begrazingsproject.

Wat worden de beheerkosten?
Waar wordt het beheer uit betaald?/ inzicht in kosten graag terugkoppelen.
Overdracht van gronden KWP zou de gemeente geen extra geld kosten waar blijkt dat uit?

- organisatie van begrazingsbeheer is punt van aandacht
voor nadere uitwerking, bij uitbreiding begrazingsgebied
- als we beheer voor derden uitvoeren worden kosten
doorberekend.
- regie van het begrazingsbeheer blijft bij de gemeente.
- kosten zijn onderdeel van het reguliere beheer
- communicatie en voorlichting zijn punt van aandacht bij
excursies.
- is berekend en toegevoegd.
- beheer komt uit bestaande beheerbudgetten.
- voor projecten/ wensen zullen we moeten zoeken naar
extra middelen
- uitbreiding areaal geeft beperkte uitbreiding van de
kudde.
- opgenomen in financiële paragraaf beheervisie
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Grazer Advies

Wijkplatform Elderveld
GNMF / Groenforum

Rijkswaterstaat
GNMF

Bewonersoverleg
Stadsblokken Meinerswijk

Stichting Kloppend
Stadshart
Staasbosbeheer
Stichting Kloppend
Stadshart
Staatsbosbeheer

In de huidige verhaallijn wordt begonnen met een keuze om zo min mogelijk in te grijpen, om
daarna toch een behoorlijk lijst met ingrepen te presenteren. Dat spreekt elkaar tegen en schept
verwarring. Is het een idee om de verhaallijn om te draaien?
Daarbij wordt gestart met de dingen die er nu (moeten) gebeuren en dan een lijst van
mogelijkheden om minder te doen. Dat doet meer recht aan de plan filosofie en biedt
perspectieven voor beheer en voorlichting (zie ook punt 3 gastheerschap)
HANDHAVING
Hoe wordt omgegaan met handhaving, zodat bewoners en gebruikers gehouden worden aan
openstellingsregels; wie doet dat en hoe frequent
Bescherm de oeverzones tegen betreding door inrichting en handhaving.
Toegelicht bij Groenforum:
gebied is altijd grotendeels opengesteld; de nieuwe ontsluiting heeft veel bezoekers beter geleid;
we wijzen nu de zuidelijke zone aan als rustgebied
Handhaving en toezicht is belangrijk in een uiterwaard nabij de stad. Verwachtingen zullen
besproken moeten worden over wat RWS hierin doet op haar terreinen.
Meer financiële armslag voor handhaving nodig.
Leg voor mountainbikers dus geen extra of nieuwe voorzieningen aan, maar geef duidelijk aan dat
men op de aanwezige paden moet blijven.
Hoe omgaan met overlast/ risico's van auto's in het gebied ook met het oog op de hulpdiensten
ontsluiting voor Meinerseiland.
Toegelicht:
- Ontsluiting van Meinerseiland is voor hulpdiensten/ calamiteiten route. Het is geen auto
ontsluiting naar de uiterwaarden!
- Is er nu overlast van in rijders op de meginhardweg vanuit de Drielsedijk? Dit lijkt beperkt, wel zijn
er af en toe brommers, maar die rijden langzaam. Aangegeven dat als er echt overlast komt dat te
overwegen is de slagboom dicht te zetten en ook bij de Bakenhof een slagboom te plaatsen en
eventueel handhavingsacties te houden.
- Op Stadsblokken wordt duidelijk meer met brommers gereden en daar ziet men spanning met de
nu op te richten strandtent waar wel tijdelijke parkeerplaatsen bij komen.
Recreatie JA toegankelijkheid voor de auto NEE. Er moet alles aan gedaan worden dat de
bezoekers per voet of tweewieler naar het gebied komen. Dat vraagt actief beleid en handhaving,
toezicht en voorzieningen voor de fiets bij de horeca gelegenheden en het infocentrum.
Neem actie punt grenscontrole mee in je beheerplanning, om te voorkomen dat gronden door
derden in gebruik genomen worden. I.v.m. kans op verjaring na 20 jaar.
Toevoegen: afspraken m.b.t. het omgaan met particuliere percelen in het gebied.
Illegaal gebruik van grond en verjaring daarvan voorkomen:
- voer elke 5 jaar een grenscontrole uit; om onteigening door verjaring bij (illegaal) ingebruikneming
te voorkomen o.a. voor de percelen in eigendom bij SBB en in erfpacht gemeente.
- Grensmarkeringen dienen aanwezig te zijn, herkenbaar en zichtbaar.
- is er oneigenlijk ingebruikneming dan dient Arnhem / erfpachter deze daarin actie te ondernemen
om verjaring te voorkomen.
-Elke 5 jaar rapportage van de grenscontrole naar SBB, eerst in 2020 is, daarna 2025 etc.

- de basis filosofie blijft overeind, namelijk procesnatuur.
- per thema zijn er, net zoals afgelopen jaren,
aandachtpunten die staan per hoofdstuk aangegeven.
- Uitwerking vindt plaats in Hoofdstuk 4

- tekst is verduidelijkt
- het gebied zal dagelijks meegenomen worden in de
surveillance. De inzet zal vooral plaatsvinden op: scooters,
foutparkeren, honden in het verbodsgebied en loslopende
honden. De samenwerking met de parkbeheerder is
daarbij belangrijk. De inzet zal in de zomermaanden
intensiever plaats vinden dan in de wintermaanden.
- voor een effectieve inzet van handhaving in de zuidelijke
uiterwaarden is correcte en duidelijke bebording
essentieel.
- er komen geen mountainbike routes; kan op termijn
aandacht vragen als het uit de hand loopt
- tekst aangevuld, als overlast optreedt van illegaal verkeer
zullen bij de hoofdentree 's de slagbomen gesloten
worden.
- zijn die er nog niet dan kunnen deze indien nodig worden
aangebracht.

- toegankelijkheid blijft voor wandelaar en fietser.

- bij handhaving is aandachtspunt controle begrenzing
particulier en natuurgebied toegevoegd.

- opgenomen bij hoofdstuk hoe doen we dat.
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Stichting Project
Bewonersoverleg
Stadsblokken Meinerswijk

Kwaliteitsteam
Stadsblokken
GNMF
Wijkplatform Elderveld
Rijkswaterstaat

Kwaliteitsteam
Stadsblokken Meinerswijk

Wijkplatform Elderveld

Wijkplatform Malburgen

H. Kuijpers
bewoner Veerpolderstraat

Het gebied gaat veel intensiever gebruikt worden door stadsbewoners. In Nijmegen is te zien wat
dat betekent (veel afval dicht bij de toegangsbrug) door intensief bezoek.
Vragen aandacht voor afval langs de weg; m.n. op Stadsblokken. Vraag om verzamelpunten.

VERDUIDELIJKING KAARTEN/ SCHEMA'S
In relatie tot beeldkwaliteitesplan legt principes van materialisering vast
Controleer kaart met aanduiding bos op evenementen terreinFiguur 12 lijkt niet helemaal compleet. We zien geen fietspad in Meinerswijk.
Aandacht gevraagd voor betere leesbare kaartjes/ legenda's
Mist op de kaarten de nog aan te leggen waterpartij rond Meinerseiland. Wordt deze nog aan de
beheervisie toegevoegd?
In de tabellen die gaan over vegetatie waarbij verschillende vegetatietyperingen aan elkaar
gekoppeld worden (bv p 33) advies de vegetatieklassen uit de legger te benoemen. Betwijfeld
wordt of iedereen de link legt tussen beeldenboek vegetatiebeheer RWS en de vegetatielegger en
of deze 1 op 1 overeenkomt.

INITIATIEF KWP
Voeg op termijn de ontwikkelgebieden S-M toe aan deze beheervisie, immers ook daar is natuur
leidend in het beheer.
Is er ruimte voor onderhoud door bewoners/ gemeenschappelijk beheer?
Waarom komt er bebouwing op Stadsblokken Meinerswijk (BTV Elderveld)
Uitgelegd: dat in de gebiedsvisie is bepaald dat dit deel van het programma zich zelf moet
financieren. De kader stellende nota heeft ruimte geboden de eerder aangegeven
programmakamers te bundelen.
Waarom komt er bebouwing op stadsblokken Meinerswijk (BTV Elderveld)
Toelichting: Uitgelegd dat in de gebiedsvisie is bepaald dat dit deel van het programma zich zelf
moet financieren. De kader stellende nota heeft ruimte geboden de eerder aangegeven
programmakamers te bundelen.
Cadeau aan de stad van KWP; gemeente krijgt vervuilde grond over, iedereen moet een schone
grond verklaring kunnen overleggen waarom hier niet?; er zijn qua gebruik andere suggesties
gedaan, zoals zwemwater; er zijn toezeggingen gedaan over een brug tussen Stadsblokkken en
Malburgen, maar die zit niet in de plannen/ ontwerp waterwetvergunning- dit is in de raad door
KWP wel toegezegd. Maak een constructie dat als op termijn vervuiling gesaneerd moet worden
dat KWP alsnog moet betalen.
Is er niet gerust op dat het gebied blijft zoals het nu is. Immers de KWP plannen in Meinerswijk
hebben onmiskenbaar invloed op de hydrauliek van de Neder-Rijn.
In de leidraad Rivieren van DGW(https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/144676/dgw-gf2007836_leidraadrivieren.pdf) staat: “Na het verwijderen van een kade die min of meer parallel aan de
rivier ligt neemt de afvoer- capaciteit van de uiterwaard toe en zal de waterstand dalen. Het effect
werkt in bovenstroomse richting door. Door een kade die parallel aan de rivier ligt op regel matige
afstanden door te steken, blijft de kade de stroming geleiden. De afvoercapaciteit van

- vraagt voorlichting, handhaving en onderhoud.
- is nu op korte termijn vooral punt van aandacht bij
Stadsblokken, KWP heeft daar een afvalcontainer
geplaatst.

- is toegevoegd
- beheerkaart is aangepast
- tekening aangepast
- verwerkt bij kaarten
- Zit wel in de landschapskaart toekomst en is en de
beheerkaart toegevoegd
- deze kaart en systematiek is bij belanghebbenden
bekend.
- de vergunning staat op zich en land niet in de
vegetatielegger vandaar dat de interventiewaardekaart en
de vergunningenkaart.

- aandachtspunt bij overdracht openbaar gebied en
actualisering van de beheervisie op termijn.
- Ja, gemeenschappelijk beheer door bewoners zal vooral
uitdaging zijn voor Meinerseiland.
- geen aanpassing in de beheervisie

- verwijzing naar eerdere besluitvorming

- de oude vuilstorten hebben een deklaag en zijn in die zin
ingepast.
- grond die KWP overdraagt moet geschikt zijn voor de
functie natuur en extensieve recreatie.
- deze discussie hoort bij de herontwikkeling.
Dit onderwerp heeft geen betrekking op de beheervisie. In
het kader van het nieuwe bestemmingsplan en de
watervergunning in het kader van de Waterwet is hiernaar
gekeken.
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Vrienden van Meinerswijk

Stichting Kloppend
Stadshart

de uiterwaard neemt in dat geval wel toe maar minder dan na volledige verwijdering van de kade.”
In het concrete geval van Stadsblokken Meinerswijk betekent dit dat voor zover de kades in stand
blijven en/of worden opgehoogd, de afvoercapaciteit ter plaatse van de kades zal afnemen. De
geplande doorsteek bij De Praets kan dit, blijkens de richtlijn niet geheel compenseren.
Dit betekent concreet dat er juist in het smalle gedeelte van de Rijn tussen de Nieuwe Haven en de
Praets extra risico op overstroming zal zijn.
De bebouwing die bedoeld is te komen op Meinerseiland is het gevolg van een democratisch
proces middels een referendum en via de gemeenteraad. VVM respecteert dit besluit. Wel wil VVM
dat de impact op Meinerswijk zo gering mogelijk is qua geluid, lichtvervuiling en zichtbaarheid
vanuit het natuurgebied!
Ook iets gezegd te worden over de structurele inpassing van de buurttuin op Stadsblokken.

- Inpassing buurttuin Stadsblokken is geen onderdeel van
de herontwikkeling.
- is wel opgenomen als aandachtspunt aansluiting bij de
gebiedsuitwerking Haven van Workum.
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De beheervisie is toegelicht en verzonden aan:
Stakeholders

Datum

Kwaliteitsteam Stadsblokken Meinerswijk
en Buro Harro

Toegelicht 28 maart

Verzonden aan:

28 maart

Wijkplatform Malburgen West
Wijkgroep Malburgen Oost
Wijkvereniging Stadseiland

Toegelicht 8 april

Bewonersplatform Stadsblokken Meinerswijk

Toegelicht 9 april

Groenforum Arnhem
en GNMF

Toegelicht 9 april
Reactie 9 april

Wijkplatform Elderveld

Toegelicht 4 april

Vrienden van Meinerswijk,

Digitale reactie el 19 april

Hengelvrienden Meinerswijk

Digitale reactie 10 april

Historische kring Elden

Digitale reactie 6 mei

Stichting Project

Digitale reactie 7 april

Staatsbosbeheer

Digitale reactie 24 april

Waterschap Rivierenland

Geen reactie ontvangen

Rijkswaterstaat

Digitale reactie 30 april

Daarnaast is reactie ontvangen van

Grazer Advies

Digitale reactie 12 en 13 april

Stichting Kloppend Stadshart

Digitale reactie 26 april

H. Kuijpers bewoner Veerpolderstraat,
Lid vrienden van Meinerswijk

Digitale reactie 30 april
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