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VOORWOORD





Het Spijkerkwartier kent momenteel enkele klimaat gerelateerde 
problemen, zoals wateroverlast bij piekbuien, hittestress en 
een te hoge concentratie fijnstof. De wijk is momenteel echter 
nog niet klimaatadaptief genoeg ingericht om een oplossing 
te bieden tot deze problemen. Het doel van dit rapport is 
daarom een groenstructuurplan af te leveren waarin gezocht 
wordt naar een klimaatadaptief Spijkerkwartier waarbij  deze 
problemen zoveel mogelijk beperkt worden. Daarnaast is 
gekeken om het Spijkerkwartier ecologisch interessanter maken 
waarbij het functioneert als corridor en/of tussen de twee grote 
EHS, namelijk de Veluwe en het uiterwaardengebied.  

Allereerst is er een referentiestudie gedaan naar gevelgroen, 
waarbij de klimaatadaptieve effecten hiervan op een rijtje 
zijn gezet. Hieropvolgend is het huidige beleid doorgepluisd 
en is een visie geschreven op  het klimaatadaptieve 
Spijkerkwartier. Hierna is het Groenstructuurplan gemaakt, 
waarbij klimaatadaptiviteit centraal staat. Deze ideëen zijn 
hierop uitgewerkt in principeuitwerkingen.

Het Spijkerkwartier kan klimaatadaptief gemaakt worden door 
waar mogelijk verharding te verwijderen en te vervangen door 
beplanting of wadi’s. Hierdoor neemt de hittestress af en wordt 
de natuurlijke waterinfiltratie bevorderd. Ook het toepassen 
van beplanting werkt t.b.v. verkoeling en de tijdelijke opvang 
van water. Daarnaast biedt gevelgroen de mogelijkheid 
grote hoeveelheden fijnstof af te vangen en verkoeld het 
de wijk doordat het verhard oppervlak verminderd en 
doordat beplanting voor verkoeling zorgt. Bij de keuze van de 
groenstructuren dient een een harmonie gezocht te worden 
tussen klimaatadaptief en ecologisch effect, om zodoende 
een zo optimaal klimaatadaptieve, ecologische wijk te vormen.

De openbare ruimte biedt waarschijnlijk niet genoeg ruimte om 
een optimale klimaatadaptiviteit te bereiken. Daarom is het 
belangrijk dat ook inwoners van de wijk ingelicht worden over 
deze problemen en informatie krijgen over wat ze zelf kunnen 
doen ter bevordering van de klimaatadaptiviteit op hun eigen 
terrein. 
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HOOFDSTUK 1
INLEIDING
HOOFDSTUK 1
INLEIDING

“Op welke manier kan het Spijkerkwartier 
klimaatadaptiever gemaakt worden en welke rol kan 
gevelgroen hierbij spelen?”
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Het Spijkerkwartier kent momenteel 
enkele klimaatadaptieve problemen  (zie 
begrippenlijst) welke voor overlast in de 
wijk zorgen. DeBlauweWijkEconomie onder 
leiding van Patrick Hoogenbosch heeft ons 
als  groep daarom ingeschakeld om middels 
een groenstructuurplan een oplossing te 
zoeken voor deze problemen. 

Het Spijkerkwartier is gelegen ten oosten van 
de binnenstad, welke met name bekend 
staat om zijn Brusselse woningen en andere 
statige woningen. 

Problemen waar de wijk mee te maken 
heeft zijn voornamelijk klimaatadaptieve 
problemen. Momenteel is er met name erg 
veel wateroverlast in de wijk ten tijden van 
piekbuien (zie begrippenlijst). Hierdoor komt 
er teveel hemelwater aan het oppervlak 
met als gevolg dat het afwateringssysteem 
deze hoeveelheid niet meer aankan. Dit leidt 
tot overstroomde straten en schade aan 
woningen en kelders. Daarnaast zijn er twee 
algemeen voorkomende problemen die zich 
in steden afspelen, namelijk hittestress (zie 
begrippenlijst) en fijnstof (zie begrippenlijst). 
Op warme zomerdagen warmen stenige 
materialen te veel op, waardoor ze warmte 
uitstralen met als gevolg dat het stedelijk 
gebied warmer is dan het landschap 
daaromheen. Qua fijnstof worden er hoge 
hoeveelheden gemeten in voornamelijk 
het Spijkerkwartier, welke de hoogste 
concentratie fijnstof per m3 lucht heeft. 
(Provincie Gelderland, 2011) [1]

Dit rapport dient als inspiratie voor 
DeBlauweWijkEconomie maar ook zeker voor 
gemeente Arnhem, waarbij het probleem 
beschreven wordt en de verschillende 
oplossingen die middels groen toegepast 
kunnen worden in het Spijkerkwartier uitgelicht 
worden. Hierbij is per groepsgenoot een 
onderwerp uitgekozen waarop ingezoomd 

wordt. Zoals aangegeven is het onderwerp 
van dit rapport gevelgroen. 

De stelling die is geformuleerd luidt als volgt: 
“Op welke manier kan het Spijkerkwartier 
klimaatadaptiever gemaakt worden en 
welke rol kan gevelgroen hierbij spelen?” 

De werkwijze die hierbij wordt gehanteerd 
is als volgt: In hoofdstuk 2 zullen eerst de 
speerpunten van de analyse nog een keer 
besproken worden, waarna in hoofdstuk 3 
de referentiestudie over gevelgroen volgt. 
Hier opvolgend wordt het huidige beleid  
beschreven in hoofdstuk 4 , waarna  in 
hoofdstuk 5  de visie voor het groenstructuurplan 
toegelicht wordt. In hoofdstuk 6 zal het 
groenstructuurplan aan bod komen, waarna 
in hoofdstuk 7 de staalkaarten toegelicht 
zullen worden. In hoofdstuk 8 zullen de 
conclusies en aanbevelingen besproken 
worden. In de bijlage zal een begrippenlijst 
gevoegd worden ter verduidelijking. 



SPEERPUNTEN VAN DE 
ANALYSE

HOOFDSTUK 2

In dit hoofdstuk zullen de speerpunten uit de analy-
se nog eens benoemd worken. Deze punten komen 
voort uit het eerste rapport, maar ook uit het rapport 
Visie openbare ruimte Spijkerkwartier (2016)
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2.1 Speerpunten uit de analyse
Voordat begonnen kan worden aan 
het groenstructuurplan worden hier alle 
speerpunten uit de analyse nog een keer 
op een rij gezet. Hierbij is gekeken naar de 
conclusies uit de eigen analyse van rapport 
deel 1, maar ook naar de conclusies die 
getrokken zijn uit het rapport Visie openbare 
ruimte Spijkerkwartier (WORS 2016) [2].
De belangrijkste conclusies die getrokken zijn 
uit de analyse van het eigen rapport zijn:
• Het Spijkerkwartier kent relatief veel 

werklozen, waardoor er ook veel mensen 
in staat zouden moeten zijn om mee te 
helpen met het buurtgroenbedrijf. 

• De belangrijkste ontsluitingswegen in 
het Spijkerkwartier zijn de Ir. J.P. van 
Muijlwijkstraat de Boulevard Heuvelink 
en in mindere mate de Steenstraat en 
Parkstraat

• De belangrijkste groenstructuren zijn te 
vinden langs de Parkstraat en de Boulevard 
Heuvelink. 

• Er is weinig gevelgroen te vinden in de wijk.

2.2 Speerpunten uit het rapport Visie openbare 
ruimte Spijkerkwartier (2016)
De belangrijkste speerpunten uit de 
analyse van het rapport Visie openbare 
ruimte Spijkerkwartier (WORS 2016)[2] staan 
hieronder beschreven en kunnen ook als 
leidraad gebruikt worden bij het maken van 
het groenstructuurplan. 
• “De geïsoleerde ligging van de buurt 

Spoorhoek aan de noordzijde moet worden 
verbeterd door gebruikersvriendelijke 
en groene herinrichting van de Ir. J.P. 
van Muijlwijkstraat met eenvoudiger 
oversteekmogelijkheden richting Tuinstraat 
en de Bloemstraat.”

• “Een ander gebied dat om ingrijpende 
verbetering vraagt is de hoek 
Eusebiusbuitensingel met de Boulevard 
Heuvelink. De povere bebouwing met het 
achterliggende parkeergebied gelegen 
aan één van de grootste invalswegen van 

Arnhem is geen visitekaartje.”
• “Blinde gevels voorzien van verticaal 

groen”
• “Bewoners van woningen direct aan 

het trottoir stimuleren hun voorgevel te 
beplanten”

• “Bewoners met verhardde voortuinen 
stimuleren om meer groen in hun 
voortuinen op te nemen voor infiltratie van 
regenwater en ter verbetering van het 
straatbeeld. “ (WORS, 2016) [2]

Deze punten zullen naast de referentiestudie 
en het beleid, welke later in het rapport aan 
bod komen als uitgangspunten dienen voor 
het groenstructuurplan. 



REFERENTIESTUDIE
HOOFDSTUK 3

In dit hoofdstuk zal de referentiestudie naar gevel-
groen toegelicht worden. De literatuurstudie dient 
hier als basis voor, waarna drie referentiegebieden 
uitgewerkt zijn in een tabel met bijbehorende conclu-
sies. 



15

3.1 Aanleiding
Als opdracht hadden wij als groep 
meegekregen dat er een plan gemaakt 
dient te worden waarbij het Spijkerkwartier 
klimaatadaptiever wordt en minder 
klimaatadaptieve problemen kent.  Tevens 
dienen  er mogelijkheden gezocht te 
worden om meer groen in de wijk toe te 
passen.  Eén van deze mogelijkheden zou 
het toepassen van gevelgroen kunnen 
zijn, echter biedt dit mogelijkheden tot 
het klimaatadaptiever maken van het 
Spijkerkwartier. In de referentiestudie zal 
gefocust worden op het gevelgroen met 
betrekking tot het klimaatadaptiever maken 
van Spijkerkwartier, waarbij centraal staat 
hittestress, wateroverlast, fijnstof en ruimte voor 
ecologie. Daarnaast zullen andere voordelen 
van het gevelgroen ook aangekaart worden. 

Werkwijze
Allereerst is er een literatuurstudie gedaan 
naar gevelgroen, welke vervolgens 
uitgewerkt zal worden in de voor- en nadelen 
van gevelgroen. Daaropvolgend zullen drie 
referentiegebieden gekozen worden welke 
vergeleken zullen worden met elkaar via de 
methode van Van der Goorbergh (Van der 
Goorbergh, z.j.) [3]. 

Bij het uitkiezen van de referentieprojecten 
dient rekening gehouden te worden met drie 
verschillende uitgangspunten, namelijk:
• Het initiatief
• De Ecologie
• Creativiteit
Dit zal uiteindelijk leiden tot een tabel waarin 
de verschillende projecten met elkaar 
worden vergeleken. Hieruit kunnen conclusies 
getrokken met betrekking tot de verschillende 
inzichten en de klimaatadaptieviteit. 

Hoofdvraag
De hoofdvraag die voor de referentiestudie is  
opgesteld luidt: 

• “Op welke manier kan gevelgroen 
bijdragen aan het  klimaatadaptiever 
maken van het Spijkerkwartier?

Hierop volgen ook enkele deelvragen:

Deelvragen
• Wat zijn de voor- en nadelen van 

gevelgroen?
• Welke mogelijkheden zijn er om gevelgroen 

aantrekkelijker te maken voor bewoners?
• Welke financiële tegemoetkomingen zijn 

er voor het toepassen van gevelgroen?
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3.2 Typen gevelgroen
Gevelgroen, ook wel groene gevel of 
geveltuin genoemd, is een type groen wat 
verticaal groeit tegen de gevel van een 
gebouw (direct) of via een systeem geplaatst 
voor de gevel waar de klimplanten/vaste 
planten door/langs kunnen groeien (indirect). 
Gevelgroen kan zowel geplant worden in de 
volle grond (grondgebonden gevelgroen) 
als in panelen en bakken tegen de muur (niet 
grondgebonden gevelgroen). Afbeelding 1 
geeft de verschillende type gevelgroen weer. 

Gevelgroen is veelal gebaseerd op het 
planten van klimplanten, waarbij één van de 
manieren het direct binden van de planten 
tegen de gevel is (a). Hiervoor wordt veelal 
klimop of de wilde wingerd gebruikt. Ook kan 
een speciale constructie opgezet worden 
voor de gevel, veelal van gaas/betonijzer 
of dergelijke rekken, waar klimbeplanting 
doorheen gevlochten kan worden en 
zodoende een groene massa gecreëerd 
kan worden (b). Klimplantensoorten die hier 
veel voor gebruikt worden zijn wederom 
klimop, maar ook clematis en druiven kunnen 
hiervoor gebruikt worden. 

De indirecte beplantingssystemen kunnen 
gebaseerd zijn op een rek met daarvoor 
plantenbakken waar de planten in kunnen 
groeien (c). Het voordeel van dit systeem is dat 
het op verschillende hoogtes op het gebouw 
gebruikt kan worden. Nadeel hiervan is wel dat 
het al snel duurder wordt, en daarnaast ook 
een bewateringssysteem nodig heeft. Tevens 
dient er een substraat (zie begrippenlijst) in 
de bakken gedaan te worden. Een andere 
naam voor een dergelijk systeem is een Living 
Wall system (zie begrippenlijst). 

Een ander systeem is het toepassen van 
plastic plantenbakken met potgrond (d). 
Hierin wordt geen substraat ingedaan, echter 
dienen deze bakken wel bewaterd te 

worden. Ook wijkt dit systeem af van de 
andere systemen doordat er geen klimplanten 
gebruikt worden maar planten die langs de 
bakken hangen om het verticale effect te 
creëren. 

Systeem (e) is ook gebaseerd op de 
plastic plantenbak, echter zit hier wel een 
schuimsubstraat in die vastgehouden worden 
door stalen ‘manden’. Hierin kunnen gewone 
vaste planten gebruikt worden. Voordeel 
hiervan is dat er veel meer mogelijkheden 
zijn qua plantenkeuze en tevens kan ook het 
ecologische karakter van de tuin vergroot 
worden door de beplanting hierop af te 
stemmen. 

Als laatste is er nog systeem (f), welke 
gebaseerd is op lagen ‘vilt’. Het effect hiervan 
is dat het water vasthoudt, ondersteund door 
een PVC plaat. Nadeel van dit systeem is 
wel dat het vilt na 10 jaar aan vervanging 
toe is, waarbij een systeem gebaseerd 
op plantenbakken naar schatting 50 jaar 
meegaat. (Perini et al, 2011) [4]

In tabel 1 staan de geschatte kosten van 
dergelijke systemen afgebeeld. Deze kosten 
beperken zich tot de aanschafkosten. 
Onderhoud is hier dus niet bijgerekend. (Perini 
et al, 2011) [4]



17

Type gevelgroen Kosten Eenheid
A) Direct gebonden beplanting met klimplanten 30-45 €/m2
B) Indirect systeem, met klimplanten en ondersteuningsmateriaal 40-75 €/m2
C) Indirect systeem, met plantenbakken

1) Plastic plantenbakken 100-150 €/m2
2) Gecoate stalen bakken 400-500 €/m2
3) Galvaniseert stalen bakken 600-800 €/m2 

D) Living wall system, plastic planten bakken 400-600 €/m2
E) Living wall system gebaseerd op schuimsubstraat 750-1200 €/m2
F) Living wall system gebaseerd op vilten lagen 350-750 €/m2

Tabel 1: De verschillende typen gevelgroen ingedeeld naar kosten. Tabel uit reader: Perini et al, K. (2011, 5 mei).

Afbeelding 1: De verschillende typen gevelgroen geïllustreerd. Afbeelding uit reader: 
Perini et al, K. (2011, 5 mei) [5].
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3.3 Economische effecten

Urban Heat Island effect
Het Urban heat Island fenomeen (zie 
begrippenlijst) kan ertoe leiden dat de 
temperatuur in de stad gemiddeld 2-5 graden 
celcius hoger ligt dan de temperatuur in het 
omliggende landelijke gebied. Dit effect 
wordt voornamelijk gecreëerd door de 
hoeveelheid stenige materialen in de stad, 
welke opgewarmd worden door zonnestralen 
en deze warmte ook vasthouden. Door 
verhard materiaal om te zetten in groen zullen 
de zonnestralen verhardde materialen niet 
opwarmen en zal de beplanting de stralen 
opnemen ten behoeve van de fotosynthese 
en verdamping. In het geval van een groene 
gevel of dak zal maar 5-30% van deze stralen 
de gevel bereiken. [4]

Het voorkomen van het opwarmen van deze 
stenige materialen en het verdampen van 
water via de beplanting heeft een bewezen 
effect op het verkoelen van het stedelijk 
gebied. Zo heeft de studie van Onishi et al [4]
bewezen dat er een temperatuurdaling van 
2-4 graden celcius optreed in een gebied 
waar bomen en andere groenstructuren 
staan. [4]

Effect gevelgroen op isolatie gebouwen
Het effect van verkoeling vindt niet alleen 
buitenshuis plaats, maar ook binnenshuis. 
Afhankelijk van het klimaat heeft het 
gevelgroen weldegelijk effect op het 
isoleren van de woning. (zie afbeelding 2) 
Dit kan leiden tot een meetbaar verschil 
in het energieverbruik, doordat de airco 
bijvoorbeeld minder vaak hoeft aan te 
slaan. Veldmetingen in Duitsland door 
Bartfelder en Köhler [1] laten zien dat de 
temperatuurvermindering op de groene 
gevel 2-6 graden celcius is ten opzichte van 
een kale muur. Dit bevestigd dat groene 
gevels weldegelijk koelen (zie afbeelding 2). 

Het effect van isoleren van het gebouw heeft 
ook te maken met de dikte van het groen en 
de constructie die hier aan toebehoord. Ook 
wordt het gebouw geïsoleerd doordat er zich 
stilstaande wind bevind tussen het groen, 
waardoor een situatie ontstaat welke 
hetzelfde effect heeft als dubbelglas. [4] [6]
 
Perini et al [4] hebben een onderzoek gedaan 
naar de daadwerkelijke energiebesparing 
die optreed bij het toepassen van 
gevelgroensystemen ten opzichte van de 
situatie zonder gevelgroen. Dit heeft geleid 
tot de volgende cijfers (zie tabel 2). Het 
onderzoek vond plaats op een locatie waar 
een landklimaat geldt (deze is opgenomen 
in de tabel) en een locatie waar een 
mediteraan klimaat geldt. Het effect van 
koelen was in het mediteraans gebied vele 
malen groter dan die in het landklimaat. 
Echter blijkt uit gegevens dat de verkoeling 
weldegelijk meetbaar is en het zodoende 
ook energie bespaard. 
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Type gevelgroen Effect Resultaten bij landklimaat
Direct gevelgroen (a) Energiebesparing verwarming 1,2%

Temperatuurdaling 2,6 graden celcius
Indirect gevelgroen (b) Energiebesparing verwarming 1,2%

Temperatuurdaling 2,6 graden celcius
LWS met plantenbakken 
(c,d,e)

Energiebesparing verwarming 6,3%

Temperatuurdaling 2,6 graden celcius
LWS met viltlagen (f) Energiebesparing verwarming 4,0%

Temperatuurdaling 2,6 graden celcius
Tabel 2: De verschillende effecten van gevelgroen op besparig. Tabel uit reader: Perini et al, K. (2011, 5 mei).

Bescherming van de gevel
Tevens wordt de gevel beschermd door 
het gevelgroen, waardoor kosten bespaart 
kunnen worden. Gevelgroen biedt 
bescherming tegen o.a. de volgende drie 
punten:

• Uv-straling. De stralen kunnen door 
het bladerendek de gevel vrijwel niet 
bereiken. Hierdoor verkleurd bijvoorbeeld 
schilderwerk niet. 

• Temperatuurschommelingen in de winter 
en in de zomer zorgen voor een enorme 
belasting van bakstenen muren. Dit kan tot 
gevolg hebben dat er scheuren en barsten 
in de muren ontstaan, gevelgroen beperkt 
deze extreme temperatuurswisselingen.

• Gevelgroen biedt bescherming tegen 
extreem weer, zoals zware hagel en 
regenval. Het bladerendek vangt het 
meeste hiervan op voor het de gevel 
bereikt. [4][6]

Afbeelding 2: Het effect van gevelgroen op warmte.
Afbeelding uit reader: (M. Ottelé, 2010) [7]
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3.4 Effecten op het milieu

De effecten van gevelgroen op het milieu 
hebben met name betrekking op de 
luchtkwaliteit, de ecologie en het inperken van 
het Urban heat Island effect, welke al eerder 
behandeld is onder het kopje economische 
effecten. Hieronder zal beschreven worden 
wat deze effecten zijn op deze punten.

Effecten op de luchtkwaliteit
Het effect van luchtkwaliteit is voornamelijk 
toe te dichten aan het opvangen van 
fi jnstofdeeltjes en het opnemen van 
schadelijke gassen zoals CO2, NO2 en SO2 
(zie begrippenlijst). Met name CO2 wordt 
opgenomen door beplanting voor de 
fotosynthese en het creëren van biomassa. 
NO2 en SO2 worden door beplanting 
omgezet in nitraten en sulfaten. [4] [6]

Fijnstofdeeltjes, met name kleiner dan 
10µm, blijven gemakkelijk ‘plakken’ aan het 
oppervlak van het blad. Dit maakt gevelgroen 
het toe te passen element voor 

het afvangen van fi jnstof. Dit is belangrijk 
omdat met name deze deeltjes schadelijk 
zijn voor de gezondheid. Deze deeltjes 
kunnen bij langdurige bloodstelling leiden tot 
hart- en vaatziekten, maar ook verschillende 
longziekten. [4] [6]

In smalle straten is het effect van het opvangen 
van fi jnstofdeeltjes nog groter dan dat in 
bredere straatprofi elen. De smalle profi elen 
zorgen ervoor dat er een canyoneffect (zie 
begrippenlijst) tot stand komt, waarbij de 
lucht met fi jnstofdeeltjes van boven vandaan 
de straat ingeblazen wordt. Vervolgens 
wordt deze lucht langs het gevelgroen 
geleidt, waarop een hoop van het fi jnstof 
afgezet kan worden voordat deze weer in de 
bovenstroomse lucht meegenomen worden. 
De opgevangen fi jnstofdeeltjes spoelen na 
een regenbui van de bladeren de bodem 
in. Afbeelding 3 geeft een schematische 
weergave van dit effect. [6]

Afbeelding 3: Het canyoneffect uitgebeeld als illustratie .Afbeelding uit reader: (M. Ottelé, 2010) [8]
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Ecologie
Ook dient gevelgroen ter bevordering 
van de ecologische activiteiten in de stad 
(zie afbeelding 4). Zo werkt gevelgroen 
bijvoorbeeld als stapstenen voor bepaalde 
doelsoorten naar een groter leefgebied. Denk 
hierbij met name aan insecten, vlinders en 
vogels. Dit effect kan vergroot worden door 
nestkasten in het gevelgroen te verwerken, 
wat tevens een gemakkelijke aanpassing is. 
[6]
Met name de Living Wall Systems werken 
goed ter bevordering van de ecologische 
activiteit in de stad. Omdat deze voorzien 
kunnen worden van vaste planten zijn er 
veel meer mogelijkheden met betrekking tot 
de plantenkeuze. Waar bij grondgebonden 
systemen gekozen dient te worden uit een 
beperkt assortiment klimplanten, kunnen 
de vaste planten afgestemd worden op 
bepaalde doelsoorten en een grotere 
soortenrijkdom dragen. Hierdoor kan 
bijvoorbeeld ingespeeld worden op de 
wensen van de bij, die het erg moeilijk heeft 
in de stad. 

Afbeelding 4: Gevelgroen kan erg positief zijn voor de leefomgeving van vogels. Afbeelding van internet.  
(Belgiumdigital.com, 2012) [10]

Waterbergend vermogen
Over het waterbergend vermogen van een 
groene gevel is niet veel bekend, veelal 
omdat dit samengenomen wordt met groene 
daken. Hierover is wel het volgende te vinden: 

“ .”

Echter kan gesteld worden door de verticale 
plaatsing dat er minder water direct 
vastgehouden wordt, aangezien dit minder 
makkelijk kan infiltreren in tegenstelling tot een 
daktuin. Hierdoor zijn groene gevels minder 
effectief in het tijdelijk bergen van water, en 
dient er in het groenstructuurplan rekening 
gehouden te worden met de minimale 
tijdelijke waterberging. [9]
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3.5 Subsidieregelingen

Er zijn verschillende gemeentes die subsidie 
verstrekken voor het aanplanten van 
gevelgroen. Op het forum Tuinvragen.net is 
de vraag gesteld welke gemeentes subsidie 
verstrekken. Het antwoord hierop luidde als 
volgt: “Groningen en Rotterdam zijn koplopers 
met al respectievelijk 95 en 53 gerealiseerde 
projecten. Rotterdam stimuleert dit nieuwe 
groen vooral om het regenwater te beheersen 
wat steeds meer in grote hoosbuien valt. In 
een stad als Rotterdam is dat een steeds 
groter probleem en de riolen kunnen deze 
hoeveelheden niet meer aan. Andere 
steden die subsidie verlenen zijn: Amsterdam, 
Apeldoorn, Capelle aan de IJssel, Delft, Den 
Haag, Eindhoven, Harderwijk, Heemskerk, 
Leeuwarden, Nieuwegein, Nijmegen, 
Schiedam en Utrecht.” (Tuinvragen, z.j.) [11]

Gemeente Arnhem doet dus niet aan het 
verstrekken van subsidie voor een groene 
gevel, een onderwerp waarover verder 
ook niets te vinden is op de gemeentesite. 
Hier valt voor de gemeente zelf, gezien de 
klimaatadaptieve en ecologische voordelen, 
een hoop terreinwinst te halen. 

3.6 Gevelgroen aan de man brengen

Manieren om de keuze makkelijker te maken 
voor particulieren zou kunnen zijn om een 
functie aan het gevelgroen te verbinden. 
Hierbij kan gedacht worden aan een (kleine) 
verticale tuin met verschillende kruiden, 
groenten en fruit erin (zie afbeelding 5). 
Planten die zich hier goed voor dienen zijn 
bijvoorbeeld de rozemarijn en tijm (kunnen 
goed tegen droogte, maar hebben ook 
een leuke bloei) maar ook de aardbei kan 
prima geplant worden in een verticale tuin. 
Daarnaast dient de tuin vooral niet te groot 
te zien en makkelijk in onderhoud. 

Ook dempt gevelgroen het geluid. Uit 
onderzoek is gebleken dat gevelgroen 2,5-3 
decibel dempt binnen een gebouw. [12]

Een andere manier om het gevelgroen nog 
aantrekkelijker te maken is bijvoorbeeld 
de ecologische activiteit verhogen. Plant 
bloemen toe met een uitbundige bloei, of 
plant nestkasten tussen het groen om insecten 
en vogels aan te trekken. Want zoals in het 
document effectieve stadsecologie van het 
Haags milieucentrum gesteld wordt: “Mensen 
uit de stad genieten van die soortenrijkdom: 
het groen in de stad is niet meer alleen decor, 
maar er valt ook wat aan te beleven” (Haags 
Milieucentrum, 2008) [13]
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Afbeelding 5. Er kunnen ook kruidenplanten toegepast worden in een geveltuin.  Afbeelding van internet 
(Loohorst.com, z.j.) [14]

3.7 Referentiegebieden

Voor de referentiestudie zijn drie verschillende 
voorbeeldprojecten uitgekozen, waarbij elk 
project een andere nadruk heeft. Project 1 
in Utrecht zijn verschillende geveltuinen langs 
de Simplonbaan welke samen de grootste 
groene gevel van Gemeente Utrecht vormen.  
Hierbij is vooral het initiatief belangrijk en 
de manier waarop het gefinancierd is. Het 
tweede project bevindt zich in Zeist op het 
vogelbeschermingsgebouw. De insteek 
voor deze tuin was het zo optimaal mogelijk 
inrichten van de geveltuin voor de vogels en 
insecten. Het derde project bevindt zich in 
Basel, aan het Stücki winkelcentrum. Hierbij 
staat vooral de creatieve toepassing van 
gevelgroen centraal.       
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Afbeelding 8. Inwoners aan de fl at vol trots voor ‘hun’ gevelgroen. Afbeelding van internet duic.com [20]

Afbeelding 7. Close-up op de geveltuin.  Afbeelding 
van internet maps.google.com [19]

Afbeelding 7. Logo van het Initiatievenfonds    
Afbeelding van internet Utrecht.nl [18]
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3.7.1 Simplonbaan, Utrecht (initiatief)
De groene gevels op de fl ats langs de 
Simplonbaan in Utrecht (zie afbeelding 7)
vormen de grootste groene gevels binnen de 
gemeente Utrecht. Op de site van gemeente 
Utrecht (2016)  staat hierover het volgende 
vermeld:

“In september 2012 is de vergroening 
van 10 trapportalen van 5 fl ats van 
woningbouwvereniging Portaal aan de 
Simplonbaan 253-639 opgeleverd. In totaal 
is 320 m2 gevelgroen aangelegd. De groene 
gevels zijn opgebouwd uit modules met 
verschillende sedumsoorten en voorzien van 
een watergeefsysteem.” (Gemeente Utrecht, 
2016) [15]

Zoals gesteld wordt op de internetsite 
DUIC (2012) is het initiatief voor dit project 
genomen door woningcorporatie Portaal, 
in samenwerking met Gemeente Utrecht en 
hoveniersbedrijf AZET. (DUIC, 2012) [16]

De belangrijkste reden voor het aanplanten 
van het gevelgroen is volgens de website 
Stedenbouwarchitectuur (2012) als volgt. 
“De groene gevels aan de Simplonbaan 
vormen een icoonproject voor Utrecht, 
want nergens anders in de stad is op deze 
schaal gevelgroen aangelegd. Groene 
daken en gevels verbeteren het straatbeeld, 
het klimaat en de luchtkwaliteit van de 
omgeving. De veranderingen dragen bij 
aan de kwaliteit van de woningen en de 
aantrekkelijkheid in de openbare ruimte. 
Daarnaast dienen de groene gevels als 
leefomgeving voor insecten, vlinders en 
vogels.” (Stedenbouwarchitectuur, 2012) [17]

Typerend voor gemeente Utrecht is dat er 
subsidie gegeven wordt op enkele groene 
structuren, zoals bijvoorbeeld gevelgroen, 
boomspiegels en plantenbakken. Echter 
dient men hiervoor wel aan verschillende 

eisen te voldoen, zoals vermeld staat op de 
site van gemeente Utrecht. Ook staan er 
op de site staan enkele tips waar bewoners 
rekening mee kunnen houden met betrekking 
tot het aanplanten en het onderhoud van 
een groene gevel.

De subsidies die verstrekt worden aan 
deze groene gevels komen vanuit het 
Initiatievenfonds van gemeente Utrecht. 
Hierover staat op de site van gemeente 
Utrecht (2016) het volgende vermeld: 

“Het Initiatievenfonds (zie afbeelding 6) is 
een fonds voor grote en kleine initiatieven in 
Utrecht. De gemeente wil met het geven van 
een bijdrage meer mensen stimuleren om 
zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, 
de wijk of de stad Utrecht. Denk hierbij aan 
het stimuleren van ontmoeting, het planten 
van meer groen of het opknappen van een 
pleintje” (Gemeente Utrecht, 2016) [15]

Hieruit kan aangenomen worden dat naast 
de klimaatadaptieve werking van gevelgroen 
het voor de gemeente Utrecht ook belangrijk 
is dat het een participatief project wordt 
waar de buurt mee verbonden raakt. (zie 
afbeelding 8)    
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Afbeelding 9. Logo vogelbescherming. Afbeelding 
van internet vogelbescherming.nl [22]

Afbeelding 10. Deze tuin is speciaal ingericht voor klei-
ne vogels. Afbeelding van internet digi-irma.nl [23]

Afbeelding 11. De geveltuin in beeld. Afbeelding van internet Buildiggreen.nl [24]
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3.7.2 Vogelbeschermingsgebouw, Zeist 
De vogelbescherming (zie afbeelding 9)
heeft aan het gebouw in Zeist is in 2013 een 
geveltuin van ongeveer 28m2 gerealiseerd. 
(zie afbeelding 11) De tuin zelf is een LivePanel, 
waarin verschillende vaste planten en varens  
staan.

De rede voor de aanplant van de geveltuin 
is volgens Jip Louwe Kooijmans (Straatbeeld, 
2013) als volgt:

“Wij bieden al een vogelvriendelijke tuin bij 
ons pand in Zeist. Daar hoort ook een groene 
gevel bij die biodiversiteit stimuleert en dat 
is nu gerealiseerd. (zie afbeelding 10) We 
hopen hiermee tevens een goed voorbeeld 
te geven voor huis- en gebouweigenaren 
in een sterk versteende stadsomgeving. Die 
mogelijkheden worden nu nog nauwelijks 
benut.” (Straatbeeld, 2013)

“Door gebruik te maken van planten 
als klokjesbloem, ooievaarsbek, eik- en 
tongvaren ontstaat een nieuwe leefomgeving 
voor allerlei insecten, waar veel vogels van 
profiteren. Naast voedsel biedt de wand door 
het gebruik van geïntegreerde nestkasten ook 
broed- en schuilgelegenheid.” (Straatbeeld, 
2013)[21]

Ook stelt Kooymans (Straatbeeld, 2013) dat je 
geen tuin nodig hebt om groen en ecologie 
te trekken:

“We laten op deze manier zien dat je geen 
tuin nodig hebt om een groene omgeving 
te creëren. Dat is niet alleen goed voor 
de vogels, maar ook voor de mens. De 
meerwaarde van de groene gevel ligt naast 
de verhoging van deze stedelijke biodiversiteit 
(zie begrippenlijst) ook in temperatuur- en 
geluidsisolatie. Bovendien vangt de groene 
gevel fijnstof op, waardoor de groene stad 
een bewezen gezondere verblijfsruimte wordt

voor mens en dier.” (straatbeeld, 2013) [21]

Hieruit blijkt dat voor de vogelbescherming als 
voornaamste doel voor het aanplanten van 
de groene gevel niet de klimaatadaptatie is, 
maar het ecologisch systeem uit te breiden 
ten behoeve van het leefgebied van vogels 
en insecten. 

Interessant hierbij is dat naast het ecologisch 
voordeel wat deze tuin biedt het gebouw 
ook profiteert van alle andere voordelen 
van een groene gevel. Denk hierbij aan de 
werking van de gevel tegen hittestress, maar 
ook het afvangen van fijnstof, het isoleren 
van het gebouw en geluidswering. Dit effect 
zou de basis moeten zijn voor elke groene 
gevel, waarbij de insteek het ecologisch 
interessanter maken van het stedelijk gebied 
is, terwijl wel geprofiteerd wordt van alle 
andere voordelen van de groene gevel. 

(ecologie)
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Afbeelding 14. De geveltuin in beeld. Afbeelding van internet Jakob.com [28]

Afbeelding 12. Logo van Stücki. Afbeelding van inter-
net Stuekishopping.com [26]

Afbeelding 13. Close-up van het gevelgroen. Afbeel-
ding van internet Jakob.com [27]



29

3.7.3 Stücki, Basel (creativiteit)
Het winkelcentrum Stücki in Basel (zie 
afbeelding 12) is voorzien van een imposante 
groene gevel (Zie afbeelding 14) gebouwd 
door Jakob AG. De manier waarop het groen 
groeit is vooral erg opvallend te noemen. In 
tegenstelling tot de controversiële technieken 
voor het plaatsen van gevelgroen, is hier 
gekozen voor een basis van stalen kabels 
(Ø5,0mm gevlochten staaldraad voor 
horizontale groen) waarlangs de beplanting 
groeit. (zie afbeelding 13) Dit zorgt voor een 
prachtig groen effect, waarbij het lijnenspel 
van het opgaande gevelgroen prima 
samengaat met de lijnen van het gebouw. 
(Jakob.com) [25]

De basis van deze groene gevel zijn de 
verschillende plantenbakken die op elke 
verdieping zijn neergezet. Van daaruit kunnen 
de klimplanten via de kabels tot de volgende 
verdieping groeien, waarbij per verdieping 
een hoogte van 2,5-3m bereikt kan worden. 
Door de kabels verder uit elkaar te plaatsen 
kan gekozen worden om de architectuur van 
het gebouw door te laten schijnen en door 
deze dichter bij elkaar te plaatsen kan een 
volledige groene wand gerealiseerd worden.
 
Soorten die hiervoor gebruikt kunnen worden 
dienen klimplanten te zijn die kunnen winden. 
Ook kan hierbij gekozen worden om enkele 
hangende planten aan de rand van de bak 
te planten om op deze manier de bakken 
weg te werken.

Voordelen van een dergelijk systeem is 
dat het ook voor ruiten langs kan groeien, 
waardoor er tevens een natuurlijk lichtfilter 
ontstaat in de woningen. Ook is het een 
natuurlijke manier om privacy te creëren. Een 
bijkomend voordeel is dat het gebouw het 
hele jaar door een ander beeld geeft. 

Het doel van een dergelijke gevel is het 

creatief aanpakken van de gevel en op deze 
manier bekijks te trekken. Het systeem 

wat hier 
toegepast is, is heel anders dan welk ander 
systeem. Dit maakt het systeem bijzonder, 
maar ook het uiteindelijke beeld. [5]
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 Spijkerkwartier 
(Arnhem)

Simplonbaan 
(Utrecht)

Vogelbescher-
ming (Zeist)

Stücki (Basel)

Doel Vergroening 
van de wijk als 
oplossing op kli-
maatadaptieve 
problemen en 
uitbreiding eco-
logie. 

Aantrekkelijker 
maken van de 
woningen, eco-
logie trekken, 
luchtkwaliteit 
verbeteren. (Ste-
denbouwArchitec-
tuur, 2012) [17]

De biodiversiteit 
stimuleren, met 
name voor vo-
gels en insecten. 
(Straatbeeld, 2013) 
[21]

Het creatief 
aankleden van 
het gebouw en 
op deze manier 
bekijks trekken

Type Gevel-
groen

Geen voorkeur 
zolang het vol-
doet aan het 
beschreven 
doel. 

Verticale tuin 
bestaande uit 
vetplantjes. 
(DUIC, 2012) Niet 
grondgebonden  
[16]

LivePanel gevuld 
met verschillen-
de vaste planten 
en varens. (Straat-
beeld, 2013) [21]
Niet grondge-
bonden

Niet grondge-
bonden groene 
gevel, waarbij 
beplanting ge-
leid wordt langs 
kabels. [25]

Initiatief Het liefst zo veel 
mogelijk vanuit 
de buurt zelf met 
als achtergrond 
de wijk groe-
ner en klimaat 
adaptiever ma-
ken.

Initiatief komt 
vanuit woning-
corporatie Por-
taal. Gemeente 
gaf toestemming 
en benodigde 
financiën. (DUIC, 
2012) [16]

Initiatief komt 
vanuit de vogel-
bescherming om 
meer vogels te 
lokken (Straat-
beeld, 2013) [21]

Architectenburo 
Diener & Diener, 
Basel. Zwitser-
land [25]

Onderhoud Zo veel mogelijk 
door bewoners 
van de wijk, lees 
buurtgroenbe-
drijf. 

Het onder-
houd wordt 
uitgevoerd door 
Hoveniersbedrijf 
AZET (DUIC, 2012) 
[16]

Het project 
is uitgevoerd 
door Mobila-
ne uit Leersum 
(Straatbeeld, 2013). 
Echter is niet 
duidelijk wie ver-
antwoordelijk is 
voor het onder-
houd. [21]

Hydroplant AG
(Jakob.com) [25]

Subsidie Geen subsidie 
voor gevelgroen 
binnen gemeen-
te Arnhem.

Subsidie vanuit 
initiatievenfonds 
Gemeente 
Utrecht. (Ge-
meente Utrecht, 
2016) [15]

Er is niet gebruik 
gemaakt van 
subsidies of iets 
dergelijks

Niet bekend, 
waarschijnlijk 
niet.

3.8 Tabeluitwerking



31

Ecologie Gevelgroen 
dient een zo 
ecologisch ren-
dabel te zijn, zo-
wel als stapsteen 
als in de ecologi-
sche hoofdstruc-
tuur.

Gevelbeplan-
ting bestaat 
met name uit 
sedumsoorten. 
Deze zijn erg 
laag waardoor 
dieren zich hier-
tussen niet kun-
nen nesten. Ook 
de eentonigheid 
in soorten laat 
te wensen over. 
[16]

Insecten en met 
name vogels 
worden getrok-
ken naar de tuin. 
(Straatbeeld, 2013) 
[21]

Gevelgroen be-
staat met name 
uit klimmers, 
waaronder cle-
matis en wilde 
wingerd. Is niet 
bijzonder ecolo-
gisch. [25]

Klimaatadaptief Dient zoveel 
mogelijk functies 
te gebruiken. Zo 
dient er reke-
ning gehouden 
te worden met 
hittestress, wa-
teroverlast en 
fijnstof, maar ook 
het ecologische 
karakter van een 
geveltuin.

Is ook aan-
geplant met 
betrekking tot 
groener maken 
van de stad en 
het zuiveren van 
de lucht (Steden-
bouwArchitectuur). 
Echter kan ge-
steld worden 
dat dit bijzaak 
is, omdat het de 
woningcorpo-
ratie meer gaat 
om waardever-
meerdering van 
de woning. [17]

Bijeffecten van 
de groene gevel 
zijn het filteren 
van fijnstof en de 
isolerende wer-
king (Straatbeeld, 
2013). Echter is dit 
nooit de insteek 
geweest van dit 
project. Ecologie 
staat in deze tuin 
voorop. [21]

Bijeffecten van 
de groene gevel 
zijn het filteren 
van fijnstof en de 
isolerende wer-
king (Straatbeeld, 
2013). Voorop 
staat het uiter-
lijk van het ge-
bouw. [21]

 Spijkerkwartier 
(Arnhem)

Simplonbaan 
(Utrecht)

Vogelbescher-
ming (Zeist)

Stücki (Basel)



3.9 Conclusie

De hoofd- en deelvragen luidde als volgt:

Hoofdvragen
• “Op welke manier kan gevelgroen 

bijdragen aan het  klimaatadaptiever 
maken van het Spijkerkwartier?

Deelvragen
• Wat zijn de voor- en nadelen van 

gevelgroen?
• Welke mogelijkheden zijn er om gevelgroen 

aantrekkelijker te maken voor bewoners?
• Welke financiële tegemoetkomingen zijn 

er voor het toepassen van gevelgroen?

Het antwoord op de hoofdvraag luidt als 
volgt:

Het gevelgroen kan bijdragen aan het 
klimaatadaptief maken door het beperken 
van de stenige materialen in de stad. Door 
het toepassen van gevelgroen nemen gevels 
slechts 5-30% van de zonnestralen op i.p.v. 
100% en de beplanting in de groene gevels 
zorgen voor een verkoeling van 2-6 graden 
celsius. Daarnaast is gevelgroen bij uitstek 
de te gebruiken groenstructuur voor het 
afvangen van fijnstof uit de lucht. Het effect 
wordt echter nog groter wanneer gevelgroen 
toegepast wordt in smalle straatprofielen. In 
dit geval kan er een canyoneffect optreden 
welke de bovenstroomse lucht door de straat 
langs het gevelgroen drukt. Hierdoor kunnen 
nog grotere hoeveelheden fijnstof worden 
afgevangen.

Wat zijn de voor- en nadelen van gevelgroen?

Naast de klimaatadaptieve effecten welke 
benoemd zijn hierboven kent het gevelgroen 
nog meer voordelen. Zo werkt het gevelgroen 
goed als isolatie van een gebouw, waarbij 
verschillend van het type gevelgroen enkele 

procenten per jaar bespaart kan worden 
op energie- en stookkosten. Doordat het 
gevelgroen isoleert dempt het ook nog eens 
geluid van buiten.

Daarnaast beschermt het gevelgroen de 
gevel. Zo kan de gevel zelf niet verkleuren 
door UV-straling omdat het gevelgroen dit 
weert. Ook beschermt het gevelgroen de 
gevel tegen grote temperatuurswisselingen. 
Dit helpt scheuren in de gevel door deze grote 
wisselingen te voorkomen. Daarnaast biedt 
het gevelgroen de gevel ook bescherming 
tegen extreem weer, denk hierbij aan 
waterschade maar ook hagelbuien. 

Het gevelgroen heeft ook positieve effecten 
op de ecologie. Zo kan een geveltuin ingericht 
worden voor een speciale doelsoort, maar zo 
breidt het ook het leefgebied van insecten, 
bijen en kleine vogels uit. Door nestkasten toe 
te passen kunnen vogels zich ook vestigen in 
de gevel. 

Nadelen zijn met name de relatief hoge kosten 
van aanleg en in mindere mate de kosten 
van het onderhoud. Het feit dat gemeente 
Arnhem ook geen subsidieregeling heeft 
voor gevelgroen draagt ook niet bij aan de 
aanplant van gevelgroen. In het voorbeeld uit 
Utrecht wordt duidelijk dat het initiatief komt 
vanuit de woningcorporatie, maar dit mede 
door de subsidie en het initiatievenfonds van 
de gemeente wel gerealiseerd kan worden. 
Tevens wordt er op deze manier door de 
gemeente ook een buurtparticipatieproject 
van gemaakt. 

Een ander nadeel is dat het niet zo veel 
water tijdelijk op kan slaan. Hierdoor zal 
er in het groenstructuurplan rekening 
gehouden moeten worden met dit beperkte 
waterbergende vermogen. 
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Welke mogelijkheden zijn er om gevelgroen 
aantrekkelijker te maken voor bewoners?

De belangrijkste reden voor bewoners van 
het Spijkerkwartier om gevelgroen aan te 
planten is waarschijnlijk het kostenbesparend 
effect. Gevelgroen is bewezen isolerend en 
verschillend per type gevelgroen kan een 
paar procent bespaard worden op energie- 
en stookkosten. Daarnaast dempt gevelgroen 
ook het geluid van buiten. 

Met name de living-wall systemen zijn geschikt 
om kruiden, fruit en andere eetbare planten 
in te telen. Zodoende krijgt de groene gevel 
ook een functie voor de bewoner waardoor 
het voor hen interessanter zou kunnen zijn om 
een dergelijke groene gevel aan te planten. 

Daarnaast komt er veel ecologische activiteit  
af op een groene gevel. Denk hierbij aan 
insecten, vlinders en bijen, maar ook vogels. 
Ook dit zou een reden kunnen zijn voor 
bewoners om een groene gevel aan te 
planten. 

Welke financiële tegemoetkomingen zijn er 
voor het toepassen van gevelgroen?

In verschillende gemeentes in Nederland is 
een financiële tegemoetkoming ingesteld 
voor het plaatsen van gevelgroen. Echter is 
het zo dat de gemeente Arnhem zich niet 
in deze lijst bevindt. Daarnaast zijn er geen 
andere financiële tegemoetkomingen voor 
het aanplanten van gevelgroen. 



HUIDIG BELEID
HOOFDSTUK 4

In dit hoofdstuk zal het huidige beleid verder 
uitgelicht worden. Hierbij wordt gekeken naar de 
provincie Gelderland en gemeente Arnhem, maar 
ook het waterbeleid van gemeente Arnhem en de 
randvoorwaarden voor het plaatsen van gevelgroen. 
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 4.1 Provincie Gelderland
De Provinciale Staten hebben op 1 juli 2009 
de nieuwe grenzen van de ecologische 
hoofdstructuur (EHS) (zie begrippenlijst) in het 
Streekplan definitief vastgesteld. Doel van de 
herbegrenzing is de EHS ‘robuuster’ te maken. 
Met robuust wordt bedoeld een netwerk 
van natuurgebieden waar waardevolle en 
kwetsbare natuur optimaal kan voortbestaan.
(Provincie Gelderland, 2009) [29]

4.2 Gemeente Arnhem
In het document Bestemmingsplan 
Spijkerkwartier – Boulevardkwartier – 
Spoorhoek (2008) staat het volgende 
beschreven met betrekking tot het 
groenbeleid van gemeente Arnhem. 
“De gemeente Arnhem streeft ernaar om 
de landschappelijke, cultuurhistorische en 
ecologische waarden van het groen, door 
versterking en zonering, optimaal tot hun 
recht te laten komen, waarbij voldoende 
ruimte voor gebruikswensen moet zijn. De 
ontwikkelingsinitiatieven en het beheer in 
en om de stad worden afgestemd op dat 
streefbeeld.”

“Uitgangspunten: Arnhem heeft veel 
waardevol groen. Dit is een groot goed voor 
de leefbaarheid van de stad. Uitgangspunten 
van het groenplan zijn: bewaren en versterken; 
zuinig omgaan met bestaande en potentiële 
kwaliteiten; groen blijft groen; kansen 
benutten; alles op zijn plaats; tegengaan 
van versnippering; schoon en netjes; beheer 
afgestemd op streefbeeld.” (Gemeente 
Arnhem (2008). [30]

Samengevat leidt dit tot de volgende 
concrete punten:
• Optimaliseren landschappelijke, 
cultuurhistorische en ecologische waarden 
van het groen. 
• Voldoende ruimte voor 
gebruikerswensen
• Bewaren en versterken van het groen, 

en waar het kan kansen benutten
Streefbeelden
Ook heeft gemeente Arnhem (2008) enkele 
streefbeelden opgesteld voor belangrijkste 
structuren die zich in het Spijkerkwartier 
bevinden. Hierover wordt het volgende 
gemeld:

“Door het plangebied lopen in oost-
westrichting drie voor de stad belangrijke 
stadslanen, de Steenstraat, de Ir. J.P van 
Muijlwijkstraat en de Boulevard Heuvelink. 
Deze lanen zijn onderdeel van twee 
belangrijke stadsradialen (zie begrippenlijst) 
die Arnhem rijk is, namelijk  de Velperweg en 
de IJssellaan.”
 
“Radialen zijn de stadsentrees, de 
oorspronkelijke wegen naar het centrale 
‘knooppunt’ de singel in de binnenstad. 
De radialen zijn de belangrijkste lijnen op 
stadsniveau waar bomen thuishoren van de 
eerste grootte. In hoogstedelijke profielen is 
in principe een tweezijdige laanbeplanting in 
groene bermen gewenst. In dit deel van de 
stad staan boomsoorten die goed tegen het 
stadsklimaat kunnen en in de stedelijke sfeer 
passen, zoals de plataan en acacia.”

“Voor Boulevard Heuvelink, de Ir. J.P.van 
Muijlwijkstraat en de Steenstraat geldt 
een dergelijk streefbeeld als hierboven 
beschreven. Echter, in de huidige situatie zijn 
de bomenlanen slechts deels gerealiseerd. 
Het eerste deel van de Boulevard Heuvelink 
(vanaf de singel) wijkt af in die zin dat de 
laanbeplanting op een aantal plekken 
ontbreekt”

“Bij de Parkstraat wordt de acacia bij uitval 
vervangen door een soort die beter geschikt is 
voor de beschikbare boven- en ondergrondse 
groeiruimte en die een transparante kroon 
heeft. De lindes moeten in de Hertogstraat 
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en Emmastraat ook op den duur vervangen 
worden door een andere soort die geschikt 
is voor de groeiruimte die de boom in deze 
straat tot zijn beschikking heeft.”
“Voldoende groen- en speelvoorzieningen 
ontbreken in het plangebied. Met het 
realiseren van negen spijkertuinen is er 
grotendeels in deze behoefte voorzien. 
Het beleid is erop gericht de groene 
karakteristieken van deze unieke tuinen te 
behouden. Dit geldt ook voor de driehoekige 
pleinvormige ruimten (plantsoenen) aan de 
Boulevard Heuvelink. Verder ontbreken er 
grotere groengebieden. Hier en daar komen 
in de wijk nog kleine plekken met flexibel groen 
voor. Deze zijn echter niet van betekenis voor 
de groenstructuur van de wijk.” (Gemeente 
Arnhem, 2008)[30]

Samengevat leidt dit tot de volgende 
belangrijke streefbeelden:
• Een tweezijdige laanbeplanting 
bij de 3 belangrijkste radialen (Ir. J.P. van 
Muijlwijkstraat, de Boulevard Heuvelink en 
de Steenstraat) in het Spijkerkwartier, waarbij 
deze beplant worden met bomen van 1e 
grootte. 
• Ontbrekende laanbeplanting aan de 3 
belangrijkste radialen, zoals bijv. de Boulevard 
Heuvelink herstellen. 
• In de Park-, Hertog- en Emmastraat 
dient bij uitval gezocht te worden naar 
beter geschikte beplanting voor in die 
straatprofielen. 
• Inpassen van meer groen- en 
speelvoorzieningen waar mogelijk. Echter zal 
dit met de beperkte ruimte tegenvallen. 

4.3 Waterbeleid
het Structuurplan Arnhem 2010 beschrijft het 
ruimtelijk beleid, voornamelijk op hoofdlijnen. 
Water heeft een nadrukkelijke plaats gekregen 
in het Structuurplan. Arnhem moet zuiniger 
met water van goede kwaliteit omspringen 
en dit beter ecologisch gaan benutten. 
Water moet een grotere rol gaan spelen 
in het stadsbeeld. Dit gaat samen met het 
realiseren van een duurzaam watersysteem 
met een grote bergingscapaciteit en hoge 
waterkwaliteit. “ (Gemeente Arnhem, 2010) 
[31]

Door de gemeente Arnhem en  haar 
waterpartners is het Waterplan Arnhem 
opgesteld. Hierin is het beleid voor 
waterbeheer in Arnhem geformuleerd. Het 
Waterplan Arnhem is door de gemeenteraad 
op 17 november 2003 vastgesteld. Vanuit 
de watersysteembenadering is een 
beleidsrichting geformuleerd voor aspecten 
als gebruik en veiligheid. De opstelling is 
ingestoken vanuit zes thema’s: verdroging 
beperken, wateroverlast tegengaan, 
water meer beleven, goed rioolstelsel, 
water(bodem)kwaliteit verbeteren en zuinig 
omgaan met drinkwater en veiligheid tegen 
overstromingen. (Gemeente Arnhem, 2003) 
[32]

Belangrijke uitgangspunten in het  huidige 
beleid van gemeente, waterschap en 
provincie is dat planontwikkeling moet 
aansluiten bij een duurzaam integraal 
waterbeheer. Punten die hier onder vallen 
zijn:
• het regenwater binnen het plangebied 
afgekoppeld moet worden van de riolering, 
bij voorkeur door infiltratie;
• het verhard oppervlak zoveel mogelijk 
beperkt wordt;
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4.4 Randvoorwaarden voor gevelgroen

Zoals uit de analyse bleek is het Spijkerkwartier 
een beschermd stadsgezicht. Daarnaast 
bevinden er zich in de wijk ook gemeentelijke 
en rijksbeschermde monumenten. Na eerst 
contact te hebben gehad met de rijksdienst 
cultureel erfgoed werd ik doorgestuurd naar 
loket bouwen, wonen en leefomgeving van 
gemeente Arnhem welke antwoord gegeven 
hebben op mijn vragen. (zie e-mail in bijlage)

Uit de antwoorden bleek onder andere 
dat voor het plaatsen van beplanting 
tegen de gevel vanuit de volle grond valt 
onder tuinplanten, en hier zodoende  geen 
vergunning voor nodig is. Bij constructies waar 
de planten tegenaan of in groeien is wel een 
bouwvergunning nodig. 

Bij beschermde stadsgezichten (lees het 
Spijkerkwartier) wordt er in principe geen 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
gevels. Echter is het wel zo dat de kans op het 
verkrijgen van een bouwvergunning groter 
is als het een onbelangrijke zijde van het 
gebouw betreft(de achterzijde en in sommige 
gevallen de zijkant) Bij monumentale panden 
zijn alle zijden van het gebouw van belang 
en zal er ook geen bouwvergunning verstrekt 
worden. 

Ook gevelgroensystemen hoger dan 1 
meter waarbij de constructie los staat 
van het gebouw zijn vergunningsplichtig 
op grond van de bouwregelgeving, en 
omgevingsvergunningplichtig op grond 
van het bestemmingsplan en -indien van 
toepassing- voor wijziging van het monument. 
Voor gevelgroensystemen die verankerd zijn 
in de woning is altijd een vergunning nodig, 
ook als deze los van de grond geplaatst zijn. 
[zie bijlage] 



DE VISIE
HOOFDSTUK 5

In dit hoofdstuk zal de visie voor het groenstructuurplan 
worden toegelicht. De nadruk van de visie ligt op 
het klimaatadaptief maken van het Spijkerkwartier, 
waarbij de toepassing van gevelgroen één van de 
belangrijkste punten is.  
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5.1 Doel en functie
Als doel heeft het plan de wijk adaptief te 
maken voor wateroverlast, hittestress en 
fijnstof middels het toepassen van gevelgroen 
en andere groenstructuren. Ook zal gestreefd 
worden naar een ecologische optimale 
situatie voor insecten, vlinders en kleine 
vogels. Het doel is dat het Spijkerkwartier als 
corridor en/of stapsteen gaat functioneren 
tussen de Veluwe en het uiterwaardengebied 
waarbij er tussen de groenstructuren een 
wisselwerking ontstaat met de intentie om 
het groen als klimaatadaptieve oplossing te 
gebruiken maar tegelijkertijd interessant is 
voor de ecologie om zich te vestigen.

5.2 Klimaatadaptatie
Wateroverlast
In het beleid van gemeente Arnhem staat 
dat er gestreefd wordt naar het loskoppelen 
van het water van het rioleringssysteem. Dit 
dient bij voorkeur gerealiseerd te worden via 
infiltratie in het gebied. Ook dient het verhard 
gebied in het Spijkerkwartier verminderd te 
worden om op deze manier meer water te 
kunnen laten infiltreren in het gebied. 

Gevelgroen kan dienen als één van de 
oplossingen tot tijdelijke wateropvang. Echter 
zal dit niet genoeg zijn. Daarom dient er 
ook gekeken te worden naar situaties waar 
andere groenstructuren ruimte bieden tot 
(tijdelijke) wateropvang.

Het doel is dat middels groenstructuren de 
(tijdelijke) wateropvang verhoogd wordt 
waarbij het afwateringssysteem zo veel 
mogelijk afgekoppeld wordt. Daarnaast 
dienen deze groenstructuren tevens 
ecologisch interessant zijn voor de gekozen 
doelsoorten (insecten, vlinders, bijen en kleine 
vogels).  

Hittestress
Zoals uit het rapport bleek kan hittestress 
opgelost worden door het beperken van 
verhard oppervlak en het toepassen van 
groen. Daarom dient gestreefd te worden 
naar een groenere wijk, wat kan middels 
gevelgroen, maar ook middels het toepassen 
van andere groenstructuren. Ook het 
verminderen van het  verhard oppervlak is 
een streven om de temperatuur in de stad te 
verlagen. Hierbij kunnen ook de verhardde 
voor- en achtertuinen van buurtbewoners 
gerekend, aangezien deze ook een groot 
deel van het Spijkerkwartier beslaan. Deze 
acties zullen er tevens voor zorgen dat de wijk 
ecologisch interessanter wordt. Daarnaast 
komen de acties hiervoor grotendeels 
overeen met de acties die gelden tegen de 
wateroverlast. Hiertussen dient een harmonie 
gekozen te worden om het effect van deze 
problemen zo groot mogelijk te doen zijn.

Fijnstof
Gestreefd wordt naar een situatie waarin er 
zich zo min mogelijk fijnstof in de lucht bevindt, 
waarbij de oplossing ligt in het toepassen van 
groen. Eén van de opties hierop is bijvoorbeeld 
het toepassen van meer gevelgroen, waarbij 
optimaal gebruik gemaakt wordt van het 
canyoneffect wat optreed in smalle straten. 
Over gevelgroen is nog een apart kopje 
besteed in deze visie. Ook deze acties dienen 
tevens een ecologisch interessante oplossing 
te hebben. 
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5.3 Ecologie
Om de doelen met betrekking tot de 
corridorwerking en stapsteen tussen de 
Veluwe en de IJssel te realiseren, zal het groen 
enkele veranderingen moeten ondergaan. 
Park Sonsbeek en de Singel vormen al 
een belangrijke corridor/stapsteen (zie 
begrippenlijst), echter dient het Spijkerkwartier 
hier ook in betrokken te worden. Waar Park 
Sonsbeek en de Singel ook een corridor vormt 
voor kleine zoogdieren, zou het Spijkerkwartier 
zich beter kunnen focussen op insecten, 
vlinders en vogels om eventuele overlast van 
deze grotere dieren te voorkomen. Daarvoor 
dient de groenstructuur afgestemd te worden 
op deze doelsoorten, waarbij in planten en 
structuurkeuze een zo ecologisch interessant 
model moet uitkomen voor deze soorten. 
Daarnaast dienen deze structuren in direct 
verband te staan met de klimaatadaptieve 
problemen. 

5.4 Groenstructuren
Gevelgroen
Het is de bedoeling dat gevelgroen 
een belangrijke rol gaat spelen in het 
klimaatadaptief maken van de wijk. Zo is uit 
de referentiestudie gebleken dat gevelgroen 
in meerdere opzichten een oplossing kan 
bieden voor deze (klimaatadaptieve) 
problemen. Denk hierbij aan de werking 
tegen het heat-island effect en het fijnstof uit 
de lucht opvangen. Ook zal het gevelgroen 
een belangrijke rol spelen in het trekken van 
meer ecologische activiteiten. Zo zouden er 
nestkasten in de beplanting verwerkt kunnen 
worden, en planten aangeplant worden 
welke goed zijn voor het trekken van bijen, 
vlinders en andere insecten. 

Daarnaast zou gevelgroen een goed 
middel zijn om de ingangen rond de wijk 
aantrekkelijker te maken en de Spoorhoek 
meer te laten betrekken bij de rest van het 
Spijkerkwartier. 

Bomen in het Spijkerkwartier
Gestreefd dient te worden om de robuuste 
groenstructuur in de wijk te versterken, 
waarbij ook gekeken dient te worden naar 
het meer betrekken van de Spoorhoek in het 
Spijkerkwartier om zodoende ‘één’ wijk te 
creëren.

Ook zal deze robuuste structuur bijdragen 
aan de corridorwerking tussen de Veluwe 
en het uiterwaardengebied. Ook in smalle 
profielen dient gekeken te worden naar de 
mogelijkheden om bomen toe te passen. Als 
voorbeeld dient hiervoor de Kastanjelaan, 
welke typerend is voor het Spijkerkwartier.

Daarnaast dient bij de bomenkeuze rekening 
gehouden te worden met de natuurlijke 
onderlegger of het cultuurhistorisch 
perspectief. Uit deze lijst dient de soort 
gekozen te worden die klimaatadaptief maar 
ook ecologisch het meest interessant is.
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“Het doel is dat het Spijkerkwartier als corridor 
en/of stapsteen gaat functioneren tussen de 
Veluwe en het uiterwaardengebied waarbij er 
tussen de groenstructuren een wisselwerking 
ontstaat met de intentie om het groen als 
klimaatadaptieve oplossing te gebruiken 
maar tegelijkertijd interessant is voor de 
ecologie om zich te vestigen.” 

Visie groenstructuurplan Spijkerkwartier, Jeffrey de Zeeuw



HET GROENSTRUCTUURPLAN
HOOFDSTUK 6

In dit hoofdstuk zal de totstandkoming van het 
groenstructuurplan uitgelegd worden aan de hand 
van het concept, de lijnen- punten- en vlakkenkaart.
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6.1 Het concept
De basis voor het groenstructuurplan wordt 
gevormd door de twee grootste ecologische 
hoofdstructuren (EHS), namelijk de Veluwe 
in het noorden en het Nederrijn/IJsselgebied 
ten zuiden van de stad (zie afbeelding 15). De 
huidige corridors tussen deze twee gebieden 
lopen via de Singel en het spoor dwars door 
de stad heen (zie afbeelding 16). Dit brengt 
het Spijkerkwartier in een unieke situatie 
waarbij het ecologisch gezien gebruik zou 
kunnen maken van deze twee corridors en 
zou kunnen fungeren als uitbreiding van de 
corridor tussen deze twee gebieden. 

Het doel is dan ook dat kleine vogels, vlinders 
en insecten naast dat ze zich in deze corridor 
bevinden, ook in het Spijkerkwartier gaan 
vestigen. Het Spijkerkwartier zal hier fungeren 
als “uitbreiding van de huidige twee corridors.” 
Hierdoor zal het Spijkerkwartier onderdeel 
worden van de grotere groenstructuur en zal 
het leefgebied van de doelsoorten worden 
vergroot. Deze doelsoorten zullen dan met 
name aangetrokken worden door het 
toepassen van gevelgroen, maar ook het 
versterken van de algehele groenstructuur in 
de wijk zal deze doelsoorten moeten doen 
trekken.  

Afbeelding 15: Concept in groter geheel.

Afbeelding 16: Concept op stadsniveau. 
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6.2 Lijnen punten en vlakken
De punten lijnen vlakken kaart vormt qua 
structuur de basis voor het groenstructuurplan 
(Zie afbeelding 17) Wat daarin opvalt is dat 
de meeste lijnen van west naar oost lopen, 
en er één duidelijke lijn omhoog gaat die de 
Steenstraat en de Johan de Witlaan verbindt. 
Dit is ook één van de belangrijkste structuren 
in de wijk, omdat deze de gehele wijk 
ontsluiten en een verbinding vormen tussen 
twee van de drukste wegen in en rondom het 
Spijkerkwartier. 

Ook de singel is een erg belangrijke lijn in 
het Spijkerkwartier. Deze zorgt ervoor dat 
het Spijkerkwartier aan de westzijde een 
duidelijke barrière heeft met de binnenstad. 
Aan de noordzijde heeft het spoor hetzelfde 
effect, alleen is deze minder aanwezig dan 
de singel aan de westzijde. 

Opvallend is dat er weinig verbinding is tussen 
het Spijkerkwartier en de Spoorhoek, iets 
wat ook te zien is op deze kaart. Het doel is 
daarom ook om in het groenstructuurplan de 
verbinding te zoeken met de Spoorhoek. 

Er zijn verschillende belangrijke ‘punten’ 
binnen het plangebied, zoals bijvoorbeeld 
het oude stedelijk gymnasium langs de 
statenlaan. De straat richting dit gebouw 
heeft ook een zichtlijn naar het gebouw 
gevormd. Een ander belangrijk punt is de 
Sint-Martinuskerk in de Steenstraat. 

Vlakken zijn er niet veel te vinden in 
het Spijkerkwartier vanwege de dichte 
bebouwing. Echter zijn er wel een paar 
plekken. Zo is er bijvoorbeeld het terrein 
rondom Thialf wat een grote open ruimte is. 
Ook zijn er verschillende parkeerplaatsen 
aangegeven omdat deze momenteel de 
grootste ruimtes vormen. Ook het kleine 
pleintje bij station Velperpoort en het 
uitlaatveldje langs de Boulevard Heuvelink 
zijn aangegeven. 

Afbeelding 17: De belangrijkste lijnen, punten en vlakken binnen het Spijkerkwartier

Legenda

Secundaire lijnen

Tertiaire lijnen

Primaire lijnen

Zichtlijnen

Punten

Vlakken
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6.3 Groenstructuurplan
In dit deelhoofdstuk zal het groenstructuurplan 
(zie afbeelding 18) toegelicht worden. Het 
groenstructuurplan heeft als basis de wijk 
klimaatadaptief te maken, waarbij het 
plan een oplossing moet bieden tegen de 
klimaatadaptieve effecten zoals hittestress, 
wateroverlast en fijnstof. Daarnaast dient de 
leefomgeving van de ecologie ook uitgebreid 
te worden

Het toepassen van gevelgroen
Het gevelgroen heeft als uitgangspunt 
om fijnstof uit de lucht af te vangen en het 
verminderen van de hittestress in de stad. 
Daarnaast vergroot het ook het leefgebied 
van de ecologie in de stad. Er zijn naast deze 
punten echter meer functies aan gevelgroen 
verbonden in het groenstructuurplan. Deze 
punten zijn hieronder te lezen. 

Gevelgroen als uitnodiging van de wijk
De toegangswegen de wijk in zijn over het 
algemeen niet erg uitnodigend. Aan de zijde 
van de Velperweg is er bijvoorbeeld station 
Velperpoort en een grote parkeergarage. 
Aan de singelzijde is er het gebouw van de 
mediamarkt en langs de Johan de Witlaan 
staat er een autobedrijf met een zeer 
summiere uitstraling. Door gevelgroen toe 
te passen op dit soort gebouwen wordt het 
Spijkerkwartier hopelijk een stuk uitnodigender 
om te bezoeken. 

Tevens kan gevelgroen ingezet worden 
ingezet worden om de nieuwe gebouwen 
te camoufleren. Er staan enkele gebouwen 
in het Spijkerkwartier welke later bijgebouwd 
zijn en qua architectuur buiten de stijl van de 
wijk vallen. Deze gebouwen kunnen middels 
gevelgroen gecamoufleerd worden zodat 
niet erg opvallen. 

Ook dient gevelgroen ingezet te worden langs 
de drukste wegen van het Spijkerkwartier, 

zoals de jansbuitensingel, de Ir. J.C. van 
Muijlwijkstraat en de Johan de Witlaan. Uit de 
analyse bleek namelijk dat het Spijkerkwartier 
de hoogste concentratie fijnstof heeft in heel 
Arnhem, en door middel van het toepassen 
van gevelgroen langs drukke wegen wordt 
hopelijk een groot deel hiervan afgevangen. 
Naast deze ingrepen dient gevelgroen vooral 
ingezet te worden voor de ecologie, waarbij 
de nadruk ligt op het trekken van kleine 
vogels, vlinders en insecten om zodoende 
de biodiversiteit in de wijk te vergroten. Ook 
het koelen ten behoeve van de hittestress 
en het tijdelijk opvangen van regenwater zijn 
hoofddoelen van het gevelgroen.

Waterbergingscapaciteiten verhogen
Een groot probleem binnen het Spijkerkwartier 
is dat er veel water vanaf de stuwwal naar 
beneden komt, met als gevolgd dat de 
afwateringssystemen overbelast raken en 
overstromen. Door zoveel mogelijk regenwater 
(tijdelijk) te bergen of in te laten zijgen in 
het gebied kan het probleem grotendeels 
opgelost worden. Het probleem is echter dat 
er weinig verhardde ruimtes zijn die omgezet 
kunnen worden in waterinfiltratiegebieden. 
Het grootste voorbeeld hiervoor is het terrein 
van het Stedelijk Gymnasium van Arnhem aan 
de Thorbeckestraat. Rondom het gebouw is 
veel groen oppervlak te vinden waar water 
gemakkelijk in kan zijgen. Voorbeelden van 
gebieden die omgezet kunnen worden zijn 
bijvoorbeeld het pleintje bij Velperpoort. 

Ecologie verbinden en huisvesten
Zoals ook al beschreven stond in het concept 
wordt het de bedoeling dat insecten, vlinders 
en kleine vogels zich ook gaan vestigen in 
het Spijkerkwartier. Het Spijkerkwartier zal 
zodoende een uitbreiding worden van de 
huidige twee corridors, namelijk het spoor en 

Secundaire lijnen

Tertiaire lijnen

Primaire lijnen

Zichtlijnen

Punten

Vlakken
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de singel. Wat hierbij de basis dient te worden 
is de gevelbeplanting, waarbij de focus ook 
ligt op het trekken van vogels, bijvoorbeeld 
door nestkasten te implanteren in het 
gevelgroen. Zodoende wordt het ecologisch 
systeem in de wijk uitgebreid. 

Herkenbaarheid wegenstructuur verhogen
Zoals in het beleid beschreven stond heeft de 
stad Arnhem twee belangrijke stadsradialen, 
namelijk de Velperweg en de IJssellaan. 
Het Spijkerkwartier heeft drie straten die 
aansluiten op deze twee wegen, namelijk de 
Ir. J.C. van Muijlwijkstraat, de Steenstraat en 
de Boulevard Heuvelink. In het beleid stond 
beschreven dat deze verbindingswegen met 
de stadsradialen voorzien dienen te zijn met 
bomen van eerste grootte. Het probleem 
hierbij was echter dat met name in de 
Steenstraat en de van Muijlwijkstraat amper 
groen te herkennen is. In de toekomst dienen 
hier wel bomen van eerste grootte te staan 
zodat voldaan wordt aan het geschreven 
beleid. 

Spoorhoek betrekken bij het Spijkerkwartier
De Spoorhoek is nu nog, mede door 
de aanwezigheid van de Ir. J.C. van 
Muijlwijkstraat erg afgelegen van de 
Spijkerbuurt en het Boulevardkwartier. Door 
middel van het toepassen van bomenrijen 
wordt de Spoorhoek meer betrokken bij 
het Spijkerkwartier en is er meer eenheid te 
vinden in de wijk. 

Groenstructuur accentueert monumenten. 
Het Spijkerkwartier staat vol met monumenten, 
echter is er weinig samenhang te vinden 
tussen de monumenten en de groenstructuur. 
Door specifieke laanbeplanting aan te 
brengen met het oog op zichtlijnen richting 
speciale  en/of cultuurhistorische gebouwen/
monumenten wordt de nadruk hier meer op 
gelegd. Zo is er bijvoorbeeld het oude Stedelijk 
Gymnasium met een prachtig gebouw, 

alleen wordt hier in de groenstructuur niets 
mee gedaan. 

Bewustwording onder bewoners
Een groot deel van het grondgebied van het 
Spijkerkwartier is in handen van particulieren. 
Omdat de wijzigingen op gemeentelijk niveau 
ten aanzien van de stad klimaatadaptief 
maken waarschijnlijk niet genoeg zullen zijn, 
dient er onder de burgers bewustwording 
te worden gecreëerd. Dit heeft met name 
betrekking op het vergroenen van tuinen en 
het verwijderen van bestrating ten behoeve 
van het klimaatadaptief maken van het 
Spijkerkwartier. 
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Goede plaatsen gevelgroen
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Afbeelding 18: Het groenstructuurplan van het Spijkerkwartier



STAALKAARTEN
HOOFDSTUK 7

In  dit  hoofdstuk  zullen  de  punten uit het groenstructuuplan 
uitgebeeld worden in principeuitwerkingen. Dit zal 
zowel in woord als in beeld toegelicht worden. 
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7.1 Primaire bomenstructuur

Uit GSP
“Zoals in het beleid beschreven stond heeft de 
stad Arnhem twee belangrijke stadsradialen, 
namelijk de Velperweg en de IJssellaan. 
Het Spijkerkwartier heeft drie straten die 
aansluiten op deze twee wegen, namelijk de 
Ir. J.C. van Muijlwijkstraat, de Steenstraat en 
de Boulevard Heuvelink. In het beleid stond 
beschreven dat deze verbindingswegen met 
de stadsradialen voorzien dienen te zijn met 
bomen van eerste grootte.” [Hoofdstuk GSP]

Locatie: Steenstraat, Arnhem (zie afbeelding 
19)

Visie

Belevingswaarde (Sfeer)
De bomen in de Steenstraat dienen de 
routing door de wijk te verduidelijken, 
waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen 
hoofd- en bijwegen. De bomenstructuur 
zal deze hiërarchie verduidelijken. Ook 
dient de boomstructuur de beleving in het 
Spijkerkwartier te versterken door bijvoorbeeld 
het creëren van zichtlijnen. Bij de soortkeuze 
dient een balans gezocht te worden tussen 
landschappelijke onderlegger, cultuurhistorie 
en ecologisch perspectief. (zie afbeelding 20 
& 21)

Gebruikerswaarde (Functie)
De functie van de hernieuwde bomenstructuur 
is voornamelijk het accentueren van hoofd- 
en bijwegen. Vanuit ecologisch oogpunt 
zijn de bomen ook een belangrijke structuur 
in de wijk. Zo dienen waardplanten voor 
bijvoorbeeld bijen en andere insecten. 

Toekomstwaarde (Klimaatadaptief effect)
De boomstructuur draagt veel bij aan het 
klimaatadaptief maken van de wijk. Zo kan 
water tijdelijk geborgen worden in de kroon 
en creëert deze schaduw ten behoeve 
van verkoeling. Tevens hebben bomen de 
eigenschap om fijnstof af te vangen, echter 
verschilt de hoeveelheid per soort. Hierbij moet 
wel gezegt worden dat de hoeveelheden 
ten opzichte van gevelgroen erg laag liggen. 
Mochten er bomen in de toekomst uitvallen 
dient bij het inboeten voor dezelfde soort 
gekozen te worden. 

Mogelijke soorten

De mogelijke soorten zijn opgedeeld in drie 
verschillende categoriën: 

Landschappelijke onderlegger
Robinia pseudoacacia – valse acacia 
Quercus robur - Zomereik

Cultuurhistorie
Tilia cordata - Zomerlinde
Tilia tomentosa - Zilverlinde (betere keuze met 
betrekking tot honingdauw)

Ecologie
Robinia pseudoacacia – valse acacia 
Sophora japonica - honingboom
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Afbeelding 19: Het huidige straatbeeld in de Steenstraat. 

Afbeelding 20: Het straatbeeld in de Steenstraat wanneer er lindes van 1e grootte geplaatst worden. 
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Afbeelding 21: Doorsnede en principeuitwerking van de toepassing van lindes van 1e grootte. 
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7.2 Gevelgroen toepassen langs 
toegangswegen

Uit GSP
“De toegangswegen de wijk in zijn over het 
algemeen niet erg uitnodigend. Aan de zijde 
van de Velperweg is er bijvoorbeeld station 
Velperpoort en een grote parkeergarage. 
Aan de singelzijde is er het gebouw van de 
mediamarkt en langs de Johan de Witlaan 
staat er een autobedrijf met een zeer 
summiere uitstraling. Door gevelgroen toe 
te passen op dit soort gebouwen wordt het 
Spijkerkwartier hopelijk een stuk uitnodigender 
om te bezoeken.”

Locatie: Ir. van Muijlwijkstraat, Arnhem (zie 
afbeelding 22)
Visie

Belevingswaarde (Sfeer)
Zoals in het GSP beschreven dient vooral  
gezocht te worden naar een fraaie gevel die  
de toegangswegen tot het Spijkerkwartier 
opfleuren en het zodoende ook aantrekkelijker 
maken de wijk te bezoeken. Een living wall 
systeem kan beplant worden met kleurrijke 
vaste planten, waardoor een groot deel 
van het jaar de gevel voorzien is van bloei 
en een gevarieerd beeld. Tevens dient het 
gevelgroen ook voor ecologische doeleinden, 
waardoor ecologische activiteiten in de wijk 
ook toe zullen nemen. Denk hierbij aan de 
kleine vogels, vlinders en bijen. De soortkeuze 
dient volledig onderbouwd te worden 
vanuit ecologisch oogpunt en een zo breed 
mogelijke bloeiperiode te hebben. (zie 
afbeelding 23)

Gebruikerswaarde (Functie)
De functie van gevelgroen is tweezijdig te 
noemen, waarbij centraal staat dat het 
de toegangswegen richting de wijk moet 
opvrolijken. Tevens is vanuit ecologisch  en 
klimaatadaptief oogpunt het gevelgroen 

erg belangrijk voor het Spijkerkwartier. Door 
nestkasten toe te passen in het gevelgroen 
dient het tevens als huisvesting voor vogels. 

Toekomstwaarde (klimaatadaptief effect)
Het gevelgroen is erg belangrijk voor 
het klimaatadaptief maken van het 
Spijkerkwartier. Zo is het gevelgroen erg 
belangrijk voor het afvangen van fijnstof, 
maar verminderd het ook het verhardde 
oppervlak in de wijk en zorgt het zodoende 
voor verkoeling. Naast deze effecten trekt 
het ook ecologie. Mocht de beplanting in het 
living wall system uitvallen, dienen niet exact 
dezelfde soorten terug geplant te worden 
maar dient gekeken te worden naar de 
bloeiperiode van de uitgevallen beplanting. 
Op deze manier wijzigt het gevelgroen 
jaarlijks van beeld om nog meer levendigheid 
te creëren. 

Mogelijke soorten
De lijst hieronder dient enkel als voorbeeld, er 
zijn meer planten goed voor bijen en vlinders. 

Achillea (duizendblad ) -Bloei van juni tot eind 
september
Brunnera macrophylla (Kaukasisch vergeet 
me nietje) - bloeiperiode in april / mei
Coreopsis (Meisjes ogen ) - bloeiperiode : juni 
– september
Echinacea (zonnehoed)- bloeiperiode : juli – 
september 
Erysimum cheiri (muurbloem) - bloeit in mei en 
juni - veel nectar en stuifmeel 
Helleborus argutifolius (stinkend nieskruid, 
kerstroos )  bloeit van februari tot april
Lobelia (tuinlobelia) bloeitijd juli – september
Monarda (Bergamotplant ) bloeiperiode juli - 
september.
Sanguisorba (Pimpernel ) bloeiperiode ca. 
juni – augustus
Veronicastrum virginicum ( Ereprijs ) bloeitijd 
juli – september
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Afbeelding 22: Het huidige straatbeeld in de Steenstraat. 

Afbeelding 23: Het straatbeeld in de Steenstraat wanneer er lindes van 1e grootte geplaatst worden. 
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7.3 Wadi’s plaatsen tegen wateroverlast

Uit het GSP
“Een groot probleem binnen het 
Spijkerkwartier is dat er veel water vanaf de 
stuwwal naar beneden komt, met als gevolgd 
dat de afwateringssystemen overbelast 
raken en overstromen. Door zoveel mogelijk 
regenwater (tijdelijk) te bergen of in te 
laten zijgen in het gebied kan het probleem 
grotendeels opgelost worden.”

Locatie:  Grasveldje aan de Boulevard 
Heuvelink (zie afbeelding 25)

Visie

Belevingswaarde (Sfeer)
Als wadi’s natuurlijk ingericht worden dan zou 
dit voor de ecologie ook een interessante 
locatie kunnen zijn. Tevens kunnen de 
inwoners van het Spijkerkwartier hier ook van 
genieten. Daarnaast is er niet veel water te 
vinden in de wijk. Door dit middels de wadi’s 
uit te breiden kan de beleving hiervan ook 
vergroot worden. Ook hebben wadi’s niet 

altijd hetzelfde beeld, waarbij deze soms vol 
water staat en het grotendeel van het jaar 
droog. Dit variërende kan ook voor beleving 
zorgen.  (zie afbeelding 24 & 26)

Gebruikerswaarde (Functie)
De functie is vooral het vergroenen 
van verhard gebied ten behoeve van 
waterinfiltratie en waar mogelijk wadi’s 
toepassen ten behoeve van het infiltreren en 
opvangen van regenwater. Daarnaast zullen 
de wadi’s en het vergroend oppervlak de 
ecologie stimuleren omdat hun leefgebied 
hierdoor mogelijk uitgebreid wordt.
 
Toekomstwaarde (Klimaatadaptief effect)
Het grootste effect is het opvangen en 
laten infiltreren van hemelwater, waarbij dit 
tegelijkertijd het Spijkerkwartier vergroend. 
Hierdoor wordt ook het verhard oppervlak 
verminderd en de hittestress verminderd. 
Zodoende zal er minder wateroverlast zijn in 
het Spijkerkwartier. 

Afbeelding 24: De doorsnede van een wadi uitgewerkt. Afbeelding van Internet: (Sweco, z.j.) [33]
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Afbeelding 25: Het huidige straatbeeld in de Steenstraat. 

Afbeelding 26: Het straatbeeld in de Steenstraat wanneer er lindes van 1e grootte geplaatst worden. 
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7.4 Monumenten accentueren

Uit het GSP
“Door specifieke laanbeplanting aan te 
brengen met het oog op zichtlijnen richting 
speciale  en/of cultuurhistorische gebouwen/
monumenten wordt de nadruk hier meer op 
gelegd. Zo is er bijvoorbeeld het oude Stedelijk 
Gymnasium met een prachtig gebouw, 
alleen wordt hier in de groenstructuur niets 
mee gedaan.” 

Locatie: Oude Stedelijke Gymnasium (zie 
afbeelding 27)

Visie

Belevingswaarde (Sfeer)
Bewoners en bezoekers van het Spijkerkwartier 
dienen monumenten en de opbouw naar 
een monument te beleven. Door een 
dubbele bomenlaan aan te planten met 
zuilvormers wordt er een zichtlijn richting het 
monument gecreëerd en kan het zodoende 
meer beleefd worden. Op deze manier zullen 
de monumenten meer aanwezige zijn binnen 
het Spijkerkwartier. Bij de soortkeuze dient 
gekeken te worden naar zuilvormers van 
tweede grote. Dit om het beeldbegeleidende 
effect zo hoog mogelijk te krijgen en het 
onderscheid in hoofd- en bijwegen intact te 
houden. (zie afbeelding 28 & 29)

Gebruikerswaarde (Functie)
De belangrijkste functies van de bomenlaan is 
het accentueren van de monumenten, maar 
het breidt ook de groenstructuur uit en werkt 
zodoende ook positief voor de ecologie en 
voor de klimaatadaptatie. Ook wordt er op 
deze manier onderscheid gecreëerd tussen 
hoofd- en bijstructuren in de wijk. 

Toekomstwaarde (Klimaatadaptief effect)
De boomstructuur draagt ook bij aan het 

klimaatadaptief maken van de wijk. Zo kan 
water tijdelijk geborgen worden in de kroon 
en creëert deze schaduw ten behoeve 
van verkoeling. Tevens hebben bomen de 
eigenschap om fijnstof af te vangen, echter 
verschilt de hoeveelheid per soort. Mochten 
er bomen in de toekomst uitvallen dient bij 
het inboeten voor dezelfde soort gekozen te 
worden. 

Mogelijke soorten
Acer platanoides ‘Olmstedt’ (Voorkeur)
Ginkgo biloba ‘Tremonia’ 
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Afbeelding 27: Het huidige straatbeeld in de Steenstraat. 

Afbeelding 28: Het straatbeeld in de Steenstraat wanneer er lindes van 1e grootte geplaatst worden. 
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Afbeelding 29: Principeuitwerking van de straat wanneer er zuilvormige bomen aangeplant staan. 
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CONCLUSIES EN 
AANBEVELINGEN

HOOFDSTUK 8

In  dit  hoofdstuk  zal teruggekoppeld worden op de 
hoofdvraag waar ook enkele aanbevelingen uit zullen 
leiden.   
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8.1 Antwoord op de hoofdvraag

De hoofdvraag die was opgesteld luidde als 
volgt:
“Op welke manier kan het Spijkerkwartier 
klimaatadaptiever gemaakt worden en 
welke rol kan gevelgroen hierbij spelen?” 

De klimaatadaptieve problemen die spelen 
in de wijk zijn voornamelijk de wateroverlast 
ten tijden van piekbuien, maar ook hittestress 
en een te grote hoeveelheid fijnstof die zich 
in de lucht bevindt. 

Ten eerste zal er antwoord worden geven 
op het eerste deel van de vraag, namelijk 
op welke manier kan het Spijkerkwartier 
klimaatadaptiever gemaakt worden. 

Oplossing voor de wateroverlast zijn onder 
andere te vinden in verminderen van de 
verharding in de wijk en het toepassen van 
wadi’s.  Er is te weinig groen oppervlak te 
vinden in het Spijkerkwartier zoals bijvoorbeeld 
grasvelden. Door het verhard oppervlak te 
verminderen en te vervangen door groene 
oppervlakken krijgt het water meer kans in de 
grond te infiltreren in plaats dat het afgevoerd 
wordt via het afwateringssysteem. Daarnaast 
dient gekeken te worden naar mogelijkheden 
om wadi’s te plaatsen om de infiltratie van 
regenwater nog meer te stimuleren. 

Daarnaast biedt groen ook de mogelijkheid 
om water tijdelijk te bergen. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld boomkronen 
en heesters. Doordat deze structuren 
water tijdelijk opvangen kan het water 
geleidelijker afgevoerd worden en raakt het 
afwateringssysteem minder belast. 

Voor hittestress geldt ook dat er gekeken 
dient te worden naar het inperken van de 
stenige materialen in de wijk. Doordat deze 
stenige materialen warmte opnemen en 

uitstralen wordt het stedelijk gebied warmer 
dan het omliggende landelijke gebied. Door 
meer groen toe te passen wordt schaduw 
gecreëerd, krijgt verhard oppervlak niet de 
kans om op te warmen en daarnaast zorgt 
groen zelf ook voor verkoeling in de wijk. 

Fijnstof kan opgevangen wordt via bomen 
en andere groenstructuren, echter gaat 
het hier om kleine hoeveelheden fijnstof die 
afgevangen worden. Het gevelgroen biedt 
zich hier meer ideaal voor. 

Antwoord op de vraag: Op welke manier 
kan het Spijkerkwartier klimaatadaptiever 
gemaakt worden
• Verminderen van verharding t.b.v. 

waterinfiltratie en verminderen hittestress
• Toepassen van wadi’s t.b.v. waterinfiltratie
• Toepassen van meer groen t.b.v. meer 

tijdelijke wateropvang, verminderen 
hittestress en afvang van fijnstof.

Welke rol kan gevelgroen spelen bij 
het klimaatadaptiever maken van het 
Spijkerkwartier:

Tegen wateroverlast is gevelgroen geen 
goede oplossing. Er kan via de gevel maar 
weinig water tijdelijk opgevangen worden. 
Andere groenstructuren zijn hier veel beter 
geschikt voor. 

Tegen hittestress is gevelgroen wel een 
goede oplossing. Het verminderd het verhard 
oppervlak in de stad, waardoor dit niet de 
kans krijgt om op te warmen. Daarnaast 
zorgt het groen voor verkoeling in de stad en 
koelt het ook nog eens binnenshuis. Doordat 
gevelgroen een isolerende werking heeft 
kan er zelfs bespaard worden op stroom- en 
stookkosten. 
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Tegen fijnstof is gevelgroen bij uitstek de toe te 
passen groenstructuur. Doordat de lucht met 
fijnstofdeeltjes langs het gevelgroen wordt 
geblazen kan een grote hoeveelheid uit de 
lucht genomen worden. Na een regenbui 
spoelen de deeltjes weer weg. Tevens wordt 
door het canyoneffect de afvang van fijnstof 
vergroot.

Antwoord op de vraag: Welke rol kan 
gevelgroen spelen bij het klimaatadaptiever 
maken van het Spijkerkwartier

• Verminderd de hittestress doordat het 
verhard oppervlak verkleind is

• Verminderd de hittestress doordat 
beplanting verkoeld

• Verminderd de fijnstof in de lucht doordat 
deeltjes neerdalen op het groen

• Verminderd de fijnstof in de lucht door het 
canyoneffect

• Kan kleine hoeveelheden water tijdelijk 
bergen



8.2 Aanbevelingen

Organiseer een bewonersavond 
Een groot deel van de ruimte die te vinden 
is in het Spijkerkwartier is in particuliere 
handen. Deze ruimte zou prima ingericht 
kunnen worden met oplossingen om de 
wijk klimaatadaptief te maken, echter is 
het besef onder bewoners niet aanwezig. 
Door bewoners voor te lichten over de 
problemen en hoe zij mee kunnen helpen 
hun wijk adaptiever te maken kan een groter 
klimaatadaptief effect bereikt worden. 

Gevelgroen ecologisch inrichten 
Elk type gevelgroen heeft een 
klimaatadaptief effect, echter verschilt het 
per type gevelgroen hoe groot dit effect 
is. Bij de living-wall systemen is het effect 
relatief groot. Ook dient dit type gevelgroen 
perfect voor het planten van vaste planten, 
waar tevens veel insecten, vlinders en bijen 
op af komen. Gevelgroen heeft per definitie 
een klimaatadaptieve werking, echter is de 
ecologische werking afhankelijk van de toe 
te passen planten. Door deze geveltuinen 
zo ecologisch mogelijk in te richten wordt 
het leefgebied van de doelsoorten vergroot 
en kan tevens geprofiteerd worden van de 
klimaatadaptieve effecten die gevelgroen 
biedt. Zo heeft het gevelgroen een tweezijdige 
werking.

Zoek een harmonie tussen ecologisch- en 
klimaatadaptief effect
Veel groenstructuren hebben een 
klimaatadaptieve werking,  waarbij gedacht 
kan worden aan het tijdelijk bergen van 
water, maar ook het vergroenen van de wijk 
en het verminderen van de hittestress. Bij de 
keuze voor deze groenstructuren dient echter 
een harmonie gezocht te worden tussen 
het ecologisch en klimaatadaptieve effect. 
Zo kan een honingboom t.o.v. een plataan 
misschien minder water bergen, maar is het 

ecologisch gezien vele malen interessanter. 
Door zorgvuldig af te wegen kan een zo 
optimaal mogelijke situatie gecreëerd 
worden in het Spijkerkwartier. 



BEGRIPPENLIJST
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Begrip: Definitie
Biodiversiteit: Het geheel aan verschillende levensvormen, denk flora 

en fauna, welke het ecosysteem vormen. Een ecosys-
teem met een hoge biodiversiteit is erg soortenrijk. 

Canyoneffect: Een verschijnsel waarbij de bovenstroomse wind afbuigt 
en er een circulaire wind ontstaat tussen de woningen. 

Co2 Koolstofdioxide, beter bekend als broeikasgas. Is één 
van de gassen die uitgestoot wordt door auto’s met ver-
brandingsmotoren. Langdurige bloodstelling kan leiden 
tot gezondheidsrisico’s. 

Corridor Een verbinding/doorgangsroute tussen twee landschap-
pelijke elementen. In het voorbeeld in het rapport wor-
den de singel en het spoor genoemd als corridors. 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Een samenhangend netwerk van natuurgebieden wel-
ke opgesteld zijn door de Nederlandse overheid. Voor-
beelden van ecologische hoofdstructuren zijn de Hoge 
Veluwe en het Waddengebied. 

Fijnstof Een verzamelnaam voor stofdeeltjes die zich in de lucht 
bevinden kleiner dan 10 micrometer. Eén van de groot-
ste bronnen hiervan is roet uit auto’s en remstof. Lang-
durige bloodstelling leidt tot gezondheidsproblemen. 

Hittestress Het effect waarbij door opwarming van stenige materi-
alen de stad warmer wordt dan het omliggende lande-
lijke gebied. 

Klimaatadaptief Het aanpassen (van in dit geval de buitenruimte) aan 
de klimaatveranderingen. Deze klimaatveranderingen 
zijn o.a. wateroverlast, hittestress en fijnstof. (zie begrip-
penlijst)

Living-Wall System (LWS) Een gevelgroenstructuur in de vorm van een paneel 
waarin via substraten (zie begrippenlijst) en een bewa-
teringssysteem ook vaste planten kunnen groeien. 

No2 Stikstofdioxide, een gas die bij langdurige bloodstelling 
tot longziekten kan leiden. Is tevens de hoofdoorzaak 
van zure regen. 

Piekbuien Zware regenbuien die eens in de 10-25 jaar voorkomen 
en voor grote wateroverlast kunnen zorgen. 

Radialen De belangrijkste toegangswegen van de stad. In het 
rapport de Velperweg en de IJssellaan. 

So2 Zwaveldioxide, komt vrij bij het verbranden van fossiele 
brandstof en is bij langdurige bloodstelling schadelijk 
voor de gezondheid.

Vervolg volgende pagina >
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Begrip: Definitie
Stapstenen ‘Rustplaatsen’ in het natuurnetwerk, waarbij een verblijf-

plaats voor ecologie gecreëerd is. Bevindt zich tussen 
de ecologische hoofdstructuren. 

Substraat Een onderliggende laag. In veel gevallen is dit potgrond 
en veenmos. 

Urban Heat Island effect (UHI) zie hittestress. 
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11/3/2016 Gmail  Uw verzoek gevelgroen Arnhem Contactformulier

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f982e7f10&view=pt&search=inbox&th=157f5ef72c566a57&siml=157f5ef72c566a57 1/2

Jeffrey de Zeeuw <jdezeeuw036@gmail.com>

Uw verzoek gevelgroen Arnhem Contactformulier 
1 bericht

BWL Loket1 <Loketbwl@arnhem.nl> 24 oktober 2016 11:04
Aan: "jdezeeuw036@gmail.com" <jdezeeuw036@gmail.com>

Beste Jeffrey de Zeeuw,

In het contactformulier van 11 oktober 2016 (zie bijlage) geeft u een aantal vragen over het toepassen van gevelgroen in
de wijk Spijkerkwartier Arnhem. Tevens heeft u bij het contactformulier een foto van gevelsystemen toegevoegd:

Hieronder heb ik uw vragen herformuleerd met in de blauwe kleur het antwoord.

1. Is het Spijkerkwartier Arnhem een Rijksbeschermd stadsgezicht?
Ja. Sommige panden zijn bovendien monumenten (Rijks, gemeentelijk monument) en om die reden al eerder
vergunningsplichtig.

2. Zijn er vergunning/toestemming verbonden aan het toepassen van gevelgroen? (uiterlijke veranderingen)
Dit hangt af van de uitvoering van het gevelgroen. Klimplanten tegen de voorgevel of in voortuinen vallen onder
tuinbeplanting. Indien daarbij een constructie wordt toegepast, dan is wel sprake van een 'bouwwerk' en is dus
bouwregelgeving van toepassing.

3. Is daarbij onderscheid te maken voor gemeentelijke beschermde stadsgezichten en Rijksbeschermde
stadsgezichten?
Nee, dat maakt geen verschil.

4. Geldt een vergunning voor alle zijden/gevels van het gebouw?
Bij Beschermde stadsgezichten zijn de gevels die gericht zijn naar het openbaar toegankelijk gebied het meest
relevant voor verdere toestemming. Veelal zijn dit de voorgevels, soms ook de zijgevels. Bij monumentale
panden zijn alle gevels relevant en dus eerder vergunningsplichtig (nadere afweging voor mnumentale .

5. Is een vergunning/toestemming vereist voor losse gevelgroensystemen waarbij een hele constructie voor het
gebouw wordt geplaatst?
Ja, een losse constructie in het voorerfgebied hoger dan 1 meter is vergunningsplichtig op grond van de
bouwregelgeving, en omgevingsvergunningplichtig op grond van het bestemmingsplan en indien van
toepassing voor wijziging van het monument (www.omgevingsloket.nl ) 
Indien de constructie aan de gevel wordt bevestigd en als het ware hangt boven de grond dan is sprake van
wijziging van de gevel van het gebouw, dus vergunningsplichtig. 

6. Is een vergunning/toestemming vereist voor gevelgroensystemen of soms in het gebouw wordt verankerd
Ja, wijziging van het bouwwerk/wijziging gevel is vergunningsplichtig (omgevingsvergunning).

Bijlage 1, mail gemeente Arnhem. 




