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Voorwoord
In 1994 is er voor de rijksmonumentale stadsparken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem een
beheervisie opgesteld, die de kaders voor het beleid en beheer aangeeft. De visie is door de Raad
vastgesteld. In 2004 is het Groenplan Arnhem 2004 – 2007 / 2015 door de Raad vastgesteld, waarin
aangegeven staat dat er voor alle grote groeneenheden, waaronder de parken, beheervisies moet
worden opgesteld.
Deze beheervisie is een actualisatie van de beheervisie uit 1994 en is het richtinggevende kader voor
het gebied, waaraan binnen de gemeente Arnhem alle beleidsactualisaties1 en uitvoeringsplannen
worden getoetst. De beheervisie van 2008 beschrijft de ervaringen over de periode 1994 – 2008 en
geeft de koers voor de komende 10 jaar over de instandhouding en ontwikkelingen van de parken.
Van de 75 projecten die in het verleden zijn benoemd (bijalge 4) om het ruimtelijke beeld te
versterken, zijn er nu 62 afgerond. De resterende projecten zijn in deze notitie opgenomen.
De beheervisie is een coproductie van de dienst Stadsbeheer, de sectoren Regie en Onderhoud, en
de dienst Stadsontwikkeling, de afdeling Stedenbouw en Landschap en is in nauw overleg met de
Schouwgroep Sonsbeek opgesteld (bijlage 6). Verder hebben het Waterschap Rijn en IJssel en de
Commissie voor Welstand en Monumenten positief gereageerd.
Omdat de parken sinds 2005 rijksmonumenten zijn, moet de visie worden vastgesteld in het college
van B&W. Na vaststelling van de beheervisie in het college van B&W, zal de monumentenvergunning
worden aangevraagd. De gemeente Arnhem is als gevolg van de Monumentenwet 1988 zelf de
vergunningverlenende instantie, omdat zij beschikt over een gemeentelijke monumentenverordening
en een commissie op het gebied van monumentenzorg2. Voor de vergunningverlening zal om formeel
advies worden gevraagd bij de Commissie voor Welstand en Monumenten.
De beheervisie wordt verspreid binnen alle relevante afdelingen van de gemeente en in het bijzonder
de sector Onderhoud en de sector Regie van de dienst Stadsbeheer, de sector Cultuur van de dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling, de sector Huisvesting en Services van de Facilitaire dienst en de
sector Beleid van de dienst Stadsontwikkeling. De visie is tevens een informatiedocument voor de
gebruikers en bewoners van het park en de omwonenden en wordt digitaal aangeboden op internet
(www.arnhem.nl).

1

Bijvoorbeeld de Regels voor evenementen uit 2007 en de nota Landbouwgronden uit 2008.
Per 1 januari 2009 treed de nieuwe wet ‘Wijziging van de Monumentenwet 1988 in verband met onder meer
beperking van de ministeriële adviesplicht bij aanvragen om een monumentenvergunning’ in werking. Op dit
moment wordt reeds in de geest van deze wetswijziging gewerkt. De ministeriële adviesplicht zal worden beperkt
tot advisering over aanvragen om een monumentenvergunning waar het onder meer afbraak, reconstructie en
herbestemming betreft.
2
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Kaart 1. Beheergebied en rijksmonumenten
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1 Inleiding
De parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem behoren tot één van de belangrijkste openbare
groengebieden ofwel stadsparken van Arnhem. De stadsparken zijn rijksmonumenten, wat niet alleen
een eervolle status is, maar ook extra eisen stelt aan de beleidsmakers, beheerders en gebruikers.
Beheren van cultuurhistorisch groen erfgoed gaat immers niet alleen om de zorg voor de materie
maar ook om de instandhouding van de betekenis.
Deze beheervisie geeft kaders voor het beheer en onderhoud van de drie parken. Veel van de in
1994 opgenomen uitgangspunten blijven onverkort gehandhaafd, waaronder de ruimtelijke zonering.
Gezien de ervaringen van het afgelopen decennium van onder andere de Schouwgroep Sonsbeek
wordt de visie uit 1994 op een aantal onderwerpen aangepast en verduidelijkt. De actualisering van
de monumentenbeschrijving en de nieuwe aanwijzing van Gulden Bodem in 2005 is verwerkt. De
betekenis van de parken, de intensivering in gebruik (o.a. de evenementen) en de cultuurhistorische
betekenis van de laanstructuur zijn opnieuw tegen het licht gehouden.
Het doel is het in stand houden van de rijksmonumenten in het kader van de Monumentenwet. De
beheervisie 2008 – 2018 geeft kaders voor het behouden, het hestellen en het verder ontwikkelen
van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de rijksmonumenten. Tevens wordt
binnen deze kaders gestreefd naar het behouden en het ontwikkelen van natuurwaarden en recreatief
gebruik.
De beheervisie geldt voor de eerstvolgende 10 jaar met een doorkijk naar de daarop volgende 10
jaar. Er zijn maatregelen opgenomen voor de eerstvolgende 10 jaar, die worden uitgewerkt in een
beheerplan. Daarbij is burgerparticipatie en advisering door de Schouwgroep van belang. Voor
maatregelen in de vorm van projecten is extra geld en nadere uitwerking nodig. De projecten die niet
zijn opgepakt in het kader van de beheervisie uit 1994 zijn verwerkt in de maatregelenlijst. De sector
Regie van de dienst Stadsbeheer geeft jaarlijks een prioritering aan van de projecten.
Opbouw van de visie
- ‘Wat hebben we?’: Een gebiedsbeschrijving en een beschrijving van landschap, cultuurhistorie,
ecologie, water en gebruik in het park met kwaliteiten en knelpunten.
- ‘Wat willen we?’: Een visie op hoofdlijnen voor het park vanuit landschap / cultuurhistorie,
ecologie, water en gebruik, wat resulteert in een integrale visie en de gewenste materialisatie.
- ‘Hoe moet dat?’: De gemaakte keuzes worden vertaald in een opsomming van maatregelen en
globale kosten voor regulier beheer, projecten en prioritering.
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Kaart 2. Luchtfoto 2007 met begrenzing
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2 Wat hebben we?
De parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem vormen een Groene Wig van bijna 200 ha, die
vanaf het Veluwe massief diep in de bebouwde kom van Arnhem doordringt. Park Sonsbeek is 67 ha
groot, park Zijpendaal 91 ha en Gulden Bodem 35 ha. De parken waren oorspronkelijk
buitenplaatsen3 waar aan landgoederen4 zijn toegevoegd en zijn nu stadsparken met de status van
rijksmonumenten. Een aantal aangrenzende wijken zijn sinds 2007 beschermd stadsgezicht, namelijk
Burgemeesterwijk en Transvaalbuurt. Verder zijn enkele bomen in het park als monumentaal
gekwantificeerd door de Bomenstichting (kaart 1 en 14). Deze bomen zijn 80 jaar en ouder.
Vrijwel alle gronden zijn in eigendom van de gemeente. Verder zijn er gebouwen (Oranjerie en het
Huis Zijpendaal) waar de gemeente de zakelijke rechten heeft. Het oppervlaktewater van de vijvers
en de beek tot aan de insteek van de oeverlijn is in eigendom van het Waterschap Rijn en IJssel. De
kunstwerken (bruggen, duikers en fonteinen) zijn in eigendom en beheer van de gemeente Arnhem.
Dit hoofdstuk beschrijft de huidige situatie en de aandachtspunten (kwaliteiten en knelpunten) voor de
komende periode ten aanzien van landschap / cultuurhistorie, ecologie, water en gebruik. De
aandachtspunten zijn in hoofdstuk 4 vertaald in maatregelen. Het beleid en de wet- en regelgeving is
als kader gebruikt en is opgenomen in de bronnenlijst en bijlage 2.
Onderstaande tabel hoort bij kaart 3 en geeft de toponiemen weer.
Legenda
Bijzondere element

3

29, Huis Zijpendaal, 1650, 1764, 1884

58, Tuinornament

01, Amorsrond met beeld

30, IJskelder, 1810

59, Tulpenlaan, 1874

02, Apostelenberg

31, Jachthuis Gulden Bodem (Kleine Zijp), 1845, 1868

60, Vlindertuin

03, beeld Gudmundsson

32, Karpervijver

61, Het Vlot

04, Planetarium

33, Klein Eiland

62, Watermolen

05, Begijnemolen of St. Agnietenmolen (Watermuseum)

34, Kleine Waterval (Sonsbeekmolen of Bruininxmolen)

63, Watermolen

06, Belvédère, 1826

35, Puntweide

64, Waterval

07, Beukenlaan

36, Koetshuis

65, Beeld Steile Tuin

08, Bezoekerscentrum Sonsbeek

37, Koetshuis - De Palatijn

66, Wildbaan

09, Bicksberg

38, Koude Vijver

67, Wildgraaf

10, Boerderij Sonsbeek (Boerderij Gulden Spijker)

39, Lorentz monument

68, Witte Villa, 1902 (Huis op de Hartgersberg, 1742)

11, Casa Bianca

40, Oranjerie en tuin (1764)

69, Witte Watermolen

12, Cederallee

41, Portierswoning Gulden Bodem

70, Zwanenbrug, 1902

13, Chalet Hertenkamp, 1826

42, Portierswoningen, 1826

71, monument Europa Nostra Award

14, Boerderij De Teerplaats

43, Rentmeestershuis

72, klok Ouderenvereniging

15, Deelenseweg

44, Reuzenlevensboom, 1905

73, Kleine Weide

16, Engelselaan

45, Ronde Weide

74, Moerasweide

17, Fonteinvijver

46, Ruyterenberg

75, Bleekweide

18, Franse Allee

47, Santinoheuvel

76, Forellenvijver

19, Gouverneurshuisje, eind 19de eeuw

48, Schiereiland met tuinornament

77, Tulpenlaan

20, Grote Vijver

49, Sonsbeekleeuw, 1999

78, Elzenpas

21, Grote Waterval, 1826 (Gelderse watermolen)

50, Sonsbeekpaviljoen, 1949 (Proncks zomerhuis, 1783)

79, Dennenkop

22, Grote Weide

51, Spiegelvijver noord (Grand Canal, 1764)

80, Koudeberg

23, Gulden Spijker, 1560 (Papiermolen, 1692)

52, Spiegelvijver zuid (Grand Canal, 1764)

81, Lange Wammes

24, Gulden Spijker, 1852, 1890

53, Steile Tuin, 1999 (moestuin en bloemisterij)

82, Engelse Berg

25, Hangbrug

54, Tellegenbank

83, Dassenaard of Larikskop

26, Hartgersberg, 1521

55, Tellegenlaan

84, Lariksdal

27, Hertenkamp, 1826

56, Tuinmanswoning

85, Verdekteweg

28, Boogbrug

57, Tuinornament

86, Slakkengat

Buitenplaats: Een krachtens opzet of ontwerp onlosmakelijk geheel van een in oorsprong versterkt huis, een kasteel,
buitenhuis of landhuis, met bijgebouwen, omgeven door een tuin of park met een of meer van de volgende onderdelen:
grachten, waterpartijen, lanen, boomgroepen, parkbossen, (sier)weiden, moestuinen en ornamenten. Een historische
buitenplaats is aangelegd. Zij kan deel uitmaken van een landgoed (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
Monumenten 1988).
4
Landgoed: een in Nederland gelegen, geheel of gedeeltelijk met natuurterreinen, bossen of andere houtopstanden bezette
onroerende zaak - daaronder begrepen die waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter van het landgoed passende,
opstallen voorkomen - voor zover het blijven voortbestaan van die onroerende zaak in zijn karakteristieke verschijningsvorm
voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is (Natuurschoonwet 1928)

9

PAGINA

Beheervisie Park Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem 2008 - 2018

ONDERWERP

Kaart 3. Beheergebied en toponiemen
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2.1 Landschap en cultuurhistorie
De stadsparken liggen op de zuidhelling van de stuwwal van Arnhem. De stadsparken worden
doorsneden door droge en natte dalen met voor Nederlandse omstandigheden grote
hoogteverschillen in de orde van tientallen meters (kaart 4). De belangrijkste dalen zijn het noordzuid
verlopende beekdal van de Sint Jansbeek en het zijdal (oostwest) aan de Parkweg (figuur 5). In de
beekdalen komen voedselrijke zand- en leemgronden voor, de zogenaamde Veluwe-löss, met
leemlagen op diverse dieptes. De beek wordt gevoed door diverse gegraven sprengen en natuurlijke
bronnen. Op de plekken van de natuurlijke bronnen groeien elzenbronbossen en kwelafhankelijke
planten. Het dal van de Sint Jansbeek kwam al in de Vroege Middeleeuwen in gebruik door het
graven van een sprengensysteem. Er lagen zeven watermolens. De gronden langs de beek werden
vermoedelijk gebruikt als hooiland en deels als weide.
Op de hoger delen domineren droge, relatief voedselrijke zandgronden. In het verre verleden werden
hier de bossen van met name beuk en eik gekapt en door beweiding ontstonden heidevelden.
Wildgraaf
In park Gulden Bodem aan de noordrand van het bos ligt een 150 meter lange Wildgraaf (±1687) om
het wild tegen te houden. Aan de kant van de heide (woeste grond) een geul en aan de kant van de
akker een wal met een houten hekwerk (recken). En als de wal was begroeid met eikenhakhout werd
dit cyclisch gekapt en gebruikt als brandstof of geriefhout.
In de 17e en 18e eeuw werden op de overgang van de hoge zandgronden op de Veluwe naar de
rivierdalen van Rijn en IJssel landgoederen gesticht waarop buitenplaatsen lagen. Zo ook in de
parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem. In de 18de eeuw, toen de landgoederen zich verder
ontwikkelden, werd het sprengensysteem een interessant uitgangspunt voor de Engelse
landschapsstijl.
Engelse landschapsstijl
De Engelse filosoof Shaftesbury (1671-1713) schrijft over de aanblik van woeste, ongecultiveerde
natuur: “… de gedachte van deze heilige oorden, waar eenzaamheid en diepe meditatie, het
ontbreken van goedkope en alledaagse beslommeringen, het verhevene aandoenlijk maken … de
zoete melancholie, een droombeeld, een overpeinzing”. Hij zet hiermee de toon voor de ontwikkeling
van de landschapsstijl.
De Engelse landschapsstijl slaat goed aan bij de gedachtewereld van grootgrondbezitters in ons land.
De stijl wordt eind 18de eeuw in ons land geïntroduceerd door de Duitse landschapsarchitect J.G.
Michaël. Hendrik J.C.J. baron van Heeckeren van Enghuizen koopt Sonsbeek en laat het vormgeven
in de Engelse landschapsstijl. De buitenplaats werd uitgebreid met aankopen van landgoed
Waterberg (1825) en lag tussen de Hommelseweg, Amsterdamseweg en Koningsweg. Rond het Huis
Zijpendaal, het Witte Villa Sonsbeek en het open terrein rond het voormalige Jachthuis op Gulden
Bodem is sprake van een parkachtige aanleg met grote en kleine open ruimtes. Het beekdal was de
drager van de landgoederen met het sprengensysteem en de watermolens als uitgangspunten voor
de aanleg. De watermolens werden deels vervangen door quasi-natuurlijke elementen als watervallen
en de heide werd overwegend beplant met naald- en loofbos. Op de hogere gronden lagen enkele
kleine landbouwontginningen. Er lagen lanen en randbeplantingen.
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Veel bos in de parken bestaat overwegend uit beukenbos, dat is aangeplant tussen 1801 – 1887.
Rond de Hertenkamp en in het noordelijken deel van Zijpendaal en Gulden Bodem komen de oudste
delen voor. Op enkele plekken is jongere aanplant aanwezig van na 1900. In het bos van Zijpendaal
en Gulden Bodem (of Gravinnenbos) is de beuk beeldbepalend en komen daarnaast flinke aandelen
eik en grove den voor.
In park Sonsbeek bevinden zich restanten van een 200 jaar oude IJskelder, die een korte periode
heeft gefunctioneerd. De IJskelder werd gebruikt om in de zomer te beschikken over ijs voor koeling
van voedingsmiddelen en heeft een schuine zijwand en de excentrisch geplaatste ingang.
De landschapsstijl wordt in ons land voortgezet door J.D. Zocher sr. en jr., E. Petzold, L.A. Springer
en fam. Copijn. Deze landschapsarchitecten hebben in Arnhem de plannen voor Zijpendaal, Gulden
Bodem en Sonsbeek gemaakt. In de parken spelen kleureffecten en textuur, licht en donker en
zichtlijnen een belangrijke rol. Vooral Sonsbeek is hiervan een goed voorbeeld. Hier is cultuur
gemaakt met natuur en met de bedoeling om psychologische of zelfs spirituele effecten te bereiken.
Jacob van Lennep schrijft op 3 augustus 1823 over Sonsbeek: “…daarop ging ik met mijn reisgenoot
den Hartjesberg en Sonsbeek zien en bewonderen den nieuwen aanleg. Onberekenbare schatten
worden hier besteed. Bergen worden vereffend, dalen verhoogd, twee straatwegen aangelegd, vijvers
en waterpartijen gegraven, beken geleid, huizen gebouwd of veranderd, in één woord alles is hier
weelde en grootsheid”.
Op de kaarten van 1850 – 1930 (figuur 6) is te zien hoe de parken in het landschap lagen en
langzaam omsloten worden door bebouwing. In 1899 verkoopt de derde generatie van de Van
Heeckeren-familie Sonsbeek aan de gemeente voor een bedrag van 1,1 miljoen gulden. Een flinke
financiële aderlating voor de gemeentelijke begroting die toen nog maar 2 miljoen gulden groot was.
Beek (1989): “Picturesque was het trefwoord. Schilderachtig, als op een schilderij. De ongerepte
natuur zoals de grondbezitter die graag wilde zien, was niet de werkelijke. Men wilde op een
comfortabele wijze genieten van een steeds wisselend landschap, waarin het toeval een grote rol
speelde. Een wandeling over het landgoed moest zijn als een dwaaltocht door de wildernis, waarop
men nu eens oog in oog stond met een woeste waterval die zich schuimend van een rots afstortte,
dan weer met een open plek waar zich een lieflijk weitje bevond waarin een boerin een koe aan het
melken was.”
Voor het 100 jarig bestaan van Sonsbeek werd het landschapspark opgeknapt en panden en
bouwkundige objecten gerestaureerd (bijlage 4). De parels zijn de vele revitalisaties: zoals herstel van
zichtassen, paden, watervallen, bruggen en oeverlijnen, een nieuw hekwerk rond de Hertenkamp en
als topper de transformatie van de locatie midgetgolf naar de Steile Tuin. Naast de Witte Villa
Sonsbeek staat een gedenkzuil (2001) ter herinnering aan de Europese waardering (Europa Nostra)
voor de bijdrage aan het behoud van het natuurlijke en cultuurlijk erfgoed in Europa. Bij de
rioolvervanging van de Zijpendaalseweg is in 2006 het wegprofiel gereconstrueerd en een deel aan
het park teruggegeven.
De parken Sonsbeek en Zijpendaal zijn in 1963 (registratie 1965), in hun status van historische
buitenplaatsen, aangewezen als rijksmonumenten in de zin van de Monumentenwet. In 2005 is daar
Gulden Bodem bijgekomen, beschreven in de monumentenbeschrijving van 2005. Het gebied is sinds
2007 onderdeel van het Nationaal Landschap Veluwe.
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Figuur 5. Landschapsbeelden

Beekdal Sint Jansbeek

Steile Tuin

Zichtlijn richting Witte Villa Sonsbeek

Grote Waterval

Apostelberg omstreeks 1930 en 2007

Belvédère
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De kaders uit de Monumentenbeschrijving zijn:
- Het park Gulden Bodem (beschrijving van 02-12-2005 met nummer 528884) is een in structuur
goed bewaard gebleven historische buitenplaats. Het monument bestaat uit het Koetshuis,
historische parkaanleg, het houten huis en weidehekken. De historische parkaanleg is van
algemeen cultuurhistorisch, tuinhistorisch en landschappelijk belang vanwege de ouderdom (als
een van de buitenplaatsen ten noorden van Arnhem), vanwege een gaaf voorbeeld van het
incorporeren van een bestaande landschapsstructuur in het ontwerp van de parkaanleg en
vanwege de visuele en historische samenhang met het tegenoverliggende Zijpendaal.
Gulden Bodem is de “overtuin” van Zijpendaal. Rond het omstreeks 1860 gebouwde Jachthuis
(inmiddels vervallen) en Koetshuis werd een park in landschappelijke stijl aangelegd.
Landschapsarchitecten J.F. Ummels en CEA Petzold maakten daarvoor een beplantingsontwerp
met gebogen paden en open en gesloten ruimten. Na 1919 is het landgoed gesplitst van
Zijpendaal. In 1957 is het landgoed gekocht door de gemeente Arnhem. Een aantal markante
gebouwen zijn niet meer op het complex aanwezig. Het Jachthuis is in 1964 gesloopt vanwege
achterstallig onderhoud. Op de plaats van het huidige parkeerterrein stond een boerderijcomplex
dat in 1966 is gesloopt. De Rentmeesterwoning bij de oostelijke inrit is in 1945 door brand
verloren gegaan.
- Het park Zijpendaal (beschrijving van 02-12-2005 met nummer 528874) wordt gekenmerkt door
oude boomgroepen, open weiden (gazon), vergezichten en sprengen die uitmonden in
vijverpartijen (vijver bij Huis Zijpendaal, Spiegelvijvers). De historische buitenplaats bestaat uit de
volgende onderdelen: Huis Zijpendaal, historische park- en tuinaanleg (19de-eewse
landschapsstijl), Koetshuis, Oranjerie, Tuinhuis / Paviljoen, Casa Bianca, Boerderij De Teerplaats,
toegangshek en tuinbeeld. Bos bestaat uit loof- en naaldbomen. Vanuit Sonsbeek zijn er
zichtlijnen naar de Boerderij De Teerplaats en het Tuinhuis (Gouverneurshuisje) ten noorden van
de Spiegelvijvers.
- Het park Sonsbeek (beschrijving van 02-12-2005 met nummer 528855) wordt gekenmerkt door
aanmerkelijke hoogteverschillen, oude boomgroepen, open weiden (o.a. Grote en Kleine Weide,
Ronde Weide), vergezichten en sprengen die uitmonden in een beekdal met vijverpartijen (Grote
Vijver, Fonteinvijver, Koude Vijver, Karpervijver), watervallen (Grote en Kleine Waterval) en
watermolens. De historische buitenplaats bestaat uit de volgende onderdelen: Witte Villa,
historische tuin- en parkaanleg (vroeg 19de-eeuws landschapsstijl), Sonsbeekpaviljoen, Witte
Watermolen, voormalige molenschuur, De Boerderij, Apostelenberg (lindes), Amorsrond,
Rentmeesterwoning, Tuinmanswoning met bloemenwinkel, restanten van de 18de-eeuwse
moestuin (nu de Steile Tuin), Belvédère, hertenverblijf, watervallen, grot, watergoten (ten oosten
en ten westen van de Hangbrug, ten zuidoosten van de Grote Vijver en nabij de Fonteinvijver),
bruggen (Hangbrug, Zwanenbrug), Tellegenbank, tuinvaas, Lorentzmonument.
de
Aan de noordoostzijde van de Witte Villa zijn nog relicten van de 18 -eeuwse formele
lanenstructuur aanwezig. Er zijn diverse zichten op de Witte Villa. Het park bestaat uit twee delen:
een meer open parkdeel rondom het beekdal aan de westzijde en een bebost (vooral gemengd
bos), dicht parkdeel op de helling aan de oostzijde.
- Het beschermd stadsgezicht Sonsbeek e.o. bestaat uit de Burgemeesterswijk, de Transvaalbuurt
en de Apeldoornseweg, Zijpendaalseweg, Sonsbeekweg. In relatie tot de parken is het volgende
van belang: Het vrije zicht op of in het park (Grote Weide) vanaf de Sonsbeekweg en het
zuidelijke deel van de Zijpendaalseweg handhaven. Behoud van de zichten vanuit de omliggende
wijken. Behoud van het vrije zicht vanaf de Sonsbeekweg over de Grote Weide van park
Sonsbeek. Behouden van de in de Burgemeesterwijk liggende wijde straatopeningen naar park
Sonsbeek. Behoud van de (visuele) verbinding van de Sint Jansbeek met bruggen en beplanting
in de Transvaalbuurt met park Sonsbeek.
Kaart 1 geeft de begrenzing van de rijksmonumenten.
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Figuur 6. Topografische kaarten
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Lanen
In de afgelopen beheerperiode is het al dan niet verjongen van de laanbeplanting geregeld punt van
discussie geweest. Om het beheer van de lanen voor de komende periode beter in beeld te krijgen en
keuzes voor beheer en eventueel verjonging te onderbouwen is een cultuurhistorisch onderzoek
uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar het ontstaan van de laanstructuur van deze oude landgoederen
en is een analyse van deze lanen gemaakt.
Aandachtspunten voor de komende periode:
− Nog niet alle geplande herstelmaatregelen uit de visie van 1994 zijn gerealiseerd. Zijpendaal en
Gulden Bodem zijn t.o.v. Sonsbeek achtergebleven. Op Gulden Bodem is verbetering van de
ruimtelijke opbouw van de centrale ruimte rondom het voormalige Jachthuis en het herstel van de
ruimtelijke relatie met Zijpendaal noodzakelijk.
− Voor Zijpendaal moet worden onderzocht in hoeverre de voormalige as vorm moet krijgen, die
vanaf de achterzijde van het kasteel de beboste helling op ging. Daarnaast hebben de
overgangen en de begrenzingen van de formele vijver aandacht nodig.
− De lanen en de randbeplantingen worden opgenomen in de visie. De bijbehorende profielen van
de paden moeten worden uitgewerkt.
− De zitplek aan de Jansbeek aan de Sonsbeekweg is niet optimaal ingericht.
− De omgeving van het Watermuseum moet worden verbeterd.
− De erven van gebouwen moeten beter worden ingepast.
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2.2 Ecologie
De parken kennen veel variatie op een kleine afstand: hoog en laag, droog en nat, voedselarm en
voedselrijk. Deze afwisseling in terreintypen en het oude bos geeft het gebied een bijzondere waarde.
Dit biedt mogelijkheden voor een grote soortenrijkdom van planten en dieren. Van de drie parken is
Gulden Bodem het minst soortenrijk omdat open water hier met uitzondering van een poel afwezig is
en het bos een armere structuur heeft dan de andere parken.
Het beleid (Groenplan 2004, Streekplan 2005, Natura 2000) streeft naar het beschermen van deze
soorten en naar het verder uitbreiden van het biotoop of habitat. Dit wordt gedaan door het behoud
van de diversiteit aan ecotopen5, waarbij agrarisch natuurbeheer en extensieve recreatievormen
mogelijk zijn. De Sint Jansbeek heeft specifiek natuurwaarden in de vorm van natte natuur: de
bronbossen en de Moerasweides. Dit betreft ecosystemen van en om de beek, die afhankelijk zijn
van veranderingen in de grondwatersituatie en oppervlaktewaterpeilen.
De afgelopen periode is de ecologische kwaliteit beter in beeld gekomen. De Vogelwerkgroep
Arnhem zorgde er in het kader van het eeuwfeest voor dat de vogelgegevens werden geactualiseerd.
Vrijwilligers van de Vleermuiswerkgroep Gelderland gingen de betekenis van delen van het bos als
verblijfplaats voor vleermuizen na. Een kleine groep vrijwilligers heeft zich ingezet voor de IJsvogel.
En in de nieuwe Vlindertuin aan de Parkweg zijn bijzondere dagvlinders waargenomen.
De parken vormen leefgebieden voor vele planten en dieren (bijlage 3). Via groene corridors (lanen,
bosrijke woongebieden) zijn de parken verbonden met het buitengebied (o.a. voor das, ree, rosse
vleermuis en zwarte specht) en de andere grotere groengebieden in de stad, zoals park Klarenbeek
en landgoed Mariëndaal (o.a. voor ijsvogel). Verder zijn de parken een uitvalsbasis van de natuur in
de stad (o.a. gewone dwergvleermuis).
Groenplan Arnhem 2004 (bijlage 3)
De doelsoorten voor het bos van het type eiken- en beukenbos op leemgrond zijn das, ree, groene en
zwarte specht.
De doelsoorten voor in de bronnen (bronbos), beek, vijvers en poelen zijn ijsvogel, fonteinkruiden,
paarbladig goudveil, waterviolier, waterranonkel, poelkikker, Alpenwatersalamander, beekprik en
bermpje.
De doelsoorten voor natuurakkers, en –weides zijn das, ree, grote ratelaar en korensla.
De doelsoorten voor gebouwen en muren zijn muurplanten (waaronder steenbreekvaren),
vleermuizen en huismus. De zwarte roodstaart, gierzwaluw en huiszwaluw broeden hier (nog) niet in
gebouwen.
* De onderstreepte soorten zijn in de afgelopen 10 jaar waargenomen in het gebied.

5

Ecotoop: uit het oogpunt van natuurlijke omstandigheden homogeen terrein in relatie tot de mogelijkheden
ervan voor plantaardig en dierlijk leven.
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Figuur 7. Ecologie
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Aandachtspunten voor de komende periode:
− Het behoud van de aanwezige natuurwaarden is uitgangspunt. Monitoring van de natuurwaarden
is daarbij van belang, zodat de effecten van gebruik of beheer inzichtelijk worden. In het
Groenplan is geen structureel geld beschikbaar voor monitoring.
− Het in stand houden van de diversiteit aan ecotopen: diverse bosgemeenschappen, natte en
droge bloemrijke weides, agrarisch natuurbeheer, tuinen, beek, vijvers en gebouwen.
− Agrarisch natuurbeheer is nog niet overal gerealiseerd.
− De recreatie is ondergeschikt aan de duurzame instandhouding van de natuurwaarden.
− Voor het beekdal geldt het behoud van de grondwaterstand, de waterkwaliteit en de morfologie
van de beek.

20

Bosgemeenschappen
- Beukenbos: Het bos bestaat uit een boomlaag van beuken. Op veel plekken is ondergroei van
jonge beuk aanwezig. Op enkele open plekken groeien ook andere soorten als eik en berk.
- Wintereiken beukenbos: De bomen zijn wintereik, zomereik, ruwe berk, winterlinde, haagbeuk,
esp en gewone esdoorn. De struiklaag bestaat uit vuilboom, lijsterbes, hulst, bergvlier, hazelaar
en boswilg. Plaatselijk groeit kamperfoelie, framboos, klimop, adelaarsvaren en dalkruid.
- Gemengd bos en naaldbos: Het loofbos is op plekken gemengd met naaldbomen en met name in
Zijpendaal komen naaldbossen voor, met soorten als grove den, Japanse lariks, Europese lariks,
fijnspar en douglasspar.
- Bronbos: Bij de Grote Waterval en in park Zijpendaal zijn twee natuurlijke bronbossen aanwezig.
De bronbosjes vormen een bijzonder milieu. De bronbosjes behoren tot het landelijke en
internationale zeer zeldzame elzenbronbos. Het milieutype kenmerkt zich door een ‘rustige’
dynamiek: constant uittredend basen- en zuurstofrijk water van gelijkmatige temperatuur. De
boomlaag bestaat uit zwarte els, es met een struiklaag van vogelkers (inheems) en een
kruidenlaag van o.a. paarbladig goudveil.
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Kaart 8. Ecotopen en doelsoorten

2.3

22

PAGINA

Beheervisie Park Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem 2008 - 2018

ONDERWERP

Water
In de hoger gelegen delen bevindt het grondwater zich vele meters diep. Hier is de vegetatie op
hangwater (in de doorwortelde grond vastgehouden neerslag) aangewezen. De Sint Jansbeek, een
zogenaamde sprengbeek, vormt een centraal element in de parken en wordt gevoed met relatief
schoon grondwater van de Veluwe. De naam is afgeleid van de commanderij van de Orde van St.
Jan, welke landerijen bezat in het gebied waar de beek stroomde. In het dal van de beek staat de
vegetatie onder invloed van het grondwater. Er liggen natuurlijke kwelplekken met specifieke
vegetatie, waaronder de elzenbronbosjes en de Moerasweide.
Door het graven van sprengen werd het debiet van de beek vergroot. Door delen van de beek “op te
leggen” werd voor watermolens voldoende valhoogte van het water bereikt. Sprengen zijn door de
mens gegraven bronnen, ofwel “zijpen”. Verder is er een Bleekweide (ten noorden van de
Moerasweide). Na het wassen, spoelen en stijven werd linnengoed op het bleekveld gelegd, waar de
zon de vlekken kon bleken.
De flauw hellende oevers van de vijvers bestaan uit enkamatten, die problemen geven bij het
maaibeheer. De zandige oever van de Koude Vijver wordt veel gebruikt door honden. Omdat het om
één plek gaat is dit een acceptabele situatie. Wel raakt door de zandige oever de fontein verstopt. De
steile oevers van de Spiegelvijvers zijn in de loop van de tijd geërodeerd door weggevallen bomen. In
vier vijvers ligt een fontein. In de noordelijke Spiegelvijver lijkt ook een fontein te hebben gestaan.
Verder zijn er zeven bruggen en een aantal duikers6.
De sprengbeek is in de Waterwijzer van de provincie Gelderland benoemd als SED-water. Dit is water
met een specifieke ecologische doelstelling. Hoewel het kwelwater redelijk schoon is, komt op diverse
plaatsen verontreinigd water in de beek, door directe aanvoer van regenwater afkomstig van o.a. de
Zijpendaalseweg en de Schelmseweg. Bovendien wordt het regenwater in de parken zelf
verontreinigd vanuit de landbouwgronden (o.a. de maïsakker op Zijpendaal), door de vele
watervogels, het voeren van deze vogels en door hondenpoep.
Om de waterkwaliteit te verbeteren is er in 2000 een infiltratievoorziening ofwel een wadi in de
agrarische gronden aangelegd, ten westen van de Wolflaan. De voorziening bestaat uit zes
trapsgewijs liggende bekkens. Het hemelwater van de wijk ‘t Cranevelt loost nu niet meer
rechtstreeks op de beek, maar wordt gereinigd via deze infiltratiebekkens. Voor de opvang en
zuivering van het water van de Kluizeweg is een wadi aangelegd aan de Parkweg. Het regenwater uit
de Burgemeesterswijk wordt door lamellen gezuiverd voordat het de beek instroomt.
In met name de Kasteelvijver wisselt de waterkwaliteit als gevolg van de ongelijkmatige afvoer van
regenwater van ’t Cranevelt. Hier is ook opvallend het hoge kopergehalte, waarschijnlijk het gevolg
van slijtage van trolleyleidingen. Verder varieert de zuurgraad sterk. De kwaliteit van de Grote Vijver
is gemiddeld goed met veel zuurstof en een goed doorzicht, maar met een matig gevarieerde
visstand (baars en stekelbaars). Er is een laag zwevend stofgehalte en het stikstof-totaalgehalte is
hoog als gevolg van de nitraatrijke (hoofd)spreng aan de noordzijde van de Parkweg. De aansluiting
van de parkengordel met de bestaande wijken is versterkt door het weer bovengronds halen van het
deel van de Jansbeek in De La Reijstraat in 2005 – 2006. Een belangrijke wens uit de beheervisie
1994 – 2004 werd daarmee vervuld.

6

Koker of buis onder de grond om water af te voeren of in te laten of sloten met elkaar te verbinden.
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Figuur 9. Water
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Aandachtspunten voor de komende periode:
− Door toename van verhard oppervlak in het stroomgebied van de Jansbeek (o.a. in de
naastgelegen wijken) is er een afname van grondwater richting het beekdal.
− Door het afkoppelen van de Burgemeesterwijk is er behoefte aan een regenwateropvang aan de
zijde van deze wijk. De ruimte daarvoor ontbreekt en het landschapsbeeld verdraagt dit niet.
− Infiltratievoorzieningen op Zijpendaal moeten beter landschappelijk worden ingepast.
− De oevers van de beek zijn kwetsbaar en moeten worden beschermd. Dit zijn met name de
flauwe taluds met Enkamatten (rijsporen) en de steile leemoevers.
− De elzenbronbosjes zijn kwetsbaar en moeten worden beschermd tegen verruiging en
verdroging.
− Bij de Fonteinvijver staan twee pompen voor de fontein. Deze passen niet in het
landschapsbeeld.
− Tussen de Spiegelvijvers ligt aan één zijde een duiker. Hierdoor is er aan de andere zijde geen
doorstroming, waardoor vuil blijft liggen.
− Het structureel onderhouden van de fonteinen is een aandachtspunt.
− Terugbrengen van de fonteinen in de Grote Vijver en de noordelijke Spiegelvijver. Dit is eveneens
meegenomen in de Fonteinenvisie die binnenkort wordt afgerond.
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Kaart 10. Huidig watersysteem
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2.4 Gebruik
De drijvende kracht achter de aankoop van Sonsbeek was de toenmalige directeur gemeentewerken
J.W.C. Tellegen. Hij voorzag –en wist hiermee ook het college te overtuigen—“dat Arnhem, door
Sonsbeek te koopen, een daad zal plegen, die niet alleen in de stad zelve, maar in het gehele land
zal worden toegejuicht, en ik acht het volstrekt niet onmogelijk dat deze daad de trek naar Arnhem,
die op dit moment nagenoeg nul is, zal aanwakkeren...”.
Een paar jaar later schreef Tellegen over de openstelling van Sonsbeek voor het publiek: “Een
gedenkwaardige dag in de geschiedenis van Arnhem blijft dan ook die heerlijke voorjaarsdag van mei
1899, toen de hekken van Sonsbeek…..wijd werden opengezet en Arnhems bevolking in dichte
drommen optrok, om zich in het bezit te stellen van haar nieuw verworven domein…” En daarmee
begint het tweede leven van Sonsbeek.
Recreatie
De drie parken zijn belangrijke wandelgebieden, maar hebben uit recreatief oogpunt een duidelijk
verschillend karakter. De parken fungeren als stedelijk uitloopgebied voor mensen uit de omliggende
wijken en kantoren (middagpauze).
Park Sonsbeek kent het hoogste voorzieningenniveau met de daaraan gekoppelde zonering van
evenementen. Sonsbeek ontwikkelde zich van een romantisch aangelegd landschapspark ten
behoeve van het melancholisch peinzen tot hét gebruiksgroen van Arnhem voor het ‘gewone volk’.
De transformatie van Sonsbeek van buitenplaats naar volkspark paste binnen het ontwikkelende
zelfbewustzijn van de bevolking, groeiende welvaart en behoefte aan plekken om de toenemende
vrije tijd door te brengen. Het gebruik van park naar stadspark is in de afgelopen decennia aanzienlijk
gegroeid. In plaats van alleen wandelen is het een verblijfsruimte voor de stedeling geworden
(Evaluatie Sonsbeek, 2002). Het eeuwfeest Sonsbeek 100 jaar stadspark heeft het gebied als
cultureel podium voor evenementen in een groene omgeving op de stadsagenda gezet. De
gebruiksintensiteit is toegenomen, wat niet alleen positief is. De grenzen van de groei zijn merkbaar.
Er is meer slijtage aan paden, bomen en gazon en er is meer afval dan 10 jaar geleden.
Park Zijpendaal is overwegend rustig met uitzondering van de uitloop van de wijk Cranevelt. Het
beekdal wordt redelijk intensief gebruikt door de wandelaar. Het bosgebied van Zijpendaal is rustig en
er bevinden zicht weinig banken. Gulden Bodem was ooit de overtuin van Zijpendaal. Het park wordt
veel door omwonenden gebruikt als hondenuitlaatgebied.
Toegankelijkheid
De parken worden omsloten door drukke wegen en de Parkweg doorsnijdt het park. Er zijn
aangewezen parkeerplekken bij de Oranjerie van Huis Zijpendaal, het Witte Villa Sonsbeek, Boerderij
De Teerplaats, het Watermuseum, restaurant De Boerderij en het Sonsbeekpaviljoen.
Spelen
Het gehele park is één groot speelgebied met speelaanleidingen, waaronder hellingen, water en
boomstronken. De verschillende gazons worden gebruikt als lig-, speel- en zitweide. De
waterrecreatie beperkt zich tot allerlei bescheiden activiteiten langs waterpartijen met de watervallen,
zoals vissen (Karpervijver), eendjes voeren en pootje baden. ’s Winters kan er worden geschaatst op
de vijvers.
In de parken liggen enkele speelplekken als toevoeging: het verharde (basketbal)terrein bij de Witte
Villa, de waterspeelplaats bij het Watermuseum en het speelterrein met houten objecten op Gulden
Bodem.
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Figuur 11. Recreatie
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Routegebonden recreatie
Door het Bezoekerscentrum en het Watermuseum worden verschillende (kinder)activiteiten en
excursies georganiseerd. Er zijn drie uitgezette wandelroutes (natuurpaden) van het IVN, één voor
ieder park. Deze hebben een natuureducatieve functie. Ze zijn met bescheiden paaltjes in het terrein
gemarkeerd. De routebeschrijvingen zijn in het Bezoekerscentrum Sonsbeek te verkrijgen. In het park
vinden verschillende wandelactiviteiten plaats, zoals Nordic Walk Sonsbeek.
Binnen de parken zijn geen fietspaden aanwezig en fietsen in het park is in principe verboden. Het
fietsen in het park op de verharde wegen wordt wel gedoogd, omdat fietsers geen overlast
veroorzaken voor de overige gebruikers (wandelaars). Mountainbikers worden daarentegen niet
getolereerd, omdat zij wel overlast veroorzaken.
Evenementen
Grootschalige evenementen worden in beginsel geweerd uit deze parken. De Ronde Weide (als
gazon beheerd), Het Vlot in de Grote Vijver, het gazon nabij de Witte Villa Sonsbeek, het gazon ten
zuiden van het Huis Zijpendaal, de Steile Tuin en het grasveld tussen Bezoekerscentrum Sonsbeek
en het Watermuseum zijn plekken voor evenementen, zoals Park Open, Kleur van de Nacht, 1000 en
1 nacht en Theateravenue. In de Regels voor Evenementen (2007) staan de spelregels beschreven.
In 2008 is er de 10de editie van de internationale beeldententoonstelling Sonsbeek. Sinds 1949 zet de
stad zich, als de “kunst erom vraagt”, nationaal en internationaal op de kaart als centrum van
beeldende kunst. De beeldententoonstelling heeft meer bezoekers naar het park getrokken.
Beeldende kunst
Voor beeldende kunst was er in de oorspronkelijke ontwerpen van de parken geen compositorische
plaats. Op zich betekent dit niet, dat er nadien geen plaats gevonden zou kunnen worden voor
uitingen van de beeldende kunst, in het bijzonder voor beeldhouwwerken. Maar deze parken zijn niet
ontworpen als beeldentuinen.
Op 15 plekken in het park is beeldende kunst aanwezig: beeld in de Steile Tuin, bruggen (Hangbrug,
Zwanenbrug en Boogbrug), beeld tussen de Spiegelvijvers, Amorsrond, Santinoheuvel (Vlindertuin),
Sonsbeekleeuw, Tellegenbank, Klok van de Ouderenvereniging, monument Europa Nostra Award,
Tuinornament bij de Kleine Waterval, Lorentzmonument, Planetarium in de Koude Vijver en beeld van
Gudmundsson.
Functies van gebouwen
Functies van gebouwen zijn gewijzigd. De Witte Villa Sonsbeek en De Boerderij zijn nu restaurants.
Café De Palatijn kreeg een plaats in het Koetshuis. En na het eeuwfeest is de Begijnenmolen
veranderd in het Nederlands Watermuseum. Het voornemen tot herbouw van de Gulden Spijkers bij
de drie oude kastanjes is niet haalbaar geacht (Bleeker 1997).
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Figuur 12. Evenementen
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Aandachtspunten voor de komende periode:
− De evenementen mogen niet in strijd zijn met de voorwaarden uit monumentenbeschrijving.
− Er is behoefte aan een openbaar toilet bij het evenemententerrein nabij de Witte Villa.
− Er zijn kaders nodig voor de inrichting van erven rondom gebouwen.
− Wens is het voorterrein Watermuseum in beheer van de gemeente te krijgen.
− Er zijn kaders nodig voor het al dan niet toevoegen van nieuwe elementen, o.a. beeldende kunst.
− De kaders voor Evenementen opnemen in de visie.
− Betere geleiding van de routegebonden recreatie. Veel toegangen (o.a. vanuit ’t Cranevelt) zijn
onduidelijk en in het bos op Gulden Bodem liggen veel ‘wilde’ paadjes.
− Honden mogen niet in het water vanwege verstoring van waterleven en oeverbeschadiging.
− Aangepast agrarisch beheer ter voorkoming van vermesting van de beek.
−
Profiel van paden binnen de kaders van de rijksmonumenten. Het profiel vraagt aandacht bij het
herstel, bij het bladblazen en bij het uitvallen van bomen.
− Er zijn duidelijk kaders nodig of er wel of niet gefietst mag worden in het park.
− De speelplek op Zijpendaal nabij Boerderij De Teerplaats verwijderen. Deze is vervangen door de
speelplek op Gulden Bodem.
− In het gebouw op de Ronde Weide is een openbaar toilet gewenst.
− Aansluiting op het padenstelsel verbeteren tussen Sonsbeek en Zijpendaal (Parkweg), tussen
Zijpendaal en Gulden Bodem (Zijpendaalseweg) en tussen Zijpendaal / Gulden Bodem en
buitengebied (Schelmseweg).
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Steile Tuin
In het kader van 100 jaar Sonsbeek is de voormalige midgetgolfbaan heringericht als Steile Tuin. De
oude moes- en bloementuin zijn daarmee hersteld, zij het in een eigentijdse variant. De Steile Tuin is
omsloten door oude muren en taxushagen en is een intensief gebruikt deel van het park met
terrassen met bloemenborders en met speelaanleidingen. Het is een door muren en hagen
afgebakende ruimte met een groot assortiment bloeiende planten.
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Agrarisch beheer en volkstuinen
Het agrarisch gebruik is deels verminderd, deels veranderd. Een aantal weilanden kreeg een functie
voor de wateropvang waardoor het agrarisch gebruik werd beperkt. De Grote Weide wordt gehooid
en wordt nabeweid door Lakenvelders en andere inheemse runderrassen van het CNME (Centrum
voor Natuur en Milieueducatie). Dit heeft een cultuurhistorisch aspect en de koeien hebben ook een
beeldend c.q. vormgevend aspect als “bewegend schaalelement” in een komvormig weiland. Het
bedrijfseconomisch gebruik van de landbouwgronden lijkt onder druk te komen. De neiging tot het
omvormen naar paardenweiden bestaat.
In het zijdal van de Sint Jansbeek liggen op de zuidhelling volktuinen.
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Figuur 13. Gebruik

Amorsrond

Lakenvelders op de Grote Weide

Steile Tuin

Beelden Karpervijver en Spiegelvijver
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3 Wat willen we?
De parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem zijn rijksmonumenten. In de volgende paragrafen
zijn de verschillende kwaliteiten en knelpunten van het vorige hoofdstuk uitgewerkt in de visies voor
Landschap en Cultuurhistorie, Ecologie, Water en Gebruik en voor de “Integrale visie” van het park
inclusief beeldkwaliteit. In bijalge 1 zijn de visiekaarten vergroot weergegeven.

3.1 Visie Landschap en cultuurhistorie
De visie bij ontwikkeling en beheer is het behoud van de landschappelijke en cultuurhistorische
waarden, door het in stand houden van de ruimtelijke opbouw en inrichting binnen de kaders van de
rijksmonumenten.
De volgende uitgangspunten zijn van belang:
Cultuurhistorische waarden en respect voor de geomorgfologie7
De parken zijn monumenten. In hoofdzaak bestaan de parken uit twee delen: een meer open
parkgedeelte rondom het beekdal en een bebost, dichter parkgedeelte op de hellingen. Het reliëf van
de stuwwal en de beekdalen is sterk bepalend voor de situering van het landschap (bos, agrarische
gronden en water) en de scènes en taferelen (o.a. zichtlijnen, dendrologisch bijzondere en
beeldbepalende bomen en lanen). Over de Grote Vijver en de Spiegelvijvers loopt een zogenoemde
wateras. De samenstellende en ensemble vormende onderdelen van terreinen (met beplantingen),
lanen, watervallen, fonteinen, waterpartijen, beek, parkgebouwen, bouwwerken en tuinornamenten
zijn door opzet of ontwerp van een tuin en park en het (utilitair) gebruik historisch en architectonisch
met elkaar verbonden en vormen zo één onlosmakelijk geheel.
Lanen en randbeplantingen
Het cultuurhistorisch onderzoek naar de lanen (SB4, 2008) heeft een herijking van de bestaande visie
en de daarbij behorende plankaart gegeven. Gebleken is dat ten opzichte van de visie van 1994 ook
andere lanen binnen deze parken van waarde zijn, die onderdeel zijn van de fraaie en goed bewaard
gebleven (deels vroeg) 19e eeuwse landschappelijke parkaanleg. Bij Sonsbeek is het ten opzichte
van de beheervisie van 1994 van belang ook de oudere lanen in de omgeving van de Witte Villa
Sonsbeek te handhaven, evenals de Tellegenlaan als onderdeel van de hoofdroute tussen de Witte
Villa en de Grote Vijver. Deze loopt evenwijdig aan een helling van het beekdal.
De Engelselaan (een laan uit de landschappelijke aanleg op de buitenplaats Hartjesbergen) en de
laan naar de Apeldoornseweg (toen ter markering van de nieuwe toegang tot de buitenplaats
Hartjesberg uit het einde van de 18e eeuw) zijn dragers van het landschapsbeeld. Ook de
laanbegrenzing van de Ronde Weide is een markante begrenzing met de oorsprong in de 19e eeuw.
Bij Zijpendaal is de formele laanstructuur rond het Grand Canal het meest markant als onderdeel van
de formele parkaanleg uit de tweede helft van de 18e eeuw. De andere laanrestanten van Zijpendaal
waren onderdeel van de ontginningstructuur ze hebben beduidend minder historische betekenis en
kunnen op termijn in het bos opgaan.

7

Geomorfologie: verklarende beschrijving van de vormen van de aardoppervlakte in verband met de wijze van
hun ontstaan
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Herkenbaarheid en diversiteit
Alleen binnen het kader van de cultuurhistorische waarden is ruimte voor natuurontwikkeling: de
situatie wordt vormgegeven, de natuur neemt het in bezit, de streefbeelden worden gestuurd en
beheerd. De bestaande zonering “parkbos” en “bos met natuurontwikkeling” zal ook in de komende
periode uitgangspunt zijn. Deze bostypen worden in de “Visie Ecologie” verder uitgewerkt.

Beheervisie Park Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem 2008 - 2018

Versterking van contrasten
De rand van de parken vormt een ruimtelijk contrast: de ontmoeting van de stad met het groene
landschap. Als algemeen beginsel bij ruimtelijke ingrepen van de gemeente Arnhem geldt: wordt ‘het
rood roder’, dan ook ‘het groen groener’ maken. Daarbij is het belangrijk zichtlijnen en panorama’s te
behouden, die het mogelijk maken de contrasten te beleven. Daarnaast moet de schaalvergroting
binnen de aangrenzende gevelwanden worden voorkomen, zoals beschreven in de
monumentenbeschrijving van het beschermd stadsgezicht Sonsbeek e.o.
Contrasten tussen bos en open ruimte zijn versterkt op basis van cultuurhistorie door bosranden,
wildwal (Wildgraaf) en historische grenzen. Het contact met Zijpendaal is meer voelbaar.
Er is een centrale ruimte van Gulden Bodem, zonder het oorspronkelijke Jachthuis en met behoud
van de natuurwaarden en natuurbeleving.
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De te behouden lanen zullen in het beheer bij het dunnen worden vrijgesteld, zodat ze nadrukkelijk
als eigen identiteit zichtbaar zijn. De breedte van de kroon wordt hier eveneens daarbij aangehouden.
De lanen krijgen dan door de verbeterde licht toetreding meer groeiruimte. Herplant zal gefaseerd
plaats vinden, waarbij wordt ingespeeld op uitval van bomen. Ervaring van de afgelopen jaren (Ronde
Weide) leert dat dan nagenoeg geen grote ingrepen in de bosranden nodig zijn. De prioritering in
herplant wordt door uitval bepaald, waarbij herstel van een samenhangende eenheid in structuur
uitgangspunt is. Bij uitval van 60% van de oorspronkelijke laanbeplanting zal in principe tot herplant
worden overgegaan (Groenplan 2004), waarbij maatwerk per laan geboden is.
Bij de randbeplanting is die ruimtelijke samenhang in leeftijd en plantafstand minder van belang,
vervanging of aanvulling kan dan ook van de algemene richtlijn afwijken.
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De noordelijke begrenzing van Zijpendaal en Gulden Bodem wordt gevormd door de Schelmseweg,
de oude verbindingsroute uit de middeleeuwen. Hoewel deze weg in de loop van de tijd aanzienlijk is
verlegd, waarbij ook gebruik werd gemaakt van de lanen van de landgoederen, is de Schelmseweg
nu een verbindingsweg met grote verschillen in de laanstructuur. Ter hoogte van deze parkengordel
is tussen de Kemperbergerweg en de Deelenseweg geen laan aanwezig, maar wordt de weg deels
begeleid door een bosbeplanting. Ter hoogte van de landbouwgronden is er zicht vanaf de
Schelmseweg richting het noorden en het zuiden.
Op een aantal grenzen zijn lijnvormige beplantingen aanwezig die van belang zijn omdat ze qua
structuur en beeld duidelijk afwijken van de achterliggende bossen. Ze accentueren overgangen
tussen inmiddels bestaande wijken of tussen beekdal en bos. Ze zijn van belang voor het ruimtelijk
beeld en vragen voor het behoud een aangepast beheer ten opzichte van de achterliggende bossen.
De breedte van de kroon wordt daarbij aangehouden. Omdat deze lijnen geen lanen betreffen maar
randen zijn ze benoemd als randbeplanting. Het betreffen het beekdal aan de Parkweg en langs de
wijken ‘t Cranevelt en Hoogkamp.
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Kaart 15. Visie Landschap
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3.2 Visie Ecologie
Vanuit de visie ecologie vormen gebieds- en soortbescherming het basisdoel. Binnen de
landschappelijke en cultuurhistorische kaders wordt gestreefd naar het behoud en de ontwikkeling
van natuurwaarden, het park als refugium voor dieren en planten en het ecologisch netwerk.
De volgende uitgangspunten zijn van belang:
Gebiedsbescherming
Het doel van de EHS is om te komen tot duurzame populaties van kwetsbare planten- en diersoorten.
Voor de parken geldt het beschermen van de bronbossen, beukenbossen en kwelafhankelijke
situaties (bronbos en Moerasweide).
Soortbescherming
Dieren hebben baat bij een minimaal ingrijpen in oud bos en een continu beheer van de weides en
landbouwgronden. De takkenrillen blijven gehandhaafd en worden niet uitgebreid. Het biotoop
(verblijfplek en foerageerplekken) voor o.a. wespendief, zwarte specht, vleermuis, das, ijsvogel en
grote gele kwikstaart blijft behouden. De Vogelwerkgroep Arnhem eo, De Vleermuiswerkgroep
Gelderland en de IJsvogelwerkgroep kunnen hierin ondersteunen. Behoud van bomen met
spechtgaten, vleermuisbomen, horstbomen (roofvogels), roestbomen (uilen) zijn in de Flora- en
faunawet beschermd (kaart 16).
Bij renovatie van gebouwen kunnen binnen de cultuurhistorische context kunstmatige nesten
(huiszwaluw en huismus) en verblijven (vleermuis) worden ingepast en kalkrijke mortel worden
gebruikt in muren (muurvegetatie).
De Vlindertuin aan de Parkweg heeft een vlindervriendelijk beheer met bloemrijk gras en deels
ruigtekruiden. De randen van het infiltratieveld aan de Parkweg worden gefaseerd gemaaid i.v.m.
aanwezigheid van beekjuffer.
Voor de bouwlanden / weides van boeren op verpachte gronden en de hooilanden en weides beheerd
door de gemeente is het streven agrarisch natuurbeheer te realiseren. De weides en akkers vormen
leefgebied voor o.a. das en ree. Er groeien o.a. korensla, grote ratelaar en orchideeën op de
hooilanden. Een deel van het maaisel wordt op een hoop gezet als broeihoop voor amfibieën en
reptielen. Natuur geeft de kaders voor het gebruik van deze gebieden, beschreven in paragraaf 3.4.
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Aanpassing zonering
Anders dan in de Visie van 1994 wordt het bos van Sonsbeek nu helemaal als parkbos bestemd.
Tegelijkertijd krijgt van Zijpendaal en Gulden Bodem een grotere oppervlakte de bestemming bos.
Aan deze wijziging liggen de volgende afwegingen ten grondslag.
Sonsbeek kent in het hoger gelegen bosgedeelte een aantal cultuurlijke elementen zoals de
Belverdere, de Ronde Weide en Amorsrond. Ook het beloop van de paden is doordacht aangelegd,
rekening houdend met genoemde elementen en de hoogtelijnen. Bovendien is dit deel van het
parkgebied het drukst bezocht. In dit ‘cultuurlandschap’ bepalen de zo prominent aanwezige beuken,
samen met het sterke reliëf, als vanouds mede het gezicht van park Sonsbeek. Bijzonder is de
tamelijk recent ontstane opslag van beuk, ook onder delen van het beukenhallenbos met een geheel
gesloten kronendak, soms al tot 2 meter hoog. Op plaatsen waar doorzicht gewenst is gezien het
reliëf en accenten in het terrein dient deze opslag weggenomen te worden. Ervaring moet leren wat
de beste methode is om de opslag voor langere tijd te onderdrukken.
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Bos met natuurontwikkeling
De grootste oppervlakte van het bos van Zijpendaal en Gulden Bodem is ingedeeld als bos met
natuurontwikkeling. Mede door de ligging, wat meer richting Veluwse bossen, gelden hier in beginsel
uitgangspunten zoals die ook in andere bossen van de gemeente gelden, namelijk versterking van de
natuurwaarden. Het gaat dan om in stand houden of bevorderen van menging, een gevarieerde
bosstructuur en een substantieel aandeel dood hout. Ook dit bos wordt dus door mensen gestuurd, zij
het dat delen niet of extensief beheerd worden. Niet inheemse boomsoorten kunnen blijvend een
plaats hebben in dit bos, maar uitsluitend in menging met inheemse boomsoorten.
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Parkbos
Het bos van Sonsbeek in zijn geheel, de bossen in de beekdalzone van Zijpendaal en de zone om de
monumentale kastanjes op Gulden Bodem zijn bestemd als parkbos. Het parkbos is een door
mensen gestuurd bos: het is aangeplant, verzorgd en gedund. Dit beeld van zware oude bomen moet
zoveel mogelijk en zolang mogelijk behouden blijven. Onder de hoge beuken ontbrak tot voor kort de
ondergroei wat aan het bos een bijzonder karakter geeft. Men spreekt wel van ‘hallenbos’. Hoewel in
de Monumentenwet niet expliciet omschreven, dient bos behorende bij de buitenplaatsen een
‘verzorgd’ aanzien te hebben. De spontane bosontwikkeling (ondergroei van jonge beuken) wordt
benut voor de bosverjonging.
In beginsel worden gevelde of omgewaaide bomen geruimd, de takken worden op hopen of rillen
gelegd. Staand en liggend dood hout is in beperkte mate en op goed afgewogen plekken acceptabel.
Het gebied rond het beekdal, de bijzondere plekken en de zichtlijnen hebben een verzorgder beeld.
Weinig voorkomende boomsoorten, zoals Europese lariksen en zomereiken worden bij het dunnen
bevoordeeld.
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Boszonering
Het bos van de Veluwe is beleefbaar in de parken als uitloper vanaf de Veluwe. In de
landschappelijke parkaanleg rondom de Jansbeek en nabij de huizen gaat het bij het beheer van de
solitaire bomen en boomgroepen om de esthetische aspecten. Vorm, kleur en positie van de bomen
zijn daar de leidraad bij het beheer. De bronbosjes vormen een aparte categorie in het park. Het
beheer daarvan blijft als vanouds afgestemd op een natuurlijke bossamenstelling van voornamelijk
els en es. Waar het gaat om het beheer van de bossen in de parken wordt onderscheid gemaakt in
“Parkbos” en “Bos met natuurontwikkeling” (kaart 17).
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Algemeen bosbeheer
Daarnaast gelden er algemene uitgangspunten voor het bosbeheer. Deze zijn:
- Ingrepen in volwassen bos (boven de 150 jaar), zoveel mogelijk achterwege laten. Verstoring
van bos en bosbodem wordt daarmee voorkomen.
- In jonge houtopstanden dunnen volgens de toekomstbomenmethodiek. Dunnen gefaseerd in de
tijd uitvoeren.
- Het aantal toegevoegde Amerikaanse eiken niet uitbreiden. Daar waar de bomen de winter- en
zomereiken verdringen en daar waar de bomen groeien in het bronbos, de Amerikaanse eiken
wegzagen of ringen.
- Langs paden de menging van verschillende soorten actief in stand houden (het slingerpad op
Gulden Boden tussen de kastanjes door is het mooiste voorbeeld). Er liggen geen gezaagde
stukken hout langs de paden.
- Een zoomvegetatie ontbreekt als grens tussen bos en bloemrijke weide.
- Gevaar voor de gebruikers moet worden voorkomen.
- Kabels en leidingen in het bos niet opgraven en nieuwe kabels en leidingen niet in het bos
aanleggen.
- Dendrologisch bijzondere en beeldbepalende bomen, vooral langs de wateras, in stand houden
door vrijstelling. Opkronen van deze bomen is niet gewenst.
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De stormvlakte
Tijdens de storm van 1990 zijn aan de meest westelijk punt van het bos van Sonsbeek tientallen
zware beuken gestreken. Op ecologische gronden is destijds besloten dit stormhout te laten liggen en
de ontwikkelingen zijn beloop te laten. Dit deel van het bos wordt sindsdien dan ook ‘de stormvlakte’
genoemd. Hoewel het deel uitmaakt van wat nu als “Parkbos” is bestemd, wordt het beheer van niets
doen hier voortgezet. Alle dode hout blijft liggen en de berkenopslag kan ongestoord doorgroeien. De
verwachting is dat de berken lange tijd het bosbeeld zullen domineren en uiteindelijk zullen de trager
groeiende beuken de overhand nemen.
De keuze voor een nietsdoen beheer van de ‘stormvlakte’ is te beschouwen als een culturele daad.
Het markeert de ideeën over bos en bosbeheer van het eind van de vorige eeuw. Uit educatief
oogpunt blijkt de stormvlakte functioneel, er is daar tijdens excursies veel te vertellen en te laten zien
over spontane bosontwikkeling. Mede gezien de beperkte oppervlakte is de ‘stormvlakte’ ook binnen
de context van dit parkbos een welkome variatie.
Bij calamiteiten (storm) zal afhankelijk van de maat worden bekeken hoe met de effecten wordt
omgegaan.

41

PAGINA

Beheervisie Park Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem 2008 - 2018

ONDERWERP

42

PAGINA

Beheervisie Park Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem 2008 - 2018

ONDERWERP

3.3 Visie Water
Binnen de landschappelijke en cultuurhistorische kaders (monument) wordt gestreefd naar het
realiseren en in stand houden van de natuurlijke waarden van het watersysteem.
De volgende uitgangspunten zijn van belang:
Watersysteem
Het beekdal is de drager van het landschap. De sprengbeek stroomt zichtbaar door het landschap,
voert continu water en heeft een inrichting gebaseerd op geomorfologie en cultuurhistorie. Het accent
ligt op de visuele beleving van het water.
De restauratie en bovengronds leggen van het beekgedeelte De la Reijstraat is gerealiseerd.
Momenteel wordt onderzocht of het Sint Jansbeektracé door de binnenstad kan worden hersteld of
beleefbaar kan worden gemaakt.
Vanaf de Karpervijver (kwel) stroomt het water via een roostergoot richting de Grote Weide, waardoor
er een continue hoeveelheid water de Moerasweide in stroomt.
Er zijn vijf fonteinen (o.a. de fontein in de noordelijke Spiegelvijver en waterram Grote Vijver) in de
vijvers. De kasten met pompen zijn passend in het landschapsbeeld geplaatst.
SED-water
De Sint Jansbeek is een water met een specifieke ecologische doelstelling (SED water). Er geldt het
“stand still – step forward” principe. De huidige inrichting van de beek en de huidige waterkwaliteit
mag niet verslechteren. Het water moet een doorzicht hebben van minimaal 60 cm en er mag geen
vuil aanwezig zijn. Ook moet de grondwatervoorraad stabiel zijn en mogen natuurgebieden niet
verdrogen door een te lage grondwaterstand. Dit geldt bijvoorbeeld voor de grondwaterstand in de
bronbossen.
Daar waar houten beschoeiing aanwezig is, liggen uittreeplekken voor amfibieën en jonge
watervogels, zodat deze het land op kunnen. Flauwe taluds zijn goed te beheren. Daar waar het talud
bij de vijvers steil is, houden de wortels van bomen het talud vast.
De Kleine en Grote Waterval en de diverse cascades in de beek zorgen voor een betere
waterkwaliteit. Door het stimuleren van oever en watervegetatie (o.a. waterlelie, vederkruid,
fonteinkruiden in vijvers) ontstaat er een beter biologisch evenwicht en dus een betere waterkwaliteit.
Op agrarische gronden en de infiltratievelden op ’t Cranevelt en aan de Parkweg vindt agrarische
natuurbeheer plaats, waardoor er geen bestrijdingsmiddelen in het water terecht komen.
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Kaart 18. Visie Water
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3.4 Visie Gebruik
Binnen de landschappelijke en cultuurhistorische kaders (monument) en de ecologische kaders,
wordt gestreefd naar een zonering van het groen naar draagkracht en intensiteit van gebruik.
De volgende uitgangspunten zijn van belang:
Stadsgroen
Het gemeentebestuur van Arnhem heeft de buitenplaatsen mede voor de Arnhemse bevolking
aangekocht (Bron Tellegen). Het is een belangrijk uitloop gebied en gebruiksgebied geworden voor
de stad. De afgelopen jaren is de recreatiedruk fors toegenomen. De draagkracht wordt bepaald door
de monumentale waarde en de ecologische waarde. Er is een zonering in intensief en extensief
gebruik en uitsluiting van gebruiksvormen die de kwaliteit van de parken aantasten.
Sonsbeek en een deel van Zijpendaal is stadsgroen (zie kaart). Het zijn echte stadsparken die ruimte
bieden om aantrekkelijk in het groen te verblijven en te genieten van de natuur en de rust. Een
stadspark heeft aantrekkingskracht voor de hele stad. Er is een uitgebreide padenstructuur voor
wandelen. De ‘stadsmens’ heeft het gevoel van buiten zijn. Spelen met natuurlijke materialen (o.a.
liggende dode bomen en water) is overal mogelijk.
De drie ingerichte speelplekken zijn de houten speelplek op Gulden Bodem, de waterspeelplek bij het
Watermuseum en het basketbalveld en speelplek bij de Witte Villa. In de winter kan er op de vijvers
worden geschaatst en op paden is langlaufen mogelijk.
Routegebonden recreatie
De recreatie is door routing (wandelroutes) gestuurd. Wandelingen zijn gericht op cultuurhistorische
educatie, bijvoorbeeld door een molenroute, een kastelenroute, een landschapsparkroute en op
natuureducatie door een natuurroute. Door verschillende afstanden te lopen en verschillende typen
aangelegde paden (asfalt, leemgrind of zand) kan de parkbezoeker op verschillende manieren
worden bediend. Routeborden en markeringen zijn aangepast op het historisch karakter van de
parken en zijn terughoudend geplaatst. De routes sluiten aan op de omgeving (o.a. de Veluwe). Op
de kaart is de NS Wandelroute en het LAW (Lange Afstands Wandelroute) Maarten van Rossumpad
aangegeven.
Fietsen en brommen is niet toegestaan. Wanneer fietsers geen overlast veroorzaken wordt fietsen in
het park gedoogd. Mountainbiken wordt niet getolereerd.
Evenementen
Er zijn zes gebieden waar evenementen mogen plaatsvinden. De randvoorwaarden zijn beschreven
in de Regels voor Evenementen (2007). Toetsingscriteria zijn op basis van een maximaal
bezoekersaantal, de periode en de tijden waarop evenementen mag plaats vinden, goede
parkeerverwijzingen en de afstemming tussen de diverse evenementen en het “normaal” gebruik
(evenement mag het gebruik niet overheersen). Bij elke locatie is het type en de omvang van het
evenement aangegeven. Door per locatie een maximaal aantal evenementen toe te staan, blijft de
overlast voor omwonenden en de belasting van de omgeving beperkt. Ook is er de periodieke
internationale beeldententoonstelling. De manifestaties zijn van tijdelijke aard, waarmee Arnhem zich
een belangrijke internationale plaats heeft verworven.
Bij de Ronde Weide en bij het terrein van de Witte Villa is een openbaar toilet. Bij vlotconcerten is
parkeren aan de Parkweg toegestaan.
Sportvisserij
In principe is vissen in het kwetsbare sprengbeekwater niet toegestaan, dan alleen in de Karpervijver.
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Kaart 19. Visie Gebruik
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Honden
Een groot deel van de grote bosgebieden van de drie parken is hondenlosloopgebied. In het beekdal
(kaart 14 en 21) moeten de honden aan de lijn.
Agrarisch natuurbeheer
Streven is de inzet van agrarisch natuurbeheer, met akkers die bemest worden met vaste meststoffen
uit de biologische sector en ingezaaid met o.a. granen en peulvruchten. Het verbouwen van maïs is
verboden. Er is ruimte voor akkerrandkruiden, zoals korenbloem, ridderspoor en klaproos.
Nabij het Huis Zijpendaal en in de open ruimtes van Gulden Bodem staat een ijzeren hekwerk om de
weides. Verder zijn er houten hekwerken om weides in Sonsbeek. Weides van de gemeente worden
gehooid en nabeweid met o.a. jongvee of oude koeienrassen zoals Lakenvelders en Blaarkoppen.
Op de verpachte gronden wordt in nieuwe pachtovereenkomsten agrarisch natuurbeheer
nagestreefd. De Moerasweide in het beekdal zijn van het type dotterbloemverbond (van der Werf
1992).
Volkstuinen
Er is een volkstuinencomplex aan de Parkweg omgeven door hagen. Gezien de bescherming van de
kwaliteit het watersysteem moet het gebruik op natuurvriendelijke basis gebeuren, dus zonder
chemische middelen. Verder mogen bomen en gebouwen op het complex het zicht op het beekdal
niet belemmeren.
Steile Tuin
De Steile Tuin is een door muren en hagen afgebakende ruimte met een groot assortiment bloeiende
bloemen. Er zijn spreekbuizen, een jeu-de-boulebaan en er stroomt een waterloop door de tuin. Het is
een ontmoetingsplek waar bezoekers kunnen genieten van de kleuren van de bloemen en planten.
Daarnaast is het een plek waar je kunt zitten en uitrusten en is er ruimte voor verkoop van
bijvoorbeeld ijs.
Functies van gebouwen
De inpassing van erven blijft een aandachtspunt. Het is daarbij van belang om de inrichting aan te
passen aan de parkomgeving. Daarbij komen zaken aan bod als de aan- en afvoer van goederen, het
aantal geoorloofde parkeerplaatsen en de inpassing daarvan, de erfafscheiding, de maten en de
vormgeving van bijgebouwtjes, containeropslag, het materiaalgebruik van meubilair als hekwerken,
poorten en verlichting. De tijdelijk parkeerplaats aan de Wagnerlaan is teruggegeven aan het park.
Beeldende kunst
De parken zijn niet ontworpen als beeldentuinen. Wel vormt park Sonsbeek om de zeven jaar de
achtergrond voor beeldende kunst tijdens de internationale beeldententoonstelling. Deze beeldende
kunst is tijdelijk en alleen gedurende de tentoonstelling aanwezig.
Wanneer zich de wens voordoet om een kunstwerk op te nemen in de parken moet hier, gezien de
status van monumenten, een beslissing over worden genomen. Voor deze verandering moet de
procedure voor vergunningverlening in het kader van de Monumentenwet worden gevolgd.
Paden en toegangen
Er zijn aangelegde verharde en halfverharde paden en zandpaden. De type paden sluiten aan op het
landschapsbeeld. Op verschillende plekken staan informatiepanelen, wegwijzers, bankjes en
picknicktafels. Voor referentiebeelden wordt verwezen naar paragraaf 3.6.
Formele toegangen hadden en hebben een poort. Andere toegangen zijn herkenbaar door een
toegangsbord. Tussen de parken zijn veilige oversteekvoorzieningen, met name bij de Parkweg.
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3.5 Integrale visie
Het doel is het in stand houden van de monumenten.
De beheervisie geeft kaders voor het behoud, het herstel en de verdere ontwikkeling van de
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de monumentale stadsparken. Binnen deze
kaders wordt gestreefd naar het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden en recreatief gebruik.
De volgende uitgangspunten zijn van belang:
Landschap
Behoud van het reliëf van de stuwwal en het beekdal en de mogelijkheden om vanuit cultuurhistorie
de landschappelijke waarde te verhogen. Reliëf is sterk bepalend voor de situering van scènes en
taferelen (o.a. zichtlijnen, dendrologisch bijzondere en beeldbepalende bomen en lanen) en daarmee
ook de situering van het bos en de beplanting.
Cultuurhistorie
Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem zijn rijksmonumenten en fungeren als stadsparken. Het zijn
relatief gave buitenplaatsen, met een historisch belang in een voor Nederland unieke situatie. De
gemeente heeft een publieke verantwoordelijkheid om deze rijksmonumentale stadsparken in stand
te houden, in de geest van de monumentenbeschrijving.
Deze monumentale status is niet alleen eervol maar stelt ook extra eisen aan de beheerders en de
gebruikers. Beheren van cultuurhistorisch groen erfgoed gaat immers niet alleen om de zorg voor de
materie maar ook om de instandhouding van de betekenis. Uitgangspunt is behoud, herstel en de
verdere ontwikkeling van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de parken. Bij het
behoud en ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden gaat het om het in stand houden van de
bewust gecomponeerde ruimtelijke opbouw, het stelsel van taferelen, doorkijkjes en zichtlijnen in en
rondom het beekdal als fraai samenhangend geheel.
Ecologie
Binnen het kader van de cultuurhistorische waarden is ruimte voor de natuurbehoud, waarbij het
streven is om leefmogelijkheden te bieden voor een zo groot mogelijke soortenrijkdom van planten en
dieren, gegeven de natuurlijke omstandigheden en het cultuurhistorisch kader. Er is een zonering in
“parkbos” en “bos met natuurontwikkeling”.
Water
De beken, waterpartijen, fonteinen, watervallen, cascades en infiltratievelden in het park versterken
de landschappelijke en historische omgeving. De beek heeft een inrichting gebaseerd op de
historische context en loopt zichtbaar door het landschap.
Gebruik
De parken zijn in de afgelopen decennia tot het belangrijkste openbare groen van de gemeente
Arnhem gaan behoren. De parken bieden als uitloopgebied voor de stadsbewoner ruimte voor diverse
recreatievormen. Er zijn routes, speelaanleidingen en evenementen. En er wordt gestreefd naar
agrarisch natuurbeheer. Landschap, cultuurhistorie en ecologie stellen de kaders voor het gebruik.
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Kaart 20. Integrale visie
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3.6 Materialisatie
In de toepassing van de materialen wordt de zonering gevolgd van:
1. Beekdal
2. Parkbos
3. Bos met natuurontwikkeling
Daarbij geldt rond de erven en in andere specifieke situaties maatwerk dat afgestemd moet zijn op de
parkomgeving ter plekke.
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Kaart 21. Zonering materialisatie
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Beekdal
Dit is het deel met de meeste cultuurhistorische waarde, met scènes en taferelen.
− Paden: De paden zijn van asfalt met afstrooilaag van grind.
− Beschoeiingen: De Grote Vijver heeft een vastgelegd grastalud. De beheerbaarheid van Enkamat
is niet in alle gevallen optimaal. Mogelijk hier een andere oplossing voor zoeken die hetzelfde
gewenste beeld geeft.
De opgelegde beek is gevat in houten beschoeiing.
− Hoofdtoegang park Sonsbeek
− Banken: Banken met latten van de kleur type RAL 6005 (mosgroen).
− Afvalbakken: De afvalbakken hebben een klassiek model met latten en zijn mosgroen. Het
ontwerp moet nog nader worden bepaald.
− Hekwerken
− Palen
− Bebording: Verbod- en gebodsborden met kleur en typologie
− Infoborden
− Bruggen: Bruggen hebben een bijzondere, eigen vormgeving
− Speciale elementen: In de vorm van klassieke wegwijzers, lantaarnpalen en waterpompen
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Figuur 22a. Beekdal
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Bos
Het bosgebied met natuurontwikkeling op Zijpendaal en Gulden Bodem.
− Paden: Zandpaden en halfverharding uitgevoerd in leemgrind.
− Bank: Banken van ruw hout, zowel staanders als latten
− Afvalbakken: De afvalbakken van model Bammens RAL 6005.
− Palen: Palen zijn van ruw hout.

54

Parkbos
Dit is het “verzorgde” bosgebied dat grenst aan het beekdal en onderdeel uitmaakt van Sonsbeek.
− Paden: De paden zijn van halfverharding, uitgevoerd in leemgrind.
− Bank: Banken met de kleur RAL 6005 (mosgroen).
− Afvalbakken: De afvalbakken van model Bammens RAL 6005.
− Hekwerken en toegangen
− Palen
− Bruggen: Bruggen hebben een bijzondere, eigen vormgeving
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Figuur 22b. Parkbos
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4 Hoe moet dat?
4.1 Burgerparticipatie en parkoverleg
De burgerparticipatie wordt voortgezet, waarbij burgers meedenken over visievorming en het beheer.
Verder helpen burgers (o.a. vrijwilligers van IVN) mee het park te beheren, bijvoorbeeld het vrijstellen
van de Wildwal.
Voor de beheervisie van 1994 is een groep mensen geformeerd om mee te denken over de visie. Het
waren vooral de beheerders van de parken die er destijds voor pleitten, om de overleggroep te
vragen mee te blijven kijken naar de uitvoering van de plannen. Zo ontstond de Schouwgroep die
sindsdien twee maal per jaar een ronde door het park maakt. De Schouwgroep Sonsbeek, een
hechte groep van niet gemeentelijke en gemeentelijke betrokkenen die de kwaliteit van deze
cultuurhistorische parken mede bewaakt. De beheerders van de parken zijn altijd aanwezig bij de
schouw, waardoor de communicatie heel direct is. De Schouwgroep is geen officiële commissie en er
is geen omschreven rol in de gemeentelijke besluitvorming.
Een aantal keren per jaar is er een vakinhoudelijk parkenoverleg. Hierin wordt de voortgang van
onderhoud en beheer besproken tussen de sectoren Onderhoud en Regie en Stadsontwikkeling
RO/Landschap en de kansen voor projecten tegen het licht gehouden.

4.2 Maatregelen
De projecten van 1995 – 2007 zijn opgenomen in bijlage 4. Een aantal projecten moet nog worden
uitgevoerd. De aandachtspunten uit hoofdstuk 2 zijn vertaald in maatregelen en verdeeld in:
−
−

Regulier onderhoud: Het onderhoud dat nodig is van bestaande objecten en na het realiseren van
de cultuurhistorische en technische reconstructie.
Projecten: Grootschalige ingrepen, inclusief ontwerpplan. Hiervoor moet interne (Groenfonds, de
Meerjaren programmabegroting) danwel externe (subsidies) financiering worden gezocht.

Bij regulier onderhoud en projecten is afstemming nodig binnen de gemeenten en met de
Schouwgroep Sonsbeek. Het streven is deze in de komende 10 jaar uit te voeren. Aan de benoemde
maatregelen zit een prioritering in uitvoering en per maatregel zijn de kosten globaal berekend. Voor
de uitvoering van de maatregelen geldt daarop nog 20% engineering- en ontwerpkosten. Daarnaast
hoeft er geen BTW te worden betaald.

Beheerbudget per jaar
Huidige reguliere beheer – overige goederen en diensten, excl.
gebouwen
Huidige reguliere beheer – gemeentelijke beheer uren
Totaal

2008
€ 221.499,€ 77.900,€ 300.000,-
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Kaart 23. Maatregelen
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Nr.
Project (nummer correspondeert met de kaart 23)
Landschap en cultuurhistorie
1
Zichtlijn noordoostelijk van Huis Zijpendaal onderzoeken
2
Zichtlijn Huis Zijpendaal – Casa Bianca herstellen (Bomen struiken
verwijderen opschonen)
3
Zichtlijnen Gulden Bodem – Huis Zijpendaal onderzoeken en
eventueel herstellen
4
Boomgroep Fonteinvijver vervangen (3 bomen planten, maat 16/18,
met draadkluit en 3 palen, inheems Els, geen grondverbetering)
5
Markanten bomen in bos vrijstellen
6
Lanen vrijstellen en de profielen herstellen (onderbegroeiing
verwijderen strookbreedte 8,00m. Aan beide kanten van pad, 25%
van totaal oppervlak)
7
Laan, het deel van Engelselaan inclusief het profiel aanplanten en
aanvullen (bomen bijplanten 5 stuks in zelfde ritme, maat 16/18
Gewone Beuk met draadluit en 3 palen, geen grondverbetering)
8
Lanen niet actief als laan beheren
9
Lanen vervangen, waarbij de fasering afhankelijk is van de
vitaliteit van de laan
10
Randbeplanting op grens wijk Hoogkamp aanplanten (bomen
bijplanten, 25 stuks in zelfde ritme, maat 16/18, met draadluit en 3
palen. Geen grondverbetering. Onderbegroeiing verwijderen ca. 50
% van totaal oppervlak. Breed 10m. )
11
Randbeplanting Cederallee en Gulden Bodem vrijstellen
(onderbegroeiing verwijderen strookbreedte 8,00m. 50% van
totaal oppervlak)
12
Randbeplanting Wolfslaan vrijstellen en lantaarnpalen aan de
boszijde verwijderen (onderbegroeiing verwijderen strookbreedte
8,00m. 25% van totaal oppervlak. En trolleymasten en verlichting
verplaatsen. NB. Nieuwe mastindeling betreft de gehele straat)
13
Randbeplanting Cederallee en bosrand aanvullen (bomen
bijplanten in zelfde ritme, maat 16/18 met draadkluit en 3 palen.
Onderbegroeiing verwijderen strookbreedte 8,00m. 50% van
totaal oppervlak)
14
Wildwal Gulden Bodem herstellen
15
Herkenbaarheid van de historische begrenzing van de
landgoederen onderzoeken
16
De ruimtelijke opbouw van de centrale ruimte van Gulden Bodem
verbeteren.
17
Paper van congres, inclusief mogelijkheden voor fondswerving
opstellen. Koppelen aan 10 jaar Verklaring van Arnhem.
Ecologie
18
Bomen met standvogels en vleermuizen behouden
19
Watergang ten zuiden van Witte Watermolen vrijhouden van
watervegetatie voor meervleermuis
20
Monitoringprogramma voor flora en fauna conform groenplan
uitvoeren
21
Amerikaanse eik in bronbossen verwijderen
22
Amerikaanse eik in bossen ringen of verwijderen
23
Maaisel deels op broeihopen gooien voor reptielen en amfibieën
Water
24
Brug en plek St. Jansbeek – Sonsbeekweg verbeteren
(Brugleuning langs westzijde als oostzijde)
25
Rooster vanaf Karpervijver richting Grote Weide aanleggen
(Roostergoot door asfalt pad vrije uitstroom in grote weide.
Bestaande duiker 250mm van karpervijver naar Jansbeek
opnemen en afvoeren)
26
Fonteinpomp bij Fonteinvijver landschappelijk inpassen
(Bestaande plaats schakelkast is nat. De schakelkast heeft nog
ca. 10 jaar levensduur, dan verplaatsen naar de andere zijde van
het water te brengen)
27
Fontein vanuit Koude Vijver (zandstrand) herstellen (aanvoer
verbeteren, voorkomen dichtslibben NB. Dit is niet een duurzame
oplossing. Koude Vijver heeft te maken met veel bladinval e.d.
Aan te bevelen is om naar structurele oplossing te zoeken)

U
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€

P.M.
P.M.
5.000,-

B
B
B
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Project (nummer correspondeert met de kaart 23)
Uttreeplekken voor amfibieën en watervogels aanleggen (ca. 10
trappen aanleggen tegen bestaande beschoeiing aan)
29
Oevers met Enkamatten vervangen (rijschade voorkomen)
30
Civiele kunstwerken (fontein, waterval) structureel beheren
31
Fontein in de Grote Vijver en de noordelijke Spiegelvijver
herstellen (Nieuwe spuitmonden aanbrengen, taakstellend. NB.
nader onderzoek is gewenst, de staat van het buizenstelsel
ondergronds is onbekend)
Gebruik
32
Verdichting bij boomwortels voorkomen
33
Aanscherpen bestek op het bladvrijhouden van paden
34
Voetgangersoversteekplaatsen Parkweg aanbrengen en de bermen
herstellen (Pad in midden van bocht aanbrengen, uitgevoerd in
asfalt, passend bij bestaande paden)
35
Hekwerk Apeldoornseweg aanpassen aan terreinreliëf wanneer
hekwerk aan vervanging toe is (over 20 jaar)
36
Parkeerplaats Apeldoornseweg (o.a. slagboom) herinrichten in
relatie tot parkeren Witte Villa en Palatijn (incl. fietsen) (Uitbreiden
met ca. 200m2 klinkerverharding en herstraten huidige
klinkerbestrating. Fietsrekken vanaf hoofdingang verplaatsen naar
parkeerplaats)
37
Struikelhekken deels aanvullen, schilderen en herstellen
(Richtprijs ca. € 20,-/m1)
38
Hekwerken Zijpendaal en Gulden Bodem verwijderen (Prijs
afhankelijk van uitvoering, coating, fundering = €80,- tot
150,-/m1; lengte ongeveer 1200m)
39
Monumentale poort Gulden Bodem herstellen (Metselwerk poeren
met poort)
40
Poort bij Boerderij De Teerplaats herstellen (Metselwerk poeren
met poort, taakstellend)
41
Parkeerplaats tegenover De Boerderij herinrichting (Ca. 550m2
halfverharding als bij Teerplaats)
42
Bestrijding erosie op hellende terreindelen
43
Tredpaden opheffen t.b.v. erosiebestrijding (Diepspitten met
graafmachine, uitgangspunt is dat spitplaats bereikbaar is voor groot
materieel. Richtprijs per m2 bij hoeveelheden > 500 m2 = € 2,-)
44
Paden met asfaltverhardingen verbeteren en herstellen (Frezen,
asfalt aanbrengen en slijtlaag aanbrengen. Richtprijs per m2 bij
hoeveelheden > 500 m2 = € 22,50)
45
Paden met elementverhardingen verbeteren en herstellen (Richtprijs
per m2 bij hoeveelheden >500 m2 )
46
Paden met halfverhardingen verbeteren en herstellen (met shovel
loswerken en afwalsen, incl. bijleveren van 1 cm. dikte per m2.
Richtprijs per m2 bij hoeveelheden > 500 m2 = € 17,- )
47
Paden van zand verbeteren en herstellen (Met shovel loswerken en
afwalsen. Richtprijs per m2 bij hoeveelheden > 500 m2 = € 2,-)
48
Padenplan maken op Gulden Bodem en Zijpendaal
49
Tussenbebouwing Theehuis – Chinees verwijderen. Uitvoering
kan pas als er een andere uitbater komt (slopen opstallen, excl.
evt. afwerken te handhaven panden)
50
Bewegwijzering voor cultuurhistorische en natuurroute, NSwandelroute en Maarten van Rossumpad (ca. 15 houten palen
met embleem)
51
Wandelroutes aansluiten op buitengebied (Veluwe) (bewegwijzering.
Aan noordzijde Schelmseweg onduidelijk situatie voor wandelaars!)
52
Openbaar toilet nabij Witte Villa plaatsen (bv. parkeerterrein
Apeldoornseweg / Steile Tuin) (Openbaar toilet, afhankelijk van
wensen kan dit bedrag variëren)
53
Verpachte gronden omvormen naar agrarisch natuurbeheer
54
Infopaneel Steile Tuin plaatsen
56
Erven van gebouwen verbeteren, o.a. watermuseum (terras,
horeca en slagboom), Chinees (afscheiding), poortwoningen
(symmetrie). O.a. door aanscherpen van pachtcontract
57
Effecten van verschillende instellingen (o.a. Watermuseum) op
het park volgen

59

Nr.
28

Totaal maatregelen binnen beheerbudget,
excl. structureel beheer
Totaal op projectbasis, excl. onderzoeken

€ 55.150,-

U
B
P

P.M.
n.v.t.
n.v.t.
€ 73.000,-

B
B
P
P

€ 60.000,tot € 100.000,€ 3.000,-

P

€ 809.000,-

Toelichting tabel: Globale kosten berekend in 2008. P: Prioriteit met cijfer 1–4. Cijfer 1 is meest urgent ;
U: uitvoering met B (Regulier beheer) en P (project).
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Project (nummer correspondeert met de kaart 23)
IJskelder restauratie
Kaders voor toevoegen van nieuwe elementen en toetsen van
reeds geplaatste elementen. Niet passende objecten te
verplaatsen naar elders. (o.a. monument Europa Nostra Award en
klok ouderenvereniging)
Beeldende kunst structureel beheren
Beheer voorterrein Watermuseum aan de gemeente overdragen
Parkeerplaats Wagnerlaan als park inrichten
Kluizeweg oud als fietspad doorzetten (lengte 160 m1
Bestaande verharding versmallen tot fietspadbreedte van 3,50m.
Uitvoeren in rood asfalt. Openbare verlichting vernieuwen)
Steile Tuin: onderzoek naar gebouw met uitgiftepunt (Gebouw,
afhankelijk van wensen kan dit bedrag variëren
Speelpek Zijpendaal nabij Boerderij De Teerplaats verwijderen (is
verplaatst naar Gulden Bodem)
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Bijlage 2. Kader
Groenplan 2004 – 2007 / 2015
Deelvisie landschap en cultuurhistorie
De visie bij de ontwikkeling van de groenstructuur is behoud en versterking van deze groene identiteit
en landschappelijke verscheidenheid. De landschappelijke onderlegger en de ontstaanswijze van de
stad zijn daarbij afleesbaar uit het beeld van de stad en zijn omgeving. Beeldkwaliteit, structurering
van de stedelijke ruimte en oriëntatie voor bewoners en bezoekers zijn belangrijke voorwaarden.
Deelvisie ecologie
Vanuit ecologisch perspectief vormen gebieds- en soortbescherming het basisdoel. Achterliggende
ambitie is een versterking en verdere ontwikkeling van de kenmerkende Arnhemse natuur en het
daarbij behorende natuurnetwerk. Deze komt tot uitdrukking in de verscheidenheid aan planten en
dieren. Op verschillende plaatsen zullen knelpunten in het ecologische netwerk moeten worden
opgelost.
Er worden verschillende gebiedstypen onderscheiden. Voor de parken geldt het gebiedstype
‘natuurzones en stapstenen’, waarbij doelsoorten zijn benoemd.
Deelvisie water
De doelstelling vanuit de groenvisie is behoud en versterking van deze diversiteit aan
verschijningsvormen van water, uit respect voor de landschappelijke onderlegger en de daarbij
behorende waarden. Doel is ook om de verschillende waterkwaliteiten in stand te houden, zichtbaar
te maken en om water van goede kwaliteit zo lang mogelijk te behouden, als voorwaarde voor
behoud en ontwikkeling van natuurwaarden.
Deelvisie gebruik
De visie op het gebruik van het groen is gericht op een zonering van het groen naar draagkracht en
intensiteit van gebruik. Een goede verhouding tussen de verschillende zones is van groot belang voor
een optimaal woongenot.
Beheervisie
Naast de deelvisies op landschap en cultuurhistorie, op ecologie, op water en op gebruik, bepalen
ook de beheer(on)mogelijkheden hoe het Arnhemse groen er uit komt te zien. Het beheer is enerzijds
bepalend voor de groenvisie, anderzijds is het groenbeheer één van de instrumenten om de
(integrale) groenvisie te realiseren. De beheervisie voor het grote groen in en om de stad wordt
verder uitgewerkt in beheerplannen voor de verschillende gebieden.
Het beheer is gericht op het realiseren en in stand houden van de gewenste streefbeelden. Op de
ene plaats leidt dit tot een natuurlijk karakter en op een andere tot een meer cultuurlijk karakter.
Speciale aandacht is er voor het beheer van bomen. Het beheer gebeurt zo veel mogelijk duurzaam.
Chemisch middelen worden slechts in bepaalde gevallen toegepast.
Integrale groenvisie
Dé groene visie kent verschillende invalshoeken die steeds een ander aspect van het groen
belichten. Dit kan verschillende ambities en wensen opleveren.
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 zijn: (1) respect voor de onderlegger, (2) Bewaren en versterken, (3) Groen blijft
groen, (4) Kansen benutten, (5) Alles op zijn plaats, (6) Tegengaan van versnippering, (7) Schoon en
netjes, (8) Beheer afgestemd op streefbeeld.
Begrenzing Bebouwde kom Boswet
De parken liggen buiten de Bebouwde kom Boswet 2004. De compensatierichtlijn Natuur en Bos van
de Provincie is hier van toepassing. Door de ligging buiten de Bebouwde kom Boswet heeft de
Gemeente voor haar eigendom subsidie aangevraagd voor het beheer.
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Nationaal Landschap Veluwe
De parken vallen binnen de begrenzing van het Nationaal Landschap Veluwe, zoals in 2007 door
Gedeputeerde State is vastgesteld. Het gebied dat zich Nationaal Landschap mag noemen is uniek in
de wereld en/of heel bijzonder voor Nederland. Het leven en werken van onze voorouders is als het
ware uit het landschap af te lezen. Het is de bedoeling dat de bijzondere kenmerken van deze
landschappen worden versterkt en dat ze (nog) beter toegankelijk worden voor bezoekers
Monumentenbeschrijving (02-12-2005 nr. 528855)
De parken Sonsbeek en Zijpendaal zijn in 1963 (registratie 1965), in hun status van historische
buitenplaatsen, aangewezen als rijksmonumenten in de zin van de Monumentenwet. In 2005 is daar
Gulden Bodem bijgekomen. De monumentenbeschrijving voor de drie parken is in december 2005
geactualiseerd, waarmee de redengevende beschrijving uit 1965 is vervallen.
Bescherming als monument betekent dat een object of een complex een zelfstandige waarde bezit,
dat vanwege het algemeen belang wordt beschermd als monument. Dat wil zeggen in de toestand
waarin het zich op het moment van de aanwijzing bevindt. Bescherming houdt niet in dat de situatie
per definitie wordt bevroren, maar stelt de eigenaar wel vergunningplichtig waardoor het
cultuurhistorische belang kan worden afgewogen tegen het belang van de voorgestelde wijzigingen.
Voor gedetailleerde beschrijvingen van de onder de bescherming vallende aanleg (padenstelsel,
waterpartijen, open en gesloten delen) en de objecten en complexen wordt verwezen naar het
rijksmonumentenregister. Voor de objecten die blijvend aan het park worden toegevoegd moet een
monumentenvergunning worden aangevraagd.
Beschermd stadsgezicht Sonsbeekpark e.o.
Het rijks beschermd stadsgezicht Sonsbeek e.o bevat de Burgemeesterswijk, de Transvaalbuurt en
de Apeldoornseweg, Zijpendaalsewweg Sonsbeekweg in relatie tot de parken Sonsbeek, Zijpendaal
en Gulden Bodem. De cultuurhistorische waarde van de ruimtelijke samenhang tussen de parken en
de omliggende woonwijken wordt hier benadrukt. Van belang is het vrije zicht op of in het park (Grote
Weide) vanaf de Sonsbeekweg en het zuidelijke deel van de Zijpendaalseweg gehandhaafd blijft. In
de Burgemeesterwijk liggen enkele wijde straatopeningen naar park Sonsbeek. In de Transvaalbuurt
heeft de Jansbeek met bruggen en beplanting een (visuele) verbinding met park Sonsbeek. De
gevelwanden vormen een belangrijk beeldbepalend element als begrenzing van de parken.
Schaalvergroting binnen de aangrenzende gevelwanden moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
Natura 2000: Veluwe
De Veluwe is aangewezen als Natura 2000 gebied. Dit is een netwerk van Europese natuurgebieden.
De parken liggen buiten de begrenzing, de zuidgrens is de Schelmseweg. Er komen wel enkele
soorten en habitattypen in de parken voor, die benoemd zijn in Natura 2000 Veluwe. De grens van de
landschappelijke eenheid Veluwe is gelijk aan de grens van het Centraal Veluws Natuurgebied, zoals
vastgesteld door de provincie Gelderland.
Het gebied kwalificeert vanwege:
Soorten: wespendief, zwarte specht, boomleeuwerik, grauwe klauwier, nachtzwaluw, duinpieper,
ijsvogel, vliegend hert, beekprik, rivierdonderpad, gevlekte witsnuitlibel, meervleermuis,
kamsalamander, drijvende waterweegbree
Habitattype: o.a. Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en Es (Fraxinus excelsior) (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ecologische Hoofdstructuur
In het Streekplan 2005 van de Provincie Gelderland zijn Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem
aangegeven als deel van de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland (E.H.S) – Verweving. De
EHS is een stelsel van grotere natuurgebieden waarin het voortbestaan van wilde planten en dieren
wordt veiliggesteld. De natuur is hier de belangrijkste functie. Agrarisch natuurbeheer is mogelijk en
ook andere functies zoals extensieve recreatievormen kunnen verweven zijn met natuurwaarden en
bijdragen aan duurzame instandhouding. De Sint Jansbeek is specifiek benoemd als EHS–Natuur.
De Jansbeek is aangegeven als ecologisch waardevol water bij “ prioriteiten natuur”. Natte natuur
betreft ecosystemen van en om de beek, die afhankelijk zijn van veranderingen in de
grondwatersituatie en oppervlaktewaterpeilen. Dit zijn de bronbossen en de Moerasweides.
Via corridors (lanen, bosrijke woongebieden) voor planten en dieren, zijn de parken verbonden met
de andere grote groengebieden in de stad, zoals park Klarenbeek en landgoed Mariëndaal en zijn de
parken een uitvalsbasis voor de natuur in de stad.
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Flora- en faunawet 2002
De Flora- en faunawet is bedoeld om soorten te beschermen - dus niet individuele planten of dieren.
Het gaat erom dat het voortbestaan van de soort niet in gevaar komt. De wet kent de zorgplicht, die
inhoudt dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren
en planten en hun leef- en groeiomgeving. Verder zijn er beschermde soorten benoemd die verdeeld
zijn in 3 categorieën ofwel tabellen (1. algemeen, 2. beschermd en 3. streng beschermd). Binnen de
parken komen, voor zover bekend 71 soorten voor beschermd conform de Flora- en faunawet.
Bestemmingsplan parken Sonsbeek Zijpendaal en Gulden Bodem (23–02–2006 onherroepelijk)

Maatschappelijke doeleinden
Woondoeleinden
Horeca
Recreatieve doeleinden
Bos
Park
Park -water
Agrarische doeleinden
Landschappelijke waarden
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Bijlage 3. Flora en fauna
Bos
Vogels van oud bos zijn bosuil, holeduif, bosuil, groene specht, kleine bonte specht, zwarte specht,
glanskop, matkop, havik en wespendief. Deze soorten hebben verschillende boomsoorten nodig om
te nestelen en als voedselbron: eik, beuk, grove den, lariks, spar, berk, els. De das, vos en
boommarter komen voor in de bosgebieden van de parken. In het bos van park Sonsbeek ligt een
dassenburcht.
In de noordelijke rand van het beukenbos in Zijpendaal ligt de Wildgraaf. Op de wilgraaf komen een
groot aantal mossen (2004) voor, zoals gewoon sterremos, gewoon pronkmos, gewoon peermos,
gewoon pluisjesmos, fraai haarmos, fijn laddermos, groot rimpelmos en gewoon klauwtjesmos.
In en aan de randen van de bossen groeien verschillende soorten paddenstoelen, waaronder dunne
weerschijnzwam, witwollige dennezwam, hanekam, echte tolzwam, goudhoed, ruwe russula,
berkeridderzwam, geelgerand elfenbankje, waaiertje, en pruikzwam (Brouwer, 2002).
In en in de randen van het bos groeien diverse kruiden. Bij de sprengkop ten noorden van het Huis
Zijpendaal groeit, aan de bosrand stijve klaverzuring. Op plekken in de bossen (o.a. ten noorden van
de Tuinmanswoning) groeit adelaarsvaren, een soort van oude bosbodems. In het bos nabij de
Koude Vijver groeit groot springzaad en heksenkruid.
Bij de Grote Waterval en in park Zijpendaal zijn 2 bronbossen aanwezig. De bronbosjes vormen een
bijzonder milieu. Zij behoren tot het landelijke en internationale zeer zeldzame Elzenbronbos. Het
milieutype kenmerkt zich door een ‘rustige’ dynamiek: constant uittredend basen- en zuurstofrijk water
van gelijkmatige temperatuur. De boomlaag bestaat uit es, zwarte els met een struiklaag van
vogelkers (inheems) en een kruidenlaag van paarbladig goudveil (kenmerkende soort), moerasmuur,
wijdaarzegge, mannagras, waterpeper, grote ratelaar, groot springzaad, kruipend zenegroen,
heksenkruid, bloedzuring, herfststijlloos, gele waterkers, bosbies, bosanemoon en speenkruid. Verder
groeien er mossen (gewoon dikkopmos, groot rimpelmos, fijn snavelmos, gewoon kantmos en
gewoon hakmos). De vegetatie kan gerekend worden tot de associatie van het Wijdaarzegge –
Zwarte elzenbos met subassociatie van vogelkers.
Beek en vijver
Op de wat kale grindrijke oevers (o.a. van de noordelijke Spiegelvijver) jaagt de grote gele kwikstaart.
Op het eiland in de Grote Vijver broedt een blauwe reigerkolonie (57 nesten in 1998). Ook broeden er
steeds meer aalscholvers. In de winter krijgen vijvers vaak bezoek van grote zaagbek, tafeleend en
kuifeend, die broeden in Scandinavië en Midden Europa.
In de beek komen vissen voor als blankvoorn en de driedoornige stekelbaars en kritische soorten
ongewervelden als vlokreeft en geoorde poelslak. De gewone pad, de groene kikker en de bruine
kikker komen voor in de vijver bij Huis Zijpendaal en de poelen.
Weides
In de weide in het zuidelijke deel van park Zijpendaal komt echte koekoeksbloem en paarbladig
goudveil voor. Moerasvergeet-mij-nietje groeit in het natte weides tussen de Parkweg en de Grote
Vijver. Grote ratelaar groeit aan de oever van de Grote Vijver nabij De Boerderij . In de natte delen
van de Grote Weide groeit paarbladig goudveil en grote ratelaar. Aan de Parkweg is een Vlindertuin
aangelegd, met diverse kruiden. In 2006 (Te Bokkel) zijn dagpauwoog, citroenvlinder, gehakkelde
aurelia, kleine vos, boomblauwtje, groot koolwitje, klein koolwitje, oranjetipje, distelvlinder, klein
geaderd witje, kolibrievlinder, atalanta, koninginnepage, bruin zandoogje, bont zandoogje,
icarusblauwtje, bruin blauwtje, rouwmantel en kleine vuurvlinder aangetroffen. De bosrand achter de
volkstuinen wordt gebruikt als migratieroute richting het noordoosten.
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Bijlage 4. Projecten 1995 - 2007
Onderstaande projecten zijn uitgevoerd of staan nog open uit de periode 1994 – 1999. De
openstaande projecten zijn opgenomen in de projectenlijst van hoofdstuk 4. Daar waar “in beheer”
staat, vraagt dit permanente aandacht bij beheer. Daar waar “beheerbudget staat”, is het bekostigd
binnen het beheerbudget.
Cultuurhistorie
In dit onderdeel van het werkplan zijn alle maatregelen opgenomen die noodzakelijk zijn voor het herstel
van de cultuurhistorische kwaliteit. Het gaat soms om 'panklare' projecten, soms zijn nog
voorbereidingswerkzaamheden nodig, zoals nader onderzoek, ontwerp, bestek maken e.d.
Project
C 01
C 02
C 03
C 04
C 05
C 06
C 07
C 08
C 09
C 10a
C10b
C 11
C 12
C 13
C 14
C 15
C 16
C 17a
C 17b
C17c
C 18
C 19
C 20
C 21
C 22
C 23
C 24
C 25
C 26a
C 26b
C 27
C 28
C 29
C 30
C 31
C 32
C 33

Uitgevoerd
Afronding herinrichting voormalige viskwekerij
Inrichting erf Begijnenhof in relatie met Watermuseum
Actualisering beschrijving Monumentenregister
Bestrijding erosie op hellende terreindelen Sonsbeek
Bestrijding erosie op hellende terreindelen Zijpendaal
Bestrijding erosie op hellende terreindelen Gulden Bodem
Vervanging boomgroep Fonteinvijver
Herstel zuidelijke zichtassen Witte Villa Sonsbeek
Herstel noordelijke zichtas Huis Zijpendaal
Herinrichting voorterrein Witte Villa Sonsbeek
Herstel zicht op Hertenkamp
Opschonen vijvers door Waterschap Rijn en IJssel
Vrijstellen Belvedère
Herstel Amorsrond
Vrijstellen Apostelenberg
Herstel zichtassen Sonsbeek-Zijpendaal en
Zijpendaal-Gulden Bodem
Onderzoek zichtlijn achterzijde Huis Zijpendaal
Herstel hekwerk weilanden
Herstel hekwerken bosranden
Herstel formele entree hekwerken
Onderzoek nieuwbouw voormalig Jachthuis Gulden
Bodem (Bleeker, 1997)
Toetsing bouw Gulden Spijker
Herstel zichtassen Zijpendaal en Gulden Bodem
Herstel en vervanging vijverranden Sonsbeek
Herstel en vervanging vijverranden Zijpendaal
Aanpassing trappartij en beplanting Lorentzmonument
Opschonen ruigtes en herstel erosie weide
Verwijderen dood hout uit bos met accent
landschapswaarde
Technische reconstructie bruggen, stuwen en
waterwerken (Grote + Kleine Waterval) Sonsbeek
Herstel Zwanebrug, Hangbrug, brug Fonteinvijver en
2 bruggen bij Begijnenmolen
Technische reconstructie bruggen stuwen en
waterwerken Zijpendaal
Vrijstellen markante bomen in bos Sonsbeek
Vrijstellen markante bomen in bos Zijpendaal
Vrijstellen markante bomen in bos Gulden Bodem
Vrijstellen lanen Sonsbeek
Vrijstellen lanen Zijpendaal
Inrichting en herstel monumentale toegangen
en infopanelen

gereed
gereed
gereed
in beheer
in beheer
in beheer
staat nog open
gereed
staat nog open
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed

project kosten,
afgerond in gulden
onbekend
n.v.t.
n.v.t.
beheerbudget
beheerbudget
beheerbudget
beheerbudget
387.000
beheerbudget
Waterschap
beheerbudget
43.400
90.400

gereed
beheerbudget
staat nog open
gereed
534.700
gereed
585.000
gereed
80.000
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed

onbekend
niet doorgegaan
beheerbudget
Waterschap
Waterschap
50.000
beheerbudget

gereed

beheerbudget

gereed

275.800

gereed

386.200

gereed
in beheer
in beheer
in beheer
staat nog open
staat nog open

onbekend
beheerbudget
beheerbudget
beheerbudget

gereed

152.300

R 01
R 02
R 03
R 04

staat nog open
staat nog open
staat nog open
gereed

Uitgevoerd

R 05
R 06
R 07
R 08
R 09
R 10
R 11
R 12
R 13

Verwijderen kwalitatief slechte recreatie elementen
Opheffen van tredpaden t.b.v. erosiebestrijding Sonsbeek
Opheffen van tredpaden t.b.v. erosiebestrijding Zijpendaal
Opheffen van tredpaden t.b.v. erosiebestrijding
Gulden Bodem
Opknappen straatmeubilair (bomen en wegwijzers)
Reguleren toegangen Sonsbeek
Verbetering parkeerplaats Witte Villa Sonsbeek
Verbetering parkeerplaats Teerplaats
Periodiek afsluiting parkeerplaats Sonsbeekpaviljoen
Verbetering omgeving Tellegenbank
Verbetering inrichting rand Belvedère en Ronde Weide
Opstellen padenplan Sonsbeek
Verbetering en herstel asfaltverhardingen

R 14
R 15
R 16
R 18
R 19
R 20
R 21a
R 21b
R 22
R 23
R 24
R25

Verbetering en herstel elementverhardingen
Verbetering en herstel halfverhardingen
Verbetering en herstel zandpaden
Herinrichting parkeerplaats tegenover De Boerderij
Herinrichting parkeerplaats Gulden Bodem
Aanbrengen voetgangers oversteekplaatsen Parkweg
Aanbrengen en herstel leuningen
Aanbrengen en herstel leuningen Sonsbeek
Ontwikkelen en vervaardigen informatiepanelen
Uitzetten van wandelroutes
Aanpassen paden bij volkstuinen
Drijvend concertpodium (Het Vlot)

1.384.000

gereed
in beheer
in beheer
in beheer
gereed
gereed
staat nog open
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed /
in beheer
in beheer
in beheer
in beheer
staat nog open
gereed
staat nog open
gereed
staat nog open
gereed
in beheer
gereed
gereed

project kosten,
afgerond in gulden
beheerbudget
beheerbudget
beheerbudget
beheerbudget
200.400
onbekend
onbekend
onbekend
169.400
1.243.800
onbekend
754.400
beheerbudget
beheerbudget
beheerbudget
beheerbudget
beheerbudget
Zie C33
beheerbudget
gereed
340.800

Natuur
In dit deel van het werkplan zijn de specifieke werkzaamheden ter verbetering en behoud van de
natuurwaarden opgenomen. Ook hier gaat het om maatregelen die een extra inspanning vragen.
Project
N 01
N 02
N 03
N 04

Uitgevoerd
Ecologisch beheer agrarische gronden
Uitvoering bekenplan
Herstel nestplaatsen ijsvogel
Uitvoeren inventarisatie natuurwaarden (incidenteel)
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project kosten,
afgerond in gulden

Recreatie
In dit onderdeel van het werkplan zijn alle maatregelen opgenomen die noodzakelijk zijn voor het
verbetering van het recreatief gebruik. Hierbij gaat het om herinrichtingsvoorstellen voor specifieke
terreindelen, maar ook het opheffen van achterstallig onderhoud. De voorzieningen bij ingangen van de
parken zijn momenteel vrijwel afwezig, of verkeren in slechte staat. Voor de houten afscherming van
terreinen wordt uit milieuoogpunt niet verduurzaamd hout gebruikt.
Project
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Aanplant laan op grens wijk Hoogkamp
Aanplant laan Witte Villa Sonsbeek-Belvedère
Herinrichting open ruimte Gulden Bodem
Verplaatsen en herinrichting midgetgolfterrein
ofwel de Steile Tuin
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C 34
C 35
C 36
C 37

Uitgevoerd

74

Project

project kosten,
afgerond in gulden

staat nog open
gereed
zie C21 / 22
gereed
beheerbudget
in beheer
beheerbudget

75
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Gebouwen
De restauratie van gebouwen.
Project

Uitgevoerd
Boerderij naast bezoekerscentrum
Belvédère
Trap en muur moestuin
Begijnenmolen
Tellegenlaan 1

gereed
gereed
gereed
gereed
gereed

Eeuwfeest Stadspark
De kosten van het eeuwfeest inclusief congres waren 3.200.000 gulden

project kosten,
afgerond in gulden
347.200
273.200
533.000
52.300
146.000
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Bijlage 5. Plankaart Beheervisie 1994
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Bijlage 6. Schouwgroep Sonsbeek
In 1992 is een begeleidingsgroep in het leven geroepen om het opstellen van de beheervisie
Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem te begeleiden. Daardoor is vanuit verschillende
vakdisciplines (vanuit de gemeenten en specialisten van buiten) en betrokken belangengroepen
inbreng geleverd bij het opstellen van de visie en later het Uitvoeringsplan.
Daarna is in overleg met de wethouder milieu, besloten tot het instellen van een geregelde “schouw”
door deze begeleidingsgroep, van toen de “ Schouwgroep” geheten. Sindsdien heeft 2x per jaar een
schouw plaats, waarvan korte verslagen worden gemaakt. We adviseren deze verslagen bij het
bestuur onder de aandacht te brengen.
De vakkennis en betrokkenheid van de niet ambtelijke leden zijn van groot belang. Bij het ontwikkelen
van de Visie lag het accent van de begeleidingsgroep op het ontwikkelen van een inhoudelijke koers
en draagvlak. Bij de schouw ligt het accent op het dagelijks beheer, maar ook de resultaten van de
restauratie- en reconstructieprojecten, het gebruik door het publiek, de effecten van manifestaties en
nieuwe functies in het park. Bewaking van kwaliteit en eenheid zijn daarbij de toetspunten voor het
gemeentelijk beheer, beleid en advies voor het bestuur.
Met de schouwgroep is een hechte groep van niet gemeentelijke en gemeentelijke betrokkenen
ontstaan die met respect voor elkaars mening en gedachten de kwaliteit van deze cultuurhistorische
parken mede bewaakt.
De beheerders van de parken zijn altijd aanwezig bij de schouw, waardoor de communicatie heel
direct is. Dat levert praktische adviezen op, afgestemd op de gebruiksrealiteit van de parken. De
beheerders verklaren geregeld met de adviezen en ideeën zeer geholpen te zijn en voelen zich
gesteund bij de uitvoering.

Bemerkingen van de Schouwgroep op de Visie 2008
De Schouwgroep schaart zich met waardering in grote lijnen achter de voorliggende Visie 2008. De
hoofdlijnen van de Visie uit 1992 zijn vastgehouden. De geringe ‘aanpassingen’ zijn goed doordacht
en gemotiveerd. De monumentstatus van de parken vereist dat de kwaliteiten zoals bedoeld bij de
historische aanleg zichtbaar blijven en in stand gehouden worden door regulier onderhoud of waar
nodig door verder gaande maatregelen. Een duidelijk geformuleerde visie op het beheer voor de
lange termijn is daarvoor noodzakelijk, en die staat onmiskenbaar ook in deze Visie nog overeind.
Een paar opmerkingen.
Het beheer van een intensief gebruikt complex zoals deze parken, is geen sinecure. Tegelijkertijd
gaat het om goeddeels levende materie. Ook bomen hebben niet het eeuwige leven, er zijn geregeld
uitvallers. De voor de aanleg zo kenmerkende structuren dreigen te vervagen als daar geen regulier
onderhoud aan zou worden gegeven. Door het intensieve gebruik gemakkelijk raken zij gemakkelijk
sleets. Het lukt de beheerders nog steeds op de meeste plaatsen hier daarvoor adequate
maatregelen te nemen. De Schouwgroep wordt daar tijdens iedere bijeenkomst door hen over
geïnformeerd.
Van de in de vorige Visie voorgenomen maatregelen is in de loop der tijd 95% uitgevoerd. Dat is een
grote verdienste van de stad Arnhem. Daaruit blijkt dat de eerder gemaakte plannen serieus worden
genomen en dat stemt tot tevredenheid. Naar wij begrijpen is de halfjaarlijkse door onze
Schouwgroep gegeven ondersteuning voor de beheerders een steun in de rug bij de uitvoering.
Hierbij een enkele verdere opmerking naar aanleiding van de Visie
Met het oog op de komende en tiende Sonsbeektentoonstelling, Sonsbeek 2008, bekruipt ons weer
zorg over kunstwerken die in het park zouden kunnen achterblijven. Wij zijn van mening dat er
inmiddels meer dan voldoende kunst aanwezig is en dat er zelfs wel elementen weggehaald zouden
moeten ten gunste van de kwaliteiten van de parken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
landgoedvreemde elementen zoals het zuiltje van Europa Nostra en de klok van de ouderen. (Over
Europa Nostra gesproken: een paper van het internationale symposium ter gelegenheid van
Sonsbeek 100 jaar Stadspark in Arnhem wordt naar verluid in internationale kringen van vakmensen
node gemist. Het is nog steeds zinvol dat uit te geven.)
De omgeving van het Watermuseum is in de ogen van de Schouwgroep nog altijd onvoldoende
stijlvol in het landschap ingepast. De voorzieningen daar zijn door het intensieve bezoek snel sleets,
het vraagt meer aandacht.
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Onderdeel van de aanleg in Engelse landschapsstijl zijn de zogenoemde zichtlijnen en uitkijkpunten.
Zo op Zijpendaal van kasteel naar het Jachthuis en vice versa. Tussen die twee uitzichten is een
wezenlijk verschil en dat moet als zodanig gehandhaafd blijven. Op Gulden Bodem mist nog altijd in
het centrum een bouwwerk van waaruit zichtlijnen een functie hebben binnen de compositie van de
aanleg. Een deel van de Schouwgroepleden is van mening dat een waardig gebouw op de plek van
het afgebroken jachthuis mooi is en het park recht zal doen.
De leeftijd van de parken brengt met zich mee dat een deel van de lanen en hun beplanting zich in
een aftakelingsfase bevinden. Een recent extern uitgebrachte gedegen analyse heeft nader zicht
gebracht op de condities en compleetheid van de verschillende lanen. De in de analyse aangegeven
keuzes voor te behouden lanen en randbeplantingen heeft niet in alle gevallen de steun van de
Schouwgroep. Een daarop volgende rondgang met de Schouwgroep, onder andere langs de Franse
laan, heeft naar voren gebracht dat het al dan niet verjongen van een laan maatwerk is, en dat er,
naast de vitaliteit en compleetheid nadrukkelijk ook andere aspecten bij die keuze betrokken moeten
worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ‘noodzaak’ van het laanbeeld op de betreffende plaats en
de consequenties van een verjonging op het aanliggende bos.
Tot slot. De Schouwgroep hecht eraan:
a. de lijnen van de Visie gebaseerd op de status als Monument zorgvuldig als uitgangpunt te blijven
hanteren;
b. de keuzes met betrekking tot het beheer gezamenlijk in het terrein te bespreken;
c. de verantwoordelijk wethouder geregeld bij de bijeenkomst van de Schouwgroep te mogen
begroeten en zo de bestuurlijke verantwoordelijkheden van de parken veiliggesteld te zien.

mei 2008
het niet ambtelijk deel van de Schouwgroep:
- Simon Klingen, voorzitter
- Tjada van den Eelaart, Vrienden van Sonsbeek, maakt verslag
- Rob de Jong, op persoonlijk titel, werkzaam bij RACM, Zeist
- Chris van der Wilde, namens IVN en andere groene groepen
- Jeroen Voskuilen, Bezoekerscentrum Sonsbeek
- Hanny Heetman, Commissie voor Welstand en Monumenten
- Hannes Sipkes, Vrienden van Sonsbeek
- Susan Bonekamp, Staatsbosbeheer
- Ingrid Canter Creemer, Waterschap Rijn en IJssel

Reactie gemeente op de bemerkingen van de Schouwgroep
Schouwgroep Sonsbeek
T.a.v de heer S. Klingen
Moersbergselaan 15
3941 BW DOORN
Datum
Onderwerp:

: 12 juni 2008
Beheervisie parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem
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Geachte heer Klingen,
Voor de inbreng van de schouwgroep Sonsbeek bij de actualisering van de beheervisie uit 1994 naar
de beheervisie 2008 – 2018, wil ik u en de leden van de schouwgroep danken. Mede door uw
deskundig advies is de beheervisie in deze vorm opgesteld. Het was goed te lezen dat u en het niet
ambtelijk deel van de schouwgroep haar waardering uitspreekt over de visie en over de
Onderwerp:

Beheervisie parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem

samenwerking met de beheerders van deze parken. Zoals afgesproken worden de bemerkingen en
de wijze van verwerking opgenomen in de bijlage van de beheervisie.
Uw bemerkingen waren niet nieuw voor de gemeente. Bij het opstellen van de beheervisie waren
deze al met u besproken en grotendeels opgenomen in de beheervisie. Uw bemerkingen vormen
dan ook geen aanleiding tot het verder aanpassen van de beheervisie. Hieronder geef ik aan hoe de
gemeente is omgegaan met uw bemerkingen.
Sonsbeektentoonstelling
De beheervisie onderkent uw zorg voor het toevoegen van beeldende kunst. De beheervisie geeft
hierover als richtlijnen aan: “Beeldende kunst wordt niet geheel gemeden uit de parken. De
beeldende kunst van de Sonsbeektentoonstelling is tijdelijk en alleen gedurende de tentoonstelling
aanwezig. Bij het toevoegen van nieuwe kunst wordt de schouwgroep om advies gevraagd en wordt
de procedure voor vergunningverlening in het kader van de Monumentenwet gevolgd.” Dit geldt
bijvoorbeeld ook voor het verplaatsen van het zuiltje van Europa Nostra en de klok van de
ouderenvereniging, omdat deze niet passen in deze parkgebieden. In de beheervisie is dit als project
opgenomen.
Om het beleid over beeldende kunst in deze parken ook bij anderen binnen de gemeentelijke
organisatie onder de aandacht te brengen, is dit vraagstuk ingebracht bij de commissie beeldende
kunst.
Paper
Het is inderdaad zinvol om de paper van het internationale symposium ter gelegenheid van Sonsbeek
100 jaar stadspark op te stellen. Dit is gepland in 2009.
Watermuseum
In de visie is als actie opgenomen dat de inrichting, het gebruik en de beheerintensiteit rondom alle
erven en bebouwing worden bekeken, zo ook de omgeving van het Watermuseum. Met de huurder
worden hierover afspraken gemaakt. Voor het Watermuseum geldt tevens dat het voorterrein in
beheer komt van de gemeente en dat in het jaarlijkse uitvoeringsplan het beheer wordt geregeld.
Gulden Bodem – centrale ruimte
De ruimtelijke opbouw van de centrale ruimte van Gulden Bodem moet inderdaad worden verbeterd,
vandaar dat dit ook als onderzoeksproject is opgenomen. In de afgelopen beheerperiode is een
eerste onderzoek naar consequenties van een nieuw bouwwerk op deze plaats uitgevoerd. Daarbij is
gebleken dat de consequenties van een nieuw gebouw en een eigentijdse wijze van gebruik, een
grotere uitstraling op het omliggende parkgebied van Gulden Bodem heeft dan het oude Jachthuis in
het verleden. Nader onderzoek in de komende periode is noodzakelijk, om na te gaan welke andere
mogelijkheden er zijn om deze plek op een passende wijze her in te richten. Na afronding van dit
onderzoek wordt een definitieve afweging gemaakt. De schouwgroep zal betrokken worden bij het
onderzoek en bij de uiteindelijke afweging.

Hoogachtend,

C. Jansen
Wethouder Milieu en Openbare Ruimte

i.a.a.: Archief SB, R. Driessen, F. Gooren, C. Paris, B. Lichtenberg
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Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en ik hoop dat u ook de komende periode uw kennis
en kwaliteit inzet bij het schouwen van deze prachtige monumentale parken.

Beheervisie Park Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem 2008 - 2018

Schouwgroep
De schouwgroep Sonsbeek was bij het opstellen van de beheervisie uit 1994 uniek. Zoals u weet
worden voor alle grote parken beheervisies opgesteld. Mede door de ervaringen met uw
schouwgroep, worden nu ook bij de andere parken schouwgroepen gevormd. Dit is in het Groenplan
Arnhem 2004 als uitgangspunt vastgesteld. Als verantwoordelijk wethouder zal ik incidenteel de
bijeenkomst van uw schouwgroep bijwonen. Via de verslagen blijf ik geïnformeerd. Daarnaast gaan
de verslagen ter informatie naar mijn collega’s in het college van B&W.
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Beheervisie
De visie wordt door het college van B&W vastgesteld. Voorafgaand aan de vaststelling is informeel
advies gevraagd bij de Commissie voor Welstand en Monumenten. De Commissie heeft positief
gereageerd.
Na vastelling van de beheervisie wordt een Monumentenvergunning aangevraagd bij het college van
B&W, waarbij de Commissie voor Welstand en Monumenten om formeel advies wordt gevraagd.
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Lanen
Het cultuurhistorisch onderzoek naar de lanen (SB4, 2008) is overgenomen in de visie. De uitvoering
van verjongen en het laten vervallen van niet cultuurhistorische lanen is maatwerk. Als actieve
verjonging van lanen of laandelen aan de orde is, komt de gemeente daar bij u op terug. Daarbij heeft
de ervaring met de laan rondom Ronde Weide geleerd, dat bij verjonging nagenoeg geen grote
ingrepen in de bosranden nodig zijn.

