Evaluatierapport
Uitvoering Groenplan Binnenstad Arnhem,
fase 3 GROEN-GROENER-GROENST de finale
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1. Aan- en inleiding
Bewonersvereniging Arnhem6811, Platform Binnenstad Arnhem (PBA) en de gemeente
Arnhem (de partijen) hebben de ambitie de Arnhemse binnenstad groen op de kaart te zetten.
De uitstraling van de openbare ruimte en de daaraan grenzende bebouwing speelt daarin een
belangrijke rol. Het vergroenen van de openbare ruimte en de (gevels van) gebouwen wordt
daarbij gezien als één van de meeste zinvolle en wenselijke manieren om het doel te bereiken.
Niet in de laatste plaats omdat groen één van de kernkwaliteiten is van de stad Arnhem en
bijdraagt aan een beter binnenstedelijk klimaat en biodiversiteit.
Teneinde bewoners en ondernemers een idee te geven hoe de vergroening eruit zou kunnen
zien, is in 2017 het 'Globaal Groenplan Binnenstad Arnhem' opgesteld. Dit is een
inspiratiedocument dat inzicht geeft in het sortiment aan groene elementen en in de locaties
in de binnenstad waar deze kunnen worden geplaatst. Het genoemde sortiment is
richtinggevend. Het Globaal Groenplan kent enkele relatief eenvoudige en snel te realiseren
groene elementen. Het gaat dan om gevelgroen (klimmers, geen gevelsystemen), geveltuinen,
mobiele plantenbakken en heester- en boombakken. Als een kwartier, een straat of een
bewonersgroep een ander sortiment wil, dan kan dat. De partijen zien wel een duidelijke
meerwaarde in een onderscheid in het soort groen tussen de kwartieren.

2. Meerjaren aanpak
Het vergroenen van de binnenstad is een traject van meerdere jaren. In 2017 is van start
gegaan met de eerste fase van de vergroening met als doel om zo snel mogelijk, bij voorkeur
nog voor de zomer van 2017, de eerste groene elementen te plaatsen. Hierdoor hebben wij
in ieder geval voor de aanvang van het vakantieseizoen een sterk groen gebaar gemaakt en
bijgedragen aan de beleving en waardering van de binnenstad en het binnenstedelijk klimaat.
De elementen die meer complex en kostbaar zijn, zoals bomen in de volle grond en groene
gevelsystemen, kunnen dan in een tweede of latere fase worden gerealiseerd. Dat laatste
geeft de partijen ook de gelegenheid de ervaringen van de eerste fase te evalueren en te
benutten bij het vervolg.
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Fase 3 is in 2019 van start gegaan. Hierbij hebben we wederom gebruik gemaakt van het
beproefde concept van 2017 en 2018 met een aantal aanpassingen die uit de evaluatie zijn
gekomen. Als partner is wederom aangesloten het wijkteam leefomgeving Centrum.
Daarnaast is ons expertteam uitgebreid met Dominique Robbers vanuit Gemeente Arnhem.
• Bekendmaking en promotie (april)
Vooral via de digitale weg is fase 3 bekend gemaakt. Op de websites en sociale media (van
Arnhem6811, PBA en gemeente) is aangekondigd waarom de partijen de binnenstad willen
gaan vergroenen. Het gaat om korte informatieve en wervende teksten voorzien van
inspirerende plaatjes. Fase 1 en 2 waren al heel snel vol, vandaar dat er genoeg aandacht
was vanuit ondernemers en bewoners voor fase 3. Door middel van menukaarten (zie
pagina 4) zijn bewoners, instellingen, ondernemers en vastgoed- eigenaren uitgenodigd
mee te doen en in te tekenen op groene elementen.
• Informatiebijeenkomst (april)
Dit jaar hebben we gekozen voor meer persoonlijke aanpak en het mee te nemen naar
bestaande overlegstructuren.
• Groene blikvangers (april)
Straat/ kwartier initiatieven van bewoners en ondernemers genoten de voorkeur. Hier zijn
weer een aantal grote initiatieven uitgekomen.
• Inventarisatie en voorbereiden (april-mei)
Op basis van de wensen en ingediende verzoeken van de bewoners en ondernemers is de
bestelling voor bakken en beplanting gemaakt. Dat betekent dat een aantal locaties is
ingemeten omdat bijvoorbeeld de gevelbakken wel een vaste hoogte en diepte hebben,
maar een variabele breedte (afhankelijk van de gevel). De ontwerpers en landschappers
hebben zich gebogen over het sortiment en daarbij gezorgd dat de indeling in de
kwartieren zichtbaar is in de beplanting van de bakken.
• Kosten en dekking (april)
Op basis van de wensen vanuit de binnenstad zijn de kosten (zowel incidentele kosten als
structurele onderhoudskosten) berekend op basis waarvan definitieve afspraken over de
wijze van financiering zijn gemaakt (zie hoofdstuk 3, kosten en dekking).
• Plaatsen en afsluiting (augustus/ september/ oktober)
Het plaatsen, beplanten en onthullen van de groene elementen volgt op een evenement
van Arnhem6811, PBA en gemeente. Het plaatsen en beplanten gebeurt naar verwachting
in augustus/ september.
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3. Kosten en dekking
De partijen hebben incidentele kosten zoals de aanschaf van de bakken, de plaatsing, de
beplanting en kosten met betrekking tot de communicatie tijdens de voorbereidingen en het
raadplegen van bewoners en ondernemers. Mogelijk komen hier ook kosten bij voor de
ondersteuning van bewoners en ondernemers bij het aanleggen en inplanten van hun groene
elementen. De structurele kosten gaan over beheer, onderhoud (het deel wat de bewoners
en ondernemers niet zelf kunnen doen) en de bewatering (idem).

Wat betreft onderhoud zijn de verschillende groene elementen in drie categorieën onder te
verdelen:
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•
•
•

Categorie 1. Eigen beheer. Gevelbakken, gevelgroen zoals klimmers (dus geen
systemen) en mobiele bakken. De bewoner/ondernemer beplant, bewatert en houdt
schoon.
Categorie 2. Gedeeld beheer. Heesterbakken van groot formaat met heesters en een
gevarieerde ondergroei. De gemeente beplant en geeft water; bewoner/ondernemer
houdt schoon.
Categorie 3. Beheer gemeente. Boombakken en boomvakken (volle grond) met boom
en/of meerstammige heesters en gevarieerde ondergroei. De gemeente zorg voor
beplanting, onderhoud en bewatering.

Wat betreft de kosten gaan we voor de eerste fase uit van de volgende verdeling:
• De gemeente financiert voor de derde fase 50% (subsidieregeling 'Verminderen
hitteplekken en stimuleren stadslandbouw’).
• 30% van de kosten voor de derde fase wordt gedeeld tussen PBA, wijkplatform
centrum en bewonersplatform Arnhem6811.
• De bijdrage van de deelnemers (inschrijvers voor groen) in de 3e fase bedraagt
daarmee 20%.
Uitgaande van een beschikbaar budget van € 100.000 (inclusief € 5.000 penvoering) voor de
derde fase betekent dit, gelet op de bovenstaande verdeling: € 50.000 gemeente, € 10.000
PBA, € 10.000 Arnhem6811 en € 10.000 wijkplatform centrum . En daarmee € 20.000 aan
eigen bijdragen van bewoners en ondernemers die een groenelement nemen.

4. Uitvoering
De groene menukaarten zijn digitaal verspreid via een gezamenlijke site en de communicatie
tool Chainels (Platform Binnenstad Arnhem voor ondernemers en Arnhem6811 voor
bewoners) waar ze konden worden gedownload. Voor een deel zijn de menukaarten ook op
papier verzonden naar ruim 500 adressen in een aantal straten, die overwegend of uitsluitend
een woonfunctie hebben. De bestelling is vervolgens geplaatst bij lasbedrijf Helldörfer voor
de bakken en bij Sight landscaping voor het plaatsen van het groen.
Drie jaar en 292 boom- en plantenbakken, gevelgroen en geveltuintjes verder.
Op vrijdag 13 december is het project "Binnenstad Groen" afgesloten met dank aan
bewoners en ondernemers, Arnhem6811, Gemeente Arnhem, Wijkteam Centrum,
Spijkerkwartier en Arnhemse Broek, Cathelijne Bouwkamp en Binnenstad Arnhem.
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5. Besteding fase 3

Her en der hebben we een aantal planten moeten vervangen vanwege vandalisme. Een aantal
bakken staan door ondernemers toedoen nog niet goed en daar wordt actie op ondernomen.

6. Conclusie en aanbevelingen
Het groenproject is zeer goed ontvangen in de Arnhemse binnenstad en heeft zelfs al
gediend als landelijk voorbeeld. Bewoners, ondernemers en de gemeente zijn zeer
enthousiast:
De conclusie is dat de binnenstad een stuk groener is dan drie jaar geleden. De bakken uit
fase 1 en 2 groeien en bloeien! De binnenstad wordt in diverse mysterie bezoeken geroemd
om het groene karakter en het zicht op de bakken. De verzorging is opgenomen in de
Gemeentelijke aanbesteding zodat we ook hierin geen problemen ondervinden. De
samenwerking tussen PBA, Gemeente, bewonersplatform en wijkteam verloopt goed en
professioneel. De terugkoppeling naar de werkgroep Openbare Ruimte kan op enthousiasme
rekenen. Het bedrag wat uit fase 3 en klein beetje uit fase 2 nog over is wordt ingezet voor
een groenproject op het land van de Markt of/ en Bastionstraat. Helaas zitten we op het
moment van schrijven in een intelligente lockdown vanwege het Coronavirus. De
gezamenlijke partijen komen hier dus nog op terug zodra het leven weer enigszins normaal
wordt en werkzaamheden worden hervat. Tot dan zal het geld op rekening van PBA blijven
staan.

6

7. Financiële verantwoording
Let op! Cijfers komen overeen met de boekhouding van PBA.
Totaaloverzicht:

In bovenstaande eindverantwoording ziet u een positief verschil ontstaan van EUR4.049,-(tot 7.322,-) qua opbrengsten in de
eindverantwoording.

7

BIJLAGE 1: Persberichten

Arnhem, groen, groener, groenst
12 oktober 2019 Uit Door ADMIN

Derde fase Groenplan Binnenstad in uitvoering
Vanaf de derde week van oktober wordt de derde fase uitgevoerd van het
groenplan voor de Arnhemse binnenstad. In een periode van ongeveer vier
weken worden 111 groene elementen in de vorm van boom- en plantbakken,
geveltuintjes en klimgroen over de binnenstad uitgezet. Dit is daarmee de
laatste fase van het project Binnenstad Groen. In een periode van drie jaar is
de binnenstad verrijkt met ruim 300 groene elementen.
Tijdens deze laatste fase van het groenplan is er opnieuw met veel enthousiasme
door 53 bewoners en ondernemers ingetekend op de groene elementen die in deze
bijzondere samenwerking door bewoners, ondernemers en gemeente aan de
binnenstad worden aangeboden. Ook dit jaar bleek de belangstelling weer groot.
Helldörfer Lasbedrijf zorgt voor de bekende stalen bakken en Sight Landscaping
neemt de beplanting voor haar rekening. Tegelijkertijd met het uitzetten van de
nieuwe bestelling wordt de beplanting van de voorgaande twee fasen waar nodig
aangevuld en hersteld.
Succesvolle samenwerking Het vergroenen van de binnenstad is een samenwerking
van Bewonersplatform Arnhem6811, Platform Binnenstad Arnhem (PBA) en
gemeente Arnhem (inclusief team Leefomgeving CSA). Alle partijen onderschrijven
het belang van groen voor de binnenstad. Niet alleen voor wat betreft het leefklimaat,
maar ook voor de beleving, de aantrekkelijkheid en voor de biodiversiteit.
Tijdens de drie jaren waarin het project liep, konden bewoners of ondernemers tegen
aantrekkelijke voorwaarden groen aanschaffen. De samenwerkende partijen hebben
geïnvesteerd tot respectievelijk 90% van de kosten in de eerste ronde en 80% in de
tweede en derde ronde. De deelnemers betalen een eigen bijdrage en dragen zorg
voor het onderhoud van de geveltuintjes en het klimgroen, en het kleine onderhoud
van de boom- en plantbakken. De gemeente doet de rest.
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Groen, groener, groenst: Arnhem is 300
natuurplekjes rijker

Foto: Gemeente Arnhem

ARNHEM - De Arnhemse binnenstad heeft er sinds de start van het gemeentelijke
vergroeningsproject in 2017 driehonderd groenbakken, bomen, struiken en andere
flora bij. Maandag rondde de gemeente de derde en laatste fase van het plan af,
door de ingang van de Plus-supermarkt aan de Roggestraat te vergroenen.
Tijdens die laatste fase zijn 87 locaties in het centrum voorzien van stukjes natuur. In
Paradijs en de Turfstraat zijn onder andere geveltuintjes geplaatst, in de Bakkerstraat
een hele kolom plantenbakken en in de Pastoorstraat staan nieuwe
krentenboompjes.
Maandag zette wethouder Cathelijne Bouwkamp de puntjes op de 'i', door de ingang
van de Plus-supermarkt aan de Roggestraat te vergroenen.
Het project kwam in 2017 tot stand door een samenwerking tussen de gemeente,
Bewonersplatform Arnhem6811 en Platform Binnenstad Arnhem.
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