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historie Monnikenhuizen

situatie 1865-1912
Hier is al wel sprake van een verkaveling in Monnikenhuizen.
In de huidige vorm zijn de grote infrastructuren, Monnikensteeg, Rozendaalse weg, Schelmse weg
en Beukenlaan (met laanbeplanting) bijna onveranderd aanwezig.
De oude verkavelingslijnen zijn bij de bouwplannen niet aangehouden.
Onder de situatie in 1930 waarin de bebouwing van de Geitenkamp al grotendeels is voltooid.
Het bouwplan voor Monnikenhuizen was in het begin van de jaren 50 klaar. In 1951 gaf de CWS
opdracht tot het bouwen van de eerste rijtjeshuizen bij de Beukenlaan.

Kenmerken van de wijk
Het plangebied
Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de Beukenlaan, in het oosten door de Doctor Schaepmanlaan, in het
zuiden door de Rosendaalse weg en in het westen door de
Monnikensteeg. De Rosendaalse weg valt buiten deze BGB
opgave.
Ligging
Monnikenhuizen ligt hoog op de flank van de stuwwal en
dicht bij een droog dal. In het aangrenzende park Klarenbeek ontspringt een sprengvijver. Deze wordt deels gevoed
vanuit Monnikenhuizen. Zuidelijk ligt het beekdalpark met
eveneens een sprengvijver.
Door de lage grondwaterstand is het een goed infiltratiegebied. Het beleid is er op gericht deze infiltratie van regenwaBebouwingsgeschiedenis
Monnikenhuizen hoort tot een van de laatst opgebouwde wijken in Arnhem noord in de wederopbouw
periode na de WO II. Het is een wijk die oorspronkelijk is gebouwd voor de middenklasse, nu heeft
het een meer gedifferentieerde samenstelling.
De woning dichtheid is niet zo hoog als in het naastgelegen Geitenkamp. Dit heeft mede te maken
met het lastig te bebouwen , dus kostbaar, heuvelachtige landschap.
De functie als groene wig is nu een goede reden om hier geen uitbreiding toe te staan.

Landschappelijke waarde
De wijk Monnikenhuizen wordt gekenmerkt door het groene middengebied Hoogte 80 en de grote
hoogteverschillen.
Hierdoor is de landschappelijke waarde en de belevingswaarde van het gebied hoog.
Door de grote groene structuur fungeert de wijk als groene verbindingszone tussen park Klarenbeek
in het westen en park Angerenstein in het zuiden.

hoogte 80
park klarenbeek

park Angerenstein

Stedenbouwkundige opzet
De wijk is te verdelen in 4 stedenbouwkundig te onderscheiden delen.
H is van belang dat de inrichting van de openbare ruimte in de verschillende
delen hun eigen karakter hebben en er sprake is van een eenvormigheid.
Bij herstelwerkzaamheden kiezen voor eenheid per wijkdeel.
Naast het groengebied Hoogte 80 betaat de wijk uit vier te
onderscheiden wijkdelen met een eigen karakter.
1.Het noordelijk deel tussen Hoogte 80 en de Beukenlaan met
een structuur van rechte straten en rijtjeshuizen met zadeldaken in een rechthoekig bouwblok.
In het zuidoosten een plein met winkels er omheen en een
een kerkgebouw in het zuiden.
De grotere groenblokken liggen hier met name in het zuidelijk deel.
2.De strook ten westen van de Dr. Schaepmanlaan en oostelijk van Hoogte 80.
In deze strook zijn de straten haaks op de Dr. Schaepmanlaan geplaatst. De Burgemeester Bloemersweg is de enige
doorgaande weg, de andere lopen dood met een keerpleintje
aan het eind. Aan het begin van de straten staat een flatgebouw en vervolgens een rij duplex woningen. Flat en woningen zijn gescheiden door een noord zuid as. Aan de zuidzijde
van deze bebouwingen bevinden zich plantsoenen.
Verder heeft dit wijkdeel een school in de noord west hoek
en een kerk in het zuidwesten.
Aan de zuidzijde van de bebouwwingsstroken en aan de
westkant liggen groene stroken.
3.Een ruim opgezet deel aan de westkant van Hoogte 80 tot
aan de Monnikensteeg. Hier staan villa’s op grote groene
kavels. Deze zijn vanuit de Monnikensteeg met 3 doodlopende dwarsstraatjes te bereiken.
Deze woningen worden omschreven als woondoeleinden met
behoud van landschappelijke waarden.
Ondanks deze status vormen zij een barriere tussen Hoogte
80 en Klarenbeek.
Het groen ligt verspreid over de wijk.

4.Het zuidwestelijk deel, Nieuw Monnikenhuizen.
Opgeleverd in 2001 ,gerealiseerd vanuit het stedenbouwkundige plan van landschapsarchitect Peter Lubbers.
Deze wijk wordt opgesplitst in twee woongebieden met een
ecologische verbindingszone. Deze zone verbindt de parken
Angerenstein en Klarenbeek en zorgt ervoor dat de groene
wig in tact blijft.

gebied 1

gebied 2

gebied 3

gebied 4

op deze luchtfoto uit 1950 is aan de wijze waarop de grond bouwrijp is gemaakt af te lezen
hoe de opbouw van de wijk zal zijn. Op het Vitesse terrein (vanaf 1915 op deze plek) in het
zuid westen zal in 2001 de wijk Nieuw Monnikernhuizen zijn gerealiseerd.

Huidige eigendommen:
Rood: Portaal
Oranje: Omnia

Geel: grond in eigendom van gemeente

structurerende hoofdopzet van de wegen

Beukenlaan

Doctor Schaepmanlaan
Zaslaan

Monnikensteeg

Burgemeester Bloemersweg

Rosendaalse weg

groenstructuurkaart uit groenplan Arnhem

Monnikensteeg
Weg met natuurlijke bermen en randen.
Plaatselijk begeleid door bomen en bossages

De Monnikensteeg is onderdeel van de vliegroute voor vleermuizen.
Daarom is het van belang de laanbeplanting aan te vullen.
Bij bossages is geen laanbeplanting nodig.
De ingangen naar park Klarenbeek meer open houden/ maken om de toegang
aantrekkelijker en duidelijker te maken.
Verder is er de wens om het fietspad zoals in het zuidelijk deel van de weg door
te trekken. Ook een vrijliggend wandelpad zou hier op zijn plaats zijn.
Op de maatregelenkaart staat deze weg voor 100% herstraten.
Dit is de gelegenheid om te proberen het gewenste profiel te realiseren.
De afdeling Stedenbouw en Landschap wil hier graag over meedenken.
Advies is om ook afdeling verkeer hierbij te betrekken.

Beukenlaan
Weg met natuurlijke bermen en randen met transparante
bossages en boomgroepen.
De dubbele beukenlaan dient te worden gehandhaafd.

Doctor Schaepmanlaan
Weg met structurerende bomenlaan en cultuurlijke bermen
Handhaven elementverhardingbij deel Rosendaalse weg?
Letten op voldoende hoogteverschil met trottoir ivm veiligheid voetganger

Burgemeester Bloemersweg
Deze weg zou het karakter kunnen krijgen van een weg door
het park.
Nu het in de maatregelenkaart is opgenomen voor 100%
herstraten of uitvullen is het een uitgelezen kans om de weg
op deze wijze in te richten. Dat wil zeggen, versmallen en
elementverharding toepassen.
Aftasten met bewoners of er behoefte is aan een eenvoudig
wandelpaadje in halfverharding in de berm.
Misschien kan de weg in zijn geheel ingezet worden als recreatieroute met alleen bestemmingsverkeer

Extra aandacht voor de toegangen naar
Hoogte 80, met name bij nat weer lastig
te belopen. Zorgen dat het ook voor
wandelwagens geschikt is.

De uitstraling van de Burgemeester Bloemersweg bij de splitsing met de Monnikensteeg heeft een te stenig beeld en geeft
niet het karakter weer van de rustige parkweg die het zou moeten zijn.
Integendeel, door de ruime opzet lokt het uit tot hoge snelheden.
Bij herinrichting aanpassen. Overleg met verkeer.

Rosendaalse weg
Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de ze plek bij het
Shell station groener in te richten.
Het geeft nu en erg stenig en verwaarloosd beeld in een
overigens groene zone langs de rand van Monnikenhuizen
zuid.
Kan misschien gekoppeld worden aan project particulier
opdrachtgeverschap?

Zaslaan
Het beeld van de Zaslaan is erg divers. Er zijn delen met een
groene uitstraling en delen waar de straat een stenig zelfs
verwaarloosde aanblik geeft. (steegje met garages).
Door gebruik te maken van de mooie plekken aan de zijkanten van de straat (parkje achter de containers) en hier de
nadruk op te leggen, kan dit beeld van de straat meer vergroenen.

Achter deze containers gaat een mooi parkje schuil. Doorkijkjes maken door terugbrengen hoogte beplanting.

Wijkdeel 1
Algemeen:
*De wegen zijn uitgevoerd in asfalt.
Het streefbeeld is om wegen in woonbuurten uit te voeren in
elementverharding.
Een groot aantal wegen in dit noordelijke woongebied staan
op de lijst om te worden versterkt met asfalt.
We willen ervoor pleiten om nu al te streven naar een omvorming van asfalt naar elementverharding en zodra op
plekken elders wegen aan onderhoud of vervanging toe zijn
dit consequent door te voeren voor de hele wijk.
* Alleen hoofdontsluitingswegen in asfalt.
*Door hoogteverschil aan te brengen tussen trottoir en
rijbaan zijn een aantal paaltjes en dergelijke in deze wijk
overbodig.
* Streven naar eenheid in straatmeubilair en alleen daar
toepassen waar het nog functioneel is.

gebied 1

Nadenken over terugbrengen specifieke bestratingsmaterialen of inzetten op geleidelijke omvorming naar
een beheertechnisch beter te onderhouden materiaal.

Het beeld is op deze kruising Merel?/ Zaslaan erg stenig. Door
de middenberm vanuit de Merelstraat te verlengen richting Zaslaan (eventueel met boom op eindpunt) zal dit deel een groener
aanzicht krijgen. Ook hier letten op voldoende hoogteverschil
tussen trottoir en rijweg.

Stimuleren aanplant hagen ter
voorkoming van een veelheid en
verscheidenheid van hekwerken en
schuttingen.

Door voldoende hoogteverschil trottoir/ rijbaan kan een aantal
paaltjes opgeheven worden. Op plaatsen waar de noodzaak lijft
bestaan kiezen voor vormgeving en eenvormigheid per wijkdeel
Deze eenvormigheid geldt voor alle buitenmeubilair.

De verscheidenheid in behandeling van boomspiegels draagt
niet bij tot een eenduidig en groen straatbeeld.
Kansen om te komen tot een straatgerichte aanpak onderzoeken.
Als bewoners boomspiegels niet gebruiken dan zelf inplanten
met een soort groenblijvende, bloeiende bodembedekker per
straat.

wijkdeel 2
algemeen
* Ook hier zijn wegen uitgevoerd in asfalt terwijl het streven
is om deze buurtwegen in elementverharding uit te voeren.
In de maatregelenkaart zijn een groot deel van deze wegen
opgenomen als 100% herstraten of uitvullen.
Voorstel: nu overgaan tot een uniforme elementverharding
en dit in de toekomst doorvoeren in de hele wijk.
* Groen ziet er in het algemeen goed uit.
Struwelen als heesters behandelen en graspercelen intensief maaien.Misschien in overleg met bewoners toevoegen
van functies op kleine schaal, bijvoorbeeld verblijf (banken,
tafels) of speelaanleidingen.

Functies en uiterlijk straatmeubilair kritisch bekijken en waar nodig versterken en verfraaien
of verwijderen.

Bij herstellen bestrating zorgvuldig omgaan met bestratingsmateriaal in eenzelfde uitvoering en kleur en
afgestemd op het gehele wijkdeel. Bij doorgaande wegen als een geheel behandelen.

Extra aandacht voor herinrichting terreintje bij poel, Ir. Schaepstraat.
Ook hier eerst mogelijke functies onderzoeken en daarop inrichting afstemmen.
Hierbij is ook het onderdeel ecologie
aan de orde. Daarnaast natuurlijk spelen,
verblijf enz.
Mogelijke plusplek.

Streefbeeld kwaliteit en beheer groen .

wijkdeel 3
Gezien de aard van de wijk als bewoning in landschappelijk
karakter ruim aandacht voor de kwaliteit van het landschappelijke groen. Deze wijk heeft de functie verbindend te
zijn tussen Hoogte 80 en Klarenbeek. Het groen als zodanig
beheren.

groene, landschappelijke karakter van de wijk bewaken als stapsteen tussen Hoogte 80 en Klarenbeek

wijkdeel 4
Nieuw Moonikenhuizen heeft een belangrijke groen (ecologische) verbindingsfunctie tussen Klarenbeek en Angerenstein. Zorgvuldig omgaan met bestaand groen.
Beheerplan volgen.

Waken voor dichtgroeien water. Riet tijdig inperken.

In stand houden groenstructuur.

park Roerdomplaan
Park ziet er over het algemeen goed uit. Goede mix tussen
natuurlijk beeld en functie als wandelpark.
Eventueel verblijfsfunctie vergroten door plaatsing bankjes?

Nadenken over functie bestratingsstrook. Ziet er nu verwaarloosd uit, opheffen en betrekken bij park?

goede verhouding natuurlijk beeld en
gecultiveerde beplanting

Tijdig terugzetten van beplanting in park om verhouting gewassen te voorkomen.

Kwaliteit groen bewaken, tijdig vervangen.

park Geelgorslaan
Groen ziet er over het algemeen nog goed uit maar zal in de
toekomst verjongd moeten worden. Eventueel wat fijnere ,
bloeiende soorten toepassen als bij park in Roerdomplaan.
Daarbij kan gedacht worden aan vlindervriendelijke beplanting om ecologische verbindingsfunctie te versterken.

Waken voor te hoge groenclusters, beeld open houden.

Vanuit Geelgorslaan zicht houden op park. Begroeiing niet te
hoog laten worden.

Hoogte 80
Park met boomgroepen en transparante onderbegroeiing.
Natuurlijk grasland beheer.?
Onderdeel groene verbindings structuur.

Oplossing zoeken voor noodzaak gebruik rijplaten . Denken aan
een structurele oplossing in de vorm van een bescheiden halfverharding. Greppel herstellen.
Zicht op park vanuit Zaslaan vrij houden.

Prima gebruik van natuurlijke materialen om ingang te versmallen. Overbodig straatmeubilair verwijderen.

uitzichtpunt en markante bomen
vrijhouden.

