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Een ecologisch stadspark in Zutphen, als een samenhangend
geheel, geconcretiseerd in 10 bouwstenen. Elk van de
bouwstenen vormt een kernproject dat de moeite waard is om
te realiseren.
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Voorwoord
Het voornemen van het college van B&W om de zone tussen het Waterkwartier, Helbergen,
de Zuidwijken en de laan naar Eme om te vormen tot een ecologisch stadspark, heeft
enthousiasme los gemaakt en veel ideeën gegenereerd.
Op basis van deze vele ideeën van betrokken burgers en organisaties over bestemming,
inrichting en beheer van het beoogde ‘Ecologisch Stadspark Zutphen’.
Wij, de Initiatiefgroep ecologisch stadspark Zutphen, bestaande uit een aantal bewoners en
belangstellenden, hebben de handen ineen geslagen om de vele ideeën te bundelen en te
structureren tot dit visiedocument.
De gemeente is heeft middels een bestuursopdracht een programmastructuur opgezet om
uitwerking van deze ideeën daadkrachtig op te kunnen pakken in een en onze groep heeft
daarin een ondersteunende en faciliterende rol gekregen.
Onze visie omvat een samenhangend programma met twaalf kernprojecten ofwel
bouwstenen. Wij stellen de gemeente voor om per kernproject nadere afspraken te maken
tussen gemeente en initiatiefgroep over verantwoordelijkheden, rollen en werkverdeling.
Zutphen, 20 maart 2013
Initiatiefgroep Ecologisch Stadspark Zutphen
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1. Inleiding
Sinds enkele jaren maakt de Stadspartij zich sterk om Zutphen een echt stadspark te geven
waar ecologie hoog in het vaandel staat. De aangewezen locatie daarvoor is de zone tussen
de Zuidwijken, Helbergen, het Waterkwartier en de Den Elterweg. De Stadspartij
organiseerde op 15 mei 2011 een wandeling door het gebied waaraan een groot aantal
belangstellenden deelnam. Daar bleek ook dat er voldoende animo was voor een
burgerinitiatief met als doel in dialoog met organisaties van omwonenden, bedrijven en
belanghebbenden zoveel mogelijk goede ideeën over de inrichting van het groengebied
inventariseren. De oprichting van de Initiatiefgroep Ecologisch Park Zutphen was in de
nazomer van 2011 een feit. De groep – die overigens organisch van opzet is – bestaat uit een
aantal bewoners van de Zuidwijken, deskundigen, vrijwilligers en vertegenwoordigers van
De Kaardebol en Transition Town Zutphen.
Inmiddels wordt het idee voor een ecologisch stadspark in Zutphen breed gedragen en ook
in het huidige collegeakkoord is het toekomstige ecologisch stadspark benoemd, maar niet
verder uitgewerkt. Door de bezuinigingen lijkt de prioriteit van de gemeente in eerste
instantie bij andere zaken te liggen.

1.1. De geboorte van een idee
Eén van de eerste discussies in de initiatiefgroep ging over: voor wie en van wie is het park?
Er duiken af en toe ideeën op die getuigen van grote liefde voor dit park en die beogen om
dit park ‘in de wijde omgeving’ meer bekend te maken, bijvoorbeeld door toeristen uit de
binnenstad hierheen te trekken. Toch denken we dat dit een groenzone is met mooie
kwaliteiten, maar met slechts duidelijke aantrekkingskracht en betekenis voor de direct
omwonenden en de omliggende bedrijven. Wat ons betreft richten we ons dan ook op
omwonende bewoners en bedrijven uit de Zuidwijken, Waterkwartier en Helbergen. Alleen
de Kinderboerderij en duurzaamheidscentrum De Kaardebol kunnen een ruimer
verzorgingsgebied bedienen (zoals families en schooljeugd uit de hele stad). Ondernemers
met ideeën voor duurzaamheidscentrum De Kaardebol zien soms perspectieven die de
wijken te boven gaan. Die beoogde recreatieve functies mogen niet tot gevolg hebben dat
kwaliteiten als stilte en natuurbeleving ‘in het ongerede geraken’.

1.2. Het Ecologisch Stadspark
Het gebied waar we ons met ons initiatief op richten is het groene gebied tussen de dijk
langs de IJssel, de flats van Helbergen, het Waterkwartier, de Den Elterweg (N348) en de
Zuidwijken. Het gaat om een gebied met zeer verschillende functies, zowel recreatief als
bebouwing en zelfs in de huidige situatie waterwinning. Ook de grote Vijver rekenen wij
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ertoe. Er zijn sportvelden, wandelgebieden, zonneweiden, volkstuinen, een kinderboerderij,
een centrum voor duurzaamheid, school- en jeugdtuinen, een skatebaan en een hospice,
akkers en een paardenwei en zelfs een aantal nagebouwde vroegmiddeleeuwse boerderijen.
Het totale gebied is ongeveer 70 ha groot. Toch maakt het vooral een versnipperde indruk,
mede door een aantal wegen die door en langs het gebied lopen. De groenstrook is van
bovenaf weliswaar duidelijk herkenbaar in het landschap, maar wordt nu door veel
wijkbewoners veel te weinig als park beleefd, en zeker niet als hun park (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1: De contouren van het ecologisch stadspark

1.3. Op de bres voor het park
Samenhang brengen in het park, het park dichter bij de mensen brengen en het park een
meer ecologische functie geven zijn drie belangrijke motieven voor de initiatiefgroep om op
de bres te springen voor het park. Het park verkeert immers niet in rustig vaarwater; De
gemeente voert momenteel bezuinigingen door die rechtstreeks gevolgen zullen hebben
voor de Kinderboerderij, voor duurzaamheidscentrum De Kaardebol en voor het beheer als
geheel. Daar komt bij dat het sportpark Helbergen in 2012 dicht gaat en bekend is dat het
Vitensterrein in 2015 van functie gaat veranderen. Er staat dus veel op stapel dat de functie
van het park aantast of juist versterkt, al naar gelang hoe de veranderingen worden
ingestoken. Er is dus voor de Initiatiefgroep veel werk aan de winkel.

1.4. Naar een samenhangende visie
Als een van de eerste activiteiten hebben wij een openbare bijeenkomst belegd met alle
groepen en organisaties waarvan wij vermoedden dat zij belang hebben bij een concrete
toekomst van het park. In totaal kwamen daar ruim 40 omwonenden en organisaties op af,
waaronder ook wethouder Hans la Rose, als toehoorder. Die avond gebruikten wij om zoveel
mogelijk ideeën over de functies van het park los te maken. Dat lukte ruimschoots (zie
bijlage 2).
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Met die ideeën hebben wij een eerste aanzet tot onze visie opgesteld. Met financiële hulp
van de KNHM, die actief aan onze groep deelneemt, hebben een landschapsarchitecte en
een vormgever van ARCADIS onze visie op uitstekende wijze gevisualiseerd. ( Zie afbeelding
2).

Afbeelding 2: Visiekaart (schetsontwerp) ecologisch stadspark

Over deze eerste aanzet van onze visie organiseerden wij een tweede avond, deze keer
aangekondigd in de krant en bijgewoond door meer dan 50 belangstellenden. Dat leverde,
naast opnieuw veel ideeën, ook veel enthousiaste reacties op (zie bijlage 2). Alle ideeën zijn
geordend tot het voorliggende eindproduct: een schetsontwerp voor het park en dit
document als verwoording hiervan.
Deze aanzet tot onze visie blijkt naadloos aan sluiten op de Groenatlas Zutphen (concept,
2011, zie bijlage 3) waarin het belang groen voor een leefbaar Zutphen voor zowel mens als
dier, de visie op de verschillende groene delen en aanbevelingen staan beschreven,
bijvoorbeeld bij de beschrijving van de Landschappelijke groengordel (bijlage 3; blz. 38 en
39). In de strategie bij samenwerken aan het groen worden tevens als uitgangspunten
genoemd: integrale afstemming, continuïteit, koppeling van belangen, promotie van het
groen en samenwerking & uitvoering op basis van vertrouwen.
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1.5. Van visie naar realisatie
Voor de realisatie gaan wij uit van drie principes: Ten eerste; voor een goed plan met
draagvlak komt altijd geld, zo niet vandaag, dan morgen. Ten tweede; niet alle wensen
hoeven veel te kosten en ten slotte; wij als burgerinitiatief en de gemeente dienen samen bij
te dragen aan het eindresultaat.
Naast de openbare bijeenkomsten die we organiseerden voor omwonenden en
stakeholders, zijn er zijn veel contacten gelegd en waren leden van de initiatiefgroep
betrokken bij diverse bijeenkomsten. Inmiddels hebben wij vele gesprekken gevoerd met
veel burgers en partijen en hen betrokken bij de vorming van visie en draagvlak voor dit
park. Tijdens twee bijeenkomsten hebben we de behoefte van belangstellenden gepeild en
suggesties op allerlei gebieden genoteerd. Er zijn heel veel ideeën, maar tegelijk is het vaak
onhelder hoeveel mensen die nu willen of ergens belang bij hebben. Wij toetsen deze
ideeën daarom een of meer keren door ze te bespreken in de diverse wijkbeheerteams.
Daarbij gaat het vooral over de behoefte aan bepaalde fiets- en wandelverbindingen, wel of
geen uitbreiding van de skatebaan, hondenlosloopgebieden, speelgelegenheden, plaatsing
van bankjes, en belangstelling voor groenadoptie en stadslandbouw. Ook is de gedachte dat
het park bij veel omwonende relatief onbekend is. Gesprekken in de wijkbeheerteams
kunnen dat verbeteren. Maar vooral een betere inrichting van het park zelf draagt daartoe
bij. Gedachten die vaak terug komen en goed in de tijdsgeest passen zijn het stimuleren van
bewonersbetrokkenheid, het bieden van mogelijkheid voor stadslandbouw, groenadoptie,
volkstuinen etc. En het meer bieden voor de jeugd (achter de smartphone en de pc vandaan:
speelplekken, skatebaan, etc). Mogelijk kunnen we naar enkele gerichte werkgroepen van
bewoners toewerken, bijvoorbeeld op het gebied van natuurspeelplekken, en
stadslandbouw/eetbaar groen.
Begin november 2012 hebben we met een groep genodigden, bestaande uit beleidsmatige
denkers en ondernemers van zowel commerciële als maatschappelijke organisaties, op de
Floriade een Insperience-bijeenkomst georganiseerd met als centrale vraag: “Hoe zou het
park kunnen bijdragen aan een duurzamer Zutphen?”. Het resultaat hiervan vindt u beknopt
beschreven in hoofdstuk 6 van deze visie.
Ten slotte bleek op de Dag van de Duurzaamheid in 2012 dat onze ideeën aanspreken: onze
visie kreeg een eervolle juryvermelding voor de toekomstprijs en een hoge publieksnotering.
Onze visie hebben we, in concept, medio 2012 gepresenteerd aan de gemeenteraad, waar
we veel waardering en steun ondervonden. Wethouder La Rose zegde toe met ons te
overleggen over hoe deze visie in de praktijk gestalte kan krijgen. Dat heeft geleid tot
afstemming op ambtelijk niveau en tot de toezegging dat de gemeente een programma zal
opzetten dat aangeeft hoe de verschillende bouwstenen uit onze visie in een nauwe
samenhang tussen gemeente en burgerinitiatieven kunnen worden uitgevoerd. Binnen de
gemeente is daarvoor in het najaar van 2012 een bestuursopdracht en een
programmastructuur opgezet. Met deze programmastructuur wordt de implementatie van
deze visie gefaseerd in stappen, wat een interactief traject is met verschillende partijen.

8
De volgorde van realisatie van de diverse projecten, ofwel bouwstenen, wordt deels
ingegeven door ontstane urgentie en kansen die zich voordoen, en deels door wat
betrokkenen bij het park; burgers, omwoners, ondernemers, participanten zelf willen
prioriteren .

1.6. Een vliegwiel voor duurzaamheid
De ideeën van de Initiatiefgroep zijn tot nu toe vooral groen en ruimtelijk van aard. Maar die
ideeën plaatsen wij graag in het bredere verband van duurzaamheid. Wij zien mogelijkheden
(en ook de noodzaak) om daarnaast initiatieven te nemen die betrekking hebben op de rol
die het Stadspark kan spelen in de verduurzaming van Zutphen.
Kern van die rol is dat een duurzaam park moet steunen op een stevig en permanent
draagvlak onder omwonenden, bedrijfsleven en de plaatselijke politiek (duurzaam
draagvlak). Daarnaast dient het park een bijdrage te leveren aan de bewustwording van en
het werken aan de zelfvoorziening van de stad, zoals het lokaal produceren van voedsel,
energie en schoon water, en aan de milieu- en natuurbewustzijn van haar inwoners. Pas als
de bijdrage van het park aan de verduurzaming van de stad groter is dan omgekeerd, levert
het park een werkelijke bijdrage aan duurzaamheid.

1.7. Duurzaam draagvlak
Een duurzaam draagvlak voor het park ontstaat als mensen het park weten te vinden
en vervolgens weten te waarderen. Behalve de aanwezigheid van bewegwijzering en
aantrekkelijke toegangen, moet er ook wat te doen zijn. Bezoekers willen ook wat
kunnen consumeren. Deze eigenschappen zijn eenvoudig samen te vatten onder de
noemers ‘Routing’, ‘Reuring’ en ‘Koffie’.
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2. De uitgangssituatie: te weinig natuur en te weinig
samenhang
In het boekje van het IVN over het David de Gorterpad wordt het belang van het park als
volgt omschreven:
“De groenzoom met een grootte van ongeveer 15 ha1 was oorspronkelijk onderdeel van een
uitgestrekt rivierenlandschap dat is gevormd door het meanderen van de IJssel. De
groenzoom is heel belangrijk voor planten, dieren en insecten omdat deze zich hierlangs
kunnen verplaatsen vanaf de IJssel met zijn uiterwaarden naar het landelijk gebied ten
oosten van Zutphen en Warnsveld. Dit is hard nodig om uitsterven te voorkomen van planten
en dieren door versnippering van hun leefgebied. Tevens kan de stadsmens zich ontspannen
in deze groenzoom: hij kan er wandelen en van de natuur genieten, een buitensport
beoefenen of zwemmen in het Graaf Ottobad”.

2.1. Behoefte aan samenhang
Er is geen ‘huisstijl’; een stijl van herkenbare elementen waardoor je weet dat je steeds in
hetzelfde park bent. Wanneer we met een kritische blik door het gebied lopen valt vooral op
dat het park vooral een losse verzameling ‘groene kamers’ is, versnipperd door autowegen
en met elk een totaal verschillende functie, een verschillend gebruik, en een verschillend
landschapsbeeld. De eenheid is ver te zoeken. Langs de verbindende watergangen (‘laken’)
loopt een fietspad welke net niet doorloopt naar de IJsseldijk. Soms staan er geen bomen
naast, dan weer wel. Soms ligt er een natuurvriendelijke oever, meestal niet. Er komen
allerlei gefragmenteerde bomenlanen voor: soms platanen (tegen Helbergen aan), soms
kleine beukjes (ter hoogte van de kinderboerderij) soms essen (Weg naar Vierakker) soms
eiken (Laan naar Eme), soms populieren (achterzijde flats Beethovenlaan) etc. Verhardingen
en semiverhardingen hebben geen enkel verband met elkaar. Met deze gebreken heeft het
park ook weinig identiteit. De onbrekende eenheid van het park is een terugkerend thema.
Het is een sterk door wegen doorsneden gebied met elk een eigen inrichting, beheer en
gebruik. Zowel op het gebied van ontwerp, huisstijl, entrees etc. kan daar veel aan
verbeteren. Die eenheid kan ook een organisatie en exploitatiepoot krijgen indien ervoor
wordt gekozen om dit gebied als een geheel te gaan beheren en exploiteren.

1

Dit moet een rekenfout zijn. De werkelijke oppervlakte is ongeveer 70 ha.
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3. De bouwstenen
In onze visie is het stadspark een samenhangend geheel met een ecologische functie. Deze
visie hebben we geconcretiseerd door 10 bouwstenen te benoemen waardoor de
samenhang in het gebied groter wordt de ecologische functie van het park verbetert, en een
duurzamer stadspark wordt. Elk van de bouwstenen vormt tevens een kernproject dat de
moeite waard is om te realiseren.

3.1. Fietsschakels
Op dit moment is er een fietspad tussen het Graaf Ottobad en de Harenbergerweg: het Jelle
Zijlstrapad. Er is ook een fietspad vanuit de Zuidwijken naar de Weg naar Eme. Maar er is
géén fietspad tussen de Harenbergweg en het fietspad vanuit de Zuidwijken. Wie beide wil
befietsen, moet buiten het park om rijden. Je kunt het park zo niet in de volle lengte
beleven. Je kunt niet van De Kaardebol naar de kinderboerderij fietsen. Dat vinden we een
gemis. Er is ook geen verbinding tussen de Weg naar Eme en de IJsseldijk bij het gemaal. In
onze visie zijn de ontbrekende delen toegevoegd. Door over de gehele lengte
natuurvriendelijke oevers aan te leggen worden de laken beter herkenbaar als
samenhangend geheel. Bovendien geeft het een leuker beeld en neemt de ecologische
waarde van de laken enorm toe. En het is veiliger voor kinderen.

3.2. Natuurspeelplekken
In het park is al één natuurlijke speelplek: in de voormalige kwekerij tegenover De Kaardebol
aan de andere kant van het water. Het is de eerste van Zutphen. Maar wij zien meer
mogelijkheden. Daarom hebben wij op de visiekaart een aantal zoekgebieden aangegeven,
zoals op het sportpark Helbergen of in de noordpunt van de Vijver. Voorwaarde is wel dat
bewoners individueel of gezamenlijk een initiatief nemen. Er moet wel behoefte zijn aan
zo’n nieuwe natuurlijke speelplek.

3.3. Bos-& beplantingsstructuren
Elke natuurlijke bosrand heeft een overgang van bos, via struiken en hoge en lage kruiden
naar het omringende grasland. In het park zijn de overgangen tussen bosjes en grasland
onnatuurlijk scherp. Maar juist in die mantels (de struiken) en zomen (randen van hoger
opgaande kruiden) wemelt het van de vogels, de bloemen en insecten. Wij willen dat de
bosjes worden voorzien van zachte, ecologisch waardevolle overgangen.
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3.4. De Kaardebol, centrum voor ontmoeting
Duurzaamheidcentrum De Kaardebol en het terrein er omheen krijgt, als het aan de
gemeente ligt, in de nabije toekomst een andere invulling. Het centrum moet op eigen
kracht verder. Wij willen graag dat het een centrum voor ontmoeting en activiteiten wordt,
dé centrale plek in het park waar mensen samenkomen en genieten.
Het terrein is al heel behoorlijk ingericht voor allerlei doelgroepen. Wij zien De Kaardebol
min of meer als het centrumhuis van het park. Nu is het wel erg afgesloten. Het zou een veel
opener karakter kunnen krijgen door de inrichting te veranderen, door een deel van de
beplanting langs de Harenbergweg te verwijderen, en door één of meer extra ingangen aan
te brengen.
Als Initiatiefgroep hechten wij zeer aan het voortbestaan van De Kaardebol en de
kinderboerderij de Schouw. De Kaardebol dient zijn belangrijke functie voor natuur- en
milieueducatie te behouden en, veel meer dan nu het geval is, een ontmoetingsplek te
worden voor alle Zutphenaren. In de toekomst kan mogelijk ook het beheer van het park
vanuit De Kaardebol plaatsvinden. Voor dit centrum formuleerden wij een toekomstvisie,
deze is bijgevoegd als bijlage 1. Om de daad bij het woord te voegen zoeken wij in de
consultatiefase van de gemeentelijke inschrijving voor dit project, dan ook partners bij:
ondernemers, vrijwilligers en organisaties die, in een juiste samenhang, onze visie op De
Kaardebol kunnen invullen. Wij hebben daarover inmiddels gesproken met ondernemers die
iets met De Kaardebol willen. Een aantal van hun ideeën sluit goed aan op wat wij voor ogen
hebben met het park. Maar ook na de definitieve inschrijving in 2013 willen wij als
initiatiefgroep betrokken blijven bij dit project en de participanten in De Kaardebol blijven
adviseren en waar mogelijk samen verdere initiatieven nemen voor een prachtig,
samenhangend ecologisch stadspark.
Het gebouw wordt in onze visie geëxploiteerd door een horecaondernemer met een ideële
doelstelling ten aanzien van duurzaamheid en sociale werkgelegenheid. Daarnaast blijven
natuur- en milieueducatie en leren voor duurzaamheid belangrijke functies van het gebouw
en het buitenterrein. Er blijft plaats voor de jeugdtuinen en voor de vele vrijwilligers die bij
De Kaardebol betrokken zijn. Ook het initiatief van de Stichting Erve Eme om de
(nagebouwde) middeleeuwse boerderijen meer onder de aandacht te brengen spreekt ons
erg aan.
Niet uit te sluiten valt dat voor een goede exploitatie meer ruimte is benodigd dan nu
beschikbaar. Als de zuidelijke oefensportvelden vrij zouden komen, kunnen deze bij de
activiteiten op De Kaardebol worden betrokken. Dat kan zelfs nodig zijn voor een duurzame
exploitatie ‘op eigen benen’ voor De Kaardebol en/of Erve Eme. De Kaardebol beschouwen
wij als een kernproject voor de toekomst van het park.
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3.5. Natuurvriendelijke oevers
De huidige oevers van de Schouwlaakse beek en de Onderlaatse Laak zijn kaal, steil en
ecologisch vrijwel zonder waarde. De natuurvriendelijke oevers bieden schuil- en
nestelgelegenheid voor watervogels en er kunnen bijzondere planten groeien. De oevers
helpen bovendien om het water te zuiveren.

3.6. Natuur en park op Helbergen
Eén van de directe aanleidingen voor de Initiatiefgroep om de plannen voor het park anno
2011 concreet te maken is de wens te voorkomen dat de nu nog onbebouwde grond wordt
benut als bouwlocatie. Het oorspronkelijke plan voor grootschalige woningbouw op het
terrein van sportpark Helbergen (uiterst links op de visiekaart) is vanwege de ingezakte
huizenmarkt voorlopig van tafel. Mogelijk komt er wel een beperkt aantal dure woningen
vanwege de ingecalculeerde opbrengsten. Er is een aantal ideeën voor dit gebied,
waaronder een stadscamping. Theoretisch is de grond hier te duur voor, maar misschien
biedt het uitblijven van alternatieven (tijdelijke) mogelijkheden. Een aantal grotere huizen in
het groen lijken het meest kansrijk als bestemming.
Helbergen vormt, direct gelegen aan de IJssel, de toegangspoort tot het ecologisch
stadspark, en is daarom van doorslaggevend belang voor de toegankelijkheid van het park.
Met name de binnenstad, het stadscentrum zou toegang tot het park kunnen worden
verkregen door een wandel- en fietsroute langs de IJssel te maken naar het stadspark. Ook
een kleine haven, of alleen maar een luwe invaarplek voor kano’s en kleine bootjes vanaf de
IJssel zou de toegang tot het ecologisch stadspark kunnen vergroten. In het plan over de
Stad aan de Rivier is hier nu nog geen aandacht voor. Dit plan beschrijft nu de ontwikkeling
van de IJsselkade langs het Noorderhavengebied tot aan de Bult van Ketjen en de
Vissershaven, wat een gemiste kans voor het ecologisch stadspark zou betekenen.
Het Parkbelang voor de omliggende wijken en bewoners is een zo groen mogelijke invulling
waarbij zeker een of twee Oost-West blauwgroene stevige verbindingen met een wandel- en
fietspad in het plan worden opgenomen. De populierenrij vormt nu een barrière tussen het
park en de IJssel en vraagt om een andere invulling: Vanaf de stadskant wil je immers meer
dan nu de aanwezigheid van de IJssel kunnen ‘beleven’, vanaf de dijk wil je het stadspark in
kunnen kijken.
In de tussentijd, zolang de kavels niet zijn verkocht, zullen goed uitgekiende tijdelijke
invullingen het gebied recreatieve waarde moeten geven. Met de meer permanente
groenblauwe structuur van het gebied en het fietspad naar de dijk kan alvast worden
begonnen. Vooral de blauwgroene structuur geeft het gebied alvast een economische
waarde, en dat helpt om kopers aan te trekken. Ondertussen stijgen ook de waarde van de
omliggende huizen en de gebruikswaarde voor bewoners.
Voor de toekomst van het sportpark Helbergen is door een omwonende een eigen website
in de lucht gebracht. Wij onderhouden daar nauwe contacten mee .
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3.7. Herkenbare Entrees
Het park heeft veel ingangen en toch zijn die lang niet altijd bij iedereen bekend. Om de
herkenbaarheid te vergroten bepleiten wij dat er bij de ingangen herkenbare elementen
komen, te beginnen bij de belangrijkste ingangen. Wij denken aan halfronde muurtjes die
door buurtbewoners en andere vrijwilligers worden gestapeld van afvalstenen. Elk muurtje
wordt anders en toch zijn ze herkenbaar als toegangspoort tot het gebied.

3.8. Natuurvriendelijk beheer van bos singels en grasland
Mantels en zomen kan je maken door het beheer van kappen en maaien aan te passen. En
hoewel er al het nodige aan ecologisch beheer gebeurt, is er nog veel winst te behalen door
het huidige beheer te optimaliseren voor de planten en dieren die er (kunnen) leven. Ook
zou het ecologisch enorm waardevol zijn als het maaien voortaan niet met machines, maar
met een echte schaapskudde gebeurt. Er is geen plaats voor een permanente schaapskudde,
maar je kunt een schaapskudde tegenwoordig ook voor een paar weken huren, met
schaapsherder en al. Dat levert ecologisch verrassend leuke resultaten op en het is natuurlijk
leuk om te zien.
Ook zouden sommige strak gemaaide grasvelden minder vaak gemaaid kunnen worden. Van
gazon tot bloemenweide. Dat gebeurde onlangs al op de bloemenweide bij de skatebaan, en
in het parkje bij het gemaal Helbergen, met een mooi resultaat.
Op dit moment wordt een deel van de groene onderhoudswerkzaamheden met licht
verstandelijk gehandicapte mensen uitgevoerd door Stichting Zozijn. Het
werkvoorzieningenschap Delta ziet eveneens kansen om mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt in te zetten voor het beheer van het park. Van daaruit kunnen hun
werknemers via een re-integratietraject en onder begeleiding doorstromen naar functies
buiten het stadspark. Mogelijkheden zijn onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen,
terreinen, voorzieningen, paden, afrasteringen, speelvoorzieningen, meubilair, etc. Maar
ook eventuele andere dienstverlening op het gebied van schoonmaak, catering, toezicht,
etc.

3.9. Stadslandbouw, volkstuinen en eetbaar groen
Op dezelfde manier hebben wij op de kaart een aantal gebieden gezet die zich lenen voor
stadslandbouw. Ook hiervoor is het nodig dat er behoefte aan is en dat bewoners zelf het
initiatief nemen. Stadslandbouw is een vorm van kleinschalige tuinbouw door omwonenden.
Bewoners van de omringende wijken kunnen er gezamenlijk of individueel hun bloemen,
bonen of aardbeien kweken. Zo komt de voedselvoorziening dicht bij de mensen zelf. Het
volkstuincomplex naast het Vitensterrein blijft zoals het is en ook de bestaande Pluktuin van
Jan van Arragon past prima in ons plan. Een nog simpeler manier is om vrucht- en
fruitdragende bomen en struiken in het bestaande bosplantsoen of op grasvelden te
verwerken. Daarvan mag dan door omwonenden geoogst worden.
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3.10. Wandelschakels
Ook in het wandelpadennet zijn er ontbrekende schakels. In onze visie komen er
wandelpaden over het schouwpad langs de Onderlaatse Laak tussen de Harenbergweg en de
Weg naar Vierakker (langs het Vitensterrein), van de Weg naar Vierakker naar het witte
bruggetje en over het huidige sportpark Helbergen (als een onderdeel van een tijdelijke
recreatieve infrastructuur). Ook is het denkbaar dat enkele paden over het
volkstuinencomplex worden opengesteld voor wandelaars.

15

4. Bijzondere projecten
-

De Kinderboerderij
Het Vitensterrein; Eventuele herbestemming of (gedeeltelijke) herinrichting

4.1. De Kinderboerderij
De kinderboerderij willen wij graag voor het park behouden. De kinderboerderij is belangrijk
voor de door ons gewaardeerde natuureducatie. De Stichting Vrienden van de
Kinderboerderij heeft voor de toekomst van dit gebiedsdeel een plan uitgewerkt en is druk
bezig om deze om te zetten in daden. Als Initiatiefgroep volgen wij dit plan, waarbij wij het
initiatief laten bij de genoemde Stichting.
Het terrein rond de kinderboerderij geeft een heel wisselend beeld; soms een
plantsoenbeheer (door de gemeente) waarin steeds groepen struiken hol worden gekapt,
soms ook hele mooie natuurlijke struwelen zoals rond het weiland met de lakenvelders. De
wandelpaden zijn erg in zichzelf gekeerd en het geheel doet wat hokkerig aan door de hekjes
en begrazingsgebiedjes.

4.2. Het Vitensterrein
Het waterleidingbedrijf Vitens zal in 2015 het oppompen van grondwater in het stadspark
stoppen. Zoveel is duidelijk. Maar minder duidelijk is wat er met de gebouwen en het
Vitensterrein gaat gebeuren. De laatste berichten zijn dat een deel van het terrein in 2015
beschikbaar komt en mogelijk aan de gemeente wordt verkocht. Het terrein ligt goed
ontsloten in het hart van het park en kan enorme kansen bieden voor nieuwe nutsfuncties
(b.v. uitbreiding tuinen, inrichting van (natte) speelnatuur of uitbreidingsruimte voor de
toekomstige functies die aan De Kaardebol en Erve Eme zijn gelieerd. Het parkbelang is dat
ten minste de gebouwen worden afgebroken en dat de ruimte aan het park wordt
toegevoegd.
De Initiatiefgroep wil t.z.t. met een voorstel komen hoe het terrein het beste voor het park
en voor de gemeenschap kan worden ingezet. Zo’n keuze moet goed worden overwogen,
want het Vitensterrein ligt in het hart van het park en dicht bij De Kaardebol. Afstemming
met de nieuwe functies van De Kaardebol is dus nodig. Tegelijkertijd is duidelijk dat het
vrijkomen van (een deel van) het Vitensterrein een mooie kans biedt om het park te
versterken.
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5. Visie op de overige deelgebieden
Naast de 12 kernprojecten ofwel bouwstenen in onze visie (h)erkennen we nog een
aantal andere deelgebieden binnen het park, te weten:
-

Het parkje tussen de Berkelmonding en de Schouwlaak
De groenstrook langs de Beethovenflats
De Bloemenweide aan de Emmerikseweg
De zone langs de weg naar Vierakker
De groenzone langs de laan naar Eme ter hoogte van de bijenstal
Omgeving van de vijver

5.1. Het parkje tussen de Berkelmonding en de Schouwlaak
Het parkje tussen de Berkelmonding en de Schouwlaak, bij het gemaal ‘Helbergen’ en bij de
Rietbergstraat wordt druk gebruikt als wandelgebied met hondenlosloopfunctie.
Architectonisch is het mooi aangelegd met natuurlijke struikvakken en ook enkele solitaire
bomen in het gras. Over het algemeen vinden wij het mooi en functioneert het goed. Wel is
er ruimte voor een natuurvriendelijke oeverinrichting aan de zuidzijde van de Berkel en is er
een natuurlijker grasveld mogelijk (inmiddels zo beheerd door de gemeente). Het fietspad
zien we graag doorgetrokken langs de zuidzijde van de Schouwlaak naar het
waterschapsgemaal (dat kan door de weg naar het parkeerterrein door te trekken om het
huis en het gemaal heen, met een oprit naar de dijk).

5.2. De groenstrook langs de Beethovenflats
De smalle stroken langs de flats aan de Beethovenlaan en langs de Schouwlaak bestaan uit
kaal gras met betonnen beschoeiing langs het water en een populierenrand. Volgens ons kan
dit veel interessanter (en onderhoudsvriendelijker) worden door ofwel bewonersadoptie
(bloementuinen, met wat moestuinen) ofwel ruimte voor glooiende natuurvriendelijke
oevers (langs het Laakgedeelte). Tevens is er dan meer eenheid met de natuurvriendelijke
oevers in de Tichelkuilen, en levert het waterbergingsruimte, wat weer een
waterschapsbelang is.

5.3. De bloemenweide aan de Emmerikseweg
De bloemenweide, een hooiland aan de andere zijde van de Emmerikseweg, komt te weinig
uit de verf en verdient meer aantrekkingskracht. Een optie is bijvoorbeeld de uitbreiding van
de beplanting aan de kant van de rotonde in de Laan naar Eme en Emmerikseweg. De
onduidelijke wandelpaden hebben (westwaarts) een lastige aansluiting en vragen om een
helderder structuur.
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5.4. De zone langs de weg naar Vierakker
De zone langs de Weg naar Vierakker is nu een klassiek stadsrandgebied met allerlei
bijbehorende functies en kenmerkende rommeligheid: een hondentrainingsveldje, een
volkstuinencomplex, een desolaat en omhekt waterwinningsterrein, verspreide oude en
nieuwere huizen langs de oude weg, de Joodse begraafplaats die een wat verwaarloosde
indruk maakt, een paardenweitje, wat oude landschapselementen. De grootste schat is hier
het historische landschap met de oude hoogteverschillen (laag langs de laak en de hoge
oude akker met de Pluktuin).
Ons idee is om langs de watergangen natuurvriendelijke oevers te maken met verbredingen
(riet en waterplanten in zomen) en de oude steilranden (langs het hondenveldje en de
paardenwei weer te beplanten met ‘veekerende struiken’ zoals meidoorn en sleedoorn
(landschapsherstel). Extra bomen langs de weg naar Vierakker brengen ook hier de
lanenstructuur terug en door aanleggen van een fietspad langs de Plukakker en het
Vitensterrein is het mogelijk het hele park per fiets te doorkruisen. De bestaande functies
kunnen wat ons betreft hun plek houden. Het einde van de weg leent zich om iets meer
vorm te geven als een ‘bijzondere plek’ waar je bv. mag barbecueën, of lekker kunt zitten
met uitzicht over het water.

5.5. De groenzone langs de laan naar Eme ter hoogte van de bijenstal
De groenzone langs de Laan naar Eme ter hoogte van de bijenstal is eigenlijk de enige plek
waar heel weinig functioneel gebruik van wordt gemaakt en waar natuur de overhand heeft.
Met mooie waterpartijen, natuurvriendelijke oevers, bos en wat wandelpaden rond de
bijenvereniging. Wat ons betreft verandert hier niets aan. Het zou als ‘rustgebied voor
dieren’ intact moeten blijven.

5.6. Omgeving van de vijver
De omgeving van de Vijver is ingericht met een strakke padenstructuur en strak gemaaide
grasvelden. Dit kan volgens ons goedkoper qua onderhoud, aantrekkelijker en meer in
overleg met de omwonenden. Er is ruimte voor stadslandbouw, natuurvriendelijke oevers,
meer beplantingsgroepen en een beter ecologisch beheer.
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6. Een duurzaam stadspark
Wij zien mogelijkheden (en ook de noodzaak) om initiatieven te nemen die
betrekking hebben op de rol die het Stadspark kan spelen in de verduurzaming van
Zutphen. Kern van die rol is dat een duurzaam park moet steunen op een stevig en
permanent draagvlak onder omwonenden, bedrijfsleven en de plaatselijke politiek
(duurzaam draagvlak). Daarnaast dient het park een bijdrage te leveren aan de
bewustwording van en het werken aan de zelfvoorziening van de stad, zoals het
lokaal produceren van voedsel, energie en schoon water, en aan de milieu- en
natuurbewustzijn van haar inwoners. Pas als de bijdrage van het park aan de
verduurzaming van de stad groter is dan omgekeerd, levert het park een werkelijke
bijdrage aan duurzaamheid.

6.1. De Kaardebol als duurzaamheidscentrum
Vanaf de oprichting vervult het milieucentrum Der Kaardebol een belangrijk functie
in leren voor duurzaamheid in de gemeente Zutphen, of het nu om afvaleducatie
gaat of om natuureducatie in de jeugdtuinen. Nu de Kaardebol een andere financiële
opzet en een ander beheer krijgt , achten wij het van belang dat de
duurzaamheidseducatie op de ene of de andere manier een vervolg krijgt. En ook
verwachten wij dat de gemeente haar taak op het gebied van natuur- en
milieueducatie blijft inzien. Het kunnen in de nieuwe situatie wel andere
arrangementen zijn, dan nu. Bijvoorbeeld meer projectgewijs, betaald uit publieke
én private gelden. De Kaardebol kan dan de uitvalsbasis voor deze educatie zijn,
zonder dat de medewerkers op de loonlijst van de gemeente staan.

6.2. De zelfvoorzienende stad
Het Stadspark zal nooit de hele bevolking van Zutphen kunnen voeden, maar een
kleinere bijdrage is wel mogelijk. Wij zien zowel mogelijkheden op het gebied van
voedsel als van energie.
Door op één of op beide terreinen bij te dragen nemen de transportafstanden af.
Transport is in beide sectoren een van de meest belastende factoren voor het milieu.
Ook neemt de betrokkenheid van de stad bij de voedselvoorziening respectievelijk
de energievoorziening toe. Je kunt immers zelf zien waar en hoe het voedsel wordt
verbouwd of de energie wordt opgewekt.
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In het Stadspark wordt ook nu al op een duurzame manier voedsel verbouwd: de
biologische Pluktuin van Jan van Arragon. Aan de Weg naar Vierakker. Zijn
producten worden in de directe omgeving afgezet, voor een deel op de
zaterdagmarkt. Een ander deel wordt door abonneehouders geoogst. Kortom, de
Pluktuin voldoet al helemaal aan de gedachte aan verantwoord voedsel dat direct
aan de bewoners van de stad wordt geleverd.
Maar er zijn meer mogelijkheden. Neem bijvoorbeeld het voorstel van Pluk de Stad
en Transition Town Zutphen om fruit- en notenbomen in het park te planten. Neem
ook het voorstel van Atelier 3D en de Reggestroom om met leerlingen in Helbergen
op tijdelijk braakliggende grond voedsel te verbouwen. Voedsel dat zijn weg kan
vinden naar de toekomstige horeca in De Kaardebol en naar de restaurants en
natuurvoedingswinkels in de stad. Snoeihout uit het reguliere beheer van het park
kan in een warmte/kracht centrale worden omgezet in energie. Ook kunnen plekken
zonder duidelijke functie kunnen hiervoor worden ingeplant.

6.3. Proeftuin voor duurzaamheid
Er zijn diverse plekken in het park waar ondernemers hun duurzame producten
kunnen etaleren. Dat zou bijvoorbeeld nu al kunnen op het Kaardebolterrein, de
Kinderboerderij of, samen met de Stadswerkplaats in de leegstaande kantines van
het voormalige sportpark Helbergen. In de toekomst leent misschien ook het terrein
van Vitens zich hiervoor. Op deze plaatsen zouden bijvoorbeeld energie- of
waterbesparende technieken kunnen worden gedemonstreerd of duurzame
bouwtechnieken. Daarmee zou het stadspark een betekenis krijgen als ‘showroom
voor duurzaamheid’, hetgeen wij zeker zouden toejuichen.
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7. Haalbaarheid
7.1. Oriëntatie op de beheersvorm van het park
Als initiatiefgroep hebben we ons tot doel gesteld om vanuit onze betrokkenheid ideeën te
verzamelen en groeperen voor het toekomstige park. Omdat het openbare ruimte betreft
ligt de coördinatie en verantwoordelijkheid voor het aanbrengen van wijzigingen in
beplanting, beheer, e.d. bij de gemeente. Dit willen we niet overnemen, maar daar waar
mogelijk ondersteunen met advies, onze contacten en wellicht een aantal aanvullende
acties.

7.2. Financiële haalbaarheid
Veel ideeën zijn afhankelijk van de financiële haalbaarheid in de zin dat een ondernemer of
een maatschappelijke organisatie als een zorg- of onderwijsinstelling er in wil stappen. Dit
geldt bijvoorbeeld voor nieuwe exploitatievormen van De Kaardebol en Kinderboerderij,
exploitatie van waterfietsen en fluisterboten op de Vijver, een natuurlijke camping op het
sportpark Helbergen, verhuur van vergader- of feestlocatie. Eenzelfde soort situatie geldt
voor het Vitensterrein waarover we in dit stadium nog weinig duidelijkheid hebben maar die
we gezien de centrale ligging uiterst belangrijk vinden. Hetzelfde geldt voor de toekomst van
het sportpark Helbergen waar voorlopig nog geen woningen zullen worden gebouwd. Voor
beide locaties geldt dat we ook deze locaties meenemen in een totaalvisie voor het park en
hierover (ongevraagd) een advies zullen geven.
In het ecologisch stadspark is er ook niet zondermeer plaats voor ondernemers en
bedrijfsmatige activiteiten, we willen immers vooral en met name dat het een groen park is
waar we kunnen recreëren, wandelen, fietsen. De ruimte om ondernemers te kunnen
vestigen binnen en ten gunste van het park zal zich met name concentreren in wat wij
hebben aangeduid als “bijzondere”projecten”: op De Kaardebol, de kinderboerderij, het
Vitensterrein en in het ontwikkelgebied Helbergen.
Voor de realisatie van de “huisstijl” van het park en de wijzigingen die daarvoor nodig zijn,
verwachten we dat de aanleg van natuurlijke oevers en fietspaden de belangrijkste
onkostenposten zijn. Voor veel andere zaken zoals het aanplanten van bomen en plaatsen
van bewegwijzeringen en toegangspoorten zijn wellicht sponsors te vinden en mensen die
hun handen willen inzetten. Dit moet echter per deelproject verder uitgezocht worden.
Er is een aantal locaties in het park die een bijzondere positie innemen. Zo zien de
Kinderboerderij en De Kaardebol, in onze ogen de belangrijkste parkdragers, zich gesteld
voor een aanzienlijke bezuinigingsopgave. De gemeente heeft hier dan ook speciale
taakgroepen voor samengesteld. Als initiatiefgroep is onze grootste uitdaging om de
samenhang van het park in de gaten te houden en waar mogelijk een klankbordfunctie te
vervullen.
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Bijlage 1. Ons scenario voor de Kaardebol: ‘Ontmoeten’
Inleiding
In de visie van de Initiatiefgroep hebben het gebouw en het buitenterrein van De Kaardebol
samen de functie van een centrale ontmoetingsplek in het park. Ook hecht de groep aan de
milieu-educatieve functie van deze plek. Ten slotte heeft de groep de wens dat De Kaardebol
als centrum voor natuur en milieu meer ruimte krijgt. Dat kan als de naastgelegen
oefenvelden aan het terrein zouden kunnen worden toegevoegd.

Ons scenario: ‘Ontmoeten
Het scenario ‘Ontmoeten’ kent ten minste één krachtige economische drager en een aantal
aanvullende inkomstenbronnen. De belangrijkste pijler is een horecagelegenheid, bv.
volgens het concept ‘De Keuken van Hackfort’. Deze krijgt hier vorm als brasserie annex
loungecafé. De huidige plantenkas wordt vervangen door een groot zonneterras. De
producten komen zoveel mogelijk uit de eigen tuin en zijn in ieder geval milieuvriendelijk en
streekgebonden. De tuin ligt op het terrein van De Kaardebol zelf. In de keuken en eventueel
in de bediening werken onder deskundige leiding ‘mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’,
mensen met een vlekje dus.
De brasserie annex loungecafé is voor de omliggende wijken, nee voor heel Zutphen ‘the
place to be’ bij mooi weer en aan het eind van de werkweek. De omgeving is kindvriendelijk,
zodat ouders met goed fatsoen hun kinderen kunnen meenemen. Dat zorgt voor een relaxte
sfeer. ‘Ontmoeten’ is het centrale thema, mensen uit heel Zutphen spreken hier graag met
elkaar af. Kinderen kunnen spelen in een watertuin, een zandbak en een mininatuurspeelplek voor de allerkleinsten. De grotere kinderen kunnen spelen in de
natuurspeelplek aan de overkant van de Laak. Het terras is ook het eindpunt van een
wandeling door het park, een fietstocht langs de IJssel of een bezoekje aan de
kinderboerderij. Een goede (muziek)programmering zorgt er voor dat er ook op
zondagmiddag en ’s avonds voldoende te doen is.
De keuken van de brasserie is zo ingericht dat er ook cursussen kunnen worden gegeven,
bijvoorbeeld op het gebied van dieetkoken, vegetarisch koken, kookworkshops etc. De
brasserie is tevens een leerbedrijf. Daarvoor werkt het bedrijf samen met een ROC.
Het gebouw herbergt ook een aantal andere functies die inkomsten genereren. Enkele
ruimtes op de bovenverdieping worden verhuurd aan kleine bedrijven op het gebied van
duurzaamheid. Eén ruimte wordt door de gemeente gehuurd als uitvalsbasis voor natuur- en
milieueducatie en als vergaderruimte voor groene initiatieven van burgers (we gaan er
vanuit dat de gemeente op deze gebieden een faciliterende taak blijft behouden). De
benodigde ruimte ontstaat als de gemeentelijke archeologische dienst wegtrekt naar een
ander pand in de binnenstad.

22
In onze visie worden de oefenterreinen van Be Quick (na een interne verhuizing binnen het
sportcomplex) bij het Kaardebolterrein getrokken. De jeugdtuinen verhuizen naar dit nieuwe
terrein, terwijl de huidige tuinen worden overgenomen door de brasserie. Op het nieuwe
terrein is een beperkte mogelijkheid voor nieuwbouw. Eén ruimte wordt ingericht als
werkschuur voor de jeugdtuinen, maar ook als slecht-weer-onderkomen voor een
buitenschoolse opvang (Bixo heeft belangstelling). De gemeente stelt als voorwaarde dat
deze kinderopvang zich specialiseert en profileert op ‘spelen in de natuur’, waarbij het
Kaardebolterrein en het aangrenzende park de speelomgeving vormen. Als voorbeeld dient
de BSO Wijs! in Driebergen, die onlangs de Natuurprijs 2011 van het Nationaal Groenfonds
won2. De kinderen van de BSO kunnen (onder begeleiding) ook gebruik maken van de
middeleeuwse boerderijen op het terrein, bijvoorbeeld als ze willen brood bakken, weven of
spinnen of vuur maken.
Er blijft een hek om De Kaardebol en de middeleeuwse boerderijen. Maar er komen wel
meer in- en uitgangen die overdag geopend zijn.

Naschrift
Een scenario als dit hoeft natuurlijk niet te worden bewaarheid. Maar wij geloven dat een
groot deel van het hier geschetste beeld over niet al te lange tijd gerealiseerd kan zijn. Met
die realiteit is het park én Zutphen een attractie rijker. Bovendien biedt dit scenario betere
garanties voor de milieu-educatieve functie en de functie voor de jeugd dan de andere drie
scenario’s. Daarom gaat de Initiatiefgroep voor het scenario ‘Ontmoeten’. Wij ontmoeten u
dus graag op De Kaardebol, het bruisende centrum van het park!

2

zie www.nationaalgroenfonds.nl, waar ook een filmpje van deze BSO is te zien
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Bijlage 2. Ideeën voor een duurzaam draagvlak
In de hoofdtekst gaven wij aan dat een duurzaam draagvlak voor het park ontstaat
als voldaan is aan de eigenschappen ‘Routing’, ‘Reuring’ en ‘Koffie’.’ Hierover
hebben wij de volgende ideeën:
Routing
• De parkeerplaats bij De Kaardebol inzetten als Toeristisch Overstappunt (‘TOP’)
• Het Stadspark opnemen in het netwerk van wandel- en fietsroutes
• De Kaardebol en de Kinderboerderij opnemen in de route van de paardentram
(op bepaalde tijden, in de vakanties etc.).
Reuring
• Realisatie van de plannen van de Stichting Erve Eme voor een archeologisch
centrum op de plek van de middeleeuwse boerderijen (Erve Oyeshamme).
Wellicht vraagt dat meer ruimte waarbij de locatie van de oefenvelden van Be
Quick, na een herverkaveling van de sportvelden, op termijn aan het
Kaardebolterrein kan worden toegevoegd.
• Kleinschalige buitenactiviteiten, bijvoorbeeld door inzet van leerlingen van
Helicon
• Eenmalige of periodiek terugkerende activiteiten, georganiseerd door De
Kaardebol, Kinderboerderij of Werkgroep Natuurlijk Spelen.
• Bouwproject met afvalhout voor kinderen (na afloop weer af te breken)
• Vestiging van een hergebruikatelier als de Stadswerkplaats.
In de toekomst zijn er wellicht meer mogelijkheden op het Vitensterrein.
Koffie
• Kleinschalige horeca in De Kaardebol en de Kinderboerderij.
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Bijlage 3: Bewonersideeën voor deelthema’s
Er leeft een grote hoeveelheid ideeën onder omwonenden en belanghebbende organisaties.
Hieronder zijn de bij ons bekende suggesties en aandachtspunten verzameld en themagewijs
geordend. Deze lijst vormt de achtergrond voor ons schetsontwerp. Hier en daar zijn
detailvoorstellen te vinden die in de verdere uitwerking betrokken kunnen worden.
Algemeen
• Uitgaan van de bestaande natuurwaarden en deze waar mogelijk versterken en de
ruimte geven. Botanisch waardevolle graslandjes accentueren, niet doorkruisen. Voor
het ontwerp van het park een ecologisch gerichte landschaparchitect inschakelen (evt.
prijsvraag uitschrijven).
• Continuïteit van het park waarborgen door professionele ondersteuning.
• Zonering – het park zo inrichten dat er naast recreatie en andere
gebruiksmogelijkheden, ook ruimte als rustgebied voor dieren is. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan visplekken, een hondenuitlaatroute, rust rondom het hospice, plekken
voor verschillende leeftijdsgroepen zoals jongeren en ouderen.
• Stadspark via Helbergen verbinden met de uiterwaarden; door de uiterwaarden loopt
ook een pad, dit betrekken in het hele plan.
• Op bepaalde plekken in het park meer variatie aan bomen – in overleg met o.a. de
bomenstichting, het IVN en een landschapsarchitect. Bijvoorbeeld de omgeving de Enk
(de paardenwei): versterken met essen en wilgen en ook ruimte vinden voor het planten
van fruit- en notenbomen.
• Meer bloemenweiden en natuurlijke graslanden creëren. Graslanden laten begrazen
door bijzondere schapen en koeienrassen.
• Schuilplaatsen creëren voor vogels en andere dieren, zoals in braamstruiken en meer
besdragende struiken aanplanten.
• Terreininrichting geschikter maken voor vlinders, bijen en andere insecten (Denk bijv.
aan het verschil tussen de honingbij die gebaat is bij massaal bloeiende planten, vaak
van 1 soort, en wilde bijen die veelal gebonden zijn aan 1 of enkele specifieke soorten,
meestal wilde.)
• Mogelijkheden voor koffie en thee, maar niet overal horeca.
• Floragroep Zutphen, IVN, Bomenstichting en andere natuurclubs (plaatselijke knowhow)
inschakelen bij de uitwerking van ideeën.
• Kynologenvereniging zoekt naar mogelijkheden om op de huidige locatie te blijven én
het terrein ecologisch in te richten (de vereniging is door de gemeente aangeschreven
dat ze weg moet “omdat het park ecologisch wordt ingericht”)
• Financiering: voordeel huurders van woningbouwvereniging omdat de WOZ omhoog
gaat. Denk o.a. aan de David Evekink Stichting, maar ook bijvoorbeeld Greenwish.
• Sponsoring van onderhoud door instanties of bedrijven, bijv. vermelding op
naamplaatje bij een boom of zitbankjes.
• Sponsoring van de beplanting door een groot hoveniersbedrijf, andere bedrijven.
• Lantaarn plaatsen bij bruggetje tussen De Kaardebol en natuurlijke speelplek.
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Park energieneutraal? Goed nadenken voor verlichting en zonnepanelen op deze
verlichting.
Openbaar toilet plaatsen.
Plek voor kunst in het park: betrek Kunst Connectie Zutphen
Aandacht voor hondenbezitter als trouwe parkgebruikers: Hondenbeleid is onhelder.
losloopgebieden kunnen beter, mogelijk 1 groter rondje ipv allemaal kleine stukjes?)
Ga fondsenwerven: organiseer evenementen, boomplantdagen, ga kano's verhuren en
fluisterboot laten varen. Brengt reuring. En werf "bv tientjesleden".

Routestructuren en eenheid
• Toegangspoorten om aan te geven waar je het park ingaat, bijv. hekken à la Vondelpark
of d.m.v. ‘stapelmuren’ het met hergebruikte stenen en ander materiaal (naar voorbeeld
van Le Roy in Friesland - ingebracht door ecologisch hovenier die graag wil meewerken)
• Lanenstructuur toepassen om eenheid te creëren in het ecologisch stadspark,
terugkerende elementen als vlechtheggen of meidoorstruiken.
• Aandacht voor het park en toegankelijkheid vanuit Den Elterweg, fietsbrug,
Emmerikseweg en Warnsveld
• Verbinding met IJsseldijk ontbreekt. Graag een wandel- en fietspad bij gemaal Helbergen
of zuidelijker.
• Als voetbalterrein Be Quick vrijkomt, ruimte houden voor wandel- en fietsstructuren
• Doorlopende routes accentueren door bijenlinten/ ecologische bermen
• Link leggen met landgoed ’t Ooye
• Aandacht voor scheiden van verkeersstromen waar nodig
• Fietspaden zodanig inrichten qua breedte en ondergrond dat het rolstoelvriendelijk is.
(Aandachtspunt: hoe houd je de brommers en racefietsers/ mountainbikers buiten het
park?)
• Onverharde paden voorzien van houtsnippers, schelpen, ed.
• Kleine fietsenstallingplekjes (met zonnepanelen) i.c.m bankjes om uit te rusten
• Veilige oversteekplaatsen
• Pad door of langs de Pluktuin half-verharden (is nu vaak te modderig)
• Duidelijkere routes en bewegwijzering binnen het park, ook naar bijenstal.
• Hondenlosloopterreinen duidelijk aangeven
• Fietsknopenroutes met bebording
• Informatiepanelen over het park plaatsen
• Vogelobservatiepunt met infoborden bij vijver nabij eiland
• Dierentunnel maken
Beheer
• Coördinatie en educatie door De Kaardebol, beheer en uitvoering door Kinderboerderij
• Kringloopprincipe/ permacultuur meer toepassen
• Behouden van status waterwingebied (geen gebruik pesticiden)
• KC wil hun hondentrainplek behouden, begrenzing voornamelijk van braamstruiken.
• Joodse begraafplaats – samen onderhouden
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Zo mogelijk natuurlijke begrazing (schapen, runderen); in overleg en samenwerking met
de Kinderboerderij.
Ecologisch oeverbeheer in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel, met als doel
bevorderen van diversiteit en verbetering van het leefmilieu voor waterdieren.
Rietoevers niet ineens overal verwijderen maar gefaseerd.
Idem: ecologisch maaibeheer.
Bij het onderhoud en beheer bijv. Delta inzetten en ZoZijn. Evt. andere organisaties of
scholen (leeromgeving bieden).
Onderzoeken of het mogelijk is ook vrijwilligers in te zetten voor bijv.
landschapsarchitectuur
Begrazing door koeien (Lakenvelders van de Kiboe of het Roodbrande Rund), schapen.
De leden van de kynologenvereniging willen hun terrein wel ecologisch inrichten en
onderhouden
Aandachtspunten: hondenpoep, ganzen, zwerfafval, dealen van drugs, toezicht i.v.m.
plukken tuinen.

Voedsel & stadslandbouw
• Voordat een bepaalde locatie voor stadslandbouw wordt aangewezen, is het belangrijk
omwonenden te betrekken, met groep mensen (buurtbewoners, schoolkinderen) 1 plan
uitvoeren voor landbouw/ moestuin.
• Financieel haalbaar door: meer vrijwilligers, meedoen d.m.v. workshops, evenementen,
scholen betrekken bij het planten van fruitbomen.
• Adopteer een boom: zelf uitzoeken, zelf planten, zelf plukken
• Planten van bomen voor overledenen i.s.m. hospice (€ 25,= p/boom)
• Eetbaar bos (openbare supermarkt), meer eetbare bomen (met naambordjes) zoals
appels, peren, kersen en krenten, tamme kastanjes, walnoot en hazelaars.
• Een mogelijke locatie voor een plukbos is het weitje bij het hospice. Dit heeft
momenteel echter ook een functie als hooiweitje voor de kinderboerderij.
• Om een breed publiek te bereiken kan het nodig zijn een deel van de groenteteelt
‘netjes’ te laten ogen.
• Op het volkstuinencomplex (Hoge West) is momenteel een kleine wachtlijst. Uitbreiden,
bijv. op het Vitensterrein.
• Aantrekkelijkheid volkstuinen vergroten door minder diversiteit aan bouwsels.
• Ecologisch tuinieren stimuleren.
• Leden van volkstuinvereniging zijn er geen voorstander van dat de paden meer
openbaar toegankelijk worden, dit i.v.m. de kans op overlast hondenpoep.
• Gezamenlijk moestuinieren/ stadslandbouw nabij De Kaardebol i.v.m. educatie en
ondersteuning, gecombineerd met plantverkoop.
• Mensen van Zozijn, mensen in reïntegratietraject of leerlingen van MBO opleiding
bijdrage laten leveren aan onderhoud stadslandbouw.
• Link tussen project gerund door een particulier in het volkstuincomplex die in samen
met speciaal onderwijs groente verbouwt voor de voedselbank en andere projecten in
het park?
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Tussen de kerk en zwembad ligt braakliggend terrein waar stadslandbouw/ pluktuin
prima past en waarbij kerkgemeenschap de leiding kan nemen en kinderen/jongeren
stimuleert aan de gang te gaan. (Evt. ook stiltecentrum of stiltetuin aansluitend aan
kerkgebouw.)
Laat Vrije Scholen (en andere scholen? ouders?) meedenken over eetbaar groen
(schooltuintjes?)

Recreatie
• Jeugd 13-25 heeft nu geen plek, jeugd betrekken in planvorming & uitvoering
• Uitbreiden skateplek
• Plek met overkapping, soort markthal, ook voor evenementen.
• Natuurspeeltuin met water, touwen, wildernis (uitbreiding huidig terrein?), natuurlijke
materialen, ecologische zoektocht/ tour voor kinderen door het park. (aandachtspunt:
bereikbaarheid – moet veilig zijn voor kinderen)
• Rondom de Vijver: natuurijsbaan, visplekken, waterfietsen, op zondag fluisterboten (wel
goede afspraken met de vissers maken)
• Ook ruimte in het park voor sport, zoals een pad voor trimmers/hardlopers
(douche/kleedruimte bij De Kaardebol), skeelerparcours rond de vijver.
• Paardentram vanuit de binnenstad naar De Kaardebol
• Rondwandelingen vanuit de verschillende parkeerterreinen (bij De Kaardebol, bij
voetbalterrein Helbergen). Nu zijn er 3 paden: zodanig deze verbinden dat er korte en
lange ommetjes ontstaan.
• Een door kunstenaars ontworpen route met voorwerpen waar je iets mee moet doen:
ergens over heen klimmen, lopen over netten, spelen met water, aan een touw trekken
waardoor metalen voorwerpen beginnen te luiden etc. Alle zintuigen worden geprikkeld
(vergelijking met de Spelerij in Dieren. Als voorbeeld wordt ook verwezen naar
www.levillaret.fr).
• Vuurplekken aanleggen zoals in Zweden
• BBQ-plekken, voldoende picknickbankjes, verblijffunctie creëren.
• Beleving koppelen aan doelgroepen in het park
• Openluchttheater, bijv. bij de vijver.
• Onderzoeken of die prachtige Joodse begraafplaats niet toegankelijker kan worden ( in
Praag is dit wel zo), rondleidingen op Joodse begraafplaats.
• Meer kunst in het park
• Laat Scouting meedenken over natuurspelen. Idem de lagere Vrije scholen rond het
park.
• Plek voor een trimbaan?
• Idee uit Doetinchem (ecologisch Park): grote boomstammen die elders gekapt zijn in
park als bankjes (of speelaanleidingen) neerleggen.....
Vitens(terrein)
• Ombouwen tot regenwaterzuivering
• Iets voor jongeren 12-18 jr., bijv. klimelement, jeugd zelf met ideeën laten komen
• Binnen de kaders: ruimte geven aan een projectontwikkelaar
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Ontwikkeling Earthship
Een geboortehuis (voor mensen die graag thuis willen bevallen maar dat niet kunnen
omdat ze te ver weg wonen van het ziekenhuis qua aanrijtijd) past ook in het ‘kringloop
karakter’ evenals het hospice
Maak van de torens bij Vitens klimtorens

Sportvelden Helbergen
• Kan in tijdelijk Park Helbergen een glooiende ligweide met engelse zonnestoelen en een
dieper liggend podium waar muziek gemaakt kan worden en plek krijgen?
• Een paardenwei of manege met rijles voor kinderen
• Grazende koeien; paarden; een schaapskudde
• Waterpartijen maken met lange oevers i.v.m. kwel
• Aandachtspunt: bomen planten nabij de dijk kan niet, i.v.m. veiligheid (voorschrift RWS)
• Kleine natuurcamping (liefst zonder stacaravans) beheerd door het ‘Dagelijks Bestaan’ of
Delta als leer- en werkplek voor jongeren.
• Een stadskwekerij.
• Stadslandbouw, bijv. in samenwerking met de voedselbank
• Experimenteerplek voor (kunst)projecten.
• Géén huizenbouw want elders in Zutphen wordt al genoeg gebouwd
• Appartementen in het groen
• geef grond toch voor 2020 uit; onder speciale condities
De Kaardebol
• Meer beleving en doe-activiteiten op het terrein, workshops, bezoekerscentrumachtig
• Meer doorgangen vanuit parkeergelegenheid sportvelden
• Onderzoeken of deel oefenvelden Be Quick bij het terrein betrokken kan worden
• Markt van lokaal verbouwde producten organiseren
• Natuur-BSO (buitenschoolse opvang)
• Kantoren voor ZZP’ers werkzaam op het terrein van duurzaamheid
• Post-MBO cursussen voor duurzaam koken, kookworkshops
• Klein dakterras op het dak van De Kaardebol
• Cursus- en expertisecentrum op het gebied van duurzame en streekgebonden voeding
• Leerplek voor ambachtelijke beroepen
• Natuurbegraafplaats
• Afvaleducatieproject (met omliggende scholen)
• Meer samen met natuurorganisaties de mogelijkheid van educatie benutten, ook wijken
en scholen betrekken en informeren over de mogelijkheden.
• Vorm van horeca ontwikkelen, eetcafé
• Verhuur als vergader-, feest- en trouwlocatie
• Rol voor langdurig werklozen/ buurtservice
• Horeca op De Kaardebol met een kleine dependance/uitgiftepunt daarvan op de
Kinderboerderij (overdag). Kenmerken: biologische voedingsmiddelen uit de directe
omgeving en/of van de tuinen in het ecologisch stadspark zelf. Met name gericht op
bewoners (er is voor gezinnen met kleine kinderen weinig aanbod in Zutphen) en andere
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bezoekers overdag (koffie – lunch – theetijd) en activiteiten, lezingen, concerten ed. ’s
avonds met gebruikmaking van cateringfaciliteiten van de horeca.
Middeleeuwse boerderij als B&B (er schijnt nu al een zwerver te slapen ☺)
Een sportschool waar met het sporten energie wordt opgewekt voor de verlichting van
het park. (Kan ook bij Vitensgebouw; aan de buitenkant kan een klimmuur worden
gemaakt.)
De Kaardebol als ontmoetingsplek voor ouderen. ‘Dagopvang/besteding’ voor ouderen
met restaurant & uitzicht op de school/ jeudtuinen. Tevens te gebruiken als
conferentiecentrum.
Terrein school/jeugdtuinen bemesten met de geitenmest van de nieuwe geitenboerderij
op de kinderboerderij. Educatieve functie t.a.v. planten / akkerlandbouw behouden;
mede vanuit combinatie tussen kinderen en ouderen (i.v.m. vergrijzing).
Kas van Zozijn behouden (is in bezit van Zozijn) maar verplaatsen of zo nodig verkleinen.
Natte grasland ten westen van gebouw De Kaardebol moet behouden blijven, hier bloeit
bijvoorbeeld de zeldzame Gevlekte Orchis. Dat betekent dat een wandelpad langs De
Kaardebol dus daarvoor moet komen, waar nu de parkeerplaats is.

Kinderboerderij
• Commerciëler, kleine entree vragen (referentie: Strubbert, Malkenschoten),
bijvoorbeeld d.m.v. strippenkaart/ jaarkaart
• Dagbesteding, onder begeleiding van zorginstelling (zorgboerderij), rol voor langdurig
werklozen/ buurtservice
• Kleinschalige tuinbouw met gevarieerde groenteteelt t.b.v. horeca ter plekke. Verkoop
van overschot
• Kleinschalig biologisch landbouwbedrijf, stadsboerderij met kleinvee: verkoop eieren en
melk, maaibeheer door vee
• Adopteer een kip
• Biologische bedrijfsvoering, duurzame inrichting gebouw (isolatie, duurzame energie
etc.)
• Verhuur als vergader- en feestlocatie
• Buitenschoolse opvang
• Maak een kinder- & stadsboerderij met weides door het hele park.
Invulling bijvoorbeeld: agrarische functie en geitenboerderij omdat daar makkelijk
kinderen bij betrokken kunnen worden. Geiten zorgen voor eenheid in het park vanaf de
uiterwaarden tot aan De Kaardebol. Deze geiten produceren melk (kaas, ijs) voor
voedselketen (horeca en verkoop) en mest voor de stadslandbouwgronden. Zo creëer je
een kleine echte kringloop die aan het publiek getoond kan worden (educatieve functie
voor het hele gezin, kinderen meer betrekken bij de natuur in samenwerking met NME
vanuit De Kaardebol). Bij voorkeur met inverdienfunctie voor behoud huidige
professionele krachten.
• Creëer een (natuurlijke) speelgelegenheid bij de kinderboerderij
• Samenwerking tussen De Kaardebol & Kinderboerderij > bijvoorbeeld door uitleen van
kleinvee als er op De Kaardebol activiteiten zijn waarbij dieren een
(educatieve/recreatieve) functie kunnen vervullen.
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Infotainment
• Zintuiglijk ervaren van duurzame initiatieven- jeugd
• Vijver- warmte koude: duiken/afdalen in een lift (plexiglaskoker)
• Dansvloer –energieproductie
• Natuurkracht/-energie-> leuk, spelenderwijs
• Creatief/ Techniek-> leuk spelenderwijs
• Bouwen van “Batavia-huis”: bewoonbaar en verplaatsbaar huis bouwen en
verkopen
• Bouwen van tijdelijke (kunstzinnige) objecten en vervolgens weer afbreken: “The
willowman” in de Floriade
• “Wereldwonderen” en earthship(s) bouwen ( zoals in Olst)
• Theaterplaats-openlucht theater/openlucht bioscoop
• Cultureel historisch erf: Erve Eme, leren door het verleden
• Kansen tot inspireren, beleefbaar maken, betovering
• Geo-caching ( “zoek te schat” met GPS)
• Invulling door studentondernemingen: urban design, outdoor, lifestyle en wellness
• Energiebos: opbrengst biomassa verbinden aan e-laadpaaltje, om vervolgens de
Delta met groente en toeristen naar de stad te laten rijden
• Spelerij/uitvinderij: kinderen kunnen met metaal, lampjes en schakelingen
duurzame dingen (na)bouwen ( naar voorbeeld in Dieren)
• Lowlands-festival (?)
Verbinding met Zutphen
• Paardentram
• Voedseltoelevering combi met toeristentransport
• Stoomtram op hout ( of bus)
• Elektrische riksja’s ( Delta)
• Via Water ( Berkel, IJssel)
• IJssel als entree: IJssel is asset; uitnodigend,verbindend met de stad (voorbeeld:
zwarte schaar bij Dieren)
• Routing, reuring en koffie
• Stadspark opnemen in wandel- en fietsroutes, en in de route van de paardentram
• Stadspark opnemen in toeristische folders
• Parkeerplaats bij de Kaardebol omvormen tot een toeristisch Overstappunt (TOP) en
dit punt opnemen in het fietsknooppuntennetwerk
• Park heeft contact met de IJssel. IJssel als entree tot het park: park raakt daardoor
naar buiten gericht, in plaats van naar binnen. De Kaardebol als locatie vormt hierin
een valkuil
• Heilzaam Helbergen: dit gebied in nog ongedefinieerd, en dus ontwikkelbaar, dit in
tegenstelling tot de Kaardebol, kinderboerderij en Vitens ( pas over enkele jaren)
Attractieve activiteiten
• Reuzenrad- Reuzetoren
• Voedseltoren+ boerenmarkt/parkwinkel
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Klimwand
Sporttoestellen/ nordic walking
Vissen (ouderen)
Ponton beweegbaar op de vijver ( tribune), elektrisch of eigen energie,
i.c.m modelbootjes wedstrijden ( WK)
Rollatorpad / segwaypad + EHBO-post
Levenspad met geboortetegels nieuwe burgers: verbinding met het leven
Bak je eigen baksteen uit de rivierklei van de IJssel
Urnenmuur (?)
Kanotocht van/naar Warken: huidige wateren in ecopark zijn met de kano
bevaarbaar tot aan Warken ( weet bijna niemand)
Huttenbouwen/ kinderhuttendorp

Verdienmodellen zichtbaar maken ( hoe duur is duurzaam?)
• Verdienmodel = duurzaam; sommige (ecologische)oplossingen gaan we niet
toepassen: adhv verdienmodellen keuzes maken
• Inzichtelijk maken: Wat zit er aan exploitatie op dit gebied nu? Door de gemeente:
Kaardebol, helbergen, overig. Door Vitens, door Ieder 1, door andere partijen?
• Maak per deelgebied het verdienmodel zichtbaar:
• Ledlampen naast de paden ( met bewegingssensor) is direct terugverdient, maak
deze besparing ook zichtbaar met een meter/ informatiebord: communiceren en
implementeren
• Educatie – Informatie- Keuzes(economisch) over verdienmodellen binnen het park
• Licht-led; direct terug te verdienen en besparend
• Energiewinning uit biomassa: 50 ha recreatief energiebos is terugverdiend in 3 tot 7
jaar
• Leerwerkplaatsen/ rollen door scholen hierin: Studentondernemingen
Opleidingen/scholingspark
• Stadswerkplaatsen
• Ambachtsplaatsen
• Opleidingsplaatsen technische innovatie: zoals Technicum in Deventer
• Bouwplaats voor ambacht- en maakindustrie
• Studentenondernemingen Helicon
• CvjO; Centrum voor jonge ondernemers
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Bijlage 4. Aansluiting bij de gemeentelijke Groenatlas
Beleidskader Zutphen, legitimeert deze visie,

