
Zutphen
ontwikkeling plangebied Helbergen

wat hebben we bereikt?



participatieproces



foto’s bewoner-

savonden

3 coalities:
- groen
- wonen
-  tijdelijke invulling

participatieproces









omgeving

gemaal
IJssel

Berkel

park De Schouw

Vrije School
Zutphen

De Waarden

Vierakkerse Laak
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groen- en waterstructuren bestaand
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exploitatie

rekenmodel met maximaal 118 woningen

1. vrije kavels   3. vrije kavels
2. dijkwoningen  4. appartementen / dijkwoningen

2017 - 2021 vanaf 2021



verhouding uitgeefbaar- openbaar

uitgeefbaar 47%
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openbaar 53%



1.   profiel van vrije ruimte / bebouwingsgrens
2.  kwel (vijvers)
  a. 50 m zone geen vijver
  b. 100 m zone vijvers met vergunning
3.  populieren (kwaliteit)
4.  ontoegankelijk gebied waarvoor
 toegankelijkheid geboden moet worden
5.  waardevol groen
6.  achterkanten
7.  doodlopend pad
8.  parkeerterrein
9. beperkte ruimte voor uitbreiding kruispunt en 
 hoeveelheid verharding
10. waterleiding, 3 m aan weerszijden mag niet  
 gebouwd worden.
11.  ecologische verbindingszone (Groenatlas)
12. recreatieve verbinding (Groenatlas)

aandachtspunten 

1. 

2a. 
2b. 

3.

4.

5.

6.

6.7.
8.

9.

10.

11.

12.

12.



wensen voor
locatie Helbergen

namens de coalities



wensen namens de coalities

PP

- robuuste groen blauwe verbinding
- groene dooradering naar bouwvlekken
- watergebonden vegetatie
- ecologische verbinding oost - west
- eco-verbinding in combinatie met drempel
- zichtrelaties met de dijk / wonen aan de IJssel
- verbinding voor langzaam verkeer tussen de dijk en  
 Laan naar Eme
-  verbinding voor langzaam verkeer tussen De 
 Waarden en Helbergen met zicht op de 
 Sint Walburgiskerk
-  mogelijkheid tot uitbreiden netwerk
- open / gesloten ruimtes
-  centrale groene ruimte met zichtrelatie naar de dijk
-  groene entree´s
-  uitkijk plek / hang plek 
- noord - zuid verbinding / zicht op centrum
-  benutten van het gemaal
- duurzaamheid
- rekening houden met parkeerbehoefte Vrije School
- verkeersveiligheid
- optimale positionering bouwvlekken
- wonen passend in de omgeving
- bijzonder om te mogen wonen



coalitie groen

(natuur) speelplek

laagopbouw groen

ecologische verbinding

losse hagen

losse hagen

zichtas

zichtas hagen

hagen

uitzicht

bloemrijke ruigte

bloemrijk gras

zo lang mogelijk
behoud populieren

relatie wonen - groen

behoud bestaande bomen

relatie wonen - groen

slingerende paden

water plas - dras



- ecologisch stadspark
- inheemse soorten
- bomen 
- struweel / mantel
- bloemrijk gras
- bloemrijke ruigte
- water / poelen
- inpassen bestaand groen
-  natuurbeleving
-  ecologische verbinding oost - west
- extensief ecologisch beheer

sfeerbeelden park



sfeerbeelden park

- (natuur) speelplaats
- relatie omgeving
- slingerende paden
- wonen in het groen
-  zichtlijnen / uitkijkpunt
-  robuuste zones



het park

doorsnede park over de dijk

zicht op de IJssel



het park

min. 75m - max. 110m

doorsnede park noord - zuid



populieren



populieren

start fase 1

- start verkoop fase 1
- kap bomen t.h.v. fase 1
- planten nieuwe bomen
  tijdelijke initiatieven

2017



populieren

aanleg park

2021

- fase 1 verkocht
- aanleg park



populieren

start fase 2

2023

- start verkoop fase 2



populieren

eindfase

2025

- fase 2 verkocht
- park is voltooid
- kap bomen t.h.v. fase 2



populieren

volwassen plan

2030



coalitie wonen

zichtas

zichtas
groen woonhof

groen woonhof
entree

entree

passend in zijn omgeving

wonen aan de IJssel

groene inpassing parkerenverbinding De Waarden

verbinding park / zicht op centrumgemaal



visiekaart ontwikkeling groenstructuur 2040 

coalitie wonen

- Groenatlas
- eisen Waterschap

positionering bouwvlek 



doorsnede over Vierakkerse Laak

coalitie wonen



doorsnede achterpad De Waarden

coalitie wonen



doorsnede woonhof

sociale cohesie woonhoven /  buurtgevoel

coalitie wonen



coalitie wonen

doorsnedes overgang privé - park



coalitie wonen

gemeenschappelijk bouwen

sociale cohesie

dijkwoningen

geen wildgroei aan woningen
ontwikkelen richtlijnen

relatie dijk/ ijssel

vrije kavels
duurzaamheid

groene straten

wonen in het groen

zichtassen

open / gesloten

relatie natuur / wonen

groene randen
woonhoven

licht / zonsondergang

passend in omgeving



start fase 1start tijdelijke 
initiatieven

20172013

tijdelijke 

initiatieven

aanleg park start fase 2

20232021

fasering

coalitie tijdelijke invulling



coalitie tijdelijke invulling

wensen en dromen



dit hebben we bereikt



dit hebben we bereikt

- sociale cohesie in wonen / sociale verbanden  
  in groen

- speelaanleiding groenzone - natuurvriendelijk

- geen lichtvervuiling

- veiligheid - verkeer 

- weren van van brommers op het voet-fietspad     
  op de IJsseldijk 

- rekening houden met parkeerbehoefte 
  Vrije school

- geen wildgroei aan woningen - groene hoven

- ontwikkelen richtlijnen voor vrije kavels

- duurzaam wonen

- populieren: behoud - fasering - zichtlijnen

- ecologische invulling groenzone  
  (relatie oost - west)

- ecologische beheer - organisatie duurzaamheid

- hergebruik groen uit tijdelijke situatie

- ecologische rand en mogelijke omloop 
  Vierakkerse Laak (Groenatlas) 

- water in park (relatie waterstand IJssel)



vervolg...


