
Uitwerking vergroening IJsseloord
Werkboek - 11 september



Vestigingsklimaat
- imago
- beeldkwaliteit
- structuur

Klimaat
- waterberging
- hittestress
- biodiversiteit

VERGROENING

Doel van de opdracht



Opdracht vergroening IJsseloord

•  inventarisatie 
• openbaar gebied en private gronden 

• daken en wanden

• betrokken partijen: StAB, ondernemers, gemeente en waterschap



Stappen 
• verkenning van de terreinen 

• kansen voor vergroening 
• uitwerkingen van de kansen 



Kansenkaart

• onderdelen catalogus projecteren

Bomen langs wegen

Sport- en Spellocatie

Braakliggende tijdelijke natuur

Park

Waterberging

Vergroenen verharding

Omvormen bermen



Korte termijn

1-5 jaar

Lange termijn

5-25 jaar

Transitie in termijnen

• korte termijn - snel en relatief goedkoop 
• lange termijn - grotere investering, totaalvisie structuurdragend



Catalogus 
• omschrijving van de mogelijkheden 

• kosten per onderdeel in beeld



bloemrijk gras en aanplanten haag

Westervoortsedijk, RijnPark

Werkwijze catalogus

• vergroening profielen 
• vertaald in beeld 

• ingrepen omschreven 
• kostenoverzicht per m2

€ 7,75 /m2 € 5,50 /m2

GrondwerkOpschonen

Bloemrijk
€ 5,50 /m2

Vaste planten
€ 30,00 /m2



Mercatorweg, RijnPark

aanplanten restruimte

€ 8,50 /m2 € 18,00 /m2

GrondwerkOpschonen

Bomen
€ 600,- /st

Vaste planten
€ 30,- /m2 Werkwijze catalogus

• vergroening restruimte
• vertaald in beeld 

• ingrepen omschreven 
• kostenoverzicht per m2



Eerste projecten krijgen vorm



Verkenning



IJsseloord

• bedrijventerreinencluster aan de Rijn 
• opgesloten tussen Presikhaaf, spoorlijn en Pleijweg

Broek 
RijnPark

Kleefse Waard

IJsseloord 1
IJsseloord 2



1901 1931 

Ontstaan

• brug uit 1855 wordt vervangen in 1901
• deze brug wordt gemaakt met bakstenen 
• nieuwe steenfabriek zorgt voor de stenen



1967 1991

Ontwikkeling

• vanaf 1991 sarnering steenfabriek IJsseloord en ontwikkeling bedrijventerrein



IJsseloord



IJsseloord

• 15 hectare
• 55 bedrijven



Publiek - Privaat 

geen eigendomsrechten

eigendom gemeente

eigendom met nutsvoorzieningen

eigendom met opstalrecht

eigendom met erfpacht





Hoofdroute

Interne hoofdstructuur

Secundaire structuur

Entree

Wegenstructuur

• Lange Water belangrijkste toegangsroute
• via Schaapdijk 2e ontsluiting

• ringweg 



Typologiën in de wegenstructuur



1

3

2

Hoofdroute

• smalle profielen
• weinig tot geen berm



Entree

• hoofdentree open, weinig herkenbaar
• overige entrees verborgen



Robuuste groenstructuur

Bermen/resthoeken

Groen op de kavels

Groen langs de randen

• groene buffers rondom
• intern weinig groen



Omzooming

• omzooming door stevige groenstructuur 
• groen veelal gekoppeld aan water structuren 

• sporadisch groen op de kavels



Hoogste urgentie, tegengaan opwarming

Urgentie voorkomen verdere opwarming

Behoud bestaande situatie

Groene en verkoelende plekken in de stad 
beschermen

Gebieden met natuurlijke achtergrond-
wind open houden

Materiaal aanpassen en of vergroenen

Verkoelende werking versterken

Hittestress



Dak en verhard oppervlak

• voornamelijk platte daken 
• profielen volledig in verharding 
• op kavelniveau veel verharding

Verharding op de kavel

Verharding openbaar gebied

Dakoppervlak



Weinig restruimtes

• van kant tot rand in de verharding 
• weinig ruimte voor groen



Lapendeken van verharding

• restruimtes verhard 
• verharding ´goedkoop´ in onderhoud



Dakoppervlak

• voornamelijk platte daken



Vergroenen



Vestigingsklimaat
- imago
- beeldkwaliteit
- structuur

- duidelijke entrees

- herkenbaarheid

- meer voorkanten

- verzorgde uitstraling

- verblijfsplekken/routes

- meer bufferruimte

- verkoelende werking

- duurzaamheid

- energieopwekking

Klimaat
- waterberging
- hittestress
- biodiversiteit

VERGROENING

Zoekrichtingen



Eerdere initiatieven

Masterplan en Uitvoeringsplan 
IJsseloord 1 
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StAB | Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen 
 
 
StAB | Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen 
Vlamoven 34 
6826 TN Arnhem 
65.41.13.963 
Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen 
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Uniforme groenvoorziening bedrijventerrein IJsseloord 1 

Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen als aanvrager namens 
initiatiefnemende Bedrijventerrein Contactgroep IJsseloord 1 



Hoofdstructuur

Geleiding Pleyroute

Omzoming

Entree

Vestigingsklimaat

• entrees benutten
• herkenbaarheid hoofdroute

• niet alleen achterkanten
• natuurwaarde watergangen vergroten

• spoorweg door zuidelijke deel, groene ader



Ingrepen op de kavel

• functieloze verharding omvormen tot tuinen 
• bomen toevoegen op parkeerterreinen

• kale gevels vergroenen
• daken vergroenen of duurzame energie

Aanplanten bomen

Verfraaiing van bestaand groen

Groene hekwerken

Groene gevels

Van verhard naar tuin



Kansen gemist?


