
Park Elderveld 

Raadsleden en bewoners van Elderveld 
in gesprek over behoud van de akker 

….. en hoe verder  
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Red Park Elderveld 

Doelen 

• Behoud van de agrarische status en karakter 
van de akker in Park Elderveld 

 

• Bewoners dragen uit mee te willen denken 
over en werken aan een plan voor duurzame 
energie in Elderveld.  
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Red Park Elderveld 

Wat gebeurde er? 
3 juli De Gelderlander publiceert  

4 juli Ingezonden brief bewoners aan DG (cc raad en B&W) 

5 juli Informatieve bespreking in de raad (ZuidCentraal) 

6 juli Artikel Gelderlander “Wijkbewoners boos..” 

28 juli Brief bewoners naar B&W (vraag om informatie) 

2 aug Website met pleitnota in de lucht 

6 aug Formeel bezwaarschrift naar B&W 

7 aug Bewoners informeren media over website 

10 aug Brief aan raadsleden (reactie op uitspraken weth. Elfrink) 

11 aug Interview Jan Schipper op locatie. Nieuwsitem TV Gelderland. 

11 aug Ingezonden brief in DG 

18 aug Wijkplatform nodigt raadsleden uit voor bijeenkomst 

18 aug Live uitzending Radio 1 (4 bewoners, wethouder en fractievoorz. SP) 

31 aug Ontmoeting bewoners met raadsleden 

4 sept Wethouder Elfrink komt uitleggen hoe het eruit gaat zien  
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Red Park Elderveld 

‘MET DE STAD!’ (coalitieakkoord 2014) 

• Coalitie D66, CDA, GroenLinks en SP 

• Groen is een grote kwaliteit van de stad. Het 
ziet er goed uit, zorgt voor de lucht in de stad, 
geeft dieren de ruimte en verkoelt. We willen 
daarom dat Arnhem groen blijft. 

• Samen met inwoners en ondernemers voeren 
wij het programma in …. 
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Red Park Elderveld 

New energy made in [Arnhem] 
• In 2020 14% schone energie (nu 6,7%). Door besparing en 

opwekking. 
 

• Co-creatie (met 117 partners) en wijkgerichte aanpak (…) 
 

• Potentie: Arnhems dakoppervlak met zon 986.000 panelen 
(246,5 MW) 
 

• Ambitie: Nu 20.000 panelen (4,8 MW) naar 126.000 panelen @ 
 

• Zonnepanelenveld in Park Elderveld 7500 panelen (0,8%) 

• De Energiepotentiekaart (‘grondgebonden potentie’) 
alternatieve plekken rond Arnhem   zonnepanelen potentiekaart 
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‘Een levend restant van het landschap 
dat heeft plaatsgemaakt voor de stad’ 

Waar we natuur beleven 

Waar we recreëren 

Waar we leren 
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Red Park Elderveld 

Habitat  
• Broedplaatsen kieviten en scholeksters 

• Foeragerende trekvogels (zwaluwen, 
ooievaars, reigers, zwermen spreeuwen) 

• IJsvogels, spechten, buizerds, aalscholvers 

• Vleermuizen (een deel huist in de stoeterij) 

• Padden, kikkers, salamanders 

• Hazen  
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Red Park Elderveld 

Argument opwarming 
• Het bestuur heeft “ambitie t.a.v. stadsklimaat 

aangescherpt”. Park Elderveld is een van de vier 
aangewezen groene verkoelende plekken in de 
stad:  

– die beschermd moet worden en 

– waarvan de verkoelende werking op de directe 
omgeving versterkt moet worden. 

• Hitte-attentiekaart 
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Red Park Elderveld 

Argument fijn stof 
• In 2017 zal de Batavierenweg 21.000 auto’s 

per werkdag verwerken … en verder 
toenemen 

• Grasland is evenals bomen verantwoordelijk 
voor ‘invang’ en onschadelijk maken van fijn 
stof 

• Daarom nu 50 km/uur op een deel van de 
Batavierenweg langs de akker 
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Red Park Elderveld 

Vragen en onduidelijkheden 
• Zijn aspecten als: leefmilieu, woonomgeving, 

natuur, groen, opwarming en fijn stof, 
ondergeschikt aan het plaatsen van 
zonnepanelen op deze kostbare plek? 

• Is het gebruikelijk dat een dergelijke grote 
ingreep plaatsvindt zonder informatie aan en 
instemming van de wijkbewoners? 

• Is de raad bij deze keuze betrokken en goed 
geïnformeerd over de consequenties? 

• Is er een wijziging bestemmingsplan gaande? 
• Wat is het standpunt van u als raadslid? 
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