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PROJECTPLAN NECTAR 
’WERKEN EN TAFELEN , NATUURLIJK IN DE STAD’ 

DOEL  
 
Het bevorderen van sociale cohesie in de wijken Geitenkamp, Monnikenhuizen, Nieuw 
Monnikenhuizen en Arnhemse Allee, via een duurzaam ecologisch centrum met bedrijven 
en educatieve, culturele en horeca voorzieningen. 
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1  INLEIDING EN SITUATIESCHTES 
 
 
Het doelgebied van het ecologisch centrum Nectar is de wijken Geitenkamp en Monnikenhuizen, 
inclusief Arnhemse Allee, Hoogte 80, Klarenbeek, Nieuw Monnikenhuizen en Saksen Weimar. De 
voormalige basisschool ‘Het Baken-Warnsborn’ bevindt zich op de hoek van de Ds. Bechtlaan en 
Burgemeester Bloemersweg (Geitenkamp/Monnikenhuizen). Het terrein van het schoolgebouw is 
ongeveer 0,7 ha groot en de oppervlakte van het aangrenzende gebied, stadspark Hoogte 80, is 
ongeveer 6 hectare. 
 
Het gebouw is rond 1950 in gebruik genomen als basisschool en is sinds 2010 in beheer bij SLAK. 
Het grondgebied is een uitloper van het stadspark Hoogte 80. De school vormt mede door de 
relatief lage bouwhoogte een overgangszone tussen natuurgebied en stedelijke bebouwing. 
Het behouden en versterken van deze overgangsfunctie is één van de uitgangspunten van het plan 
Nectar. Als duurzaam ecologisch centrum is het gebouw een aanvulling op bestaande voorzieningen 
zoals het MFC. Het centrum versterkt de bedrijvigheid in de wijken en de sociale cohesie wordt 
vergroot via educatieve, culturele en horeca voorzieningen. 
 
 
De initiatiefgroep Nectar bestaat uit 22 leden, voornamelijk bewoners van de betrokken wijken. 
Participanten in het project zijn: Volkshuisvesting, Portaal, Gemeente Arnhem (Wijkwerk), 
Natuurcentrum Arnhem, SLAK, Winkeliersvereniging Geitenkamp, Ondernemersvereniging 
Geitenkamp, Stichting Geitenkamp Gildewijk, Groene Sociale Versmarkt, WijkWerkpalet, Stichting 
Ecovrede, Onderwijsinstellingen, architecten Peter Koelewijn en Marije Weijers (Blik Architectuur). 
 
 
 
 

Uitzichtpunt 
Hoogte 80 
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2  SAMENVATTING 
 
 
Algemeen 
Het plan Nectar is gericht op de wijken Geitenkamp en Monnikenhuizen plus de directe omgeving. 
Doelen van het Ecologisch centrum Nectar zijn het bevorderen van sociale cohesie, versterken van 
bedrijvigheid en het vergroten van culturele, educatieve en toeristische mogelijkheden.  
 
Een ecologisch centrum in het bestaande schoolgebouw (Ds. Bechtlaan/Burgemeester Bloemers-
weg) versterkt de natuurlijke overgangszone naar het stadspark Hoogte80 met een bedrijfsmatig 
én publieksgericht karakter. Het ecologische principe vormt een aanvulling op bestaande wijkvoor-
zieningen zoals het Multifunctioneel Centrum. 
 
Het plan sluit aan op het beleid van de gemeente Arnhem, onder andere vastgelegd in de 
economische agenda 2015, de city marketingvisie 2013-2015 en het coalitieakkoord 2014-2018 
(‘Met de stad’). 
 
Kansen 
Het ecologisch centrum Nectar biedt kansen op een rendabele exploitatie omdat het aansluit op 
actuele maatschappelijke trends als duurzaamheid, stadslandbouw, promotie van regionale 
producten en burgerparticipatie. Het plan vult leemtes in wijkvoorzieningen op: in het doelgebied 
ontbreekt vooral een versmarkt en een horecavoorziening met terras. Het plan biedt ruimte voor 
werkgelegenheid op het gebied van horeca, toerisme, natuurbeheer, natuureducatie, zakelijke 
dienstverlening en cultureel ondernemerschap. Het plan betekent een impuls voor de doelstelling 
van Geitenkamp Gildenwijk. 
 
Opzet 
Moestuinen aan de voorkant (zuidzijde) van het gebouw (Burgemeester Bloemersweg) verfraaien 
het aanzicht en leveren potentiële producten voor een versmarkt en een biologisch eetcafé op het 
terrein van het pand. 
Concentratie van bedrijfsruimten aan de voorkant in combinatie met moestuinen levert geen 
overlast op voor de directe omwonenden. Het onderhoud van de moestuinen door buurtbewoners 
bevordert de saamhorigheid in de wijken en biedt kansen op educatief terrein.  
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Aan de oostzijde van het gebouw (Ds. Bechtlaan) kunnen ruimten met meer publieksgerichte 
functies ingericht worden, zoals kunst, architectuur, grafische vormgeving of een galerie. Een 
publieksgerichte voorziening in dit segment is in een cirkel van ca. 5 kilometer niet aanwezig. Deze 
functies bieden tevens kansen op toeristisch gebied (zie kans 5). 
 
Financiën 
De omvorming van het gebouw tot ecologisch centrum kan gefaseerd plaatsvinden in overleg met 
de huidige huurders. Op het gebied van isolatie en energievoorzieningen bieden innovatieve 
bouwkundige aanpassingen kansen voor versterking van het principe van ecologisch centrum en het 
imago van Arnhem. 
Een financiële en praktische uitwerking per deelproject van het ecologisch centrum Nectar is de 
meest logische opzet. Als startpunt is een behoefteonderzoek noodzakelijk, waarbij de focus gelegd 
kan worden op het inrichten van de moestuinen en de vestiging van het eetcafé/restaurant en een 
versmarkt omdat deze publieksgerichte voorzieningen exploitatiekansen bieden op korte termijn.  
 
Tijdplan 
Vanaf de uitvoering van haalbaarheids- en behoefteonderzoek (2014-2015), kan bij een positieve 
uitkomst en aankoop (2015-2016) en na bouwkundige aanpassingen (2016-2017) de opening van 
de eerste voorziening (eetcafé) eind 2017 plaatsvinden. 

BEDRIJFSRUIMTEN 

PUBLIEKS
RUIMTEN 

HOOGTE 80 

Mogelijke functieverdeling 
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3 KANSEN 
 
Het ecologisch centrum Nectar biedt kansen op een rendabele exploitatie. Aansluitend op 
landelijke maatschappelijke trends, het beleid van de gemeente Arnhem en (het ontbreken 
van) de huidige wijkvoorzieningen kunnen de volgende kansen benut worden: 
 
3.1 Het plan sluit aan op het coalitieakkoord, de City marketingvisie en actuele 
      maatschappelijke trends zoals, duurzaamheid, stadslandbouw en promotie van regionale 
      producten. 
3.2 Het plan gaat uit van burgerparticipatie en versterkt de saamhorigheid in de wijken 
3.3 Het plan biedt mogelijkheden voor educatie en reïntegratie 
3.4 Het sluit aan bij de doelstelling van Geitenkamp Gildenwijk 
3.5 Het plan biedt kansen om Arnhem toeristisch te promoten als natuurrijke stad  
3.6 De uitvoering van het plan kan modulair opgebouwd worden.  
3.7 Werkgelegenheid  
 
Kans 1    
Duurzaamheid, stadslandbouw en promotie van regionale producten 
Duurzaamheid, het besef dat we zuinig op onze leefwereld moeten zijn, is een sterk 
toenemende trend. Het Rijksbeleid sluit aan op deze trend: ‘Het feit dat veel grondstoffen 
eindig zijn en duurder worden leidt tot initiatieven op het gebied van duurzaam produceren en 
consumeren. Dat biedt marktkansen voor koplopers’ (1). De gemeente Arnhem richt zich in de 
Economische Agenda 2015 (2) op het stimuleren van ondernemerschap en innovatie, onder 
andere op het gebied van Energie en Milieutechnologie. Arnhem wil op economisch gebied de 
Dienstenstad van Oost-Nederland zijn. Neveneffect is een betere benutting van de Arnhemse 
ruimte en het Arnhems potentieel, om Arnhem uit te bouwen tot attractieve stad. Arnhem 
typeert zichzelf op haar website als volgt: ‘Het groene karakter (..) maakt van Arnhem een 
aantrekkelijke stad. Om Arnhem aantrekkelijk te houden zal [de stad] naast het benutten en 
versterken van haar groene kwaliteiten, ook slim moeten omgaan met herbestemming van 
bestaande gebouwen’ (3). 
 
In het coalitieakkoord 2014-2018 is het karakter van Arnhem als groene stad een speerpunt. 
In het akkoord staat: ‘Arnhem was in 2009 de groenste stad van Europa (..). 
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Steeds meer Arnhemmers en toeristen ontdekken dat je hier heerlijk in de natuur kunt wandelen, 
fietsen en sporten. Groen is een grote kwaliteit van de stad. Het ziet er goed uit, zorgt voor lucht in de 
stad, geeft dieren de ruimte en verkoelt. We willen daarom dat Arnhem groen blijft. Bewoners kunnen 
daar veel aan doen, bijvoorbeeld door gemeentelijke terreinen groen in te vullen, zodat het niet langer 
braak ligt. Wie rond een boom bloembollen plant of bij z’n huis een geveltuintje wil maken, is 
welkom.’ (4).  
 
In haar citymarketingvisie kiest Arnhem voor de kernwoorden; groen, creativiteit en Arnhemse 
zakelijkheid (5). Eén van de zichtbare uitingen is het ontstaan van meer initiatieven op het gebied van 
stadslandbouw.  ‘Stadslandbouw is hip en booming; het omvat de productie van voedsel binnen de 
stad en langs de randen van de stad. Stadslandbouw draagt bij aan biodiversiteit, leefbaarheid, 
gezondheid, lokale economie en flexibel ruimtegebruik van de stad. Daarmee is het een kraamkamer 
voor vernieuwing en innovatie’ (6). Initiatieven in Arnhem zijn onder andere: Kweekland, Dynamic 
food, Roof garden Arnhem, Popupclub, Bloeiinarnhem en Coehoorn Centraal. CASA (Centrum voor 
(landschaps) Architectuur en Stedenbouw Arnhem) organiseert jaarlijks de dag van de stadslandbouw 
en de gemeente Arnhem streeft naar de organisatie van de landelijke stadslandbouwdag in 2016. 
  
Stadslandbouwprojecten bieden ruimte aan vergroting van het aandeel regionaal voedsel in de 
voedselvoorziening van Arnhem en omgeving. De Universiteit Wageningen pleit in samenwerking met 
CASA onder andere voor ‘het bij elkaar brengen, versterken en op de kaart zetten van het regionale 
en stedelijke (Arnhemse) netwerk rondom voedsel. Via stadslandbouwprojecten kunnen bevolkings-
groepen met elkaar worden verbonden, waardoor sociale betrokkenheid en verbinding in een buurt of 
woongemeenschap wordt vergroot’ (7). 
 
Kans 1: Uitwerking in het Plan Nectar 
Aan de zuid en oostzijde van het huidige schoolgebouw is ca. 0,5 hectare beschikbaar voor de aanleg 
van (ca. 20) moestuinen voor groente, fruit en kruiden eventueel gecombineerd met een kleine 
bijenstal. Dit stadslandbouwproject betekent een impuls voor het groene imago van Arnhem en 
versterkt het duurzame karakter van de stad. Aansluitend bij het motto Arnhem Fair Trade stad, kan 
de voedselproductie van deze moestuinen benut worden op een versmarkt en in een biologisch 
restaurant (zie kans 4). Het onderhoud van de tuinen kan plaatsvinden door bewoners uit de wijken 
(in verenigingsverband) en draagt in dat geval bij aan het vergroten van de sociale cohesie in de 
wijken (zie kans 2). 
 

“We willen dat 
Arnhem groen blijft.  
Bewoners kunnen 
daar veel aan doen” 

Coalitieakkoord 2014-2018 
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Kans 2 
Verbinding met de wijken, burgerparticipatie en verbeteren onderlinge saamhorigheid 
De titel van het Arnhemse coalitieakkoord 2014-2018 ”Met de stad” (4) geeft het belang van 
burgerparticipatie en saamhorigheid in de wijken aan. Dat blijkt ook uit de volgende passage: 
‘We laten los en geven vertrouwen. Groepen bewoners kunnen gemeentelijke grond voor een 
groene invulling gaan gebruiken, zodat die niet langer braak ligt. We verwachten dat wijken 
daardoor leuker worden en dat bewoners meer contact krijgen. Grote kans dat bewoners meer 
dingen bedenken, zoals tijdelijk groen, natuurspeelplekken, pluktuinen en buurteettafels’.  

Eén van de speerpunten van burgerparticipatie in Arnhem is: ‘aandacht voor of het onderhou-
den van fysieke plekken in de straat of directe omgeving’ (8). De wijkvisie voor Geitenkamp en 
Monnikenhuizen benadrukt ‘de verbondenheid die wijkbewoners voelen met elkaar en het ge-
bied waarin zij wonen. Toch is er een duidelijk verschil tussen de twee wijken te zien. De wijk 
Geitenkamp blijft een echte arbeiderswijk waar extra op ingezet zal moeten worden, ondanks 
dat we de afgelopen jaren veel bereikt hebben. De wijk Monnikenhuizen, het gebied rondom de 
Geitenkamp, is van een ander kaliber en wat zelfredzamer’ (9).  

Van oudsher bestaan er verschillen in de bevolkingssamenstelling van de wijken Geitenkamp 
(voornamelijk sociale huurwoningen) en Monnikenhuizen (mix van huurwoningen en koop-
woningen). Enkele gezamenlijke evenementen bevorderen de onderlinge saamhorigheid in de 
wijken (Hoogte80 festival, Geitenbultloop). Ook de winkels en het Multifunctionele centrum 
(MFC) in de Geitenkamp zijn een ontmoetingsplek.  

In Monnikenhuizen zijn minder voorzieningen die sociale contacten kunnen bevorderen. Dit 
blijkt vooral een belemmering voor oudere inwoners in de wijk (ca. 18% van het totaal aantal 
wijkbewoners). Uit een onderzoek (10) onder 47 inwoners van 65 jaar en ouder blijkt dat de 
sociale contacten van ouderen in Monnikenhuizen beperkt zijn. Er bestaat behoefte aan geza- 
menlijke activiteiten zoals een koffie-ochtend, wandelclub, handwerkgroep, leesclub, tuinieren. 

Kans 2: Uitwerking in het Plan Nectar 
Het ecologisch centrum Nectar kan een voorziening zijn die de sociale cohesie tussen de wijken 
Geitenkamp en Monnikenhuizen bevordert. Naast het onderhoud van moestuinen door de 
bewoners van de wijken Geitenkamp en Monnikenhuizen (kans 1), de verkoop van producten 
(zie kans 7) kan het centrum ook een startpunt zijn voor sociale contacten, binnen- en buiten-
activiteiten met een ecologisch karakter. Nectar vormt daarmee een aanvulling op het MFC. 
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Geitenkamp vanaf Hoogte 80 



 
Kans 3  
Mogelijkheden voor educatie en reïntegratie 
Natuureducatie kent vele vormen. Eén daarvan is onderwijs op basisscholen, middelbaar en voortgezet 
onderwijs. Jongeren kunnen ook via stageplaatsen, leerwerkplaatsen, jongerenwerk en via de Wajong 
regeling betrokken worden bij projecten die gericht zijn op natuureducatie. 

Het Natuurcentrum Arnhem (NA) verzorgt en coördineert als gemeentelijke instelling het natuur- en 
milieuonderwijs in Arnhem. Het NA richt zich op alle onderwijsvormen en werkt in het noordelijke 
stadsdeel samen met de stadsboerderij Presikhaaf. De activiteiten bestaan onder andere uit lessen over 
energie, kringloop in het bos en natuurbeleving.  

Er zijn in de wijken Geitenkamp en Monnikenhuizen vijf onderwijsinstellingen. Naast het Arentheem 
College (havo, atheneum en gymnasium) zijn er twee basisscholen (De Vlindertuin, De Witte School) en 
twee basisscholen voor speciaal onderwijs (Stichting Orthopedagogisch Onderwijs en Gereformeerde 
scholengemeenschap Guido de Bres). Op iets ruimere afstand (wijk Angerenstein) bevinden zich het 
Beekdal lyceum en de basisscholen De Boomhut en de Julianaschool. Op grotere afstand bevinden zich 
het Leerpark Presikhaaf en de ‘groene’ scholen Van Hall Larenstein, Groenhorst en Helicon (Velp). 
 
Natuureducatie op de basisscholen in de omgeving van de projectlocatie staat nog in de kinderschoe-
nen. In de wijk Geitenkamp worden jongeren via jongerencentrum ‘De Sperwer’ periodiek betrokken bij 
activiteiten op het gebied van natuuronderhoud. In het rapport ‘Moestuinen aan de Bosweg’ (11) was 
natuureducatie voorzien voor scholieren, maar ook voor risicojongeren en schooluitvallers. Het rapport 
benadrukt het belang van het betrekken van jongeren in de wijk bij groenonderhoud, de zorg voor het 
milieu en het voortbestaan van natuurgebieden in Arnhem. Het project was gericht op de wijken 
Klarendal, St. Marten, Sonsbeek-Zuid en in een later stadium Geitenkamp en Monnikenhuizen, maar is 
niet tot stand gekomen in verband met verkoop van het pand aan de Bosweg. 

Kans 3: Uitwerking in het Plan Nectar 
In het ecologisch centrum Nectar kan natuureducatie in het projectgebied via het Natuurcentrum 
Arnhem gecoördineerd worden. Tevens kunnen de doelen van het project Moestuinen aan de Bosweg 
alsnog gerealiseerd worden. Natuureducatie voor jongeren is mogelijk door een deel van het gebied 
rondom de school in te richten als schooltuinen voor basisschool leerlingen, in combinatie met 
didactische onderbouwing in een leslokaal. Een combinatie met buurtonderhoud door bewoners is 
denkbaar (zie kans 2 en kans 7). 
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In een cirkel van ca. 
drie kilometer rond de 
projectlocatie ontbreekt 
een verkooppunt voor 
biologisch geteelde 
groenten 
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Kans 4 
Geitenkamp Gildenwijk, bedrijven en horeca 
In 2012 werd het Gildenhuis60 opgericht voor ondernemers in Arnhem-Noord. Het pand aan het 
Schuttersbergplein 60 is deels ingericht als bedrijfsverzamelgebouw met flexwerkplekken voor 
ondernemers. ‘Het doel van Geitenkamp Gildenwijk is bevorderen van de samenwerking tussen 
ondernemers in de Geitenkamp. Dat kan door het uitwerken van plannen die de wijk een nieuw 
gezicht geven en tegelijkertijd het authentieke en groene karakter in stand houden (12). 
 
In schril contrast met de plannen voor Geitenkamp Gildenwijk staat het beperkte aantal onderne-
mers dat in de wijk (en in de omliggende wijken) gevestigd is. De meeste winkels, inclusief twee 
supermarkten bevinden zich rond en bij het marktplein in de wijk Geitenkamp. In een cirkel van 
ca. 5 kilometer rond de projectlocatie bevinden zich 3 supermarkten, twee buurtcafé’s, restaurant 
De Steenen Tafel (topsegment) en vier snackbars. Een horecavoorziening met terras en een 
marktpositie tussen toprestaurant en snackbar (eetcafé of restaurant in betaalbare prijsklasse) is 
in de noordoostelijke schil rond het centrum van Arnhem niet aanwezig.  

Het horecabeleid van de gemeente Arnhem is voornamelijk gericht op het centrum. ‘In de wijken 
is horecaontwikkeling mogelijk binnen de kaders van de bestemmingsplannen. Buiten het centrum 
(woonwijken, toeristische gebieden) gaat de gemeente Arnhem uit van solitaire voorzieningen. 
Het gaat hierbij om: horecabedrijven gericht op het verstrekken van maaltijden voor consumptie 
ter plaatse met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken, 
zoals restaurants, bistro‘s, grillrooms en daarmee vergelijkbare horecabedrijven (categorie B) en  
horecabedrijven gericht op het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken voor 
consumptie ter plaatse, met eventueel daaraan ondergeschikt het verstrekken van etenswaren of 
maaltijden voor gebruik ter plaatse, zoals (eet)cafés (categorie C) ’ (13). 

In een cirkel van ca. drie kilometer rond de projectlocatie ontbreekt een verkooppunt voor bio-
logisch geteelde groenten. Enkele initiatieven zijn de inrichting van een klein verkooppunt in de 
boekhandel op het marktplein (Geitenkamp) en het project Groene Sociale Versmarkt. Dit project 
bestaat uit de aanleg van een stadstuin op het terrein van Het Dorp, in combinatie met een grote 
versmarkt met biologisch geteelde producten die aangeboden worden voor betaalbare prijzen. Het 
project van de stichting Cordaid verkeert in de onderzoeksfase. Eén van de opties is de inzet van 
een versmarktbus voor de Arnhemse wijken. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan de wij-
ken Klarendal en Geitenkamp. 
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Een horecavoorziening 
met terras en een 
marktpositie tussen 
topsegment en snackbar 
is in de noordoostelijke 
schil rond het centrum 
van Arnhem niet 
aanwezig 
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Kans 4: Uitwerking in het Plan Nectar 
Het plan Nectar sluit aan op het doel van Geitenkamp Gildenwijk. De vestiging van (ecologische) 
ondernemers in de wijken Monnikenhuizen en Geitenkamp betekent een impuls voor de bedrijvigheid 
in deze wijken. De huidige klaslokalen kunnen verhuurd worden aan ondernemers, waarbij een 
werkrelatie met natuur, milieu en duurzame producten verplicht is. In dit kader kan gedacht worden 
aan: een ecologisch adviesbureau, bedrijven gericht op bos- en bomenbeheer, stadstuin ontwikkeling, 
schone energievoorziening, energiebesparende producten of natuurvriendelijk bouwen.  
 
De bedrijfsruimten worden ingericht aan de zuidzijde van het gebouw (Burgemeester Bloemersweg), 
zodat geen overlast ontstaat voor bewoners aan de overkant. Aan de oostzijde van het gebouw (Ds. 
Bechtlaan) kunnen ruimten met meer publieksgerichte functies ingericht worden, zoals kunst, 
architectuur, grafische vormgeving of een galerie. Een publieksgerichte voorziening in dit segment is 
in een cirkel van ca. 5 kilometer niet aanwezig. Deze functies bieden tevens kansen op toeristisch 
gebied (zie kans 5). 
 
De geteelde producten uit de moestuin van Nectar kunnen verkocht worden op een ecologische 
versmarkt. Voor bewoners van de wijken (Nieuw-) Monnikenhuizen en Saksen-Weimar vormt een 
versmarkt op de projectlocatie de dichtstbijzijnde voorziening voor natuurlijke (deels regionale) 
producten als groente, fruit, kruiden etc. Voor de wijken Geitenkamp en de omliggende wijken vormt 
een versmarkt een aanvulling op de in de wijken gelegen supermarkten Albert Heijn, Coop en Jumbo. 
Een versmarkt op het huidige schoolplein (of een klaslokaal) is centraal gelegen in het plangebied. 
Mogelijk kan de enige groentewinkel in de wijken (Jurrien Brugmans) participeren. Aansluiting bij het 
project Groene Sociale Versmarkt is denkbaar. 
 
De geteelde producten uit de moestuin van Nectar kunnen ook verkocht worden in een biologisch 
eetcafé/restaurant. Het ontbreken van een dergelijke voorziening in Arnhem-Noord en de combinatie 
met een betere benutting van het uitzichtpunt in het stadspark Hoogte 80 (zie kans 5) biedt kansen 
voor een kostendekkende exploitatie. De doelgroep is in eerste instantie de wijken Saksen-Weimar, 
Monnikenhuizen, Angerenstein, Paasberg en Arnhemse Allee (relatief veel jonge gezinnen en hoog 
opgeleiden). In relatie tot kans 5 is een ruimere doelgroep denkbaar. 

Het uitzichtpunt op de 
heuvel in het stadspark  
Hoogte 80 ligt er 
doorgaans een beetje 
verloren bij. 
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Kans 5 
Toeristische promotie van Arnhem als natuurrijke stad 
Het recreatie- en toerismebeleid van de gemeente Arnhem is voornamelijk gericht op het 
centrum van de stad. Dat blijkt uit beleidsnotities als “Stadsprogramma Arnhem Aantrekkelijke 
Centrumstad” en “Economische Agenda 2015”.  Het vastgestelde bestemmingsplan 
Rijnboog/Kenniscluster bevat een breder beleidskader: ‘De gemeente Arnhem maakt extra werk 
van de verdere versterking als zesde kantorenstad van ons land; de kansrijke economische 
clusters energie- & milieutechnologie en mode & vormgeving; en van de sectoren zorg & welzijn 
en toerisme & vrije tijd’ (14). Het door de gemeente aangekondigde “Actieplan toerisme en vrije 
tijd” is echter nog niet gerealiseerd. 
 
Het uitzichtpunt op de heuvel in het stadspark Hoogte 80 is bij veel Arnhemmers onbekend. De 
plek met uitzicht op Arnhem, de Rijn, Nijmegen, De Liemers, Montferland, Elten en Kleve ligt er 
doorgaans een beetje verloren bij. Eén keer per jaar, tijdens het Hoogte80 festival, komen hier 
drie dagen lang vele honderden bezoekers, die deels afkomstig zijn van buiten de wijken 
Geitenkamp en Monnikenhuizen. Op andere dagen blijft het aantal bezoekers beperkt tot enkele 
tientallen. Een mogelijke verklaring voor het geringe aantal bezoekers is het ontbreken van een 
adequate horecavoorziening.   
 
Kans 5: Uitwerking in het Plan Nectar 
Het creëren van een natuurlijke verbindingszone tussen het (terras van het) eetcafé/restaurant, 
de publieksgerichte functies van het ecologisch centrum Nectar en het natuurgebied Hoogte 80, 
geeft een impuls aan dit park en het uitzichtpunt. Hierbij kan gedacht worden aan een 
combinatie van lezingen en/of toeristische wandelingen in de stadsparken Hoogte 80, 
Klarenbeek en Angerenstein, in combinatie met arrangementen in het eetcafé/restaurant. Ook 
een architectuurwandeling door de wijk Geitenkamp is denkbaar. Ook is een combinatie 
mogelijk met publieksgerichte functies op het gebied van kunst en cultuur, zoals een galerie. 
In het segment zakelijke dienstverlening biedt het ecologisch centrum Nectar mogelijkheden 
voor een combinatie van managementtraining, teambuilding en ontspanning (wandelingen, 
lunch of diner in het eetcafé). Eén van de huidige schoollokalen kan ingericht worden als 
vergaderruimte. 
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Kans 6 
Modulaire opbouw – praktische uitvoering 
Om het huidige schoolgebouw om te vormen tot een ecologisch bedrijvencentrum is veel energie 
nodig. Thematisch ingerichte bedrijvencentra zijn sinds enkele jaren sterk in opkomst. Het voordeel 
van bedrijven die bij elkaar werkzaam zijn in dezelfde sector vergroot de slagkracht. De vorming van 
een duurzaam ecologisch bedrijvencentrum past bij het gemeentelijke beleid: ‘Energy Made in 
Arnhem is een van onze speerpunten. Samen met inwoners en ondernemers voeren we in dit 
programma duurzame activiteiten uit. Zoals energiebesparing, het opwekken van duurzame energie 
en het ontwikkelen van energie- en milieu-innovaties. Daar gaan we mee door. Bovendien zoeken 
we met bedrijfsleven en onderwijs naar mogelijkheden voor innovatie op andere terreinen’ (4) .   
 
Het huidige schoolgebouw wordt beheerd via de Stichting Atelierbeheer SLAK. Het gebouw verkeert 
in een goede staat, maar aanpassingen zijn vooral noodzakelijk op het gebied van energievoorzie-
ning. De huidige cv-installatie is verouderd en het gehele gebouw heeft enkele beglazing. In dat 
kader is een plan voor huisvesting van twee basisscholen gestrand. De belangrijkste belemmeringen 
waren de volledige enkele beglazing, het ontbreken van voldoende vluchtwegen en de verouderde 
cv-installatie. 
In 2011 werd een plan voor huisvesting van een brede school afgewezen door directe omwonenden 
die protesteerden tegen te veel overlast in de wijk. 
 
Kans 6: Uitwerking in het Plan Nectar   
Qua exploitatie biedt de huidige situatie mogelijkheden omdat de omvorming tot ecologisch centrum 
gefaseerd kan plaatsvinden. Het gebouw bestaat uit 11 klaslokalen, een kleine receptieruimte, een 
aula, 4 opslagruimten en een beheerderswoning. In totaal worden 17 ruimten (inclusief de beheer-
derwoning) verhuurd aan kunstenaars. De activiteiten van de meeste huidige huurders passen in de 
duurzame, ecologische uitgangspunten van het plan Nectar. Met deze huurders, die gewend zijn 
aan een opzegtermijn van 1 maand, kan contractueel een opzegtermijn van bijvoorbeeld drie maan- 
den afgesproken worden.  
Als gekozen wordt voor de vestiging van een biologisch eetcafé/restaurant kunnen twee lokalen tot 
keuken en restaurant omgebouwd worden. De overige huurders kunnen hun activiteiten 
voortzetten. Wanneer bedrijven geïnteresseerd zijn in vestiging in het pand, kan steeds een 
schoollokaal omgevormd worden tot bedrijfsruimte of ruimte voor cultureel ondernemerschap en/of 
sociale activiteiten met een ecologisch karakter.   
 
 

“Samen met inwoners 
en ondernemers voeren 
we in dit programma 
duurzame activiteiten 
uit: energiebesparing, 
het opwekken van 
duurzame energie en 
het ontwikkelen van 
energie- en milieu 
innovaties” 

Coalitieakkoord 2014-2018 
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Innovatieve bouwkundige aanpassingen aan het gebouw bieden kansen voor versterking van het 
principe van ecologisch centrum en het imago van Arnhem als groene, creatieve en duurzame 
stad. 
De huidige energievoorziening van het gebouw past niet bij de uitstraling van een ecologisch 
centrum. 
Een mogelijke oplossing is plaatsing van een schil aan de zuid- en oostzijde van het gebouw (op 
de plek van de moestuinen). Deze schil van ca. 1,5 meter breedte is uiteraard voorzien van 
dubbele beglazing en zou ingericht kunnen worden als kas voor de kweek van bijvoorbeeld 
tomatenplanten. Dit levert energiebesparing op, past in het ecologische concept en er ontstaat 
geen overlast voor gebruikers van het pand en omwonenden.   
 
Plaatsing van minimaal 20 zonnepanelen op de zuidzijde van het gebouw (beschikbare 
oppervlakte ca. 70 x 4 meter) ligt voor de hand. Een mogelijk uitvoeringsmodel zou in overleg met 
bewoners tegenover het pand kunnen zijn: bewoners leasen een zonnepaneel voor ca. 250 euro 
en krijgen daar gedurende een nader te bepalen periode (bijvoorbeeld 3 tot 5 jaar) een deel van 
de opbrengst uit de moestuinen voor terug, of ontvangen zelf stroom terug via de zonnepanelen. 
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Kans 7 
Werkgelegenheid 
Qua werkgelegenheid is één van de speerpunten van het gemeentelijk beleid in Arnhem, vergroting 
van arbeidsmarktkansen voor lager opgeleiden. In de ‘Economische Agenda 2015’ (2) wordt dit als 
volgt omschreven: ‘Arnhem heeft relatief een groot aantal arbeidsplaatsen (rond de 100.000) die 
voor een belangrijk deel (ongeveer 35.000) worden vervuld door niet-Arnhemmers. Het aandeel 
Arnhemmers met een lage opleiding en met beperkte kansen op de arbeidsmarkt is groot. De 
werkgelegenheid voor hen is onvoldoende. Arnhem kan daar verandering in brengen door 
bedrijvensectoren, die sterk en kansrijk zijn, verder te ontwikkelen. Dat levert direct of indirect meer 
banen op in de productie, in schoonmaak, catering en beveiliging, in horeca en detailhandel, en in 
de zorg. Daarnaast zijn er in de regio meer banen voor lager opgeleiden beschikbaar; samen met 
andere regiogemeenten, bedrijfsleven en onderwijs gaat Arnhem regionaal arbeidsmarktbeleid 
voeren. De gemeente wil zorgen voor een gunstig ondernemingsklimaat door adequate 
dienstverlening te bieden en geschikte, goed bereikbare vestigingsplaatsen in een stimulerende 
economische omgeving’. 
 
Kans 7: Uitwerking in het Plan Nectar   
Het ecologisch centrum Nectar biedt werkgelegenheid in een omgeving waar relatief veel lager 
opgeleiden wonen. Voor bedrijven is de vestigingsplaats conform het gemeentelijk beleid goed 
bereikbaar, dicht bij de A12. Aansluitend op de doelstelling van Geitenkamp Gildenwijk zijn onder 
andere de volgende banen denkbaar:  
(1) Coördinator voor stadstuinbouw/natuuronderhoudsproject met bewoners, kwetsbare en  
      langdurig werklozen, schooluitvallers en/of stagiaires. 
(2) Eetcafé/restaurant 
(3) Verkoop van groenten, fruit en kruiden op een versmarkt (binnen en/of buiten) 
(4) Vestiging van (innovatieve) ecologische bedrijven 
(5) Gastlessen op scholen en buurtcentra, plus thematische lezingen over ecologische beleving en 
     duurzaamheid 
(6) Rondleidingen door de wijken Geitenkamp, (Nieuw-) Monnikenhuizen en Saksen-Weimar  
     (architectonisch) en door de stadsparken Hoogte 80, Klarenbeek en Angerenstein (stedelijke 
     natuur, geologisch). Deze rondleidingen kunnen gecombineerd worden met onderbouwing in 
     een klaslokaal. 
(7) Cultureel ondernemerschap: galerie, educatieve projecten 
(8) Imker  
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4.  FINANCIËLE / PRAKTISCHE UITWERKING EN TIJDPLAN 

 
4.1  Financiële / praktische uitwerking 
Conform de uitgangspunten van hoofdstuk 3.6 is een financiële en praktische uitwerking per deelproject 
van het ecologisch centrum Nectar de meest logische opzet. Als startpunt is een behoefteonderzoek en 
haalbaarheidsonderzoek noodzakelijk, waarbij de focus gelegd kan worden op het inrichten van de 
moestuinen en de vestiging van het biologisch eetcafé/restaurant en een versmarkt omdat deze 
publieksgerichte voorzieningen exploitatiekansen bieden op korte termijn.  
 
Mogelijke financieringsbronnen zijn: 
- subsidies (Gemeente Arnhem algemeen en wijkbudget, Provincie Gelderland, Oranjefonds, Rabobank  
  Stimuleringsfonds, Ondernemersfonds Arnhem, Arnhemse Uitdaging, KNHM-Heidemij) 
- sponsoren 
- crowdfunding 
 
Deelprojecten en mogelijke financieringsbronnen: 
A – Behoefteonderzoek / haalbaarheidsonderzoek(wijkbudget) 
B – Aankoop en huuropbrengst (subsidies gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, Oranjefonds) 
C - Inrichten ca. 20 moestuinen (wijkbudget, gemeentelijk budget, pachtgelden) 
D – Bouwkundige aanpassingen (subsidies, crowdfunding, sponsoren) 
E – Biologisch eetcafé/restaurant (huuropbrengst afhankelijk van ondernemingsvorm) 
F – Vestiging ecologische bedrijven (huuropbrengst)  
G - Vestiging publiekgerichte (sociaal-culturele) initiatieven 
 
Nadere uitwerking in overleg met de initiatiefgroep. 
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4.2 Tijdplan 
Oprichting Stichting Nectar     2014 
Behoefteonderzoek en haalbaarheidonderzoek   2014/2015 
Aankoop en onderzoek bouwkundige aanpassingen  2015/2016 
Aanleg moestuinen      2016 
Uitvoering bouwkundige aanpassingen    2016/2017 
Opening eerste voorziening (eetcafé/restaurant)  eind 2017 
Opening overige voorzieningen     2017 en verder 
 
 
 



 
 
 
5. BRONNEN 
 
 
 
(1)    Ministerie van Binnenlandse zaken – Rijksbrede trendverkenning (2013) 
(2)    Gemeente Arnhem – Economische agenda 2015 “Koers op kansen” (2009) 
(3)    Gemeente Arnhem – Arnhem groene en duurzame stad. Website gemeente Arnhem: 
        (arnhem.nl/Politiek_en_organisatie/Ambities_en_beleid/Arnhem_groene_en_duurzame_stad) 
(4)    Gemeente Arnhem – “Met de stad”, Coalitieakkoord 2014-2018 
(5)    Gemeente Arnhem – City marketingvisie Arnhem 2013-2015 
(6)    Website Stedennetwerk stadslandbouw (www.stedennetwerkstadslandbouw.nl) 
(7)    ‘Naar meer regionaal voedsel in Arnhem’ - Jan Willem van de Schans en Suzan Klein Gebbink, Wageningen Universiteit, 2014 
(8)    Gemeente Arnhem – Burgerjaarverslag (2012) 
(9)    Gemeente Arnhem – Wijkactieplan Geitenkamp en Monnikenhuizen 2013 – 2015 
(10)  Onderzoek in wijk Monnikenhuizen, door vrijwilligers Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (2013) 
(11)  Magda van de Putte – Moestuinen aan de Bosweg (voormalige Gemeentewerf) “de wijk in goede aarde”, (2012) 
(12)  Website Ondernemersvereniging Gildenwijk: www.geitenkampgildenwijk.nl 
(13)  Gemeente Arnhem – ‘Gastvrij Arnhem’ (Verbetering economische positie horeca in Arnhem), 2005 
(14)  Gemeente Arnhem – Vastgesteld bestemmingsplan Rijnboog/kenniscluster, 2010. 
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Rob Chevallier 

Ds. Bechtlaan 1 

6823 CA Arnhem 

06-22857859  -  026-4423611 

nectar.hoogte80@gmail.com 

of 

chevallier@inbox.com 


