
 
 

 

Verslag bijeenkomst Schouwgroep park Klarenbeek d.d. 24-10-2019 

15.00 uur, kantine zwembad Klarenbeek 
 

Aanwezig: 

 Gemeente Arnhem: Dhr. Kees Hin, manager parken, bossen; 

 4 leden van de huidige schouwgroep; 

 2 leden van Bewonersnetwerk Klarenbeek e.o. (BNK); 

 Eén bewoner van de wijk Saksen Weimar; 

 

 Tevens ontvangen: drie berichten van verhindering van belangstellenden: één van 

de afwezigen heeft schriftelijk punten ingebracht.  

 

 

Aanleiding: 

Door BNK is in onze vergadering van september aangegeven dat er onduidelijkheid 

bestaat over de rol en de taak van de huidige schouwgroep park Klarenbeek; dit park 

ligt immers binnen ons aandachtsgebied en onze bewoners moeten ook in staat zijn 

hun mening over het park te geven en daarover te communiceren.  

Afgesproken is toen dat BNK wordt uitgenodigd voor de schouwwandeling in oktober 

en dat voorafgaand een korte bijeenkomst zal zijn in de kantine van 

openluchtzwembad Klarenbeek om e.e.a. te verduidelijken. 

Bij andere omliggende wijken (OpSaksenWeimar, Klarendal) is er ook onbekendheid 

met (de bereikbaarheid van) de huidige schouwgroep. 

 

Inleiding: 

Kees Hin geeft aan dat voor alle Arnhemse parken een schouwgroep bestaat die als 

sparringpartner voor de beleidsmakers van de gemeente kan dienen. Aan een 

schouwgroep kan iedere Arnhemmer deelnemen. In formele zin is er dus géén sprake 

van een ‘vaste’ groep, maar van een aantal mensen die per keer mee doen aan een 

schouw/wandeling. 

De huidige leden van schouwgroep park Klarenbeek nemen deel vanaf het eerste uur, 

ongeveer 10 jaar geleden. Toen startte de groep met zo’n 35 belangstellenden. 

Momenteel zijn daarvan nog 7 personen actief. 

Vanuit BNK is aangegeven dat het vreemd is, dat - hoewel de schouwgroepen voor 

iedereen toegankelijk zijn – dit niet door de gemeente openbaar wordt gemaakt.  Wij 

– BNK- geven expliciet aan dat dit een taak is voor de gemeente (gemeentepagina) 

om het bestaan van schouwgroepen kenbaar te maken en dat dit niet primair een 

taak is voor de bewonersorganisaties. 

Wij stellen voor dat dit ook op de gemeentepagina wordt gepubliceerd, net zoals dit 

gebeurt met bewonersorganisaties etc. 

Kees Hin geeft toe dat dit een taak van de gemeente zou moeten zijn en zegt toe hier 

over te gaan nadenken. BNK zal alert blijven op de reactie die is toegezegd. 

 

Inhoudelijk: 

De parken vallen – in financiële zin- onder “parken en bossen” en vallen nadrukkelijk 

niet onder (het budget van) de wijkteams Leefomgeving. “Parken en bossen” maakt 

geen beleid, maar voert uit wat er binnen de gemeente besloten wordt. Dit betreft 

voornamelijk beheren en uitvoeren wat in de diverse (park)visies is neergelegd. 

  



De schouw – die twee keer per jaar wordt gehouden - wordt gebruikt om ideeën te 

toetsen en input te krijgen over het beheer van de parken. Daarom is een grote(re) 

bekendheid/opkomst van belang. 

Nadrukkelijk wordt aangeven, dat de mening van deelnemers aan de schouw worden 

meegewogen, maar dat “parken en bossen” doorslaggevend is als het gaat om het 

nemen van beslissingen. 

 

Om 16.00 uur wordt gestart met de wandeling. 

Aan de orde kwamen onder anderen: 

 Uiteenzetting van hoe men ambtelijk naar een park kijkt (open plekken, 

biodiversiteit, beheer/kap/aanplant/exotenbestrijding); 

 ‘Iets’ doen met de huidige markering van de plek waar vroeger een galg stond 

(mogelijk verplaatsen i.v.m. zichtbaarheid).  

Door een van de aanwezigen is aangegeven dat de juiste locatie op oude kaarten 

staat aangegeven: Kees Hin laat dit uitzoeken. 

 Zicht over de paardenweides: deze worden in principe verpacht (4 van de 6 staan 

momenteel leeg) en de gemeente is voornemens dit als weides als zodanig in 

stand te houden: vanuit de historie waren dit ook graslanden. 

 Uitkijkpunt Steenen Tafel: 

De huidige schouwgroep heeft – bij krappe meerderheid – aangegeven dat herstel 

van de oorspronkelijke zichtlijn hun goedkeuring kan wegdragen.  

Tijdens de discussie ter plekke kwam onder meer aan de orde: wat is precies deze 

zichtlijn; is er behoefte aan nog een zichtlijn naast de Heemstrabank die 100 

meter verder ligt en de zichtpunten bij de weides ter hoogte van het restaurant. 

Tevens werd aangegeven dat een paar jaar geleden een groep van 28 personen 

(schouwgroep en gemeentelijke vertegenwoordigers) met de toenmalige 

beheerder Bert Ligtenberg middels een hoogwerker een beeld hebben verkregen 

wat er precies aan zichtlijn tevoorschijn zou komen bij kappen van de bomen. 

Toen is geconcludeerd dat het creëren van een nieuwe zichtlijn geen toegevoegde 

waarde heeft. Men heeft toen het idee laten varen. Kees Hin zal dit intern nagaan: 

rapportage hierover is eventueel via de schouwgroep beschikbaar. 

Kees Hin geeft aan dat er nog geen beslissing wordt/is genomen en dat – als 

herstel zichtlijn wordt uitgevoerd – dit pas bij de eerstvolgende grootonderhouds-

beurt in het park aan de orde zal zijn. 

 Vanuit de Heemstrabank met zicht op het slijpdal kwam aan de orde dat het mooi 

zou zijn als de volkstuinen verplaatst zouden kunnen worden naar het gedeelte 

van de voormalige Gemeentewerf; eventueel zou er een wijngaard op de hellingen 

aangelegd kunnen worden. 

 Voormalige gemeentewerf: hier wordt gestreefd om de natuurlijke begroeiing 

terug te laten komen. Er wordt sporadisch meanderend gemaaid over een deel 

van het terrein;  

“Arnhem Zoemt” neemt beheer van een stuk over en zal bloemrijk gras 

handhaven met als doel het insektenbestand (o.a. bijen) te bevorderen.   

In ieder geval zal geen opschot zoals jonge bomen en/of struiken worden 

geaccepteerd. 

 Stortplaats maaiafval langs Bosweg: dit zal uitgezocht worden met als doel 

opschonen. 

 Voormalige buxuskwekerij: de overeenkomst met een particulier is beëindigd per 

januari 2020 en het terrein zal passend binnen de omgeving (weide, glooiend) 

worden teruggebracht.  

 Geconstateerd wordt dat ook beheer van parken gevoelig ligt als het om kappen 

van bomen gaat: de gemeente is bezig nieuw beleid (Bomen-over-Bomen) vast te 

stellen.  
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