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INLEIDING
Dat de wijk tegen het plan is en dat ik als achterbuurvrouw 
ook niet sta te springen om een grote supermarkt in mijn 
achtertuin, is duidelijk. Maar dat de grond op den duur ook een 
functie moet krijgen, staat buiten kijf. 

Wat willen we dan wel? Ik heb op basis van de input op de web-
site www.ondergrondsesupermarkt.nl een schetsplan gemaakt 
van een mogelijk scenario.  

Het schetsplan is een concept en hiermee wil ik laten zien dat 
ik als achterbuurvrouw open sta voor ontwikkelingen op het 
achtergebied, mits het past in de omgeving en vraag:
-  Aansluiten op de korrelgrootte van de omliggende 
 bebouwing
-  Aansluiten op de behoefte van de omgeving 
-  Aansluiten op de opkomende groep ZZP’ers 
-  Aansluiten op de villatuin
-  Een concept/functie toepassen die past bij zijn 
 omgeving

WAT WIL IK ERMEE BEREIKEN?
Ik ben architect en daardoor kan ik het niet laten om ook mijn 
mening te geven over dit achterliggende gebied. Natuurlijk ook 
al bedacht wat ik met die lege plek achter ons huis zou willen 
doen.  Het is hoog tijd om mijn plan eens op papier te zetten 
en in de groep te gooien. Daarbij vind ik het enorm leuk om 
samen met bewoners en belanghebbenden aan een ontwerp 
te werken.

Op dit moment is mijn studio gevestigd midden in het groen, 
vogels en eekhoorntjes en toch op 5 minuten van het centrum! 
Zo’n mooie, fijne en inspirerende werkplek kan ook op de 
Utrechtseweg gecreeerd worden.

Het concept dat ik hier voorstel is het nieuwe werken, het du-
urzaam werken en het samenwerken. 

Ik maak een ontwerp vanuit passie voor de plek, kennis van de 
wijk en met passie voor architectuur en groen.

TOELICHTING
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HET PLAN
Het is een concept, niet alles is uitgedacht en uitgewerkt maar 
geeft een visie weer. Er kunnen geen rechten aan ontleend 
worden omdat ik niet alle gegevens heb om een goede 
capaciteitsstudie te kunnen maken.

Functies die in het plan zijn meegenomen zijn:
- Garageboxen
- Studio’s/kantoor/atelierruimte
- Groen
Hieronder nader toegelicht.

GARAGEBOXEN
Er is groot tekort aan garageboxen in de wijk Lombok. Onlangs 
werd een garagebox aan de Alexanderstraat verkocht, er 
waren meerdere serieus geïnteresseerden. 

Als er alleen garageboxen worden gerealiseerd is er geen 
sociale controle. Het zal daardoor een plek worden waar je niet 
graag verblijft en kan verloederen. Het is daarom erg 
belangrijk om dit te combineren met andere verblijfsfuncties.

STUDIO’S/KANTOOR/ATELIERRUIMTE 
Studio’s realiseren geeft sociale controle en levendigheid 
overdag. Een mix van verschillende zzp’ers van winkels tot aan 
kleine bedrijfjes en kunstenaars. Het versterkt de Oranjestraat 
met kleine middenstand.
De studio’s zijn bedoeld voor:
-  atelierruimte
-  ruimte voor zzpers
-  kleine winkels
- mogelijk met gezamenlijke faciliteiten om de capaciteit  
 van de faciliteiten optimaal te benutten daardoor   
 ontstaat er cohesie tussen de verschillende bedrijven.  
 Faciliteiten die gedeeld kunnen worden kunnen zijn:
 -  repro
 -  keuken/pantry/lunchroom

 -  toiletten
 -  vergaderruimte
Duurzame ondernemerstuin:
Zichtbaar duurzaam door:
-  greenwheels parkeerplaats/ car sharing
-  electro oplaadpunt (electrische auto’s & fietsen)
-  veel groen wat het groen rondom de villa versterkt en  
 vice versa
-  samenwerkingsverbanden stimuleren door gebruik van  
 gezamenlijke pantry/print faciliteiten e.d.
-  zonnecellen/ pv cellen
-  veel groen

GROEN 
Groen geeft een goede sfeer aan de ruimte. Daarbij versterkt 
het de villa tuin en vice versa. Er zijn verschillende manieren 
om het groen in te vullen, sommige opties zullen gefinancierd 
moeten worden door gemeente, andere kunnen op zichzelf 
staan.  
-  Een gezamenlijke ondernemerstuin opstarten
-  Een bloemen en kruidentuin
-  Een (water)speeltuin 
-  Een parkje met wat dieren (zoals vroeger) visie villa
-  Bbq plek
-  Moestuinen (op dit moment erg populair en in op  
 komst). Mogelijk met een overschotkraam. Je oogst  
 altijd veel meer groenten dan dat je zelf op kan maken.  
 Dit is een concept/onderneming op zich!

NIET DE NADELEN VAN DE SUPERMARKT 
De alternatieven op www.ondergrondsesupermarkt.nl zijn 
meegenomen in het huidige plan. Door vanuit de vraag van de 
wijk te starten ontstaat een plan vóór en dóór de wijk
Omwonenden 
-  Omwonenenden betrekken bij het ontwerp!!!
-  De omwonenden de mogelijkheid geven een deel van  
 het plan te kunnen kopen:

     -  Atelierruimte eerst aanbieden aan de wijk
 -  Garageboxen eerst aanbieden aan de wijk  
 -  Evt moestuinen aanbieden aan bovenwoningen
-  Afscheiding tussen eigen kavel (Oranjestraat & Alexan 
 derstraat)en de Utrechtse weg is groen. De tuin lijkt  
 groter doordat de tuin overgaat in het groene dakvlak  
 van de studio’s en garageboxen. 
-  Veel connectie met de omliggende wijk door vanuit de  
 achtertuinen een doorgang te maken naar het gebied.
-  De openbare voetgangers doorgang vanuit de 
 Oranjestraat ontwerpen als verlengde Oranjestraat.  
 Waardoor het ook connectie krijgt met de hoofdstraat  
 van de wijk.
- Een plek om te voetballen, tuinieren, spelen, hond uit 
 laten etc. etc.
- Meer levendigheid in de wijk, ook overdag als de wijk  
 leegloopt door forensen.

Architectuur & functie 
-  Een korrel/schaal van het plan die past bij de wijk.
- Ontwerp is een reactie op de vraag vanuit de wijk en  
 gemeente.
-  Positieve ontwikkeling en vernieuwende manier van  
 ontwerpen/werken.

Verkeer & Geluid
-  Geen geluidsoverlast: het gebied is voornamelijk als  
 voetgangersgebied ingericht en daarmee weinig 
 geluidsoverlast.
-  Door het groen wordt het eventuele geluid gedempt.
-  Deze plek is vóór de wijk, hierdoor zullen de meesten te
  voet de plek bezoeken. Woon-werk verkeer heeft   
 geen reden om hier massaal langs te gaan. 
- De parkeerplaatsen zijn uitsluitend bestemd voor 
 bezoekers aan de ondernemingen (vergaderingen .e.d).

CAPACITEITS
STUDIE
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VOOR EN 
ACHTER-
KANTEN

Een aantrekkelijk openbaarhofje 
waar alle entrees op uitkomen. 

De villa komt hier beter tot zijn 
recht doordat hij aan een hofje 
gelegen is. Een mooie rustige 
plek om te wonen of een restau-
rant te beginnen!

Er grenzen geen schuttingen van 
achtertuinen aan deze plek. Alle 
voorkanten zijn gericht op het 
binnenterrein/hofje waardoor er 
sociale controle is op de plek en 
er geen onveilig gevoel ontstaat.

Voorgevels/entree 
van een woning, winkel of kantoor

hofje
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Kantoorruimte/Atelier/studio

Kantoorruimte/Atelier/studio

Parkeerplaatsen

‘Groen’ bijvoorbeeld:
- Vlindertuin
- Kruidentuin
- Verlengde van de Villa tuin maar openbaar
- Speeltuin

Garageboxen

Auto’s achter verhoging landschap wegwerken, 
hoogte auto aanhouden zodat je wel over de 
verhoging heen kan kijken.

Tuin loopt over in groen 
dakvlak (sedumdak)

IMPRESSIE
OVERALL

CAPACITEITSSTUDIE
7x Studio op het zuiden gericht 45m²/stuk  
3x Studio op het oosten gericht 36m²/stuk
1x Studio in de hoek   66m²/stuk
1x Studio  kop garageboxen  40m²/stuk
8x Garageboxen    20m²/stuk
14x verkeersplaatsen  n.v.t.
Groen zoveel mogelijk mee ontwerpen maar 
uiteraard afhankelijk van het PvE 5
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IMPRESSIE
Gekeken vanaf entree 

oranjestraat
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KOSTEN & HAALBAARHEID
Kosten zijn niet meegenomen in dit plan aangezien er geen 
zicht is op het bouwbudget en het verdienmodel. Er zit echter 
veel flexibiliteit in dit plan waardoor alles bespreekbaar is.

Voordelen van dit plan t.o.v. het huidige plan (de supermarkt)
-  Bouwkosten liggen aanzienlijk lager
-  Bewoners zullen hier positiever tegenover staan
-  De grote bomen op het buurgebied hoeven niet te   
 worden gekapt

Nadelen van dit plan t.o.v. het huidige plan (de supermarkt)
-  Verdiensten voor ontwikkelaar zullen ook lager zijn
 doordat de studio’s en garages waarschijnlijk minder  
 geld zullen opleveren.

WAT IS ER NIET MEEGENOMEN IN DIT PLAN:
Ik heb dit plan in korte tijd opgezet en bedoeld als aanzet. In dit 
plan is er rekening gehouden met de bouwkosten en laag pro-
beren te houden ook omdat het eventuele budget niet bekend 
is.  

-  De wensen van de gemeente
-  Studie naar verschillende mogelijkheden/ indelingen
 Er is puur een massastudie gedaan en nog niet   
 verder gekeken. Er is nog enorm veel te halen uit dit 
 gebied!
- Bouwtechnische aspecten, indeling studio’s etc etc is  
 nog niet bekeken.
-  Het groen is nog niet vorm gegeven.
- Wat de kosten van de grond zijn, is het haalbaar? 

DE VOLGENDE STAP?
Als dit plan positieve reacties oplevert en een kans van slagen 
heeft ben ik zeker bereid om dit verder te onderzoeken en 
verschillende alternatieven te ontwerpen!

Het is een eerste stap maar zeker niet de laatste, om een 
goed ontwerp te maken voor deze plek moet ik met alle be-
woners en belanghebbenden om tafel om te horen hoe zij erin 
staan en hun feedback op te nemen in het plan.
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Het interlectueel eigendom ligt bij Atelier 
Blik, niets uit deze uitgave mag dan ook 
worden verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt, op welke wijze dan 
ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Atelier Blik.

COLOFON

Websites
www.AtelierBlik.nl   
www.BlikWaren.nl  

Adres
Alexanderstraat 104 
6812 BJ Arnhem 

Contactgegevens
Marije Weijers
Tel: 06-24266295  
MarijeWeijers@hot-
mail.com  

Bedrijfsgegevens
kvk 09186133  
btw 161362473B01

Architectenregister
nr. 1.120501.011
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