
 

 

Het schone van Arnhem – nu in Zuid. 

Veel van waar we ons als Stadsschoon mee bezig hebben gehouden, bevindt zich in Arnhem 

Centrum. Dat is ook geen wonder: de historie is daar het oudste en het meest pregnant aanwezig.  

De gebouwen, het stratenpatroon, dat spreekt al gauw iedereen aan. Toch denk ik dat Arnhem-Zuid 

er feitelijk te bekaaid afkomt, als het gaat om onze belangstelling. Niet alleen Zuid overigens – ook 

wijken als Het Broek, de Verschuerwijk, Presikaaf  zouden wel op meer belangstelling mogen 

rekenen. Feitelijk is er geen wijk in Arnhem, wat niet iets is te vinden wat de moeite waard is.  

Ik vraag daarom nu eens even aandacht voor de 

nieuwste wij in Arnhem: de Schuytgraaf.  Ooit 

ontworpen als een nieuwe wijk, waarvan de buurten te 

vergelijken zijn met dorpjes. Kees Christiaanse heeft 

indertijd in de stedenbouwkundige opzet hiervoor 

gekozen en naarmate de wijk zijn voltooiing nadert is 

dat ook te zien.  De wijk wordt gekenmerkt door veel 

eensgezinswoningen, zowel in een rij, als twee-onder-

een kap en hoewel de Vinex-architectuur natuurlijk 

opvalt, is er ook veel variatie. De “dorpen”structuur 

maakt ook dat het geheel ruimte ademt. Er zijn fraaie 

landschapselement in de infrastructuur meegenomen. 

Veel water, bruggetjes, parkjes boomzones kenmerken de wijk.  Veel is nog in het beginstadium, 

maar de wijk Elderveld laat zien hoe een ruime 

groene aanleg ergens toe kan leiden.  

Het verschil met de Schuytgraaf is natuurlijk 

groot. De wijk maakt een nieuwe en welvarende 

indruk- typisch een wijk, die aangelegd is in de tijd 

van een bloeiende economie. Die aanleg heeft 

tijdens de financiële crisis wel gestagneerd, maar 

is de laatste jaren weer volop doorgegaan.  

De foto hiernaast geeft een goede indruk van de 

wijdsheid van de wijk, nu vanuit de Schuytgraaf 

gericht op het oosten over een grote waterpartij.  

Tussen deze waterpartij en de spoorbaan wordt 

nog weer een nieuwe buurt aangelegd.  

  

Schuytgraaf Noord in ontwikkeling  

Park Eldrveld - oost van de spoorlijn 



Behalve 

eensgezinswoningen 

worden er ook 

appartementen in de wijk 

gebouwd. Over het 

uitzicht vanuit die 

appartementen valt niet 

te klagen en dat geldt 

ook meestal voor de rust.  

De appartementen 

hiernaaast zijn gebouwd 

in 2021 . 

 

 

 

 

Het perspectief van een buurt als op deze foto maakt een bijna 

knusse indruk: de kromming van de straat en het bruggetje 

maakt de wijk op het eerste gezicht aantrekkelijk. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat met name de randen van de buurten 

een ruime indruk geven, een druk, die 

helaas niet altijd waar gemaakt wordt in de buurt zelf.  

Op de volgende pagina tenslotte nog vier foto’s uit de wijk 

  



Links een foto van het laantje zoals dat ooit door de het 

gebied liep: het stedenbouwkundig ontwerp heeft hier 

van het begin af aan rekening mee gehouden. 

Het laantje begint bij Station Arnhem Zuid en sluit aan op de Kroonse wal in De Laar-West en De Laar 

Oost 

De variatie in architectuur is ook aan de zuidkant van de Schuytgraaf zeker aanwezig.   

Tenslotte een blik op een appartementenflat bij het station Arnhem-Zuid.   Achter de rietkraag ligt 

een verhoging in het landschap. Bij de aanleg van de wijk is hier een jagersveld ontdekt van ca 5000 

jaar oud. Die ligt overigens ca 4 meter onder de oppervlakte – maar de bewoning is hier dus al 

eeuwen oud – al van ver voor de 

Romeinen! Maar dit is het enige dat 

niet meer bebouwd wordt -  aan de 

andere kant van het spoor in Elderveld 

(langs de Tilburgweg) en aan de 

noordkant van de Metamorfosenallee 

zal intensief gebouwd worden, ten 

koste van het nu aanwezige groen.  – 

inclusief hoogbouw tot wellicht 40 

verdiepingen. En bij het station is een 

parkeergarage gepland – bovengronds. 

Niet alles leidt tot een verfraaiing van de 

stad! We zullen ook dit blijven volgen. 

De Dalton school - Schuytgraaf West  


