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Gemeente Westervoort
Dorpsplein 1, Westervoort, 6931CZ
Contactpersoon/ aanspreekpunt
Sander Geertsen, projectleider gemeente Westervoort
woningcorporatie: Vivare
Meander 825, 6825MH Arnhem
Contactpersoon
Robbert Vossers, buurtbeheerder woningcorporatie
Vivare

3.

Waterschap Rijn en Ijssel
Liemersweg 2, 7006 GGDoetinchem
Contactpersoon
Nicole Otten, relatiebeheerder Waterchap Rijn en 		
IJssel

4.

Energiebespaarhuis
Mosterdhof 92, 6931 AP Westervoort
Contactpersoon
Peter Koenders, directeur KoendersTotaalBouw

5.

Han van Ardenne Architects
Lindenheuvel 14, 6822 KZ Arnhem
Contactpersoon
Han van Ardenne, directeur Han van Ardenne 		
Architects

OVERIGE SAMENWERKINGSPARTNERS
Toegezegd:
- Bewoners van de Mosterdhof
- Provincie Gelderland
Markt 11, 6811 CG Arnhem,
contactpersoon: Jacco Rodenburg, procesregisseur
Wijk van de Toekomst
- Samenwerkingsverband Rivierklimaatpark IJsselpoort
contactpersoon: Kelly Legters, ruimtelijk
ontwerper,
Benaderd:
- Historische Kring Westervoort (Westervoort)
- Philadelphia / Stichting Woongroep OnsThuus 			
- Stichting Mikado (Duiven)
- Vattenfall/NUON (Duiven)
- Resim Woningen B.V. (Laarweg 15, 6732 DG Harskamp)

Motivatie

Samenwerking

Begin jaren zeventig kreeg de wijk Mosterdhof het
predicaat ‘Experimentele Woningbouw’. Een eretitel voor
vernieuwingen die bijdroegen aan een betere woonkwaliteit.
De wijk werd geprezen om onder andere de scheiding van
voetgangersgebied en rijverkeer en de combinatie van
eengezins- en seniorenwoningen. Veel bewoners wonen er
nog wel met plezier maar er is echt veel veranderd sinds de
bouw. De wijk en woningen zijn verouderd en voldoen niet
aan de huidige eisen. De IJsseluiterwaarden worden niet
benut. De trots en nieuwsgierigheid voor de wijk, die er in
de beginjaren waren, zijn op de achtergrond geraakt. Dit
alles heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid. De
coalitie heeft de handen in een geslagen om het tij keren en
daarom het wijkontwikkelingsplan ‘Mooi Mosterdhof 2030’
opgesteld.

De huidige coalitie is sinds november 2018 gegroeid.
Gemeente en bewoners hebben hierin een voortrekkersrol
gehad. Ongeveer 10% van de bewoners is op enig moment
bij de totstandkoming van het wijkontwikkelingsplan en/of
het vervolg betrokken (geweest). Er zit veel energie in de
wijk waardoor allerlei initiatieven ontstaan die bijdragen
aan de doelstellingen van het wijkontwikkelingsplan. De
gemeente staat op het moment van inschrijving garant
voor de gewenste inzet zodat de prijsvraagplanning
gehaald wordt.

Door deelname aan PanoramaLokaal hopen wij de
ontwikkelingen die we gezamenlijk voor ogen hebben te
versnellen. De thema’s (sociaal en fysiek) uit ons plan sluiten
naadloos aan op de doelstellingen van de prijsvraag. Een
unieke kans waarbij meerdere multidisciplinaire teams
met creatieve oplossingen komen! Wij willen van de
Mosterdhof weer een wijk maken waar we trots op zijn.
Toekomstbestendig met de IJsseluiterwaarden als recreatief
uitloopgebied! En wellicht een nieuwe eretitel die bijdraagt
aan het imago van de wijk.

Buitendijks zijn er plannen voor het Rivierklimaatpark
IJsselpoort. Tussen de IJsselkop en Giesbeek wordt
een klimaatbestendig en toegankelijk park gerealiseerd
waarbij de water- en dijkenopgave samengaat met
natuurversterking, duurzame bedrijvigheid, schone
energie en recreatie. De Mosterdhof wil nadrukkelijk
verbinding met dit uiterwaardengebied maken. De
gemeente wil dit samen met de huidige coalitie binnen de
prijsvraag concreet uitwerken en in verband brengen met
de Rivierklimaatparkontwikkeling.
Momenteel werken wij aan zogenaamde wijktafels met
bewoners en andere actiehouders om de plannen en acties
uit het wijkontwikkelingsplan samen verder uit te werken.
Dit zetten we voort gedurende de prijsvraag binnen
PanoramaLokaal.
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Topografische kaart
Topografische kaart
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Rivierklimaatpark Ijsselport, koersbepaling, februari 2019

ligging in Nederland

Analyse
• Westervoort ligt ten zuidoosten van Arnhem ten zuiden
van de IJsseluiterwaarden.
• Mosterdhof ligt aan de noordkant van Westervoort,
op een driehoek tussen IJsseluiterwaarden ten noorden,
spoorlijn ten oosten en de oude kern ten zuiden.
• Mosterdhof kreeg begin jaren zeventig het predicaat
‘Experimentele Woningbouw’.
• Het Rivierklimaatpark IJsselpoort bevindt zich op dit
moment in de verkenningsfase.
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Stadsranden rond Nederlandse bevolkinskernen groter dan 5000 inwoners

Analyse
• De wijk is gebouwd tussen 1972 en 1976 als eerste
groeikernwijk in de streek Liemers.
• 270 woningen en appartementen (Mosterdhof sec)
• 300 woningen en appartementen met rand erbij
• alleen Mosterdhof:
60 bedrijven, maar toch voornamelijk woonfunctie.
6.9 ha openbaar gebied
4.7 ha privé gebied
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Buurten 2016 - Huurwoningen in bezit woningcorporaties

→

→

De Mosterdhof heeft een groot aandeel particuliere

→

De Mosterdhof kent een hoge parkeerdruk. Het aantal

De Mosterdhof heeft 54 honden op 269 woningen.

woningeigenaren. Zo’n negentig procent van de

geregistreerde voertuigen in de Mosterdhof (circa

Gemiddeld heeft 19% van de huishoudens in de wijk

woningen is in particulier eigendom. De overige tien

290 personenauto’s en circa 180 overige voertuigen)

een hond. Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde

procent zijn sociale huurwoningen van Stichting Vivare

overtreft ruimschoots het aantal beschikbare

van 18% (2015). Uit gesprekken tijdens de werkateliers

(circa dertig woningen) en vrije sector huurwoningen

parkeerplekken in de openbare ruimte (circa 230).

blijkt dat er relatief veel overlast van hondenpoep wordt

van Resim Woningen.

ervaren.
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08 Eigendomsverhouding van de woningen in de Mosterdhof
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09 Parkeerdruk in de Mosterdhof
Particulier eigendom

233 aangewezen openbare parkeerplekken

Stichting Vivare
Resim Woningen BV
Bron: Gemeente Westervoort.
Gegevens over woningen en
openbare ruimte, 2019.

Woningcorporatie of VvE
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Bedrijf (projectontwikkelaar of bouwer)
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Bron: Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Autobezit per adres per
postcodegebied, 5 maart 2019.

Analyse

10 Geregistreerde honden
269 woningen

→
54 honden

→

bron: Mooi Mosterdhof 2019- 2030, Gemeente Westervoort en bureau RUIMTEVOLK
6

• Veel van de oorspronkelijke huurwoningen zijn verkocht.
• 90% particulier eigendom
19% van de huishoudens in de
• 10%
huurwoning stichting Vivare (circa 30 woningen)
Mosterdhof
heeftsociale
een hond
18% van en
de huishoudens
in Nederland
vrije sector
huurwoningen van Resim Woningen
heeft een hond, gemiddeld in 2015

Bron: Gemeente Westervoort. Gegevens over hondenbezit, 2019.
Cijfers gezelschapsdierensector, 2015.
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Relevante ontwikkelingen

MOOI MOSTERDHOF 2030
PLAN(T) MET PIT
WIJKONTWIKKELINGSPLAN
MOSTERDHOF 2019 - 2030

WIJKTAFELS:

ACTIEPUNTEN:

FRIS EN FRUITIG
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WIJK UIT ZIJN SCHULP

KLAAR VOOR DE
TOEKOMST

AANDACHT VOOR ELKAAR

01

Inrichtingsplan maken voor de openbare ruimte

11

Woonerfstatus voor de wijk

20

Aanpassen energiegedrag

30

Organiseren laagdrempelige activiteiten in de wijk.

02

Verkennen betere inpassing van parkeerplekken

12

Onderzoeken mogelijkheden ontmoetingsplek in
uiterwaarden

21

Plan maken met handreikingen energiebesparing en
-opwekking

31

Nabuurschapsactie ‘een bakkie doen’ √

03

Kaart ontwikkelen om elkaar aan te spreken

13

Unieke naam voor elk hofje en elke galerij

22

Onderzoeken (uitbreiding) subsidiemogelijkheden

32

Verkennen telefoonboom / app groep voor
hulpbehoevenden in de wijk

04

Staalkaart maken voor de woningen

14

Realisatie van (alternatieve) bewegwijzering in de
wijk

23

Verkennen animo lokale energiecoöperaties

33

Oprichting wijkwelkomstcomité voor een warm
welkom van nieuwe bewoners

05

Verkennen Vereniging voor Wijkeigenaren

15

Realisatie fraaie informatieborden met verhaal van
onze wijk

24

Onderzoeken nieuwe mogelijkheden energie

34

Ontwikkeling van een digitaal buurtplatform of
buurtapp

06

Plan voor afvalinzameling maken

16

Ontwikkelen brochure met achtergrondverhaal van
onze wijk

25

Onderzoeken voorzieningen elektrische (deel)auto’s

35

Verkennen ondersteuning bij aanpassen woning

26

Klimaatmaatregelen huizen en tuinen

36

Inzet op toegankelijkheid openbare ruimte

37

Verbeteren bestaande en eventueel aanleggen
nieuwe ontmoetingsplekken

07

Ontwikkelen groenboek voor de wijk

17

Wijkontwikkelingsplan onder aandacht brengen van
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

08

Wijkschouw groen √

18

Realiseren extra bruggetje naar groen langs
Brugstraat

27

Verkennen nieuwe financieringsconstructies, zoals
fondsvorming, leningen of wijkbedrijf

09

Actie tegengaan hondenpoep

19

Realiseren nieuwe wandelroutes die de wijk
verbinden met fijne plekken direct buiten de wijk

28

Realiseren minder stenige openbare ruimte

10

Verbeteren uitstraling entrees van de wijk

29

Verkenning mogelijkheden collectieve aanpak
woningverduurzaming

WIJKONTWIKKELINGSPLAN MOSTERDHOF: HET TOTSTANDKOMINGSPROCES

MOOI

MOSTERDH
2030
PLAN(T) MET PIT

MEEKOPPELKANSEN

WIJKONTWIKKELINGSPLAN
MOSTERDHOF 2019 - 2030

Naast de ideeën en acties die we genoemd hebben in bo-

→

Woningcorporatie Vivare onderzoekt de mogelijkheden
voor isolatie van haar woningen in de Mosterdhof. In
het kader van de actielijn Klaar voor de toekomst grijpen
11
we dit moment graag aan om te verkennen of er een
collectieve aanpak mogelijk is om meerdere woningen
in de Mosterdhof te isoleren.

→

De gemeente gaat aan de slag met het eerdergenoemde
afvalplaatsenplan en onderzoekt of dit plan past binnen
de koers die we met elkaar voor de openbare ruimte
hebben benoemd. Dit biedt kansen voor de acties
binnen het thema Fris en fruitig.

vengenoemde thematische lijnen - fris en fruitig, wijk uit zijn

totstandkomingsproces van wijkontwikkelingsplan; bron: Mooi
Mosterdhof 2019- 2030
schulp, klaar voor de toekomst en aandacht voor elkaar - zijn
er nog andere initiatieven die in onze wijk lopen. Deze bieden
ons wellicht kansen om met de Mosterdhof op aan te haken
of mee te liften.

→

Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019 - 2030

Het wijkontwikkelingsplan vormt een waardevolle basis
voor het traject van Panorama Lokaal. Veel informatie en
Het Waterschap Rijn en IJssel
gaat de komende
analysemateriaal
is opgenomen in dit document.
jaren mogelijk aan de slag met een versterking van
de IJsseldijk. Hiervoor moet nog een verkenning
worden uitgevoerd. Dit moment biedt kansen voor de
acties bij de lijn Wijk uit zijn schulp. Het waterschap
heeft aangegeven open te staan voor initiatieven van
bewoners om te kijken of en hoe dat ingepast kan
worden in hun planning en activiteiten.

Het plan zelf is als geheel in de bijlage van dit document
opgenomen.

→

meekoppelkansen; bron: Mooi Mosterdhof 2019- 2030, Gemeente Westervoort en bureau RUIMTEVOLK

Een idee is de oprichting van een “Vereniging van
Wijkeigenaren”. Een dergelijke vereiniging kan behulpzaam
zijn om bewoners handvatten te bieden bij het gezamenlijk
optrekken in diverse vraagstukken zoals onderhoud en
verduuzaming.

De komende jaren wordt er gewerkt aan
Rivierklimaatpark IJsselpoort. Dit is een
klimaatbestendig en toegankelijk rivierklimaatpark
waarbij negen overheden, waaronder Westervoort,
samenwerken aan onder andere watertekort, het
omgaan met teveel water, recreatie, scheepvaart en
landbouw. Mogelijk liggen hier kansen om mee te liften
met de acties uit Klaar voor de toekomst en de Wijk uit
zijn schulp.

Link naar online versie:
https://www.westervoort.nl/file/12047/download
31
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fotoimpressie
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Afbeeldingen uit de verkoopbrochure van de Mosterdhof, 1974.
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Rheden

Giesbeek

Lathum
Zevenaar

Gebiedsbeschrijving
De Hondsbroeksche Pleij behoort tot het rivierenlandschap en is een weids open gebied
dat belangrijk is als uitloopgebied van Westervoort. Karakteristiek voor dit gebied is de
gradiënt van kom-oeverwal-uiterwaard-rivier. Het gebied ontleent zijn openheid aan het
agrarisch gebruik. De veldkavels in de uiterwaard zijn in gebruik bij binnendijks gelegen
agrarische bedrijven.

Duivensche Broek

aaf

voorbeeld van een geul met
natuurvriendelijke oevers

Duiven

bedrijvigheid op de IJssel

voorbeeld van struinnatuur

De rust, ruimte en donkerte in contrast met een steeds verder verstedelijkte omgeving
zijn waardevol. Naast de landschappelijke openheid zijn cultuurhistorische kwaliteiten
verweven met het landschap, zoals relicten van militaire linies en het monument ‘De
Oversteek’. Dit monument markeert een belangrijke plek bij de bevrijding van Nederland
in de Tweede Wereldoorlog.
Door de dijkverlegging van 2012, waarbij de dijk 250 meter landinwaarts is verschoven,
is er meer ruimte voor de rivier ontstaan. Het gebied is hierdoor ook beter beleefbaar
geworden voor fietsers en wandelaars. Op de dijk ligt nu een fietspad. Destijds is ook
een regelwerk gebouwd om de afvoerverdeling bij hoge afvoer tussen de Nederrijn en
IJssel beter te kunnen bijsturen.
De IJsseldijkerwaard is een gemengd halfopen uiterwaardengebied met enkele solitaire
bedrijven die het economische belang van de IJssel benadrukken. Het bedrijf Struyk
Verwo is een producent in publieke bestrating. Bedrijf Putman is een bedrijf dat zich richt
op de productie en verkoop van grondstoffen, recycling van bouw- en sloopafval, sloopMontferland
en infrawerken. Het bedrijf Putman heeft een eigen haven die gebruikt wordt voor aanen afvoer.

grutto

De voormalige steenfabriek Emptepol is van monumentale waarde. Diverse onderdelen
staan er nog, zoals de oven met schoorsteen, het persgebouw met ketelhuis en het
terrein met kleiputten. Een van de fabriekshallen wordt momenteel nog gebruikt als
caravanstalling.
Visie
Met name in de IJsseldijkerwaard liggen er diverse opgaven. Door deze in samenhang
op te pakken, is een belangrijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit mogelijk.
Zo willen de bedrijven in de IJsseldijkerwaard graag verder uitbreiden en innoveren.
Daarnaast liggen er opgaven om de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en om
een waterstandsdaling te realiseren. Verder wordt ingezet op een verbetering van de

bron: Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie; oktober 2019
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toegankelijkheid en beleefbaarheid van de uiterwaarden voor recreanten, om zo een
uitloopgebied voor inwoners van Duiven en Westervoort te creëren.
Beleidsambities
We willen de visie verwezenlijken door:
• de vaargeul te verbeteren door aanpassing van oevers en kribben;
• de aanleg van een geul door de uiterwaard. Hiervoor is het nodig om het bedrijf
Struyk Verwo te concentreren op een terp aan de dijk. De geul en het stroomlijnen
van het bedrijf Struyk Verwo zorgen voor een verlaging van de waterstand bij hoge
afvoeren. Daarnaast draagt de geul bij aan een verbetering van de natuurwaarden
en de ecologische waterkwaliteit;
• het bedrijf Putman de mogelijkheid te bieden om het laaggelegen deel aan de
zuid-zijde van zijn bedrijfsterrein op te hogen. Zo kan dit terrein ook bij hoogwater blijvend worden gebruikt. Daarnaast krijgt bedrijf Putman ter verbetering
van zijn overslagfaciliteiten de ruimte om een deel van de bestaande havenkom te
dempen. Hierbij is het streven om de laad- en loswal ook openbaar toegankelijk
te maken voor derden om zo het vervoer over water te stimuleren. De vergroting
van het hoogwatervrije terrein van het bedrijf Putman vereist een zorgvuldige
landschappelijke inpassing;
• een verbetering van de verkeersveiligheid op de IJsseldijk door de aanleg van een
fietspad aan de buitenzijde van de dijk. Verder is door aanleg van dit fietspad en de
geul een nieuwe verkeersveilige toegangsweg naar bedrijf Putman nodig;
• een vergroting van de natuurwaarden, passend bij het rivierengebied. Voorbeelden
zijn stroomdalgrasland en glanshaverhooiland;
• een versterking van de recreatieve functie en toegankelijkheid van het gebied. Dit
gebeurt door de verbetering van gebiedsentrees (onder andere bij de Veerweg) en
de ontwikkeling van een struinroute. Een goede zonering is hierbij van belang. Dit
om te voorkomen dat het gebied ongeschikt raakt voor weidevogels. Zonering is
ook van belang vanwege bedrijfsveiligheid;
• in te zetten op een nieuwe invulling van steenfabrieksterrein Emptepol, bestaande
uit een mix van dagrecreatie, kleinschalige opwekking van duurzame energie en
natuur. De herontwikkeling van het terrein vraagt een zorgvuldige landschappelijke
inpassing. Het behoud van waardevolle cultuurhistorische elementen vormt een
belangrijk ontwerpuitgangspunt;
• een krachtig samenhangend ruimtelijk beeld te creëren van de verschillende functies
in het gebied. Door te zorgen voor goede zichtlijnen richting de uiterwaard en de
rivier, kan dit vanaf de dijk worden beleefd.

Rivierklimaatpark IJsselpoort | Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie
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Rivierklimaatpark IJsselpoort
Van weids naar besloten

Recreatieve verbindingen

Steenfabrieksterreinen met eigen karakter

Park

Bijzondere plekken

Bedrijvigheid aan de rivier

Recreatielandschap Rhederlaag
Bezoekerscentrum Posbank
Landwinkel IJsseloord

Kwaliteitsimpuls Rhederlaag

Cultuurlandschap

Natuurinclusieve landbouw
Ecologische corridor

t
Klimaa

Natte natuur
Ooibos

Ruimte voor verkoeling

Samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers
is één evenwichtig plan gemaakt om tussen Arnhem en
Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Dit plan zorgt
voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen
blijven opvangen.
Met name onderstaande documenten zijn te vinden op:
https://www.rivierklimaatpark.nl/default.aspx
- Concept notitie Voorkeursalternatief Rivierklimaatpark
IJsselpoort
- Ontwerp IGSV (inter gemeentelijke structuurvisie) De IGSV is
de vertaling van het Voorkeursalternatief in het gemeentelijke
ruimtelijk beleid

Ruimte voor de rivier

Robuuste uiterwaarden

Gestroomlijnde uiterwaarden
Sterke dijken

Rivier
18

Bevaarbare rivier

Natuurvriendelijke oevers

Deze zaken worden in de planuitwerkingsfase verder
uitgewerkt. Daarmee kunnen de resultaten van de prijsvraag
als inspiratie werken voor de verdere uitwerking.

Rivierklimaatpark IJsselpoort | Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie
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Maatregelen conceptplan Rivierklimaatpark
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“Toen ik het Rivierklimaatpark bezocht trof het mij hoe
afwisselend het gebied is. Zo’n divers gebied kent
automatisch vele belangen. Deze belangen hebben we
zorgvuldig in het plan gewogen.”
– gedeputeerde Jan van der Meer,
voorzitter stuurgroep Rivierklimaatpark
Versterking ruimtelijke kwaliteit
Als overkoepelende opgave zetten we met het
conceptplan in op het verder versterken van de
ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Vrij vertaald
willen we de opgaven zo veel mogelijk in
samenhang realiseren met daardoor meer kwaliteit
dan als we alle losse onderdelen afzonderlijk
uitvoeren. Het conceptplan heeft dan ook een stevig
ruimtelijk raamwerk dat is gebaseerd op de
volgende drie hoofdprincipes:
• Rivier - we beogen een robuust, op de toekomst
voorbereid riviersysteem dat goed bevaarbaar is.
Binnen veilige dijken bieden we ruimte aan
diverse gebruiksfuncties. Door het verlagen van
kades, het stroomlijnen van hoogwatervrije
(bedrijven-) terreinen en de aanleg van een
nevengeul kunnen we ruim 20 centimeter
waterstandsdaling behalen.
• Klimaat - als buffer voor klimaatverandering
willen we een mede door agrariërs en
natuurorganisaties beheerde groene long in het
stedelijk netwerk van Arnhem en omliggende
dorpen realiseren. Een belangrijke natuurcorridor
die natuurgebieden onderling verbindt. Dit
bereiken we onder andere met de ontwikkeling
van natuurvriendelijke oevers, een nevengeul,
stroomdalgraslanden, heggen en de aanleg van
ooibos.

• Park - we creëren een afwisselend en verkoelend
park, dat aantrekkelijk is voor een divers publiek.
De huidige landschappelijke kwaliteiten dienen
als inspiratie. Er komen meerdere gebiedsentrees
om het gebied toegankelijker te maken. Ook
willen we cultureel erfgoed herontwikkelen, een
recreatief netwerk inrichten en ruimte maken
voor passende (agrarische) bedrijvigheid en
energiewinning.
“Natuur en landbouw hoeven niet ver van elkaar af te
staan. Ik vind het dan ook een positieve ontwikkeling dat we
nu met elkaar de mogelijkheden van zogeheten
natuurinclusieve landbouw verkennen.”
– agrariër
Van hoofdlijnen naar detailuitwerking
Het conceptplan ligt, in de vorm van een
Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie, ter
inzage in de vijf gemeentehuizen van donderdag 14
november tot en met vrijdag 27 december 2019. We
betrekken de ontvangen zienswijzen bij de afronding
van de Structuurvisie. De vijf gemeenteraden nemen
naar verwachting in het voorjaar van 2020 een
definitief besluit. Vervolgens neemt de minister de
voorkeursbeslissing en sluiten de partners een
samenwerkingsovereenkomst. Daarna start de fase
waarin we, ook weer met inbreng van
belanghebbenden, gedetailleerdere ontwerpen
maken. De uitvoering vindt uiteindelijk gefaseerd
plaats. We ronden de meeste werkzaamheden af in
de eerste fase die vooralsnog tot 2028 loopt.
Het Rivierklimaatpark in drie minuten
Bekijk de animatie en lees ook alle informatie over
de terinzagelegging op www.rivierklimaatpark.nl
Voor vragen: rivierklimaatpark@gelderland.nl

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Voorbereid op de toekomst
november 2019

Tien samenwerkingspartners hebben begin november 2019 overeenstemming bereikt over het
conceptplan op hoofdlijnen voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort. De komende tien jaar verandert het
riviergebied tussen Giesbeek en Arnhem in een aantrekkelijke en veilige leefomgeving met de goed
bevaarbare IJssel als betrouwbaar middelpunt.
Samen met inwoners, (agrarische) ondernemers en belangenvertegenwoordigers is één evenwichtig plan
gemaakt om een uniek rivierpark te realiseren. Een toekomstvisie waarmee we ruimte bieden aan de
verschillende functies die het gebied zo bijzonder maken. Een visie waarmee we de projectopgaven zoveel
mogelijk halen en waarin alle belangen zijn meegewogen. Het plan zorgt voor toegankelijke uiterwaarden
die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Er is ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw,
recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar. De maatregelen zijn beleidsmatig vertaald
in een Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie, waarvan de visiekaart te zien is aan de binnenzijde van
deze factsheet.
“Veilig aan de IJssel kunnen wonen is het belangrijkste. Als
het dan ook nog lukt om in het gebied recreatie te bieden
voor de regio en verkoeling voor als het heet is, met ook nog
een beetje natuur, dan is dat helemaal mooi.”
– dijkbewoner

Samenwerkende partijen
Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van gemeenten Arnhem,
Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat
Oost-Nederland en Natuurmonumenten. Samen werken we vanuit één visie
aan onze opgaven in het Rivierklimaatpark.

19 376 109

Vier opgaven
• Waterveiligheid - realiseren waterstandsdaling,
onder andere om ervoor te zorgen dat het
waterschap de dijken minder hoeft te verhogen
om te voldoen aan de nieuwe normering;
• Economie - passende (agrarische) bedrijvigheid,
vaarwegverbetering en bijdrage kleinschalige
duurzame energiewinning;
• Natuur en waterkwaliteit - verbinden
natuurgebieden en verbeteren waterkwaliteit;
• Recreatie - verbeteren toegankelijkheid en
vergroten beleving gebied.

Waarom het Rivierklimaatpark?

• Om de rivier meer ruimte te geven bij extreme
hoogwaters.
• Om genoeg ruimte te creëren voor ontwikkeling van
duurzame bedrijvigheid, landbouw, recreatie en
kleinschalige energieopwekking.
• Om de kenmerkende natuurwaarden van het
riviergebied terug te brengen.
• Om te zorgen dat de uitschuring van de vaargeul
wordt geremd.
• Om te zorgen voor een veilige en vlotte doorvaart van
de scheepvaart.
• Om een divers, aantrekkelijk en toegankelijk
rivierpark te creëren voor ontspanning en
verkoeling.
• Om dit alles in samenhang op te kunnen pakken.
Kortom: om voorbereid te zijn op de toekomst. Zodat u
ook straks fijn kunt wonen, werken en recreëren aan
een veilige IJssel.

Rivier
klimaatp a r k

IJsselpoort

Voorbereid op de toekomst

bron: factsheet Rivierklimaatpark; november 2019; https://www.rivierklimaatpark.nl/documenten/verkenningsfase+2016+-+2019/default.aspx#folder=944498
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Esri Nederland, Jan Willem van Aalst - www.imergis.nl, Esri
Nederland; Kadaster; Herziening Alg. Kaart Nederland (t/m
1:192.000), TMK 50D (t/m 1:48.000), Bonnebladen (t/m 1:6.000)
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historische kaart 1901

October 4, 2019
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Esri Nederland, Jan Willem van Aalst - www.imergis.nl, Esri
Nederland; Kadaster; Gemeentekaart (t/m 1:768.000), TK200 (t/m
1:192.000), TMK 50D (t/m 1:48.000), Bonnebladen (t/m 1:6.000)
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historische kaart 1930

October 4, 2019
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Esri Nederland, Jan Willem van Aalst - www.imergis.nl, Esri
Nederland; Kadaster; Gemeentekaart (t/m 1:768.000), TK200 (t/m
1:192.000), TOP50 (t/m 1:48.000), Bonnebladen (t/m 1:6.000)
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historische kaart 1965

October 4, 2019
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Esri Nederland, Jan Willem van Aalst - www.imergis.nl, Esri
Nederland; Kadaster; Gemeentekaart (t/m 1:768.000), TK200 (t/m
1:192.000), TOP50 (t/m 1:48.000), TOP25 (t/m 1:6.000)
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historische kaart 1975

October 4, 2019

1:24,000
0

0.3

0.6

1.2 mi

0

0.47

0.95

1.9 km

Esri Nederland, Jan Willem van Aalst - www.imergis.nl, Esri
Nederland; Kadaster; Gemeentekaart (t/m 1:768.000), TK200 (t/m
1:192.000), TOP50 (t/m 1:48.000), TOP25 (t/m 1:6.000)
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historische kaart 1985

October 4, 2019
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Esri Nederland, Jan Willem van Aalst - www.imergis.nl, Esri
Nederland; Kadaster; Gemeentekaart (t/m 1:768.000), TK200 (t/m
1:192.000), TOP50 (t/m 1:48.000), TOP25 (t/m 1:6.000)
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Stad en land verbinden

Van monocultuur naar diversiteit

Passende en betaalbare woning

Hoe verweven we de wijken aan de stadsrand
met het aangrenzende buitengebied?

Hoe maken we de stadsranden minder eentonig

Hoe kunnen we wijken aanpassen om te voldoen

en geschikt voor verschillende bewoners?

aan de vraag naar betaalbare huizen?

Nieuwe woonvormen

Meer biodiversiteit en natuur

Bouwen aan sociale structuren

Hoe maken we een woningaanbod dat aansluit

Hoe zorgen we voor meer biodiversiteit en

Hoe zorgen we voor meer sociale verbinding in

bij de wensen van gezinnen of alleenstaanden?

betrokkenheid van omliggende natuur?

de wijk?

Meer tijd voor elkaar

Nieuwe energie

Water als verbindende factor

Hoe zorgen we voor minder woon- werkverkeer

Hoe gaan we klimaatdoelen halen en op een

Wat kan water betekenen voor het leefklimaat in

en kortere reistijden?

slimme manier verduurzamen?

en rond de stadsranden?

Openbaar vervoer 2018
OV-trajecten Aantal ritten per week 2018

1:12,500

28-11-2019 14:58:10
Stations (NS)
29-11-2019
13:41:53
Stoptreinstation
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(NS)

OV-trajecten Aantal ritten per week 2018
- 25
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Haltes Nederland
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(knooppunt)
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126 Aantal
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1.21mi
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1:25,000

26 301
- 75 - 500
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0
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0.3
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- 750
126501
- 200

751 - 1000

0
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1

- 1000
201751
- 300

1001 - 1500

301 - 500

1501 - 3965

Esri Nederland, Community Map Contributors

2 km

Esri Nederland, Community Map Contributors

Panorama Lokaal
Bron: NS, Rijkswaterstaat, Kadaster, CBS, RVO
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Panorama Lokaal
Bron: NS, Rijkswaterstaat, Kadaster, CBS, RVO
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Gemiddeld heeft 19% van de huishoudens in de wijk
een hond. Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde
van 18% (2015). Uit gesprekken tijdens de werkateliers

rca 230).

blijkt dat er relatief veel overlast van hondenpoep wordt
ervaren.

09 Parkeerdruk in de Mosterdhof

gendom

Westervoort.
woningen en
e, 2019.
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De Mosterdhof heeft 54 honden op 269 woningen.

bare

g Vivare

laag - hoog (in decielen) bereikt
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Auto (duizend) OV (duizend)
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100
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k. Het aantal

gemiddelde dagelijkse pendel
over de periode 2004 - 2012

233 aangewezen openbare parkeerplekken
36 motoren
→ De Mosterdhof
is strategisch gelegen en kent een goede
31 caravans/
bereikbaarheid. De wijk ligt op loopafstand van het
opleggers
centrum en het treinstation van Westervoort. De trein

→

De Mosterdhof kent geen voorzieningen in de wijk zelf,

→

De wijk heeft geen zorgvoorzieningen. De aanwezigheid

ook ontbreken duidelijke ontmoetingsplekken in de

van Ons Thuus biedt wel kansen voor de toekomst: met

wijk. Bewoners maken gebruik van de voorzieningen in

een verwachte stijgende zorgvraag door de vergrijzing is

is binnen tien minuten op Arnhem Centraal. Ook ligt de

het centrum van Westervoort en van voorzieningen net

het denkbaar dat hier ook zorgfuncties een plek kunnen

wijk gunstig ten opzichte van de A12.

buiten de wijk die op loopafstand goed bereikbaar zijn.

krijgen (bijvoorbeeld via dependances of buitenpoli’s).

29 bedrijfs→ De Mosterdhof ligt dichtbij
de uiterwaarden, 291
IJssel
en
85 brom-/
geregistreerde
auto’s
personenauto’s
fietsknooppunten. Dit snorfietsen
biedt kansen voor recreatie
en de
verbinding met de omgeving.

Bron: Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Autobezit per adres per
postcodegebied, 5 maart 2019.

© CBS, OVG/MON/OViN; bewerking PBL; bewerking ARBM

Dagelijks woon-werkverkeer tussen gemeenten naar modaliteit
10 Geregistreerde honden

Analyse

16 Bovenlokale voorzieningen

269 woningen

→

19% van de huishoudens in de
Mosterdhof heeft een hond

→

18% van de huishoudens in Nederland
heeft een hond, gemiddeld in 2015

54 honden

© PBL, 2015; bewerking ARBM

Het aantal banen dat binnen 45 minuten reizen kan worden bereikt

Bron: Gemeente Westervoort. Gegevens over hondenbezit, 2019.
Cijfers gezelschapsdierensector, 2015.
Toegang tot snelweg
Ziekenhuis Rijnstate
Busnetwerk
Busstation
Treinstation
Fietsknooppuntenroute

• De Mosterdhof is strategisch gelegen en kent een goede
bereikbaarheid.
• De wijk ligt op loopafstand van het centrum en het
treinstation van Westervoort.
• De trein is binnen tien minuten op Arnhem Centraal.
• Ook ligt de wijk gunstig ten opzichte van de A12.
• De Mosterdhof ligt dichtbij de uiterwaarden, IJssel en
fietsknooppunten. Dit biedt kansen voor recreatie en de
verbinding met de omgeving.
• De wijk kent een hoge parkeerdruk.
• 230 aangelegde parkeerplekken, bewoners hebben samen
circa 320 voertuigen

Natura 2000 gebied

bron:
Mooi Mosterdhof 2019- 2030, bureau RUIMTEVOLK voor gemeente Westervoort
15
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17 Voorzieningen om de Mosterdhof
11.

12.

10.

9.
5.

4.

3.

7.
6.

8.

3.

Zalencetrum Wieleman

7.

Winkelcentrum de Wyborgh

4.

Stichting Woongroep Ons Thuus ‘huiska-

8.

RK basischool de Brug

mer’

9.

Sint Werenfriduskerk

Kerkgebouw Protestantse gemeente

10. Tennisvereniging Westervoort

Westervoort

11. Sportclub Westervoort

Balletschool Blanche

12. AVW’66

5.
6.
16

Winkelvoorziening

Kerkgebouw

Elektrisch laadpunt

Horeca

Sportlocatie

Busstation

Zalencentrum

Bibliotheek

Treinstation

Zorgvoorziening

School

bron: Mooi Mosterdhof 2019- 2030, bureau RUIMTEVOLK voor gemeente Westervoort

Analyse
• De Mosterdhof kent geen voorzieningen in de wijk zelf, wel
direct ernaast, met name in zalencentrum Wieleman.
• Ook ontbreken duidelijke ontmoetingsplekken in de wijk.
• De wijk heeft geen zorgvoorzieningen. De aanwezigheid van
Ons Thuus biedt wel kansen voor de toekomst.
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Woningtype
Woningtype

28-11-201917:39:38
Woningtypering
28-11-201917:39:38
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PanoramaLokaal
Bron:RVO,Provincies,CBS
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750 - 1000
1000 - 1250
1250 - 1500
meer dan 1500

01 Bevolkingsontwikkeling Gemeente Westervoort
2004

→
2009

2014

2019

Het aantal inwoners in zowel de gemeente Westervoort
als in de Mosterdhof is de afgelopen jaren licht gedaald.
Gezien de bevolkingsopbouw lijkt dit toe te rekenen

100-104

aan de vergrijzing en een (lichte) trek naar de grotere

90-99

steden. Daarnaast treedt er naar alle verwachting

80-89

huishoudensverdunning op die eveneens grotendeels

70-79

gerelateerd is aan de vergrijzing.

60-69

→

50-59

net als vele andere wijken in Nederland te maken met

40-49

1:5,000

29-11-2019 13:58:15

30-39
NettoBlok

2,50 - 3,00

1,25 - 1,50

0,50 - 0,75

> 4,00
October
20-297, 2019

2,00 - 2,50

1,00 - 1,25

0,25 - 0,50

NettoBlok
3,00 - 4,00

10-19
> 4,00

0-9 3,00 - 4,00

Aansluitend bij de landelijke trend heeft de Mosterdhof
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Totaal aantal
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15464
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PBL, Esri Nederland, Community Map Contributors

0

0.1

vergrijzing. Bijzonder is dat in de Mosterdhof tegenover

0.2 mi

0.2

deze groep ouderen een relatief flinke groep jonge
bewoners staat. Dit biedt kansen voor de toekomst,
onder andere voor de vitaliteit van de wijk, maar ook om

0.4 km

(informele) zorg goed te organiseren in de wijk.

PBL, Esri Nederland, Community Map Contributors
Panorama Lokaal
Bron: NS, Rijkswaterstaat, Kadaster, CBS, RVO

14700

15137

14945

Bron: Gemeente Westervoort. Gegevens over bevolkingsontwikkeling- en samenstelling, 2019.

→

De afgelopen jaren is het aandeel
eenpersoonshuishoudens
in de Mosterdhof
Bevolkingsdichtheid
per gemeente,
2016 licht
gestegen. Dit sluit aan bij de landelijke trend van

© PBL/CBS, 2016 bewerking ARBM

huishoudensverdunning. Door onder andere vergrijzing
Analyse

02 Bevolkingsontwikkeling Mosterdhof

en een toename van eenpersoonshuishoudens wonen

2004

2009

2014

2019

783

738

731

683

100-104
90-99
80-89
70-79
60-69
50-59

er steeds minder mensen in een woning. Verder is het

•aandeel
Veeltweepersoonshuishoudens
van de orsproonkelijke
zijn verkocht.
met kinderenhuurwoningen
in de
de afgelopen jaren
licht gedaald.
•Mosterdhof
90% particulier
eigendom
• 10% sociale huurwoning stichting Vivare (circa 30 woningen)
en vrije sector huurwoningen van Resim Woningen
• aantal inwoners is de afgelopen jaren licht gedaald, net als
in gemeente Westervoort.		

40-49
30-39
20-29
10-19
0-9

Totaal aantal
inwoners:

Bron: Gemeente Westervoort. Gegevens over bevolkingsontwikkeling- en samenstelling, 2019.
3 bron: Mooi Mosterdhof 2019- 2030, bureau RUIMTEVOLK voor gemeente Westervoort
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Buurten 2016 Gemiddelde woningwaarde
Buurten 2016 Gemiddelde woningwaarde
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Panorama Lokaal
Bron: RVO, Provincies, CBS
Panorama Lokaal
Bron: RVO, Provincies, CBS
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06 Gemiddelde WOZ-waarde gemeente Westervoort

07 Gemiddelde WOZ-waarde Mosterdhof

10.001 - 50.000
50.001 - 100.000
100.001 - 200.000

minder dan €150.000

minder dan €150.000

€150.000 - €200.000

€150.000 - €200.000

00.000 - €300.000

00.000 - €300.000

€300.000 - €500.000
Bron: CBS in uw buurt, gemiddelde
WOZ-waarde woningen per 100
meter vierkant, 2016.

→

hof lag

€300.000 - €500.000
Bron: CBS in uw buurt, gemiddelde
WOZ-waarde woningen per 100 meter
vierkant, 2016.

Het gemiddelde inkomen per inwoner in buurt

n het

waarin de Mosterdhof ligt, is met €22.600 lager dan

172.000

het landelijk gemiddelde (€24.100). Daarmee is de

ers blijkt

investeringskracht van de gemiddelde Mosterdhoffer

woningen

naar alle verwachting niet zo groot.

elangrijke

rvoort

5

07 Gemiddelde WOZ-waarde Mosterdhof

000

minder dan €150.000

000

€150.000 - €200.000

000

00.000 - €300.000

000
gemiddelde
ngen per 100
erkant, 2016.

€300.000 - €500.000
Bron: CBS in uw buurt, gemiddelde
WOZ-waarde woningen per 100 meter
vierkant, 2016.

© PBL, 2016; bewerking ARBM

Woningbehoefte per COROP-regio, 2012 - 2050, Scenario Hoog

Analyse
• gemiddelde WOZ waarde 2018: circa 150.000euro
• lager dan gemeente Westervoort (gem. 172.000euro)
• aantrekkelijk voor starters

bron: Mooi Mosterdhof 2019- 2030, bureau RUIMTEVOLK voor gemeente Westervoort

Atlas Westervoort Mosterdhof | 45

Buurten 2015 - gemiddeld inkomen per inwoner
Buurten 2015 - gemiddeld inkomen per inwoner
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Panorama Lokaal
Bron: RVO, Provincies, CBS
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35 - 38
38 - 41
Groter dan 41

Gemiddeld huishoudinkomen per gemeente, 2012
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Particuliere huishoudens (1.000 euro)
32 of lager

© CBS, PBL, 2012; bewerking ARBM

Analyse
• gemiddelde inkomen 2018 buurt 22.600 bruto per jaar
• Dat is lager dan het landelijk gemiddelde (24.100)
• Daarmee is de investeringskracht niet hoog.
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Buurten 2016 - Huishoudens met kinderen
Buurten 2016 - Huishoudens met kinderen
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Panorama Lokaal
Bron: CBS
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Buurten 2016 - AOW-ers

%
12 - 16
Meer dan 16

→

04 Bevolkingprognose Nederland

De bevolkingsprognose laat zien dat er in de
Mosterdhof, net als in de rest van Nederland, sprake is

05 Bevolkingsprognose gemeente Westervoort

2020

2020

65+

van vergrijzing: het aandeel mensen ouder dan 65 jaar

75+
65 tot 74

neemt toe. De bevolkingspiramide wordt ‘topzwaar’.

45 tot 64

21 tot 64
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Huidige inrichting
openbare ruimte

50 | Panorama lokaal

d el
io b
nd
r
la n
rb u
u
ee at
en de
M nn
ad bin
e
St ver

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •

hoogtekaart

it
te
si g
er in
iv ev

October 18, 2019

bron: kadaster

1:96,000
0

1

0

1.75

2
3.5

4 mi
7 km

Esri Nederland, AHN
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Analyse

• •• •• • • •• • • •
• •
• •

•• • •

•• • •

•• • •

•• • •

• Mosterdhof is naar binnen gekeerd, uiterwaarden en IJssel
zijn lastig te ervaren, wandelroutes lopen dood op het groen
langs de wijk.
• De oriëntatie is moeilijk; de oorspronkelijke
voetgangersroute is niet meer intact, zichtlijnen zijn
geblokkeerd.
• De openbare ruimte is erg stenig, veel geparkeerde auto’s.
• Het openbaar groen aan de randen en in de hofjes is niet
overal even goed toegankelijk en aantrekkelijk.

• • •••• • • • ••• • • ••• • • • • • ••• •• • • •• • • •••• • •• ••
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11 Openbare ruimte in de Mosterdhof

→

De Mosterdhof grenst aan de uiterwaarden en een
groenstrook langs de Brugweg. Momenteel zijn deze

Openbaar groen

plekken vanuit de wijk lastig te bereiken en te ervaren.

Groene randen wijk

Ook staat het hoge groen het vrije zicht naar de

Groen in de hofjes

uiterwaarden op sommige plekken in de weg.

Parkeerplekken/garages/carports
Bestrating
Bron: Gemeente Westervoort. Gegevens
over woningen en openbare ruimte, 2019.

bron: Mooi Mosterdhof 2019- 2030, bureau RUIMTEVOLK voor gemeente Westervoort

8
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→

De kwaliteit en de belevingswaarde van het openbaar
groen in de wijk is matig en maakt op een aantal
plekken een sjofele indruk.

→

Het aanzicht van de woningen in de Mosterdhof
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St ver

12 Routing in de Mosterdhof

verschilt sterk per woning. Sommige woningen zijn
Voetgangersroute

beter onderhouden dan andere. De architectuur en

Autoroute

stedenbouwkundige opzet van de wijk zijn krachtig.

De eenvormigheid van weleer is in de loop der jaren

Bron: Wijkschouw
RUIMTEVOLK, 13-02-2019.

verwaterd geraakt. De Mosterdhof wordt nu gekenmerkt
door een grote variëteit in kleuren en materialen.
→

De Mosterdhof is ontworpen met gescheiden systemen
voor auto- en voetgangersverkeer. Dit systeem is in de
loop der jaren minder herkenbaar geworden, door de
vele geparkeerde auto’s in de straten en versperringen
(hekjes, paaltjes).

10
bron: Mooi Mosterdhof 2019- 2030, bureau RUIMTEVOLK voor gemeente Westervoort
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13 Oriëntatie in de Mosterdhof

→

De oriëntatie in de Mosterdhof is lastig. Bezoekers
raken gemakkelijk de weg kwijt. Doordat het gescheiden

Zichtlijn

systeem van auto- en voetverkeer verwaterd is geraakt,

Geblokkerde toegang tot groen

is de hiërarchie in de verkeersstructuren lastig te

Groene wijkranden

ervaren. Daarnaast gaat de voetgangersroute op

Wijkentree

sommige plekken via ‘stegen’ en ‘gangen’, wat afbreuk

Doolhofgevoel voor voetgangers

doet aan de leesbaarheid van de wijk.

Bron: Wijkschouw RUIMTEVOLK,
13-02-2019.

→

De wijk is naar binnen gekeerd en kent nauwelijks een
relatie met de omgeving: routes lopen ‘dood’ op het
groen langs de randen van de wijk, maar ook zichtlijnen
zijn verstoord.

→

De entrees van de Mosterdhof ogen momenteel erg
stenig en niet zo aantrekkelijk. De wijk is niet (duidelijk)
herkenbaar vanaf de Dorpsstraat.

12 Mooi Mosterdhof 2019- 2030, bureau RUIMTEVOLK voor gemeente Westervoort
bron:
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Foto: Ton Fransen, wijkbewoner

→

De toegankelijkheid van het groen in de Mosterdhof
verschilt per hofje en per locatie in de wijk. Over het
algemeen geldt dat het groen op veel plekken op ooghoogte
is. Dit zorgt voor een onoverzichtelijk beeld en soms ook
onveilig gevoel.

→

De groene hofjes kennen een divers karakter (beplanting,
opzet, toegankelijkheid en gebruik). Deze verschillen tussen
de hofjes bieden aanknopingspunten voor de toekomst: het
benadrukken en benutten van de diversiteit kan bijdragen
aan de identiteit van de hofjes.

Foto: Ton Fransen, wijkbewoner
7

→

De wijk kent een aantal typische situaties met betrekking
tot het samenkomen van ‘voorkanten’ en ‘achterkanten’.
Een aantal woningen hebben hun voordeur op een
overdekte ‘galerij’, terwijl hier tegenover achterkanten van
de overburen op uit komen. Daarnaast is het op een aantal
plekken in de wijk lastig af te lezen is wat ‘voorkant’ en
‘achterkant’ is. Voor bewoners is dit uiteraard helder, maar
voor bezoekers levert dit onduidelijkheid op. Daarnaast
kennen de parkeerpleintjes een overdaad aan achterkanten
(achterkanten woningen, bergingen, carports) wat de
aantrekkelijkheid en verblijfskwaliteit van de ruimte onder
druk zet.

11
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19 Potentiële duurzame energiebronnen rondom de Mosterdhof Bron

18 Gemiddelde energielabels in de Mosterdhof

A++

Zonnedaken: meerderheid daken geschikt tot zeer geschikt

Collectieve opwekking i
wijk lijkt mogelijk, aans

Warmtenet: zeer kansrijk

Gebruik restwarmte uit a
ding (AVR) moge

A+
A
B

C
D
E
F
G

Warmte uit afvalwater: kansrijk door
aanwezigheid rioolgemaal in wijk

Bron: Nationale energieatlas, 2016

Geothermie: zeer beperk

17

Energieverbruik:
►
►
►

1330 m3

woning, 2017

gemiddeld gasgebruik per

3080 kWh

gemiddeld elektriciteitsgebruik per woning, 2017

€120,-

maand, 2017

gemiddelde energiekosten per

Bron: Klimaatmonitor, 2017.

Tot 30% besparing mogelijk met
bijvoorbeeld deze maatregelen:
►
►
►
►
►

Dakisolatie
Gevel / spouwmuurisolatie
Ramen HR++ glas
Vloerisolatie
Gedragsverandering: 10%

19 Potentiële duurzame energiebronnen rondom de Mosterdhof Bron: Nationale energieatlas, 2016

18 Gemiddelde energielabels in de Mosterdhof

A++

Zonnedaken: meerderheid daken geschikt tot zeer geschikt

Collectieve opwekking in nabijheid
wijk lijkt mogelijk, aansluiting ook

Warmtenet: zeer kansrijk

Gebruik restwarmte uit afvalverbranding (AVR) mogelijk

Warmte uit afvalwater: kansrijk door
aanwezigheid rioolgemaal in wijk

Geothermie: zeer beperkt mogelijk

Windturbines: niet in directe omgeving, koppeling is mogelijk

A+
A
bestaand warmtenet; bron: gemeente Westervoort, 2019
https://www.samen1nergie.nl/artikelen/onderzoek-naar-aardwarmte-in-gemeente-westervoort

B

C
D

Warmte uit oppervlaktewater IJssel: kansrijk i.v.m warmtenet en
poldergemaal Hondsbroekse Plei

‘’Sinds begin 2019 werken TNO en EBN samen aan het programma Seismische Campagne Aardwarmte Nederland, kortweg SCAN. Aan de
hand van de resultaten van SCAN kan beter worden bepaald waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt E
is voor aardwarmtewinning. Aardwarmte, ofwel geothermie, kan in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening.

F

De grootste, meest in het oog lopende projecten van het driejarige SCAN programma zijn het seismisch onderzoek in het veld en de herbeG te bestuderen, vergrowerking van al bestaande data van de Nederlandse ondergrond. Door de resultaten hiervan bij elkaar te brengen en
ten we de kennis van onze ondergrond. Hierbij ligt er een nadruk op gebieden waarvan nog te weinig gegevens
beschikbaar
zijn. 2016
Het gaat
Bron: Nationale energieatlas,
hier om een nationaal programma voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met Europese ondersteuning vanuit het fonds
17
Interreg.’’
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Biomassa: weinig potentie

bron: Mooi Mosterdhof 2019- 2030, bureau RUIMTEVOLK voor gemeente Westervoort
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→

Van de woningen met een geregistreerd energielabel
in de Mosterdhof heeft de meerderheid energielabel
C of D. Dit is vergelijkbaar met andere wijken uit
de jaren zeventig. De wijk kan op woningniveau tot
twintig procent besparen op het energieverbruik door
maatregelen zoals dakisolatie en daarnaast nog tien
procent door gedragsverandering.

→

20 Energiebronnen rondom de Mosterdhof

De Mosterdhof heeft bovenmatige potentie voor

Gebied warmtenet

duurzame (collectieve) energieopwekking. Met de

Rioolgemaal Mosterdhof

aanwezigheid van een rioolgemaal in de wijk, veel daken

Te bouwen windturbines

met een gunstige oriëntatie op de zon, koppelstations
in de omgeving, een warmtenet, maar ook de nabijheid
van de IJssel en de afvalverbrandingcentrale liggen
er veel kansen om energie op te wekken in de wijk

Hoogspanningsnet
50 kV AC station
Bron: Nationale Energie Atlas,
2016.

of de wijk aan te sluiten op duurzame bronnen in de
omgeving.

Op basis van het huidige energieverbruik
heeft de Mosterdhof de volgende hoeveelheid aan duurzame energiebronnen nodig:
►
of
►
of
►

1657

woningen met zonnedaken

5,1 - 8,4 ha

zonneveld

0,5 - 0,7 windturbine van 3MW

Bron: Ruimtelijke verkenning Energie en Klimaat,
2018.

18

bron: Mooi Mosterdhof 2019- 2030, bureau RUIMTEVOLK voor gemeente Westervoort
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Legenda
waterschapsgrens
gemaal (beheerregister watersysteem)
stuw (beheerregister watersysteem)
duiker (beheerregister watersysteem)

keurprofiel (beheerregister watersysteem)

watergang (beheerregister watersysteem)
kernzone (legger watersysteem)

beschermingszone (legger watersysteem)
gemalen
overige kerende kunstwerken
<all other values>
afsluiters
constructies

Dijkpalen
Waterkeringen
primaire kering
regionale kering
zomerkade

Zoneringen
profiel van vrije ruimte
kernzone waterkering
beschermingszone binnenkant
buitenbeschermingszone binnenkant

Eigendom WRIJ
kunstwerkdeel_mp
<all other values>
hoogspanningsmast
transitie

spoor_l
<all other values>
trein
sneltram
tram
niet-bgt: (haven)kraan
transitie

scheiding_l
<all other values>
damwand
geluidsscherm
hek
kademuur
muur

Titel

Auteur: Merel Lammertink

Sub titel

Datum: 07-03-2019
Schaal: 1:2.545
Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © 2009 Alle rechten voorbehouden Waterschap Rijn en IJssel
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Dagen met 15 mm neerslag - 2050 WH

Hittestress door warme nachten - 2050 WH
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Esri Nederland, Klimaateffectatlas, Wageningen Environmental
Research (Alterra), Esri Nederland, Community Map Contributors

Maastricht
Panorama Lokaal
Bron: Klimaateffectatlas,WEnR;Deltares

September 24, 2019

B e l g i ë

Dagen met 15mm neerslag - 2050 WH

© Klimaateffectatlas, KNMI

1:1,536,000
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Analyse

0

15
30

30

60
60

Esri Nederland, Klimaateffectatlas, KNMI

• De wijk is niet alleen kwetsbaar voor wateroverlast bij
piekbuien, maar ook voor uitdroning van de grond en
hittestress in de zomer.

Foto: Ton Fransen, wijkbewoner

→

De openbare ruimte in de Mosterdhof kent veel verharding
en maakt een stenige indruk. De verblijfskwaliteit van de
openbare ruimte is daardoor niet zo hoog. Dit geldt zeker
voor de plekken waar parkeerplaatsen, bergingen en
carports samenkomen.

→

De openbare ruimte kent nauwelijks ‘formele’
ontmoetingsplekken.

9

veel verharding in openbare ruimte; bron: Mooi Mosterdhof 2019- 2030, bureau RUIMTEVOLK voor gemeente Westervoort
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Analyse
• Het conditioneren van de riolering, te realiseren voor 2030,
is een lastige opgave omdat de riolering onder de hofjes
doorloopt.
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Leefbaarheid Buurten 2016
Leefbaarheid Buurten 2016
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© RIVM, bewerking PBL, 2013, bewerking ARBM

Gemiddelde levensverwachting bij geboorte per gemeente

Analyse
• ’Op grond van de kaart ‘’Leefbaarheid Buurten 2016’’* lijkt er
met de leefbaarheid in de Mosterdhof niets mis te zijn (score
‘zeer goed’). Toch blijkt duidelijk uit het participatieve traject
met de wijk van het afgelopen jaar dat de leefbaarheid in de
wijk door een aantal ontwikkelingen duidelijk onder druk
staat.
• *De Mosterdhof maakt in deze kaart onderdeel uit van een
hoger aggregatieniveau (meerder buurten/wijken bijeen)
hetgeen een vertekend beeld oplevert.‘’

10

bron: Mooi Mosterdhof 2019- 2030, bureau RUIMTEVOLK
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Colofon
Deze uitgave is een bijlage bij het prijsvraagreglement Panorama
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