
Notulen Openbare vergadering Dorpsplatform Elden 
10 juni 2021 

Opening 

Hendrik opent de vergadering om 20:04 uur.

Aanwezigen: 25 Eldenaren, inclusief het voltallige bestuur van het Dorpsplatform Elden.

De vergadering vindt plaats via de online Jitsi link.

1. Vaststellen agenda

- Openen van de vergadering
- Updates vanuit het dorp
- Pitches:

- Kapschuur Klapstraat voor opslag verenigingen (Jośe en Roelof)
- Groene Daken (Ingo Weidemann) 
- Stichting Het Eldens Landschap (Ralph van den Boom)
- Bomen Meester Merkxstraat (Milly Cors)

- Sluiting

2. Updates vanuit het dorp

Kai meldt dat Elden Online weer ‘online’ is, er zijn een aantal dingen toegevoegd en
veranderd. Hij laat zien waar informatie over het Dorpsplatform te vinden is en hoe je lid
kunt worden van het DPE. Ook worden updates vanuit de Dorpsvereniging gegeven en wordt
Elden Online via Facebook gebruikt.

Het DPE wil graag een nieuwe naam voor de Openbare vergaderingen. Er wordt een oproep
gedaan om hierover na te denken. De nieuwe ideeën voor namen kunnen ingestuurd worden
via Dorpsplatform@elden.nl of via een bericht naar Elden Online.

3. Pitches

➢ Opslagvoorziening Eldense verenigingen:

Er was al een opslag aanwezig, maar deze is erg verouderd en hier moet iets anders voor
worden verzonnen. Het zoeken naar een alternatief liep op weinig uit. Daarom was er
afgelopen najaar een pitch gedaan voor de zoektocht naar een opslagvoorziening. De
Hengelsportvereniging wil graag meedoen, de Meulewiekers ook en de Elden Kids willen
graag meedoen met de opslagvoorziening. Hier is al nagedacht over de verdeling in vierkante
meters per vereniging. Er werd al snel gedacht aan een kapschuur, dit kun je makkelijk
creëren én past binnen het Eldens Landschap. TLO en team Vastgoed van de Gemeente zijn
betrokken bij deze verkenning en oriëntatie. Bij de molen is het uiteindelijk niets geworden.
Nu wordt samen met Laurens Schipper verder verkend bij naast de muziekboerderij van
Muziekvereniging Crescendo. Daarom krijgt Crescendo nu ook een aantal vierkante meters in
het plan. Er is met verschillende partijen om tafel geweest, ook bij verenigingen om zoveel
mogelijk draagvlak te krijgen. Het is voor al deze partijen belangrijk dat we als dorp
herkenbaar blijven. Iedere betrokkene geeft aan medewerking te willen verlenen en dit
belangrijker te vinden dan het groen daar behouden in plaats van de kapschuur. Nu wordt
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verder gegaan met de verkenning in samenwerking met de gemeente. Er wordt een
motivatiedocument ingeleverd zodat het bij ODRA ter sprake komt of er draagvlak is van het
idee voor de kapschuur.

Vragen:

- Er moet goed gekeken worden of het wijd genoeg verspreid is zodat alle verenigingen
daadwerkelijk kans hebben gehad om mee te doen. De enige die niet aangesloten is,
is de toneelvereniging. Mede omdat zij een andere type ruimte nodig hebben en
meer ruimte nodig hebben. De toneelvereniging is op de hoogte van deze plannen.

- Het is van belang dat het duidelijk wordt wie welke vierkante meters krijgt en dat
daar heel precies over wordt gedaan. Dit komt mede doordat Crescendo pas later is
gaan meedoen waardoor het nog niet helemaal specifiek is gemaakt. De oppervlakte
is hierbij in het plan ruimer aangehouden dan het daadwerkelijk gaat worden.

- Het gebied betreft de groenstrook achter de parkeerplaats van Crescendo. Er wordt
een vraag gesteld over de toegang naar de kapschuur als er auto’s staan geparkeerd,
de SEE voorziet hierin geen problemen.

- Is er enig bezwaar tegen het weghalen van groen in Elden? De groenstrook is ooit
aangewezen als onderdeel van de groenstrook rondom Elden. Bij afweging van de
mogelijkheden voor het dorp aan de dorpse kant van de gracht, is het aannemelijk
dat er een groenstrook blijft, maar dan met iets minder groen aan de binnenzijde van
de strook (wel aan de buitenzijdes).

- Er wordt geopperd om op andere plekken in Elden meer groenvoorziening neer te
zetten en te creëren zodat het groen dat weggaat, ook weer terugkomt.

- Er komt de vraag of er niet al vroeger een kapschuur heeft gestaan, Dit kon de
historische kring niet bevestigen. Het zou meerwaarde kunnen geven aan de
boerderij.

- Thea (TLO) geeft aan dat het handig is om te vermelden dat de container van
Crescendo vervalt en dat dat beter is voor het dorpsbeeld/aangezicht.

De SEE laat in het slotwoord weten nog geldschieters en subsidie nodig te hebben om de
financiering rond te krijgen voor de kapschuur. Deze pitch wordt vervolgd.

➢ De groene daken (Ingo Weidemann)

Het gaat over het vergroenen van je woonomgeving. Een aantal jaren geleden is hierbij de
start gezet en is het een passie geworden, daarom nu het idee om het uit te dragen in de rest
van Elden. Een groendak is een dak met beplanting, in de regel gebeurt dit met sedum
(vetplantjes), je kunt ook andere planten nemen zoals lavendel. Het is belangrijk dat de
planten veel vocht opnemen én afgeven. Het is een mooie manier voor het vergroenen en
verbetering van de leefomgeving. Een groendak voorkomt wateroverlast in de straat en op je
dak, het vermindert hittestress (= een dak kan wel 60 graden worden, een groendak wordt
niet meer dan 37 graden). Het kan heel veel water opnemen en afgeven door het verdampen
van het water. Belangrijk: het zuivert de lucht én het water. Het is tot slot een mooi
voedselbos voor bijen en vlinders. Het is simpel om zo’n dak te leggen. Je neemt drie
verschillende lagen in volgorde van leggen:

1. Drainagelaag
2. Substraatlaag (soort spons)
3. Sedumlaag



€50 per vierkante meter. Je kunt hier ook subsidies voor krijgen. Je kunt subsidies krijgen via
de gemeente Arnhem, Waterschap rivierenland en Leverancier van het Groendak. Via
arnhemklimaatbestendig.nl kun je meer informatie vinden over groenprojecten. Als je het
samen met buren doet kun je via deze website ook de subsidie regelen én kom je op de
website te staan als voorbeeld.

Vragen:

- Er wordt de vraag gesteld wat het verschil is tussen een grasdak en een sedum dak. Ingo
legt de voordelen uit, bijvoorbeeld de beworteling die minder diep ligt dan bij gras. Sedum
groeit ook niet en wordt daardoor niet hoog. Tevens neemt sedum meer water op.

- Er wordt de vraag gesteld of het gewicht niet teveel is als er ook grind op het dak ligt. Ingo
geeft aan dat het grind eraf moet.

➢ Stichting het Eldens Landschap (Ralph van den Boom):

Het doel van de stichting: het bevorderen en het behoud van de ontwikkeling van het

cultuurhistorisch Eldens landschap. Hierbij focust het zich op landschapselementen. Er zijn

nog een aantal historische verbindingen met Elderveld, Driel en Arnhem Centrum. Het idee

van de SHEL is om daarin de groenstructuur te behouden en de verbindingen zichtbaar te

houden. Een voorbeeld van een project is het behoud van de bomen in Zuiderveld. Deze

worden verzorgd en onderhouden door de SHEL. Tevens worden de schapen en de

fruitbomen in Park Westerveld door hen onderhouden. De SHEL is hierbij betrokken, het

gebeurt veelal door vrijwilligers. Niet per se onder de vlag van de SHEL, maar de SHEL wil

heel graag bijdragen aan het behoud van zo’n landschapselement, net zoals bijvoorbeeld het

perenlaantje. Tot slot het historisch hekwerk, vandaag (10-06-2021) zijn de palen naar een

firma gebracht om deze palen onder handen te nemen. Het plan is om de palen met

vrijwilligers weer terug te plaatsen.

De toekomstplannen van de SHEL:

 samenwerking met andere verenigingen/stichtingen

 samenwerking met vrijwilligers

 duidelijke profilering binnen het dorp zoeken en uitstralen

 verdere professionalisering

 nieuwsbrief opstellen met updates en informatie (eens per drie maanden verstuurd)

Het bestuur bestaat uit Henk van Reede, Ralph van den Boom, Theo Heijmans en Lianne

Vellema is betrokken bij bepaalde projecten. Er worden nog verschillende adviseurs én een

penningmeester gezocht.

Tot slot wordt een oproep gedaan voor het werven van vrijwilligers. De activiteiten die de

SHEL doet, vallen of staan met vrijwilligers. Er is een whatsapp groep met vraag en aanbod

van vrijwilligers op een bepaald moment, maar er wordt nog gezocht naar mogelijkheden om

op een efficiëntere manier vrijwilligers te werven voor activiteiten.

Vragen:



- Er wordt gevraagd of er een mogelijkheid bestaat voor het ondernemen van een
opruimactie van zwerfvuil in Elden, SHEL geeft aan dit niet als vaste doelstelling te
hebben maar hier zeker enthousiast tegenover te staan om dit samen op te pakken.

- Is het ook mogelijk om samen te werken met verenigingen buiten de leefomgeving
van Elden? Dat kan, maar Eldense Parels en Historische Kring worden eerst gezocht
voor samenwerking. SHEL staat zeker open voor alle vormen van samenwerking.

- Er wordt gevraagd naar de bekostiging van het hekwerk. Er is een pot vanuit het BD
(?) wat hieraan wordt besteed.

Bomen Meester Merkxstraat (Milly Kors)

Milly Kors is stadsdeel manager en ontfermt zich over de leefomgeving van stadsdelen. De
meester Merkxstraat is een doorgaande weg in Elden met een aantal perken met bomen en
de laatste jaren vallen er ieder jaar een aantal uit. Wat gaan we daarmee doen? Het
terugzetten van nieuwe bomen wordt uitgesteld vanwege het feit dat de blokhagen er dan
uit moeten worden gehaald. Er worden drie opties voorgelegd:

1. De bomen worden vervangen. De blokhagen worden vervangen. Het ontwerp blijft
dan bij de jaren ‘70/’80.

2. Bomen van andere soorten, maar van gelijke grootte neerzetten. Meer variatie
aanbrengen in de straat. Daarmee spreid je de kansen voor het goed blijven van de
bomen.

3. Minder bomen worden terug gepland in één keer, maar wel grotere bomen. Er is plek
en ruimte voor en hiermee maak je de straat ook groener.

Vragen/opmerkingen:

- Is bekend hoe het kan dat de bomen niet goed blijven? Milly legt uit dat de bomen
zijn aangeplant in een tijd dat er nog niet veel werd gedaan aan ondergrondse
voorzieningen waardoor de bodem minder rijk is gemaakt dan dat nu zou worden
gedaan bij het aanplanten van de bomen. Later wordt gereageerd over het
bedroevende onderhoud van de bomen waardoor deze bomen eventueel het
moeilijker hebben dan van tevoren gedacht zou worden.

- Er komt de vraag of het ook een mogelijkheid is om alleen de blokhaag er te laten
staan zonder dat er bomen terugkomen. Milly geeft aan dat de gemeente er graag
weer bomen wil om de groenstructuur en de laan structuur van de straat te
behouden.

- Ingo maakt een brainstorm en heeft het over wadie’s en andere structuren in de
grond,  Milly zegt dat dit best wel een groot project is waarbij financiën komen kijken
die van andere omvang zijn dan alleen van het vervangen van bomen. Ingo geeft aan
dat deze structuren van groenvoorziening wel de toekomst zijn waarbij het
regenwater niet meer aan het riool wordt gekoppeld, maar via de groenstroken.

- Ruben (bewoner) geeft aan het regenwater is gekoppeld aan het rioolwater en dat er
verschillende kelders onder grondwaterniveau staan, het veranderen van de
grondwaterstructuren lijkt dus nadelige effecten te hebben voor de woningen van de
bewoners. Verder is er weinig respons vanuit bewoners van de Meester Merkxstraat
en wordt geopperd om een inspraak avond te houden voor ook de (oudere)
bewoners.



- Thea ten Velde (TLO) geeft aan dat voor de Hennepstraat de bedoeling wordt om alle
bomen behalve 2 weg te halen en op andere plekken in Elden te planten, zodat de
groenvoorzieningen op hetzelfde niveau blijven.

4. Sluiting

Volgende openbare vergadering: 16 september 2021, eventueel in hybride vorm lettende op
de richtlijnen van dat moment omtrent het coronavirus.

Werving van nieuwe pitches: Dorpsplatform@elden.nl
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