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1 Droom van een inwoner

Mijn droom........
In mijn toekomstdroom is Elden nog steeds een dorp waar het goed wonen is.
Waar de autochtone Eldenaren en de nieuwkomers elkaar gevonden hebben en 
elkaar aanvullen met hun eigen karakteristieken.
Het is fijn wonen in Elden door de groene omgeving, de rustige landelijke 
uitstraling en de gemoedelijke sfeer. Voor de feestvierders is er genoeg te doen. 
Daar zorgen de verenigingen en stichtingen wel voor. De Eldense evenementen 
zijn nog steeds een begrip in Elden en daarbuiten: een mooie kans om elkaar te 
ontmoeten.

Iedereen komt aan bod.
Voor de kinderen is er voldoende aanbod van scholen en goede buitenschoolse 
opvang. De jongeren hebben genoeg mogelijkheden om elkaar te ontmoeten: 
 bijvoorbeeld bij het gamen of chillen in het Dorpshuis. Als ze ouder zijn en naar 
'de stad' trekken, zijn ze verzekerd van een veilig thuiskomen, via goed verlichte 
en veilige fietsroutes.
In het dorp is de verkeerssituatie een stuk verbeterd. De verkeersdeelnemers 
zien in dat ze er zelf veel aan kunnen doen. Iedereen is trots dat het hondenpoep 
probleem samen is opgelost. De straten en parken zijn schoon, want het vuil 
wordt thuis in de vuilnisbak gedeponeerd. Wat overblijft is goed en snel te 
verzamelen door de zwerfvuilgroepjes.
De ouders treffen elkaar bij school of komen elkaar tegen op het sportveld. Op 
de wekelijkse knusse markt op De Brink en bij de Verswinkel wordt bijgepraat. 
Iedereen houdt elkaar scherp op de Facebook pagina Eldens Geheim en wisselt  
er de laatste nieuwtjes uit.

Het Dorpshuis gonst als een bijenkorf. Er is van alles te doen. Jong en oud kan er 
terecht. De ouderen komen voor een praatje en het ontmoeten van  lotgenoten. 
Ze voelen zich in het dorp veilig en geborgen en kunnen rekenen op opvang door 
anderen: familieleden, maar ook buurtgenoten. Ze voelen zich nuttig, omdat ze 
een bijdrage leveren aan de dorpsgemeenschap. Zo doen ze  vrijwilligerswerk in 
één van de vele werkgroepjes of vertellen de leerlingen op school over hun beroep 
of hobby’s. Af en toe komen jongeren en ouderen bij elkaar en ze staan er dan van 
te kijken, wat ze van elkaar kunnen opsteken.
Alle inwoners doen mee in het dorp, al is het maar met iets kleins. Ze zien dat  
er op die manier meer verwezenlijkt wordt. Samenwerking loont!
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2 Voorwoord

Voor 1966 maakte Elden deel uit van de gemeente Elst. Volgens de gemeente Elst 
is Elden hen destijds afgenomen, volgens de Eldenaren geannexeerd, volgens de 
gemeente Arnhem is het gewoon een gemeentelijke herindeling geweest. Ook al 
is Elden officieel een wijk van Arnhem, het blijft voor vele inwoners een dorp.

In 2006 verkocht  Intratuin haar locatie aan de Klapstraat aan de hoogste bieder. Kondor 
Wessels Projecten werd de trotse eigenaar van deze bijzondere inbreidingslocatie de ‘Tuin 
van Elden’. Midden in een dorp, vlakbij de stad en uiterwaardengebied Meinerswijk worden 
nu 246 wooneenheden gebouwd. De parketfabriek van Van Kesteren aan de Molenweg werd 
verkocht aan ontwikkelaar De Bunte Vastgoed, die daar momenteel 18 woningen bouwt, 
de ‘Zagerij’ genoemd. Omdat het huidige Elden op dit moment ongeveer 780 woningen telt, 
hebben deze inbreidingsprojecten een grote impact. 

Over het bouwverkeer maakten inwoners zich in 2007 grote zorgen en zo groeide de wens 
naar een nieuw verkeersplan. Dit verkeersplan was één van de redenen voor de Dorpsraad 
om in 2011 een werkgroep te formeren, die de opdracht kreeg om een nieuwe dorpsvisie te 
schrijven. De werkgroep werd gevormd door Jack Bosman (voorzitter Dorpsraad), Lianne 
Vellema (bestuurslid Dorpsraad), Petra van Houdt (toendertijd bestuurslid Dorpsraad), Jaap 
Purmer en Wim Roddenhof (beiden bekende Eldenaren). Helaas is Wim na een kort ziekbed 
in 2012 overleden. Jack heeft zich na een jaar of twee wegens drukke werkzaamheden 
moeten terugtrekken. 

De professionele ondersteuning werd op verschillende manieren gezocht en uiteindelijk 
gevonden door het winnen van ‘De Blauwe Hartprijs’ van Alliantie Blauw. Joop Hofman en 
Piet van Veen hebben ons geweldig geholpen met hun ervaringen, ideeën en enthousiasme.

3 Samenvatting

Algemeen
De bedoeling van dit hoofdstuk is de lezer in het kort te laten weten, wat er in de 
verschillende hoofdstukken ter sprake komt. 

Inleiding
Het centrale thema binnen de dorpsvisie Elden is ‘het dorpse karakter’. Als definitie van 
het begrip ‘dorps karakter’ bedoelen wij het beeld van een dorp, dat door zowel de fysieke 
als de sociale aspecten wordt bepaald. In alle hoofdstukken wordt met dit thema rekening 
gehouden. 

Hoofdstuk 1 tot en met 7
Dit zijn inleidende hoofdstukken. Vanaf hoofdstuk 8 wordt inhoudelijk op de verschillende 
thema’s ingegaan. 

Hoofdstuk 8 Groen
In dit hoofdstuk staat het groen in het landschap en de betrokkenheid van de inwoners 
daarbij centraal. Wat doen inwoners al en waar en hoe kunnen ze meer betrokken worden? 
Wat wordt er van de gemeente verwacht?  
De groengordel komt uiteraard aan bod. Hoe kunnen we deze in stand houden en beter 
beschermen. Ook ander beeldbepalend groen verdient een betere bescherming. In dit 
hoofdstuk zien we hoe erfgoedkaarten het cultuurhistorisch landschap beter in beeld brengen. 
In het Park Westerveld wordt de canon van de Eldense Blauwe pruim verder uitgewerkt. Park 
Zuiderveld is een landschappelijk park met dieren en zal verder ontwikkeld worden.

Hoofdstuk 9 Bebouwing en architectuur
Het dorp heeft nog veel historische bebouwing binnen zijn grenzen. De helft is beschermd 
door een status Rijksmonument of gemeentelijk monument. De andere helft is niet 
beschermd. De historische bebouwing moet zoveel mogelijk worden beschermd. De 
komende jaren zal in samenspraak met de gemeente gekeken worden hoe dit het beste kan. 
De pastorie aan de Huissensedijk 14 is een pand dat in zijn oude luister hersteld moet 
worden. Een aanwijzing zou een mogelijkheid kunnen zijn (beschreven in hoofdstuk 9 
Architectuur en bebouwing).

Hoofdstuk 10 Verkeer
Het maken van een dorpsverkeersplan, waarin veel van de problemen die in de dorpsvisie 
zijn onderkend, is een noodzaak. Verschillende pijnpunten zijn onderzocht, zoals 
gevoelsmatig onveilige situaties, sluipverkeer,  parkeeroverlast, fietspaden en veiligheid. 
In de dorpsvisie kunnen voetgangers en fietsers leidend zijn binnen het nieuw te schrijven 
verkeersplan en mogelijk kan ook gedragsbeïnvloeding een rol spelen. De kaders dienen te 
worden aangegeven door de Dorpsraad (in overleg met de gemeente). 

Hoofdstuk 11 Sociaal en inwoners
De maatschappij verandert snel en vanaf 2015 zijn veel taken overgeheveld van het Rijk naar 
de gemeenten. Dat vraagt om een andere houding van de inwoners van Elden. De komende 
jaren ligt de nadruk op zelfredzaamheid. Het Dorpshuis gaat een centrale rol spelen in 
de plannen voor de ouderen en de jeugd. Ter bevordering van de sociale cohesie worden 
de inwoners van de ‘Tuin van Elden’ en de ‘Zagerij’ bij het dorp betrokken. Sociale media 
zullen zo veel mogelijk ingezet worden. Het is belangrijk de banden tussen de verenigingen 
en andere maatschappelijke organisaties te versterken. Ook dienen de contacten met de 
omliggende wijken en de politiek te worden verbeterd.

De ligging van een aantal herkenbare plekken in Elden.
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4 Wat is een dorpsvisie

4.1 Inleiding

Een visie betekent letterlijk “een wijze waarop men zaken beoordeelt of de 
manier hoe er tegenaan wordt gekeken”. Aan het woord visie wordt vaak ook een 
toekomstig aspect verbonden. Zo ook in deze dorpsvisie, waarin de mening van 
mensen en de toekomst met elkaar verbonden zijn. Kortom, de dorpsvisie is een 
document, die de mening van de dorpsinwoners samenvat en richting geeft aan 
de toekomst van het dorp. 

Deze dorpsvisie is een beleidsdocument voor de Dorpsraad, waaraan toekomstige 
ontwikkelingen zullen worden getoetst, passend bij het nieuwe participatiebeleid van 
de overheid. Wij verwachten dat de gemeente Arnhem bij toekomstig beleid voor Elden 
rekening houdt met deze dorpsvisie. De dorpsvisie dient regelmatig te worden bijgewerkt: 
nieuwe wensen worden toegevoegd, gerealiseerde wensen worden verwijderd, huidige 
wensen kunnen worden aangepast. Deze wijzigingen worden in een bijlage opgenomen met 
een korte omschrijving van de uitvoering. 
Er zijn in dit document geen praktische oplossingen uitgewerkt, wel worden er voorbeelden 
genoemd om de bedoelde richting te verduidelijken. 

4.2 Waarom een nieuwe dorpsvisie

Sinds de samenvoeging van Elden met de gemeente Arnhem hebben er, zoals beschreven 
in de historische terugblik, nogal wat veranderingen plaatsgevonden. Als gevolg hiervan 
is er in mindere mate sprake van een agrarisch dorp en zijn landerijen verdwenen. Door 
de vele nieuwe inwoners, mede door de nieuwbouw, verandert vermoedelijk ook de sociale 
cohesie. Elden is het zelfstandige dorp van vroeger niet meer, het maakt deel uit van de stad 
Arnhem. In deze visie wordt aangegeven hoe Elden haar dorpse karakter kan behouden. 
In grote lijnen worden de wensen voor de toekomst beschreven. Dit is de kapstok waar 
andere plannen aan opgehangen kunnen worden. Hierdoor kan het beleid van de Dorpsraad 
consistent en toetsbaar worden uitgevoerd. 

4.3 Opbouw van de dorpsvisie

Een aantal onderwerpen die van belang zijn, hebben we uitgewerkt in een viertal thema’s: 
Groen, Bebouwing en architectuur, Verkeer en Sociaal en inwoners. 
Elk onderwerp begint met een inleiding en met de kernwoorden die bij dat onderwerp horen, 
dan een beschrijving van de huidige situatie, gevolgd door een beschrijving van de gewenste 
situatie en als laatste een opsomming van de verbeterpunten.
 

5 Plan van aanpak

Op verschillende momenten hebben we de inwoners om hun mening en wensen 
gevraagd. Zo was er tijdens de kerstmarkt 2011 een ‘wensballenboom’, hebben we 
rond de zomer 2012 een fotoactie gehouden over de leukste/vervelendste plekjes 
van Elden, tijdens het Oogstfeest 2012 een kraam met de resultaten van de 
fotoactie en een inventarisering (door stickers te plakken bij een onderwerp) van 
de ‘dingen die er toe doen’. We hebben 5 bekende Eldenaren geïnterviewd, oude 
enquêtes en informatie gelezen en in december 2012 een meedenkavond voor 
jongeren georganiseerd.

In januari 2013 heeft Alliantie Blauw een dynamische 
meedenkavond georganiseerd, die veel positieve reacties 
en vernieuwende ideeën en inzichten heeft opgeleverd. 
Begin april 2013 is er een terugkoppelavond geweest, 
waarbij de gemeente Arnhem demografische gegevens 
over Elden heeft gepresenteerd.

In 2015 is de dorpsvisie door een aantal inwoners bekeken en veel van hun opmerkingen zijn 
in deze versie verwerkt. Ook ondernemers, scholen, verenigingen, kerken en de gemeente 
hebben deze dorpsvisie bekeken en van opmerkingen voorzien. 
Middels de Dorpskrant (inmiddels ‘Hallo Elden’), huis aan huis flyeren, persoonlijk 
aanspreken en Facebook hebben we mensen opgeroepen en geïnformeerd om zoveel 
mogelijk inwoners te betrekken en een kans te geven hun bijdrage te leveren. 

Het is de werkgroep duidelijk gemaakt tijdens de inventarisatie, dat ‘het dorpse karakter’ 
de grootste en belangrijkste waarde van Elden is. De grootste rijkdom van Elden zit in haar 
eigenheid en dorpse identiteit. Deze moet dan ook gekoesterd worden in de toekomst. 
Gescheiden door de groengordel en onderscheidend door haar lange historie speelt Elden 
een belangrijke rol in Arnhem-Zuid.

Inventarisatie-
moment tijdens 
het Oogstfeest. 
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6 Historische terugblik en 
theoretisch kader 

6.1 Historische terugblik

Archeologische vondsten in het begin van deze eeuw hebben aangetoond, dat er 
7000 jaar geleden al mensen woonden en leefden in het gebied van de huidige 
wijk Schuytgraaf, aan de rand van de voormalige dorpspolder Elden. De eerste 
vermelding van Elden is in een grondtransactie van een klooster in Duitsland 
die stamt uit het jaar 855. Door het meanderen van de rivieren in het Gelderse 
rivierengebied, veranderde de situatie rondom Elden regelmatig. In de 12e 
eeuw kwam hier verandering in, de bevolking in het rivierengebied begon met 
het aanleggen van rivierdijken. Rondom de huidige Bonifatiuskerk ontstond 
het kerkdorp Elden. De oudste bouwsporen van de toren van de Bonifatiuskerk 
stammen uit het begin van de 14e eeuw. 

In het begin van de 17e eeuw werd langs de verbindingsweg,  een karrenpad tussen Arnhem 
en Nijmegen een trekvaart aangelegd: De Grift (1610-1742). Bij de dijk en ter hoogte van de 
Klapstraat ontstonden kruisingen van landwegen met deze waterweg.  Na het verzanden van 
deze trekvaart, werd het jaagpad langs de vaart uitgebreid en verbeterd tot een Rijksweg. 
Langs de huidige Rijksweg West zijn nog restanten van De Grift als slootjes te herkennen. In 
de 19e eeuw breidde het dorp langs de Rijksweg verder uit naar het zuiden. Zo ontstond er 
nabij de kruising met de Klapstraat en Brinksestraat een nieuwe dorpskern met scholen en 
een nieuwe rooms-katholieke kerk.

Rond 1930 begon Arnhem aan de stadsuitbreiding ten zuiden van de Rijn en ontstond de 
nieuwbouwwijk Malburgen. In 1935 werd de huidige John Frostbrug in gebruik genomen, 
als onderdeel van het nationale Rijkswegenplan. De nieuwe Rijksweg tussen Arnhem en 
Nijmegen (nu de A325) loopt dwars door het dorp. De aanleg van de nieuwe Rijksweg 
werd vertraagd door de Tweede Wereldoorlog, waarin ook Elden zwaar is getroffen. Vele 
gebouwen werden verwoest, er was geen gebouw zonder oorlogsschade. De markantste 
gebouwen, die na de oorlog niet meer werden opgebouwd waren de Heilige Lucaskerk, 
Huize Westerveld en Huize Kronenburg. Tijdens de wederopbouw is er voor gekozen aan de 
andere kant van de pastorie een nieuwe kerk te bouwen en werden de verwoeste protestantse 
school, winkels en woonhuizen langs de Rijksweg West en Brinksestraat vervangen door 
nieuwbouw. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een dorpsplein te creëren, 
wat we nu kennen als De Brink. Daarmee werd definitief het dorpscentrum verlegd van de 
Bonifatiuskerk naar De Brink.

Losgeweekt van de gemeente Elst werd Elden in 1966 toegevoegd aan de snelgroeiende 
gemeente Arnhem. De plannenmakers respecteerden de dorpskern, maar het uitgestrekte 
buitengebied met zijn boerderijen, boomgaarden en polders raakte Elden kwijt. De 
groengordel, binnen de ring van wegen om Elden, is waardevol cultuur-historisch 
landschap. De rivierdijken (Huissensedijk en Drielsedijk) en de uiterwaarden, de kolken met 
kweldijken en het dijkmagazijn herinneren aan de tijd dat Elden een rivierdorp was. Het 
Park Westerveld met het Perenlaantje zijn historische verwijzingen naar het leven van de 
baronnen Van Voorst tot Voorst. De fortgracht ‘Het Hoefijzer’ (IJssellinie uit de 19de eeuw) 
en de ‘Defensiedijk’ (IJssellinie ten tijde van de Koude Oorlog) zijn restanten van indertijd 
aangelegde verdedigingswerken.

6.2 Hoe de stad Arnhem om Elden heen gegroeid is

Vanaf 1966 verandert Elden officieel van een dorp in een wijk. Voor de inwoners is het altijd 
een dorp gebleven. Het dorp wordt geconfronteerd met de stedelijkheid van Arnhem onder 
andere door de postcode, netnummer en het kombord ‘Elden, gemeente Arnhem’ door te 
voeren. Het landelijke grondgebied van Elden wordt in de loop van de jaren volgebouwd met 
de zo genaamde ‘bloemkoolwijken’ als Elderveld, De Laar en Rijkerswoerd.
De gemeente Arnhem blijft uitbreiden aan de zuidkant, de laatste jaren met de locatie 
‘Schuytgraaf’ en station Arnhem-Zuid. Ondanks de ontwikkeling van Arnhem-Zuid blijven 
in het vlakke poldergebied nog enkele herinneringen over van het oude rivierenlandschap: 
historische rivierdijken en de uiterwaarden van Meinerswijk met de historische steenfabrieken.

Uitbreiden kan niet meer, inbreiden nog wel…
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7 Wat houdt het begrip ‘het dorpse 
karakter’ in

Als definitie van het begrip ‘het dorpse karakter’ bedoelen wij: “het beeld van een 
dorp, dat door zowel de fysieke als de sociale aspecten wordt bepaald”. 

7.1 Fysieke aspecten

Ruimtelijke vormgeving 
Elden kent een lage dichtheid qua bebouwing met veel vrijstaande huizen en vaak diepe 
tuinen. De huizen staan als een lint langs de oude hoofdwegen Klapstraat en Rijksweg West. 
Op verschillende plaatsen is er achter het huis nog een ander huis gebouwd, waardoor een 
soort zijwegen ontstaan. De huizen hebben vaak maar twee bouwlagen. 
Langs de Rijksweg West zijn de voortuinen vaak klein met grind en leibomen. De Rijksweg 
West is bestraat met gebakken klinkers. De diversiteit aan bebouwing, verschillende kleuren 
dakpannen en het vele volwassen groen zijn kenmerkend voor een dorp. De cultuur- en 
historische elementen die nog aanwezig zijn, laten de geschiedenis doorschemeren. 

Woonklimaat en werkgelegenheid
In Elden zijn relatief veel kleine huizen zichtbaar langs de oude straten. Dit is een overblijfsel 
uit de tijd dat het nog een arbeidersdorp was. Veel mensen werkten bij de steenfabrieken in 
Meinerswijk en in de groente- en fruitteelt op de uitgestrekte landerijen. Ook was er een 
rijkere bovenlaag en de middenstand, zoals uit de luxere bebouwing langs de Rijksweg West 
blijkt. Nu werken veel inwoners elders of als zelfstandig ondernemer zonder personeel. 
Vroeger was er een strikte scheiding tussen de katholieken en de protestanten met ieder een 
eigen kerk, school en middenstand. 

Voorzieningenniveau 
Door de stedelijke ontwikkelingen om Elden heen is de middenstand vrijwel verdwenen.  
Er zijn nog maar enkele kleine ondernemers over.

7.2 De sociale aspecten

Gemeenschapszin en sociale relaties
Elden heeft nog veel verenigingen en twee actieve stichtingen. Eén van de verenigingen is de 
Dorpsvereniging Elden, waarvan ongeveer 70% van de huishoudens lid is. 
Wat niet direct zichtbaar is, maar erg belangrijk wordt gevonden bleek tijdens de 
meedenkavond, is het ‘ons kent ons’ gevoel. De sociale controle en veiligheid worden als 
prettig ervaren. 

Relatie met de gemeente
Door een goede samenwerking met verschillende afdelingen van de gemeente wordt 
‘het dorpse karakter’ op verschillende punten versterkt. Voorbeelden daarvan zijn: de 
nostalgische lantaarnpalen op De Brink en de participatie voor de inrichting van park 
Zuiderveld.

7.3 Hoe houden we ‘het dorpse karakter’ centraal

Tijdens de meedenkavond in januari 2013 zijn de 4 thema’s (Groen, Bebouwing en 
architectuur, Verkeer en  Sociaal en inwoners) getoetst aan ‘het dorpse karakter’.
We hebben tijdens deze avond eerst vastgesteld wat een dorps karakter eigenlijk is. Daarna 
hebben we bepaald wat ‘het dorpse karakter’ voor de verschillende thema’s eigenlijk 
betekent. Dit leidde tot een aantal kernwaarden bij de thema’s. Deze kernwaarden worden in 
het betreffende hoofdstuk verder uitgewerkt.

Behouden en versterken van ‘het dorpse karakter’ en de groengordel is keer op keer duidelijk 
naar voren gekomen. Hetgeen nu Elden is, mag niet verloren gaan, maar moet gekoesterd 
worden.

Dorps uitzicht met het 
stadse Gelredome op de 
achtergrond.

Een voorbeeld van ‘het 
dorpse karakter’ door 
grint langs de weg. 
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8 Groen 

8.1 Inleiding

Het thema ‘Groen’ in deze dorpsvisie is een verkorte weergave van de visie van de 
Stichting Het Eldens Landschap (SHEL). De uitgebreide visie en de doelstellingen 
van de SHEL zijn te lezen op de website www.elden.nl.

‘Het dorpse karakter’ heeft in dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:
• Het behouden en versterken van het landschap;
•  Het behouden en versterken van de sociale cohesie van Elden middels werken 

in het landschap.

Eén van de pijlers van een dorpse identiteit is de relatie van een dorp met haar 
landschappelijke omgeving. In het verleden was Elden een agrarisch dorp. Binnen de 
dorpsgrenzen woonden boeren en fruitkwekers. Er was ook sprake van wat industrie zoals 
de steenfabrieken in de uiterwaarden aan de noordzijde van het dorp. 
Ook al is het 'echte' boerenleven verdwenen, er is nog steeds een grote betrokkenheid van de 
inwoners bij hun omgeving. Het belang van de groengordel, als buffer tussen het dorp en de 
stad, wordt alom erkend. De parken, de overgebleven boomgaardjes en de andere historisch 
landschappelijke elementen worden gekoesterd en zijn een belangrijke bepalende factor in de 
identiteit van het dorp.
Om een dorp in de stad te blijven is het versterken van de sociale cohesie van groot belang. 
Er zullen steeds meer mensen in het dorp komen wonen, die het dorp niet meer kennen als 
het agrarisch dorp van weleer. Een manier om deze mensen te betrekken, is door samen te 
werken in het landschap.

8.2 Huidige situatie

8.2.1 De Groengordel
Tussen de ring van wegen en de bebouwing van Elden is nog een extra beschermingsgordel 
rond Elden gecreëerd: de groengordel. Deze gordel wordt gevormd door verschillende 
cultuur-historische en groene elementen. Beginnend bij de Huissensedijk loopt de gordel 
langs de oude kern (de Bonifatiuskerk en haar omgeving) en verder over de rivierdijk met 
de vroegere uiterwaarden. Aan de andere kant van de dijk ligt Park Westerveld. Vervolgens 
komen de bosschages met het water langs de Batavierenweg. Via het park voor Altenova 
komt men in Park Zuiderveld. En via de Defensiedijk is de gordel compleet.
De groengordel wordt door de inwoners als één van de meest beeldbepalende elementen van 
Elden gezien. Hier vindt men terug wat Elden was en wat Elden is. Het is dan ook van groot 
belang dat de groengordel beschermd wordt en eeuwigheidswaarde krijgt!

Het groene bosje tegenover Huize Voorburg is verwijderd in verband met het weer opnieuw zichtbaar  maken 
van de Grift. De groene wei tegenover de ‘muziekboerderij’ aan de Klapstraat met ras schapen.

Bewoners onderhouden het historische hekwerk bovenaan de Rijksweg West.
Bewoners bemesten de hoogstamfruitbomen in park Zuiderveld.

GROEN

GEBOUWEN ELDEN
VERKEER
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8.2.2 Groen binnen het dorp
Elden kan men op drie manieren binnenrijden. Bij alle drie de toegangswegen treft men 
een dorps landschap. Langs de Brinksestraat ligt aan de ene kant een weiland met paarden, 
schapen en pony's en aan de andere kant een oude boomgaard en een weiland. 
Bij binnenkomst via de Klapstraat ligt aan de ene kant een weiland, waar vaak schapen lopen 
en waar oude appel- en perenbomen staan. Aan de andere kant ligt park Westerveld. 
Bij binnenkomst langs de Rijksweg West ligt aan de ene kant een weiland met 
koeien en oude pruimenbomen en aan de andere kant Park Zuiderveld met een 
hoogstamfruitboomgaard, waar schapen onder lopen. 
In andere delen van Elden liggen tussen de huizen lege groene veldjes (bijvoorbeeld 
bij de Meester Merkxstraat), grote moestuinen (bijvoorbeeld achter de  Hennepstraat) 
en fruitbomen (bijvoorbeeld naast de Defensiedijk). Langs de fietspaden zijn grote 
bramenbossen te vinden. Dit alles geeft de ruimtelijke, groene structuur die kenmerkend  
is voor een dorp.

8.2.3 Participeren in het landschap: Park Westerveld, Park Zuiderveld en het 
Perenlaantje

Organisatiestructuren in Elden 
Door de Dorpsraad zijn er de laatste jaren verschillende organisaties opgericht, die het 
onderhoud en versterken van het landschap stroomlijnen. Dit zijn de Stichting Het Eldens 
Landschap (de SHEL) en de Commissie Landschapsbeheer Elden (de Landschapscommissie).
De SHEL is het orgaan wat plannen bedenkt. Zij heeft contact met de gemeente en sluit 
contracten met de gemeente. De Landschapscommissie is het uitvoerend orgaan. Zij 
organiseren de klussen en voeren het werk uit. De twee organisaties werken nauw samen. 
Zij zijn opgericht om enerzijds invloed te hebben op de ontwikkeling van het landschap in 
Elden, anderzijds om de sociale cohesie in het dorp te bevorderen. De werkzaamheden in het 
landschap concentreren zich in Park Westerveld, Park Zuiderveld en het Perenlaantje.

Park Westerveld 
In de 18e eeuw ontstond landgoed Westerveld. Middelpunt van het landgoed was een 
statig landhuis, Huize Westerveld, bewoont door de families Tulleken en Van Voorst tot 
Voorst. Rondom het huis werd een uitgestrekt park aangelegd, compleet met wandelbos, 
tennisbaan, stallen, kassen, moes- en siertuinen en enkele dienstwoningen. De kolk werd 
‘tuinvijver’ en één van de baronnen legde zich toe op de fruitkwekerij. Hij had grote interesse 
in perenrassen en plantte begin 1900 zo’n tachtig perensoorten aan beide zijden van zijn 
oprijlaan: het Perenlaantje.

Op 25 november 1944 werd Huize Westerveld zo zwaar getroffen door een bombardement, 
dat men afzag van herbouw. Wel werd er een wederopbouwboerderij op het landgoed 
gebouwd. In september 1970 kocht de gemeente Arnhem landgoed Westerveld en maakte 
er een park van. De boomgaarden en de kassen, die in de jaren dertig waren aangelegd, 
maakten plaats voor gazons en bomengroepen. De laatste jaren zijn de ideeën bij de 
gemeente Arnhem met betrekking tot Park Westerveld veranderd. Het cultuurhistorische 
aspect wordt weer belangrijker. Zo is de oude tuinmuur weer zichtbaar gemaakt. Hier komt 
mogelijk een cultuurtuin met een borstbeeld van baron Van Voorst tot Voorst. Ook is er wel 
eens sprake geweest van het zichtbaar maken van de contouren van Huize Westerveld.
 
Eldense Blauwe 
In 2000 is het project ‘Eldense Blauwe’ gestart. Een werkgroep is op zoek gegaan naar 
informatie over deze legendarische pruim. Uit overleveringsverhalen en archiefonderzoek 
blijkt, dat de Eldense Blauwe in het begin van de 20-ste eeuw een gewilde pruim was, die 
veel geld opbracht. Er is veldwerk verricht, waarbij men veel enthout heeft verzameld. 
Dit enthout is op allerlei onderstammen uitgezet, zodat er nu veel nakomelingen van 
verschillende bomen zijn op verschillende onderstammen. 
Al dit onderzoek heeft veel materiaal opgeleverd. Toen de gemeente in 2012 met de vraag 
kwam of de SHEL ideeën had voor de invulling van een fruitboomgaard was het antwoord 
snel duidelijk; een boomgaard waarin de geschiedenis van de Eldense Blauwe centraal staat, 
een canon van de Eldense Blauwe! In november 2013 is de boomgaard, onder regie van de 
SHEL en de Landschapscommissie, aangelegd. De boomgaard wordt onderhouden door de 
Landschapscommissie.

Stukjes van de groengordel: Park Zuiderveld; Tussen de voetbalvelden en de Batavierenweg.

Brinksestraat, Klapstraat.

Entree via de Klapstraat, Huize Westerveld en het Perenlaantje.

Aanplanten van de 
pruimenbomen in park 
Westerveld en foto van 
de Eldense Blauwe. 
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Het Perenlaantje  
Het Perenlaantje loopt van Park Westerveld naar de Klapstraat. 
In het huidige Perenlaantje staan ongeveer 160 perenbomen (56 verschillende rassen).
Het onderhoud is niet contractueel vastgelegd met de gemeente. Er is een stilzwijgende 
afspraak dat het laantje wordt onderhouden 'door het dorp'. Sinds 2012 zorgt de 
Landschapscommissie voor het onderhoud van de bomen in het Perenlaantje.

Park Zuiderveld
Park Zuiderveld is ontwikkeld na de bouw van zorgcentrum Eldenstaete. Na aandringen 
door de Dorpsraad heeft de gemeente een adviesbureau ingeschakeld om een ontwerp op te 
stellen. De groengordelbestemming lag er al. Het ontwerp en de aanleg van park Zuiderveld 
verwijzen naar Elden als onderdeel van  het Betuws landschap.
In oktober 2006 hebben de inwoners van Elden, na overleg met de gemeente en financiële 
ondersteuning, een hoogstamfruitboomgaard aangelegd. In de jaren daarna heeft de 
gemeente het park verder ontwikkeld. Al in 2006 zijn er gesprekken op gang gekomen tussen 
de gemeente en de Dorpsraad over het beheer van het park door inwoners.
Sinds 2012 beheert de SHEL namens het dorp een gedeelte van Park Zuiderveld. Het beheer 
bestaat uit het snoeien en bemesten van de fruitbomen en weidebeheer met behulp van 
schapen en koeien.

Het beeld van schapen onder hoogstamfruitbomen benadrukt ‘het dorpse karakter’. De 
komst van de koeien (in 2014) geeft het park een meer landelijke uitstraling. De verzorging 
van de dieren door een groep meiden van 10/11 tot 13/14 jaar betrekt de jeugd (en hun 
omgeving) bij het landschap. De uitbreiding van de veestapel betekende ook nieuwe taken 
in het weidebeheer, namelijk namaaien en slepen van de weides. Een aantal (ex-)boeren uit 
het dorp hebben deze taken op zich genomen. Het snoeien en bemesten van de fruitbomen 
gebeurt door de vrijwilligers van de Landschapscommissie.

Volkstuinen langs het Perenlaantje
De volkstuinen langs het Perenlaantje voorzien in een behoefte en onderstrepen nog eens 
het landelijke karakter van Elden. 

8.3 De toekomst

8.3.1 Bescherming en behoud van het cultuurhistorisch landschap en de groengordel

Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan biedt niet genoeg bescherming voor het cultuur-historisch landschap 
en de groengordel. Het bestemmingsplan heeft zeker geen eeuwigheidswaarde. Immers, 
een bestemmingsplan wordt elke tien jaar opnieuw vastgesteld. Er kan veel veranderen 
in de visie van de gemeente in tien jaar. Bovendien bestaat er de mogelijkheid om het 
bestemmingsplan tussentijds aan te passen, iets waar rekening mee moet worden gehouden. 
Het is daarom van groot belang om de komende jaren op zoek te gaan naar een betere 
bescherming van  het cultuur-historisch landschap en delen van de groengordel. Dit 
zou gerealiseerd kunnen worden door specifieke gebieden een monumentenstatus of 
beschermd dorpsgezicht te laten worden. Om dit te onderzoeken zal de Dorpsraad andere 
partijen moeten inschakelen. De Historische Kring Elden kan helpen bij het vaststellen 
van de historische waarde van het landschap en de groengordel. De gemeente kan helpen 
bij de procedures rondom het aanvragen van een monumentenstatus of een beschermd 
dorpsgezicht.

Kavelsplitsing
Een andere manier van beschermen middels het bestemmingsplan wordt bereikt door een 
verbod op kavelsplitsing. Deze bescherming geldt alleen voor de zogenaamde historische 
linten (langs de oude wegen van Elden). Het verbod voorkomt dat een agrarisch perceel met 
één woning, wordt opgekocht met als doel meerdere woningen erbij te bouwen. Ook geldt 
langs de historische linten een verbod op bouwen buiten de bouwkaders, die per woning zijn 
aangegeven.

Erfgoedkaarten
Ook erfgoedkaarten zouden aan een betere bescherming van het cultuur-historisch 
landschap bij kunnen dragen. Op een erfgoedkaart wordt op heldere wijze weergegeven, 
welke archeologische en cultuur-historische waarden en verwachtingen zich binnen de 
gemeentegrenzen bevinden. Door diverse bronnen te raadplegen en gegevens met elkaar 
te combineren, ontstaat uit deze stapeling van inventarisaties een handig beleidsstuk. De 
erfgoedkaart stelt zowel de overheid als de burger in staat bij ontwikkelingen alle aspecten 
van erfgoed op een verantwoorde wijze mee te laten wegen.

8.3.2 Groen in het dorp
De groene, open dorpsstructuur moet in de toekomst behouden blijven, omdat dit een 
wezenlijk onderdeel is van ‘het dorpse karakter’ van Elden. Dit betekent dat er zeer kritisch 
moet worden gekeken naar verdere bouwprojecten en ook dat er geen verder inbreiden zal 
plaatsvinden. De vele groene veldjes tussen de huizen zullen behouden moeten blijven. 
De fruitboomveldjes bij de toegangswegen van het dorp zijn voornamelijk van particulieren 
(op Park Zuiderveld en de Klapstraat na). De SHEL wil deze mensen benaderen en hen 
voorstellen hun boomgaarden te gaan onderhouden. In het veldje aan de Klapstraat is al een 
begin gemaakt met het onderhoud van de appel- en perenbomen.
In het Groenplan Arnhem 2004-2007/2015 wordt de Elderhofseweg getypeerd als ''een 
oud lint dat functioneert als doorgaande fietsroute”. Er is sprake van een doorgaande 
boombeplanting van hoogstamfruitbomen en knotwilgen.
Langs de fietsroute in Elderveld (langs de Stoeterij) staan allemaal knotwilgen. Door langs 
het fietspad in Elden ook knotwilgen (of hoogstamfruitbomen) te plaatsen, wordt het oude 
lint weer meer zichtbaar.

     
Park Zuiderveld: De nieuwe schapen worden in 2013 door wethouder Gerrie Elferink in het park gelaten. 
Feestelijke opening van ‘Zon op Zuid’ door het Eldens ‘koningspaar’ met kunstenaar Arno Arts. 
Ambachtelijk scheren van de schapen.



20 21Dorpsvisie Elden

8.3.3 Participeren in het landschap

Burgerparticipatie en de gemeente
Vanaf 2012 is burgerparticipatie het toverwoord in bestuurlijk Nederland. Het betekent dat 
de burger meer verantwoordelijkheid krijgt voor zijn/haar leefomgeving. De overheid trekt 
zich steeds verder terug. De organisatiestructuren die de laatste jaren ontstaan zijn, sluiten 
erg goed aan bij de bedoelingen van de overheid met betrekking tot burgerparticipatie. 
Vanuit de SHEL en de Dorpsraad is er veel overleg met de gemeente. Dit is nodig om 
duidelijk te krijgen, wie voor wat verantwoordelijk is.  
De SHEL en de Dorpsraad streven naar een samenwerking op basis van 'voor wat, hoort wat'. 
Dit betekent dat de SHEL/Landschapscommissie het landschap onderhoudt en de gemeente 
faciliteert, dus verantwoordelijk is voor de financiële kant van het landschapsonderhoud. 
Omdat het concept burgerparticipatie nieuw is, moeten alle partijen hier nog aan wennen 
en zoeken naar een goede manier. Naast 'voor wat, hoort wat'  zou het logisch zijn, dat de 
gemeente waardering voor de participerende burger laat zien middels een beloning.
De basisorganisatie staat. Participatie in de toekomst valt of staat met de hoeveelheid 
mensen die mee kunnen en willen doen. Er zal de komende jaren steeds gezocht (moeten) 
worden naar nieuwe vrijwilligers. Mensen die meehelpen bij het onderhouden van het 
landschap krijgen een band met dit landschap. Het wordt een beetje van jezelf. Dit wordt 
ook nagestreefd. Immers het versterkt de dorpse identiteit (zie de inleiding). 

Park Westerveld
De SHEL en de Landschapscommissie zullen de fruitboomgaard onderhouden.
Daarnaast zullen in de komende jaren de plannen rondom de boomgaard verder worden 
uitgewerkt, zodat de canon van de Eldense Blauwe duidelijk zichtbaar wordt door de 
verschillende bomen, die er in de boomgaard staan.
Om de canon goed neer te kunnen zetten, is eerst nog meer onderzoek nodig naar de 
Eldense Blauwe. De komende jaren zal meer duidelijk worden over de historie. Het 
archiefonderzoek gaat steeds verder en levert schitterende verhalen op. Uit deze verhalen 
blijkt, dat de opkomst van de Eldense Blauwe parallel loopt met de opkomst van de fruitteelt 
in de Betuwe. Ook zal er in de komende jaren DNA-onderzoek plaatsvinden om meer te 
weten te komen over de Eldense Blauwe pruim. 
Het is van belang dat er een goede organisatiestructuur voor het project Eldense Blauwe 
komt. Er zijn inmiddels verschillende partijen die deelnemen in het project: de Projectgroep 
Eldense Blauwe, de Historische Kring Elden, de SHEL, de Landschapscommissie en 
zijdelings de Dorpsraad. Gezocht wordt naar een structuur waarbij de Eldense Blauwe als 
cultureel erfgoed bewaard blijft.

Park Zuiderveld
De SHEL wil de komende jaren onderzoeken of een boerderij voor kleine dieren mogelijk is.
Daarnaast wordt steeds gezocht naar verbeteringen in de veestapel en in het onderhoud 
van de weides. Het streven is ook de knotwilgen in Park Zuiderveld te gaan onderhouden. 
De gemeente doet nu dit onderhoud. Met name in de zomer zijn er veel activiteiten in Park 
Zuiderveld. Er wordt gewandeld, gevoetbald en getraind. Ook zijn er elke avond meiden 
bezig met het verzorgen van de schapen en koeien. Er is één veldje, tussen het voetbalveld en 
Eldenstaete, wat beter benut zou kunnen worden. Ideeën zijn: een barbecue/vuurplaats en 
bewegingstoestellen voor jong en oud.

Volkstuinen langs het Perenlaantje
De volkstuinen langs het Perenlaantje zijn van grote toegevoegde waarde  voor ‘het dorpse 
karakter’ en de sociale contacten. 

8.4 Wensen voor de toekomst puntsgewijs samengevat:

• Betere bescherming van de groengordel en ander cultuur-historisch landschap, zoals Park 
Westerveld.

• Ontwikkeling erfgoedkaarten.
• Meer betrokkenheid bij het cultuur-historische landschap van de inwoners creëren.
• Cultuur-historie van Park Westerveld zichtbaar maken (in samenwerking met de 

gemeente).
• Volwaardig gesprekspartner van de gemeente in zaken van burgerparticipatie.
• Financiële tegemoetkoming voor landschapsbeheer door de gemeente.
• Op zoek naar meer vrijwilligers voor de SHEL en de Landschapscommissie.
• Project opzetten ter bestrijding van de hondenpoep.
• Onderzoek naar de herkomst van de Eldense Blauwe doen.
• Canon Eldense Blauwe zichtbaar maken in de boomgaard in Park Westerveld.
• Organisatiestructuur opzetten met als doel de Eldense Blauwe als cultureel erfgoed 

zichtbaar te maken en te behouden.
• Verbeteren van de veestapel en het onderhoud van de weides in Park Zuiderveld.

Vanaf de Drielsedijk, weilanden met daarachter de grond waarop nu de ‘Tuin van Elden’ gebouwd wordt.  
Park Westerveld.

Nieuwe ondertitel?
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• Onderzoeken of een boerderij van kleine dieren in Park Zuiderveld mogelijk is.
• Ontwikkelen van grasveldje tegenover het voetbalveldje.
• Ontwikkelen van een financieel plan/sponsorplan voor de SHEL.
• Plaatsen van knotwilgen langs het fietspad aan de Elderhofseweg (in samenwerking met 

de gemeente).
• Heggen leggen in park Zuiderveld.  

Heggenleggen is een techniek van meer dan 2000 jaar oud, die ervoor moet zorgen dat 
een heg gezond en dicht blijft. De stam van de struiken wordt laag ingekapt, zodat de 
struiken in een hoek van 30 tot 40 graden neergelegd kunnen worden. De gelegde struiken 
vormen in het voorjaar een dicht en ondoordringbaar vlechtwerk van takken. In plaats 
van gaas of draad kan een heg als raster dienen.

• Langs alle drie de toegangswegen naar Elden zijn veldjes met verwaarloosde fruitbomen. 
De SHEL wil in samenwerking met de Landschapscommissie deze kleine boomgaardjes 
opknappen. Dit alles uiteraard in overleg met de eigenaren.

• Bermen inzaaien met bloemenmengsel (gemeente).
• Het plaatsen en onderhouden van een bijenstal in park Zuiderveld.
• Onderzoeken waar er een permacultuurtuin kan komen.

 

9 Bebouwing en architectuur

9.1 Inleiding

Elden heeft een rijk verleden, dat vele eeuwen terug gaat. Wanneer je door Elden 
loopt en je kijkt naar de bebouwing, valt op dat er, ondanks de verwoestingen 
in de Tweede Wereldoorlog, veel historische gebouwen aanwezig zijn. Het is 
belangrijk de nu nog aanwezige historische bebouwing zoveel mogelijk in stand 
te houden. Het bewaren en versterken van het cultureel erfgoed is reden om dit 
hoofdstuk aan de dorpsvisie toe te voegen. 

9.1.1 Historische gebouwen
Elden is een oud dorp met een rijke historie. In de 15e/16e eeuw waren er rond de 
Bonifatiuskerk een aantal gebouwen gesitueerd, wat beschouwd kan worden als het centrum 
van een agrarisch dorp. Langs de Klapstraat en de Mooieweg was er bebouwing op zeer 
ruime kavels. 
Vervoer ging eerst over de trekvaart de Grift (1610-1742) en daarna over de aangelegde grote 
weg van Arnhem naar Nijmegen, later de Rijksweg genoemd. Het centrum verplaatste zich 
langzaam in zuidelijke richting en langs de Rijksweg ontstond een soort van lintbebouwing. 
Ter hoogte van de Klapstraat ontstond een nieuw ‘centrum’ met de nodige middenstand. 
Elden kent nog veel historische gebouwen uit de 19e/20e eeuw. Helaas is tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een groot deel van Elden zwaar beschadigd geraakt, waardoor vooral het 
‘centrum’ sterk is veranderd. De Heilige Lucaskerk is hierdoor verloren geraakt en ook Huize 
Westerveld in park Westerveld. 

9.1.2 Wederopbouw
Na de Tweede Wereldoorlog hebben de verwoestingen geleid tot een grote wederopbouw in 
jaren ‘50 stijl. De Brink heeft de huidige vorm gekregen, de Heilige Lucaskerk is herbouwd, 
evenals een aantal andere gebouwen, zoals Huize Kronenburg aan de Rijksweg West en de 
westzijde van De Brink.

9.1.3 Uitbreidingen
Er was een grote behoefte aan betaalbare woningen, want de Eldenaren wilden graag in 
hun dorp blijven wonen. Direct na de Tweede Wereldoorlog zijn er, om de eerste nood te 
lenigen, noodwoningen gebouwd aan de Rijksweg West, de Mooieweg (nu Molenweg) en 
de Middelweg (nu Elderhofseweg). Zodra de beschadigde woningen waren hersteld, zijn de 
meeste noodwoningen weer afgebroken.

De Heilige Lucaskerk werd na de Tweede Wereldoorlog herbouwd.

Het ‘Hoefijzer’.
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De eerste uitbreiding kwam omstreeks 1950 met woningen aan ’t Hofje, de 
Oosterveldsestraat en de Mr. Merkxstraat. De uitbreidingen gingen omstreeks 1960 door 
met een wijkje ten zuiden van de Klapstraat; Gerst-, Tarwe-, Haver-, Spelt-, Klaver- en 
Hennepstraat. Eind tachtiger jaren werd de Dokter H.J. Jagerstraat gebouwd en rond de 
jaren ‘90 de Tappisstraat/I.W.J Vos de Waelstraat. De laatste uitbreiding in Elden, ‘Le Jardin’ 
genaamd, is ongeveer in 2000 opgeleverd. De Elderhofseweg is nu de grens van de bebouwing. 
Elden kent van oudsher alleen gezinswoningen met meestal twee bouwlagen. Later zijn er 
gezinswoningen met drie bouwlagen gebouwd. Hoogbouw komt in Elden niet voor. 

In de laatste jaren van de 20ste eeuw is het kantorenpark Gelderse Poort en de Ohra 
gerealiseerd en niet te vergeten het Gelredome.
Inbreidingen de ’Zagerij’ (22 woningen) aan de Molenweg en de ‘Tuin van Elden’ (246 
wooneenheden) aan de Klapstraat worden nu gebouwd, de eerste huizen zijn al opgeleverd. 
Elden had voor deze inbreidingen ongeveer 780 woningen en 2150 inwoners.

9.1.4 Beschermde status
Van de oudere bebouwing (veelal van voor 1850) is een groot deel beschermd als 
Rijksmonument of als gemeentelijk monument. Een Rijksmonument is een onroerend 
goed dat om haar cultuurhistorische waarde door de Rijksoverheid is aangewezen te 
worden beschermd en behouden te blijven. De wet beschermt monumenten tegen sloop 
en ingrijpende verbouwingen. Wat is dan een gemeentelijk monument? Een gemeente kan 
besluiten een bijzonder pand op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Dit gebeurt als 
een pand geen nationale betekenis heeft, maar wel van plaatselijk of regionaal belang is.
Voor beiden geldt: de eigenaar heeft als plicht het monument in stand te houden en er 
zorgvuldig mee om te gaan. Als hij/zij het monument wil wijzigen of verbouwen, moet er een 
omgevingsvergunning voor monumenten aangevraagd worden.

9.2 Inventarisatie huidige situatie

Buiten een aantal kenmerkende plekken, zoals de kolken, park Westerveld, het gebied rond 
de Bonifatiuskerk, de verschillende weilandjes en de dijken, kent Elden een groot aantal oude 
gebouwen.

In chronologische volgorde komen we dan tot de volgende opsomming:

Bonifatiuskerk aan de Huissensedijksedijk 10, Rijksmonument.
Van een kerkgebouw wordt voor het eerst melding gemaakt in 1342. In 1491 
wordt voor het eerst de naam “St. Bonifatiuskerk” genoemd. De onderste 
geleding van de toren dateert uit de veertiende eeuw en het huidige schip is 
in 1866 gebouwd. 

Huize Voorburg aan de Drielsedijk 1, gemeentelijk monument.
In 1746 werd op deze plek herberg Het Zwaantje gebouwd. In het midden 
van de negentiende eeuw werd op de funderingen van de herberg het 
huidige Huize Voorburg gebouwd. 

Voormalig landgoed Westerveld aan de Drielsedijk 7 (gemeentelijk 
monument). Het achttiende eeuwse landhuis werd in de Tweede 
Wereldoorlog zwaar beschadigd en daarna afgebroken.

Krukhuisboerderij aan de Klapstraat 72b, gemeentelijk monument.
Deze boerderij is één van de oudste boerderijen in Elden en stamt uit 
de achttiende eeuw. Tegenwoordig wordt deze boerderij gebruikt door 
Muziekvereniging Crescendo. 

Voormalige kosterij Nederlands hervormde kerk aan de Huissensedijk 6. 
Dit woonhuis is waarschijnlijk vroeg in de negentiende eeuw gebouwd en is 
lange tijd als de woning van de koster van de kerk gebruikt.

Boerderij aan de Drielsedijk 3, gemeentelijk monument.
Deze boerderij is in 1836 gebouwd als dienstwoning van het landgoed 
Westerveld. 

Voormalige Waterstaatskerk aan de Huissensedijk 2,2a,2b,4, gemeentelijk 
monument.
Deze kerk, met pastorie, is in 1836 gebouwd tussen de toenmalige katholieke 
kerk uit 1797 en de Huissensedijk. Nu zijn het 4 woonhuizen.

1846 Molen De Hoop aan de Molenweg 1, Rijksmonument.
Deze ronde stenen beltmolen staat op een belt van 2,80 meter hoog. Molen 
De Hoop is tot op de dag van vandaag nog steeds in gebruik, dankzij een 
vrijwillige molenaar.

Omstreeks 1966

Jaren ’60 Mr Merkxstraat, jaren ’90 I.W.J. Vos de Waelstraat.
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1850 Pastorie aan de Huissensedijksedijk 14, Rijksmonument.
Deze pastorie heeft een bijzondere architectuur. De tweede verdieping is 
hoger dan de begane grond. Het gebouw is behoorlijk in verval geraakt. 

De Laak aan de Rijksweg West 81.
Dit karakteristieke gebouw stamt uit het midden van de negentiende eeuw 
en was een voornaam woonhuis.

1886 Huize Oosterveld aan de Rijksweg West 65, gemeentelijk monument.
Woonhuis voor de familie Vos de Wael. In 1919 werd Huize Oosterveld door 
de weduwe Vos de Wael geschonken aan de Congregatie van de Zusters 
van Onze Lieve Vrouw. Tegenwoordig is Huize Oosterveld in gebruik als 
verpleeghuis. 

Pastorie Heilige Lucaskerk aan de Rijksweg West 54.
De pastorie is gebouwd in 1902 en vormde toen een geheel met de Heilige 
Lucaskerk die in de Tweede Wereldoorlog is verwoest. 

1906, Grafmonumenten bij Rijksweg West 52, gemeentelijk monumenten.
Grafkelder van de familie Van Voorst tot Voorst en graven van de familie 
Vos de Wael (ontworpen door beeldhouwer Salu uit Brussel). 

1916 Grafkelder en grafmonument aan de Huissensedijksedijk 10,
gemeentelijk monument.
De begraafplaats was al aanwezig begin achttiende eeuw. Hier bevindt zich 
onder andere een graf van de familie Van Voorst tot Voorst. In dit graf zijn 
meerdere familieleden bijgezet.

Dijkwoningen aan de Huissensedijk 5-7 en 9-11.
Deze dijkwoningen zijn gebouwd begin negentienhonderd en komen 
nergens anders in Arnhem voor. 

Woning aan de Rijksweg West 37-39.
Dit gebouw geeft een goed beeld van de bebouwing begin 
negentienhonderd. 

De St. Jozefschool aan de Rijksweg West.
De school stamt uit 1921 en is nog steeds in gebruik als katholieke 
basisschool.

1924 Transformatorhuisje rechts naast Molenweg 20, gemeentelijk 
monument.

De Grift aan de Rijksweg West 64-66.
Het dubbele woonhuis is gebouwd in 1925 en is een voorbeeld van een 
middenstandswoning. 

De Reurik aan de Klapstraat 61.
Dit huis is gebouwd in 1928 voor de fruitkweker W.J. Meijerink. 

Villa aan de Rijksweg West 33, gemeentelijk monument.
Dit huis is vooral bekend, omdat het in 1929 is gebouwd voor meester 
Merkx. Naar Meester Merkx is ook een straat vernoemd. Hier is later de 
voormalige Boerenleenbank gevestigd geweest.

Boerderij aan de Huissensedijk 20.
Deze boerderij is gebouwd in 1938 en vervangt een andere boerderij aan de 
Huissensedijk, die gesloopt moest worden in verband met de bouw van een 
viaduct. 

Noodwoning aan de Rijksweg West 92a.
Alhoewel deze woning nog niet zo oud is, is het zeker de moeite waard om 
te vermelden. Na de Tweede Wereldoorlog was er een groot gebrek aan 
woningen. Op veel plaatsen in de Over Betuwe werden kleine noodwoningen 
gebouwd, waarvan deze woning de laatst overgeblevene is. De Historische 
Kring heeft in een helft zijn archief en vergaderruimte gekregen. 

9.3 De toekomst

Zoals uit de bovenstaande beschrijving blijkt, kent Elden veel historische bebouwing. 
Het is belangrijk voor Arnhem en Elden om de nog aanwezige historische gebouwen beter te 
beschermen. Er zal aan moeten worden gewerkt een beschermde status voor een (groot) deel 
van deze bebouwing te realiseren.  

De meeste bebouwing vanaf 1850 is echter niet beschermd. 
• De Dorpsvereniging Elden vindt dat de historische bebouwing zoveel mogelijk moet 

worden beschermd, opdat de historie niet verloren zal gaan. 
• Dit geldt in ieder geval voor de voormalige kosterij aan de Huissensedijk 6. Dit is een 

gebouw dat deel uitmaakt van het voormalige kerkcomplex.
• Ook de pastorie van de katholieke kerk aan de Rijksweg West 54 verdient het een 

beschermde status te krijgen. Dit gebouw is markant gelegen naast de huidige Heilige 
Lucaskerk en de daarachter gelegen begraafplaats. 

FOTO ONTBREEKT
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• De dijkwoningen aan de Huissensedijk, die uniek zijn binnen Arnhem, moeten een 
beschermde status krijgen en zullen moeten worden opgeknapt. 

• De noodwoning aan de Rijksweg West 92a is een paar jaar geleden op het nippertje gered 
van de ondergang. Het is de laatst overgebleven noodwoning in Elden en alleen daarom 
al verdient deze woning een beschermde status. De helft van deze woning wordt nog 
bewoond en de andere helft is in gebruik genomen door de Historische Kring Elden. 
Op termijn zal de gehele woning door de Historische Kring Elden in gebruik worden 
genomen. 

• In Elden is tot nu toe geen hoogbouw aanwezig. Dit zal ook in de toekomst zo moeten 
blijven. 

• De dorpsnaam Elden moet behouden blijven, evenals de komborden aan de 
toegangswegen. 

Daarnaast zijn er nog een aantal markante woningen  uit de 19e en 20e eeuw, waar een 
vorm van bescherming zeker op zijn plaats is. Denk hierbij aan het voormalig postkantoor 
aan de Rijksweg West tegenover Huize Oosterveld, de Troubadour (de voormalige 
Juliakleuterschool, in de Tweede Wereldoorlog een noodhospitaal en na de oorlog een 
kerkgebouw) en het oorlogsmonument in de Klapstraat.
De pastorie aan de Huissensedijk 14 is weliswaar een Rijksmonument, maar wordt al jaren 
lang niet onderhouden en verkeert in slechte staat. Wij pleiten ervoor dat voor de pastorie 
een aanschrijving komt. De stichting Monumentenwacht Gelderland houdt zich vooral bezig 
met onafhankelijke bouwkundige  inspecties van monumenten. Zij kunnen de pastorie een 
keer inspecteren.
 
Elden zal nog meer de uitstraling van een dorp moeten krijgen, omdat het het enige echte 
dorp in Arnhem is. Er zal aandacht moeten zijn voor de bestrating. In een dorp horen 
klinkers thuis. Van oudsher waren er hier veel grintpaden aanwezig. Het is de moeite waard 
om het gebruik van grintpaden te promoten.
 
Om de aandacht te vestigen op de historische bebouwing, kunnen informatieborden bij de 
gebouwen worden geplaatst met een korte geschiedenis van het gebouw. 

Een nog niet genoemd punt van zorg is de huidige locatie van Altenova aan de 
Elderhofseweg. Dit gebied zal opnieuw ontwikkeld moeten worden, na de sluiting van dit 
zorgcentrum zou er een klein nieuwbouwproject in dorpse stijl kunnen komen of uitbreiding 
van het parkeren/sportterrein van Eldenia.

In Elden woont een relatief grote groep ouderen. Het ontwikkelen van seniorenwoningen 
voor deze groep inwoners is een grote wens. De ouderen laten (soms grote) woningen achter.

10 Verkeer

10.1 Inleiding

Het verkeer houdt al lang de gemoederen bezig in ons dorp en is al tientallen 
jaren een veel besproken onderwerp. 

Ontwikkelingen 1966 - 1990
Bij de aanleg van het wegennetwerk rond Elden (1966 en later) werd er van uitgegaan 
dat het verkeer vooral zou bestaan uit bestemmingsverkeer. De ontwikkeling van de 
wijken rond Elden met de daarbij behorende winkelcentra, de steeds verder toenemende 
verkeersintensiteit op de omringende wegen en de afstelling van de verkeerslichten op deze 
omringende wegen, heeft er in de loop van de jaren toe geleid, dat Elden steeds meer te 
maken kreeg met sluipverkeer. De komst van Intratuin naar Elden heeft veel extra verkeer 
met zich meegebracht. Tijdens hoogtijdagen slibde Elden in die tijd zelfs dicht. Intratuin is 
in het begin van de jaren 2000 uit Elden vertrokken en op de gronden van het voormalige 
Intratuin, wordt nu de woonwijk de ‘Tuin van Elden’ gerealiseerd. Daarnaast trok de 
aanwezigheid van Autobedrijf Ambting met zijn benzinepomp veel verkeer aan, evenals de 
verschillende cafés en bedrijven. Autobedrijf Ambting is verhuisd naar de Overmaat. De 
benzinepomp is gebleven, maar wel in andere handen overgegaan en nu onbemand.

Verkeersplan 1993
In 1991 heeft de Dorpsraad een werkgroep in het leven geroepen, die een verkeersplan 
moest voorbereiden. Het doel van het te realiseren verkeersplan was het sluipverkeer zoveel 
mogelijk uit te bannen. In de opdracht voor deze werkgroep was als voorwaarde opgenomen, 
dat er zowel met de middenstand rekening moest worden gehouden, als met de inwoners. 
Na ruim 2 jaar inventariseren, studeren en onderzoeken werd er in 1993 een verkeersplan 
gepresenteerd. Naar aanleiding van dit plan ontstond veel opwinding in Elden. Er waren 
zowel voor- als tegenstanders en vooral de middenstand was van mening, dat er geen 
rekening met hen was gehouden. 
De gemeente Arnhem vond het erg moeilijk om het voorgestelde verkeersplan (gedeeltelijk) 
uit te voeren, omdat er zoveel verschillende meningen in Elden leefden. Zij misten het 
noodzakelijk draagvlak. Uiteindelijk is in 1998 een deel van het verkeersplan, in gewijzigde 
vorm, alsnog uitgevoerd. De belangrijkste maatregelen waren:
• Het invoeren van een 30 km zone met wegversmallingen en verkeersdrempels op 

verschillende plaatsen in het dorp; 
• De Brinksestraat werd vanaf de Huissensedijk tot aan het Kerkpad één richting verkeer;
• Het zuidelijke deel van de Rijksweg West werd later opnieuw bestraat. 

Veranderingen vanaf 2000
Rond de eeuwwisseling werd de woonwijk ‘Le Jardin’ ontwikkeld en dat bracht de nodige 
extra verkeersbewegingen met zich mee. Nu roerden zich de inwoners van de omliggende 
straten, omdat de verkeersdrukte hierdoor toenam en er parkeerlast zou kunnen ontstaan. 
Hetzelfde gebeurde toen de plannen rond de ‘Tuin van Elden’ bekend werden. Een groep 
inwoners aan de Rijksweg West (het noordelijke deel) was erg bezorgd over de ontsluiting 
van deze nieuwe woonwijk. In de afgelopen jaren is tevergeefs geprobeerd een verkeersplan 
te ontwikkelen.
Het verkeer blijft de gemoederen, ook hierna, nog steeds bezig houden. Vandaar dat er in de 
dorpsvisie uitgebreid aandacht wordt besteed aan het verkeer. 
Het is belangrijk te constateren dat de inwoners langs de toegangswegen anders tegen het 
verkeer aan kijken dan de inwoners van de andere straten. Dit is een punt waar nadrukkelijk 
rekening mee moet worden gehouden bij het maken van een verkeersplan.

Het clubgebouw van 
 Eldenia uit de jaren ’50-’60 
is aan uitbreiding toe.
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Het maken van keuzes
De rode draad in de dorpsvisie is het behouden en versterken van ‘het dorpse karakter’. 
Dat moet ook voor het verkeer gelden. Er zal dus altijd moeten worden gestreefd naar 
aanpassingen die ‘het dorpse karakter’ juist versterken of tenminste behouden. 
Om in de toekomst een goed verkeersplan te kunnen maken, zullen er keuzes moeten 
worden gemaakt. Een mogelijk uitgangspunt is om de fietsers en de voetgangers als 
vertrekpunt te nemen bij het maken van een nieuw plan. Dit heeft dan natuurlijk 
consequenties. Je zou dan bijvoorbeeld bij ‘Auto te gast’ uit kunnen komen. ‘Auto te gast’ 
geeft aan dat er sprake is van een fietsstraat. Feitelijk zijn het fietspaden waar ook auto's op 
toegelaten worden en waar auto's zich moeten aanpassen aan de snelheid van fietsers. Dit 
soort keuzes wordt in de dorpsvisie niet gemaakt, maar door een nog te vormen werkgroep 
verkeersplan.

10.2 Inventarisatie huidige situatie

10.2.1 Algemene beschrijving
Na de invoering van de verkeersmaatregelen in 1998 is de verkeersintensiteit in Elden sterk 
verminderd (is gebleken uit metingen in het verleden). Er was daardoor geen sluipverkeer 
vanuit Elderveld, Driel en De Laar naar Kronenburg meer mogelijk. Door het vertrek van 
Intratuin begin jaren 2000, is de verkeersdrukte nog verder afgenomen. Het vrachtverkeer, 
dat Intratuin bevoorraadde, komt niet meer door de Klapstraat. 

Elden is omringd door een drietal hoofdwegen, te weten:
• Aan de oostkant de Nijmeegseweg (A325);
• Aan noord- en westkant de Batavierenweg;
• Aan de zuidkant de Burgemeester Matsersingel. 

Doordat de verkeerslichten op deze drie hoofdwegen niet of nauwelijks op elkaar zijn 
afgestemd, kiezen nog steeds een fors aantal verkeersdeelnemers de route door Elden via 
de Klapstraat naar de Rijksweg West richting De Laar en vice versa. Ook de afrit van de 
Nijmeegseweg bij het Eldens viaduct wordt als sluiproute gebruikt om via de Brinksestraat 
en de Rijksweg West richting De Laar te rijden. Nog steeds is het dus voor een aantal 
automobilisten aantrekkelijk door Elden naar hun bestemming te rijden.

Elden heeft via 3 toegangswegen, te weten:
• Aan de oostkant de Brinksestraat. Voor de Brinksestraat geldt dat alleen verkeer vanaf de 

Nijmeegseweg c.q. Kronenburg Elden kan binnen rijden. De straat heeft vanaf het Eldens 
viaduct tot aan het Kerkpad éénrichtingverkeer; 

• Aan de westkant de Klapstraat. Deze straat is in twee richtingen te berijden;
• Aan de zuidkant de Rijksweg West. Ook deze straat is in twee richtingen te berijden. 

In heel Elden geldt het 30 km per uur regime, behalve op de Elderhofseweg. Om een 30 km 
per uur regime te kunnen invoeren, moeten er snelheid remmende maatregelen worden 
genomen. Daarom zijn in de toegangswegen wegversmallingen aangebracht met in eerste 
instantie verkeersdrempels. Vanwege de klachten zijn op de toegangswegen alle drempels 
verwijderd. In andere straten zijn hier en daar nog steeds verkeersdrempels aanwezig. 
Ondanks alle maatregelen wordt echter nog steeds te hard gereden. Het valt op dat de 
snelheid remmende maatregelen in Elden nogal divers van aard zijn. 

Alle toegangswegen hebben vooral tijdens de spitsuren nog steeds het nodige sluipverkeer te 
verwerken. 
Er zijn drie verkeersstromen te onderkennen, te weten:
• Vanaf de Batavierenweg/Drielsedijk via de Klapstraat en de Rijksweg West naar de 

Burgemeester Matsersingel (en v.v.);
• Vanaf het Eldens viaduct via de Brinksestraat en de Rijksweg West naar de Burgemeester 

Matsersingel;
• Vanaf het Eldens viaduct via de Brinksestraat en de Klapstraat naar de Batavierenweg/

Drielsedijk. 
Er is nog een vierde (illegale) verkeersstroom aan te geven, namelijk vanaf het Eldens viaduct 
via de Huissense-/Drielsedijk naar viaduct Westerveld (richting Elderveld en v.v.).
Door een aantal inwoners wordt via de Rijksweg West en de Drielsedijk naar Kronenburg 
gereden. Het argument, dat wordt gebruikt om deze verboden route te nemen, is dat men 
anders ver om moet rijden, hetzij via de Batavierenweg, dan wel via de Burgemeester 
Matsersingel. 

In Elden zijn verschillende fietspaden, te weten:
• Aan de oostkant via de Defensiedijk (Rijksweg Oost);
• Aan de westkant langs de Batavierenweg (vanaf de Elderhofseweg naar de Klapstraat, 

achter de sportvelden langs);
• Aan de zuidkant langs de Elderhofseweg (vanaf de Rijksweg West naar de Batavierenweg/

Elderveld);
• Aan de noordkant vanaf de Huissensedijk/Drielsedijk naar de Blauwe fietsersbrug.
Belangrijke fietsroutes (zonder fietspad) zijn verder de Rijksweg West (vanaf de 
Burgemeester Matsersingel naar de Huissense-/Drielsedijk) en de Klapstraat/Brinksestraat.

(v.l.n.r.): Brinksestraat, Klapstraat, Rijksweg West

Het fietspad langs de Elderhofseweg.

FOTO ONTBREEKT
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10.2.2 Specifieke beschrijving
Om de toekomstige situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen, is geput uit een aantal  
acties: Uit een wat oudere enquête, vragen aan inwoners gedurende de afgelopen jaren en 
gerichte gesprekken met inwoners, zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen, 
die hieronder verder worden uitgewerkt:
• Eénrichtingverkeer in de Brinksestraat;
• Huissense- en Drielsedijk alleen voor bestemmingsverkeer;
• (Gevoelsmatig) onveilige situaties;
• Verschillende soorten bestrating;
• Sluipverkeer;
• Parkeeroverlast door bezoekers van het Gelredome;
• Parkeeroverlast bij voetbal vereniging Eldenia;
• Fietspaden en veiligheid;
• Openbaar vervoer;
• Handhaving.

Eénrichtingverkeer in de Brinksestraat
In 1998 is besloten door de gemeente Arnhem in samenwerking met de Dorpsraad Elden 
voor de Brinksestraat éénrichtingverkeer in te voeren. Het openbaar vervoer maakt gebruik 
van de Brinksestraat in twee richtingen. 
De argumenten om tot deze keuze te komen, waren de volgende:
• De inwoners van vooral Elderveld gebruikten Elden als een sluiproute om zo snel mogelijk 

in Kronenburg te komen;
• Er deden zich regelmatig onveilige situaties voor ter hoogte van de versmalling (nabij het 

Kerkpad);
• Er werd veel overlast gevoeld door de inwoners van de Brinksestraat, veroorzaakt door het 

vele verkeer;  
• Er werd overlast ondervonden van trillingen door het verkeer.

De inwoners van de Brinksestraat zijn erg blij met de genomen maatregelen, maar er zijn 
inwoners, die weinig begrip hebben voor het invoeren van éénrichtingverkeer voor de 
Brinksestraat. Ze moeten omrijden om in Kronenburg te komen en onderweg krijgen ze te 
maken met drukte en meerdere verkeerslichten. 

Huissense- en Drielsedijk alleen voor bestemmingsverkeer
Vanaf 1993 is de Huissensedijk (vanaf het Eldens viaduct) en de Drielsedijk (tot aan het 
viaduct Westerveld) gesloten voor niet-bestemmingsverkeer. Hiertoe is toen besloten, omdat 
deze weg niet in al te beste staat verkeert, te smal zou zijn en omdat er toen ook openbaar 
vervoer van de dijk gebruik maakte. De veiligheid van fietsers speelde hierbij ook een rol.

Er wordt nog steeds erg veel gebruik gemaakt van dit deel van de dijk, vooral door mensen, 
die snel van Kronenburg richting Elden of Elderveld willen rijden (en v.v.). Dit wordt door 
veel inwoners van Elden als storend ervaren, omdat er gewandeld wordt en ook fietsers er 
veel gebruik van maken. 

(Gevoelsmatig) onveilige situaties
Er zijn in Elden een aantal situaties, die inwoners als onveilig ervaren. Het gaat om de 
volgende situaties:
• Het kruispunt Molenweg/Rijksweg West. Vooral door het wild parkeren door ouders van 

schoolkinderen van de St. Jozefschool is dit kruispunt onoverzichtelijk;
• Voor een aantal inwoners is het kruispunt De Brinksestraat/Rijksweg West/Klapstraat 

onduidelijk, doordat dit een ‘scheef’ kruispunt is; 
• Het kruispunt Klapstraat/Westerveldsestraat is onoverzichtelijk door struiken direct 

langs de weg;
• De fietssuggestie-wandelstrook langs de Rijksweg West vanaf de Elderhofseweg naar de 

Burgemeester Matsersingel door het harder rijdende verkeer;
• De fietssuggestiestrook langs de Klapstraat vanaf de Westerveldsestraat tot aan de 

Drielsedijk wordt als onveilig beschouwd door de geparkeerde auto’s en de smalle 
fietsstroken langs de wegversmallingen. Voor voetgangers is er vrijwel geen ruimte;

• De vaak te hoge snelheid in Elden, zowel door inwoners als niet-inwoners; 

Verschillende soorten bestrating
In Elden komen veel verschillende soorten bestrating voor. 
De Rijksweg West is helemaal bestraat met klinkers. De Brinksestraat is geasfalteerd en de 
Klapstraat is gedeeltelijk geasfalteerd en gedeeltelijk bestraat met klinkers. Op de andere 
straten in Elden komt zowel asfalt voor, als bestrating met beton- of gebakken klinkers. 

Eénrichtingverkeer en een wegversmalling in de Brinksestraat.

Betonklinkers in de Dokter H.J. Jagerstraat.
De verkeerstafel op de kruising Rijksweg West, Klapstraat en de geasfalteerde Brinksestraat.
De nieuwe Allegrolaan met gebakken klinkers, ook in de goten.
Asfalt in de Brinksestraat.
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Sluipverkeer
Na het vertrek van Intratuin uit Elden, begin jaren 2000, is de verkeersintensiteit in Elden 
afgenomen. Er komt echter nog steeds te veel sluipverkeer door Elden, waardoor het vooral 
tijdens de spitsuren drukker is dan wenselijk voor een dorp, waar wordt gewoond. 

Parkeeroverlast door bezoekers van het Gelredome
Veel bezoekers van het Gelredome parkeren in Elden, ondanks de verkeersregelaars die dit 
tegen moeten gaan. De hoge parkeergelden bij de officiële parkeerplaatsen (Ohra, Rijnhal en 
Rijkerswoerdse plassen) en de afstand van deze plaatsen tot het Gelredome maken Elden een 
aantrekkelijk alternatief. Er wordt op geen enkele manier gehandhaafd en op klachten wordt 
niet of nauwelijks gereageerd. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, als brandweerauto’s 
of ziekenwagens niet verder kunnen rijden.

Parkeeroverlast bij voetbal vereniging Eldenia
Al jaren hebben inwoners rondom de velden van Eldenia ernstige overlast van mensen die 
hun auto fout parkeren. Dat het zo niet langer kan en dat er een structurele oplossing moet 
komen is voor iedereen duidelijk. Daarom hebben omwonenden, Eldenia, de verkeerskundige 
van de gemeente, de wijkagent en de Dorpsraad met elkaar gesproken. Eldenia erkent 
het probleem en heeft al diverse acties ondernomen. De mogelijkheden tot ingrijpen 
door Eldenia zijn beperkt. Het overleg tussen de verschillende partijen is na een aantal 
bijeenkomsten verwaterd. Door de politie is een aantal keren gehandhaafd, maar de effecten 
waren van korte duur.

Fietspaden en veiligheid
Zoals in de ‘algemene beschrijving’ is aangegeven zijn er in en rond Elden meerdere 
fietspaden: fietspaden afgescheiden van de rijweg en vrij liggende fietspaden. 
De fietspaden in Elden zijn geliefd bij inwoners uit de wijken rond Elden om naar het 
centrum van Arnhem en naar de diverse winkelcentra te fietsen (en v.v.). Jongeren geven 
aan dat het fietspad vanaf de Blauwe fietsersbrug (bij het Gelredome) naar de Huissense- en 
Drielsedijk, vooral na zonsondergang, onveilig is door hangjongeren die daar veel verblijven. 
Er zijn in het verleden al meerdere incidenten, zoals mishandelingen, geweest. 

Openbaar vervoer
Volgens de meeste inwoners van Elden voldoet het openbaar vervoer aan hun wensen.  
Echter jongeren hebben er moeite mee dat er na 00.00 uur geen nachtbussen meer richting 
Elden rijden, vooral gezien de gevoelsmatig onveilige situatie op de fietsroute van het 
centrum van Arnhem naar Elden (en v.v.).

Handhaving
Zoals hiervoor al is aangegeven wordt er nauwelijks gehandhaafd. Dat geldt voor het  
30 km per uur regime en ook het éénrichtingverkeer in de Brinksestraat. Het ongewenste 
doorgaande verkeer op de Huissense- en Drielsedijk wordt niet of zeer beperkt tegengegaan. 

10.3 De toekomst

Eénrichtingverkeer in de Brinksestraat
Mogelijke oplossing:
• Om de situatie veiliger te maken, is het mogelijk de versmalling net omgekeerd te maken. 

Door de versmalling aan de andere kant van de weg plaatsen, moet inkomend verkeer 
uitwijken voor de versmalling. Het verkeer dat Elden inrijdt, is dan verplicht voorrang 
te geven op het busverkeer dat Elden uitrijdt. Door een strook kinderkopjes bij de 
wegversmalling toe te voegen, worden automobilisten er direct aan herinnerd dat hier een 
30 km zone geldt. 

• De Brinksestraat kan zodanig worden ingericht, dat daaruit duidelijk blijkt dat fietsers 
mede gebruik maken van de weg. 

• Tijdens de inventarisatie hebben veel (niet aan de Brinksestraat wonende) mensen 
aangegeven de weg weer tweerichtingsverkeer te willen maken. 
Dit zal een lastig onderwerp zijn voor het nieuwe verkeersplan. Als deze weg weer 
tweerichtingsverkeer wordt, zal het sluipverkeer weer toenemen. Daarbij komt dat alle 
inwoners langs alle toegangswegen, hiervan extra drukte zullen ondervinden. 

Huissense- en Drielsedijk alleen voor bestemmingsverkeer
Mogelijke oplossing:
Bij de inventarisatie is gebleken dat er verschillende ideeën leven over het gebruik van de 
dijken. Ook het éénrichtingverkeer in de Brinksestraat heeft invloed op het gebruik van de 
dijken. In het kader van ‘het dorpse karakter’ is het van belang het gebruik aantrekkelijker 
te maken voor fietsers en wandelaars. Denk bijvoorbeeld aan ‘Auto te gast’, een knip, of 
éénrichtingverkeer vanaf de Rijksweg West alleen links- en rechtsaf. 
De dijken zijn beeldbepalend voor het dorp (zie ook het hoofdstuk Groen). 

 (Gevoelsmatig) onveilige situaties
Mogelijke oplossing:
• Voor de parkeeroverlast bij de beide scholen kan een parkeerverbod worden ingevoerd, 

waarbij dan wel gehandhaafd moet worden. Door het versmallen van de weg ter hoogte 
van de St. Jozefschool, kan parkeren ook worden tegengegaan. 

• Juist doordat het kruispunt Brinksestraat/Rijksweg West/Klapstraat (bij het Dorpshuis) 
als onveilig wordt ervaren, zijn mensen extra oplettend, wat de kruising juist veilig maakt. 

• Het groen, dat het uitzicht belemmert bij de kruispunten Klapstraat/Westerveldsestraat 
en Rijksweg West/Mr Merkxstraat, maakt deel uit van tuinen. Eigenaren van deze tuinen 
zouden de kruisingen veiliger kunnen maken door het aanwezige groen te verlagen. 
Mogelijk kan ook een cirkel op de weg bij deze kruispunten uitkomst bieden.

• Geef fietsers langs de Rijksweg West meer ruimte. De Rijksweg West (vanaf de 
Elderhofseweg tot de Burgemeester Matsersingel) is december 2014 aangepast en heeft 
iets bredere fietssuggestiestroken gekregen. 

• De Klapstraat vanaf de Westerveldsestraat richting dijk moet nog definitief worden 
ingericht (na afronding van de bouwwerkzaamheden voor de ‘Tuin van Elden’) en in 
samenspraak met de aanwonenden. In het kader van ‘het dorpse karakter’ dient er 
rekening te worden gehouden met de soort bestrating, fietsers en voetgangers. 

• Maak de hierboven beschreven situaties veiliger door betere handhaving en/of een 
aangepaste weginrichting zoals verkeerstafels.

• Om de verkeersdeelnemers meer bewust van hun snelheid te maken, kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan een smiley bord. 

Verschillende soorten bestrating
Mogelijke oplossing:
Om de dorpse uitstraling te onderstrepen, is het wenselijk alle straten te bestraten met 
klinkers in plaats van asfalt. Er kan eventueel gespeeld worden met klinkers op de fietspaden 
en klinkers op de toegangswegen. Hierdoor zal de snelheid van het verkeer worden verlaagd.

Eldenia spoort bezoekers op verschillende manieren aan om hun auto correct te parkeren of om met de fiets/te voet te 
komen. Bezoekers blijven het parkeerprobleem aangaan.
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Door bij de toegangen van het dorp een strook kinderkopjes toe te voegen, worden 
automobilisten er direct aan herinnerd, dat hier een 30 km zone geldt. De herinrichting van 
de Klapstraat zou hiervoor als pilot kunnen dienen. 

Sluipverkeer
Mogelijke oplossing:
Het sluipverkeer zal verder moeten worden teruggedrongen. Dit kan door: Een groene golf 
voor de omsluitende wegen, te weten de Batavierenweg en de Burgemeester Matsersingel. 
Hierdoor kan het verkeer op deze wegen beter doorstromen en zal de sluiproute door Elden 
minder interessant worden. Technisch reeds mogelijk, omdat afslaand verkeer op deze 
hoofdwegen een eigen voorsorteerstrook heeft op alle kruisingen. Er wordt al aan deze 
maatregel gewerkt, er zijn echter veel tegenslagen. De dorpsvisie groep vindt het belangrijk 
dat juist bij dit onderwerp de metingen, die in de afgelopen jaren door de gemeente Arnhem 
zijn gedaan, als referentie meegenomen worden in de uiteindelijke voorstellen. Door nieuwe 
metingen kan het effect van de groene golf bekeken worden.

Parkeeroverlast door bezoekers van het Gelredome
Mogelijke oplossing:
Eén van de mogelijkheden is een parkeerverbod langs de Huissense- en Drielsedijk en bij 
de grasvelden langs de Rijksweg West. Ook handhaving kan een belangrijke rol spelen in 
het oplossen van dit parkeer probleem. Een mogelijkheid is dit terugkerend probleem eens 
op een heel andere manier te benaderen, namelijk door meer naar gedragsbeïnvloeding te 
kijken. Zie onderaan dit hoofdstuk. Dit kan ook gelden voor de problemen bij Eldenia.

Parkeeroverlast bij voetbal vereniging Eldenia
Mogelijke oplossing:
Sporters stimuleren om lopend of op de fiets te komen (door middel van een beloning?).
Parkeer begeleiding biedt mogelijkheden of er kan naar een meer structurele oplossing 
gezocht worden. Bijvoorbeeld een uitbreiding van de parkeervakken bij Altenova met 
een extra in-/uitgang aan de zuidzijde van het voetbalcomplex. Dit vereist overleg met de 
gemeente Arnhem en voetbal vereniging Eldenia.
 
Fietspaden en veiligheid
Mogelijke oplossing:
Fietsers overal voorrang, met klinkers bestraatte fietspaden. De inrichting van de weg 
moet duidelijk maken, dat in Elden een 30 km/uur regime geldt. Goede fietspaden langs 
de Rijksweg West en het meest noordelijke deel van de Klapstraat (vanaf de afslag naar de 
Batavierenweg) zijn gewenst om deze fietsstromen veilig hun weg te kunnen laten vervolgen. 
De Huissense- en Drielsedijk kunnen als fietsroute worden ingericht. 
Maak het fietspad vanaf de Blauwe fietsersbrug (bij het Gelredome, Kleidijkpad) naar de 
Huissense- en Drielsedijk veiliger. Vooral het bankje, halverwege het fietspad, veroorzaakt  

’s avonds en ’s nachts een onveilig gevoel, doordat dit door jongeren wordt gebruikt.
Misschien is het mogelijk het bankje wat verder van het fietspad te plaatsen. Ook kan 
worden gedacht aan verlichting langs het fietspad, dat alleen aangaat als er fietsers of 
wandelaars langskomen. 

Openbaar vervoer
Mogelijke oplossing:
Bekijk de mogelijkheden om, vooral in de weekenden, openbaar vervoer van en naar Elden 
na 00.00 uur mogelijk te maken. Ook kan worden gedacht aan een discobus (op afroep en in 
samenwerking met de wijken De Laar en Elderveld). De eventuele komst van een trolleybus 
past niet binnen het uitgangspunt van het behouden en versterken van ‘het dorpse karakter’, 
vanwege de leidingen voor de trolley. Wanneer het gebruik van de trolley zonder deze 
leidingen kan worden gerealiseerd, past dit wel weer binnen ons uitgangspunt. 

Handhaving
Mogelijke oplossing:
Regel handhaving door op gezette tijden gerichte handhaving acties uit te voeren 
(zowel aangekondigd als onaangekondigd). Door iedereen te laten weten dat ingevoerde 
maatregelen worden gecontroleerd, zal daardoor op termijn het gedrag worden aangepast. 

Kaders verkeersplan
Om deze visie om te zetten in een concreet verkeersplan zal er in de nabije toekomst een 
werkgroep verkeer gevormd moeten worden. De kaders waarbinnen deze werkgroep gaat 
opereren, zullen aangegeven worden door de Dorpsraad en zullen gebaseerd worden op deze 
visie.

Gedragsbeïnvloeding
Voor veel van de bovengenoemde problemen en gevoelsmatige onveilige situaties kunnen 
oplossingen worden gevonden door omgevingspsychologie toe te passen. Het onbewuste 
menselijke gedrag kan beïnvloed worden door de fysieke inrichting. Hierboven zijn al een 
paar suggesties gedaan bijvoorbeeld bij 10.3: ‘Toekomstige situatie Eénrichtingverkeer in 
de Brinksestraat’. In de marketing wordt er al jaren gebruik gemaakt van de kennis over 
het menselijke gedrag. Een omgevingspsycholoog kan adviezen geven hoe het menselijk 
gedrag onbewust beïnvloed kan worden tot wenselijk gedrag in de openbare ruimte. Voor 
alle bovengenoemde problemen kan een oplossing worden gevonden door het gedrag van 
mensen (onbewust) te sturen.
 
Elderhofseweg
Voor de Elderhofseweg leeft in Elden nog steeds de wens om ook deze weg onder het  
30 km/uur regime te brengen. 

Dorpse bestratingen elders.

Voorbeeld van een fietsstraat waar de ‘Auto te gast’ is.
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11 Sociaal en inwoners

11.1 Inleiding

De kernwaarden van ‘het dorpse karakter’ bij dit hoofdstuk zijn:
• alledaagse ontmoetingen;
• ons kent ons -, positieve sociale controle;
• rijk verenigingsleven.

In dit hoofdstuk Sociaal en inwoners wordt gekeken hoe en waar de genoemde kenmerken 
van ‘het dorpse karakter’ terug te vinden zijn. Ook wordt gekeken òf en op welke manier 
deze kenmerken versterkt kunnen worden. De kernwaarden 'alledaagse ontmoetingen' en 
'ons kent ons' gaan over verbinding tussen de inwoners van Elden, over sociale cohesie.
Vroeger was het ontmoeten anders dan tegenwoordig. Het dorp was kleiner, mensen waren 
veel meer op elkaar aangewezen, er werd veel samengewerkt en er waren minder afleidingen. 
Er waren voorzieningen waar mensen elkaar tegen kwamen.
Er zijn veel dingen veranderd. De familie woont vaak ergens anders. Veel mensen werken 
buiten het dorp, er zijn minder verenigingen. Ook zijn er veel nieuwe huizen gebouwd en 
mensen ‘van buiten’ zijn in Elden komen wonen, waardoor niet iedereen elkaar meer kent. 
Door het verdwijnen van veel middenstand is de mogelijkheid op spontane ontmoetingen 
afgenomen. Toch zie je de oude sociale structuren nog terug in het zorg dragen voor elkaar, 
in het organiseren van grote evenementen en het samenwerken in het landschap. Er is nog 
steeds een rijk verenigingsleven. Het Dorpshuis, als verbindende schakel, is door de aankoop 
ervan behouden gebleven.
Ook al is de band, de sociale cohesie, tussen de inwoners veranderd, de oude structuren zijn 
er nog wel. Deze structuren maken van Elden een dorp. Ze zijn de basis voor de toekomst.

11.2 Huidige situatie

11.2.1 Demografische gegevens
De verschillende leeftijdsgroepen die ter sprake komen zijn:
• Jeugd 0 t/m 11 jaar;
• Jongeren 12 t/m 17 jaar;
• Jong volwassenen 18 t/m 34 jaar;
• Volwassenen 35 t/m 64 jaar;
• Ouderen 65 jaar en ouder.

De demografische gegevens van Elden laten een merkwaardig maar duidelijk beeld zien (zie 
grafiek hiernaast).
Het totaal aantal inwoners in Elden per 1 januari 2015 is 2.236.
Van dit aantal zijn 612 personen ouder dan 65 jaar. Dit is 27,4 % van de bevolking. Het aantal 
inwoners onder de 12 jaar, de jeugd, is in totaal 260 personen, dit is 11,6 % van de bevolking.
Wat ook opvalt in de opbouw van de bevolking is, dat met name de groep volwassenen 
tussen 18 en 45 jaar een relatief kleine groep is in Elden.
In een grafiek geeft de opbouw van de bevolking van Elden een beeld wat nogal afwijkt van 
het beeld van de opbouw van de totale bevolking van Arnhem. Waar de grafiek van heel 
Arnhem een soort kerstboom is, ziet de grafiek van Elden er anders uit, met name bij de 
groep inwoners tussen 20 en 45 jaar. Hier zit namelijk een enorme knik naar binnen. Ook 
aan de bovenkant van de grafiek is het beeld anders. De top (65 jaar en ouder) in de grafiek 
van Elden is veel breder dan de top in de grafiek van Arnhem.

Als men de cijfers van de bevolkingsgegevens van 2011 en 2015 naast elkaar legt, blijkt dat 
het aantal inwoners is toegenomen, van 2129 naar 2236. 
Het percentage ouderen (ouder dan 65) is afgenomen van 28,6 naar 27,4 %.
Het percentage jeugd en jongeren is vrijwel gelijk gebleven, 21,2% (2011) en 21,6% (2015).
Het percentage 15 t/m 64 jaar (potentiële beroepsbevolking) is toegenomen. In 2011 was het 
55,8% en in 2015 57,5%.
De komst van de nieuwe buurten, de ‘Tuin van Elden’ en de ‘Zagerij’, waar vooral gezinnen 
zich hebben gevestigd, is terug te vinden in deze cijfers. Het percentage potentiele 
beroepsbevolking en jeugd/jongeren is toegenomen. Het percentage ouderen is afgenomen.
Wat de consequenties van demografische gegevens en de veranderende maatschappij zijn, 
wordt in de paragraaf Inwoners en de paragraaf Voorzieningen duidelijk.

11.2.2 Veranderende maatschappij
Vanaf 2015 worden er een aantal belangrijke taken overgeheveld van het Rijk naar de 
gemeenten. Dit wordt ‘decentralisatie’ genoemd. Concreet gaat het om de decentralisatie 
van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), Jeugdzorg en de Participatiewet. 
Die decentralisatie gaat gepaard met fikse bezuinigingen. 
De gemeente Arnhem heeft  deze decentralisatie aangepakt om een nieuwe koers te gaan 
varen. Een nieuwe koers met als motto: naar een veerkrachtige samenleving. 
Die nieuwe koers is, wat de gemeente betreft, gestoeld op de volgende vier principes: 
1. Mensen doen mee op basis van wat ze kunnen.
2. Dienstverlening in de buurt. 
3. Eén plan, één regisseur. 
4. Budgetten per gebied en per traject.

Deze plannen hebben nogal wat impact op het dagelijkse leven. Het betekent onder andere 
dat de contacten tussen de gemeente en de burger heel anders georganiseerd gaan worden.  
Er komen wijkteams, die vragen op het sociale vlak gaan beoordelen. Wie krijgt welke zorg? 
Zij zullen de oplossingen voor de zorgvraag in eerste instantie zoeken in het netwerk van de 
zorgvrager zelf. 
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Voor de fysieke leefomgeving worden ook teams samengesteld. Deze teams bestaan uit 
bijvoorbeeld politie, opbouwwerker enzovoorts. Beide teams werken dicht bij de mensen in 
de leefgebieden.  

11.2.3 Inwoners

Ouderen
In deze bevolkingsgroep vindt men de meeste autochtone Eldenaren; geboren en getogen in 
Elden, soms weggeweest en weer teruggekeerd. Zij hebben Elden zien veranderen van een 
Betuws agrarisch dorp naar een dorp in de stad. De akkers en de boomgaarden bestaan niet 
meer.

De genoemde decentralisatie van de AWBZ van het Rijk naar de gemeenten, heeft grote 
consequenties voor de ouderen in de samenleving. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk 
voor de langdurige zorg. Daarmee wordt de zwaardere zorg voor ouderen en gehandicapten 
in instellingen bedoeld. Deze zorg wordt nog vergoed uit de AWBZ. 
Alle andere oudere mensen zullen zoveel mogelijk en zo lang mogelijk in hun eigen 
woonomgeving blijven wonen. Als men zorg nodig heeft, wordt dit door de gemeente 
geleverd. Dit gaat dan om persoonlijke zorg (bijvoorbeeld helpen met aan- en uitkleden). 
Voor alle andere zorg (bijvoorbeeld huishoudelijke zorg) zal men zelf mantelzorgers, familie 
en vrienden in gaan schakelen.

Veel is nog onduidelijk over de consequenties van dit nieuwe beleid. Wat betekenen al 
deze veranderingen voor het sociale leven van oudere mensen? Kunnen mensen nog een 
beroep doen op de oude dorpsstructuren, zoals elkaar helpen? Kan de Dorpsvereniging wat 
betekenen op dit vlak voor de oudere inwoners ?

Volwassenen
Deze groep zal in de toekomst zwaar belast worden. Naast drukke banen, zorg voor 
kinderen en ouders, wordt er vanuit de overheid een beroep op hen gedaan om toch vooral 
ook te participeren in de leefomgeving. 
Van oudsher is er een groot saamhorigheidsgevoel in een dorp. Men doet het samen. Wat 
tegenwoordig participeren heet, was vroeger gewoon samenwerken. Dit samenwerken is de 
basis van de vele evenementen en de organisatiestructuren rondom het landschap. Ook de 
koop van het Dorpshuis in 2014 heeft te maken met het ‘oude’ gevoel van saamhorigheid en 
zorg dragen voor elkaar. Met de komst van de ‘Zagerij’ (22 woningen) en de ‘Tuin van Elden’ 
(246 woningen) wordt het potentieel volwassenen wel veel groter .

Jeugd en jongeren
Omdat Elden in de ogen van de gemeente Arnhem een beheerwijk is, zijn er geen 
maatschappelijke organisaties als Rijnstad actief. Mede daardoor is er op het gebied van 
voorzieningen voor de jeugd en de jongeren weinig.
De jeugd is gericht op spelen. Er zijn een aantal speeltuinen en voetbalveldjes. Voor jongeren 
wordt het ontmoeten belangrijker dan het spelen. Er zijn geen ontmoetingsvoorzieningen. 
Beide groepen zullen qua aantallen toenemen door de komst van de nieuwe woningen.

11.2.4 Voorzieningen
Er zijn nog een paar speciaalzaken als een fietsenwinkel, een autoshop, een bedrijf dat in 
scooters handelt en meerdere kapsalons. Er is de Verswinkel (groente, fruit, brood en kleine 
kruidenierswaren). En er zijn een aantal ZZP-ers, die vanuit huis werken.
In Elden zijn nog twee basisscholen, een katholieke en een christelijke. Ook zijn er nog twee 
kerken, een katholieke en een protestantse. Op en rond De Brink zijn een café/zalencentrum 
en drie eetgelegenheden. In de Klapstraat is nog een eetgelegenheid/zalencentrum.
De bus van Arnhem naar Nijmegen (en v.v.) rijdt twee keer per uur door ons dorp. 
Het Dorpshuis is sinds april 2014 in het bezit van de Dorpsvereniging Elden.

Vanuit het oogpunt van ‘ontmoeten’ en ‘ons kent ons’ is er sprake van een grote verschraling 
van ontmoetingsplaatsen. Dit is mede een gevolg van verdwenen middenstand.
De alledaagse ontmoetingen vinden plaats in de kerk, op het schoolplein, bij de 
horecagelegenheden, op het voetbalveld en in de paar winkels die er nog zijn. Ook tijdens 
de evenementen komen mensen elkaar natuurlijk tegen. Het Dorpshuis speelt een rol in de 
meer geplande ontmoetingen.

11.2.5 Communicatie
De Dorpsvereniging verzorgt een blad (Hallo Elden), een website en een Facebookpagina. 
Hallo Elden verschijnt 5 of 6 keer per jaar. De redactie bestaat uit vrijwilligers met een 
professionele achtergrond. Ieder lid van de Dorpsvereniging ontvangt Hallo Elden.
De website wordt per maand gemiddeld 1000 maal bezocht. Het unieke bezoekersaantal 
schommelt rond de 475 mensen.
De Facebookpagina van de Dorpsvereniging Elden wordt bijgehouden door een jongere uit 
het dorp. Er is ook nog een particuliere Facebookpagina met veel volgers: Eldens Geheim. 

Met de platte kar werd tijdens Koninginnedag de traditionele route gereden.
Oogstfeest bij de molen wordt altijd erg druk bezocht.

Martin van der Schaft van de Verswinkel met eigen boomgaarden, hoe dorps kan het zijn? 
De wekelijkse viskraam van Hilvis op De Brink. 
Sinds september 2015 heeft Elden een goed gebruikte openbare boekenkast bij het Dorpshuis staan.
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11.2.6 Evenementen.
In Elden zijn veel evenementen, die door verschillende verenigingen en stichtingen worden 
georganiseerd. Grote evenementen als het Oogstfeest en de Westerveld Fair worden 
georganiseerd door de Stichting Evenementen Elden (SEE). Deze evenementen trekken 
bezoekers uit de wijde omgeving. Een ander evenement met veel bezoekers is de Levende 
Kerststal, georganiseerd door de toneelvereniging Ons Genoegen. Het vierde grote 
evenement wordt georganiseerd door de Eldense ondernemers en heet de Eldense Draai, 
een braderie met een wieler- en skeelerronde. Jaarlijks organiseert de Historische Kring 
Elden de Dodenherdenking op 4 mei. En natuurlijk is er het Carnaval, georganiseerd door de 
Carnavalsvereniging De Meulewiekers.

Naast al deze grote evenementen zijn er tal van kleinere, die zich richten op de 
dorpsinwoners zelf. De SEE organiseert de laatste jaren rond De Westerveld Fair een 
muziekavond samen met Crescendo, de muziekvereniging. De avond voor het Oogstfeest is 
er een revival van een discoavond van het vroegere ‘Keldertje’. Andere kleinere evenementen 
zijn: Jazz bij de Molen georganiseerd door de molenaar, een Halloween-tocht van 
toneelvereniging Ons Genoegen, Sinterklaas en het paaseieren zoeken, ook georganiseerd 
door de SEE en het schaapscheerdersfeest georganiseerd door de stichting Het Eldens 
Landschap. De zangkoren geven kerstconcerten en Crescendo laat zich op (nog meer) 
verschillende momenten horen. De Historische Kring Elden organiseert tentoonstellingen, 
lezingen, wandelingen en excursies.
Al deze evenementen zetten Elden op de kaart en laten zien dat Elden qua historie, cultuur 
en ontspanning een bijzondere positie heeft in Arnhem Zuid.

11.2.7 Elden en haar omgeving 
Vanaf 2015 vormen De Laar en Elden samen een nieuw leefgebied, waarin de verschillende 
wijkteams (wijkteam Zorg en wijkteam Leefomgeving) opereren. Er zijn weinig bestuurlijke 
contacten met de omliggende wijken.

11.3 Toekomst

11.3.1 Demografisch
Met de komst van de ‘Tuin van Elden’ en de ‘Zagerij’ krijgt de demografische kaart 
waarschijnlijk een iets evenwichtiger beeld. Omdat in deze wijken vooral gezinnen komen te 
wonen, is de verwachting dat het percentage jeugd en het percentage volwassenen zal stijgen. 
Het percentage ouderen zal waarschijnlijk iets afnemen, maar relatief hoog blijven. Ook door 
de vele voorzieningen voor ouderen die er zijn (Eldenstaete en Huize Oosterveld).

Volgens de laatste gegevens van de gemeente (januari 2015) staan er in Elden 930 woningen. 
Hiervan is 1/3  in het bezit van een woningbouwvereniging.  Deze huizen worden op dit 
moment nog vaak bewoond door de groep oudere, ‘echte’ Eldenaren. In de nabije toekomst 
zullen veel van de huizen, die in het bezit zijn van de woningbouwverenigingen, bewoond 
gaan worden door mensen die een huis toegewezen krijgen of die afkomen op de lage huren. 
Dit betekent dat er een andere sfeer en een andere mentaliteit ontstaat in de buurten met 
veel woningen van de woningbouwverenigingen.

11.3.2 Sociale domein
De komst van nieuwe inwoners en het steeds kleiner worden van de groep ‘autochtone’ 
Eldenaren zorgt voor een grote uitdaging en nieuwe kansen op het sociale gebied. Om de 
genoemde kernwaarden te behouden en te versterken is een gezamenlijke inspanning nodig.

Sociale cohesie
Eén van de uitdagingen is het versterken van de band tussen de dorpelingen onderling. 
Grofweg onderscheiden we twee groepen in Elden:
• De geboren en getogen Eldenaar, met een hechte onderlinge band, heeft het dorp zien 

veranderen van een dorp naar een dorp in de stad.
• Daarnaast is er de nieuwe inwoner, waarvan een deel kiest voor de rust, de landelijke 

uitstraling en de positieve sociale controle van een dorp en een ander deel een (huur)
huis toegewezen krijgt of huurt vanwege (relatief) lage huren. Het spreekt voor zich dat er 
binnen deze groep nieuwe inwoners dus een groot verschil is in betrokkenheid bij het dorp.

Plannen 
• Werven van vrijwilligers.
• Welkomstpakket voor nieuwe inwoners.
• Juist de nieuwe inwoners in de buurten met huizen van de woningbouwverenigingen 

zouden betrokken moeten worden bij activiteiten in het dorp, zoals werken in het groen 
en activiteiten in het Dorpshuis.

• Buurtactiviteiten in buurten/straten met veel huizen van de woningbouwverenigingen 
stimuleren.

• De Dorpsraad zal structurele contacten met de woningbouwverenigingen aangaan. De 
woningbouwverenigingen zullen betrokken worden bij het in stand houden en versterken 
van ‘het dorpse karakter’.

• Organiseren van bijeenkomsten voor nieuwe inwoners . Doel is duidelijk maken dat een 
dorp in de stad alleen zo blijft, als je je daar actief voor inzet.

• Meer activiteiten in het Dorpshuis organiseren. De betrokkenheid wordt groter en van 
daaruit de bereidheid om te gaan participeren in het dorp.

• Behouden van de vrijwilligersavond.
• Een lijst/telefoonboek/indexering van kwaliteiten van vrijwilligers.

Gezelligheid bij de Westerveld Fair; onderschrift carnaval; De levende kerststal op kerstavond door de toneel-
vereniging ‘Ons Genoegen’ en vele vrijwilligers; In 2015 deed Elden mee aan ‘Zomer in Gelderland’, georgani-
seerd door TV Gelderland. Het hele dorp kwam in de benen.
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Zelfredzaamheid en burgerparticipatie
Dit zijn de toverwoorden voor de nabije toekomst. Zoals het Rijk taken naar de gemeenten 
overhevelt, zo zullen de gemeenten taken overhevelen naar de wijken/dorpen.  
Dit betekent dat de focus van het sociale leven weer veel meer in de wijken/dorpen komt te 
liggen. De leefbaarheid van het dorp komt weer in de handen van de inwoners te liggen.
Het Dorpshuis gaat hier een belangrijke rol spelen. In de nieuwe dorpshuisvisie wordt 
beschreven hoe het Dorpshuis een ‘Huis van het dorp’ wordt. Voor met name de oudere 
Eldenaren gaat het Dorpshuis een rol spelen op het vlak van het ontmoeten. De jongeren 
zullen worden betrokken bij de activiteiten die georganiseerd worden. En het gebruik van 
het Dorpshuis door verenigingen wordt natuurlijk voortgezet.

Ook voor de fysieke leefomgeving wordt de burger steeds meer zelf verantwoordelijk.
Dit biedt voor een dorp als Elden grote mogelijkheden voor het landschap (zie ook hoofdstuk 
Groen).

De plannen van de gemeente gaan gepaard met allerlei initiatieven om projecten, die de 
zelfredzaamheid van de burger bevorderen, financieel te ondersteunen. Het is belangrijk om 
goede plannen te overleggen om op deze ondersteuning aanspraak te kunnen maken.

Plannen
• Behoefte onderzoek ouderen.
• Onderzoeken of Dorpshuis geschikt is voor dagactiviteiten en dagopvang.
• Opzetten beheergroep voor het Dorpshuis.
• Opzetten groep voor programmering in het Dorpshuis.
• Opzetten activiteiten voor ouderen met als doel voorkomen van sociaal isolement 

(huiskamerproject, inloopochtend).
• Opzetten netwerk voor ondersteuning van ouderen; vraag en aanbod netwerken (zie ook 

11.2.5 Communicatie).
• Opzetten (culturele) activiteiten voor de jeugd.
• Opzetten/in stand houden zwerfvuilraapgroep 'Houd Elden Schoon'.

Voorzieningen
De middenstand, horeca, kerken en de scholen zijn van essentieel belang voor de 
leefbaarheid van het dorp. Echter met een winkelcentrum als Kronenburg in de directe 
omgeving en kleine winkelcentra in De Laar en Elderveld zal het moeilijk zijn meer 
winkelvoorzieningen in Elden te realiseren in de toekomst.
Met het verdwijnen van horecagelegenheden, verdwijnen er weer ontmoetingsplekken.

Plannen
• Markt op De Brink; haalbaarheidsonderzoek.
• Overleg met de scholen over leefbaarheid in het dorp, bijvoorbeeld het thema milieu kan 

aangevuld worden met zwerfvuil rapen.
• Overleg met de scholen of zij wat kunnen betekenen voor de ouderen.
• Meer plaatsen op het plein gericht op ontmoeten; zoals horeca activiteiten, een fontein, 

een pomp.

Communicatie
Sociale media gaan een steeds grotere rol spelen in het leven van alledag. 
Er wordt ook door de gemeente flink ingezet op grote netwerken waarbinnen men elkaar 
kan helpen. Voor een groot gedeelte van de mensen in ons dorp zal dit prima werken. Er is 
echter een groep ouderen, die hier niet zo handig mee is. Hoe organiseren we voor hen een 
netwerk, waar ze een beroep op kunnen doen? Hier ligt nog een uitdaging!

Plannen
• Opzetten vraag en aanbodsite, al dan niet gekoppeld aan de website.
• Daaraan gekoppeld een vraag en aanbod netwerk, waarmee ook ouderen uit de voeten 

kunnen.

Evenementen
Voor de nabije toekomst worden de wijkbudgetten en de subsidies van de gemeente minder. 
Het is dus zaak dat met name de evenementen vanuit andere bronnen gefinancierd gaan 
worden. De SEE en de andere verenigingen hebben vaak al één of meerdere sponsoren of 
hebben inkomsten door entreeheffing. Het is belangrijk dat de stichtingen en verenigingen 
niet allemaal in dezelfde vijver vissen.

Plannen
• Structureel overleg verenigingen opzetten; waar kunnen we elkaar versterken 

(vrijwilligers, financieel).
• Evenementen voor en door jongeren organiseren.
• Kleinere evenementen organiseren, die de band tussen de inwoners versterken.

Oude en nieuwe dorpskrant.

Westerveld Fair, Eldense Draai, Sinterklaasfeest
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Omgeving
Goed overleg met de directe wijken rond Elden zal steeds belangrijker worden. Ook hier gaat 
het om elkaar versterken en samenwerken, in eerste instantie op het bestuurlijke vlak. Meer 
concreet is het natuurlijk belangrijk dat je elkaar niet beconcurreert, maar aanvult en helpt.

Het contact tussen de burgers en de gemeente zal de komende jaren anders georganiseerd 
worden. De burger zal meer te maken krijgen met de ambtenaren in de wijkteams voor zorg 
en voor leefomgeving. De afstand naar de gemeentelijke politiek wordt groter. Het is dus 
belangrijk om politieke contacten te versterken.

Plannen
• Contacten leggen met wijkplatforms in de omgeving.
• Aangaan van politieke contacten.

11.4 Van Wijken Weten

Het programma Van Wijken Weten (Perspectiefnota 2016 – 2019) beschrijft een nieuwe 
werkwijze van de gemeente met betrekking tot de wijken en dorpen in de stad. In deze 
werkwijze krijgen de inwoners van de wijken/dorpen op allerlei gebied meer invloed. Per 
leefgebied (Elden en De Laar zijn een leefgebied) komt er een groep ambtenaren te werken 
om de lijnen tussen burgers en overheid directer te maken. Deze ambtenaren hebben een 
bepaald budget en beslissen uiteindelijk, waar dit budget aan besteed wordt. Zij zullen dit 
zoveel mogelijk met de inwoners van het leefgebied afstemmen. 

Met de dorpsvisie, de dorpsgesprekken, het eigen beheer van het Dorpshuis en de hoge 
organisatiegraad (verenigingen en stichtingen) is Elden goed voorbereid op deze nieuwe 
werkwijze. Een uitdaging voor de nabije toekomst is de manier waarop we de inspraak gaan 
regelen. Er zal een structuur voor de inspraak moeten worden opgezet, waardoor (zo veel 
mogelijk) inwoners hun stem kunnen laten horen.

Door de nieuwe werkwijze van de gemeente krijgen inwoners veel meer directe invloed op 
hun leefomgeving. Het behouden en versterken van ‘het dorpse karakter’, de rode draad van 
deze dorpsvisie, wordt iets wat echt binnen handbereik komt. Iets waar we handen en voeten 
aan kunnen geven. 

12 Slotconclusie

Het was een uitdagende opgave om een dorpsvisie te schrijven. We 
hebben geluisterd naar de inbreng van inwoners, rekening gehouden met 
maatschappelijke veranderingen en belangen tegen elkaar afgewogen. In deze 
visie staan voornemens, plannen, ideeën en voorbeelden voor de nabije toekomst. 
Er staan kaders en richtingen in voor de verre toekomst. Deze dorpsvisie is het 
vertrekpunt voor alle te maken plannen, een leidraad voor de dorpsraad en voor 
de gemeente Arnhem.

Elden is een gezellig dorp om te wonen, een dorp waar je mensen kent en de 
mensen jou kennen, een gastvrij dorp, waar mensen graag komen om er te 
genieten. Een dorp wat haar dorpse karakter verder ontwikkelt in uiterlijk en 
sociaal opzicht. Een dorp met stadse voorzieningen om zich heen; het comfort 
van de stad, de luxe van het dorp.

Door deze dorpsvisie willen we iedereen: inwoners, toekomstige inwoners, 
inwoners van de omliggende wijken, Arnhemmers èn de regio laten zien dat 
Elden een dorp is om trots op te zijn! De unieke positie van een Veluwse stad met 
zo’n bijzonder Betuws dorp onder haar vleugels, verdient waardering en trots! 

Versterking van ‘het dorpse karakter’, meer samen doen met het groen, meer 
reuring en gezelligheid in cultureel & sociaal opzicht.




