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In de jaren tachtig kwamen ver-

schillende binnenterreinen in de 

wijk vrij door de sloop van be-

drijven. Allereerst een terrein aan 

de Prins Hendrikstraat waar een 

lederwarenfabriek stond. Het ge-

bied moest volgens de omwonenden 

een ecologische tuin worden. Na 

intensief overleg stelt de gemeente 

geld beschikbaar voor de inrichting 

van een ecologische tuin. De om-

wonenden bouwden de kale vlakte 

om tot een stijlvolle tuin. In 1987 

kwam een tweede terrein, aan de 

Parkstraat, vrij na afbraak van een 

drukkerij. De bedenkers van de 

Ecologische Tuin maakten plannen 

voor een tweede ecologische tuin, 

maar de grond bleek zwaar vervuild 

met o.a. zware metalen. De gemeen-

te wilde kiezen voor de gemakke-

lijkste oplossing, een parkeerterrein, 

maar bewoners lieten het er niet bij 

zitten. In 1988 werd een demonstra-

tie naar het stadhuis gehouden om 

de raad ervan te overtuigen hoe be-

langrijk groen en natuur is voor de 

stenige, dichtbevolkte wijk. Vooral 

een heftige, emotionele toespraak 

van een aanwonende die uitlegde 

hoe belangrijk groen voor de ont-

wikkeling van onze kinderen is, 

raakte de raadsleden. Het parkeer-

terrein werd geschrapt, de plannen 

voor de ecologische tuin konden 

worden uitgevoerd. 

Gelders Spijker
Ooit lagen hier de waterpartijen 

van het landgoed Gelders Spijker, 

ongeveer op de plek van de Wa-

tertuin. In 1879 werd het landhuis 

gesloopt, later werd hier, achter de 

huizen, een drukkerij gebouwd. In 

1987 verdween de drukkerij en liet 

een vervuilde bodem achter. In 1991 

De Watertuin in het Spijkerkwartier

al ruim 20 jaar bewonersparticipatie 
èn een oase voor kikkers

Verscholen tussen de hui-
zen liggen in de Arnhemse 
wijken Spijkerkwartier en 
Spoorhoek negen openbare 
tuinen. Die zijn er gekomen 
dankzij de actieve inzet van 
de bewoners. Zij zetten zich 
allereerst in voor de komst 
van de tuinen, daarna voor 
het ontwerp en de aanleg en 
zorgen nu, nog steeds, voor 
het onderhoud ervan. 
Behalve prachtige tui-
nen zijn het ook prachtige 
voorbeelden van wat 
bevlogen buurtbewoners 
kunnen bereiken.

Z/w fotoʼs aanleg en officiële opening in 1993. (Fotoʼs: Peter van Stralen)
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besloot de gemeente de vervuilde 

grond grotendeels op het terrein te 

laten en af te dekken met een meter 

schone grond. Daarna konden de 

bewoners aan het werk. Het histo-

rische gegeven van de voormalige 

waterpartijen leverde inspiratie op 

voor een plan met twee grote vijvers 

en volop ruimte voor libellen, sala-

manders en kikkers. Een aannemer 

voerde het grote werk uit terwijl 

tientallen bewoners en vrijwilligers 

duizenden stenen stapelden en mas-

sa’s planten een plek gaven. In 1993 

was de officiële opening.

Betrokken bewoners
Bewoners van het Spijkerkwartier, 

Boulevardkwartier en de Spoor-

hoek zijn al jaren actief bezig met 

het groen. Openbare tuinen, muur-

begroeiingen, geveltuintjes, boom-

spiegels, daktuinen, kortom: ‘na-

tuur in de buurt’. Zij hebben hun 

krachten gebundeld in de Groen-

groep Spijkerkwartier/Spoorhoek. 

De Groengroep regelt, steunt en sti-

muleert waar nodig, in samenwer-

king met de Dienst Stadsbeheer. De 

Groengroep maakt ook deel uit van 

het Wijkplatform Spijkerkwartier/

Spoorhoek. Hier werken alle be-

trokkenen samen aan de ontwik-

keling en het beheer van de wijk: 

bewonersgroepen, ondernemers, 

gemeente, politie en woningcorpo-

raties.

Het Wijkplatform financiert jaar-

lijks de aanschaf van planten en 

tuingereedschap voor het onder-

houd van de binnentuinen en de 

boomspiegels. Voor een aantal 

gezamenlijke activiteiten, zoals 

financiën en publiciteit, werken de 

beheerders van de tuinen samen in 

de Groengroep.

Visie op de Watertuin
Dit zijn de uitgangspunten voor het 

beheer: 

• Planten en dieren de kans geven 

zich in alle rust te ontwikkelen;

• Mensen uit de buurt een 

ontmoetingsplek geven, rustig 

in de tuin, tijdens het tuinwerk, 

of tijdens kunstmanifestaties en 

muziekuitvoeringen;

• Dichtbij huis een prettige 

en mooie plek bieden om te 

genieten en te ontspannen;

• Belangstellenden gelegenheid 

geven rond te kijken en 

inspiratie op te doen. 

Rust voor planten, dieren en men-
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volgens naar de onderste vijver. Als 

er ’s winters water teveel is kan het 

weglopen via een put naar het riool. 

Het meeste werk is het weghalen 

van het teveel aan waterplanten. We 

proberen om niet meer dan één-

derde van het wateroppervlak te 

laten begroeien. Eén keer per jaar, 

in september, houden we onze ‘vij-

verdag’ waarbij zelfs vrijwilligers in 

rubberpakken de vijvers ingaan om 

de overbodige waterplanten te ver-

wijderen.

De gemeente haalt af en toe het te-

veel aan snoeihout op. De rest van 

het snoeiafval wordt gecompos-

teerd, de andere tuinen in de wijk 

kunnen de compost gratis ophalen. 

In de Watertuin zelf gebruiken we 

nauwelijks compost omdat de be-

planting vooral schrale bodems 

vraagt.

Kortom, de Watertuin is na 20 jaar 

nog steeds een unieke tuin in het 

hartje van de mooiste wijk van Arn-

hem.

Frank Foks coördineert het beheer 

van de Watertuin. 

www.spijkerkwartier.netwegwijs/groen.html

sen staat voorop, dat betekent be-

perkingen voor de bezoekers (tuin-

regels in muurkastje). De tuin biedt 

onderdak aan circa 350 planten-

soorten waaronder tientallen be-

schermde planten. In de tuin heeft, 

dankzij de twee grote vijvers, een 

groot aantal amfibieën, vogels, vlin-

ders, libellen enzovoorts een goed 

onderkomen gevonden. 

Bewoners gebruiken de tuin graag 

om een boek of krant te lezen en 

koffie te drinken, ook ouders met 

kleine kinderen komen hier regel-

matig. De hangjongeren die hier, 

met of zonder wiet, neerstrijken 

zijn wel eens hinderlijk. Regelmatig 

krijgen groepen een rondleiding, 

zoals tuinclubs en de Vakgroep 

Heemtuinbeheer van Oase die vo-

rig jaar op bezoek kwam. Ook is er 

aandacht van groene opleidingen en 

van andere scholen.

Behalve heel veel groen en dieren 

zijn er ook bijzondere kunstobjecten 

in de tuin te bewonderen, zoals een 

putdeksel van Karel Lanters; een 

waterschaal van Anjeliek Blauw; een 

bank van Ruud-Jan Kokke; en een 

gedicht van Tom van der Noordt 

(getekend op de hoge achtermuur).

Onderhoud 
Natuur staat voorop in de Water-

tuin, het onderhoud is daarvoor 

aangepast. Er wordt zoveel mogelijk 

inheems materiaal aangeplant en 

geen ‘cultivars’, alleen in de stin-

zenhoek is er ruimte voor stinzen-

planten en bijzondere kruiden. In 

de tuin zijn diverse plantgroepen 

te vinden zoals: schaduwplanten, 

stinzenplanten en kruiden rond de 

zithoek, krijthellinggrasland op de 

lage, verharde heuvels, planten van 

de oeverwallen aan de onder- en 

bovenvijver. 

Zo’n 15 zaterdagen per jaar werken 

we in de tuin, er zijn ruim tien be-

schikbare vrijwilligers, gemiddeld 

zijn we op zo’n dag met z’n vijven. 

Het onderhoudsplan wordt jaarlijks 

herzien, selectief wieden en snoeien 

is het meeste werk. Bij het onder-

houd wordt natuurlijk rekening ge-

houden met de winterslaap van am-

fibieën en met het broedseizoen. 

De vijvers vullen zich in de loop 

van het jaar met regenwater. Als 

het waterpeil ’s zomers teveel 

daalt wordt er schoon grondwater 

opgepompt. Het opgepompte water 

komt achter de heuvels omhoog en 

loopt in de bovenste vijver en ver-
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