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ARNHEM, SPIJKERKWARTIER5BOULEVARDKWARTIER

Be (taat((e2retari( van Cnder.i$(, Eultuur en Feten(2hap en de mini(ter van
H+lk(hui(ve(ting, Iuimteli$ke Crdening en >ilieubeheer /i$n bev+egd +m
ge/amenli$k be(2hermde (tad(J en d+rp(ge/i2hten aan te .i$/enK Let re2ht(J
gev+lg van de aan.i$/ing i( dat de gemeenteraad ter be(2herming van een
(tad(J +M d+rp(ge/i2ht een be(temming(plan, al( bed+eld in de Fet +p de
Iuimteli$ke Crdening, va(t m+et (tellenK Nn die /in kan de aan.i$/ing teven(
een (timulan( betekenen v++r een te v+eren ruimteli$k k.aliteit(beleidK
Nn t+taal /i$n er in Oederland meer dan <PP be(2hermde (tad(J en d+rp(J
ge/i2hten met een ge(2hiedeni( die teruggaat t+t vQQr het $aar 18=PK Nn het
kader van het >+numenten Nnventari(atie Rr+$e2t i( ++k de (tedenb+u. uit
de peri+de 18=PJ19SP landeli$k geTnventari(eerdK Let be(luit t+t aan.i$/ing
van Spi$kerk.artierJV+ulevardk.artier te Arnhem al( be(2hermd (tad(ge/i2ht
vl+eit v++rt uit de/e inventari(atieK

2
INLEIDING
Let be(2hermd (tad(ge/i2ht Spi$kerk.artierJV+ulevardk.artier ligt aan de
++(tkant van het 2entrum van de (tad Arnhem, tu((en de Steen(traat, de
(p++rli$n ArnhemJXevenaarYX.+lle, de V+ulevard Leuvelink en de Zu(ebiJ
u(buiten(ingel /)''(# 01K
Vinnen het ge/i2ht kunnen t.ee deelgebieden .+rden +nder(2heidenK Let
n++rdeli$ke deel i( het 2345)6()7'(#46(, vern+emd naar de t.ee (pi$ker( 7v++rJ
raad(2huren, later ver(terkte hui/en9 die in dit gebied lagenK
Let /uideli$ke deel i( het 8"9:6;'(<)7'(#46(, vern+emd naar V+ulevard LeuveJ
link, +nt.+rpen d++r LK[K Leuvelink $rK
Be gren( tu((en de t.ee k.artieren .+rdt gl+baal ge/ien gev+rmd d++r de
Rark(traat\ in de n++rdJ/uidgeri2hte (traten i( e2hter (prake van enige +verlap
in de .i$/e van aanleg en beb+u.ingK
AMge/ien van enkele +udere elementen /i$n aanleg en beb+u.ing 19eJeeu.(\
een klein deel van de beb+u.ing dateert e2hter uit de 2Pe eeu.K Let geheel
heeMt een (terk planmatig karakterK Let Spi$kerk.artier .erd vanaM het midJ
den van de 19e eeu. het eer(t +nt.ikkeldK Aan re2hte, relatieM (malle (traten
(taan kleine, aaneengeb+u.de herenhui/en, die ++r(pr+nkeli$k be(temd .aren
v++r de midden(tandK
Let V+ulevardk.artier .erd vanaM 18]] gereali(eerd +p ba(i( van het /+geJ
naamde V+ulevardplan van LK[K Leuvelink $rK Bit deel heeMt een veel gr+ener
karakter, een ruimere +p/et en i( v++rnameli$k beb+u.d met gr+te, aaneengeJ
(l+ten herenhui/en al(mede enkele 7dubbele9 villa^(K Be h++Md(tru2tuur .+rdt
v++ral bepaald d++r de brede, geb+gen V+ulevard LeuvelinkK
Let Spi$kerk.artier en V+ulevardk.artier /i$n +ngeveer een eeu. na de aanJ
leg n+g alti$d aantrekkeli$ke, (terk (amenhangende delen van de (tad Arnhem,
dank/i$ de heldere +p/et, de g+ede +nderlinge aM(temming van ar2hite2tuur en
(tedenb+u. en het h+ge gehalte aan .aardev+lle beb+u.ing 7vanuit ar2hiJ
te2t+ni(2h ++gpunt9K 8edurende de aMgel+pen $aren /i$n in het kader van m+J
numenten/+rg en (tad(vernieu.ing vele panden gere(taureerd, geren+veerd
+M d++r nieu.b+u. vervangenK

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING
Situatie begin NOe eeuw
Han ++r(pr+ng beh++rde het gr+ndgebied van de t.ee k.artieren t+t het
landeli$k gebied in de dire2te +mgeving van de (tad Arnhem, gelegen in het
+vergang(gebied van het /andJ en rivierkleiland(2hapK Be aan.e/igheid van
t.ee ver(2hillende land(2hap(t_pen k.am t+t uiting in de v+rm en manier
van verkavelenK Let t+t het /andland(2hap beh+rende deel .a( h+ger gelegen
en had een grillige, bl+kv+rmige verkaveling met al( ba(i( de Steen(traat en de
+m.allingK Let rivierkleiland(2hap betr+M een lager gelegen, dra((ig en +pen
gebied 7Let Arnhem(e Vr+ek9, met een (trenge, +rth+g+nale verkaveling met
al( ba(i( de Vr+ek(traatK
Velangri$ke (tru2turerende elementen .aren de .eg van Arnhem naar
Xutphen 7Steen(traat9 aan de n++rd/i$de, de +m de binnen(tad gelegen Stad(J
(ingel en de re(tanten van de ve(ting.erken met hun karakteri(tieke puntige
v+rmen aan de .e(t/i$deK B++r het gebied (tr++mden de >+lenbeek en de
IietebeekK `aat(tgen+emde beek deed dien(t al( aM.atering v++r het (ingelgeJ
biedK
HanaM de Steen(traat liepen drie .egen in /uideli$ke ri2htingK HanaM de binJ
nen(tad ge/ien .aren dat a2htereenv+lgen( de huidige V+ekh+r(ten(traat,
Spi$kerlaan en Lert+g(traatK Be Spi$kerlaan .a( de +pri$laan naar het landJ
g+ed het 8elder( Spi$ker, de Lert+g(traat Mungeerde al( +pri$laan v++r het
(pi$ker Ben Lert+gK
Cp de kada(trale minuut van 18<2 7(ituatie 18219 i( te /ien dat in het gebied al
enige beb+u.ing aan.e/ig .a( /)''(# .'1K Be v++rnaam(te beb+u.ing betr+M
de landg+ederen het 8elder( Spi$ker en het (pi$ker Ben Lert+gK
Let 8elder( Spi$ker .a( een uitge(trekt landg+ed met een landhui( 7geb+u.d
in 1a1]9, gelegen te midden van h+ge +ude b+men en m++ie .aterparti$enK
Let (pi$ker Ben Lert+g .a( kleiner van +mvang en had meer het uiterli$k van
een ver(terkt hui( d++r de aan.e/igheid van een gra2ht\ n+g vQQr 18]8 .erd
het aMgebr+kenK
Be +verige beb+u.ing (t+nd v++ral aan de Steen(traat en +p kavel( lang( de
Stad((ingel en +mvatte v++ral gr+epen kleine, di2ht +peengeb+u.de .+ninJ
genK Nn de/e aan/etten t+t de latere (l+ppen.i$ken leeMden de men(en +nder
erbarmeli$ke +m(tandighedenK
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Uitbreidingsplannen
&:'= >?@? >69;6:4=) /0AB+1
Nn 18S9 kreeg LK[K Leuvelink 718PaJ18a]9, (tad(b+u.mee(ter van 18S1 t+t
18a2, +pdra2ht +m een uitbreiding(plan v++r de (tad te +nt.erpenK Zr .a(
beh+eMte aan nieu.e b+u.gr+nd v++r de geg+ede (tand, +mdat de (ingelbeJ
b+u.ing(plannen van 1829 intu((en vri$.el gereali(eerd .aren en de +pening
van de (p++rli$n Am(terdamJArnhem 718S=9 een nieu.e gr+eiimpul( bel++MJ
deK Zen nieu. uitbreiding(plan diende dan ++k ruimte te (2heppen v++r de
hui(ve(ting van geg+eden, maar m+e(t teven( 2+rrigerend .erken +p enkele
+nge.en(te +nt.ikkelingen in en +m de (tadK Arnhem( g+ede naam al( ve(tiJ
ging((tad (t+nd +p het (pel, .ant de v++rtgaande (l+ppenb+u. had de pra2hJ
tige +vergang van (tad via plant(+en naar land(2hap verl+ren d+en gaanK Be/e
Mraaie +vergang /+u n+g verder .+rden aangeta(t ten gev+lge van de in 18=2
ge(l+ten +vereenk+m(t v++r de verlenging van de (p++rli$n Am(terdamJ
Arnhem naar Buit(land, die +p een di$kli2haam /+u .+rden aangelegdK
Leuvelink^( bRlan t+t den uitleg van de (tad Arnhem^ .a( in 18=< gereedK Nn
dit kader /i$n v++ral de plannen v++r het gebied dire2t ten /uid++(ten van de
(tad van belang /)''(# .C1K cegen+ver de binnen(ingel( .erd een nieu.e g+rJ
del van (ingel( aangelegd, nameli$k de Zu(ebiu(, HelperJ en [an(buiten(ingelK
Be aan de/e (ingel( te b+u.en herenhui/en .erden geri2ht +p de (tad, .aarJ
d++r de (p++rdi$k en de (l+ppen aan het ++g .erden +nttr+kkenK Let landJ
g+ed het 8elder( Spi$ker /+u .+rden +pgen+men in een parka2htige aanlegK
Bit gr+ene gebied /+u de +vergang tu((en de (tad en het buitengebied m+eJ
ten ver/a2htenK H++rt( +mvatte het plan de aanleg van een SJv+rmige buitenJ
(ingel die een bverbinding^ /+u leggen tu((en de binnenJ en buiten(ingel( en
de Steen(traatK Aan de nieu.e (ingel m+e(ten (tatige 7heren9hui/en .+rden
geb+u.d met een vri$ uit/i2ht +ver het uiter.aardengebiedK Oaa(t de/e buiJ
ten(ingel .aren t.ee nieu.e ++(tJ.e(tgeri2hte (traten +nt.+rpen, de huidige
Spi$ker(traat en de Rark(traatK H++rt( /+uden be(taande (traten in het Spi$J
kerk.artier verbreed .+rden +m de .i$k leeMbaarder te makenK

Vi$ de uitv+ering van het plan .erd veel aan het parti2ulier initiatieM +vergelaJ
tenK Be +verheid beperkte /i2h t+t de aanleg, e:pl+itatie dan .el (ub(ididring
van die delen die het aan/ien van de (tad in h+ge mate bepaalden, .aar+nder
de (ingel(K Han het uitbreiding(plan .erden (le2ht( enkele +nderdelen aangeJ
n+men, +mdat het te .einig nieu.e beb+u.ing(m+geli$kheden +mvatteK Bie
lu:e k+n de (tad /i2h niet meer ver++rl+venK
Han het plan van LK[K Leuvelink .a( t.intig $aar later dan ++k (le2ht( een
klein deel .erkeli$kheid ge.+rdenK Let plandeel betreMMende de nieu. te maJ
ken buiten(ingel .erd in 18a1 d++r de raad aMgebla/enK Han de Spi$ker(traat
en de Rark(traat .aren alleen de tu((en de buiten(ingel en huidige Ka(tan$eJ
laan gelegen delen aangelegdK Be Rark(traat kreeg een (mal pr+Miel met aan
.eer(/i$den aaneenge(2hakelde herenhui/enK Al( gev+lg van het (malle pr+Miel
+ntbraken er v++rtuinenK B++r parti2ulier initiatieM .erden de Spi$ker(traat en
+mgeving beb+u.dK >et uit/+ndering van de Spi$ker(traat /elM J .aar evenJ
een( aaneenge(2hakelde herenhui/en verre/en J +nt(t+nd hier een /eer aM.i(J
(elende beb+u.ing van kleine .+ningen en ++k bedri$ven die /i2h v++ral +p
de binnenterreinen ve(tigdenK Be landg+ederen het 8elder( Spi$ker en Ben
Lert+g hadden n+g v+lledig hun ++r(pr+nkeli$ke +mvang beh+udenK
C+k het gebied tu((en de Lert+g(traatJZmma(traat en de (p++rdi$k .erd +p
+vereenk+m(tige .i$/e aangelegd en beb+u.d, h+e.el het niet duideli$k t+t
het plangebied beh++rdeK
8"9:6;'(<3:'= /0ADD1
Nn 18]] pre(enteerde LK[K Leuvelink $rK /i$n plan van uitbreiding aan de geJ
meenteraadK B++r dit plan /)''(# .E1, later bekend al( het V+ulevardplan,
k.am een einde aan de ti$d van planl++(heid, .aarin de (tad(uitbreiding /+nJ
der uitge.erkte (tedenb+u.kundige vi(ie, vri$.el geheel aan 7+p .in(t belu(J
te9 parti2ulieren .erd +vergelatenK
Ar2hite2tYb+u.er LK[K Leuvelink $rK, /++n van de eerdergen+emde, geli$knaJ
mige (tad(b+u.mee(ter, .a( eigenaar van een gr++t, laaggelegen gebied ten
/uiden van het 8elder( Spi$ker, dat nieu.e m+geli$kheden b++d v++r (tad(J
uitbreidingK Xi$n V+ulevardplan .a( gr+tendeel( gednt +p het n++it in /i$n
geheel uitgev+erde plan, dat /i$n vader vi$Mtien $aar geleden had +nt.+rpenK
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Be planuitv+ering k.am in handen van de Arnhem(e >aat(2happi$ t+t e:J
pl+itatie van +nr+erende /aken, met Leuvelink $rK al( dire2teurK Be gemeente
verleende de maat(2happi$ de n+dige (ub(idie v++r het b+u.ri$p maken van
de dra((ige gr+ndenK Nn ruil daarv++r +ntving de gemeente het eigend+m van
de aan te leggen (traten en .egenK ceven( .erden de n+dige gr+nden gereJ
(erveerd v++r de gemeente ten beh+eve van de b+u. van (2h+len en dergeli$J
keK Nntu((en tra2htte de gemeente ++k d++r middel van diver(e b+u.ver+rJ
deningen meer greep te kri$gen +p de aanleg en de minimale breedte van nieuJ
.e (tratenK Sind( de b+u.ver+rdening van 188P m+e(ten nieu.e (traten minJ
(ten( 12 meter breed /i$nK
Let ruim +pge/ette plan +mvatte in het bi$/+nder de aanleg van een brede
b+ulevard 7(ind( 19P1 V+ulevard Leuvelink9, die de ruggengraat van het nieuJ
.e V+ulevardk.artier m+e(t gaan v+rmenK >ede d++r de ligging van het
8elder( Spi$ker midden in het gebied, kreeg de V+ulevard een +pvallende SJ
v+rmige (tru2tuurK Vehalve de V+ulevard .aren in het ++r(pr+nkeli$ke plan
enkele andere brede (traten +pgen+men die de V+ulevard met de be(taande
delen van het Spi$kerk.artier /+uden gaan verbindenf de Iietgra2ht(traat, het
/uideli$ke deel van de Ka(tan$elaan, en de Zmma(traatK C+k de aanleg van de
Rrin(e((e(traat en de Singel(traat maakte deel uit van het planK
B++r de verk++p aan de gemeente van het 8elder( Spi$ker in 18]8 +nt(t+nd
een nieu.e (ituatief een gr++t gebied k.am vri$ +m te beb+u.enK Zen plan
+m van het v++rmalige landg+ed een dierentuin te maken .a( al van taMel
verd.enenK Oa de aMbraak van het +ude landhui( J dat men aanvankeli$k n+g
had .illen (paren J in de2ember 18]9, .erden de Rrin( Lendrik(traat en later
de S2h++l(traat aangelegdK C+k k+nden de Rark(traat en Spi$ker(traat in ++(J
teli$ke ri2hting .+rden d++rgetr+kkenK Be Lert+g(traat .erd met de ZmJ
ma(traat verlengd, ter.i$l de V+ulevard nu ++k aan de n++rd/i$de beb+u.d
k+n .+rdenK c+t aan het einde van de 19e eeu. hebben er verder geen ingri$J
pende inMra(tru2turele veranderingen plaat(gev+nden /)''(# .E1K

Al met al had de e:pl+itatie van de terreinen veel ti$d in be(lag gen+menK Be
beb+u.ing k.am lang/aam en in veel be(2heidener v+rmen t+t (tand dan
aanvankeli$k de bed+eling .a(, v++ral ++k al( gev+lg van de (uiker2ri(i( in de
$aren 188SJ188=, .aard++r aan de g+uden bNndi(2he ti$d^ van Arnhem een
einde k.amK cal van Nndi(2he Mamilie( verlieten Arnhem\ een gr++t aantal
villa^( k.am leeg te (taan en aan gr+te herenhui/en .a( geen beh+eMte meerK
Ra( vanaM +m(treek( 19PP .erden ++k het ++(teli$ke deel van de V+ulevard,
gelegen tu((en de Rrin( Lendrik(traat en de Zmma(traat, en het laat(te (tuk
van de Rark(traat beb+u.d /)''(# .<1K
Bebouwing
F:G6H66=
Be beb+u.ing dateert +ver.egend uit de t.eede helMt van de 19e eeu.\ enkeJ
le invullingen /i$n e2hter van $+nger datumK Be ++r(pr+nkeli$ke d+el(telling
+m de nieu.e k.artieren te beb+u.en met .+ningen v++r de geg+ede (tand
k+n niet +veral .+rden ver.e/enli$ktK >et name lang( en nabi$ de +ud(te
(traten van het huidige Spi$kerk.artier .a( v++ral vanaM het t.eede k.art van
de 19e eeu. beb+u.ing van uiteenl+pende en deel( t.i$Mela2htige allure +ntJ
(taan, die niet +veral 7dire2t9 k+n .+rden vervangenK Vehalve di2htbeb+u.de
(l+ppen met arbeider(.+ningen .aren er ++k enkele bedri$venK
>ede +m t+t een beh++rli$k aantal .+ningen te k+men, .erden /+veel m+geJ
li$k aaneenge(l+ten reek(en herenhui/en geb+u.dK Be mee(te .+ningen kreJ
gen t.eednhalM +M drie b+u.lagen 7met een (+uterrain9, be(2hikten +ver een
geplei(terde gevel +M een gevel v++r/ien van (ierbandenK Be .+ningen kregen
vri$.el /+nder uit/+ndering gevel( met een (terk verti2ale geleding, ter.i$l
v++rt( ++k trapparti$en, balk+n( en dakkapellen en diver(e detail( bi$ veel
panden .erden t+egepa(tK
Aan de breed(te (traten verre/en in het algemeen de mee(t aan/ienli$ke .+J
ningenK Be r++ili$nen van de herenhui/en aan de /uid/i$de van de V+ulevard
Leuvelink v+lgden nau.keurig de geb+gen li$n van de b+ulevardK Be be.+J
ner( hadden aanvankeli$k 7t+t de aanleg van de Statenlaan9 vanuit de a2hterJ
tuin een m++i uit/i2ht +p het rivierland(2hapK

=
Vinnen de reek(en herenhui/en .erden enkele +pmerkeli$ke 2+mple:en geJ
reali(eerd, .aar+nder de /+genaamde 8(9**6:*6 I94J6= aan de Spi$ker(traat
7nummer( 21]J2<99 in een e2le2ti(2he b+u.trantK Be/e .erden in 18]] geJ
b+u.d naar +nt.erp van de ar2hite2t [KLK van Slui$ter( 718<2J191a9, deel( in
+pdra2ht van [hrK FKRKAK ceding van Verkh+ut, deel( in eigen beheerK
Be hui/en hebben hun naam te danken aan de +vereenk+m(ten met de ar2hiJ
te2tuur van herenhui/en in Vru((el, .aarmee Han Slui$ter( kenni(maakte in de
$aren dat hi$ al( leerlingJar2hite2t in enkele Vru((el(e randgemeenten .erkJ
/aam .a(K
845J"=<6(6 C6C"974=G
Vehalve aan .++nbeb+u.ing in de v+rm van de herenhui/en b+den het Spi$J
kerk.artier en V+ulevardk.artier ++k ruimte aan diver(e panden met andere
Mun2tie(K Heel van de/e geb+u.en verl+ren in de l++p van de $aren hun ++rJ
(pr+nkeli$ke Mun2tie en hebben plaat( m+eten maken v++r vervangende
nieu.b+u., veelal .+ningen en kant+renK Nn het nav+lgende .+rdt +p enkeJ
le, n+g be(taande (2h++lJ en kerkgeb+u.en nader ingegaanK
Nn 1882 .erd aan de Ka(tan$elaan een (2h++l v++r lager +nder.i$( geb+u.d
7de latere IKKK grhbel(2h++l9, naa(t de +pri$laan van het 8elder( Spi$ker,
.aarvan de hekpalen aan de Ka(tan$elaan gehandhaaMd blevenK Aan de V+uleJ
vard Leuvelink .erd in 189= de Amba2ht((2h++l 7later ce2hni(2he (2h++l9
geb+u.d en in 1899 aan de Rark(traat de Ehri(teli$k 8ereM+rmeerde kerkK
Aan de S2h++l(traat .erd in 19PS de `+rent/JLVS geb+u.d, naar +nt.erp
van 8emeente.erken 78K Her(teeg9K
Cmdat Her(teeg de breedte van de S2h++l(traat aan de geringe kant v+nd,
.erd het geb+u. 8 meter terugger++idK Be aangren/ende 2+n2idrge.+ning
.erd .el in de r++ili$n geplaat(tK cen beh+eve van de b+u. m+e(ten eer(t
enkele kr+tten aan de Iietebeek .+rden +pgeruimdK C+k v++r de b+u. van
bS2h++l iNi v++r >j`C^ aan de Spi$ker(traat 7h+ek V+ekh+r(ten(traat9
m+e(ten enkele tientallen kr+tten .+rden +pgeruimdK Let eveneen( d++r
Her(teeg +nt.+rpen geb+u. verree( in 1912K Zen ander markant pand i( het
kerkgeb+u. van de Hri$/innig Lerv+rmde 8emeente dat in 192a aan de
Rark(traat verree(, naar +nt.erp van LKVK van Vr+ekhui/en van ar2hite2tenJ
bureau 8K geen(traK

Openbare ruimte en groen:oorzieningen
B++rdat het Spi$kerk.artier en V+ulevardk.artier aan de rand van de (tad
liggen, .a( er relatieM .einig ruimte v++r gr+en gere(erveerdK Nn de .i$k lag
b+vendien aanvankeli$k het landg+ed het 8elder( Spi$ker en ++k de gr+ene
(ingel/+ne .a( di2htbi$K Nn de +ud(te delen, maar ++k in de $+ngere (traten
met (malle pr+Mielen, (taan de hui/en in het algemeen dire2t aan de (traatK Nn
de bredere (traten .a( .kl ruimte v++r kleine v++rtuinenK Be/e .erden in het
algemeen d++r middel van i$/eren hek.erken van de (traat en van elkaar aMgeJ
(2heiden, verm+edeli$k +vereenk+m(tig een van de v++r.aarden bi$ de uitgiMJ
te van de b+u.kavel(K
Sle2ht( in enkele (traten .a( ruimte v++r beplantingK Han de ++r(pr+nkeli$ke
beplanting(plannen i( e2hter .einig bekendK Herm+edeli$k .aren aanvankeli$k
alleen de Zmma(traat en V+ulevard Leuvelink beplantK Be Zmma(traat had
aanvankeli$k een (malle middenberm met daar+p een enkele ri$ b+menK
V+ulevard Leuvelink kreeg al( de ruggengraat van de nieu.e .i$k de mee(t
gr+ene uit(tralingK Nn 1882 .erden er S<P iepen en platanen geplantK cer
h++gte van de Ka(tan$elaan .a( ruimte v++r t.ee min +M meer drieh+ekige
plant(+enen, ter.i$l later aan de /i$de van de Zmma(traat een tap( t+el+pend
plant(+en .erd aangelegdK
Wijzigingen
Nn het Spi$kerk.artier en V+ulevardk.artier hebben (ind( de aMr+nding ervan
aan het begin van de 2Pe eeu. (teed( vernieu.ingen plaat(gev+ndenK Be
h++Md+pb+u. van de k.artieren bleeM e2hter (teed( inta2tK Han de .at meer
gr++t(2halige .i$/igingen .a( de aMbraak van het be(tedelingenhui( +p de
h+ek van de Spi$ker(traat en de S2h++l(traat ten beh+eve van .+ningb+u.
7+m(treek( 192=J19<P9 een vr+eg v++rbeeldK ci$den( de c.eede Fereld++rJ
l+g .erd het mee(t .e(teli$ke, aan de Zu(ebiu(buiten(ingel gren/ende, deel
van de V+ulevard Leuvelink /.aar be(2hadigdK
H++rt( .erden v++ral de, d++r middel van (malle (traten +nt(l+ten, gr+te
binnenterreinen a2hter de beb+u.ing aan .eer(/i$den van de Spi$ker(traat
herhaaldeli$k ge.i$/igdK Nn de $aren /eventig van de t.intig(te eeu. maakte dit
deel van het Spi$kerk.artier +pnieu. een vervallen indrukK S2h+len (t+nden
leeg en er .aren enkele hinderli$ke kleine bedri$venK

a
Nn het kader van de (tad(vernieu.ing .erden de kr+tten.i$k$e( ge(l++pt en
d++r nieu.b+u. vervangenK C+k een deel van de Spi$ker(traat kreeg nieu.e
beb+u.ing\ (2h++l iNi bleeM e2hter ge(paardK
B++r de herb+u. met .+ningen in een eigenti$d(e v+rmgeving ging het ++rJ
(pr+nkeli$ke karakter van de/e buurt verl+renK Fel bleeM een (++rtgeli$ke .eJ
gen(tru2tuur beh+udenf kleine, k+rte en d++dl+pende (traat$e( en p++rt$e( die
t+egang geven t+t kleine binnenterreinenK Oaa(t de/e meer gr++t(2halige
(tad(vernieu.ing(pr+$e2ten ver(2henen /+.el in het Spi$kerk.artier al( het
V+ulevardk.artier tu((en de ++r(pr+nkeli$ke beb+u.ing nieu.e panden,
.aarbi$ veelal van de ++r(pr+nkeli$ke beb+u.ing aM.i$kende ver(2hi$ning(J
v+rmen en b+u.h++gten .erden t+egepa(tK
Zlementen in de inri2hting van de +penbare ruimte verd.enen in de l++p van
de ti$d +M .erden aangepa(tK Be herkenbaarheid van de ++r(pr+nkeli$ke
SJv+rmige (tru2tuur van de V+ulevard Leuvelink nam aM d++r het +pnieu.
aanleggen en verbreden van de [+han de Fittlaan 719SP9 en de gedeelteli$ke
+mv+rming van de drie drieh+ekige plant(+enen in parkeerplaat(enK Let van
++r(pr+ng /eer brede pr+Miel van de V+ulevard .erd ver(t++rd d++r de aanleg
van in(teekparkeerplaat(en aan beide /i$den van de V+ulevard Leuvelink,
+ver de gehele lengteK
S+mmige /i$(traten .erden +ntdaan van de ++r(pr+nkeli$ke inri2hting en
v++r/ien van een .++nerMa2htige inri2hting al dan niet met een .egJa(J
ver(pringing, link( +M re2ht( parkeren aMge.i((eld met beplantingK
Nn het V+ulevardk.artier .erden (+mmige v++rtuinen al( parkeerplaat( in
gebruik gen+men, ter.i$l de i$/eren hek.erken hier en daar verd.enen +M
plaat(maakten v++r andere t_pen erMaM(2heidingK Nn (+mmige gevallen leidde
dit t+t een ver(t+ring van de 2+ntinuTteit en de ru(t in het (traatbeeldK BaarenJ
tegen .erd +p andere plaat(en de ++r(pr+nkeli$ke (ituatie $ui(t .eer met de
n+dige /+rg her(teldK

HUIDIG RUIMTELIJK KARAKTER
Algemeen
Nn h++Mdli$nen kan het gebied .+rden gekarakteri(eerd al( een (tedeli$k ingeJ
ri2ht gebied met een J aMge/ien van de +ud(te delen aan de randen J (terk
planmatig, rati+neel karakter, v++ral beb+u.d met reek(en herenhui/enK
Cndank( de relatieM lange +nt.ikkeling(ge(2hiedeni( en +ndank( het Meit dat
in het V+ulevardk.artier gemiddeld v++r een meer geg+ede d+elgr+ep .erd
geb+u.d dan in het Spi$kerk.artier v+rmen beide k.artieren een (terk (aJ
menhangend geheelK Zner/i$d( k+mt dit d++rdat de .egen(tru2turen van
beide k.artieren (terk met elkaar /i$n ver.even, ander/i$d( d++r de t+epa(J
(ing van een/elMde t_pe beb+u.ingf h++Md/akeli$k in lange ri$en, maar hier en
daar ++k in kleinere bl+kken aaneenge(2hakelde, (tatige herenhui/enK
Nn dit h++Md(tuk .+rden eer(t de tegen.++rdige h++Mdkenmerken ge(2het(t
van de (tedenb+u.kundige +p/et en het (tratenpatr++nK Herv+lgen( .+rdt
ingegaan +p de h++Mdkenmerken van het beb+u.ing(beeld in het algemeen
en enkele +pvallende b+u..erken in het bi$/+nderK
Stedenbouwkundige opzet
Be h++Md+pb+u. van het gebied vert++nt een duideli$k planmatig karakterK
Aan de .e(tJ en n++rd/i$de v+rmen re(pe2tieveli$k de buiten(ingel( en de
Steen(traat een duideli$ke begren/ingK Let (tratenpatr++n +mvat een (tel(el
van haak( +p elkaar (taande (traten, dat aan de /uid/i$de .+rdt aMge(l+ten
d++r de geb+gen V+ulevard LeuvelinkK Be (traten +m(luiten min +M meer
re2hth+ekige b+u.bl+kken, .aarvan de gr++t(te al dan niet beb+u.de binJ
nenterreinen hebbenK Let (tratenpatr++n vert++nt v++rt( een /ekere hidrarJ
2hieK Be n++rdJ/uidgeri2hte Spi$kerlaanJKa(tan$elaan v+rmt (amen met de
++(tJ.e(tl+pende Spi$ker(traat en Rark(traat het h++Mda((en(tel(elK
H++ral aan de plattegr+nd van het n++rdeli$ke deel, het Spi$kerk.artier, i(
aMlee(baar dat aan(luiting m+e(t .+rden ge/+2ht +p +udere, reed( beb+u.de
delen, +nt(l+ten d++r een patr++n van diver(e (malle 7d.ar(9(tratenK CpvalJ
lend /i$n verder de aMge(2huinde h+eken van de b+u.bl+kken +p diver(e
krui(puntenK

]
Vinnen het /uideli$ke deel v+rmt de V+ulevard Leuvelink een belangri$k verJ
bindend elementK Be b+ulevard heeMt een +pvallende SJv+rmige (tru2tuur en
een /eer breed pr+Miel, .aarin drie, kleine pleinv+rmige ruimten /i$n +pgen+J
menK Be beleving van het geb+gen karakter i( v++r het .e(teli$ke deel van de
b+ulevard (terk verminderd (ind( de aanleg en verbreding van de [+han de
Fitt(traatK Let ++(teli$ke uiteinde van de V+ulevard .+rdt duideli$k gemarJ
keerd d++r een vi(uele aM(luiting met een ri$ aaneenge(l+ten herenhui/en aan
de Zmma(traatK B++r het li2htgeb+gen karakter van de Zmma(traat i( de
/i2htli$n in de/e (traat k+rtK
L+e.el beide k.artieren een (amenhangend geheel v+rmen, /i$n er t+2h
enkele ver(2hillen .aarneembaarK Nn het algemeen i( het V+ulevardk.artier
duideli$k ruimer van +p/et dan het Spi$kerk.artierK Be mee(te (traten hebben
bredere pr+Mielen, ter.i$l ++k de kavel( en .+ningen in het algemeen gr+ter
en dieper /i$nK Nn het V+ulevardk.artier +ntbreken de v++r het Spi$kerk.arJ
tier karakteri(tieke klein(te d.ar((tratenK
B++r de ruimere +p/et k+n het V+ulevardk.artier een gr+enere uit(traling
kri$gen dan het Spi$kerk.artier, .aar het gr+en vri$.el geheel +ntbreektK Zen
n+g alti$d /i2htbaar gev+lg van de keu/e +m de latere uitbreidingen een ruiJ
mere +p/et te geven, i( het v++rk+men van +pvallende ver(pringingen in de
r++ili$nen in de +vergang(/+ne tu((en beide k.artierenK Bit i( bi$v++rbeeld
g+ed .aarneembaar in de Rark(traat, Ka(tan$elaan en Zmma(traatK
cu((en .egen met een verkeer(Mun2tie en die met een verbli$M(Mun2tie i( teJ
gen.++rdig een duideli$k +nder(2heidK Be .egen met een verkeer(Mun2tie
hebben de breed(te pr+Mielen\ dit /i$n de V+ulevard Leuvelink, Zmma(traat,
Ka(tan$elaan en Rark(traatK C+k de Rrin( Lendrik(traat heeMt een relatieM
breed pr+MielK Be /i$(traten, de 8raven(traat, Rrin(e((e(traat en de Bi$k(traat,
hebben een verbli$M(Mun2tie en /i$n ++k al( /+danig ingeri2htK Zen deel van de
(traten met een belangri$ke verkeer(Mun2tie i( v++r/ien van een a(Maltlaag met
een r+de Miet((tr++k, /+al( de Spi$kerlaanK Be +verige (traten hebben veelal
een klinkerbe(trating, met (+m( een Miet((tr++k van r+de klinker(K

Bebouwingsbeeld
F:G6H66=
X+.el in het Spi$kerk.artier al( in het V+ulevardk.artier i( (prake van een in
h++Mdli$nen betrekkeli$k uniM+rm beb+u.ing(t_pe en Jbeeldf v++ral aaneengeJ
(2hakelde herenhui/en van t.eednhalM +M drie b+u.lagen uit de peri+de
18=PJ191P, vaak met een (+uterrain en een (2hilddakK Zenheid in ar2hite2tuur
J veelal ne+renai((an2e en e2le2ti2i(me J en detaillering /+rgen v++r de n+dige
(amenhangK Fel i( er enig ver(2hil in de gr++tte van de .+ningenK Oaa(t panJ
den met v+lledig geplei(terde en .it ge(2hilderde 7v++r9gevel( k+men ++k
gevel( v++r .aar met(el.erk d++r (peklagen .+rdt +nderbr+kenK Biver(e
panden /i$n v++r/ien van detailleringen en +rnamenten, /+al( balk+n(, ri$k
ver(ierde dakkapellen en t+rent$e(K
Nn de n++rd++(teli$ke rand/+ne, maar v++ral ++k aan (mallere (traten en +p
binnenterreinen in de .e(teli$ke en n++rdeli$ke rand/+ne i( .++nJ en beJ
dri$M(beb+u.ing te vinden van mindere allure, .aarvan de (2haal en maatv+eJ
ring e2hter in het algemeen n+g .el aan(luiten +p het karakter van de re(t van
het gebiedK Bit geldt ++k v++r de binnen de gren/en vallende, v++rnameli$k
uit .inkelJ en bedri$M(panden be(taande, /uideli$ke .and van de Steen(traatK
C+k liggen in het gebied enkele (tad(vernieu.ing(pr+$e2tenK
Cpvallend i( dat in het Spi$kerk.artier de b+u.bl+kken vri$.el geheel ge(l+J
ten /i$n met +p de krui(ingen van (traten aMge(2huinde h+ekenK H++rt( i( in
het V+ulevardk.artier een duideli$ke hidrar2hie in de beb+u.ing te herkenJ
nenK Aan de h++Md.egen (taan gr+te aaneengeb+u.de 7en (+m( ++k vri$J
(taande9 veelal ri$k gedetailleerde herenhui/en met een (tatige uit(traling, aan
de (mallere /i$(traten meer eenv+udig v+rmgegeven herenhui/enK C+k k+men
al( herenhui/en +gende benedenJ en b+ven.+ningen v++rK Nn tegen(telling
t+t het Spi$kerk.artier /i$n de beb+u.ing(.anden van de h++Md(tru2tuur niet
+m de (traath+eken d++rgeb+u.df ++k de h+ekpanden hebben diepe tuinenK
Cp enkele plekken /i$n de/e tuinen e2hter aan de (traat/i$de di2htgeb+u.d,
.aard++r al(n+g een 7meer9 ge(l+ten .and i( +nt(taan en de karakteri(tieke
d++rki$k in de a2htertuinen verd.eenK
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Nn de/e paragraaM .+rden enkele bi$/+ndere delen van (traat.anden en enkele
b+u..erken nader get_peerdK
8(9**6:*6 I94J6=K 2345)6(*#(''# .0D-.+L /0ADD1
Vinnen de Spi$ker(traat v+rmt de reek( van t.aalM herenhui/en, met de bi$J
naam bde Vru((el(e Lui/en^ een +pvallende en markante eenheidK Let aan de
n++rd/i$de van de (traat ge(itueerde, (_mmetri(2h +pge/ette bl+k v+rmt teJ
ven( de vi(uele aM(luiting van de Rrin( Lendrik(traatK Be hui/en (taan J aMgeJ
/ien van het (malle tr+tt+ir J dire2t aan de (traatK Let bl+k v+rmt een gaaM en
g+ed v++rbeeld van burgerhui/en in e2le2ti(2he (ti$lK Be hui/en hebben een
+pvallend h++g (+uterrain dat ter h++gte van de v++rdeuren i( +nderbr+kenK
Be (tatige hal i( anderhalve etage h++gK Cp de belJetage /i$n de gevel( geheel
geplei(terdK Cp de eer(te etage .i((elen met(el.erkJ en plei(terbanden elkaar
aMK Alle .+ningen hebben een man(ardekap, die van ++r(pr+ng gedekt .a(
met /inken leienK
M94<J45<6 8"9:6;'(< >69;6:4=)
Be beb+u.ing aan de /uid/i$de van de V+ulevard Leuvelink tu((en de [+han
de Fittlaan en de 8r+en van Rrin(terer(traat i( in t.ee peri+den gereali(eerdK
Let deel ten .e(ten van de Han der Spieghel(traat .erd al( eer(te beb+u.d
en be(taat /+.el uit kleine bl+kken al( /eer di2ht +peengeb+u.de vri$(taande
herenhui/enK Baarbi$ v+rmt de beb+u.ing in de b+2ht het mee(t karakteri(J
tieke deel\ de r++ili$n v+lgt nau.keurig de b+2ht in de b+ulevardK Let deel ten
++(ten van de Han der Spieghel(traat be(taat merendeel( uit in ri$en aaneenJ
ge(2hakelde herenhui/en van een .at kleinere +mvang en minder (tatige uitJ
(tralingK
N(94*39=# &'()*#(''# - &(4=* >6=<(4)*#(''#
C+k het krui(punt van de Rark(traat en de Rrin( Lendrik(traat verdient (peJ
2iale aanda2htK Be beplanting .+rdt hier +nderbr+ken en de nadruk .+rdt
duideli$k gelegd +p de +pvallende, +m(treek( 188P geb+u.de h+ekpanden,
die te/amen een bi$/+nder Mraai geheel v+rmenK Be h+ekpanden hebben een
naar het krui(punt geri2hte, aMge(2huinde h+ekK

Cp de n++rd.e(teli$ke h+ek J de plaat( .aar vr+eger het ++r(pr+nkeli$ke
geb+u. van landg+ed het 8elder( Spi$ker heeMt ge(taan J (taat m+menteel het
pand genaamd bHilla 8elder( Spi$ker^K Aan de +ver/i$de van de Rark(traat, +p
de /uid.e(teli$ke h+ek, (taat een eveneen( vri$(taand en min +M meer identiek
pandK Cp de /uid++(teli$ke h+ek (taat een karakteri(tiek pand dat vr+eger
diende al( +p(lagplaat( en (talling van de verhui(+nderneming Be 8rui$ter
l E+K
O""(H':4G6 FHC'EI#**EI"":K 8"9:6;'(< >69;6:4=)
Be /uideli$ke (traat.and van het deel van de V+ulevard Leuvelink, gelegen
tu((en de Iietgra2ht(traat en de Han Cldenbarneveldt(traat, .+rdt ged+miJ
neerd d++r de imp+(ante v++rgevel van de v++rmalige Amba2ht((2h++l,
than( +nderdeel van het >+/aTek2+llegeK Let uit 189= daterende geb+u. in
ne+renai((an2e(ti$l heeMt drie b+u.lagen en een aMgevlakt (2hilddakK Be (_mJ
metri(2h ingedeelde v++rgevel i( +pgeb+u.d uit vi$M traveednK Be beide h+ekJ
traveedn en de middentravee (pringen naar v+ren en /i$n v++r/ien van een
kap haak( +p de h++MdkapK
P"(6=#J->82K 2EI"":*#(''#
Znig(/in( .egge(t+pt in de S2h++l(traat (taat (ind( 19PS het imp+(ante
(2h++lgeb+u. van de `+rent/JLVS, .aarvan de v++rgevel vri$.el de gehele
.e(teli$ke (traat.and in be(lag neemtK H++r de (2h++l ligt een klein, maar
breed plein dat van de (traat i( aMge(2heiden d++r m+numentaal hek.erk, dat
be(taat uit gemet(elde hekpi$ler( en i$/eren hek.erkenK
Let d++r de ar2hite2t 8K Her(teeg +nt.+rpen geb+u. in een d++r de Art
O+uveau, het rati+nali(me en de ideedn van Verlage beTnvl+ede (ti$l heeMt
t.ee b+u.lagen met een kapK Aan de r+de gevel i( de +p/et van het (2h++lJ
geb+u. duideli$k aM te le/enK Nn het midden bevindt /i2h de ingang, link( en
re2ht( daarvan /i$n de l+kalenK Be bi$beh+rende 2+n2idrge.+ning (taat .el in
de r++ili$n, .aard++r het geheel aan(luit +p de aangren/ende beb+u.ingK
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Vinnen het .e(teli$ke deel van de Spi$ker(traat neemt de v++rmalige S2h++l
iNi v++r >j`C een markante plaat( inK Be (2h++l (taat +p een betrekkeli$k
gr++t per2eel, gelegen +p de h+ek van de Spi$ker(traat en de V+ekh+r(tenJ
(traatK Cp de h+ek van beide (traten ligt v++r het (2h++lgeb+u. een (2h++lJ
plein, dat d++r middel van m+numentaal hek.erk van de (traat .+rdt geJ
(2heidenK Let (2h++lgeb+u. /elM heeMt een `Jv+rmige plattegr+nd, .aarvan
de vleugel( het (2h++lplein aan de n++rdJ en ++(t/i$de begren/enK Nn het (ni$J
punt en aan de uiteinden van beide vleugel( heeMt het geb+u. t+rena2htige
b+u.v+lume(K Let 2+mple: herbergt tegen.++rdig atelierruimten en een
theaterK
O(45J4==4G I6(;"(H<6 )6()K &'()*#(''#
Aan de n++rd/i$de van de Rark(traat, nabi$ de h+ek met de Ka(tan$elaan, (taat
(ind( 192a een vri$/innig herv+rmde kerkK Vinnen de gevel.and valt het +p
d++r de aM.i$kende v+rmgeving en het materiaalgebruikK Let d++r de ar2hiJ
te2t LKVK van Vr+ekhui$/en +nt.+rpen pand in de (ti$l van de Oieu.e Laag(e
S2h++l heeMt een nu2htere, /akeli$ke d++(v+rm, en i( +pgetr+kken in met(elJ
.erk van geelgri$/e klinker(K Be gevel heeMt een h+ri/+ntale geledingK Be
ingang(parti$ bevindt /i2h in het midden van de gevel en be(taat uit een p+rJ
tiek met een bet+nnen luiMelK I+nd de ingang(parti$ i( een +mli$(ting aan.e/ig
van (iermet(el.erk in banden dat +ngeveer de helMt van de gevel be(laatK V+J
ven de/e (ierbanden bevindt /i2h een h+ri/+ntale (tr++k met gla(JinJl++d
ramenK
Openbare ruimte en groen:oorzieningen
Al( gev+lg van de (tedeli$ke +p/et i( in beide k.artieren relatieM .einig plaat(
v++r +penbaar gr+enK Iuimte v++r plant(+enen i( er alleen in de beide gr+te
b+2hten in de V+ulevard Leuvelink en +p het t+t een pleinv+rmige ruimte
verbrede ++(teli$ke uiteinde van de b+ulevardK H++r het (tatige, gr+ene karakJ
ter dat de V+ulevard Leuvelink m+e(t kri$gen, /i$n de/e drie min +M meer
drieh+ekige plant(+enen van gr++t belangK Be inri2hting i( e2hter meerdere
malen ge.i$/igd, ter.i$l delen ervan /i$n +pge+MMerd aan parkeerplaat(enK

C+k v++r .egbeplanting i( in de mee(te (traten geen ruimteK Faren aanvanJ
keli$k verm+edeli$k alleen de Zmma(traat en V+ulevard Leuvelink beplant,
tegen.++rdig /i$n J +ndank( de (malle pr+Mielen J meer (traten van beplanting
v++r/ienK X+ hebben bi$v++rbeeld ++k de Ka(tan$elaan en de Rark(traat nu
een relatieM gr+ene uit(tralingK
Nn de +ud(t aangelegde en beb+u.de delen van de .i$k +ntbreken ++k de
v++rtuinen, d++rdat de v++rgevel( dire2t aan de (traten +M tr+tt+ir( gren/enK
Nn de $+ngere delen J met name in het V+ulevardk.artier en de +vergang(/+J
ne naar het Spi$kerk.artier J /i$n .el kleine v++rtuinen, die merendeel( n+g
van de (traat en van elkaar /i$n aMge(2heiden d++r middel van i$/eren hekJ
.erkK Be panden aan de /uid/i$de van de V+ulevard Leuvelink hebben de
diep(te v++rtuinenK Be a2htertuinen /i$n v++r de beleving van de .i$k in het
algemeen van minder belangK S+mmige binnenterreinen +M delen daarvan /i$n
tegen.++rdig al( gr+engebieden ingeri2htK
BEGRENZING
Be begren/ing van het be(2hermd (tad(ge/i2ht i( /+danig gek+/en dat de t+t
de ++r(pr+nkeli$ke uitbreiding(plannen beh+rende, .aardev+lle +nderdelen
van /+.el het Spi$kerk.artier al( het V+ulevardk.artier /+veel m+geli$k binJ
nen de gren/en liggenK Be de(ti$d( 7+p9nieu. aangelegde (traten, nameli$k
Spi$ker(traat, Rark(traat, V+ulevard Leuvelink, Bi$k(traat, Rrin2e((e(traat,
8raven(traat, Spi$kerlaan, Ka(tan$elaan, Rrin( Lendrik(traat, S2h++l(traat,
Briek+ningen(traat, Lert+g(traat liggen dan ++k geheel binnen de gren/en
van het be(2hermd (tad(ge/i2htK
Aan de .e(t/i$de van het be(2hermd gebied ligt de gren( aan de ++(t/i$de van
de Zu(ebiu(buiten(ingel en Helperbuiten(ingelK Be deel( gaaM be.aard gebleJ
ven Mraaie (ingelbeb+u.ing valt aldu( ++k binnen de begren/ingK Bat geldt
eveneen( v++r de daara2hter gelegen beb+u.ing, die in het algemeen mua
(2haal en maatv+ering aan(luit bi$ de re(t van het be(2hermd gebied, maar van
.i((elende allure en +uderd+m i(K

1P
Aan de n++rd/i$de ligt de gren( lang( de /uid/i$de van de Steen(traatK Be/e
+ude uitval(.eg van Arnhem naar Help en verder naar Xutphen .a( J net al(
de Zu(ebiu(buiten(ingel J kkn van de a((en van .aaruit het gebied .erd +ntJ
.ikkeldK Be beb+u.ing tu((en de Steen(traat en de Spi$ker(traat J .eli(.aar
van /eer .i((elende allure J (luit mua (2haal en maatv+ering aan bi$ de re(t van
het be(2hermd gebiedK
Aan de ++(t/i$de ligt de gren( lang( de (p++rdi$k, /+dat het gebied tu((en de
Lert+g(traatJZmma(traat, (p++rdi$k en Bullert(traat binnen de +mgren/ing
valtK L+e.el dit gebied niet duideli$k t+t het ++r(pr+nkeli$ke plangebied
h++rde, i( het .kl gr+tendeel( beb+u.d +vereenk+m(tig de uitgang(punten
die in de re(t van het Spi$kerk.artier .erden gehanteerdK
Aan de /uid/i$de v+rmde de V+ulevard Leuvelink de /uideli$ke begren/ing
van het ++r(pr+nkeli$ke plangebiedK Be gren( van het be(2hermd (tad(ge/i2ht
l++pt hier lang( de a2hter(te per2eel(gren/en van de beb+u.ing aan de /uidJ
/i$de van de V+ulevard LeuvelinkK Let aangren/ende n++rdeli$ke deel van de
Han Cldenbarneveldt(traat kreeg de(ti$d( een vergeli$kbare uit(traling en i(
binnen de gren/en getr+kkenK
Let .e(teli$k van de Iietgra2ht(traat gelegen deel van de V+ulevard LeuveJ
link heeMt met name ten gev+lge van de ver.+e(tingen ti$den( de c.eede
Fereld++rl+g haar ++r(pr+nkeli$ke, .aardev+lle karakter vri$.el geheel verl+J
renK Let deel ten /uiden van de V+ulevard Leuvelink i( daar+m buiten de
begren/ing geh+udenK
Be e:a2te begren/ing i( aangegeven +p de bi$gev+egde begren/ing(kaart,
>SRY1aYPaK

NADERE TYPERING VAN TE BESCHERMEN WAARDEN
/)''(# +1
Z((entieel i( dat het Spi$kerk.artier en V+ulevardk.artier herkenbaar /i$n al(
g+ede en relatieM gave v++rbeelden van de .i$/e van (tad(uitleg in Oederland
uit de t.eede helMt van de 19e eeu., be(temd v++r de meer geg+ede kla((enK
Baarbi$ i( aan ver(2hillen in de +p/et van de .i$k en de uit(traling van de
beb+u.ing bi$ de +udere delen de gr+te invl+ed van het parti2ulier initiatieM
n+g aMlee(baar en bi$ de $+ngere delen de meer a2tieve +p(telling van de +verJ
heidK
Ve(2hermen(.aardig i( de gehele (tedenb+u.kundige +p/et van het gebied,
dat d++r de +p/et en de in h++Mdli$nen min +M meer uniM+rme .i$/e van beJ
b+u.ing met in bl+k$e( +M ri$en aaneengeb+u.de herenhui/en een (terke
vi(uele (amenhang vert++ntK
Be beb+u.ing i( in de rand/+ne( +p (+mmige plekken .eli(.aar van .i((eJ
lende +uderd+m en allure, maar (luit mua (2haal en maatv+ering d++rgaan(
n+g g+ed aan +p het t+taalbeeldK Be ruimteli$ke k.aliteit kan met name in
de/e rand/+ne( verder .+rden ver(terkt d++r de invulling van +nt(tane hiaten
met, en het vervangen van beeldver(t+rende beb+u.ing d++r nieu.b+u.,
pa((end binnen de in de/e t+eli2hting be(2hreven be(2hermen(.aardige kaJ
rakteri(tiekenK
>et betrekking t+t de *#6<6=C"97)9=<4G6 I""V<*#(9E#99( /i$n van belangf
J het (tratenpatr++n, met h++Md/akeli$k haak( +p elkaar (taande J /+.el
lange al( k+rtere J relatieM (malle (traten en, ter aM(luiting aan de /uid/i$de,
een brede geb+gen b+ulevard\
J de karakteri(tieke ver(pringingen in de r++ili$nen\
J de +p diver(e krui(punten, karakteri(tieke aMge(2huinde h+eken van de
b+u.bl+kken\
J de ligging en h++Mdv+rm van de drie t+t pleina2htige ruimten verbrede
delen van V+ulevard Leuvelink\
J de h++Mdkenmerken van de (traatpr+Mielen van V+ulevard Leuvelink,
Rark(traat, Ka(tan$elaan en Rrin( Lendrik(traat 7v++rgevelJv++rtuinJ
hek.erkJtr+tt+irJ(traatJtr+tt+irJhek.erkJv++rtuinJv++rgevel9\
J de karakteri(tieke d++r/i2hten in de a2htertuinen van h+ekpanden van de
nietJge(l+ten b+u.bl+kkenK
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>et betrekking t+t het C6C"974=G*C66:< /i$n van belangf
J het t_pe beb+u.ingf +ver.egend herenhui/en van t.eednhalM t+t drie
b+u.lagen, met een (+uterrain en kap\
J de naar de krui(punten aMge(2huinde +M aMger+nde h+eken van diver(e
b+u.bl+kken\
J de eenheid in het beb+u.ing(beeld, +nt(taan d++r de t+epa((ing van een
in het algemeen (terk verti2ale geleding 7h++Mdv+lume, ven(terJ en deurJ
+peningen9 al dan niet ge2+mbineerd met h+ri/+ntale a22enten 7kr++nli$(J
ten, (peklagen, plinten en k+rd+nli$(ten9, van plei(ter.erk, trappen, balJ
k+n(, dakkapellen en diver(e detail(, .aarbi$ de .+ningen in het /uideli$ke
deel van het gebied in het algemeen gr+ter /i$n en ri$ker gedetailleerd\
J de bi$/+ndere beb+u.ingK
>et betrekking t+t de #94=6= 6= G("6=;""(J46=4=G6= /i$n van belangf
J het gr+ene, +nverharde karakter van de v++rtuinen bi$ de panden in de
Rark(traat, Ka(tan$elaan, Rrin( Lendrik(traat en V+ulevard Leuvelink\
J het gr+ene karakter van de drie min +M meer drieh+ekige pleinv+rmige
ruimten 7plant(+enen9 in de V+ulevard Leuvelink\
J de eenheid in en de .i$/e .aar+p v++rtuinen van de tr+tt+ir( /i$n geJ
(2heiden 7i$/eren hek.erken9\
J de laanbeplanting van V+ulevard LeuvelinkK
WAARDERING
Let Spi$kerk.artier en V+ulevardk.artier /i$n van h+ge *#6<6=C"97)9=<4G6
7''(<6 +p gr+nd van de h++g.aardige ruimteli$ke en e(theti(2he k.aliteit,
mede t+t (tand gek+men +p ba(i( van herkenbare (tedenb+u.kundige 2+nJ
2eptenK
Let gebied i( ++k van (tedenb+u.kundig belang +p gr+nd van de (terke (aJ
menhang, die +nt(taat dank/i$ de heldere +p/et, de g+ede +nderlinge aM(temJ
ming van ar2hite2tuur en (tedenb+u. en de relatieM uniM+rme .i$/e van beJ
b+u.ing en inri2hting, +ndank( het Meit dat het gebied in een ti$d(be(tek van
ruim vi$Mtig $aar .erd gereali(eerdK

Let gebied i( verder van belang +p gr+nd van de h++g.aardige 6*#I6#4*EI6 )7':4#64# van de aan.e/ige beb+u.ing 7dit k+mt +nder andere t+t uitdrukking in
de gave verh+udingen, het kleurgebruik en de ri$ke detaillering9 en de gr+epeJ
ring ervan in relatie t+t de +mgevingK
Let gebied i( ten (l+tte van belang .egen( de G''VI64< van de ++r(pr+nkeli$ke
(tedenb+u.kundige +p/et en de G''VI64< van de h++Mdv+rmen van het merenJ
deel van de beb+u.ingK
ceven( i( het gebied van E9:#99(I4*#"(4*EI6 7''(<6 al( g+ed v++rbeeld van de
.i$/e van (tad(uitleg in Oederland uit de t.eede helMt van de 19e eeu., beJ
(temd v++r de meer geg+ede kla((en en teven( al( uitdrukking van het (treven
van de gemeente Arnhem +m ve(tiging(plaat( te /i$n v++r .elge(telden in het
algemeen en de Nndi(2he repatrianten in het bi$/+nderK
Baarbi$ i( aan ver(2hillen in de +p/et van de .i$k en de uit(traling van de
beb+u.ing bi$ de +udere delen de de(ti$d( gr+te invl+ed van het parti2ulier
initiatieM n+g aMlee(baar en bi$ de $+ngere delen de t+enemende betr+kkenheid
van de +verheidK
RECHTSGEVOLG VAN DE AANWIJZING
cer eMMe2tuering van de aan.i$/ing van een be(2hermd (tad(J +M d+rp(ge/i2ht
m+et ingev+lge artikel <a van de >+numenten.et 1988 een be(temming(plan
.+rden +pge(teldK Be t+eli2hting +p de aan.i$/ing kan daarbi$ v++r .at het
be(2herming(belang betreMt al( uitgang(punt dienenK B+el van de aan.i$/ing
i( de karakteri(tieke, met de hi(t+ri(2he +nt.ikkeling (amenhangende (tru2J
tuur en ruimteli$ke k.aliteit van het gebied te +nderkennen al( /.aar.egend
belang bi$ de t+ek+m(tige +nt.ikkelingen binnen het gebiedK Be aan.i$/ing
be++gt +p die .i$/e een ba(i( te bieden v++r een ruimteli$ke +nt.ikkeling die
in(peelt +p de aan.e/ige k.aliteiten, daarvan gebruikmaakt en daar+p v++rtJ
b+u.tK
Nn het aan.i$/ing(be(luit i( bepaald in .elke mate de vigerende be(temming(J
plannen aan het be(2herming(verei(te v+ld+enK
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