
 Velper Buiten 
Sloop kantoor De Giro en herstel de kwaliteit van wonen en werken aan de Velperweg. 

Wat willen Edwin 
Kemers en Roeland 
Verouden bereiken: 

Het beeld van de sjieke 
Velperweg restaureren. 

De Velperweg bindt 
alles wat er aan ligt 

omdat het een lint is 
waar iedereen zich kan 

presenteren in 
stijl…een soort show-

parade…een fraaie 
straat waar onze 
hoogste ambities 

worden uitgestald. 

       i.s.m. Harmonische Architectuur  b.v. 
         06-22814385  info@artofbuilding.eu  

Ontwerp vanuit 
oosten gezien 
De verkaveling van het 
terrein krijgt de 
kwaliteit van ruime 
groene percelen waarop 
een villa, met eventueel 
nog een achterbouw. In 
lijn met de opbouw 
welke in het verleden 
de Velperweg haar 
statuur heeft gegeven. 

Zicht vanaf 
Villa Marina 
naar oosten 
Hier zien we een 
reconstructie van  
een pand dat  
afgebroken is voor  
de Postgiro, het 
komt weer terug,  
qua opbouw is het  
namelijk zeer  
geschikt voor acht  
kleinschalige 
appartementen. 

Zicht vanaf Akzo Nobel 
Hier is een ander pand te zien dat geïnspireerd is op wat ooit  
voor de Postgiro moest verdwijnen. Dit pand is geschikt voor  
acht grote appartementen. 

Velperparallelweg oost 
Deze weg ontsluit het hart van het terrein, links zien we 
het zorghotel, in Velperweg-stijl en rechts zien we het  
Werkwoningenblok, met onderin werken en erboven  
wonen. In een krachtige baksteenarchitectuur, aan- 
sluitend bij de sfeer van Klarendal. 

Velperparallelweg 
Dezelfde weg maar dan naar het oosten, we kijken met  
de dansschool in de rug richting het oosten. Niet enkel 
is de bereikbaarheid van de bewoners goed maar ook voor de  
kleinschalige zakelijke en zorgactiviteiten. 

Zicht vanaf Villa Marina naar noorden 
Vanaf de overkant van de straat naar het terugliggende pand,  
waarin een zorghotel, acht wooneenheden. Dit pand vormt de  
Schakel tussen de stedelijke massa van Klarendal en de losse  
verkaveling aan de Velperweg. Haar andere zijde grenst aan  
het J.C. Hartogsplein. 

Zicht vanaf Immeuble de Paris 
In dit pand, tegenover het bestaande Frans aandoende blok, met de enorme 
plataan ervoor, vindt een weerspiegeling plaats. In dit eveneens in Franse stijl 
uitgevoerd landhuis, is plek voor de zeven grootste appartementen in het plan. 

J.C. Hartogsplein 
Dit is een nieuw plein aan de Doctor J.C. Hartogslaan, precies tegenover het grasveld  
met bloesembomen waarachter een recent woonblok staat. Aan dit plein wordt niet alleen  
gewoond, er wordt ook gewerkt; er wordt geleefd. Links op de begane grond een  
“service-kantoor” en in het rechterblok bevinden zich werkwoningen, 40 in totaal. 

Oproep aan de ING 
Laat niet als dank voor 't aangenaam in Arnhem verpozen,  

de Velperweg achter met de schillen (asbest) en de dozen (betonkolossen) 

Onafhankelijk financieel advieskantoor 
  026-3515255 info@plannersdesk.nl  

www.VelperBuiten.nl 
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