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Stedenbouwkundige Riek Bakker blijft
verbonden aan Beatrix Gezondheidspark
Winterswijk – Stedenbouwkundige Riek Bakker blijft zich de komende tijd nadrukkelijk
bezighouden met de realisatie van het Beatrix Gezondheidspark in de Oost
Achterhoek. Ook worden twee mensen tijdelijk aangesteld voor de marketing en
communicatie rondom dit project.
Het college van burgemeester en wethouders stemde afgelopen dinsdag in met de
supervisorrol van prof. Riek Bakker. Ook heeft het college ingestemd met de marketing en
verbindingswerkzaamheden van Nanny van de Laar en Sylvia Peelen voor de aanleg van
stadstuinbouw en Feel Good Garden.
Professor Riek Bakker
In januari 2017 stemde het college in met het plan ‘Beatrix Gezondheidspark, Met Zorg
Omgeven’. Dit plan is uitgewerkt door de gerenommeerde stedenbouwkundige prof. Riek
Bakker. Ze maakte landelijk furore door haar betrokkenheid bij de plannen De Kop van Zuid
in Rotterdam en de VINEX-wijk Leidsche Rijn bij Utrecht.
Bij de uitwerking van het plan werkte Bakker samen met projectontwikkelaar Arrisveld BV,
de gemeente Winterswijk en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Tot 2017 was zij
in dienst van Arrisveld BV. De planuitwerkingen voor het Beatrix Gezondheidspark zijn in
januari 2017 doorgestart. Gewerkt wordt aan één totaalplan met het Beatrix
Gezondheidspark, het bestaande Beatrixpark, het SKB en de voorgenomen aanliggende
stadstuinbouw, Feel Good Garden. Alle betrokken partijen, ook de toekomstige gebruikers,
zullen worden betrokken bij de totstandkoming van plannen voor het Gezondheidspark in de
Oost Achterhoek.
De gemeente faciliteert dit planproces en is eindverantwoordelijk voor het bestemmingsplan.
Daarnaast wordt de gemeente vanaf nu de opdrachtgever voor Riek Bakker. Op deze wijze
kan zij haar onafhankelijke supervisor- en plankwaliteitbewakende rol beter invullen. Naar
verwachting kan de daadwerkelijke realisatie van het Beatrix Gezondheidspark begin 2018
starten.
Beatrix Gezondheidspark
“In het plan versterken gezondheid en zorg elkaar. Uitgangspunt van de gemeente is
blijvende zorg in de Oost Achterhoek met behoud van het SKB. Het Beatrix
Gezondheidspark sluit daarmee aan op het functioneren van het SKB. Dit betreft een unieke
combinatie van een ziekenhuis in een Nationaal Landschap met een gezondheidspark. Dit is
landelijk een uniek concept. Een medisch cluster in een park, waar behandeling en
verzorging, cure en care, elkaar versterken. Het plan is fraai gelegen, gebaseerd op groene
gezondheidskamers, tegen het SKB en het Nationale Landschap aan”, aldus
verantwoordelijk portefeuillehouder Ilse Saris. Het gezondheidspark leidt daarnaast tot
versterking van de economie in de Oost Achterhoek.

datum 26 juni 2017
blad 2/2

Stadstuinbouw Feel Good Garden
De gemeente onderzoekt sinds het voorjaar 2017 de mogelijkheid om aanliggend aan het
Beatrix Gezondheidspark en het SKB een stadstuinbouwproject, met daarin een Feel Good
Garden te realiseren. In de stadstuinbouw komen groente- en fruitproducten. Daarnaast
wordt voor dit gebied aan verschillende andere mogelijke gebruikers gedacht in een
parkomgeving met goede wandel- en fietsverbindingen naar het Beatrix Gezondheidspark,
het Beatrixpark, het SKB en het prachtige Nationale Landschap. Nanny van de Laar en
Sylvia Peelen gaan hiervoor in opdracht van de gemeente marketing en
verbindingswerkzaamheden doen.
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