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VOORWOORD
St. Annapark Venray, ruimte voor groei.
Het mooie, bosrijke St. Annapark is een begrip in de gemeente Venray en
ver daarbuiten. Nog geen honderd jaar geleden werden de prachtige
rijksmonumenten bewoond door geesteszieke vrouwen die er werden
opgevangen en behandeld. Ze leerden er hoe ze verder konden met hun
leven. Van oudsher komen wonen, werken, leren en ontspannen in het
park samen. Terwijl de vrouwen er werkten aan hun herstel en de GGZ tot
bloei kwam, ontwikkelde het St. Annapark zich tot een groen zorg hart in
de regio.

Het St. Annapark krijgt haar plek in de gemeenschap van Venray weer
terug. De doelstelling van de doorontwikkeling is om van het St. Annapark
een extravert en onlosmakelijk onderdeel van de stad Venray te laten zijn,
in aanvulling op de centrumkwaliteiten die de stad al heeft, met behoudt
van haar historische en huidige kernkwaliteiten.

Het St. Annapark heeft nog steeds alle mogelijke functies in zich, die ze
van oudsher voor de kwetsbare vrouwen van de GGZ vervulde. Is het
mogelijk om het park, dat zo verweven is met de gemeenschap, een plek
te geven, die het in potentie heeft? Een groene kern waar mensen graag
komen en waar ze trots op zijn. Een plek met ambitie waar nog meer dan
vroeger, groei en ontwikkeling centraal staan. Letterlijk en figuurlijk.
Inmiddels is de geestelijke zorg grotendeels verdwenen uit het St.
Annapark. Door sterk verslechterde marktomstandigheden en nieuwe
inzichten met betrekking tot gebiedsontwikkeling is Vincent van Gogh op
zoek gegaan naar een nieuwe invulling van dit karakteristieke gebied.
Daarom heeft Vincent van Gogh samen met Wonen Limburg de handen
ineen geslagen om de potentie van bovenstaande ambitie te onderzoeken:
het park nieuw elan geven en het zo ontwikkelen dat het een fijne plek is
om te verblijven.
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Met de uitkomsten van dit ambitiedocument scheppen we een hedendaags
park waar nieuwe verbindingen tot stand worden gebracht. Door creatieve
initiatieven te stimuleren verandert het St. Annapark in een dynamische
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leefomgeving. Het is een locatie die het voor iedereen mogelijk maakt het
beste uit zichzelf en uit de ander te halen!
Is dat nieuw? Ja en nee. Ja het is nieuw want dit is nog niet zichtbaar in de
gebouwde omgeving van Venray. En nee, eigenlijk zien we het om ons
heen al gebeuren, nieuwe ontwikkelingen zijn in deze lijn, het St. Annapark
biedt de ideale locatie om deze ontwikkelingen een plek te geven! En dit
park heeft als geen andere locatie de aantrekkingskracht en de kwaliteit
om dit te laten slagen!
Vincent van Gogh streeft naar een open en levendig park en wil dat het
park een belangrijke rol vervult voor de gemeente en haar inwoners. Om
dit op een duurzame manier te ontwikkelen voor de toekomst moeten de
handen ineen geslagen worden. Vincent van Gogh heeft een visie op de
ontwikkeling van het park, maar wil graag de dialoog aangaan met de
stakeholders om de ambitie optimaal in te vullen.
Dit park biedt de gemeente Venray een prachtige kans om een invulling te
geven aan haar toekomstvisie. De ontwikkeling van het St. Annapark tot
een ruimte voor wonen, werken, leren, ondernemen en (ont-) zorgen is
een kans voor de gemeente om Venray te profileren als een duurzame,
innovatieve, plek in de regio Noord-Limburg waar intensief wordt
samengewerkt door onderwijsinstellingen, bedrijven en burgers.
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Figuur 1: visiebeeld 'transformeren en herbestemmen'
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INLEIDING
Op 18 december 2014 heeft een presentatie plaatsgevonden in het St.
Annapark. Deze presentatie werd gehouden voor de fractievoorzitters van
de politieke partijen die in de gemeente Venray in de gemeenteraad zitten.
Dit ambitiedocument is een nadere uitwerking van deze presentatie. Dit
ambitiedocument gaat in op de ambitie en de ontwikkelmogelijkheden van
het St. Annapark in Venray.

Wanneer men met de bril van 2015 kijkt naar de plannen uit 2009 komt
men tot de conclusie dat het in ontwikkeling brengen van een gebied o.b.v.
introverte eindbeelden en een monofunctioneel programma niet meer
voldoet aan de marktsituatie anno 2015. Echter, de randvoorwaarden en
uitgangspunten uit 2009 vormen nog steeds een basis om het St.
Annapark door te ontwikkelen.

Het ambitiedocument geeft een globaal en flexibel beeld van de locatie. De
genoemde ambities worden fasegewijs ontwikkeld afhankelijk van de
marktomstandigheden. Daarnaast worden in dit document voor dit
toekomstbeeld globale kaders genoemd. Na vaststelling van deze globale
kaders kan in de toekomst de verdere planvorming hieraan worden
getoetst.

De vertaling naar een stedenbouwkundig concept beklemt de potentie die
het gebied in de huidige tijd in zich heeft. Anno 2015 laat een gebied zich
niet alleen vangen in een stedenbouwkundig plaatje. Het zijn juist de
mensen die iets willen betekenen in dit gebied en die zelf aan de slag gaan
met een initiatief. Deze initiatieven hebben vrijheid nodig, echter deze
vrijheden kennen ook een grens; de kernwaarden van dit gebied.

Aanleiding en doelstelling

Het doel van dit ambitiedocument is om een toekomstvisie voor het St.
Annapark te schetsen en om vanuit deze visie een strategisch ruimtelijk
kader te schetsen waarbinnen de ruimtelijke kernwaarden benoemt
worden.

Op 12 mei 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Venray het
‘Globaal Stedenbouwkundig Plan St. Anna’ (GSP) vastgesteld. Het GSP
legt de basis voor het op te stellen bestemmingsplan en het
Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan. De taak van het GSP is deze
kwaliteiten te respecteren en te integreren in een planconcept.
Het GSP uit 2009 is meer dan alleen een set randvoorwaarden en
uitgangspunten die de kwaliteiten van het gebied moet respecteren. In het
GSP wordt met name ingezoomd op het stedenbouwkundig plan en de
uitwerking hiervan. Het laat een (concept) eindbeeld zien van hoe het St.
Annapark over een tijd uit gaat zien. Daarnaast bepaalt het GSP voor een
groot deel het programma van het St. Annapark: Wonen.
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Vanuit deze context kan de potentie van het gebied weergegeven worden
en daarnaast zal het strategisch proces worden beschreven van waaruit
de doorontwikkeling van het gebied tot stand moet komen. Dit proces kent
een aantal randvoorwaarden die bepalen hoe het proces zal worden
vormgegeven.
Dit ambitiedocument biedt voldoende houvast om het St. Annapark door te
kunnen ontwikkelen in de huidige en toekomstige marktsituatie.
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Proces
Dit ambitiedocument is tot stand gekomen vanuit de intentieovereenkomst
tussen Stichting Vincent van Gogh en Stichting Wonen Limburg. Beide
partijen hebben samen gewerkt aan een nieuw toekomstperspectief voor
het St. Annapark.
In de afgelopen periode zijn veelvuldig gesprekken gevoerd met diverse
stakeholders (gemeente, eigenaar, omwonenden, geïnteresseerden,
ondernemers, belanghebbenden, etc.). Wat uit deze gesprekken met
name duidelijk is geworden is dat de kernwaarden van het St. Annapark
overeind moeten blijven, het gebied moet toegankelijker worden en het
gebied moet een sterkere relatie krijgen met de stad, zowel fysiek als
functioneel.
Deze inbreng is meegenomen in dit document dat bestaat uit drie
onderdelen:
•

•

•

Een toekomstvisie: Een toekomstvisie voor het St. Annapark
waarin een beeld wordt geschetst van de kansen die het St.
Annapark te bieden heeft;
Ruimtelijke kernwaarden: De Ruimtelijke kernwaarden van het St.
Annapark benoemen en hoe deze behouden en/of versterkt
kunnen worden(ruimtelijke ambities);
Strategisch ruimtelijk kader: Een strategisch ruimtelijk kader dat
inspeelt op de actuele behoefte en die een (mogelijke)
toekomstige behoefte niet uitsluit.
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De kernwaarden en het strategisch ruimtelijk kader zijn de uitgangspunten
voor de realisatie van de toekomstvisie. Het strategisch ruimtelijk kader
wordt gebruikt om toekomstige projecten te toetsen.
Voor de doorontwikkeling van het St. Annapark betekent deze nieuwe
aanpak concreet:
•
•
•

Werken op basis van gezamenlijk gedragen ambities;
Ontwikkelen van deelplannen;
Toekomstige bezoekers en bewoners van het St. Annapark laten
meedenken bij het realiseren van hun wensen.

Status
Aan de gemeenteraad van Venray wordt gevraagd middels een
raadsbesluit het bestaande GSP te vervangen door dit ambitiedocument.
Hiermee zal de toekomstvisie, de kernwaarden en het strategisch ruimtelijk
kader de basis vormen voor de gebiedsontwikkeling St. Annapark.
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GEBIEDSBESCHRIJVING
Dit ambitiedocument beschrijft het gebied dat bekend staat als het St.
Annapark in Venray. Het St. Annapark ligt in het noorden van Venray, net
buiten het centrum. Het gebied is aan het begin van de twintigste eeuw
ontwikkeld als een zorgterrein in een natuurlijke setting.

De afgelopen decennia is de psychiatrische zorg van Stichting Vincent van
Gogh verplaatst naar het naastgelegen St. Servaasterrein waardoor veel
gebouwen in het St. Annapark leeg zijn komen te staan en in een steeds
slechtere staat verkeren.

Het terrein is zowel cultuurhistorisch als landschappelijk gezien waardevol
en wordt gekenmerkt door slingerende paden langs diverse karakteristieke
gebouwen waarvan een deel monumentaal is.

Figuur 3: luchtfoto St. Annapark
Figuur 2: locatie St. Annapark
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De psychiatrische zorg heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling
van Venray in de regio. Veel mensen zijn werkzaam in de psychiatrische
zorg of zijn op een andere manier verbonden aan de zorg. Dit is ook terug
te zien in de positie die het St. Annapark inneemt in Venray. Het gebied
wordt beschouwd als onderdeel van Venray, niet alleen als fysiek
onderdeel van de stad, maar ook als onderdeel van de Venrayse identiteit
en die van haar bewoners.
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VISIE OP HET ST. ANNAPARK
Het park biedt letterlijk en figuurlijk ruimte om te groeien, door ruimte te
bieden om te leren, te ondernemen, te ontspannen, te wonen en te
(ont-)zorgen.

Het St. Annapark is de locatie waar traditionele schotten tussen wonen,
werken, leren, ontspannen en (ont)zorgen worden opgeheven. Sterker
nog, er is directe interactie tussen de verschillende elementen. Wonen bij
je werk, samenwerking tussen oude ambachten en nieuwe technologieën,
leren en ontspannen, dubbel gebruik van locaties, delen van kennis en
ervaring en elkaar inspireren, dat maakt het St Annapark een inspirerende
ruimte voor groei!

Ruimte om te ondernemen...
Het St. Annapark biedt ruimte om te
ondernemen. Oude en nieuwe
ambachten worden met elkaar
verbonden in het park.
De gebouwen lenen zich uitstekend
voor het faciliteren en verbinden van
ondernemers. Waar nodig wordt
nieuw gebouwd, kleinschalig en
passend in de omgeving.
Het beschikbaar stellen van kantoorruimte, gemeenschappelijke en
flexibele werkplekken, kantoorfaciliteiten en vergaderruimtes maken dat er
een gemeenschap van ambitieuze en innovatieve ondernemers dagelijks
kan werken, vergaderen, brainstormen en netwerken. Ze leren van elkaar
en zullen zichzelf en anderen inspireren.
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Er is niet alleen ruimte voor innovatieve ondernemers, ook oude
ambachten herleven hier in een van de vele bestaande gebouwen.
Werkplaatsen waar vakmensen hun ambacht uitoefenen worden
afgewisseld met werkplaatsen waar de mensen uit Venray gebruik van
kunnen maken. Ook hier vindt uitwisseling van kennis en ideeën plaats en
ontstaan nieuwe samenwerkingen.
Ambitieuze ondernemers zijn een bron van vernieuwing, De groene
omgeving stimuleert inspiratie en creativiteit. De ondernemers kunnen
bijdragen leveren aan het onderwijs en zorgen voor levendigheid in het
park.
Initiatieven zoals ‘Recruitment Valley’ moet naast het plaatsen van
kandidaten bij bedrijven een aantrekkende werking hebben op bedrijven.
Het wordt interessant voor grote (industriële) bedrijven om zich te vestigen.
Dit zal ook tot gevolg hebben dat Venray interessant wordt voor hoger
opgeleide mensen om te wonen en te werken. Het St. Annapark kan
hierop anticiperen met woningen, maar ook met ruimte om te ondernemen.
De nieuwe bedrijvigheid in Venray zal tot gevolg hebben dat ook de sector
kleine creatieve en ondersteunende diensten kan groeien. Hierdoor is het
St. Annapark de plek bij uitstek om een inspirerende omgeving te bieden
voor dit soort nieuwe ondernemingen.

Ruimte om te leren...
In deze tijd is het meer dan ooit
van belang dat het onderwijs
aansluit bij de maatschappelijke
veranderingen. Scholen zoeken
wegen naar vernieuwing waarbij
het belang van de individuele
leerling meer voorop komt te
staan.
Het St. Annapark biedt ruimte
om te onderwijzen en te leren, voor diverse typen en niveaus in het
onderwijs. De groene omgeving werkt ontspannend, dat is een stimulans
om te leren. Ook maakt de omgeving het mogelijk om het geleerde direct
te zien, aan te raken of uit te proberen. Het park heeft vele mogelijkheden
voor werkvormen buiten het lokaal.
Door ruimte te maken voor scholen in het park, komen leerlingen in
aanraking met alle facetten van de maatschappij en ontstaat er interactie.
Ondernemers staan voor de klas en leerlingen zijn aan het werk in de
kinderboerderij. Studenten doen onderzoek en leerlingen komen op
excursie. Senioren kunnen er workshops organiseren en volgen. De
omgeving is gericht op het stimuleren van mogelijkheden van elk individu.
Leerlingen ontwikkelen zichzelf en dagen andere gebruikers van het park
uit om kennis over te dragen.
Ook is de omgeving is ideaal voor conferenties, hei-dagen en retraite.

AMBITIEDOCUMENT | ST. ANNAPARK VENRAY
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Waar nu veel studenten en scholieren Venray verlaten om elders te
studeren, kan het St. Annapark ertoe bijdragen dat ze blijven en dat er
hoogopgeleide mensen naar Venray komen om te wonen en te werken.

en samenwerking tussen organisaties essentieel. Dit is iets wat de
infrastructuur van het Annapark prima kan faciliteren voor Noord Limburg.

Vincent van Gogh heeft een lange geschiedenis op het gebied van
opleiden in de zorg. Er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen gaande die
goed kunnen landen in het St. Annapark. Zo is er recentelijk is een
onderwijsprogramma opgezet samen met Nyenrode gericht op
management in de zorg. In september van dit jaar gaat de eerste jaargang
van start. Ook zijn verkennende gesprekken gestart rondom een
samenwerking op MBO niveau, zodat er een breed onderwijs aanbod
geboden wordt voor opleiding in zorg. Dit najaar wordt een
expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie (livinglab)
gerealiseerd in samenwerking met Fontys. Hier werken studenten,
zorgprofessionals en bedrijven met elkaar samen in een vernieuwende
experimenteer- en leeromgeving en geven zo samen de
toekomstbestendige zorg vorm. Wederom een initiatief dat past binnen de
ambitie van het St. Annapark.
Jaarlijks zijn er een aantal AIO’s (Assistent In Opleiding) die onderzoeken
afronden met een referaat. Deze kennis wordt nu enkel gedeeld binnen de
universiteit en Vincent van Gogh. In de toekomst delen we deze kennis
graag met mensen buiten het instituut en waar kan dat beter dan in het St.
Annapark.
Om te voorkomen dat veel lage opgeleide mensen uit de zorg de komende
jaren werkeloos worden en om te voorkomen dat er een tekort aan hoger
opgeleide mensen ontstaat heeft mobiliteit tussen organisaties de
aandacht. Om de mobiliteit positief te beïnvloeden is een goede verbinding
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Ruimte om te ontspannen…

Ruimte om te (ont-)zorgen…

Het St. Annapark biedt ruimte om te ontspannen. Het park is een groene
long van Venray, die het centrum verbindt met de Loobeek. In het park
worden regelmatig evenementen georganiseerd.

Het St. Annapark biedt ruimte om te (ont-)zorgen. Daar waar de gebouwen
in het verleden een functie hadden als kliniek, krijgen een aantal
gebouwen in de toekomst een andere zorg-gerelateerde functie. Kennis en
expertise op het gebied van zorg worden gedeeld en doorontwikkeld. Door
zorg direct te koppelen aan bedrijven en onderwijs ontstaat dynamiek en
innovatie. Zorgorganisaties en zorg ondernemer kunnen er kennis halen
en leren door het delen van expertise.

Een beperkt aantal horecagelegenheden nodigt mensen uit om vrije tijd in
het park door te brengen. Naast de dierenweide zijn er diverse zitjes,
bankjes en mogelijkheden voor een picknick. Het park ontwikkelt zich tot
een plaats waar mensen zich thuis voelen, waar ze zich kunnen laten
verrassen en iets kunnen
beleven. Een heerlijke plek
voor lichamelijke en mentale
rust. De omgeving biedt
perspectief voor ondernemers
om het ontspannen verder te
faciliteren, denk aan
therapieën, diverse soorten
lichaamswerk zoals
bijvoorbeeld yoga en sport.
Op dit moment wordt het park al gebruikt om te ontspannen. Mensen lopen
de hele dag in en uit, om te wandelen, te fietsen of om hard te lopen.
Werknemers lunchen er buiten. Wandelen in de buitenlucht stimuleert
creativiteit. De picknickplekken zijn prima te gebruiken als
openluchtklaslokaal, het park heeft diverse mogelijkheden voor
natuurbeleving. Kinderen kunnen er ravotten, hutten bouwen en vies
worden terwijl hun moeders ontspannen met een kopje thee.
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Als het gaat om zorg en
technologie heeft Venray
een grote voorsprong. Ruim
100 jaar lang is er kennis
opgebouwd en is er
gewerkt. Deze kennis en
ervaring kan worden
uitgebouwd door in het St
Annapark ruimte te geven
aan technologische
innovatie in de zorg. En deze ontwikkeling kunnen direct worden getest in
de praktijk, aangezien zorg overal in Venray aanwezig is.
In het St. Annapark is sinds dit jaar een innovatie atelier geopend. Dit
atelier is een broedplaats voor vernieuwing rond bestaande vraagstukken
in de zorg. Hier wordt kennis gedeeld omdat Vincent van Gogh niet de
wijsheid in pacht heeft als het gaat om nieuwe antwoorden op bestaande
vragen. Deze plek staat open voor iedereen, uit de sector of daarbuiten.
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Ruimte om te wonen…
Het St. Annapark biedt ruimte om te
wonen. Wonen in een groene oase in
de stad, dat combineert het beste van
twee werelden. Het park biedt
woonmogelijkheden voor bijvoorbeeld
starters, gezinnen en
zorgbehoevenden. Door woningen in
verschillende segmenten te realiseren,
ontstaan verbindingen tussen bewoners. Diverse (rijks-) monumenten die
worden verbonden met hedendaagse woonvormen.
Wonen en werken in het park, de kinderen kunnen vlakbij naar school en
na school veilig buiten spelen in een groene omgeving. Het centrum van
Venray met alle faciliteiten is vlakbij. De toekomstige bewoners hebben
mogelijkheden om hun eigen woonomgeving te beïnvloeden, samen met
andere gebruikers van het St. Annapark.
Zodra er onderwijs/bedrijvigheid wordt gerealiseerd in het park ontstaat er
een nieuwe markt voor woningen.
Nieuwe initiatieven op gebied van bedrijvigheid kunnen een impuls bieden
aan het wonen in het St. Annapark.
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RANDVOORWAARDEN EN
UITGANGSPUNTEN
In dit hoofdstuk worden kernwaarden van het gebied geformuleerd, deze
vormen de basis voor de nader te omschrijven ontwikkelstrategie.

Kernwaarden
Voor het St. Annapark zijn zeven kernwaarden geformuleerd die ten
grondslag liggen aan de ontwikkelstrategie voor het gebied. Deze
kernwaarden zijn bepalend voor iedere ruimtelijke ontwikkeling in het
gebied:
• De bosranden (naaldbos met stuifduin en loofbos);
• Het omsloten karakter van het midden (door-ontwikkelen);
• De ruimtelijke karakteristiek;
• De landschappelijke diversiteit;
• De lanen en solitaire bomen;
• De ecologische waarden;
• De herkenbaarheid van de geschiedenis van terrein en instelling.

In de volgende paragrafen worden de specifieke kernkwaliteiten nader
toegelicht en worden ze van specifieke criteria voorzien.
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de bosranden
Figuur 5: impressie naaldbos met stuifduin

Het loofbos:
•
•
•
•
Figuur 4: het naaldbos met stuifduin en het loofbos

In het gebied bevinden zich twee bosranden met specifieke kernwaarden:
Het naaldbos met stuifduin:
•
•
•
•

Hoge aardkundige en landschappelijke kwaliteit;
Behouden als buffer tussen middengebied en naastgelegen
woonwijk;
Ecologische en landschappelijke waarde behouden en mogelijk
versterken;
Maatschappelijke/recreatieve waarde behouden en
versterken/uitbreiden.
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•

Hoge landschappelijke kwaliteit;
Behouden als buffer tussen middengebied en naastgelegen
woonwijk;
Ecologische en landschappelijke waarde behouden
Maatschappelijke/recreatieve waarde behouden en
versterken/uitbreiden;
Zoeklocatie voor ontwikkelingen

Beide bosranden worden gekenmerkt door hun hoge kwaliteit en hun
buffer functie tussen het middengedeelte en de naastgelegen woonwijken.
Het naaldbos met stuifduin wordt ten opzichte van het loofbos hoger
gewaardeerd op het gebied van ecologische, landschappelijke en
aardkundige waarden. Hierdoor is het mogelijk om het loofbos aan te
wijzen als potentiële zoeklocatie voor ontwikkelingen.
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Met het versterken/uitbreiden van de maatschappelijke waarden wordt
bedoeld dat deze gebieden legio mogelijkheden kunnen bieden die
versterkend werken op thema’s als:
•
•
•
•
•

Ontspanning;
Recreatie;
Onderwijs (natuureducatie);
Werken;
etc.

Het omsloten karakter van het midden
Van oudsher is het St. Annapark een naar binnen gekeerd gebied. De
e
bosranden accentueren dit karakter. Begin 20 eeuw lag het gebied aan de
rand van Venray, en in de loop der jaren heeft de stad zich er omheen
gevormd. Het gebied is tot op zekere hoogte en moment zelfvoorzienend
gebleven.
Door de bosranden en de bomenlanen wordt het omsloten karakter van
het midden geaccentueerd. Echter, de ambitie is om het midden juist meer
te zien als integraal onderdeel van Venray. Dit betekent dat op sommige
plekken verbinding gemaakt moet worden met de omliggende stedelijke
context.
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Figuur 6: ambitie 'van introvert karakter naar extraverte relaties'

De extraverte relaties moeten een uitnodiging vormen om het St. Annapark
zowel fysiek als qua thematiek een aanvulling te laten zijn op de
bestaande stedelijke context van Venray. Hierbij mogen de overige
kernwaarden niet in het gedrang komen.
De ruimtelijke karakteristiek
In eerste instantie is het St. Annapark aangelegd als een open
bomenweide met tuinen rondom de gebouwen. Echter, in de loop der jaren
is met name het middengebied dichtgegroeid met begroeiing. De
karakteristieke bebouwing is op veel plekke verscholen geraakt achter
deze begroeiing. Door de dichtheid van de begroeiing in het middengebied
is de beleving van de ruimtelijkheid van het gebied fors afgenomen.
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Aansluitend op de ambitie om het terrein extravert van karakter te maken
wordt de ruimtelijke karakteristiek van het middengebied teruggevoerd
richting eerste aanleg. Dit betekent de gebouwen beter tot hun recht
komen en dat ook ruimte ontstaat voor een meer open midden gebied en
tuinen rondom de gebouwen.

De landschappelijke diversiteit
Het St. Annapark kent veel landschappelijke en cultuurhistorische
elementen die een bijdrage leveren aan de landschappelijke diversiteit:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

reliëfrijk stuifduin met naaldbos aan de westzijde;
parkachtige loofbossen aan de oostzijde
monumentale lanen;
monumentale solitaire bomen;
kampontginning Denderskamp;
een berceau;
diverse hagenstructuren (veelal ‘uitgegroeid’);
verbinding noordzijde met Loobeekdal;
wandelpaden;
smeedijzeren toegangspoorten.

Figuur 7: ambitie 'van dicht naar open'

Bijzonder om te zien is dat voor de ambitie ‘open’ een beeld is gebruik van
e
het St. Annapark aan het begin van de 20 eeuw. Deze ambitie in de
ruimtelijke karakteristiek draag tevens bij aan het door-ontwikkelen van de
kernwaarde ‘De herkenbaarheid van de geschiedenis van terrein en
instelling’.
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Behoud van deze monumentale bomen en lanen staat voorop in het
strategisch ruimtelijk kader. Er dient echter wel een beheersvisie te worden
opgesteld waarbij verjonging en vervanging van bomen de kwaliteit van
het bomenbestand op de lange termijn waarborgt. Tegelijkertijd zal op
basis van de ruimtelijke visie een selectie van toekomstbomen moeten
worden gemaakt zodat de bomen op termijn verder kunnen uitgroeien.
Op enkele plekken is sprake van jongere aanplant van bomen, veelal de
voormalige tuinen rondom de gebouwen, waar het bomenbestand
tezamen met onderbeplantingen is uitgegroeid tot dichte begroeiingen.
Vanuit de beoogde openheid van het terrein en het meer zichtbaar maken
van de gebouwen en terreinfuncties is dunning van deze bomen, op basis
van een beheersplan nader te bepalen.

Figuur 8: diversiteit

In bovenstaande figuur worden de benoemde landschappelijke- en
cultuurhistorische elementen aangeduid. In het vervolgtraject zal in overleg
met de gemeente worden aangegeven welke ambitie past bij ieder
element.
De lanen en solitaire bomen
Met name in het middengebied is sprake van een bijzonder hoogwaardige
kwaliteit met betrekking tot het bomenbestand. Er is onderscheid te maken
tussen lanen en solitaire bomen. De meeste van deze bomen zijn
inmiddels uitgegroeid tot grote monumentale bomen, en zijn aangeplant bij
de eerste ontwikkelingen van St. Annapark begin 1900.
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gekeken worden, zodat verstoring van de ecologische waarden wordt
voorkomen.
Naast de ecologische kwaliteiten van het gebied zelf speelt het terrein ook
een belangrijke rol in de landschappelijke en ecologische verbinding
tussen het stedelijke ‘groen’ in het centrum en het buitengebied ten
noorden van St Anna. Het gebied is te beschouwen als een ‘groene’ en
ecologische corridor. Deze verbindingen worden waar mogelijk
versterkt/verbeterd.

Figuur 9: impressie lanen en solitaire bomen

De ecologische waarden
De ecologische waarden van het gebied zijn hoog als gevolg van de
diversiteit van de landschapstypen en gradiënten in bodem, reliëf en
waterhuishouding en heeft geleid tot een bijzondere en gevarieerde flora.
Deze omstandigheden en de relatieve hoge ouderdom van de
beplantingen en bomen bieden tevens een habitat voor veel diersoorten.
De beoogde zonering, inrichting en gebruik van het gebied is er op gericht
deze ecologische kwaliteiten te behouden en waar mogelijk te versterken.
In de verkeersstructuur/ontsluiting van het gebied zal hier nadrukkelijk naar
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Figuur 10: St. Annapark als corridor tussen centrum en buitengebied
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De herkenbaarheid van de geschiedenis van
terrein en instelling
De oorspronkelijke opzet en functie/betekenis van het terrein is deels nog
voelbaar, afleesbaar en herkenbaar maar deels ook verwaterd. De
oorspronkelijke gebouwen, waarvan sommige met monumentale status,
dienen weer zichtbaar gemaakt te worden en herbestemd waar mogelijk.

Bijzondere elementen als de berceau, de draaimolen en muziektent
kunnen ingezet worden ten behoeve van eigentijds gebruik, zoals
ontmoetingsplek en onderdeel van een cultuurhistorische route, waarmee
het ‘verhaal’ en de identiteit van het gebied voor het nageslacht behouden
kan worden.

Naast deze beeldbepalende gebouwen is er van oorsprong sprake van
een ruimtelijke en landschappelijke structuur en opzet, die echter op een
aantal plaatsen is verdwenen. Het strategisch ruimtelijk kader stelt zich als
doel waar mogelijk de oorspronkelijke structuur van het terrein (wegen,
groen en gebouwen) als leidraad te gebruiken voor doorontwikkeling van
het terrein. Dit kan leiden tot gedeeltelijk herstel van structuren en de
ruimtelijke karakteristieken van het terrein maar ook tot nieuwe structuren
en ontwikkelingen die bijdragen aan de beoogde beeldkwaliteit en functies
op het terrein.

Figuur 11: impressie bijzondere elementen
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STRATEGISCH RUIMTELIJK
KADER
Het strategische ruimtelijk kader wordt gevormd door een drietal te volgen
strategieën. Gezamenlijk vormen deze strategieën het kader waarbinnen
de ontwikkeling van het St. Annapark mogelijk gemaakt kan worden.
Tezamen met de in het hoofdstuk 3 benoemde kernwaarden vormen deze
strategieën het kader van de gebiedsontwikkeling St. Annapark.
De drie strategieën zijn:
•
•
•

Ruimtelijke strategie;
Ruimtelijke processtrategie;
Functionele strategie.
Figuur 12: verbeelding ruimtelijke strategie

Ruimtelijke strategie
De ruimtelijke strategie wordt onderverdeeld in vier complementaire
thema’s die gezamenlijk de ruimtelijke strategie vormen:
•
•
•
•

Natuur versus bebouwing;
Ruimtelijk raamwerk;
Diversiteit in invullingsmogelijkheden;
Open relatie met de omgeving.
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natuur versus bebouwing
Het eerste thema omvat de relatie tussen de aanwezige natuur(groen) en
de bebouwing.
Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven vormen het groen en de
cultuurhistorische waarde van de bestaande gebouwen (rijks- en
gemeentelijke monumenten) de belangrijkste dragers van het St.
Annapark. Voor het gebruik van en investeren in de natuur en de
bebouwing wordt het wederkerigheidsprincipe gehanteerd. Hierdoor
ontstaat een win-win situatie voor het totale gebied.
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Voorbeeld: een functie in een gebouw heeft baat bij de landschappelijke
context waarin het gebouw gelegen is. Het verhoogd de beleving van de
functie in het gebouw. De functie wordt hierdoor versterkt. Daarom wordt in
de ruimtelijke strategie opgesloten dat de functie ook een waarde
propositie moet hebben richting de landschappelijke context waarbinnen
deze functie zicht bevind.
Deze waarde propositie zou een financiële propositie kunnen zijn, maar dit
kan ook op een andere wellicht duurzame manier.
Ruimtelijk raamwerk
Het ruimtelijk raamwerk gaat dieper in op hoe diverse ontwikkelingen in de
diverse zones mogelijk gemaakt kan worden.
De groene randen moeten vooral groen blijven en ruimte bieden aan
natuur, rust en recreatie. Daar waar het mogelijk is en waar de ruimtelijke
karakteristiek het toelaat, kunnen ook andere functies worden toegevoegd.
Het (open) middengebied daarentegen kent meer vrijheden om nieuwe
functies toe te laten en bestaande functies uit te breiden.
Echter, de groene randen en de middenzone moeten benut kunnen
worden om het nieuwe extraverte karakter van het gebied vorm te geven.
Dit betekend in de praktijk dat bijvoorbeeld (nieuwe) infrastructuur op
verantwoorde wijze binnen het gebied gerealiseerd kan worden. Hierdoor
zullen nieuwe verbindingen ontstaan met de rest van Venray. En kan het
St. Annapark integraal deel uitmaken van de stedelijke context van
Venray.

Diversiteit in invullingsmogelijkheden
In het St. Annapark bestaat de mogelijkheid om bestaande gebouwen van
een nieuwe functie te voorzien. Daarnaast kunnen plekken worden
aangegeven waar nieuwe percelen ingevuld kunnen worden.
De vijf hoofdthema’s voor invullingsmoglijkheden zijn:
•
•
•
•
•

Leren
Ondernemen
Ontspannen
(Ont-)zorgen
Wonen

Het inzetten op een breed palet aan functies heeft als voordeel dat het St.
Annapark in staat is om te anticiperen op actuele vragen uit de markt.
Open relatie met de stad
Het St. Annapark is een gebied met een introvert karakter. Dit geldt zowel
voor haar huidige verschijningsvorm alsmede het karakter van de
activiteiten die tot nu toe hebben plaatsgevonden in het St. Annapark.
Wanneer het St. Annapark wordt gezien als integraal onderdeel van de
stedelijke context van Venray dan kunnen de reeds aanwezige functie in
het centrum de toekomstige functies van het St. Annapark aanvullen en
elkaar versterken.

Ruimtelijke processtrategie
Voor de ontwikkeling van het St. Annapark wordt voorgesteld om te
werken middels een meer ‘organische’ aanpak in plaats van een ‘integrale’
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aanpak. Dit wil niet zeggen dat elementen uit de integrale
gebiedsontwikkeling niet worden gehanteerd, noch dat de organische
gebiedsontwikkeling een panacee is.
Bij organische gebiedsontwikkeling is er ruimte voor gevarieerde
initiatieven en sprake van een open-eindeproces zonder blauwdruk.
Ontwikkeling en beheer lopen in organische gebiedsontwikkeling door
elkaar heen, eindgebruikers hebben een dominante rol, overheden een
faciliterende. Het leidt tot meer stedelijke diversiteit en biedt een grotere
mate van flexibiliteit dan de projectmatige, grootschalige en integrale
planningstraditie [Planbureau voor de Leefomgeving & Urhahn Urban
Design, 2012).

Figuur 13: organische gebiedsontwikkeling afgezet tegen integrale
gebiedsontwikkeling (PBL en Urhahn Design, 2012)

De ruimtelijke processtrategie voor het St. Annapark noemen ontkiemen.
Door het planten van een zaadje (de eerste concrete initiatieven) in een
gedeelte van het St. Annapark ontstaat fase 1 van de ontwikkeling. Vanuit
deze ontwikkeling ontstaan nieuwe initiatieven die rondom fase 1 hun plek
krijgen. Op deze manier verspreiden de initiatieven zich uiteindelijk over
het hele St. Annapark
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Functionele strategie
De functionele strategie kent de volgende thema’s:
•
•
•
•
•

programmatische scenario’s;
toegankelijkheid (open, veilig en uitnodigend);
bereikbaarheid (ontsluiting en parkeren);
beleving (landschap, park en natuurbeleving);
verbinding (corridor tussen stad en buitengebied).

Deze thema’s zijn belangrijk om richting te geven aan hoe het gebied
ingevuld gaat worden en geeft richting aan principiële zaken zoals verkeer,
parkeren, groen en ecologie. De beschrijving van deze thema’s vormt als
het ware het basiskader voor alle ingrepen in het gebied.

Figuur 14: het ontkiemen van de ontwikkeling

De planvorming, het proces, de manier van financieren en de spelregels in
het gebied zullen op een dusdanige manier worden geformuleerd zodat
dat diverse partijen verleid worden om te participeren in de ontwikkeling
van het St. Annapark.
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In de bijlagen zijn een aantal themakaarten toegevoegd. Deze
themakaarten zijn een mogelijke uitwerking van de functionele strategie en
laten een beeld zien van hoe deze geïnterpreteerd kunnen worden. Het
moge duidelijk zijn dat dit geen eindbeelden zijn en slechts ter illustratie
dienen bij de functionele strategie.
Programmatische scenario’s
Voor het St. Annapark zijn drie programmatische scenario’s bedacht die
gezamenlijk bestand zijn tegen de veranderende marktomstandigheden.
Daar waar het GSP een monofunctionele invulling(wonen) van het gebied
kende, streeft dit strategisch ruimtelijk kader naar een gebied wat met
meerdere functies ingevuld gaat worden. De vier hoofdfuncties zijn:
wonen, welzijn, bedrijvigheid en educatie.
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De marktvraag in de toekomst zal moeten uitwijzen hoe groot iedere
functie uiteindelijk zal worden.

bepalen grotendeels de opgave in het St. Annapark. Uiteraard is er
voldoende plek om ruimte te bieden aan bedrijvigheid en wonen.

Belangrijk om te beseffen is dat geen principale keuze kán en zal worden
gemaakt voor één van de drie scenario’s; de drie scenario’s geven de
kwantitatieve bandbreedte aan waarbinnen het spectrum aan functies zich
zullen bevinden. Voor ieder scenario geldt dat fase 1 gelijk is, en dus de
basis vormt van de ontwikkeling van het St. Annapark.

scenario 2
Het tweede scenario’s richt zich vooral op het aantrekken van bedrijven en
pioniers. In dit scenario maken de Talentencampus en het
Opleidingscentrum nog steeds deel uit van de kiem. Daarnaast is
voldoende ruimte voor de functies wonen, welzijn en educatie. Echter de
functie bedrijvigheid zal thematisch haar stempel op het St. Annapark
drukken.
Scenario 3
In scenario zal na het ontkiemen veel vraag zijn naar de functie wonen. Dit
kan in een heel breed spectrum, voor veel verschillende doelgroepen. Om
het gebied toch levendig te houden zullen de overige functies ook een plek
vinden in het gebied, maar de nadruk ligt op wonen.

Figuur 15: schematische weergave bandbreedte scenario's

scenario 1
Het eerste scenario richt zich met name op het aantrekken van
maatschappelijke initiatieven. Met de Talentencampus en het
Opleidingscentrum als kiem wordt de aantrekkingskracht tot andere
maatschappelijke organisaties vergroot. De functies educatie en welzijn
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Toegankelijkheid
Om het huidige introverte karakter van het gebied te veranderen in een
uitnodigend karakter zal de toegankelijkheid van het gebied vergroot
moeten worden. Bij het toegankelijker maken van het gebied moet worden
gedacht aan:
•
•
•

Herstellen/verbeteren bestaande toegangspoorten en -wegen;
Aanbrengen/creëren aanvullende toegangspoorten en –wegen;
verbeteren algehele beleving van sociale veiligheid bij
toegangspoorten en –wegen;
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•

•

•

•

Aanbrengen/creëren van vrij liggende voetpaden langs
doorgaande routes, zodat auto- en fietsverkeer gescheiden kan
worden van voetgangers;
Creëren van zichtlijnen en meer openheid van het gebied ten
behoeve van de sociale veiligheid maar ook de oriëntatie en
herkenbaarheid van het terrein;
Het creëren van een doorgaande/veilige fietspadroute van zuid
naar noord (en omgekeerd) over het terrein heen (van ‘stad’ naar
‘landschap’)
Een heldere hiërarchie van wegen en paden waarmee de
routingen op en over het terrein vanzelfsprekend en herkenbaar
zijn, dit kan tot uiting gebracht worden in verschillend
materiaalgebruik, vormgeving en maatvoeringen.

Figuur 16: Entrees; open, veilig en uitnodigend

Bereikbaarheid
Wil het St. Annapark succesvol huisvesting bieden aan uitlopende functies
dan moet vooraf een duidelijk standpunt worden ingenomen over hoe de
bereikbaarheid gegarandeerd wordt. Hoe wordt omgegaan met verkeer en
parkeren zijn hierbij cruciale thema’s.
Ook het kunnen faciliteren van het ‘organische’ ontwikkelproces heeft zijn
weerslag op de bereikbaarheid van het gebied. Het kiezen van een
basisprincipe voor het afhandelen van verkeer en het faciliteren van het
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parkeren is cruciaal. In iedere fase van het proces moet er voldoende
parkeergelegenheid aanwezig zijn en moet het verkeer op een veilige
manier afgehandeld kunnen worden.

Verkeer
Als basisprincipe wordt uitgegaan van een combinatie van tweerichting en
eenrichtingverkeersysteem voor gemotoriseerd verkeer met de
hoofdontsluiting op de Noordsingel en twee secundaire ontsluitingen op de
Overloonseweg en de Doctor Kortmannweg. De hoofdontsluiting voor
gemotoriseerd verkeer in twee richtingen blijft aan de Noordsingel. Vanaf
deze ontsluiting zijn de meeste (toekomstige) functies op het terrein goed
bereikbaar te maken. Tegelijkertijd wordt er naar gestreefd het
binnengebied (rondom de twee noordwest lopende laanstructuren)
verkeersluw te maken voor gemotoriseerd verkeer. Dit betekent dat vanaf
de hoofdontsluiting voorlangs het hoofdgebouw, een bypass route
(gelegen over het huidige parkeerterrein) in oostelijke richting aangelegd
moet worden. Via deze ontsluitingsroute zijn gebouwen en
parkeervoorzieningen via de oostelijke flank van het terrein bereikbaar te
maken. Alleen bestemmingsverkeer, invalide-parkeerplaatsen bij
gebouwen en hulpdiensten kunnen gebruik maken van de meer intern
gelegen wegenstructuur in het middengebied.
Via de westelijke en oostelijke toegang tot het terrein wordt door middel
van een eenrichtingsstructuur de overige gebouwen en
parkeervoorzieningen bereikbaar gemaakt.
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De bestaande wegenstructuur wordt zoveel mogelijk ingezet voor de
ontsluiting van het terrein, op sommige plaatsen kunnen echter extra
aansluitingen/verbindingen nodig zijn voor een optimalisatie van de
structuur. De huidige breedtes van wegen blijven gehandhaafd of waar
mogelijk (bijvoorbeeld bij eenrichtingverkeer) worden de asfaltwegen zelfs
versmald.
Parkeren
Het parkeren op het terrein wordt als hoofdprincipe opgelost door middel
van zogenaamde parkeerkoffers, gelegen in het landschap tussen de
gebouwen. Hiermee wordt het hoofdbestanddeel van de parkeerbehoefte
opgelost. In de directe omgeving van de gebouwen kunnen beperkte
parkeervoorzieningen worden opgenomen voor invaliden, kort parkeren en
laden/lossen. De parkeerkoffers kunnen naar behoefte en afhankelijk van
de ontwikkelingen en functies in omvang groter of kleiner zijn. Vooralsnog
wordt gedacht aan eenheden van 30 à 40 parkeerplaatsen per
voorziening. De parkeerkoffers liggen enigszins verdiept in het landschap
opgenomen, omzoomd door een lage haag of grondlichaam (vanuit sociale
veiligheid niet hoger dan 1.20 meter) en omringd door (bestaande en
nieuwe) bomen.
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Figuur 18: referentiebeeld voetgangers

Figuur 17: referentiebeeld parkeren

Voetgangers
Zoals eerder vermeld worden waar nodig en mogelijk vrijliggende
voetpaden aangelegd naast de huidige of deels nieuwe wegenstructuren.
Deze voetpaden liggen echter altijd los van de rijwegen, met een
tussenliggende berm, veelal met bomen er tussen. Deze vrij liggende
voetpaden zorgen voor een veilige afwikkeling van voetgangers op het
terrein en ontsluiten de belangrijkste gebouwen. Verharding van deze
paden hebben een landschappelijk karakter, bijvoorbeeld asfalt met
splitlaag of halfverharding waar mogelijk.
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Fietsers
In principe maken de fietsers gebruik van de zelfde wegenstructuur als het
autoverkeer. Er wordt tevens voorgesteld een hoofd-fietsroute te
onderscheiden op de huidige wegenstructuur in noord-zuid richting (van
centrum naar buitengebied) Deze route kent aan de zuidzijde van het
terrein twee aansluitingen: één via de route langs de ‘dokterswoningen’
naar de rotonde aan de Noordsingel en één via de route voorlangs het
hoofdgebouw naar de oversteek richting het centrum (St AnnalaanHeuvelstraat). Wellicht kan deze route door middel van optische middelen
in de verharding van de weg herkenbaar worden gemaakt.
beleving
Het terrein heeft onmiskenbaar al een hoge belevingskwaliteit. Enerzijds
de bijzondere gebouwen (met architectonische en cultuurhistorische
waarden), anderzijds de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten, zoals
de fraaie solitaire bomen, lanen en uiteraard de bosranden. Dit geeft het
gebied een landschappelijk en parkachtige karakter met hoge
natuurbeleving. In de loop der tijd is het terrein echter ook behoorlijk
verrommeld en dichtgegroeid. Hierdoor is de ruimtelijke karakteristiek van
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een meer open middengebied en een meer gesloten omranding minder
sprekend geworden. Ook zijn zichtlijnen verdwenen of zijn gebouwen
verstopt achter het groen. Het parkachtige en meer open karakter dient te
worden versterkt door het opschonen van het maaiveld en
dunnen/verwijderen van dichte beplantingen. Daarna kan door middel van
nieuwe beplantingsthema’s, zoals hagen en typische heesterbeplantingen
met hoge belevingswaarden (bloei, groenblijvend, herfstkleur) het terrein
een extra belevingswaarde krijgen. Dit zal echter afgestemd moeten
worden met een beheersplan zodat de kosten van onderhoud worden
meegenomen in de keuzes van beplantingen. Naast beplantingen als
bomen en heesters en hagen wordt het landschappelijke beeld bepaald
door grasvlakken. Juist deze grasvlakken zijn van belang voor de
ruimtelijke kwaliteit en beleving van het terrein. Vanuit
onderhoudsaspecten maar ook vanuit belevingswaarde wordt voorgesteld
om onderscheid te maken tussen intensief en extensief onderhouden
grasvlakken. Langs paden maar ook grasvlakken ten behoeve van sport,
evenementen of representatief oogpunt wordt het gras intensief gemaaid,
daarbuiten kan gestreefd worden naar extensieve bloemrijke grasvelden.
Het beheerregime zal hier op gericht moeten worden.

centrum en de omringende woongebieden, denk daarbij aan functies als
onderwijs, recreatie, zorg, culturele activiteiten, horeca/ontmoeting, sport
en bepaalde bedrijvigheid.

verbinding
Zoals eerder vermeld speelt het terrein van St Anna een belangrijke rol in
de verbinding tussen het centrum van Venray en het noordelijk gelegen
buitengebied. Daarnaast kan het terrein ook een verbinding gaan vormen
met de omringende woonwijken. St Anna wordt hiermee een onderdeel
van het stedelijk weefsel van Venray, maar vooral ook een recreatief en
landschappelijk uitloopgebied voor de omringende woongebieden. Ook
functioneel vormt het terrein een aanvulling op en verbinding met het
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HOE VERDER...
Binnen het huidige proces en de dagelijkse praktijk van organische
gebiedsontwikkeling is het niet eenvoudig om een klassieke fasering vanuit
traditionele planontwikkeling te maken. Er is geen blauwdruk, geen sterk
sturende marktvraag, die dominerend zijn in het uitgeven van kavels of
gebouwen. Organische gebiedsontwikkeling laat en staat initiatieven toe,
waarvoor binnen de geformuleerde ambitie ruimte is gecreëerd.
Uitnodigings- en toelatingsplanologie zijn herkenbare termen voor
initiatieven voor ondernemen, leren, (ont)zorgen, ontspannen en bewonen
in het St. Annapark.
Indien partijen, waaronder de gemeente, de geformuleerde visie en
ambitie omarmen, begint het echte door-ontwikkelen van het St. Annapark.
Concreet zullen Vincent van Gogh, de gemeente Venray, en Wonen
Limburg proces afspraken moeten maken over het faciliteren van
gewenste en passende initiatieven en het toelaten van aantrekkelijke (ook
tijdelijke) functies voor het gebied. Dat vraagt over en weer inspanning op
beleidsmatige en planologische thema’s, en daarnaast ruimtelijke
juridische aspecten van planvorming, maar ook op inzet van lokale en
regionale netwerken.

ondernemers die zich collectief willen vestigen en er hebben zich
ondernemers gemeld die vanuit innovatieve zorgverlening huisvesting
zoeken. En, kunnen Vincent van Gogh en Wonen Limburg, vanuit de
getekende intentieovereenkomst, de intentie nader invullen door te werken
aan de ontwikkeling en realisatie van huisvesting binnen de sociale sector.
Deze verzameling van initiatieven noemen wij de eerste fase. Vooralsnog
geen vastomlijnde afbakening in het gebied. Echter een verzameling van
potentiele functies die passen en zeer gewenst zijn voor de verdere
invulling van het St. Annapark, en op haalbaarheid moeten worden
onderzocht. Vanzelfsprekend worden fysieke ingrepen aan ontsluiting,
groen of infrastructuur verricht om bereikbaarheid van, en veilig verblijven
op het St. Annapark te optimaliseren.
Dit ambitiedocument vormt, na vaststelling, het afwegingskader om deze
eerste fase te kunnen toetsen en verder te brengen.

Ten tijde van het opstellen van dit ambitiedocument is een aantal
potentiële initiatieven bekend. Deze initiatieven verkeren in verschillende
stadia. Soms zijn gebouwen bestudeerd en (na aanpassing) zelfs geschikt
bevonden voor huisvesting voor onderwijs, ontspanning en bewoning,
soms is St. Annapark een belangrijke plek in een afwegingsproces voor de
huisvesting van nieuwe onderwijsconcepten. Er zijn startende
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