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Multifunctioneel gebied voor leren, werken en wonen aan Velperweg
Vandaag gaven Rijn IJssel, PingProperties en AkzoNobel het startsein voor de herontwikkeling van het
terrein aan de Velperweg. De partners creëren een multifunctioneel gebied voor leren, werken en
wonen. De plannen kunnen nu verder worden uitgewerkt en de vergunningen worden aangevraagd.

Rijn IJssel verhuist een aantal opleidingen naar dit terrein. Het gaat om opleidingen van de clusters
Techniek & ICT, Creatieve Industrie en Entree & Maatwerk. Daarnaast verhuizen ook het college van
bestuur en de stafdiensten naar de Velperweg. Met het creëren van de Velpercampus kan Rijn IJssel
toekomstbestendig onderwijs geven, in een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving die nauw
aansluit bij de praktijk. De campus, die duurzaam zal worden gebouwd, zal naar verwachting in de loop
van 2020-2021 gereed zijn om betrokken te worden. In eerste instantie verhuizen de studenten en
medewerkers van de opleidingen Techniek & ICT. De overige onderdelen volgen daarna.

Het voormalige AKZO-terrein, gelegen aan de Velperweg 76 in Arnhem, is sinds 2012 eigendom van
PingProperties. Het terrein beslaat 13,1 hectare met circa 70.000 m² kantoor- en
laboratoriumgebouwen en circa 700 parkeerplaatsen. Tot voor kort had het gebied met de huurders
zuiver een werkfunctie. In 2017 verkocht PingProperties circa 5,0 hectare grond aan de combinatie
KlokGroep/BPD om op deze locatie een woonwijk met een hoogwaardig woonmilieu te laten
ontwikkelen. Door de komst van Rijn IJssel wordt nu ook de onderwijsfunctie toegevoegd.
AkzoNobel staat volledig achter de ontwikkeling van de locatie aan de Velperweg van een puur
industrieel complex naar een moderne, eigentijdse en toekomstgerichte Velpercampus waar drie
multinationals, een school en woningen invulling geven aan werken, leren en wonen.

Meer informatie:
o

Rijn IJssel, Karin Jansen, M 06 28 55 73 91, E k.jansen@rijnijssel.nl.

o

PingProperties, Marielle Coster, T 020 564 04 20, E mcoster@pingproperties.com

o

AkzoNobel, Annemarieke Hendriks-Venema, T 088 969 6223 / M 06 2253 7849
E annemarieke.hendriks@akzonobel.com

▪

Rijn IJssel geeft middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio rond Arnhem aan zo’n 12.000 studenten.

▪

PingProperties is een investment managementorganisatie die door ruime ervaring, kennis en uitstekend netwerk in de
vastgoedmarkt onroerendgoedfondsen structureert. Hierin participeert een specifiek netwerk van (inter)nationale strategische investeringspartners.

▪

AkzoNobel heeft een passie voor verf. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Nederland en wij zijn actief in meer dan 150 landen. Wij hebben 35.000 getalenteerde mensen in dienst die hoogwaardige producten (waaronder Flexa, Sikkens en International) en diensten leveren waar onze klanten graag op vertrouwen.

