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> Een compacte binnenstad 
 

 

 

De laatste jaren zijn experts het over één ding roerend eens: de binnen-

stad moet compact gehouden worden. Grote groei is niet meer aan de 

orde. Een direct gevolg van de economische crisis, maar op langere 

termijn vooral door de opkomst van het internetwinkelen. De huidige 

binnenstad wordt ongeveer bepaald door de zwarte contour in onder-

staande afbeelding. Dat is dus ook de toekomstige contour. Buiten dit 

kerngebied moeten we zeer terughoudend zijn in het toevoegen van 

winkels en andere functies. 
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Toch is er nog veel te doen. De aantrekkelijkheid van 

de binnenstad wordt niet langer bepaald door het 

ongebreideld uitbreiden, maar door de kwaliteit er-

van. Die kwaliteit wordt primair bepaald door winke-

liers en pandeigenaren in de binnenstad zelf. De ge-

meente heeft vooral de zorg voor de randen van de 

binnenstad en de toegankelijkheid ervan. Daar ligt 

een serieuze taak. 

 

Op dit moment zijn er drie belangrijke aandachtsge-

bieden voor de overheid. Delen aan de rand van de 

binnenstad, waar publieke investeringen nodig zijn. 

De Trans in het zuiden, waarbij met name het kerk-

plein als lege plek in het oog springt en de Markt als 

parkeerplaats weinig aantrekkelijkheid biedt. Het 

Gele Rijdersplein als gebied waar veel leegstand en 

weinig activiteit te bespeuren valt. En natuurlijk de 

Schouwburg en Musis Sacrum. Parels voor onze bin-

nenstad, maar met een flinke achterstand qua onder-

houd en functionaliteit. 

 

In dit plan zal elk van de drie gebieden afzonderlijk 

in meer detail behandeld worden. Natuurlijk spelen 

voor een vitale binnenstad ook andere aspecten een 

belangrijke rol: gastvrijheid, evenementen, behoud 

en acquisitie van bedrijven, enzovoort. Deze staan 

echter niet in dit document. Hier wordt met name 

ingegaan op het fysieke aspect van de binnenstad: de 

structuur, het verkeer en de belangrijke bebouwing. 

Compact en verbonden. 

 

Het stationsgebied, dat van enorme betekenis is voor 

Arnhem, maakt geen onderdeel uit van dit plan. Dat 

neemt niet weg dat de komende jaren de aansluiting 

tussen het nieuwe stationsgebouw, zijn directe omge-

ving en het centrum centraal zal staan. Zodat de bin-

nenstad en de weg ernaartoe voor de reiziger logisch 

volgt op een stationshal van grote klasse. 
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> Gebiedsgewijze benadering 
 

 

 

D66 ziet de structuur van de binnenstad uiteenvallen in vijf te onder-

scheiden gebieden: Korenmarkt, Musiskwartier, Stegenkwartier, 

Rozetkwartier en het Bestuurskwartier. Buiten de binnenstad ligt de 

Rijnkade.  
 

 

Door te kiezen voor deze gebiedsgewijze benadering, 

kunnen we de binnenstad aanmerkelijk beter be-

wegwijzeren. Bij de uitgangen van parkeergarages 

zien mensen direct de hoofdrichtingen. Vanuit de 

centrumring wordt er naar gebieden verwezen. Op 

kleine plattegronden wordt met de gebieden gewerkt 

en ondernemers adverteren ermee. Zo wordt de 

compacte binnenstad voorzien van vijf te belopen 

gebieden en de kade. 

 

 

Korenmarkt  

Het gebied kenmerkt zich door een grote concentra-

tie van horeca. In de ochtenduren een redelijk uitge-

storven gebied. ’s Avonds bruist het hier. 

 

Musiskwartier  

Een gebied dat de V&D en de Musisgarage als be-

langrijke bronpunten kent. Een echt winkelgebied. 

Goed bereikbaar per fiets, openbaar vervoer en auto. 

 

Stegenkwartier  

Een winkelgebied met grote variëteit aan kleinere 

winkeltjes. Enigszins in de luwte van de hoofdwinkel-

straat, maar met belangrijke aanloopstraten. 

 

Rozetkwartier  

De komst van het Rozet heeft dit gebied enorm ver-

sterkt. De parkeergarage is een belangrijk bronpunt. 

Net als in het Stegenkwartier wat kleinere winkels en 

wat horeca. 

 

Bestuurskwartier  

Stadshuis, Provinciehuis, Rechtbank en Politiebu-

reau zijn enkele functies die hier domineren. Bezoek 

van dit gebied is vaak functiegerelateerd. 

 

Rijnkade  

Geen onderdeel van de binnenstad, maar door de 

bijzondere ligging aan de rivier een gebied met veel 

potentie. Kenmerkt zich vooral door horecafuncties. 
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> Noordrand van de binnenstad 
 

 

 

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een alternatieve invulling van 

het Gele Rijdersplein. Om allerlei redenen is dit echter amper van de 

grond gekomen. Tegelijkertijd is steeds duidelijker geworden dat een 

centrum naar de toekomst toe vooral compact moet zijn. Nieuwe 

commerciële functies op het Gele Rijdersplein zijn dus geen vanzelf-

sprekendheid. Wel steunt D66 de herbouw van de HBS (woningbouw en 

maatschappelijke functie). Tegelijkertijd maken we daar een veel 

ruimere fietsenstalling, omdat de huidige echt uit zijn jasje groeit. 
 

 

 

 

Er loopt een onderzoek naar het (her)invoeren van 

parkeren voor bezoekers op het plein. D66 heeft dit 

onderzoek gesteund. Er is aan de noordkant van het 

centrum relatief weinig parkeergelegenheid. Zeker op 

straat. Met het bieden van plaatsen voor kort parke-

ren op het plein worden met name kleine, zelfstandi-

ge winkels aan de noordkant van het compacte cen-

trum ondersteund. 

D66 heeft de voorwaarde gesteld dat het intensieve 

busverkeer over de binnensingel niet gehinderd 

wordt en de veiligheid van fietsers en voetgangers 

niet in het geding komt. Vanuit deze gedachte willen 

wij de huidige uitgang voor automobilisten bij het 

Johnny van Doornplein hoe dan ook opheffen. Dit 

gebied wordt namelijk intensief gebruikt door winke-

lend publiek (V&D) en komt uit op een verkeerskun- 
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dig complexe kruising. Het weghalen van de auto-

stroom op die plaats geeft een enorme kwaliteitsim-

puls aan deze belangrijke toegang tot de binnenstad. 

 

Een consequentie daarvan is dat het Gele Rijderplein 

feitelijk alleen nog via de Telefoonstraat toegankelijk 

is. Deze weg is niet geschikt voor tweerichtingsver-

keer. Het bestaande Jan Dommeringpad lijkt te smal 

voor autoverkeer, zodat dit geen alternatief is. Wan-

neer we autoverkeer zouden willen toestaan op het 

plein, moet er dus een extra toegang gecreëerd wor-

den. 

 

D66 wil serieus laten onderzoeken in hoeverre er een 

doorbraak gemaakt kan worden door de bestaande 

bebouwing aan de noordkant. Uiteraard kan de ver-

werving van een pand ingewikkeld zijn en moeten de 

kosten goed worden afgewogen tegen de baten van 

extra parkeerplaatsen. In de schets hierboven staat 

een voorbeeld hoe een doorbraak gerealiseerd zou 

kunnen worden, maar er zijn meer mogelijkheden. 

 

Wanneer het aan- en afrijden van het plein niet veilig 

kan worden gerealiseerd, te duur is of te veel hinder 

veroorzaakt, zal het plein autovrij gemaakt moeten 

worden. De zoektocht naar parkeerplaatsen aan de 

noordzijde zal zich dan moeten richten op andere 

locaties dan het Gele Rijdersplein. 
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> Concentratie podiumkunsten 
 

 

 

Musis Sacrum is de trots van Arnhem. Goed zichtbaar vanaf de singels 

en thuishaven van het Gelders Orkest. Een van de visitekaartjes van 

Arnhem. Tegelijkertijd kampt het gebouw met vreselijk veel achterstal-

lig onderhoud. Muziekinstrumenten staan soms letterlijk onder water. 

Ook de schouwburg is dringend aan renovatie toe. Het besluit daartoe is 

de afgelopen jaren genomen, nu is het tijd voor de uitvoering. 
 

 

   
 

De schouwburg ligt enigszins verstopt tussen de an-

dere bebouwing, Musis ligt met zijn rug naar de 

Lauwersgracht. De doorsnee bezoeker ziet de gebou-

wen zoals op bovenstaande foto’s. 

 

D66 wil Musis en de schouwburg meer met elkaar in 

verbinding brengen door gebruik te maken van het 

Lauwerspark. Dat betekent dat vanaf de schouwburg 

eenvoudig overgestoken moet kunnen  

worden en dat Musis juist vanuit de 

achterzijde een verbinding moet krij-

gen met het gebied. De geplande reno-

vaties van beide gebouwen kunnen 

prima worden aangewend om deze 

verbinding met het park tot stand te 

brengen. Daardoor ontstaat – midden 

in de stadskern – een concentratie van 

de podiumkunsten door een stadspark 

verbonden. 

Voor de renovatie van de Schouwburg en Musis is de 

afgelopen periode € 18 en € 7 miljoen beschikbaar 

gesteld. Deze moet zonder meer beschikbaar blijven. 

Onlangs heeft de provincie besloten de gewenste uit-

breiding aan de achterzijde van Musis met € 4 mil-

joen te subsidiëren. Hiervoor is echter minstens € 7 

miljoen nodig. Aangezien het provinciale geld de 

komende jaren besteed moet worden, dringt de zoek-

tocht naar extra middelen voor dit doel.  
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> Zuidrand van de binnenstad 
 

 

 

Het gebied rondom de Trans was ooit het centrum van Rijnboog. De 

omvang van dat plan maakte het niet hanteerbaar en heeft vooral tot 

stilstand geleid. Het is daarom noodzakelijk het gebied op te delen in 

zes blokken min of meer op zichzelf staande blokken. Deze kunnen ieder 

apart ontwikkeld worden, zodat vertraging bij het ene niet leidt tot 

stilstand bij het andere. 
 

 

 

Paradijs en Bartokblok 

Beide gebieden lenen zich uitstekend voor woning-

bouw. In het Paradijs is inmiddels begonnen met de 

bouw. Bartok moet samen met Portaal nog tot ont-

wikkeling komen.  

 

Rijnkade 

De Rijnkade kan versterkt worden door de openbare 

ruimte veel beter in te richten. Bijvoorbeeld door 

delen ervan autovrij te maken en de inrichting vooral 

voor voetgangers en bezoek geschikt te maken.  

 

Kerkplein 

Voor vele bezoekers van de binnenstad is het kerk-

plein een in het oog springend onderdeel. Het wordt 

nu gezien als een lege, tochtige vlakte, die lopend 

overwonnen moet worden om in de volgende winkel-

straat te kunnen komen. Er zijn goede kansen om de 

openbare ruimte hier te gebruiken om een gebruike-

lijke winkelloop te sluiten. Dat creëert niet alleen 

kansen voor nieuwe functies op het Kerkplein, maar 

versterkt ook de Weverstraat en Bakkerstraat als 

kernwinkelgebied. 

 

Markt 

In de visie van D66 wordt de Markt autovrij gemaakt. 

De versmarkt kan hierheen verhuizen, als het kerk-

plein bebouwd wordt. Op dagen dat er geen markt is, 

kan het plein gebruikt worden voor horeca of kleine-

re evenementen. De Trans is een goede, vervangende 

parkeergelegenheid. 

 

Trans 

Op de Trans kan de bestaande bebouwing (deels) 

gesloopt worden. Het terrein wordt dan grotendeels 

(her)ingericht als publiek parkeerterrein. Het is mo-

gelijk op redelijk korte termijn zowel op het kerkplein 

als de Trans stappen te zetten. Het wordt vanuit de 

binnenstad gezien als versterking van het centrum en 

niet als concurrerend. Enige bebouwing om het ter-

rein beter in te passen in de omgeving is een optie. 
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> Bebouwing van het kerkplein 
 

 

 

Om het kerkplein goed te kunnen bebouwen, zal de Turfstraat een 

kleine knik moeten gaan maken. Alleen op die manier ontstaat er 

voldoende volume voor een tweede bouwblok op het kerkplein. Nu de 

bebouwing rondom de Helstraat toch gesloopt gaat worden, ontstaat de 

unieke gelegenheid de weg te verleggen. 
 

 

   
Huidige situatie  Voorgestelde situatie  

 

De auto’s die geparkeerd staan op de Markt, gaan 

verhuizen naar een nieuw in te richten, ruimer par-

keerterrein op de Trans. Deze zal door middel van 

groen zo goed mogelijk onttrokken worden aan het 

directe zicht. Eventueel is er plaats voor wat kleinere 

bebouwing. 

 

Aan de noordkant van de twee bouwblokken wordt 

een winkelplint gecreëerd. Hiermee wordt het win-

kelrondje gesloten. Winkelend publiek loopt vanuit 

de Weverstraat moeiteloos door naar Bakkerstraat en 

Kerkstraat. Overwogen moet worden om de Grote 

Broer te slopen en de Synagoge in het zicht te bren-

gen. 

 

De zuidkant van de bouwblokken leent zich eerder 

voor een publieke functie. Wanneer het filmhuis geen 

plaats krijgt in het kunstencluster, is hier een prach-

tige, nieuwe locatie. Daarnaast ziet D66 belangrijke 

mogelijkheden voor het informatiecentrum rondom 

de Slag om Arnhem, dat nu bij het pand van Volks-

huisvesting gesitueerd is. Samen met de Eusebius-

kerk ontstaat daar een prachtige plek om de Tweede 

Wereldoorlog te herdenken. 

 

Voor een goede toekomst van het plein is een gestage 

restauratie van de kerk zelf van groot belang. De laat-

ste jaren zijn de steigers gelukkig steeds verder ge-

daald. Samen met de Stichting Eusebius Arnhem 

moet de gemeente zich blijven inzetten voldoende 

middelen bijeen te krijgen om deze grote klus af te 

kunnen ronden. 

 

De Markt wordt autovrij gemaakt. Hierdoor kan de 

versmarkt op vrijdag en zaterdag een nieuwe plek 

gegeven worden. Het kerkplein is dan immers be-

bouwd. Op avonden en niet-marktdagen wordt de 

prachtige ligging van de Markt tussen provinciehuis, 

Sabelspoort, Eusebiuskerk en Duivelshuis gebruikt 

voor horeca (terrasfunctie) en het organiseren van 

kleine evenementen (zoals de kermis). 
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> Historie en herdenken 
 

 

 

Wanneer het informatiecentrum naast de Eusebiuskerk geplaatst kan 

worden, ontstaat aan de zuidkant van de binnenstad een prachtig 

historisch lint. Dat bestaat uit historische gebouwen met eigen verhalen. 

Het Airborne-monument en de Eusebiuskerk in combinatie met het 

informatiecentrum geven met name aandacht aan de historische 

gebeurtenissen rondom de Slag om Arnhem. 
 

 

 

 

Volgens D66 wordt zwaar onvoldoende aandacht 

gegeven aan de wereldberoemde slag die Arnhem zo 

heeft getekend. Uit heel de wereld komen mensen 

kijken bij ‘de brug’, maar de Arnhemse binnenstad 

heeft er nauwelijks binding mee. De stichting Euse-

biuskerk heeft samen met het Airbornemuseum al 

prachtige stappen gezet. Door de kerk het centrum 

van de herdenking te maken, ontstaat vanzelf een 

betere band met de binnenstad. 

 

D66 wil dat verder versterken. Op de eerste plaats 

door direct naast de Eusebiuskerk een ruimte te ma-

ken, waar het informatiecentrum in gehuisvest kan 

worden. De precieze rolverdeling tussen kerk en in-

formatiecentrum zal verder moeten worden uitge-

werkt. Wanneer het mogelijk is het filmhuis in de 

buurt van het informatiecentrum te huisvesten, kan 

daar ook een prachtige samenwerking mee ontstaan. 

 

Daarnaast willen wij de verder weg gelegen binnen-

stad meer binden aan het thema ‘Slag om Arnhem’. 

Vanaf het station moet een looproute ontstaan rich-

ting brug die op allerlei momenten aan de slag refe-

reert. Wij willen gebouwen in het historische cen-
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trum voorzien van bordjes, waarop korte teksten 

staan. Hieruit blijkt welke rol dat gebouw of de be-

woners hebben gehad ten tijde van de slag en de eva-

cuatie. Bijzondere verhalen, waardoor al lopende 

door de binnenstad de gebeurtenissen steeds dich-

terbij komen. 

 

Een goed en vergelijkbaar initiatief zijn de bordjes 

met ‘zwarte bladzijden’ die nu in diverse Arnhemse 

etalages te zien zijn. 
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> Zuidelijke verbindingen 
 

 

 

 

 

 

Voetgangers en fietsers 

De kern van binnenstad en de Markt is primair het 

domein van voetgangers (groen). Het ruim toestaan 

van fietsers waar mogelijk leidt tot levendigheid en 

sociale controle buiten de openingstijden van winkels 

of horeca. Straten ten zuiden van de kern zijn in elk 

geval toegankelijk voor fietsers (geel). De Rijnkade 

zelf is voor voetgangers en mogelijk (deels) voor fiet-

sers. 

 

De Nieuwstraat wordt tussen Weerdjesstraat en 

Kleine Oord een voetgangerszone. Deze brede loop-

route maakt een wandeling naar de Rijn aantrekke-

lijker. Bovendien kunnen automobilisten die gepar-

keerd hebben op de Trans of in de parkeergarage aan 

de Langstraat, op een mooie manier stad en rivier 

bereiken. De parkeergarage is voor automobilisten 

goed bereikbaar via de Vossenstraat. 

 

De Markt is autovrij en vanaf de Eusebiuskerk een-

voudig te bereiken door de Turfstraat over te steken. 

Deze luwe straat is bedoeld voor fiets, bus en moge-

lijk bestemmingsverkeer. Op de hoofdwegen hebben 

fietsers in elk geval vrijliggende fietspaden. 
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Openbaar vervoer 

De busroute wordt verlegd. Nu wordt er gereden over 

de Rodenburgstraat en dan via de Oranjewachtstraat 

achter het provinciehuis langs. Het voorstel is deze 

bus via de Walburgstraat te laten rijden. Hierdoor 

worden belangrijke functies, zoals het stadhuis, poli-

tiebureau en de rechtbank, per bus veel beter bereik-

baar. Het provinciehuis wordt dan aan de voorzijde 

ontsloten. Op dit moment rijdt op deze route vier-

maal per uur een bus in beide richtingen. 

 

Auto en parkeren 

De Weerdjesstraat en Oranjewachtstraat zijn een 

belangrijk onderdeel van de centrumring. Deze blijft 

tweebaans. Doordat de bus in de tegenrichting (van 

oost naar west) nauwelijks meer van deze weg ge-

bruik maakt, kan de strook in de tegenrichting vrij-

wel geheel vervallen. Dat maakt het oversteken een-

voudiger. 

 

Het parkeren wordt vanaf deze route gefaciliteerd 

door via de Vossenstraat naar de Langstraatgarage te 

rijden. Het inrijden via de Nieuwstraat wordt opge-

heven om daar een goede voetgangersoversteekplaats 

te kunnen creëren. Via de Rodenburgstraat wordt het 

parkeerterrein op de Trans ontsloten. Ten slotte is 

het, net als nu, mogelijk om via de Eusebiusbinnen-

singel naar de parkeergarage van Q-park te rijden. 

 

Afhankelijk van de precieze behoefte zullen onderge-

schikte straten beschikbaar moeten blijven voor be-

stemmings- en bevoorradingsverkeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


