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De omgeving van het Roermondsplein, de Blauwe 
Golven, Oude Kraan en de Mandelabrug heeft iets 
bĳzonders. Het ligt ingeklemd tussen de Rĳn, de bin-
nenstad, Coehoorn en de weg naar Museum Arnhem 
en ArtEZ. Een kansrĳk gebied dat functioneren als 
verbinding, maar dat op dit moment juist een barricade 
is voor de entree van onze binnenstad. Een hindernis die 
een gezonde doorstroming van het ene naar het andere 
vitale stuk Arnhem blokkeert. Daarnaast is het versteen-
de gedeelte in de zomer een “bakplaat”, die negatief 
bĳdraagt aan de hittestress in de stad. Verkeersstromen 
maken onnodige en onlogische bewegingen en laten de 
uitstoot van schadelĳke gassen toenemen. 

Op dit moment doen zich kansen voor om de versteende 
barricade om te vormen naar een inspirerende en 
groene plek waar creativiteit, kunst en ambacht centraal 
staan en daarmee de entree van onze binnenstad op 
orde te brengen. Waarbĳ duidelĳk moet worden wat het 
gebied  - dat nu als het ware een prop is in een flessen-
hals - moet gaan doen voor de stad, maar ook wat dit 
kan betekenen als verbinding tussen oost en west (bin-
nenstad/Rozet -  Onderlangs / het station - Utrechtse-
weg) en noord en zuid (verbinding met de Rĳn).

I. 
OPGAVE 
CREATIEVE CORRIDOR

Voor de ontwikkeling van deze Creatieve Corridor dient 
zich nu een groot aantal kansen en mogelĳkheden aan 
die steeds concreter worden. De zoektocht van CASA 
naar nieuwe huisvesting onder de brug op de Blauwe 
Golven, de uitbreiding van het Museum Arnhem, de lan-
getermĳnhuisvestingsplannen van ArtEZ, de versterking 
van de kade en de toekomst van Coehoorn Centraal 
zĳn daar mooie voorbeelden van. Last but not least de 
ontwikkelingen op Stadsblokken / Meinerswĳk. We zien 
dat hierdoor in het gebied rondom het Roermondsplein 
energie is bĳ partĳen, bewoners, ondernemers die het 
totale gebied kan versterken.

Dit inspiratiedocument haakt in op deze energie bĳ 
partĳen, bewoners en ondernemers in het gebied zonder 
een blauwdruk te willen zĳn. Het document heeft als 
doel om partĳen te verleiden. Om de losse initiatieven 
die zich in dit gebied aandienen, aan elkaar te verbin-
den zodat deze elkaar kunnen versterken. Waardoor 
onverwachtse cross-overs kunnen ontstaan. En daarmee 
een boost geven aan de westelĳke stadsentree van Arn-
hem. Zodat het gebied wordt getransformeerd tot een 
levendige en dynamische entree voor onze binnenstad.
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Situatie Roermondplein - Oude Kraan
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Nieuwe en recente ontwikkelingen 
Voor de ontwikkeling van de Creatieve Corridor dient 
zich nu een groot aantal kansen en mogelĳkheden aan 
die steeds concreter worden. Er ontstaat een clustering 
van initiatieven en ontwikkelingen van ArtEZ, DTO en 
CASA, Museum Arnhem, Coehoorn en mogelĳk Alliander 
voor placemaking en programmering in delen van het 
gebied. ArtEZ en Museum Arnhem hebben ideeën om 
een expositieruimte in het gebied in te richten. Er liggen 
kansen om het gebied te vergroenen waardoor - naast 
een verbetering van de ruimtelĳke kwaliteit - een aan-
genaam verblĳfsklimaat ontstaat. Coehoorn Centraal 
zoekt naar mogelĳkheden voor een doorontwikkeling van 
het gebied en bĳhorende activiteiten. Het Waterschap 
Rĳn & Ĳssel geldt, in relatie tot het naar voren halen van 
kadeversterkingsplannen uit het Hoogwaterbescher-
mingsprogramma, als een belangrĳke partner in dit 
gebied. De plannen voor de kade bieden kansen voor 
het genereren van ruimte voor programma.

De ontwikkelingen kunnen fysiek met elkaar verbonden 
worden door middel van een route die begint bĳ Bartok-
park en doorloopt via Roermondsplein naar Coehoorn 
Centraal, ArtEZ, tot en met het Museum Arnhem. Die 
route moet worden ingericht als een eenduidige, royale 
route die uitnodigt voor verblĳf en (mede)gebruik.

Actuele en geplande ontwikkelingen:
-  Uitbreiding van Museum Arnhem
-  Beeldentuin Museum Arnhem
-  Beheerstrategie stuwwal Museum Arnhem e.o.
-  Transformatie gebouw en buitenruimte Alliander
-  ArtEZ ontwikkeling en huisvesting
-  Aanleg snelfietspad Oude Kraan - Onderlangs
-  Coehoorn Centraal/Park
-  CASA/DTO
-  Ontknoping Roermondsplein
-  Ontwikkeling Zuidelĳke Binnenstad
-  Kadeversterking hoge kade Rĳn
-  Uitbreiding Provinciehuis 
-  Openbare ruimte Markt en Kerkplein
-  Ontwikkeling Stadsblokken/Meinerswĳk
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LANDSCHAP

STAD

+
1.
Landschap en stad

2. 
Verbindingen van stad

3. 
Netwerk van interventies en 
programma’s

Ontwikkeling van de westflank van de binnenstad op drie schaalniveaus: 
Stad/landschap, stadsverbindingen en specifieke plekken

+

II.
ONTWIKKELEN KOERS 
VOOR DE CREATIEVE 
CORRIDOR

1.
Landschap en stad
Arnhem is een groene stad, met vele, bĳzondere parken 
en een landschappelĳke contramal die de binnenstad 
omlĳsten. Historisch gezien was er een heldere scheiding 
tussen de stad binnen de stadmuren en het landschap 
daarbuiten. In de loop der jaren hebben stadsmuren 
plaats gemaakt voor stadswallen, die vervolgens plaats 
hebben gemaakt voor een groene singelstructuur. Ten 
tĳde van de wederopbouw zĳn grote delen van de oor-
spronkelĳke singelstructuur ter hoogte van het Nieuwe 
Plein/Roermondsplein komen te vervallen en hebben 
plaats gemaakt voor grootschalige infrastructuur en het 
kunstwerk van Peter Struycken. Ook andere elementen 
zoals de voormalige haven, het stationsgebied en het 
Nieuwe Plein hebben een metamorfose ondergaan of 
zĳn zelfs volledig verdwenen in de opbouw van de stad 
in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.

Aan de westzĳde van de Zuidelĳke Binnenstad kan de 
rivierzone zich verder ontwikkelen tot aan binnenstad. 
Waarbĳ de grens van binnenstad opnieuw duidelĳk 
geaccentueerd wordt door het landschap door te laten 
lopen tot dicht tegen binnenstad en het contrast tussen 
‘intra muros’ en ‘extra muros’ stevig aangezet. Hiermee 
wordt de lobbenstructuur van Arnhem verder aangezet.

2.
Verbindingen van stad
Een drietal verbindingen in oost-westrichting vormt 
het netwerk van verbindingen die de toegankelĳkheid 
vergroten en programma’s ontsluiten. De hartlĳn is een 
route langs culturele programma’s: 

A. Van Eusebiuskerk via Bartokpark en Rozet langs 
Coehoorn en ArtEZ tot aan het binnenkort vernieuwde 
Museum Arnhem. Er liggen volop kansen voor een 
aantrekkelĳk vormgegeven route, waarin de fiets en 
voetganger, en eventueel noodzakelĳk het bestemmings-
verkeer, gezamenlĳk gebruikmaken van een aangeduide 
royale middenloper. Een ruimte voor flaneren en 
verblĳven. Programma’s langs de hartlĳn kunnen zich 
presenteren en de buitenruimte wordt ingezet voor het 
stimuleren van activiteiten, uitwisseling en evenementen 
voor culturele programmering, verblĳf en placemaking. 

B. De herprofilering van de Utrechtseweg kan bĳdragen 
aan de veiligheid en kwaliteit van de route van het 
stationsgebied van en naar Museum Arnhem. Door 
voetgangers meer ruimte geven in het wegprofiel liggen 
er mogelĳkheden voor een logische route met bĳzondere 
plekken en uitzichtpunten naar Museum Arnhem. 
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Zicht op Arnhem met landschap tot dicht tegen de 
compacte binnenstad

Dwarsverbindingen op stuwwal met vergezichten op het 
uiterwaardenlandschap

C. Er liggen kansen voor de herprofilering van de weg 
Onderlangs: het versimpelen van de infrastructuur biedt 
kansen voor het vergroten van de oversteekbaarheid 
van de weg, waarmee de oever van de Rĳn bereikbaar 
en beleefbaar wordt. Aan de oeverlĳn kunnen plekken 
vrĳgemaakt worden, door de ligging van woonboten 
te herorganiseren of door het uitplaatsen van de 
ligplekken. Hierdoor komen er kansen voor zicht op en 
verbinding met de Rĳn, kan beperkt programma worden 
gerealiseerd zoals een steiger voor boten en watertaxi’s 
richting Meinerswĳk en de binnenstad. 

3.
Netwerk van interventies en programma’s
Op specifieke plekken, waar verschillende van de 
voorgaande systemen elkaar overlappen, kunnen 
bĳzondere toevoegingen worden ontwikkeld voor 
programmering, maakindustrie, evenementen, 
verblĳfrecreatie en placemaking. Dit netwerk van 
plekken en programma’s draagt bĳ aan de leefbaarheid 
en aantrekkelĳkheid van de stad en de ‘eigenaarschap’ 
van bewoners. Met plekspecifieke interventies wordt 
een gebied geactiveerd en op de kaart gezet. Er worden 
hoogtepunten gecreëerd die de plek identiteit geven. 

Bewoners, bezoekers, ondernemers en studenten doen 
de rest. Met ruimte om elkaar op te zoeken of juist te 
ontwĳken, om te zien en gezien te worden. 
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Entreegebied van de stad

Verbinding met rivier

De grote schaal van het landschap

Herkenbare route

Activeren programma

Klimaatbestendige, vitale stad

Het studiegebied is de entree tot de binnenstad van Arn-
hem. Het vormt de schakel tussen het stationsgebied en de 
binnenstad, maar ook vanuit Arnhem-Zuid de binnenstad 
in. Hier liggen kansen voor het beter verknopen van de bin-
nenstad met de historische singelstructuur, Onderlangs en 
het uiterwaardengebied Meinerswĳk via de Mandelabrug 
door ruimte in het infrastructurele profiel beter te benutten 
voor fietser en voetganger. 

In noord-zuidrichting liggen mogelĳkheden om het land-
schap een groter onderdeel te maken van de beleefwereld 
van de Creatieve Corridor. Uitgangspunt hiervoor is de 
herkenbaarheid en toegankelĳkheid van het plateau, de 
steilrand, Onderlangs en de rivier te vergroten. Aan de Rĳn 
ligt potentie om een aanlegsteigers te maken voor vervoer 
per boot.

Het landschap vormt de grootste kwaliteit van gebied. Dit 
kan worden versterkt door het dramatisch effect van de 
stuwwal aan het rivierenlandschap weer aan te zetten en 
het landschap weer tot aan de grenzen van de binnenstad 
te trekken.

De Creatieve Corridor wordt een doorgaande, mooi vorm-
gegeven aantrekkelĳke verbinding. Door de keuze van het 
verhardingsmateriaal, opsluiting, maatvoering en routing 
van de padenstructuur, maar ook door bĳvoorbeeld door 
herkenbaar meubilair ontstaat een herkenbare route langs 
creatieve en culturele programma’s.

Samenwerking en initiatieven mogelĳk maken tussen 
ondernemers, culturele voorzieningen en maakindustrie in 
evenementen, marketing en uitwisseling van programma. 
Initiatieven kunnen worden uitgelokt door in te zetten op 
het verbeteren van de ruimtelĳke kwaliteit in het openbaar 
gebied en infrastructuur met als beoogde spin off het 
veroorzaken van investeringen van derden. 

Plaats maken voor groen heeft een positief effect op de 
hittestress, de luchtverontreiniging en de biodiversiteit van 
het gebied. De vrĳgekomen ruimte biedt volop kansen voor 
het toevoegen van programma voor sport en spel, waar-
door draagt het bĳ aan Arnhem als een klimaatbestendige, 
vitale stad.
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Een viertal verbindingen met elk een eigen karakter en
samen verbinden ze de binnenstad en omliggende
wĳken aan de westzĳde van het centrum enerzĳds en de
verschillende (culturele) programma’s anderzĳds. 

A. De Utrechtseweg is een stadsstraat met stadsvilla’s 
en waar vergezichten hoog op de stuwwal een 
spectaculair uitzicht hebben op de Rĳn en 
uiterwaarden aan de zuidoever.

B. De Creatieve Corridor wordt een aantrekkelĳke 
verbinding, die de culturele programmering 
ontsluit en de relatie tussen binnenstad met de 
omliggende wĳken versterkt. Het verbeteren van 
de toegankelĳkheid en aantrekkelĳkheid zĳn een 
katalysator voor nieuwe ontwikkelingen en biedt 
volop kansen om het gebied te transformeren tot een 
aantrekkelĳk woon- werkgebied voor de creatieve 
maakindustrie.

C. De oever van de Rĳn heeft de potentie om te 
transformeren tot een plek waar je kan verblĳven. 
Toegankelĳk, eenvoudig benaderbaar en openbaar. 
Verbindingen op en over het water vergroten de 
relatie tussen stad en rivier.

D. De Nelson Mandelabrug vormt een entree van 
de binnenstad en een verbinding tussen noord 
en zuid. Kansen voor het vormen van een nieuwe 
royale stadsentree, met bĳzondere aandacht voor 
voetgangers en fietsers.

B.

A.

C.

Arnhem is een groene stad, met 
vele, bĳzondere parken en een 
landschappelĳke contramal die 
de binnenstad omlĳsten. Nieuwe 
voorstellen moeten die stadsstructuren 
versterken en bĳdragen aan een 
waardige stadsentree.  

CREATIEVE CORRIDOR
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Stuwwal en onderlangsUtrechtseweg en Beeldentuin Museum

Utrechtseweg en Station Coehoorn en Blauwe Golven

Kansen en principes
Profiel t.h.v. Coehoorn Centraal

Kansen en principes
Profiel t.h.v. Museum Arnhem
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Op specifieke plekken worden bĳzondere toevoegingen 
ontwikkeld voor programmering, maakindustrie, evene-
menten, verblĳfrecreatie en placemaking. Dit netwerk 
van plekken en programma’s draagt bĳ aan het onder-
nemingsklimaat, de leefbaarheid en de aantrekkelĳkheid 
van de stad. Enkele hoogtepunten in het netwerk liggen 
bĳ het Nieuwe Plein/Roermondsplein, waar ruimte 
vrĳkomt om de singelstructuur te herstellen en waar 
tevens de aansluiting met de Rĳn gemaakt kan worden. 
Hier liggen met de plannen van Waterschap RĳnĲssel 
volop kansen om de hoge en lage kade met elkaar te 
verbinden en tevens een bĳzondere openbare ruimte te 
maken die het schakelpunt tussen de singel en de kade 
aan de Zuidelĳke Binnenstad markeert. 

Ten noorden ligt Coehoorn Centraal, een voor de stad 
belangrĳke hub voor de creatieve industrie. De initiatie-
ven die hier afgelopen jaren zĳn ontwikkeld zĳn toonaan-
gevend voor Arnhem, waarbĳ een aantrekkelĳk milieu 
voor jonge ontwerpers en ondernemers is gecreëerd. Dit 
kan zich doorontwikkelen tot een gebied tussen station 
Arnhem Centraal en de binnenstad waar experimenteel 
en innovatief ondernemerschap een plek kan krĳgen.

Aan de oevers van de Rĳn, aan het einde van de ver-
steende Rĳnkade, bĳ de Boterdĳk, kan zich een compact 
park ontwikkelen. De Rĳn bereikbaar maken kan door 
ruimte te scheppen, bĳvoorbeeld door het herorgani-
seren van woonschepen. De graffiti uitspanning Hall 
of Fame op de heuvel bĳ het Roermondsplein heeft een 
bĳzonder uitzicht op het omliggende landschap. Een 
plek die nu nog wat verborgen ligt, maar met potentie. 

Aan de westzĳde ligt Museum Arnhem op de stuw-
wal aan het rivierenlandschap. De kwaliteit en de 
zichtbaarheid van het museum wordt nu gemaskeerd 
door zware beplanting en achterstallig onderhoud. 
Vanaf de Utrechtseweg over de stuwwal richting Rĳn 
ligt de mogelĳkheid om Museum Arnhem beter met de 
binnenstad te verbinden en het landschap een groter 
onderdeel van de beleefwereld van de museumbezoeker 
te maken. Samen met de ruimte langs Onderlangs en de 
voormalige parken aan beide zĳden van de beeldentuin 
is de tuin onderdeel van een grotere landschapstuin die 
zich uitstrekt over de stuwwal. 

Een toegankelĳke oeverlĳn 
en oeverpark met ruimte voor 
(tĳdelĳke) evenementen

Uitwisseling cultureel 
programma en een openbare 
beeldentuin met uitkĳkpunten 
op de stuwwal.

Arnhem is een creatieve stad, waar  
kunst en cultuur zeer sterk 
vertegenwoordigd zĳn. Inzet is een 
verdere ontwikkeling van programmering 
en openbare ruimtes die mensen 
uitnodigt hun eigen activiteiten te 
ontplooien.
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Ontwikkeling en inrichting van de 
corridor ontstaan mogelĳkheden 
tot transformatie en  activeren 
plinten van gebouwen, 

Kadeversterking draagt bĳ 
aan een levendige kade, 
vaarverbindingen en plekken 
op en aan het water 

Compacteren verkeerknoop 
maakt ruimte voor ontwikkelen 
programma aan stadszĳde
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III.
VERVOLGPROCES

Dit inspiratiedocument is bedoeld als inspiratie- en com-
municatiemiddel om creativiteit, gemeenschappelĳke 
beelden en een gedragen perspectief op de locatie te 
stimuleren. Met het document willen wĳ verleiden, ver-
binden en ontwikkelingen aan de westelĳke entree van 
de binnenstad stimuleren. Het document verbeeldt onze 
ambities voor het gebied van Creatieve Corridor. Het 
inspiratiedocument is dan ook geen blauwdruk voor de 
toekomst. Maar wil kansen en ontwikkelingen uitlokken. 

Door de verschillende kansen in het gebied in samen-
hang in kaart te brengen worden partĳen en ontwik-
kelingen aan elkaar gekoppeld en wordt de collectieve 
waarde van het gebied gecommuniceerd. Het inspira-
tiedocument dient als verleiding voor partĳen, onderne-
mers, bewoners. Om hen en onszelf uit te dagen om aan 
de slag te gaan. Het moet nieuwe initiatieven uitlokken, 
ideeën verbinden. Verleiden tot meedoen aan de ontwik-
kelen van een dynamische entree van Arnhem. 

CREATIEVE CORRIDOR
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Oude Amersfoortseweg 123
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telefoon
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e-mail  
Creatievecorridor@karresenbrands.nl

website  
www.karresenbrands.nl


