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Geachte voorzitter en leden, 

 

 

In april 2016 stuurden wij u een brief over de mogelijke ontwikkelingen in het gebied rondom het 

Roermondsplein en de Nelson Mandelabrug, ook wel de creatieve corridor genoemd. 

Het gebied in de omgeving van het Roermondsplein de Blauwe Golven, Oude Kraan en de 

Mandelabrug heeft iets bijzonders. Het ligt aan de Rijn, de Binnenstad, Coehoorn, de 

weg naar Museum Arnhem en ArtEZ en vormt daarmee de entree van de binnenstad. Een kansrijke plek 

die verbindingen kan leggen, maar die echter op dit moment juist een barricade is. Een hindernis die een 

gezonde doorstroming van het ene naar het andere vitale stuk Arnhem blokkeert. Het versteende 

gedeelte is 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. Dit draagt, samen met de 

ontwikkelingen in de zuidelijke binnenstad, bij aan het versterken van de binnenstad tot een gebied waar 

beleven en verblijven centraal staan. 

 

In de raadsbrief kondigden wij aan te werken aan een inspiratiedocument voor het gebied. Ook 

kondigden we aan dat we onze gesprekken met provincie over de kansen en potenties in het gebied 

zouden voortzetten in het kader van de investeringsagenda Arnhem – Nijmegen. 

In deze brief laten we zien waar we nu staan en informeren we over de voortgang van het totale proces. 

 

Inspiratiedocument Creatieve Corridor 

In april 2016 werd in de brief gesproken over een potentiekaart. Een kaart of een document waarin in één 

oogopslag de kansen van het gebied zichtbaar worden gemaakt. U treft het inspiratiedocument als bijlage 

bij deze brief aan. In het document sluiten we aan bij de werkwijze zoals we vanuit de zuidelijke 

binnenstad kennen. We werken niet met een vastomlijnd eindplan, maar bieden flexibiliteit, waardoor 

kansen die zich voordoen, kunnen worden verzilverd. We ontwikkelen het gebied stap voor stap en gaan 

uit van hergebruik van ruimte die al decennia lang in gebruik en bebouwd is. Het doel van het 

inspiratiedocument is partners, partijen en organisaties in het gebied verbinden en verleiden om mee te 

doen aan deze ambities zoals wij, maar ook zij, die voor het gebied zien.   

 

Aan de gemeenteraad 
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Initiatieven 

Voor de ontwikkeling van de creatieve corridor dienen zich nu een groot aantal kansen en mogelijkheden 

aan die steeds concreter worden en die we ook in het kader van de investeringsagenda Arnhem-

Nijmegen hebben opgenomen als kansrijke initiatieven. 

 We gaan ruimte creëren voor meer kwaliteit van de openbare ruimte, programma voor sport, 

maakindustrie, creatieve economie en cultuur en vergroening van het gebied door de 

infrastructuur rondom het Roermondsplein te beperken, simpeler en eenvoudiger te maken 

(ontknoping van het Roermondsplein) met als doel het gebied te laten transformeren tot een 

waardige entree van onze bruisende binnenstad. 

 Door beperking en versimpeling van de infrastructuur kunnen we de singelstructuur af maken en 

het gebied tussen binnenstad en museum vergroenen waardoor naast een verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit een aangenaam verblijfsklimaat ontstaat.  

 Er ontstaat een coalitie van ArtEZ / DTO / Casa / Coehoorn en mogelijk Alliander voor 

placemaking en programmering in delen van het gebied dat begint bij Rozet en doorloopt via 

Roermondsplein naar Coehoorn Centraal, Arnhem Centraal, ArtEZ, de Rijn en tot en met het 

Museum Arnhem. Meest concreet hiervan is de wens voor herhuisvesting van CASA/ Showroom 

onder het bruggedeelte aan de Oude Kraan. Wij zijn met DtO concreet aan het onderzoeken of 

en onder welke condities zij hier een Showroom 2.0 kunnen realiseren. 

 Het Waterschap Rijn & IJssel is gestart met het maken van kadeversterkingsplannen uit het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit biedt grote kansen voor het aansluiten van de groene 

singels op de lage kade en de Rijn. Zij zijn dan ook een belangrijke partner in dit gebied.  

 Zoals u in de Raadbrief van 13 december 2016 hebt kunnen lezen, staan we voor de volgende 

stap in de doorontwikkeling van het project en gebied Coehoorn. We zoeken een geheel nieuwe 

ontwikkelingsstrategie voor een financiële en duurzame doorontwikkeling en verder gaan dan het 

bestaande model. De uitkomsten hiervan kunnen kansen bieden voor de creatieve corridor. 

 Via Campus Coehoorn kunnen we een unieke en voor de stad erg belangrijke kennisinstelling, 

met een sterk internationaal profiel intensiever verbinden met de stad, waarbij in het gebied 

tussen Coehoorn en binnenstad allerlei zaken zoals studentenhuisvesting, leer en studieplekken, 

jong, experimenteel en innovatief ondernemerschap een plek kan krijgen.  

 ArtEZ heeft ideeën om (mogelijk samen met het museum) een expositieruimte in het gebied in te 

richten. 

 Het Museum Arnhem wordt vernieuwd en uitgebreid. De vernieuwing van het museum biedt 

kansen om een betere ruimtelijke, visuele en functionele relatie tussen het Museum en de 

binnenstad te ontwikkelen (zowel aan de kant van de Oude Kraan / Onderlangs als aan de kant 

van de Utrechtseweg).  

 Kleinere initiatieven die het gebied raken zijn: herstel fietsroute langs de Oude Kraan (Bergstraat 

tot Wolvengang) / aanleg snelfietsroute Wageningen Arnhem langs de Oude Kraan / initiatieven 

van ontwikkelaars / eigenaren uit het gebied (concreet Oude Kraan 72-74). 

 We onderzoeken met partners uit de stad de mogelijkheden voor een kunstmijl, outdoorsport, 

zoals wandklimmen tegen brugpijlers, skaten of reuzeschommels aan de brug. We sluiten aan bij 
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de energie in het gebied en onderzoeken de kansen die zich aandienen, zowel ruimtelijk als 

financieel.  

 

De gesprekken die we over onze beelden en wensen hebben gevoerd met de provincie in het kader van 

de investeringsagenda Arnhem-Nijmegen hebben geleid tot de toekenning van een subsidie om te komen 

tot een eerste stap in de ontknoping van het versteende Roermondsplein. Gedeputeerde Staten hebben 

recent ingestemd en naar verwachting zal Provinciale Staten op 12 april de weg openzetten voor het 

toekennen van een tweede subsidie aan dit gebied. 

Hiermee zetten we een forse stap in het toevoegen van kwaliteit en ruimte in het gebied. Waardoor de 

hindernis die een gezonde doorstroming van het ene naar het andere vitale stuk Arnhem blokkeert, 

aangepakt wordt. En het gebied - dat nu nog als het ware een soort prop is in een flessenhals - gaat 

functioneren als waardige entree van onze bruisende binnenstad, maar ook in de verbinding tussen oost - 

west (binnenstad/Rozet -  Onderlangs / station - Utrechtseweg) en noord - zuid (verbinding met de Rijn).  

 

De nu ingezette ontwikkelingen zullen zeker invloed hebben op het parkeren in het gebied. De huidige 

situatie biedt niet de kwaliteit die bij een gastvrije ontvangst van onze binnenstad hoort. De 

ontwikkelingen in deze zone bieden kansen om de kwaliteit van het parkeren hier te verbeteren en een 

goed bronpunt voor onze binnenstad te vormen. 

 

Financiën 

De aanpak van dit gebied is opgenomen in de projectbeschrijving van de Zuidelijke Binnenstad. Op basis 

daarvan is subsidie verworven voor het gebied. Dit is verwerkt in de grondexploitatie van de Zuidelijke 

Binnenstad. Indien zich kansen voordoen met financiële consequenties dan worden deze uiteraard aan u 

voorgelegd en vervolgens in de grondexploitatie verwerkt. Naar verwachting zal de eerstvolgende stap in 

het gebied met een extra subsidie van de provincie in het kader van de investeringsagenda Arnhem - 

Nijmegen reeds op korte termijn worden gezet en in bij de vaststelling van de Financiële Jaarrapportage 

Projecten worden meegenomen.  

 

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

de secretaris,                                            de burgemeester, 

 

 

 

 

 

Bijlage(n) 

 Inspiratiedocument Creatieve Corridor 


