creatieve corridor - roermondsplein en omgeving
STRUCTUURONTWERP - 19.05.2017

BURO POELMANS REESINK LANDSCHAPSARCHITECTUUR

creatieve corridor - Roermondsplein en
omgeving
structuurONTWERP - 19.05.2017
Inhoud
Deel 2 Ontwikkelingskader

Inleiding
Gebied ‘Creatieve Corridor’			
Inspiratiedocument Creatieve Corridor		
Visie Rijnkade					
Roermondsplein en omgeving			

4
5
6
7

Deel 1 Landschappelijke visie
Historie Roermondsplein			
Het kunstwerk ‘De Blauwe Golven’		
Verbetering van de hoofdinfrastructuur		
Looproute Creatieve Corridor			
Fietsroutes					
Opgave						
Concept					
Landschappelijke visie				
Routes voor langzaam verkeer			
Plinten en dwarsverbindingen			
Belangrijke zichtlijnen				
Zicht op het Rietveldgebouw van ArtEZ		
Zonering beplanting				

9
10
11
12
13
14
16
18
20
21
22
23
24

Kader voor organisch ontwikkelen		
Showroom 2.0					
Paviljoen					
Urban sports en spel onder de brug		
Principedoorsnede Oude Kraan			
Skatevoorzieningen				
Hoogwaardige cityparking			
Evenementenlocatie				
Projectfasering					

26
27
28
28
29
30
31
32
35

Bijlage
Principe doorsnede AA’				
Principe doorsnede BB’				
Principe doorsnede CC’				

36
38
40

Colofon
Dit structuurontwerp is in opdracht van Gemeente Arnhem gemaakt door Buro Poelmans Reesink
Landschapsarchitectuur en in nauwe samenwerking met de opdrachtgever tot stand gekomen.
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Zijpendaalseweg 29 6814 CC Arnhem

026 4453915 www.poelmansreesink.nl
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Inleiding
Gebied ‘Creatieve Corridor’
De omgeving van het Roermondsplein, de Blauwe
Golven en de Mandelabrug wordt onderdeel van een
aantrekkelijke verbinding, de Creatieve Corridor.
Deze Creatieve Corridor ontsluit de culturele
programmering en verstekt de relatie tussen de
binnenstad met de omliggende wijken.

Voor dit gebied is begin 2017 het Inspiratiedocument
Creatieve Corridor opgesteld door bureau Karres
+ Brands. Dit document vormt de basis voor de
uitwerking van het plangebied Roermondsplein. In
2016 is door Bureau Harro een inspirerende schets
gemaakt voor de nieuwe locatie van Showroom

Het plangebied Roermondsplein e.o. binnen de grotere context (met de nieuwe infrastructuur).
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2.0 onder de brug en een groene inrichting van de
huidige ‘Blauwe Golven’. In 2014 heeft de gemeente
samen met ons bureau een visie gemaakt voor de
Rijnkade. Al deze documenten hebben bijgedragen
aan de doorontwikkeling van het ontwerp voor deze
locatie.

Inspiratiedocument Creatieve Corridor

Studie locatie CASA

De Groene Golven - Buro Harro 2016.

Inspiratiedocument Creatieve Corridor Arnhem - januari 2017 - Karres + Brands.

Nieuwe locatie CASA - Buro Harro 2016.
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Visie Rijnkade

Schema hoge kade.

Impressie groene balkon Nelson Mandelabrug.
Schema lage kade.

Impressie groene balkon John Frostbrug.

Visie Rijnkade - Gemeente Arnhem en Buro Poelmans Reesink 2014.
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Roermondsplein en omgeving
Het structuurontwerp Creatieve Corridor Roermondsplein en omgeving bestaat uit een
ontwerp voor het gebied van en rondom de
huidige ‘Blauwe Golven’. Een gebied dat zich
uitstrekt tussen de Oude Kraan aan de noordzijde
en de Rijnkade / Boterdijk aan de zuidzijde, de
ventweg Roermondsplein aan de oostzijde en het
academiegebouw van ArtEZ aan de westzijde. Het
is een ontwerp op hoofdlijnen dat is aangevuld
met de beschrijving van diverse ambities voor in
de (nabije) toekomst. Aanleiding voor de opgave
is de reconstructie van het verkeersontwerp dat op
korte termijn wordt uitgevoerd. De herziening van
de verkeersstructuur is dermate ingrijpend dat er
een visie is opgesteld voor de herinrichting van het
gehele plangebied.

Academiegebouw ArtEZ

Boterdijk
Oude Kraan

Rijnkade

Ventweg
Roermondsplein

Plangebied Roermondsplein e.o. met de huidige infrastructuur opgerekt tussen ArtEZ aan de westzijde en Rozet aan de oostzijde.
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deel 1

landscHappeliJKe visie
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Historie Roermondsplein
Het Roermondsplein ligt op de plek van de oude
haven. Na de Tweede Wereldoorlog is de haven
gedempt en opgevuld met materiaal dat vrijkwam bij
de wederopbouw van de binnenstad. In de jaren ’70
zijn de huidige Blauwe Golven aangelegd.

1649

Scheepstimmerwerf in de Oude Haven 1880.

Oude Haven omstreeks 1920.

Kaart gebaseerd op een kaart uit 1649 - hierop is de oude haven en de stadswal te zien.
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Het kunstwerk ‘De Blauwe Golven’
Het kunstwerk ‘De Blauwe Golven’ is in de jaren ’70
ontworpen door Peter Struycken. De landschappelijke
inpassing van het kunstwerk is ontworpen door het
toenmalige bureau Buys & Van der Vliet. Het kunstwerk vormt
één geheel met de landschappelijke ingrepen zoals de hagen,
keermuren en de fontein.
In het recente verleden zijn er al een aantal aanpassingen aan
het kunstwerk gedaan. Met name in de oostflank zijn muren
verwijderd en zijn enkele rijbanen opgeheven.

De hagen.

De golvende bestrating en de fontein.

Nieuwe bestrating Blauwe Golven
Muurtjes zijn omgevormd naar gras

Muurtjes verwijderd

De functie van rijweg is verdwenen,
deels omgevord naar gras
Het totale kunstwerk: de blauwe golven, de hagen, de muurtjes en de fontein.
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Veranderingen die hebben plaatsgevonden aan het kunstwerk.

Verbetering van de hoofdinfrastructuur
De hoofdinfrastructuur wordt vereenvoudigd.
De huidige lus in de aansluiting vanaf Arnhem
Centraal en vanaf de Nelson Mandelabrug richting
de Weerdjesstraat wordt verwijderd. Daarnaast
wordt de aansluiting vanaf Arnhem Centraal
richting Oosterbeek naar het zuiden verplaatst
en gecombineerd met de tegenrichting. Door
deze wijzigingen kan er veel asfalt in het gebied
worden opgeruimd en ontstaat er ruimte voor

een nieuwe inrichting. De aanpassingen aan de
hoofdinfrastructuur worden op korte termijn als
fase 1 van de gehele opgave uitgevoerd. Door de
aanpassingen aan de hoofdinfrastructuur wordt een
deel van het kunstwerk De Blauwe Golven aangetast.

Nieuwe route

Huidige route komt te vervallen

De infrastructuur wordt vereenvoudigd, directe verbinding naar oost (centrumring) en west (Oosterbeek).

Het rood gekleurde deel van de golven worden verwijderd en het donkerblauwe deel komt vrij.
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Looproute Creatieve Corridor
Onderaan de stuwwal loopt een wandelroute die
momenteel in slechte staat is. Het is de ambitie
om deze route op te waarderen tot een fraaie
wandelpromenade die de verschillende culturele
instellingen langs de route met elkaar verbindt.
Binnen het plangebied Roermondsplein krijgt

de route vorm door de aanleg van een brede
voetgangerszone langs de gebouwen van Oude
Kraan.

Indicatieve ligging looproute tussen de culturele instellingen in de Creatieve Corridor.
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Fietsroutes
De snelfietsroute van Oosterbeek naar het centrum
van Arnhem loopt door het plangebied (onderdeel
profiel Oude Kraan). De route sluit aan op de Nieuwe
Oeverstraat. Aan de zuidzijde van Onderlangs sluit de
fietsroute aan op de Hoge Kade met een verbinding
naar de Weerdjesstraat en de Rijnkade. Vanaf

Onderlangs wordt ook een verbinding gelegd met de
fietsroute over de lage kade (via de Boterdijk).

Snelfietsroute - Nieuwe en Oude Oeverstraat
Hoge kade
Weertjesstraat
Lage kade

Overzicht diverse fietsroutes van oost naar west.
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Opgave
De opgave is het realiseren van een aantrekkelijke
entree voor de binnenstad van Arnhem. Een gebied
waar ontmoeting en verbinding plaatsvindt, reuring
en dynamiek in een al energieke omgeving. De
betekenis van de plek kan worden vergroot voor
zowel de verbinding oost - west als de verbinding
noord - zuid. Door de aanwezigheid van de brug
met bijhorende infrastructuur is het plangebied
moeilijk leesbaar als één geheel. De opgave richt
zich enerzijds op het brengen van meer eenheid in
het totale gebied (landschappelijke opgave) maar
anderzijds worden er ook specifieke uitspraken
gedaan over drie te onderscheiden deelgebieden
(programmatische opgave).
Herindeling ruimte aan de randen
De ruimte in het profiel voor Oude Kraan aan de
noordzijde en Roermondsplein aan de oostzijde
wordt aanzienlijk vergroot. Dat komt ten goede aan
de ruimte voor langzaam verkeer en daarnaast kan
de verblijfskwaliteit daardoor aanzienlijk worden
verbeterd. Ook de aansluiting van het plangebied
op de lage kade aan de zuidzijde krijgt aandacht.
Waterschap Rijn en IJssel gaat aanpassingen doen
aan de waterkering waardoor er betere connecties te
maken zijn tussen de hoge en lage kade.

Herindeling ruimte onder de brug
Een groot deel van de ruimte op het Roermondsplein
bevindt zich onder de brug en aansluitend onder
de fly-over richting Oosterbeek. In totaal is ca. 1,3
ha. van het plangebied overkapt. In dit deel van het
plangebied kunnen geen planten groeien. Met name
door een tekort aan water (de lichttoetreding is nog
redelijk) krijgt begroeiing geen kans. Onder het dek
wordt een gevarieerd programma ondergebracht; van
parkeren tot paviljoens en ruimte voor urban sports.
Herindeling ruimte in het centrum
Het hart van het plangebied is niet toegankelijk
voor publiek. Dit is de ruimte waar momenteel
de grote fontein is gesitueerd. De ruimte ligt
opgesloten tussen de verschillende wegen en is niet
of nauwelijks bereikbaar voor voetgangers. Daarom
ligt het voor de hand deze ruimte een natuurlijke
inpassing te geven. Ook heeft het gebied veel
potentie voor waterberging.
Herindeling ruimte aan de randen.

Roermondsplein.
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Oude kraan.

Herinrichting ruimte onder de brug: er is een oppervlakte van 13.700 m2 onder de brugdelen aanwezig. Het totale
oppervlakte van het Roermondsplein is 70.600 m2; 20% van het Roermondsplein is overdekt door de brug.

Herindeling ruimte in het centrum.

Parkeren onder de viaducten.

De ‘golven’ lopen onder de viaducten door.

Robuuste constructies.

De fontein in het centrum, direct na aanleg in 1977.
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Concept
Rondom Roermondsplein komen drie structuren
samen. De singelstructuur richting de Rijnkade,
de creatieve corridor van de binnenstad richting
Museum Arnhem en de Rijnkade zelf als dragende
structuur voor het centrum van de stad. Het nieuwe
landschapsontwerp voor het Roermondsplein
speelt in op alle drie de structuren. Binnen het
plangebied ontstaat door de vereenvoudiging van het
verkeersontwerp ruimte om alle drie de structuren te
versterken en uit te breiden. Het landschapsontwerp
van het plangebied staat daarbij niet op zichzelf maar
is (als vanzelfsprekend) onderdeel van een groter
geheel.
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De Creative Corridor - zone om te verblijven.

De Creative Corridor - breed trottoir (wandelpromenade) met aansluitend het park.

Rijnkade - Roermondsplein en de Rijn verbinden.

Doorzetten van de stadssingel.
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Landschappelijke visie
Het is de ambitie om van het Roermondsplein een
waardige stadsentree van de Arnhemse binnenstad
te maken. De brug heeft met zijn landhoofd en flyovers veel impact op het gebied. Dit vraagt om een
robuust landschapsontwerp dat opgewassen is tegen
de maat en schaal van de vele betonconstructies
behorende bij de brug. Het landschapsontwerp vormt
een kader waarbinnen allerlei ontwikkelingen (nu
en in de toekomst) mogelijk zijn. Zie hiervoor de
alinea ‘Kader voor het organisch ontwikkelen van
het gebied’. Het landschapsontwerp bestaat uit
een aantal componenten die samen het park vorm

Plankaart Structuurvisie.
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Parkheuvel en groene kade
geven. Een park als groene verbinding tussen de
singel en de Rijn en een park als verlengstuk van
de groene stuwwal rondom Museum Arnhem en
ArtEZ. Voor de componenten van het park worden
in deze structuurvisie een eerste aanzet gedaan. Er
worden referentiebeelden getoond en ook zijn er
al een aantal ruimtelijke impressies gemaakt. Deze
impressies tonen de ambitie voor het gebied en de
onderlinge samenhang tussen de componenten.
Het is nadrukkelijk nog geen uitgewerkt ontwerp
daar dienen nog de nodige stappen in te worden
gemaakt.

Aan weerszijden van de Nelson Mandelabrug
wordt in plaats van een kademuur een groen talud
aangelegd. Hierdoor wordt de singel letterlijk
met de lage kade verbonden. Er ontstaat een
groene aansluiting die lijkt op het ‘Groene Balkon’
tussen het informatiecentrum ‘Airborne at the
Bridge’ en de John Frostbrug. Dit nieuwe groene
balkon wordt samen met Waterschap Rijn en IJssel
ontwikkelt in het kader van het verbeteren van de
hoogwaterkering ter hoogte van de binnenstad.
In aansluiting op het nieuwe groene talud wordt

een parkheuvel aangelegd binnen de ‘krul van de
brug’. De parkheuvel vormt de spil van het park.
Vanuit alle zijden is er zicht op de heuvel en de
nieuwe parkeerplaats wordt in de heuvel ingepast.
De parkheuvel heeft aan de oostzijde van de brug
een hoogte van ca. 4 a 5 meter en aan de westzijde
ca. 1,5 meter zodat de auto’s aan het zicht worden
onttrokken zonder dat de sociale veiligheid in het
geding is.

promenade en bloesemroute

centrale vijver

rhododendronvallei

Uitkijkpunt

De snelfietsroute van Oosterbeek naar Arnhem
wordt ter hoogte van Oude Kraan uitgevoerd als
een fietsweg waarop bestemmingsverkeer te gast
is. Langs de weg kan ook geparkeerd worden. De
route ligt vrij in het landschap en langs de plint van
de gebouwen ontstaat ruimte voor de aanleg van
een brede wandelpromenade vanaf de binnenstad
(Rozet) richting ArtEZ en Museum Arnhem. De
huidige bomen langs de route bestaan hoofdzakelijk
uit platanen en zijn wat eentonig in aanblik. De
nieuwe bomen die worden toegevoegd bevatten
meer kleur. Wij stellen ons een route van wilde
kersen voor richting het museum. Enerzijds wordt de
link gelegd met de bloesem van fruitbomen in het
gebied aan de overzijde van de rivier anderzijds krijgt
de wandelroute richting het museum een kleurrijk
accent.

In het centrum van het gebied liggen op de plek van
de huidige fontein volop kansen voor de realisatie
van een waterberging. Dit kan bijvoorbeeld in de
vorm van een natuurlijke vijver. Dit gebied binnen
de ‘krul van wegen’ is niet voor voetgangers
toegankelijk. Het waterwerk kan dienst doen als
retentievijver voor de infiltratie van overtollig
regenwater uit de singel en de binnenstad. De
groene taluds van de vijver sluiten aan op de
geaccidenteerde parkaanleg in het overige gebied.

Het laagste punt onder de fly-over biedt kansen
om ingericht te worden als een vallei met
Rhododendrons. Het is mogelijk om het huidige
voetpad (inclusief de oversteek Roermondsplein)
te verleggen zodat het uitkijkpunt ten zuiden van
Onderlangs bereikt kan worden en toegankelijk wordt
gemaakt.

Het bestaande uitkijkpunt ten westen van de brug
heeft potentie om meer open en toegankelijk te
worden. Vanaf deze plek is er een panoramisch
uitzicht op de rivier en de stuwwal. Dit is een
uitgelezen plek om in de toekomst een paviljoen te
ontwikkelen. Bij de bouw van een paviljoen worden
de bestaande keermuren en trappen vervangen en/
of opgeschoond.

Promenade en bloesemroute
Rhododendronvallei

Uitkijkpunt

Centrale vijver

Parkheuvel en groene kade

Referentie bloesemroute.

Referentie Rhododendronvallei.

Parkelementen.
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Routes voor langzaam verkeer

Voetganger
Fietser

Overzicht routes voor langzaam verkeer.

Roermondsplein.
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Oude Kraan.

Plinten en dwarsverbindingen

Overzicht plinten en dwarsverbindingen in het gebied.

Rhododendronvallei.
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Belangrijke zichtlijnen

Overzicht zichtlijnen.

Zicht vanaf Roermondsplein op de rivier.
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Zicht op het Rietveldgebouw van ArtEZ

Het Rietveldgebouw in de zichtlijn vanaf diverse routes.

Zicht op het academiegebouw.
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Zonering beplanting

Natuurlijk

Cultuurlijk: gemaaide gazons met traptreden (naar de Rijn).

Cultuurlijk

Cultuurlijk: vaste planten langs de wandelroutes.

Natuurlijk: de beplanting verhoudt zich tot de maat van de infrastructuur.
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Natuurlijk: met maaibeheer onderscheid maken tussen gazon en bloemenweide.

deel 2

ontWiKKelingsKader
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Ontwikkelingskader
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Binnen het landschappelijke kader dat in dit
structuurontwerp wordt beschreven is er veel ruimte
voor toekomstige ontwikkelingen. Met name de
programmastrip onder de fly-over van de brug
parallel aan Onderlangs biedt ruimte voor een
flexibele invulling. Momenteel wordt onderzocht of
in de strip een nieuwe huisvesting voor Showroom
gesitueerd kan worden (zie alinea ‘Showroom 2.0’)
en is er de wens om een hoogwaardig skatepark aan
te leggen. Maar er is voldoende ruimte om meerdere
paviljoens te bouwen met de fly-over als gezamenlijk
dak. De programmastrip heeft een prima connectie
met Coehoorn Centraal en heeft een strategische

ligging aan de route vanuit de binnenstad richting
ArtEZ en Museum Arnhem (Creatieve Corridor).
Het talud onder de brug biedt ruimte aan een
amfitheater maar daarnaast is er nog veel ruimte om
programma toe te voegen. Wel met de kanttekening
dat de locatie in de primaire waterkering ligt en een
deel van het talud met hoogwater onder water komt
te staan.

Paviljoen met uitzicht over de Rijn.

Mogelijke programmaonderdelen.

De uitkijkplek leent zich perfect voor het bouwen van
een paviljoen met uitzicht op de rivier en de stuwwal
richting Oosterbeek. In het landschappelijke kader
wordt de looproute van Onderlangs naar de heuvel

verbeterd zodat de toegankelijkheid geoptimaliseerd
wordt. Ook wordt de verbinding met de hoge kade
(fietsroute) in de toekomst beter in de parkaanleg
verankerd.
Er worden in dit hoofdstuk een aantal concrete
voorstellen gedaan (Showroom 2.0, hoogwaardige
cityparking etc.) aangevuld met een aantal wensen
voor de toekomst (meer paviljoens onder de brug,
skatepark etc.)

showroom 2.0
Binnen de strip onder de fly-over van de brug parallel
aan Oude Kraan is aan de westzijde een plek gekozen
om Showroom 2.0 te kunnen ontwikkelen. De
overige deel van de strip is nog vrij voor toekomstige
ontwikkelingen (paviljoens, skatevoorzieningen
etc.). Het paviljoen van Showroom 2.0 wordt door
DTO ontwikkeld en gebouwd door glazen wanden op
te richten met de fly-over als plafond en dak. Door
de strategische ligging van het paviljoen aan de
westzijde van de strip ontstaat er vanuit Showroom
2.0 zicht op de rhododendronvallei en de route naar
de uitkijkplek. Voetpaden in het park verbinden het
paviljoen met de brede promenade aan Onderlangs
en richting Coehoorn Centraal.

De uitkijkheuvel leent zich perfect voor het bouwen
van een paviljoen met uitzicht op de rivier en de
stuwwal richting Oosterbeek. In het landschappelijke
kader wordt de looproute van Onderlangs naar de
uitkijkheuvel verbeterd zodat de toegankelijkheid
geoptimaliseerd wordt. Ook wordt de verbinding met
de hoge kade (fietsroute) in de toekomst beter in de
parkaanleg verankerd.

Plattegrond strip onder de ﬂy-over met de beoogde locatie voor Showroom 2.0.

Impressie skatebaan en meerdere paviljoens onder de brug.
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Paviljoens

Urban sports en spel onder de brug

Referenties paviljoen.

Referenties urban sports en spel.

principe-doorsnede oude Kraan met skatebaan

Schaal 1:200
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Skatevoorzieningen
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Hoogwaardige cityparking
Aan de centrumring komt een nieuw hoogwaardig
parkeerterrein te liggen voor ca. 120 parkeerplaatsen.
De parkeervoorziening wordt geheel onder het
breedste deel van de fly-over van de brug gesitueerd
en is daardoor goed in te passen in het park. De
entreeweg heeft een directe ontsluiting op de
Weerdjesstraat en de parkeerplaats heeft daarmee
een volwaardige aansluiting op de centrumring. De
parkeervoorziening kan op deze wijze opgenomen

worden op het parkeerverwijssysteem van de
centrumring. De fly-over heeft op deze locatie een
dusdanige hoogte dat het in de toekomst mogelijk
is om door middel van het bouwen van een éénlaags parkeerdek een uitbreiding van het aantal
parkeerplaatsen te maken met ca. 80 plaatsen. Ook
is het mogelijk om een directe verbinding te maken
met de parkeerplaatsen op de lage kade en de
parkeerplaats aan de Boterdijk.

Centrumring

120 P

Entreeweg

Mogelijke verbinding P - Boterdijk

Mogelijke verbinding P - Rijnkade

Overzicht parkeerterrein onder de brug.
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Evenementenlocatie
Het nieuwe parkeerterrein is in combinatie met
het naastgelegen talud naar de Rijnkade ook
geschikt als evenemententerrein. De plek past
als evenementenlocatie perfect in het rondje
Trans, Nieuwstraat, Rijnkade (lage kade) en
Roermondsplein. Op het nieuw aan te leggen groene
talud naar de Rijnkade wordt de strook onder de brug
verhard en voorzien van traptreden. De plek krijgt
daarmee vorm als amfitheater; met de rivier en de
magistrale constructie van de brug als vergezicht.
Voor grotere evenementen is er binnen de Creatieve
Corridor in de toekomst ook ruimte beschikbaar op de
grasvelden bij Onderlangs ten westen van ArtEZ.

Rijnkade met groen balkon.
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Het groene balkon tijdens evenementen.

overzicht evenementenlocaties
in en rond de binnenstad

onderlangs
9000 m2

trans

4500 m2

markt

8000 m2

roermondsplein

rand cobercoterrein

9000 m2

9000 m2

lage rijnkade
11000 m2

stadsblokken - meinerswijk
30000 m2
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Project fasering

GEFINANCIERD
1. Verkeerskundige aanpassingen
2. Aansluiting op bestaande infrastructuur

PROJECTVOORSTELLEN
3. Cityparking
4. Showroom 2.0
5. Plint Oude Kraan
6. Zone Urban Sports

AMBITIE
7. Rhododendronvallei
8. Waterberging
9. Groen balkon
10. Corridor richting Museum Arnhem
11. Uitkijkpunt
12. Overige paviljoens
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Bijlage: Principe doorsnede AA’

A
Schaal 1:200
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a’

a

a’
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Bijlage: Principe doorsnede BB’

B
Schaal 1:200
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B’

B

B’
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Bijlage: Principe doorsnede CC’

C
Schaal 1:200
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c’

c

c’
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BURO POELMANS REESINK LANDSCHAPSARCHITECTUUR

Zijpendaalseweg 29 6814 CC Arnhem

026 4453915 www.poelmansreesink.nl

