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3 De Arnhemse Binnenstad

Binnensteden moeten zich voortdurend aanpassen aan de wensen van consumenten, 

investeerders, bewoners en ondernemers. Voorwaarde voor succes is in mijn ogen een hechte 

samenwerking tussen alle betrokkenen. Wat dat betreft zijn we in Arnhem op de goede weg. De 

oprichting van Platform Binnenstad Arnhem (PBA) en de bewonersvereniging 6811 zijn daarvan 

goede voorbeelden. Partijen weten elkaar steeds beter en sneller te vinden. Het doel, Arnhem 

terug in de top 10 van meeste aantrekkelijke binnensteden, is volstrekt helder. Dat is een stevige 

opgave, die alleen slaagt als we echt samenwerken. Die samenwerking hebben we onlangs 

bevestigd met het tekenen van de Retaildeal. 

Natuurlijk kijken bezoekers en ondernemers ook naar de gemeente. Een verantwoordelijkheid 

die we als gemeente ook nadrukkelijk oppakken. We investeren in de openbare ruimte, in 

evenementen en in openbare voorzieningen, zoals het station, de bibliotheek, de Eusebiuskerk 

of het informatiecentrum Slag om Arnhem. En we werken met alle partijen samen om de stad 

aantrekkelijker te maken. 

Het belang van een goede binnenstad voor de economische ontwikkeling van de regio is groot. 

Mooie winkels, leuke evenementen en een rijk aanbod van cultuur zijn daarbij van groot belang. 

In het gemeentelijk beleid krijgt de binnenstad om die reden alle aandacht. De nota over het 

bestrijden van leegstand en herijkte detailhandelsbeleid zijn voorbeelden. Ook in onze regionale 

en landelijke investeringsagenda’s neemt de binnenstad een prominente positie in.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat Arnhem haar ambitie om terug te keren in de top tien van 

meest aantrekkelijke binnensteden kan waarmaken. Dat lukt alleen door het tonen van lef en door 

soms onconventionele maatregelen te nemen. Het stadsbestuur staat open voor inspirerende 

plannen en suggesties om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken.  

Ron König

Wethouder 

VOOrWOOrD

Arnhem heeft een binnenstad om trots op te zijn. Dat is het gevoel waarmee ik door de stad 

loop. Niet dat onze binnenstad af is, dat was nooit zo en zal ook nooit zo zijn. De stad verandert 

voortdurend. Inspelen op veranderingen is van alle tijd. Samen met ondernemers werken we volop 

aan het versterken van onze binnenstad en maken haar toekomstbestendig. 

Deze (tussen)rapportage geeft een goed beeld van de talrijke investeringen die zijn gedaan en die 

op dit moment nog volop plaatsvinden in de binnenstad. Ook de buitenwereld ziet dat Arnhem 

investeert in de kwaliteit van de stad. De nominaties en prijzen die we als stad hebben mogen 

ontvangen voor Rozet, het Feestaardvarken en het nieuwe Centraal Station zetten Arnhem ook in 

de rest van de wereld op de kaart.
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De visie op de Arnhemse binnenstad in 2015 had als doel om de richting aan te geven waarvan 

dit college denkt dat de Arnhemse binnenstad zich moet begeven. Grotendeels geïnspireerd op 

initiatieven van Arnhemmers en ook beseffend dat deze nooit volledig af is. Naast een richting 

op basis waarvan het college haar eigen rol wil baseren is het dus tevens een agenda waarmee zij 

verdere gesprekken en samenwerkingsverbanden aan wil gaan met de stad. Er is veel gebeurd, 

maar ook nog steeds veel te doen. We zijn zeker niet klaar.

Deze rapportage is toegezegd aan de gemeenteraad bij vaststelling van de visie in 2015. We kijken 

terug op afgelopen jaar. Wat is er gebeurd en welk effect had dat. We hebben niet de pretentie 

volledig zijn, maar proberen met een aantal illustratieve voorbeelden, de grote lijn te laten zien. 

Hoewel natuurlijk alles met alles samenhangt, zeker in een binnenstad, doen we dit in de terugblik 

aan de hand van een aantal thema’s. Om de koers die we hebben ingezet naar een vitale, bruisende 

en toekomstbestendige binnenstad te verzilveren blijft het noodzakelijk om resultaten kritisch te 

evalueren en op de trends en ontwikkelingen te anticiperen om de juiste vervolgstappen te kunnen 

benoemen. Dat doen we in het laatste deel.

inhOuDsOpgAVeintrODuctie/
leesWijzer
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VertreKpunt

De binnenstad is de huiskamer van de stad en geeft identiteit. Ondanks sterke verstedelijking 

staan binnensteden ook onder druk van mondiale trends als digitalisering en schaalvergroting, met 

als gevolg leegstand en krimp. Dat heeft gevolgen voor de omzetten, de sfeer, maar ook invloed 

op de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Daartoe moeten we ons verhouden. Dit 

vraagt om een transitie in denken en doen. Bedreigingen omzetten in kansen, dat is de opgave 

waar de stad voor staat.

Arnhem heeft in “De Arnhemse Binnenstad 2015” gekozen voor een binnenstad die naast een plek 

om te winkelen, nog meer een plek is om te ontmoeten. Daarvoor zullen we de binnenstad als 

totaal moeten versterken en meebewegen op de transformatie in de retail. Krimp moet ook ruimte 

bieden voor andere functies en innovatief ondernemerschap. De onderscheiden routes, rode (en 

groene) lopers bieden daarmee samen met de entrees kansen voor creativiteit en innovatie. In de 

relatieve luwte rond het kernwinkelgebied ontstaat weer ruimte voor functies die decennia lang 

uit de binnenstad verdringen zijn door retail, zoals wonen, maar ook ambachten en bedrijven in de 

maakindustrie.

Bij deze benadering is inzet nodig van ieder vanuit zijn eigen rol en in veel gevallen ook in 

samenwerking met coalities die de ontwikkeling van de binnenstad sterker maken. Daarbij zetten 

we in op Arnhemse kwaliteiten; historie, groen/blauwe ligging en creativiteit.

De Arnhemse Binnenstad6

(Figuur aangepast nav de vaststelling nota en de aangenomen moties Raad)
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Centrum Centrum Arnhem
op 1 januari 2014 2015 2015
bevolkingssamenstelling:

aantal inwoners 4980 5040 152288

aantal huishoudens 3641 3699 77959

% niet-westerse allochtonen 13,3 13,8 18,4

mutatiegraad1 29,2 29,3 14,4

fysieke woonomgeving:

aantal woningen 3054 3127 71961

% corporatiebezit 29,5 28,4 38,3

sociale woonomgeving2:

rapportcijfer woonomgeving 7,1 7,1 7,3

rapportcijfer leefbaarheid eigen buurt 7 7 7,2

rapportcijfer voorzieningen in eigen buurt 7,4 7,4 7

% onveiligheidsgevoel in eigen buurt 35 35 26

% achteruitgang verwacht eigen buurt 22 22 19

participatie:

aantal bedrijfsvestigingen3 1530 1460 13440

aantal banen3 18210 17100 99110

% geregistreerde werkzoekenden4 7,4 7,4 8,6

% bijstandsgerechtigden 5,3 5,8 6,4

1  over jaar 2014; % verhouding tussen migratie en bevolkingsomvang
2  onderzoek gehouden in najaar 2013
3  per 1 april 2014
4  per 1 januari 2014

0	  

50000	  

100000	  

150000	  

200000	  

250000	  

300000	  

350000	  

400000	  

2003	   2004	   2007	   2009	   2011	   2013	   2014	   2015	  

Aantal	  bezoekers	  per	  week	  binnenstad	  Arnhem	  



De Arnhemse Binnenstad8

terugbliK
2015

Inleiding
De inzet op de Arnhemse kwaliteit uit “De Arnhemse Binnenstad 2015” is het vertrekpunt 

geweest van onze activiteiten. De uitgangspunten (1) werken aan de ruimtelijke kwaliteit van de 

binnenstad, (2) zorgen voor een gastvrije, bereikbare binnenstad en (3) inzetten op een creatieve 

en aantrekkelijke programmering stonden daarbij centraal. Evenals de overtuiging dat we hier 

alleen successen op kunnen boeken wanneer we werken vanuit ieder zijn rol en in staat zijn om 

vitale coalities te scheppen. 

Op de agenda die hieruit is voortgekomen zijn stappen gemaakt en resultaten behaald die we  

graag voor het voetlicht brengen. Hoewel we benadrukken dat de stad nog niet af is, gebeurt 

er veel in de Arnhemse binnenstad. Compleet over al deze ontwikkelingen zullen wij hierin niet 

kunnen zijn, die pretentie hebben we ook niet. In deze terugblik proberen we wel de illustratieve 

voorbeelden weer te geven, die in totaal een beeld geven van waar we staan met onze binnenstad 

en wat er in het afgelopen jaar is bereikt.  

Kern(winkel)gebied
De historische binnenstad met een compact winkelapparaat vertegenwoordigt een kern-

kwaliteit. Hier is het Arnhems “DNA” zichtbaar en voelbaar door een stevige hoofdas en een 

stegenzwerfmilieu. Het kernwinkelgebied zal verder krimpen met meer nadruk op beleving voor 

een vitale, bruisende en toekomstbestendige binnenstad. In Arnhem is deze trend ook zichtbaar 

met een afname van 2% van het aantal m² winkeloppervlak naar 120.000 m². 

Dat de retailsector onder druk staat als gevolg van o.a. de opkomst van online winkelen, de 

overprogrammering van winkelvastgoed, de economische crisis, vergrijzing werd duidelijk met 

het grote aantal faillissementen van formules in het middensegment. Het gevolg is toenemende 

leegstand. De trend dat de leegstand in de belangrijkste winkelstraten (A- en B- locaties) in 2015 

afneemt, tegenover een stijging van de leegstand in de aanloopstraten (C-locaties) bevestigt het 

beeld dat de compacte binnenstad de toekomst heeft. 

De Arnhemse Binnenstad8
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Om die reden heeft de gemeente op sommige plaatsen op C-locaties in de aanloopstraten de 

functieverandering van winkels naar andere functies dan ook gefaciliteerd.  

Nieuw (innovatief) ondernemerschap

Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op de aantrekkelijkheid van de binnenstad en vragen 

om een vernieuwende en integrale aanpak maar ook om nieuw ondernemerschap. Gelukkig 

hebben we hiervan een prachtig voorbeeld met “de zeven straatjes”. Het schoolvoorbeeld van 

hoe een gebied door een sterke organisatiegraad van ondernemers, samenwerking, innovatief 

ondernemerschap en een faciliterende overheid een transitie heeft doorgemaakt naar een 

florerend gebied. Hier is het prettig verblijven waar bezoekers kunnen struinen door de 

verschillende straatjes met een mooi aanbod en aantrekkelijke programmering.

Ook hebben we in 2015 individuele ondernemers met nieuwe concepten in de binnenstad mogen 

verwelkomen. Hoewel het Colofon in 2014 zijn deuren als boekhandel met veel voordeelboeken 

opende, is deze boekhandel in 2015 uitgegroeid tot een complete boekhandel met een grote 

collectie nieuwe boeken en een afdeling 2ehands- en voordeelboeken. Het Colofon is echter meer: 

door een podium voor kunst en cultuur en conceptstore toe te voegen kan iedereen die iets heeft 

aan te bieden dat raakvlakken heeft met boeken zich binnen Het Colofon manifesteren. 

Daarnaast is ook al het meubilair in Het Colofon te koop en wordt benadrukt dat Het Colofon 

altijd in ontwikkeling is en nooit af zal zijn. Daarmee bewegen de retailers mee op de behoefte uit 

de markt, waarbij het toevoegen van concepten en totaalbeleving de kernwoorden zijn. 

Oppervlakte leegstand per passantenklasse Bron: Strijbosch Thunnissen Research 
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Vitale coalities en ieder zijn eigen rol

Zowel de organisatiegraad in de binnenstad als de samenwerking (ook met de gemeente), zijn 

belangrijke succesfactoren voor een vitale binnenstad. We zijn trots dat na het faillissement van 

Stichting Binnnenstadsmanagement Arnhem mensen zijn opgestaan om de organisatiegraad in 

de binnenstad vol energie nieuw leven in te blazen. Dat is de reden dat de gemeente Arnhem 

intensief heeft samengewerkt met partijen bij het oprichten van de stichting Platform Binnenstad 

Arnhem (PBA). Zoals bekrachtigd in de brief die we in november 2015 stuurde aan het bestuur i.o.  

beschouwen wij de oprichting van PBA als belangrijke stap in de hernieuwde samenwerking. 

PBA heeft ten doel om Arnhem binnen een termijn van 5 jaar weer terug te brengen in de Top 10 

van meest aantrekkelijke binnensteden van Nederland. Met de brede vertegenwoordiging binnen 

PBA (OKA ,CCA, KHN-A, CNA, HORA, VECA, GWA en met de Gemeente, Bewonersplatform 

6811 en RBT-KAN als adviseurs) werken we vanaf 2015 aan een vitale en toekomstbestendige 

binnenstad. Het ondernemersplan dat PBA in 2015 heeft opgesteld is hiervoor de basis. De 

gemeente Arnhem zal PBA helpen te komen tot een uitvoeringsagenda. Deze samenwerking heeft 

al vorm gekregen bij de start van het opstellen van de detailhandels- en horecavisie in 2015. 

De brede coalitie is de kracht van de samenwerking waarin alle partijen vanuit hun eigen rol en 

belang een bijdrage leveren aan  de Arnhemse binnenstad. 

Alle stakeholders zijn vertegenwoordigd in de samenwerking. Het palet werd in 2015 compleet 

gemaakt met de oprichting van:

 

•	 VECA is de Vereniging Eigenaren Citycenter Arnhem, die de belangen van de eigenaren van   

 commercieel vastgoed behartigen en tevens een bijdrage willen leveren aan de integrale    

 visie van de binnenstad en het actueel en actief houden van de gezamenlijke uitvoerings-

 agenda. 

•	 De bewoners van het centrum hebben zich verenigd in Arnhem 6811 en werken aan ideeën en   

 plannen voor verbetering van het woonklimaat in de binnenstad. De grote belangstelling voor   

 het georganiseerde wijkgesprek eind 2015 onder bewoners en ondernemers laat de behoefte 

 aan deze vereniging zien, maar tevens de energie van de partij die in werkgroepen aan thema’s   

 voor de binnenstad werken. 

   Coalities 

Marian Louppen (Cultureel Netwerk Arnhem)

“Willing people make failing systems work. 

Unwilling people make working systems fail.”
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Het versterken van de corridors, die de middeleeuwse binnenstad verbinden met de schil 

eromheen en de omliggende wijken, ziet de gemeente Arnhem als haar belangrijkste opgave in 

de binnenstad. We zetten hoog in op een kwaliteitsslag van de openbare ruimte en we zorgen en 

faciliteren in een creatieve en aantrekkelijke programmering, zodat elke corridor stevig begeleid 

wordt. De basis van deze uitgangspunten is in 2015 ook fysiek zichtbaar geworden. 

rODe lOpers

De Arnhemse Binnenstad12
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   Corridor Arnhem Centraal

In 2015 is de verbinding met de binnenstad 

heringericht en is groen toegevoegd, 

waardoor er nu een waardige verbinding is 

van het station met de binnenstad. Bioscoop 

en horeca zoals Happy Italy brengen reuring 

en dynamiek. Ze trekken veel passanten naar 

de nieuwe route. De nu nog braakliggende 

strook, maakt dat ook veel passanten nog 

voor de oude route kiezen. Daar wordt nu 

aan gewerkt. 

   Corridor met verbinding naar
   Spijker- en modekwartier

Aan het Johnny van Doornplein wordt 

zichtbaar hoe markt en overheid elkaar 

versterken. De marktpartij investeert in 

grootschalige renovatie met een overheid 

die faciliteert in functieverandering en 

aanpak van de openbare ruimte. Met het 

faciliteren van een ondernemer met lef 

is in Arnhem met Topshelf als eerste in 

Nederland het oude V&D pand gevuld. De 

kwaliteit van het gebied wordt versterkt met 

de verbouwing van Musis, de doorsteek van 

de Apeldoornsestraat en de vergroening van 

Velperplein en de singel. Kortom: een mooie 

basis om verder te bouwen aan de verbinding 

met het Spijker- en modekwartier. 

   Marktcorridor/slag om Arnhem

Ontwikkelingen zijn in volle gang met het 

renoveren van het Provinciehuis en de start 

van de herinrichting van de Markt. Er wordt 

voorzien in een prettige en natuurlijke 

verbinding met het voor Arnhem zo 

belangrijke herdenkingstoerisme. De basis 

voor Paviljoen Slag om Arnhem is gelegd. 

Dit paviljoen biedt straks ook een gastvrije 

ontvangst voor de cruisevaart die vanaf deze 

kant de binnenstad benadert.

   Rode lopers 

Caspar Wortmann (VECA)

“Maak mode en design weer zichtbaar in de 

binnenstad. Eigenaren kunnen er mede voor 

zorgen dat kwaliteit niet naar Amsterdam 

hoeft te vertrekken.”
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De luwtegebieden zijn gebieden waar nieuwe en andere functies worden toegevoegd. Wonen, 

maar ook culturele functies die een nieuw bezoekersmotief genereren vinden hier een plek.

Uitgangspunt is dat we luwte als kwaliteit koesteren en alleen activiteiten toevoegen die een 

bijdrage leveren aan de sfeer van het gebied. In de zuidelijke binnenstad is dit uitgangspunt 

aangepakt om bestaand vastgoed te transformeren naar wonen.

trAnsfOrmAtie
en luWtegebieDen

De Arnhemse Binnenstad14
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   Paradijs

Het Paradijs schiet uit de grond en is een 

voorbeeld van de belangstelling voor 

stedelijk wonen. Het toevoegen van 

grondgebonden woningen brengt een 

doelgroep naar de binnenstad die er nu 

nog weinig aan zijn trekken komt. Het is 

een doelgroep die wat te besteden heeft 

en daarmee ook het draagvlak voor de 

voorzieningen in de binnenstad vergroot. 

De komende jaren zal ook bij Bartok, op het 

Kerkplein en aan de Trans gebouwd worden. 

Daarnaast worden heel wat verouderde 

kantoorpanden getransformeerd naar wonen.

De visie van DP6 heeft als titel ‘focus op Eusebius!’ 
Het Kerkplein waar het filmtheater moet komen, is de 
plek van de prominente laatgotische Eusebiuskerk, die 
hèt beeld is van de wederopbouw. Voor de oorlog was 
het gebied rond de kerk bebouwd en was er op de 
plek van het nieuwe Focus een klein straatje: de 
Torensteeg. DP6 brengt deze historische Torensteeg 
terug in het nieuwe gebouw voor het filmtheater. 
Daardoor blijft het zicht op de Eusebius in stand. Ook 
in het gebouw zelf speelt het zicht op de toren een 
belangrijke rol; vanaf de grote publiekstrap die naar de 
zalen leidt is de toren door het glasdak voortdurend 
zichtbaar. De trap ontsluit alle zalen en ook het 
dakterras, waar buiten film gekeken kan worden. 

Het gebouw vormt de schakel tussen de historische 
binnenstad, het naoorlogse gebied en de Rijn. Het 
gedeelte aan de noordzijde is wat lager om zoveel 
mogelijk zon aan de bestaande panden en terrassen 
langs de Broerenstraat te geven. In de gevel wordt 
gebruik gemaakt van klassieke elementen die 
voorkomen in de Arnhemse binnenstad als hoge 
winkelpuien en metselwerk patronen. 

Het gebouw is zodanig ontworpen dat het veel ver-
schillende gebruiksmogelijkheden heeft. Overal zijn 
plekken voor optredens, presentaties, een lezing of 
een tentoonstelling. Zwaar geïsoleerde gevels, zoveel 
mogelijk hergebruik van energie en opwekking van 
energie door groene daken en zonne-energie moeten 
een energieneutraal gebouw opleveren. 

BEVINDINGEN VAN DE BEOORDELINGSCOMMISSIE

De beoordelingscommissie is gecharmeerd van het 
beeld met de Torensteeg en waardeert de wijze 
waarop het gebouw de schakel vormt tussen de 
historische stad en de wederopbouwarchitectuur. 
Mooi ambachtelijk metselwerk geeft een warme sfeer. 
De trap in het gebouw verkleint de schaal. Kleine 
verspringingen in de gevel zorgen voor verfijning van 
het aanzicht. Doordat de gevel aan de noordkant 
lager is, krijgen de omliggende panden aan die zijde 
meer zon. Tevens sluit de lage vloer beter aan op de 
Jansbeek die hier straks stroomt. De logistiek in het 
gebouw is helder, zowel voor het publiek als voor het 
personeel. De horeca kan goed autonoom 
functioneren. Duurzaamheid is zorgvuldig uitgewerkt, 
met de energieneutrale ambitie als uitgangspunt. 
Er wordt optimaal gebruik gemaakt van daglicht o.a. 
door glazen wanden. Verder is gedacht aan klimaat-
maatregelen tegen het opwarmen van de stad, groen 
dak, semi-klimaatwand. Het ontwerp gaat onder zaal 
1, drie meter de grond in, het is niet zeker of dat kan. 
Het concept kan echter ook worden uitgewerkt zonder 
de grond in te gaan. Vanuit stedenbouwkundig oog-
punt had wellicht iets meer gedaan kunnen worden 
met geledingen. Verder moet nog goed gekeken 
worden naar de entree en de kaartverkoop.

Al met al een goed doordachte visie, een sterk plan 
dat tegen een stootje kan, gepresenteerd door een 
ontwerpteam dat zeer vakkundig overkomt.

DP6 architectuurstudio met Stevens van Dijck en ABT Kerkplein / Waterplein Buro Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur

   Jansbeek

De Jansbeek is het symbool van de oorsprong 

van Arnhem en de verbinding met het 

landschap van Sonsbeek enerzijds en de Rijn 

anderzijds. De aanleg start in 2016, waarvoor 

in 2015 met veel enthousiaste gesprekken 

met de stad de ontwerpen gemaakt 

zijn. Door de Jansbeek weer zichtbaar te 

maken in de binnenstad wordt een laag 

toegevoegd aan de stad. De beek verbindt 

de oude stad met de wederopbouw-stad 

en draagt daarmee bij aan de samenhang 

van de Arnhemse binnenstad. Bovendien 

vervult de beek een rol in het bestrijden van 

wateroverlast. De Nieuwstraat wordt het 

toneel van nieuwe bedrijvigheid en wonen 

en wordt daarmee een logische route naar 

de Rijn.

   Focus Filmtheater

Voor Focus Filmtheater is een architect 

geselecteerd en is het bestemmingsplan 

vastgesteld. Volgend jaar zal gestart worden 

met de bouw. Met deze culturele functie 

en de bijbehorende uitstraling krijgt het 

Kerkplein nieuwe betekenis als anker van 

de binnenstad en “stepping stone” naar de 

Rijnkade. 
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   Koningsplein

Eind 2015 is door het college de visie 

Koningsplein vastgesteld. In deze visie 

worden de kansen in beeld gebracht voor de 

verbetering van het gebied. Belangrijk item 

in deze visie is het accommoderen van de 

gezamenlijke ontwikkeling van de omgeving 

van het Stadstheater met Introdans en 

Oostpool. Op dit moment wordt er gewerkt 

aan de haalbaarheidsstudie hiervoor.

  Gele Rijders Plein

Gezien het gegeven dat in alle binnensteden 

het kernwinkelgebied zal gaan krimpen, zal 

ook Arnhem hierin keuzes moeten maken. 

Het liefst met de stad, gekeken vanuit 

logische indelingen. Het Willemsplein 

behoort tot het reuring en dynamiekgebied, 

maar het Gele Rijders Plein zal veeleer 

een mix worden, en verkleuren richting 

“ontmoeten” en stedelijk wonen. 

Binnen de pilots “stedelijke herverkaveling” 

en “ontslakken” werken we samen 

met ondernemers en eigenaren aan de 

transformatiemogelijkheden van het Gele 

Rijdersplein van detailhandel naar meer 

wonen, werken en verblijven.

   Bartok openbare ruimte

Door als gemeente te investeren in de 

openbare ruimte stralen we vertrouwen uit 

in het gebied en lokken we investeringen 

in vastgoed uit. Dat dit werkt, zien we in 

de zuidelijke binnenstad. Zo heeft Portaal 

aangegeven hun eigendom aan de Kleine 

Oord in 2017 te gaan renoveren nu de 

omgeving zo is opgeknapt. Ook op andere 

plekken in de zuidelijke binnenstad zien we 

dat investeringen in de openbare ruimte weer 

nieuwe investeringen uitlokken. En heeft de 

Waag na twee jaar leegstand een nieuwe 

invulling met een ondernemer die weer 

geloof heeft in het gebied door de nieuwste 

plannen. 



De Arnhemse Binnenstad17



De Arnhemse Binnenstad18

Een succesvolle transformatie van panden vraagt om enthousiasme en doorzettingsvermogen bij 

alle partijen die er bij betrokken zijn: initiatiefnemers die voor impulsen en levendigheid zorgen, 

ondernemers met ondernemersgeest, vastgoedeigenaren met durf en realisme en een overheid die 

samenbrengt, faciliteert en regels hanteert in de geest van de wet. Afgelopen jaar hebben we een 

aantal voorbeelden van transformaties in de binnenstad gezien. 

trAnsfOrmAties
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   Transformaties 

Hans Robert van der Doe (DK Makelaars)

“De wereld verandert, verander mee!”

De eerdere transformatie van Holiday Inn heeft als aanjager gefungeerd voor meerdere transformaties 

in de binnenstad.
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  Building 026

Credit Suisse heeft het oude pand van de 

bibliotheek succesvol getransformeerd naar 

een nieuw restaurantconcept, winkelruimte 

en een toekomstbestendig kantorenconcept. 

Deze transformatie heeft een positieve 

impact op de Koningstraat.

   Camelot

Het oude CWI kantoor is aangekocht door 

Camelot en wordt momenteel verbouwd tot 

appartementen. Dit voegt weer woningen en 

daarmee draagvlak en levendigheid aan de 

(zuidelijke) binnenstad toe.

   Loft Weverstraat

De oude dansacademie is door Synchroon 

verbouwd tot aansprekend winkelpand met 

daarboven mooie appartementen. In het 

aansluitende pand wordt Collectiegebouw 

“De Groen” gerealiseerd. Dit geeft een 

positieve impuls aan de Weverstraat.

   ABN Amro-pand

Het oude ABN Amro kantoor op het Gele 

Rijdersplein wordt door dhr. Heijmen 

verbouwd tot appartementen en voegt 

daarmee op deze transformatieplek kwaliteit 

en levendigheid toe aan de binnenstad ook 

buiten winkeluren.

In 2015 en begin 2016 zijn met behulp van het Transformatieteam in de Arnhemse Binnenstad in 

totaal 32.000 m2 succesvol getransformeerd. Het betreft 10 panden. Ongeveer 17.000 m2 (6 panden) 

daarvan is getransformeerd naar wonen. 

Het winkeloppervlak is met 2% afgenomen tot 120.000 m2.
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Horeca wordt naast retail steeds belangrijker voor de beleving van de binnenstad. Zowel in de 

specifieke horecagebieden Korenmarkt en Rijnkade als meer algemeen in het kernwinkelgebied van 

onze binnenstad is goede horeca de drager van verblijfskwaliteit. Een toename van horeca zien we 

bij de entrees van de stad, maar ook steeds vaker op solitaire plekken. Deze ontwikkelingen vragen 

om nieuw beleid. In 2015 zijn we gestart, met hulp en input van stakeholders uit de stad, met het 

vormgeven van de nieuwe horecavisie.  

hOrecAgebieDen
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  Korenmarkt

De Korenmarkt is hét uitgaansgebied van 

Arnhem. Maar de uitstraling en het imago 

van het gebied gaan al jaren achteruit. Het 

gebied heeft diverse problemen, variërend 

van veiligheidsproblemen tot een eenzijdig 

aanbod. Daarnaast wordt de potentie van 

dit karaktervolle en historische deel van het 

centrum niet ten volle benut. Er wordt een 

Toekomstvisie Korenmarkt opgesteld, waarin 

een scenario met concrete actielijnen wordt 

uitgezet om de Korenmarkt en omgeving 

weer een goede toekomst te geven.

   Horeca in kern(winkel)gebied

Dat beleving een kernwoord is voor de 

ontwikkeling van de binnenstad, maakt dat 

horeca een steeds belangrijker onderdeel 

uitmaakt van het kernwinkelgebied. Nieuwe 

aanwinsten als Stan&Co, Happy Italy en 

Osteria Vicini bewijzen dat meer aanbod 

ook meer vraag genereert. Zeker wanneer de 

toevoegingen nieuwe concepten betreffen. 

Blurring, een trend waarbij “traditionele” 

businessmodellen worden gecombineerd tot 

nieuwe concepten brengt een nieuw soort 

ondernemerschap naar de stad, wat leven en 

beleving geeft, maar ook nieuwe zoektochten 

naar hoe met bestaande regelgeving moet 

worden omgegaan. Een zaak als Colofon, 

maar ook WAAR en First Eet zijn mooie 

voorbeelden van nieuwe gewaardeerde 

concepten.

   Rijnkade

De laatste jaren heeft de Rijnkade een 

steeds sterkere positie gekregen als horeca-

concentratie gebied. Zeker bij mooi weer is 

het een flaneergebied waar terrassen op het 

zuiden een heerlijk zonnig plekje bieden. 

Met het terugbrengen van de Jansbeek 

via de Nieuwstraat naar de Rijn, wordt 

de route richting de Rijnkade logischer 

en interessanter. Dit zal de horeca aan de 

Rijnkade verder ten goede komen. Het pontje 

van de Stichting Stadsblokkenwerf dat sinds 

2015 in de zomer de verbinding tussen de 

Noord en Zuid versterkt draagt ook bij aan 

de positieve uitstraling van de Rijnkade. De 

ingrepen die het waterschap in de kade moet 

doen om de kade weer veilig te maken, geven 

mogelijk op korte termijn meekoppelkansen 

voor herinrichting van de hoge kade.
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Basisvoorwaarden voor een goed functionerende binnenstad zijn de thema’s gastvrij, vindbaar 

en bereikbaar. Deze voorwaarden zeggen immers iets over onze basishouding richting bezoekers, 

gebruikers en bewoners van de stad. Een thema dat hoog op de agenda zal blijven staan, daar dit 

belangrijke componenten zijn voor het economisch functioneren van de stad.

gAstVrij, VinDbAAr
en bereiKbAAr
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   Gastvrij, vindbaar en bereikbaar 

Jurriaan de Mol (RBT KAN)

“Visit Arnhem; een gastvrij onthaal met goede informatie op een mooie plek.”
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  Arnhem Centraal

Met de opening van Arnhem Centraal in 

november 2015 zijn de busvoorzieningen 

sterk verbeterd. Niet alleen de wachtruimten 

en perrons zijn verbeterd, maar ook de aan- 

en afrijtijden zijn door de nieuwe inrichting 

bekort.

De oversteek van Arnhem Centraal naar de 

binnenstad en vice versa is heringericht en 

is daarmee duidelijker en aantrekkelijker 

gemaakt. De corridor is echter nog niet af. 

Het station zelf wint prijs na prijs en is een 

prachtig icoon in onze binnenstad.

   Fietsparkeren

De eerste tranche fietsstalplekken - als 

onderdeel van het 1.000 fietsenklemmenplan 

uit het coalitieakkoord - is gerealiseerd. 

350 fietsstalplekken zijn in de binnenstad 

toegevoegd. De gratis en bewaakte 

fietsenstalling onder Rozet - 100 plaatsen - 

is in december 2015 geopend en dit aantal 

komt boven op de genoemde 350 plaatsen.

   Bereikbaarheid

De herkenbaarheid van de centrumring is 

verbeterd: de twee recht doorgaande stroken 

ervan lopen nu continu door. De automobilist 

moet nu bewust kiezen om af te slaan en de 

centrumring te verlaten. Daarnaast wordt 

geëxperimenteerd met markering om de 

centrumring beter herkenbaar te maken. 

De routes en bewegwijzering naar de 

parkeergarages zijn verbeterd. Er bestaat nu 

de mogelijkheid om rechtstreeks vanaf de 

Apeldoornsestraat naar de parkeergarage 

Musis te rijden en automobilisten 

kunnen vanaf de Apeldoornsestraat via 

de Patersstraat direct de parkeergarage 

Velperplein benaderen.

   Visit Arnhem VVV

Op Station Arnhem Centraal is Visit Arnhem 

geopend. De huiskamer van NS en VVV met 

een gastheerfunctie voor de stad.

Caspar Wortmann (VECA)

“Bereikbaarheid en parkeren zijn twee randvoorwaardelijke grootheden voor de binnenstad. 

Dit moet passen bij de functie van de binnenstad.”
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Arnhem is cultuurhoofdstad van het Oosten en dat blijven we! Met een complete culturele 

keten (educatie, productie, presentatie), landelijke topgezelschappen en creatief en innovatief 

ondernemerschap. De binnenstad huisvest het merendeel van onze culturele trekkers en is 

een podium voor culturele en publieksevenementen. Een goed cultureel klimaat leidt tot een 

aantrekkelijk omgevings- en vestigingsklimaat voor bedrijven.

cultuur en 
eVenementen
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   Cultuur en Evenementen 

Marian Louppen (Cultureel Netwerk Arnhem)

“Urbanisatie is een trend, zorgen voor goede voorzieningen maakt dat je aantrekkelijk blijft 

en dus kunt groeien als stad, wat het draagvlak voor allerlei voorzieningen verbetert. Waar de 

winkelfunctie van de stad afneemt, is cultuur een steeds belangrijker onderdeel van een 

aantrekkelijke stad.”
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  Cultuurhoofdstad van het Oosten

Arnhem heeft een positie als één van de 

G9-cultuursteden binnen het landelijke 

cultuurbeleid. Van steden wordt gevraagd 

een duidelijk en onderscheidend cultuur-

profiel te ontwikkelen. In G9-verband 

wordt gezamenlijk opgetrokken evenals in 

Oost NL. Met het Cultuurmanifest Oost 

Nederland én de ondertekening van het 

Ambitiedocument Lauwersgracht Alliantie 

door Musis Stadstheater Arnhem, onze drie 

rijksgezelschappen, gemeente én provincie 

wordt hierop voorgesorteerd. Daarbij wordt 

ook de Arnhemse rol in de regio betrokken. 

en Introdans de mogelijkheden worden 

onderzocht voor gezamenlijke huisvesting. 

De nieuwbouw van Focus Filmtheater is in 

voorbereiding en over de vernieuwing van 

het museum zijn besluiten genomen. Zo 

hebben de culturele voorzieningen ook in de 

toekomst weer een uitstekende basis van 

waaruit ze hun programma kunnen brengen.   

   Publieksevenementen

De Bridge to Liberation Experience 

is een voorbeeld van hoe belangrijke 

gebeurtenissen in een nieuwe context ook 

een jong publiek aanspreken. Dergelijke 

evenementen, zoals ook Koningsdag en Living 

Statues zijn van groot belang om de stad te 

laten bruisen.

   Huisvesting

Een goede huisvesting is van essentieel 

belang voor de culturele sector. 

Voor onze rijksgezelschappen is het 

accommodatieniveau en de uitstraling van 

de podia en van de stad van doorslaggevend 

belang in hun strategische kracht en 

planvorming. En de gezelschappen zijn 

onmisbaar voor de invulling en voor 

de profilering van de podia als plekken 

waar 365 dagen per jaar iets valt te 

beleven. Zij dragen bij aan een unieke, 

onderscheidende programmering met grote 

aantrekkingskracht, ook ver buiten Arnhem. 

De uitbreiding en renovatie van Musis is 

in volle gang; van groot belang voor Het 

Gelders Orkest. De planontwikkeling voor 

de renovatie van het Stadstheater is in 

voorbereiding, waarbij samen met Oostpool 
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  Culturele en creatieve          
  evenementen

De tweede editie van het Fashion Festival 

Arnhem was zeer geslaagd: start en 

afsluiting met de shows en finals van 

ArtEZ een veelvoud aan events, exposities, 

voorstellingen, lezingen en workshops 

trokken samen zeker 45.000 bezoekers;

   Theater aan de Rijn

Het Theater aan de Rijn speelt in op kansen 

die veranderingen in de omgeving bieden en 

verlegt de toegang naar de Kleine Oord. Zo 

profiteert het theater van de nabijheid van 

Rozet  en collectiegebouw “De Groen” en 

versterken deze spelers elkaar.  
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trenDs en 
OntWiKKelingen

In dit hoofdstuk lichten we trends en ontwikkelingen toe die van belang zijn voor het functioneren 

van onze binnenstad. Dit doen we aan de hand van een aantal rapporten van deskundigen. Voor de 

verbeeldingen uit de stad maken we gebruik van de verslagen van CASA. 

Historisch gezien is de functie van de binnenstad altijd veranderlijk geweest. In de twintigste eeuw 

verdween er de industriële bedrijvigheid, en later een belangrijk gedeelte van de bewoners, een 

gedeelte van de diensteneconomie, en ook veel maatschappelijke voorzieningen als ziekenhuizen 

en universiteiten. Steeds zijn hiervoor (uiteindelijk) nieuwe functies teruggekomen. In de afgelopen 

periode was vooral de recreatieve winkelfunctie dominant in de binnenstad. Als gevolg van 

economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen staat deze winkelfunctie nu 

onder druk. In dezelfde periode zien wij een toename van de woonfunctie in de binnensteden, zelfs 

voor gezinnen. Hierdoor zal de vraag naar runshoppen en zelfs doelgericht winkelen in de binnenstad 

toenemen. Door de goede bereikbaarheid en de urbanisatievoordelen blijft de binnenstad een 

aantrekkelijke plek voor bedrijven, vooral kleine start ups. 

Bron: © PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) Den Haag, 2015 PBL-publicatienummer: 1667

  De veerkrachtige binnenstad

In de maatschappelijke en politieke discussie is er grote bezorgdheid over toenemende leegstand 

in de Nederlandse binnensteden. Het schrikbeeld is de Amerikaanse doughnut cities: steden met 

een uitgeholde kern waar vrijwel niemand woont of werkt. Ook wordt gevreesd voor de vitaliteit 

van de binnensteden ten opzichte van het overige stedelijk gebied. Naar aanleiding van deze 

bezorgdheid brengt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in deze studie de stand van zaken 

van en de perspectieven voor de Nederlandse binnenstad in beeld. Ook vragen wij ons af welke 

overheidsinterventies nodig zijn om de positie van binnensteden te verbeteren. 
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De analyse in deze studie van de positie van en het perspectief voor binnensteden heeft enkele 

inzichten opgeleverd in de mogelijke kansen en valkuilen voor de overheid als het gaat om 

binnenstedelijke transformatie. Hieruit volgen enkele algemene aanbevelingen, die als vuistregels 

kunnen worden gebruikt.

Ten eerste: voorkom overmaat. Een gemeente moet zich niet rijk rekenen als het gaat om haar 

verzorgingsgebied. 

Ten tweede: pak problematische leegstand aan. Voor veel binnensteden is de transformatie van 

kantoren of winkels naar woningen een manier om uitholling te voorkomen en draagvlak te 

creëren voor lokale voorzieningen.

Ten derde: hou rekening met andere locaties. De (politieke) keuze om prioriteit te geven aan 

de binnenstad vergt vaak regionale samenwerking op het gebied van (de)programmering van 

stedelijke uitbreiding elders. 

Ten vierde: maak gebruik van de ervaringen van gemeenten met hetzelfde profiel om tot 

passende strategieën te komen. 

Volgens de studie is Arnhem een goed voorbeeld van een binnenstad met profiel B (solide

en regionaal voorzienend). De binnenstad heeft veel winkels en een buitengewoon hoog 

klantenpotentieel: het ligt gunstig in de regio. Anders dan in bijvoorbeeld Leiden zijn er in 

Arnhem veel meer winkelmeters buiten de binnenstad te vinden. Bijzonder aan Arnhem is de lage 

bevolkingsdichtheid in de binnenstad. In vergelijking met andere steden met dit profiel en in schril 

contrast met bijvoorbeeld Leiden (dat bijna vijf keer zo veel inwoners heeft). Hoewel Arnhem een 

hogeschool heeft, wonen er minder studenten, ook procentueel, in de binnenstad dan in de meer 

bekende universiteitssteden, waaronder Leiden.

Trends in mobiliteit voor 2015, RAI Vereniging

De RAI Vereniging signaleert negen trends in mobiliteit voor het jaar 2015 die invloed hebben 

op het voertuiggebruik in 2030, waarvan er een drietal interessant is om toe te lichten voor 

binnensteden:  

-  Keuzevrijheid: mobiliteitskeuzes worden steeds flexibeler.

  Jongere generaties zijn minder bereid geld te besteden aan het bezit van auto’s. Resultaat is   

 teruglopend autobezit. Jongeren denken anders over mobiliteit en autobezit. Voorkeur    

 van jongere doelgroep gaat steeds meer uit naar combinaties van fiets, OV en autodelen.

-  Senioren blijven langer mobiel. Ouderen zullen een veranderende mobiliteitsbehoefte houden.   

 Zij zullen deze anders in gaan vullen. Zo heeft deze groep een wens naar specifiek comfort en   

 kiest zij hierdoor voor andere vervoersmiddelen. Een significante toename van het aantal    

 scoot- of brommobielen kan hier een gevolg van zijn.

-  Het Nieuwe Werken beïnvloedt verstedelijking en mobiliteitsgedrag.

  Het Nieuwe Werken heeft gevolgen voor gebouwen, verstedelijking, de kantorenmarkt en   

 woonlocaties. Samen met de flexibilisering van het werken zorgt dat voor een verandering in   

 mobiliteitspatronen. Dit zal leiden tot minder piekbelastingen dan nu het geval is.

Bovenstaande trends uit het RAI-rapport maken de vraag legitiem wat de toekomstige 

veranderingen in mobiliteit voor effect hebben op de inrichting van onze binnensteden. Enerzijds 

werken we aan meer bezoekers van onze binnenstad, wat leidt tot een toename van het aantal 

verkeerbewegingen en wellicht ook vraagt om meer parkeerplaatsen. Anderzijds geven trends als 

een lager autobezit onder jongeren en het afvlakken van piekbelastingen juist een trend aan die 

om minder parkeerbehoefte. Hoe beiden zich tot elkaar zullen verhouden, ligt in de toekomst. 
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  We Arnhem, You Jane casa Arnhem

Arnhem Centrum - zo’n tien jaar terug nog uitverkoren tot ‘Beste Binnenstad van Nederland’ - 

kampt evenals de meeste steden met leegstand van winkels en kantoren. De leefbaarheid staat 

hier danig op het spel. Is er leven na de koopgoot? Daarvoor ging CASA op 12 april te rade bij 

Jane Jacobs.

De krachten bevinden zich nu buiten de binnenstad, aldus Steve Swiggers van het Departement 

Tijdelijke Ordening, dat op verzoek van CASA een inspirerende strategie voor Arnhem Centrum 

presenteerde. Deze werd gevisualiseerd in de vorm van een metrokaart, die ‘de krachtlijnen 

verbeeldt waaruit de stad bestaat’.

Zo lopen er een Kennislijn (ArtEZ-HAN), Sportlijn (Papendal-Gelredome) en een Groenlijn 

(Veluwe-Lingezegen) door de stad. Het is zaak deze zoveel mogelijk via Arnhem Centrum te 

laten lopen. Het Bartokpark is het voorbeeld van een halteplaats waardoor de groene lijn even de 

binnenstad aandoet. Door programma’s te verbinden in het centrum ontstaan er kruispunten waar 

- geheel in de geest van Jane Jacobs - kruisbestuivingen kunnen plaatsvinden. Zo biedt de komst 

van Topshelf kansen om de Sportlijn meer de stad in te trekken, zeker wanneer je deze kruist met 

de Kennislijn: de HAN Topsport Academy ligt dan in het verschiet.

Ander voorbeeld zou Showroom Arnhem onder de Mandelabrug zijn dat dan als overstapplaats 

fungeert voor kennis en cultuur maar ook het verbindende element vormt tussen ArtEZ en 

Coehoorn Centraal, Station, Rijnoevers en Binnenstad. Er dient zich bovendien nog een concrete 

‘halteplaats’ aan op de Cultuurlijn. Marjolein de Groen en haar partner Peter Jordaan gaan hun 

kunstcollectie onderbrengen in de oude Dansacademie aan de Weverstraat. 

Volgens De Groen moet het bruisen in de stad, maar tegelijk moet je vooral ook de kleine dingen 

koesteren. 

Programmakaart van Arnhem ontwikkeld door Steve Swiggers, Departement Tijdelijke Ordening (DTO)

Bas van Es (HKN)

“Arnhem is groter dan de binnenstad, de binnenstad moet een attractie zijn 

waar je dingen beleeft.”
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  Cité Mobile CASA Arnhem

Naar aanleiding van de Giro d’Italia en in aanloop naar het internationale event Velocity 2017 

organiseerde CASA op 17 mei 2016 een debat over hoe mobiliteit de stad gaat veranderen. 

Zelfrijdende auto’s, e-bikes en clean mobility; we zijn hard op weg naar Mobiliteit 2.0. Zoals de 

auto zo’n honderd jaar geleden paard en wagen verving, zo verwacht men nu dat ons conventionele 

autogebruik de komende jaren drastisch zal afnemen en vervangen wordt door andere vormen 

van verkeer. Groen, gezond en flexibel speelt de fiets daarin een hoofdrol. Deze ontwikkelingen 

hebben uiteraard consequenties voor de infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte. Wat 

betekent dit voor onze steden, Arnhem in het bijzonder?

Conventioneel autogebruik zal de komende jaren drastisch afnemen en vervangen worden door 

andere vormen van verkeer. Groen, gezond en flexibel speelt de fiets daarin een hoofdrol. Slimme 

steden zetten hier dus op in. Het doel is een gezonde en vitale stad, de fiets is hiertoe slechts 

een middel. Als Arnhem fietsstad wil worden, ‘durf dan radicaal te zijn want anders verandert 

er niets’, aldus Jeroen de Willegen. Hij is stadsbouwmeester van Groningen dat zich met recht 

‘Fietsstad’ mag noemen: vergeleken met een schamele 17% in Arnhem, gaat daar 61% van alle 

verkeersbewegingen per fiets.

Volgens Hans Schreuder, initiator van Stadswerkplaats Fiets dat van Arnhem Fietsstad wil maken, 

moet Arnhem de fietser meer gaan ‘verwennen’. Iedere fietser is een held, wees blij dat hij niet in 

een auto zit’. De fiets, duurzaam en gezond, past perfect in het ‘groene’ profiel van Arnhem. Wil 

Arnhem de transitie maken naar duurzame mobiliteit dan zal er nog veel moeten gebeuren. 
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  Trends en ontwikkelingen beschouwd

De binnenstad als place to be in plaats van place to buy. “De Arnhemse binnenstad 2015” maakte 

deze trend al zichtbaar. Maar ook de focus op beleving en vermaak (profileren), een compactere 

en bereikbare binnenstad (concentreren) en meer publiek-private organisatiekracht (organiseren). 

Het besef dat er werk aan de winkel is om van de binnenstad de huiskamer van de stad te maken 

wordt door iedereen erkent, maar het is nu het momentum om deze visie te bekrachtigen en te 

verrijken met nieuwe inzichten, ontwikkelingen en initiatieven. Dit vraagt in de vooruitblik ook om 

het maken van belangenafwegingen met bijbehorende keuzes die de gemeente Arnhem met de 

stad wil maken, maar ook om acties die we van elkaar verlangen. 

Peter Berns (Museummanager)

“Mobiliseer je stad, als je het als gemeente niet kunt of wilt doen, biedt dan de inwoners 

de mogelijkheid het wel te doen: zelforganiserend vermogen van de stad inzetten.”



Terugkijkend naar 2015 zien we dat in de stad vol wordt gewerkt vanuit het concept van de visie 

2015. Ook zien we nieuwe beelden en verbeeldingen ontstaan van anderen, wat het kijken naar 

en doen in de binnenstad verrijkt. Transformaties zijn in volle gang en qua organisatiegraad zijn 

enorme stappen gemaakt aan zowel ondernemers- als bewonerszijde. We moeten en willen 

daarom door op de ingeslagen weg, maar vooral ook koesteren wat we hebben. Arnhem is een 

mooie stad in een prachtige omgeving waar veel gebeurt, laten we dat niet vergeten! 

Hoewel de visie op de binnenstad 2015 overeind staat en de eerste effecten voorzichtig positief 

zijn, vragen trends en ontwikkelingen ook om aanscherpingen op de ingeslagen koers. We 

moeten nog flinke stappen maken om de doelstelling om terug te komen in de top 10 van meest 

aantrekkelijke binnensteden van Nederland te realiseren. Daarvoor  moeten we niet schromen  

onconventionele maatregelen te nemen. De ook door het rijk erkende compacte binnenstad vraagt 

om krimp, maar vooral ook om innovatief ondernemerschap en investeringen door overheid en 

ondernemers. Om die reden willen we bovenop de agenda van 2015 vier accenten leggen. 

•	 Benadrukken en vieren van de reeds bestaande kwaliteiten van onze stad. 

•	 Retail is aan voortdurende veranderingen onderhevig en daarmee niet alleen meer een    

 vraagstuk van ondernemers. Ondernemers, Overheid, en Onderwijs moeten de handen ineen   

 slaan om de transitie vorm te geven. 

•	 De ruimtelijke en openbare kwaliteit is van groot belang voor een aantrekkelijke binnenstad   

 waar het prettig vertoeven is. Investeringen in de openbare ruimte geven daarnaast een    

 belangrijk signaal af richting omliggend vastgoed om daarin te investeren.

•	 Zonder goede bereikbaarheid voor fiets, openbaar vervoer, voetganger en auto komt niemand   

 de stad in en uit. Met de stad willen we de koers voor de toekomst bepalen en vaststellen 

 welke acties daarvoor op dit moment nodig zijn.

 

VOOruitbliK
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Artist impression van mogelijke bebouwing onder Roermondsplein (als verbindingselement op de Creatieve Corridor)

Beeld gemaakt door Buro Harro



Retail

Niemand kent de precieze ontwikkeling in retail, maar dat hij anders zal zijn dan nu is evident. 

Ondernemers die inspelen op de veranderende behoeften en wensen van de klant laten nu al zien 

dat ze het beter doen. Bijvoorbeeld met het ontwikkelen van nieuwe concepten, het leveren van 

“totaalbeleving” en focus op niches. Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft in haar rapport 

“De veerkrachtige Binnenstad” daarom aan dat de angst voor uitholling van de binnensteden 

grotendeels ongegrond is, maar dat dit wel vraagt om voortdurende aandacht en politieke 

prioriteit voor de binnensteden. Arnhem krijgt hierin het profiel “solide en regionaal voorzienend”. 

Onze inzet moet hier (nog nadrukkelijker) op gericht zijn. 

Dit vraagt om voortdurende aanpassing van de sector daar de omgeving van retail snel verandert 

als gevolg van de conjunctuur, bevolkingssamenstelling en technologie. Dit betekent dat de 

omvang van het winkellandschap zich hier op moet aanpassen. Arnhem wil zich inzetten voor 

de beweging van kwantiteit naar kwaliteit. Het gaat bij de consument in toenemende mate om 

dynamiek, lifestyle, cultuur, beleven en shoppen. We moeten daarom ruimte bieden voor nieuwe 

concepten en toewerken naar een kleiner winkelgebied. Flexibiliteit en kansen bieden zijn daarbij 

sleutelbegrippen. 

Om deze krimp te realiseren zal in de luwte gebieden meer functieverandering moeten 

plaatsvinden naar wonen, zorg, dienstverlening, cultuur en vrije tijd. Het reuring gebied moet 

het podium worden van een menging tussen cultuur, horeca en retail met meer aandacht voor 

consumentenbeleving en online retail. Dit vraagt om belangenafwegingen en soms pijnlijke keuzes 

die we alleen samen met de stad kunnen maken. Met het sluiten van de RetailDeal met het Rijk 

committeren we ons aan de uitgangspunten van de Nationale Retailagenda en onderschrijven 

we de samenwerking met de partners in de stad. De specifieke kennis, expertise en advies van de 

RetailDeal gaat ons helpen om de gewenste compactisering te verzilveren. We grijpen daarvoor 

diverse pilots aan om maatregelen in de praktijk te testen. De verschillende werkgroepen van het 

Platform Binnenstad Arnhem, waarin we themagewijs werken aan de opgaven die voor ons liggen, 

zijn een belangrijke basis voor de gezamenlijke uitvoeringsagenda. Dit doen we in vitale coalities 

en ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. 

Trots op Arnhemse kwaliteiten

Binnensteden staan voor de uitdaging weer de bruisende hotspot van de stad te worden. 

Binnensteden hebben door de jaren heen echter ook veerkracht getoond om zich opnieuw uit te 

vinden. Wij zijn er van overtuigd dat Arnhem alle ingrediënten in zich heeft om in te kunnen spelen 

op de beschreven trends en ontwikkelingen. We kennen een unieke ligging tussen het groen en 

blauw. We hebben een rijke historie, waarbij we de kansen die het herdenkingstoerisme biedt flink 

aan het invullen zijn. Attracties als het Nederlands Openlucht Museum en Burgers’ Zoo genereren 

(inter)nationale aantrekkingskracht. Als cultuurhoofdstad van het Oosten bieden we plaats aan 

rijksgezelschappen van internationale allure, musea en schouwburgen. Opleidingsinstituten als 

de HAN en ArtEZ brengen reuring, dynamiek en hebben tal van Arnhemse helden voortgebracht. 

Maar wat te denken van ons modekwartier, iconisch Arnhem Centraal of nationaal sportcentrum 

Papendal. Ook ondernemers in de Arnhemse binnenstad willen vernieuwen. We willen deze 

kwaliteiten nog nadrukkelijker benutten. Maar belangrijker, om deze met elkaar én met de 

binnenstad te verbinden. Bij de inzet op ondersteunende evenementen en toerisme ligt in ieder 

geval een sleutel. De herijking van de citymarketing visie gaat ons daar bij helpen, waar we 

toewerken naar een aanscherping van ons profiel. De binnenstad als focusgebied staat daarbij 

hoog op de agenda. 

Lammert de Vries (HORA)

“Ga uit van je eigen kracht, de Brug, de prachtige parken, de leuke straatjes, er is veel 

horeca-aanbod, de stad heeft veel te bieden, maak van de stad een beleving.” 
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een betere ontsluiting met het openbaar vervoer die tevens bijdraagt aan de samenhang tussen 

Rijn, kernwinkelgebied en Arnhem Centraal. Een goede ontwikkeling, want naast voldoende

ruimte voor openbaar vervoer en fiets zijn voor een gastvrije ontvangst de samenhang met 

het kernwinkelgebied en verblijfskwaliteit belangrijke aspecten waar we de komende periode 

meer nadruk op gaan leggen. We geloven daarbij in de werking van een robuuste en herkenbare 

centrumring. Aan de vindbaarheid van de parkeergarages is gewerkt, maar de ontvangst heeft een 

opwaardering nodig. We willen voorzien in “Park & Walk” concepten die bijdragen aan een gastvrij 

welkom en prettige routing naar - maar ook tussen - de verschillende gebieden in de binnenstad. 

De brede opgave voor de binnenstad, waarbij we toewerken naar een compacter kernwinkelgebied 

en nieuwe functies willen verwelkomen vraagt om een gedegen plan om alle (nieuwe) gebruikers 

van het gebied een plek te bieden. Daarbij schromen we niet om eerdere keuzes over de omvang 

van het voetgangersgebied, bevoorradingsaangelegenheden en parkeren tegen het licht te houden. 

Een nieuwe parkeeraanpak voor de binnenstad heeft daarbij de prioriteit, daar de parkeervisie 

Binnenstad 2011 dringend aan vernieuwing toe is. Daar worden we uitgedaagd om in constructief 

overleg met stakeholders standpunten in te nemen over onder andere de benodigde en 

beschikbare capaciteit van parkeervoorzieningen, tariefstellingen en flitsparkeren. 

Openbare ruimte

De veranderingen en het compacter worden van het kernwinkelgebied vragen om aandacht voor 

de ruimtelijke kwaliteit, waarbij schoon, heel en veilig de basis ingrediënten zijn. In het bijzonder 

de entrees van de stad, het visitekaartje waar we de bezoeker ontvangen, moet op orde zijn. 

Daarbij blijft de keuze die we hebben gemaakt voor maximale inzet op de Rode Lopers overeind 

staan. Aan de verbetering van de overgang tussen de historische stad en het wederopbouwgebied 

wordt hard gewerkt. Dit komt de aansluiting van de historische binnenstad op de Rijn ten 

goede. We hebben speciale aandacht voor de verbindingen tussen de reuring en luwte gebieden 

waarbij de inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte de beleving en identiteit van het 

gebied ondersteunt. De pleinen die Arnhem rijk is fungeren daarbij als “stepping stones” en 

worden met hun eigen bundeling van activiteiten, sfeer en uitstraling meer en meer ankerpunten 

van de binnenstad. Het toevoegen van extra groen aan het stadshart levert aan bijdrage aan 

de gewenste beleving. Daarbij is de kwaliteit en flexibiliteit van de inrichting van de openbare 

ruimte een vereiste om de continu veranderende behoefte van de binnenstad te kunnen blijven 

accommoderen. Een bezoeker moet zich thuis voelen en daarom moet de verblijfskwaliteit van een 

menselijke maat zijn, waardoor het prettig vertoeven is in de binnenstad. Naar analogie van de 

zuidelijke binnenstad wijzen we cruciale plekken in de binnenstad aan die kansen bieden voor het 

verhogen van de verblijfskwaliteit.       

Dat de ruimtelijke kwaliteit ondersteunend is aan en zelfs de motor kan zijn van ontwikkelingen 

in de vastgoedsfeer hebben de ontwikkelingen in de zuidelijke binnenstad bewezen. We willen 

dit effect uitnutten voor de gehele binnenstad. Voor een integrale visie op de kwaliteit van de 

openbare ruimte is het zaak om naast de inrichting van het straatniveau ook te durven kijken 

naar wat dit betekent voor de gebouwde omgeving. Daarvoor gaan we bepalen welke rollen de 

gemeente op zich kan nemen voor het stimuleren van het verbetering van de gebouwde omgeving.

Bereikbaarheid

Dat de binnenstad gebaat is bij een toename van de bezoekersaantallen en daarbij een goede 

bereikbaarheid is evident. De manier waarop we bezoekers hierin meer zouden moeten faciliteren 

is een onderwerp waar in de stad verschillend over gedacht wordt. Daarmee staat dit onderwerp 

hoog op de (politieke) agenda. Vast staat dat Arnhem vol inzet op de fiets en openbaar vervoer 

om zo de stad bereikbaar te houden. De toevoeging van meer en betere fietsparkeerplaatsen krijgt 

daarom een vervolg. De nieuwe busrouting in de zuidelijke binnenstad is een goed voorbeeld van 
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De agenda van 2015 is in uitvoering en deels al uitgevoerd. Het blijft een “rollende agenda”. Deze 

wordt mede vormgegeven door de trends en ontwikkelingen en deze vooruitblik. De kern voor 

een succesvolle uitvoering van deze agenda ligt in de samenwerking met de stakeholders. Deze 

rapportage en het Ondernemingsplan van PBA zijn samen de integrerende elementen om hieraan 

te werken. Dat is waar we op inzetten. 

De actuele agenda van dit moment is hieronder opgenomen. 

Overzicht alle acties Nota binnenstad, mei 2016

Rode loper/blauwe loper Stand van zaken Vervolgstap Wethouder Documenten
Zuidelijke binnenstad

Nieuwstraat
corridor

Marktcorridor 

Integrale aanpak is opgenomen in 
Uitvoeringsprogramma Zuidelijke 
binnenstad september 2014

In uitvoering Elfrink Projectbeschrijving zuidelijke binnenstad

Uitvoeringsprogramma zuidelijke binnenstad

Raadsvoorstel Vastelling GREX en 
investeringsproject Zuidelijke Binnenstad

Mode/spijkerkwartier
corridor

Johnny van Doornplein vraagt om 
doorkijk naar toekomst, onderdeel van 
ontwikkelingen rondom Velperplein en 
singels.

In uitvoering in overleg met 
ondernemers

König Aanpak en visievorming Singels

Arnhem centraal 
Corridor

Definitief ontwerp is klaar en 
besproken met stad.

Afgerond Elfrink Verbinding station binnenstad

Inrichting oversteek Arnhem Centraal  

Leegstand en 
transformatie

Wordt actief gefaciliteerd bij 
rode lopers en krimpgebied.

Uitvoering continu. 

Visie vastgesteld.

König Rapport Visie op Transformatie deel 1
Rapport Visie op Transformatie deel 2

AgenDA 2016
(en VerDer)
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Luwtegebieden Stand van zaken Vervolgstap Wethouder Documenten
Zuidelijke binnenstad

Paradijs

Bartok

Trans

Integrale aanpak is opgenomen in 
Uitvoeringsprogramma Zuidelijke 
binnenstad september 2014.

In uitvoering Elfrink Bestemmingsplan Rijnboog Paradijs

Ontwerp bestemmingsplan Bartok

en zie de documenten genoemd in eerste regel over 
zuidelijke binnenstad

Gele Rijdersplein Visie Gele Rijdersplein vastgesteld 2011. 
Evaluatie 2013.

Diverse initiatieven vragen 
keuzes gemeentebestuur

Van Burgsteden/ 
König 

Omgeving Schouwburg Visie vastgesteld Initiatieffase Elfrink Visie Koningsplein

Bestuurskwartier Justitie en provincie hebben beiden 
huisvestingsvraagstukken.

Provincie start verbouwing. 
Relatie met zuidelijke binnenstad.

Uitvoering 2015 Elfrink Bestemmingsplan Het Gelders Huis
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Historische stadskern Stand van zaken Vervolgstap Wethouder Documenten
Vitale coalities en samenwerking 
ieder zijn rol.

Op steeds meer terreinen vindt samen-
werking plaats. Nieuwe relaties met 
verenigde vastgoedeigenaren, maar ook 
hernieuwde gesprekken met ondernemers 
vinden continu plaats.

Continu
Gemeente is betrokken bij de 
oprichting van VECA en 
betrokken bij een nieuw 
binnenstads- management. 
Gemeente heeft een account-
manager vanuit EZ op de binnen-
stad, die samenwerking tussen 
georganiseerde en niet georga-
niseerde ondernemers uitlokt en 
stimuleert. Door te verbinden 
en te faciliteren waar mogelijk. 
En zichtbaar in de stad.

König Geen

VECA komt binnenkort met een plan

Oprichting Platform Binnenstad Arnhem 
http://www.binnenstadarnhem.nl

Entrees Daar waar de entrees niet samenvallen 
met de rode lopers (bv. Rijnstraat, 
Kortestraat en Broerenstraat) vraagt dit 
om doorkijk naar de toekomst.

Rijnkade eveneens als entree 
benoemd, Initiatieffase

Van Burgsteden Geen documenten beschikbaar

Historische kwaliteit In stand houden en versterken Kwaliteit beschrijven en 
uitdragen 

Elfrink Er zijn geen specifieke op de binnenstad gerichte documenten beschik-
baar. Wel een aantal generieke documenten waarin de historische 
kwaliteiten van de stad (waaronder de binnenstad) zijn beschreven, 
onder meer:

- gemeentelijk beschermd stadsgezicht
- cultuurhistorische kansenkaart/structuur-visie
- monumentenbeschrijvingen
- digitale systemen als DIGA en Planon

Daarnaast adviseren erfgoedmedewerkers bij concrete plannen.

Detailhandelsvisie opstellen Afgerond Naar gemeenteraad König
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Pilot Doel Met wie Wethouder Documenten
RetailDeal We committeren ons aan de uitgangspunten van de nationale Retai-

lagenda. Samen met de stakeholders wordt de nota uit 2015 (door)
ontwikkelt in een gezamenlijke uitvoeringsagenda.

Platform Binnenstad Arnhem (PBA) König https://www.rijksoverheid.nl/actueel/
nieuws/2015/03/17/retailagenda-meer-
kansen-voor-winkeliers

Pilot Krimp Pilot gericht op het organiseren van benodigde krimp van winkel-
gebieden in steden. Binnen de pilot worden maatregelen getoetst 
en getest op het gebied van o.a blurring, transformatie en 
aansluiting van het (retail)aanbod op de consumenten vraag.

PBA König http://www.platform31.nl/wat-we-doen/
kennisdossiers/vitale-binnensteden

Participatie stedelijke herverkaveling Onderzocht wordt of de landelijke herverkavelingswet ook 
toegepast kan worden in het stedelijk gebied. De mogelijkheden in 
de binnenstad van Arnhem worden hiervoor onderzocht.

Dit is een samenwerkingsverband 
tussen Provincie GLD, gemeente 
Arnhem, Kadaster, VECA, 
Radboud universiteit en 
Bureau Noordzuiden.

König

Participatie “concept binnenstad In multidisciplinaire teams, met inbreng van andersdenkenden 
buiten de bestaande kaders, wordt gewerkt aan Conceptontwik-
keling. Het proces is er niet alleen op gericht om creatieve input 
te verzamelen, maar juist ook om de praktische follow-up van de 
concept-ontwikkeling te organiseren. 

König http://www.platform31.nl/wat-we-doen/
kennisdossiers/vitale-binnensteden

Ontslakken In Arnhem is het Gele Rijdersplein genoemd als ontslakproject want 
er spelen verschillende belangen en het plein ondergaat een trans-
formatie van detailhandel naar meer wonen, werken en verblijven.
Doel is om met een kopgroep uit de gemeente samen met het 
expertteam het initiatief te begeleiden van idee tot realisatie, 
waarbij regels ter discussie worden gesteld, omzeild of oplossings-
gericht geïnterpreteerd.

Expertteam Versnellen König/

van Burgsteden

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/gebouwen/stad-en-regio/
versnellen-van-gebiedsontwikkeling

Shopping Tomorrow De expertgroep Future Retail City Center van Shopping Tomorrow 
brengt o.a. in Arnhem in beeld hoe consumenten in 2030 winkelen 
en de invloed daarvan op de verschillende domeinen (retail, cultuur, 
wonen, overheid) in de stad.

CCV König www.shoppingtomorrow.nl

Participatie in het platform “De nieuwe 
winkelstraat”

75 gemeenten zijn uitgenodigd om partijen bij elkaar te brengen 
om het winkelgebied te versterken en de mogelijkheden op digitaal 
gebied te verkennen. In Arnhem wordt een dergelijk traject 
doorlopen waarbij de gemeente Arnhem het traject zijdelings volgt.

Deze projecten worden ondersteund 
vanuit lokale Rabobankkantoren 
binnen het platform ‘De nieuwe 
Winkelstraat’.

König http://www.platform31.nl/wat-we-doen/
kennisdossiers/vitale-binnensteden

Gemeente Arnhem is betrokken bij onderstaande pilots die aansluiten bij de door de gemeenteraad vastgestelde “De Arnhemse binnenstad 2015” waarin het compacte winkelgebied met de benodigde kwaliteitsslag en 
bijbehorende vernieuwing die daar moet plaatsvinden is benadrukt. Pilots bieden een platform en setting om onconventionele maatregelen te ontwikkelen, maar ook om deze te toetsen en testen in de praktijk.
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Horecagebieden Stand van zaken Vervolgstap Wethouder Documenten
Korenmarkt Vraagt om doorkijk naar de toekomst Visie Korenkwartier

juni 2016 in college
Kaiser/
König

Nog niet beschikbaar

Rijnkade Maakt onderdeel uit van uitvoerings-
programma Zuidelijke binnenstad

Initiatieffase Elfrink Zie documenten bij Zuidelijke binnenstad

Binnenstad Herijking gemeentelijk horecabeleid, 
van toepassing op geheel Arnhem.

Set van leidende principes 
opstellen in najaar 2016 naar 
college en raad

König Nog niet beschikbaar
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Gastvrij, vindbaar en bereikbaar Stand van zaken Vervolgstap Wethouder Documenten
Marketing Samen met de stad komen (PBA) tot een 

aanscherping van de visie, meer 
betrokkenheid van de stakeholders en het 
inrichten van een passende organisatie

In uitvoering König Citymarketingvisie Arnhem 2013-2015

Verbetering fietsparkeren Coalitieakkoord Uitvoering, 1e fase in juni 2015, 
evaluatie najaar 2015 en 
vervolgplan

portefeuillehouder 
mobiliteit

Fietsparkeren Binnenstad

Verbetering bereikbaarheid OV Oversteek Arnhem centraal en mogelijke 
trollificering zuidelijke binnenstad

Onderzoeksfase portefeuillehouder 
mobiliteit

Inrichting oversteek Arnhem Centraal  

Verbetering bereikbaarheid auto Voor zuidelijke binnenstad onderdeel 
Uitvoeringsprogramma Zuidelijke 
Binnenstad 

In uitvoering portefeuillehouder 
mobiliteit/Elfrink

Verbetering ringstructuur met doorsteek 
Apeldoornsestraat/Musis

Proefmarkering centrumring

Doorsteek uitgevoerd

portefeuillehouder 
mobiliteit

Verbetering bereikbaarheid Velperplein-
garage

Uitvoering 2015 in voorbereiding, 
volgt op doorsteek Apeldoorn-
sestraat 

portefeuillehouder 
mobiliteit

Invoeren gedifferentieerde parkeer-
tarieven

Uitvoering 2015 e.v.
Onderdeel van evaluatie betaald 
avondparkeren,
Ontwikkelen nieuwe bereik-
baarheidsarrangementen i.o.m. 
ondernemers in de binnenstad

portefeuillehouder 
mobiliteit

Verbetering bewonersparkeren Uitvoering 2015 e.v.
N.a.v. betaald avondparkeren 
introductie van bewoners 
abonnementen in gemeentelijke 
parkeergarages en per 1/7 start 
met opheffen vergunning-
houdersplaatsen.

portefeuillehouder 
mobiliteit

Versterken identiteit deelgebieden Creatieve uitstraling versterken

De gemeente heeft het “cadeau” van de 
Kwartierindeling in ontvangst genomen. 
Het voorstel van OPA wordt gedragen 
door ondernemers in de binnenstad, er is 
draagvlak getoetst bij alle ondernemers.

Ondersteunen en inspelen op 
uitkomsten “cadeau voor de 
stad” van OPA

König / portefeuille-
houder mobiliteit

Binnenstadseconomie bereikbaar
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Cultuur en evenementen Stand van zaken Vervolgstap Wethouder Documenten
Evenementen Herijking evenementenbeleid Vaststelling Beleid in 2015 

Visie in raad vastgesteld 
mei 2015.

Elfrink Evenementenvisie Arnhem 2015

Musis Sacrum 
Schouwburg Arnhem (MSSA)

Renovatie en uitbreiding Musis Sacrum
Schouwburg: start planvorming 
begin 2015
Verzelfstandiging

Uitvoering 2015-2016
Uitvoering vanaf 2107 
Gereed 1-1-2017

Elfrink Raadsvoorstel “Renovatie en nieuwbouw Musis Sacrum”
concept-Definitief ontwerp renovatie en nieuwbouw Musis Sacrum
Bedrijfsplan Musis en Stadstheater Arnhem

Museum Arnhem

Focus Filmtheater Arnhem

Op basis van het coalitieakkoord
Planontwikkeling voorjaar 2015
Locatiekeuze februari 2015
Integraal voorstel en investeringsbesluit 
(MA en FFA) mei 2015

Ontwerpfase Elfrink

Elfrink

Uitwerking coalitieakkoord Focus Filmtheater en Museum Arnhem

Locatiekeuze nieuwbouw Focus Filmtheater Arnhem

Rozet Het gebouw functioneert als een stede-
lijke hotspot. Aantoonbare waardeontwik-
keling in de directe omgeving en prikkelt 
ondernemers om te investeren. 
Krachtenbundeling diverse culturele 
functies heeft cultuurbereik vergroot, 
verruimd en verdiept.

2015 Doorontwikkeling 
(functies) Rozet loopt door in 
2016.

Elfrink

Onderwijs Partnershipovereen-komst met ArtEZ is 
juli 2014 ondertekend (looptijd 2014-
2018)

Partnerships met HAN en VHL zijn op 13 
mei ondertekend (looptijd 2015-2020)

Initiatieffase
Versterking aantrekkelijke 
studiestad (gemeente 
samen met HAN, VHL en ArtEZ)
Activiteitenplan 2015 opgesteld

König Partnership ArtEZ-gemeente

Partnership Han Arrnhem

Partnership VHL Arnhem

Creatieve Corridor 
Rozet - Coehoorn - ArtEZ - Museum Arnhem 
via Onderlangs 

Vernieuwbouw museum en mogelijk 
2de ontsluiting Onderlangs biedt potentie

Initiatieffase Elfrink Creatieve corridor rondom het Roermondsplein en de 
Nelson Mandelabrug
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