Plan uitwerking Gele Rijders Plein 2017

Inleiding
De Arnhemse Binnenstad
Binnensteden zijn het kloppend hart van de stad. Daar wordt gewerkt,
gewinkeld, gewoond, we gaan er uit en we ontmoeten elkaar. Het lijkt zo
vanzelfsprekend, een centrum vol beleving. Toch staan binnensteden
onder druk. Waar tot voor kort de recreatieve winkelfunctie dominant was
in de binnenstad, werken we in Arnhem aan de transformatie van “place to
buy" naar “place to meet". Deze koers is in 2015 ingezet met de nota "De
Arnhemse Binnenstad 2015".
Compact Kernwinkelgebied
De rode lopers naar het kernwinkelgebied verlangen een aanpak die moet
voorkomen dat het kernwinkelgebied de aansluiting op de omgeving
verliest. Juist in die aanloopgebieden pakt de gemeente een rol. Dit
betekent dat we in Arnhem toewerken naar een compacter
kernwinkelgebied en ruimte bieden voor nieuwe concepten en functies
buiten het kernwinkelgebied. We zoeken daarbij naar functies die de
attractiviteit van de binnenstad vergroten en een kwalitatieve toevoeging
bieden aan de functie van het gebied.
Visie Gele Rijders Plein 2011
Deze koers op de Arnhemse Binnenstad bevestigt de in 2011 vastgestelde
visie op het Gele Rijders Plein waarin als doel werd gesteld: "Het Gele
Rijders Plein moet op termijn weer een vitale plek worden in de
binnenstad. We zetten een koers in die naar onze overtuiging er stap voor
stap voor kan zorgen dat het op en aan het Gele Rijders Plein goed
wonen, werken en verblijven wordt. De essentie van de visie van 2011 is
dat we:
• Duidelijkheid willen geven over positie van het plein in de
binnenstad.

•

•
•

Anno 2011 geen ruimte zien om een omvangrijk aantal extra
vierkante meters kantoren en detailhandel toe te voegen. Goede
commerciele functies zien wij dan ook met name waar het Gele
Rijders Plein aansluit op het Willemsplein.
Waar nodig actief ingrijpen in openbare ruimte.
Initiatieven faciliteren en stimuleren die bijdragen aan
economische vitaliteit en beleving van het plein.

Momentum
Dat de koers die voor de Arnhemse binnenstad is ingezet zijn vruchten
begint af te werpen blijkt onder andere door de 20% stijging van het aantal
transacties in 2016 ten opzichte van 2015 (Retailscan 2017, Strijbosch
Thunnissen). Arnhem is nieuwe concepten rijker en ook de horeca zit in de
lift. Op de kop van het Gele Rijders Plein is Stan & Co een gevierd succes,
wat nieuwe horecaconcepten aanjaagt. Wonen in de binnenstad is weer
hip en de toevoeging van woningen neemt een vlucht. De transformatie
van het oude bankgebouw naar appartementen op het Gele Rijders Plein
is daar een goed voorbeeld van.
Desalniettemin vraagt de verdere ontwikkeling van het gebied een impuls,
de leegstand is nog groot en initiatieven als de realisatie van een Mercado
markthal en de herbouw van de HBS met woningen en ambachtelijk
invulling in de plint zijn ter ziele gegaan. Actiever ingrijpen in openbare
ruimte, faciliteren van transformaties naar wonen danwel nieuwe
economische functies is derhalve noodzakelijk.
In 2016 lijkt momentum te ontstaan. Partijen in de stad pakken initiatief en
zijn bereid mede te investeren. De Arnhemse binnenstad heeft de wind

weer in de zeilen en als gemeente blijven we investeren in de openbare
ruimte, ruimtelijke en infrastructurele projecten.

•
•

Dit is bekrachtigd met het door provincie Gelderland en Arnhem Nijmegen ondertekenen van de Investeringsagenda Arnhem-Nijmegen.
Doel is om fors in te zetten op de Bruisende Binnensteden. De provincie
heeft voor transformatie Gele Rijders Plein dit jaar 1,0 miljoen
gereserveerd. Deze overheidsinvesteringen lokken private investeringen
uit en moeten zorgen voor nieuwe dynamiek en een prettige
verblijfsomgeving.
Op basis van initiatief uit de stad heeft het college op 13 december 2016
besloten om voor de planuitwerking met betrokkenen 4 maanden uit te
trekken. Tegelijkertijd is per 1 maart 2017 invulling gegeven aan het
autovrij maken van het Gele Rijders Plein. OP weg naar een definitieve
invulling van het plein is het tijdelijk ingericht als verblijfplaats met bomen,
banken en speelaanleidingen en is de capaciteit van het fiets- en
scooterparkeren vergroot. Hierbij is rekening gehouden met evenementen
die nog gaan komen.
Deze nota geeft een weergave van de planuitwerking in de afgelopen 4
maanden. Naast inspiratie uit eerdere jaren waar al veel gesproken is over
het plein, is op 25 maart en 27 maart een meet up geweest met
bezoekers, bewoners en ondernemers (bijlage 1). Parallel aan het ophalen
van inspiratie uit de stad is een scenariostudie (bijlage 2) gestart met de
volgende opdracht:
• Maak een integrale (stedebouwkunidge, programmatische, als op
inrichting- en gebruiksniveau) visie op hoofdlijnen voor het gebied
Willemsplein-Johnny van Doornplein waarin via een aantal
keuzemodellen gekomen wordt tot uitgangspunten voor het
gebied.

Tegelijkertijd en in samenhang hiermee te komen tot voorstellen
voor een nieuwe betekenis voor het monument.
En maak consequenties van keuzes op bovenstaande
onderdeleninzichtelijk.

De resultaten van deze trajecten zijn integraal opgenomen in bijlage 1 en 2
en samengevat in hoofdstukken 2, en 3. Deze hebben geleidt tot een plan
en vervolg aanpak zoals beschreven in hoofdstuk 4.
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Het Gele Rijders Plein
Het Gele Rijders Plein is anders dan veel andere plekken in de binnenstad
door de jaren heen niet altijd dezelfde ruimte geweest en heeft daarmee
geen vaste geschiedenis of identiteit om op terug te vallen. In de
middeleeuwen lag het gebied nog buiten de stad. In de 19e eeuw kwam er
de kazerne voor de Gele Rijders. Ook werd in deze periode de HBS
gebouwd. De kazerne werd in de oorlog vernietigd en niet meer herbouwd.
De HBS is nog tot eind jaren 50 in stand gebleven. Pas begin jaren 60
ontstond het Gele Rijders Plein zoals we dat nu kennen met het
wederopbouwmonument. Ten behoeve van de visie Gele Rijders Plein van
2011 (bijlage 3) en het Scenario onderzoek (bijlage 2) zijn analyses
uitgevoerd die ten grondslag liggen aan onderhavig voorstel. Anno 2017
komen een aantal aspecten naar voren die we als rode draad zien voor de
vervolg aanpak:

Monument
Het monument is
verpauperd en,
ondanks dat het als
een ensemble is
ontworpen
functioneert de
pergola niet. Het
beeld, het water en
de openbare ruimte
erom heen worden
gewaardeerd, maar
mist naast reparatie ook functionaliteit door het hele jaar heen.

Entree binnenstad: Reuring
Het westelijk deel is een dynamisch gebied. Het bussenplein, de fietser,
recente
econmische
ontwikkelingen
liggen aan
deze entree
van de
binnenstad.
Hier is
enerzijds
Sonsbeek
voelbaar en
vormt anderzijds de entree tot het kernwinkelgebied via de Janspoort en
de Jansstraat.

Oostelijk deel: luwte
Bij het oostelijk deel van het plein wordt, zeker nu de auto's er niet meer
mogen parkeren, voelbaar dat dit een luwtedeel is waar het groen van de
platanen voor binnenstedelijke begrippen een grote kwaliteit is. Naast een
aantal transformaties naar wonen domineert de leegstand.
Fietser
Zowel fietsroute als fietsenstalling zijn functioneel van belang. De
eenvoudige fietsenstalling draagt bij aan verrommeling van het gebied en
de huidige inrichting van de fietsroute belemmert een samengang van de
verkeerstromen voetgangers en fietsers, zoals dit bij een plein past.

Inspiratie uit de stad

Na wat is komt altijd wat kan zijn
dus spreek ik mijn verlangen uit,
voor het vooruitzicht van dit plein.
Jesse Laport, 2017
Stadsdichter Arnhem

Opbrengst van sneltekenaar Sjoerd Verbeek

Met nevenstaand gedicht riepen we iedereen op hun inspiratie voor het
plein in te brengen. Dat kon op meerdere manieren. Op zaterdag 25 maart
is een meet-up op het plein zelf georganiseerd. Daar kon iedereen zijn
ideeën inbrengen en bracht een sneltekenaar de suggesties in beeld.
Maandag 27 maart was er, mede op verzoek van ondernemers uit de
binnenstad, een bijeenkomst waar ondernemers hun ideeën kwijt konden.
Voor mensen die hun ideeën liever digitaal wilden delen was er de website
meedoeninarnhem.nl. Ook op de Facebook-pagina en op het Instagramaccount van de gemeente zijn ideeën binnengekomen. In bijlage 1 zijn alle
ideeën gebundeld in het inspiratieboek "Plein zoekt smoel!".

Scenario's
Om inzicht te krijgen in de verschillende mogelijkheden voor het plein en
de effecten van verschillende keuzes, is een aantal scenario's uitgewerkt.
Restauratie of beperkte aanpassing:

tot een goed functioneren van de plek. Ook aanpassingen van de pergola
,door hem bijvoorbeeld te verhogen, geven onvoldoende vertrouwen bij
zowel initiatiefnemer JMA als gemeente dat hier tot een volwaardige
exploitatie kan worden gekomen. De vele kolommen van de pergola en het
feit dat hij niet volledig overdekt is, maken dat de ruimte vrijwel niet te
programmeren is voor bijvoorbeeld een muziekbandje of boekenmarkt.
Bebouwing voor op het plein (HBS-variant)

Een allereerste scenario is restauratie van het monument in
oorspronkelijke staat. Voordeel van dit scenario is dat het wederopbouw
monument in zijn oude luister hersteld wordt. Met enkele aanpassingen
met respect voor het monument zoals het beter beloopbaar maken van de
bestrating rondom de fontein, het verwijderen van muurtjes en het
aanbrengen van een verhoogde vloer in de fontein waardoor de fontein in
de winter als schaatsbaan en bij festiviteiten als podium of vloer te
gebruiken is, kan de fontein een nieuwe betekenis krijgen.
Belangrijkste nadeel is echter dat er geen geloof is dat de patio met de
pergola bij enkel restauratie een nieuwe functie kan krijgen. Door de jaren
heen zijn er meerdere pogingen gedaan, zoals een terrasfunctie voor
omliggende horeca of evenementenruimte, maar deze hebben nooit geleid

Een ander scenario is herstel van de singelwand door verwijdering van het
monument en toevoegen van bebouwing. Deze variant is
stedenbouwkundig een goede oplossing. Naast complete verwijdering van
het monument geeft deze variant minder ruimte voor een verblijffunctie
aan Willemsplein en zicht op de Janspoort.

Scenarios met een roomdivider tussen de pleindelen

Er zijn diverse scenario's onderzocht met een "roomdivider" tussen de
twee pleindelen. In deze varianten wordt de reuring aan de
Willemspleinzijde kant gescheiden van de luwteplek aan de achterzijde
van het plein. Hier is ook meer woonruimte denkbaar door bebouwing. Aan
de achterzijde ontstaat een intiem plein waar met groen of een parkachtige

invulling een sfeervol luwteplein kan worden ingericht. Aan de voorzijde
krijgt de fontein een decor of achterwand waardoor de fontein ook een
bepaalde intimiteit krijgt die het plein tot een volwaardig horecaterras in
dynamische invulling kan omvormen. In deze varianten kan de fontein
worden gerestaureerd evenals het beeld van Tajiri. De aanpassingen zoals
omschreven bij de eerste variant om de fontein het hele jaar door
interessant te maken, kunnen ook bij deze scenario's worden uitgevoerd.
Aan de Willemspleinzijde kan het plein mogelijk worden vergroot door een
herschikking van de busperrons en de voorruimte rondom de fontein met
meer bomen aan te kleden, waardoor de fontein beter in de ruimte komt te
liggen en de entree naar de Janspoort meer zichtbaar kan worden. Dit is
afhankelijk van (on-)mogelijkheden vanuit Openbaar vervoer die hier niet
strijdig mee mogen zijn. De fietsroute wordt gastvrijer vormgegeven om de
verschillende verkeerstromen beter te begeleiden en onderling te kruisen.

Scenario met bebouwing achterop het plein

Bij restauratie van het monument in enige vorm kan achterop het plein een
bouwvolume worden toegevoegd. Dit volume dat bijvoorbeeld uit woningen
kan bestaan maakt het totale plein kleiner en geeft het daardoor meer
intimiteit. Nadeel hiervan is dit geen oplosisng geeft om de pergola een
nieuwe betekenis te geven en doet het minder recht aan het uitgangspunt
van reuring en luwte gebied.

Plan en aanpak
Al in de visie op Gele Rijders Plein uit 2011 constateren we dat het gebied
tussen Willemsplein en Johnny van Doornplein aan het verkleuren is. In de
visie op de Binnenstad uit 2015 is deze analyse herbevestigd: "Het Gele
Rijdersplein doorgaat een transformatie van detailhandel naar meer
wonen, werken en verblijven".
Het kernwinkelgebied wordt compacter en de Looierstraat en het Gele
Rijders Plein zijn daarmee niet meer een primair winkelgebied. Het
Willemsplein vormt via de Janspoort en Jansstraat een belangrijke entree
van binnenstad met reuring en dynamiek. Aan het andere uiteinde van het
gebied vormt het Johnny van Doornplein ook een entree en rode loper
naar de binnenstad.
Het gebied aan de kant van het Willemsplein is het dynamische deel van
het plein. Met functies als Stan en Co, Mam's, Perplex en Workstation zien
we dat deze plek een andere dynamischere activiteit kent dan het luwere
deel van het plein. Hier ligt ook een belangrijke entree van de binnenstad
vanaf het Willemsplein via de Janspoort die onvoldoende kwaliteit heeft.
De fontein biedt een basis voor dynamiek en is in de zomerperiode ook
een gewaardeerde plek, maar heeft een jaarrond functie nodig. Het beeld
van Tajiri verdient veel meer aandacht en valt nu weg tegen de
achtergrond van de pergola waardoor waardering beperkt is.
Een jaarronde functie is ook nodig omdat dit deel van het plein een
belangrijke functie heeft als rode loper naar de binnenstad en een
schakelpunt is tussen Zypsepoort, Willemsplein en Janspoort. Een
modernisering en upgrading van functionaliteit is daarom ook nodig.

Het gebied van Gele RijdersPlein en Looierstraat is een gebied dat in
transformatie zit van leegstaande winkels naar een woon-/werkgebied in
relatieve luwte aan de rand van het kernwinkelgebied. Het plein met haar
mooie bomen kan daarmee het centrum worden van een prettig
verblijfgebied in een woonomgeving in plaats van een winkelgebied. Er is
veel vraag naar wonen in de binnenstad, de trek naar binnensteden is
overal te zien, zowel bij alleenstaanden als bij gezinnen. Dat vraagt ook
om kwaliteit in de openbare ruimte.
Door het opheffen van de parkeerfunctie op het plein plein en de tijdelijke
inrichting ontstaat al een sfeer die meer uitnodigt om te verblijven en waar
ook ruimte is voor ontmoeten. De omgeving verandert al en wonen krijgt
steeds meer aandeel in dit gebied. De eerste aanvragen voor
transformaties van winkelpanden naar woningen liggen er al, wat bevestigt
dat ook de markt ziet dat dit gebied kansen biedt voor wonen.
De pergola vormt
de scheiding
tussen de twee
pleindelen. Deze
heeft in feite nooit
gefunctioneerd.
Het is een
unheimische plek
in de stad
geworden, waar niemand zich graag ophoudt. Maar die wel als
roomdivider werkt tussen de pleindelen. De meest gehoorde opmerking is
dat de pergola ook in gerestaureerde vorm geen enkele betekenis zal
geven aan het gebied en daarmee is ook in onze optiek noodzakelijk om
de pergola te verwijderen en studie te verrichten naar een roomdivider die
recht doet aan het functioneren van het gebied.

Reuring en Dynamiek Westzijde
Aan de westelijk zijde van het plein worden de volgende maatregelen
uitgewerkt in een ontwerp:
o Het gebied zal ontdaan worden van functieloze muurtjes en
verrommeling.
o In de fonteinbak zal een verhoogde vloer worden geplaatst
waardoor er meer functionaliteit is als de fontein uit staat. Hierdoor
ontstaat meer ruimte bij bijvoorbeeld evenementen.
o Tevens zal indien financieel haalbaar een vriesinstallatie
aangebracht worden om in de winter functie toe te voegen. Dit is
mede afhankelijk van een exploitant en medefinancier.
o Het beeld zal gerestaureerd worden en meer uitgelicht worden
door bijvoorbeeld een verlichtingsplan.
o De kiezels worden hergebruikt en verwerkt in een geslepen steen.
o Door verlegging en betere inpassing van de fietsroute ontstaat een
vriendelijker gebied voor voetganger en fietser.
o De Janspoort, als entree van het kernwinkelgebied, wordt
meegenomen in het ontwerp.
o De fietsenstalling als functie is waardevol en zal afhankelijk van
keuzes ter plaatse de van roomdivider zijn definitieve plek krijgen
o Bij de voorgestelde ingrepen wordt zo veel mogelijk ingespeeld op
de monumentale kwaliteiten van de fontein en omgeving en wordt
waar mogelijk, oorspronkelijk materiaal hergebruikt.

Luwte en ontmoeten in het groen oostzijde
Aan de oostelijke zijde van het plein worden de volgende maatregelen
uitgewerkt:
o Het plein wordt groener ingericht waarbij aandacht is voor
spelende kinderen.
o Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om op het
plein kleine evenementen te houden zoals boeken- en
brocantemarkten, foodtruckfestivals etc.
o Transformaties naar wonen of andere niet-winkelfuncties in de
Looierstraat en aan het plein worden gestimuleerd door inzet van
het transformatieteam.
o Bij de inrichting van het plein moet ook rekening worden gehouden
met transformaties naar woningen.

Roomdivider
Een roomdivider die recht doet aan aan het functioneren van het gebied.

Het tussengebied waar nu de pergola staat wordt nader onderzocht. Deze
locatie moet werken als een roomdivider tussen de twee pleindelen en
daarmee tussen de reuring en de dynamiek aan de ene zijde en de luwte
aan de andere zijde. Een eventueel gebouw of andere invulling moet een
goede achtergrond geven voor het beeld van Tajiri en deze beter zichtbaar
en tot zijn recht laten komen als in de huidige situatie. De fontein moet een
prettige omgeving krijgen en een zekere intimiteit waardoor het plezierig
vertoeven is aan de fontein. Eventuele bebouwing moet tweezijdig zijn:
een achtergrond voor het beeld en een voorkant naar het achterliggende
luwteplein. Aan deze zijde zou wellicht wonen een goede invulling zijn.
Om goed te kunnen voelen wat de ruimtes nodig hebben is een onderzoek
ter plaatse nodig om in de tijdelijkheid te kunnen voelen wat werkt en wat
niet werkt.

De volgende maatregelen worden genomen:
o De pergola wordt
verwijderd.
o Ter plekke wordt een
tijdelijke roomdivider
gecreeerd die onderdeel is
van het nader onderzoek
naar toekomstige invulling.
o Een nader onderzoek naar
de roomdivider waarbij
gedacht wordt aan
bebouwing met
tweezijdigheid naar reuring
en luwte. Hierbij worden in
ieder geval aspecten
meegenomen als;
programma (Wonen,
Horeca), kwaliteit openbare
ruimte, architectuur, het
beeld van Tajiri en wordt zo
veel mogelijk ingespeeld op
de monumentale kwaliteiten
van de fontein en omgeving
en wordt waar mogelijk,
oorspronkelijk materiaal
hergebruikt.

