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Toelichting rapport (leeswijzer) 

Voor u ligt de weerslag van de verkenning t.b.v. het Kwartierenplan 

die in de afgelopen maanden in opdracht van het Platform 

Binnenstad Arnhem is uitgevoerd.  

Bij de verkenning zijn in een klankbordgroep vertegenwoordigers 

van de ondernemersverenigingen in de binnenstad, Spijkerkwartier, 

Hommelstraat/Spoorhoek en Modekwartier/Klarendal intensief 

betrokken geweest. Ook de afdeling EZ van de gemeente Arnhem 

was hierbij aangesloten. De verkenning startte enkele weken 

voordat iedereen overvallen werd door de maatregelen n.a.v. 

Covid19. Wellicht dat dit de noodzaak van een intensievere 

samenwerking extra onderstreepte, vanzelfsprekend was dit 

allerminst. De betrokken vertegenwoordigers van de ondernemers 

verdienen dan ook grote waardering voor hun bijdrage.  

De opbouw van deze verkenning is als volgt: 

- Samenvattend zijn als eerste de aanbevelingen en acties 

genoteerd; die zijn gebaseerd op een analyse van diverse 

documenten, maar vooral tot stand gekomen op basis van 

gesprekken met een keur aan betrokkenen en afgestemd in 

klankbordsessies met bovengenoemde vertegenwoordigers. 

 

- In het eerste hoofdstuk zijn de aanleiding, achtergrond en 

doelstelling van de verkenning verder toegelicht. 

 

- De verkenning is vervolgens opgebouwd aan de hand van drie 

samenhangende thema’s: ‘’identiteit en beleving’’, ‘’organisatie, 

samenwerking en marketing’’ en ‘’openbare ruimte en 

vergroening’’. Dit is in de hoofdstukken 3 t/m 5 verder uitgewerkt. 

Hierin zijn analyse, zienswijzen van betrokkenen en 

aanbevelingen gecombineerd. De aanbevelingen zijn 

gemarkeerd. 

 

- In het laatste hoofdstuk worden kort  nog enkele constateringen 

gedeeld. Die zijn niet concreet van aanbevelingen voorzien. Dat 

heeft verschillende redenen. Voor een deel vallen de 

constateringen buiten de scope van deze verkenning of bleek 

onder betrokkenen geen eenduidigheid in de aanpak van 

benoemde ontwikkelingen. Diverse gesprekspartners hebben 

echter wel aangegeven dat de constateringen direct of indirect 

belangrijk zijn voor een succesvolle aanpak. 

 

- In de bijlagen zijn o.a. concrete maatregelen in de openbare 

ruimte opgenomen. Ook is er in concept een schematische 

aanzet voor een uitvoeringsagenda toegevoegd. 

 

Naast de genoemde waardering voor de mensen die als klankbord 

hebben gediend, wil ik alle mensen die ik gesproken heb bedanken 

voor hun tijd en moeite. Het uitvoeren van deze verkenning bood 

mij in de afgelopen maanden een bijzonder inkijkje in het Arnhems 

ondernemerschap, de bijbehorende veerkracht en het creatieve 

karakter van de stad. Ik zag een ‘schouders-eronder-mentaliteit’ die 

ondanks alle belemmeringen van de afgelopen maanden 

vertrouwen biedt voor het in stand houden van een aantrekkelijke 

binnenstad en omgeving. Een stad die haar bezoekers een 

ongekende rijkdom aan creativiteit, groen, vrijheid, maar bovenal 

ondernemerschap te bieden heeft.  

 

Frank Evers, Arnhem, augustus 2020 
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Acties en aanbevelingen  

Onderstaande acties en aanbevelingen vloeien voort uit de 

uitgevoerde analyse en gesprekken in de afgelopen maanden. In 

de navolgende hoofdstukken wordt via de nummering verwezen 

naar de aanbevelingen. In bijlage 1 is bovendien een schematisch 

overzicht opgenomen waarin aangegeven is of iets op kortere of 

langere termijn realiseerbaar is en waar de verantwoordelijkheid 

kan liggen om de betreffende actie of aanbeveling op te pakken. 

Dat wil niet zeggen dat die partijen ook volledig verantwoordelijk 

zijn voor de uitvoering daarvan. 

 

Identiteit en beleving 

1) Bereid de Arnhemse kwartierenaanpak uit met het 

Spijkerkwartier en Modekwartier conform het onderzoek 

‘’Identiteit Binnenstad Arnhem’’; maak hier mogelijk weer een 

afstudeeropdracht van om dit verder te verdiepen.  

 

2) Maak de ogenschijnlijke barrière van singel en 

verkeerswegen in uitingen minder scherp dan nodig 

(bewustwording). Neem dit mee in toekomstige uitingen t.b.v. 

kaartbeelden e.d.: neem de overkant mee in een collectieve 

binnenstadsidentiteit,  

 

Organisatie, marketing en evenementen 

3) Zorg voor continuering van de samenwerking; de 

betrokkenen hebben al afgesproken elkaar 3 tot 4x per jaar te 

blijven ontmoeten. Zorg daarbij voor betrokkenheid van in ieder 

geval PBA en afd. Economische Zaken van de gemeente 

Arnhem. 

 

4) Zorg dat evenementen bij elkaar bekend zijn en geplaatst 

worden bij Evenementen Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. 

Gebruik de overleggen ook om de evenementen bij elkaar 

onder de aandacht te brengen zodat daar door ondernemers op 

ingespeeld kan worden. 

 

5) Maak na de zomer een jaarplan voor 2021 hoe betrokkenheid 

behouden en versterkt kunnen worden. Werk daarbij aan een 

aantal haalbare doelen die samen relatief makkelijk te 

realiseren zijn en stel een agenda op van essentiële zaken de je 

op kortere en (middel)lange termijn wilt beïnvloeden (denk aan 

veiligheid, ontwikkelingen openbare ruimte).  

 

6) Ondersteuning: ga na onder welke voorwaarden en 

condities het Platform Binnenstad Arnhem (PBA) haar rol 

ook kan inzetten voor belangrijke bezoekersgebieden aan de 

oostkant van de singel. Verenigingen blijken kwetsbaar en veel 

tijd te moeten besteden aan uitvoeringszaken zoals het 

ophangen van feestverlichting. Neem zo mogelijk uitkomsten 

hiervan op in de uitvoeringsplannen voor de binnenstad en 

omgeving vanaf 2021. 

 

7) Ga na onder welke condities en voorwaarden winkels en 

ondernemers in het Spijkerkwartier (Steenstraat) en 

Modekwartier/Klarendal op een te beheren wijze gebruik 

kunnen gaan maken van het digitale winkelaanbod op 

www.binnenstadarnhem.nl. Maak hier een plan van aanpak 

voor. Kijk bij een meer collectieve marketingaanpak ook naar de 

‘’thematische’’ interesses van bezoekers. 

 

Openbare ruimte & vergroening 

8) Er wordt in de Steenstraat, Hommelstraat, Sonsbeeksingel en 

Lauwersgracht toenemende overlast ervaren van personen die 

de gastvrijheid onder druk zetten, zeker na sluitingstijd van de 

http://www.binnenstadarnhem.nl/
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winkels. Kom in gezamenlijkheid tot een plan van aanpak 

waarmee het gevoel van veiligheid (en dus gastvrijheid) 

bevorderd wordt. Dit geldt ook voor de geconstateerde 

toegenomen verloedering en vervuiling. Sluit hierbij aan op de 

wijkactieplannen in Klarendal en het Spijkerkwartier waarin dit 

ook speerpunten zijn. 

 

9) Vergroening lijkt een adequate aanpak om de aspecten 

‘schoon’ en ‘heel’ te verbeteren en een gastvrije sfeer te 

bevorderen. Bovendien wordt met vergroening aangesloten op 

de grote gemeentelijke ambities rondom klimaatadaptatie. Dit 

maakt financiering van plannen en initiatieven kansrijker. Ook 

hier kan aangesloten worden op de wijkactieplannen. Ook 

particulieren kunnen gebruik maken van diverse regelingen. 

 

10) Het Velperplein en omgeving (o.a. Johnny van Doornplein) 

heeft qua routering en bewegwijzering een rommelige 

uitstraling. Zorg dat dit snel verbeterd wordt door borden te 

verplaatsen, looproutes duidelijker te maken en bijv. 

elektriciteitskastjes te verfraaien (zie voor een overzicht aan 

maatregelen bijlage 2). Denk bij de verbeteringen hierin ook aan 

mogelijkheden met belijning en het gebruik van blinde gevels. 

  

11) Visuele verbinding via/over het Velperplein verbeteren: het 

zicht naar de verschillende delen wordt op veel plekken 

belemmerd, duidelijke zichtlijnen en/of geleiding ontbreekt. 

Maak een plan waarmee dit verbeterd kan worden. Denk hierbij 

aan: 
 

- doortrekken van vergroeningaanpak Van Muiijlwijkstraat (aanpak 

Steengoed benutten) naar de busbaan/looproutes op Velperplein; 

- Johnny van Doornplein zodanig herinichten dat er een gevoel van 

eenheid ontstaat met het Velperplein en routering richting 

overzijde duidelijker is; 

- entree Steenstraat bij Velperbuitensingel aantrekkelijker maken. 

 

12) De Klarendalseweg kent de nodige dode punten die 

bezoekers kunnen belemmeren de route voort te zetten. Kom 

met een eenvoudige aanpak, in overleg met de wijk, om o.a. 

met groen meer eenduidigheid in de route te creëren. 

 

13) De bezoeker kan geholpen worden met meer ‘verbindings-

punten’ in de stad; dus concentreer niet alleen op het 

Velperplein e.o.. Kijk ook hoe de verbindingen Nieuwstad-

Spijkerstraat en Steenstraat-Sonsbeeksingel via station 

Velperpoort beter benut kunnen worden, ook om het 

verblijfsgebied te vergroten. Kijk naast de fysieke knooppunten 

ook naar meer thematische overeenkomsten die inspelen op 

de interesses van de bezoeker. 

 

14)  Kijk of de positie Lauwersgracht/singel als       

verblijfsgebied is te versterken (bijv. door kunst, 

podiumactiviteiten en/of een ‘’Arnhemse creatieve 

etalagefunctie’’ ). Daarmee komen binnenstad en 

Modekwartier en Spijkerkwartier ook in beleving dichter bij 

elkaar te liggen. 

 

15) Indien op langere termijn de openbare ruimte bij het 

stadstheater wordt aangepakt doe dit dan op een wijze 

waardoor gebied Musis-busbaan- Musisgarage meer een 

verblijfsgebied wordt, zodat bezoekers makkelijker gaan 

dwalen aan beide zijden van de singel. Dit gebied leent zich ook 

om de kwaliteiten van Arnhemse makers, door bijv. wisselende 

buitenexposities, zichtbaar te maken.  Daarmee kan dit gebied 

zorgen voor fysieke, economische en thematische verbinding 

tussen binnenstad, Spijkerkwartier en Modekwartier Klarendal. 

Zet dit op een strategische toekomstagenda of breng dit in bij de 

op te stellen Omgevingsvisie voor Arnhem. 
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Hoofstuk 1: Aanleiding en doelstelling 

Deze verkenning moet bijdragen aan de Arnhemse merkstrategie. 

De uniciteit van onze binnenstad wordt versterkt door de kwaliteit 

van de omliggende gebieden. Dat maakt Arnhem onderscheidend 

t.o.v. andere steden. Deze verkenning richt zich op de 

(aanloop)routes in het Spijkerkwartier en Klarendal/Modekwartier. 

Al in de binnenstadsvisie van 2015 is aangegeven dat de relatie 

van binnenstad met zijn omgeving een belangrijk aandachtspunt is: 

‘’Voorkomen moet worden dat de stadskern onthecht raakt van zijn 

omgeving en gaat drijven als een eiland in de leegte. Daarvoor is 

aandacht nodig voor de schil.’’ De gemeente wil hiermee ook de 

kwartierenaanpak versterken. 

Met die aandacht is het de bedoeling er voor te zorgen dat 

bezoekers langer in Arnhem blijven, hen te verleiden vaker terug te 

komen en hogere bestedingen te stimuleren. Juist door de Corona-

crisis is het besef versterkt dat we niet alleen moeten focussen op 

de bezoeker van buiten de stad en regio. Het is ook goed te zorgen 

dat de Arnhemmer zelf (#supportyourlocal) de eigen stad beter leert 

kennen.  

De binnenstad heeft prettige aanlooproutes, de zogenaamde rode 

lopers, nodig om te betreden. Daarin kunnen de Steenstraat, 

Hommelstraat, Sonsbeeksingel en Klarendalseweg een zeer 

belangrijke rol spelen. Straten die, net als de binnenstad, een rijke 

historie kennen en ook een brede keur aan winkeliers en 

ondernemers te bieden hebben. Zij kunnen de ervaring van de 

Arnhemse  kernwaarden groen, creatief en vrij versterken. 

Door de rode lopers beter te verbinden met de binnenstad kunnen 

we de customer journey van de bezoeker, komend van dichtbij tot 

verder weg, verrijken. Tegelijkertijd weten we dat de traditionele 

retail –mede door het online winkelen- onder druk staat. Het streven 

naar concentratie kan op gespannen voet staan met de wens het 

belevingsgebied voor de bezoeker te vergroten.  

Kortom, het streven is te komen tot 

een aanpak waarbij verschillende 

puzzelstukjes in elkaar vallen: door de 

verbinding weten gebieden elkaar te 

versterken, daar waar nodig de eigen 

identiteit te verbijzonderen, zodat de 

gezamenlijk verdiencapaciteit wordt 

verhoogd. 

 

Eerste resultaten zichtbaar 

De betrokkenheid van de ondernemersverenigingen bij dit traject 

heeft al tot een aantal eerste successen geleid. Er werden tips en 

ervaringen uitgewisseld. De verenigingen hebben het voornemen 

om ongeacht de uitkomst van deze verkenning de periodieke 

overleggen voort te zetten. 

De ondernemers uit de Hommelstraat hebben de intentie 

uitgesproken zich aan te sluiten bij DOCKS om de krachten 

gezamenlijk te versterken.  

Stichting Citymarketing Arnhem heeft bij het noodfonds van het 

SOFA, ingesteld in het kader van de Corona-crisis, een 

gehonoreerde aanvraag gedaan onder de noemer  ‘’Zomer in 

Arnhem’’. Dat is gebeurd in intensieve samenwerking met de 

ondernemersverenigingen. In betrokken gebieden zijn interessante 

en aantrekkelijke (dag)arrangementen te boeken. De steun van de 

gemeente Arnhem was daarbij groot. 
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Hoofdstuk 2: identiteit en beleving 

In 2014 heeft O-P-A (Ontwerpplatform Arnhem) ieder kwartier in de 

binnenstad een logo aangeboden op basis van de highlight(s) in dat 

specifieke gebied. Dit is inmiddels opgenomen in het straatbeeld 

van de binnenstad, kaarten en bewegwijzering. Ook de 

Binnenstadsvisie 2015 baseert zich op de kwartierenaanpak. Om 

deze aanpak te vertalen naar een concretere aanpak voor 

marketing en promotie heeft PBA eind 2018 een onderzoek uit laten 

voeren door studenten van de TMO Fashion Business School naar 

de identiteit van de verschillende kwartieren. Dit is vertaald naar 

mogelijkheden op het gebied van marketing en promotie of het 

gemeenschappelijk ontwikkelen van een programma per kwartier. 

De verbindingen met de gebieden net buiten de singels is daarbij 

nog niet gelegd.  

Vanuit de binnenstedelijke kwartierenaanpak is het mogelijk de 

focus te leggen op een sterk gezamenlijk merk, maar tegelijkertijd 

de interessante verschillen tussen de kwartieren te benadrukken. 

Met deze aanpak krijgt de bezoeker aan de binnenstad een goed 

beeld van de aanwezige diversiteit. Vanuit het Modekwartier en 

Spijkerkwartier is door betrokkenen aangegeven dat het belangrijk 

is dat die kwartieren ieder hun eigen identiteit en onderscheidende 

kwaliteiten behouden, maar wel meegaan in een meer eenduidige 

bewegwijzering, stadsmarketing en plattegrond etc. De 

kwartierenaanpak uit de binnenstad biedt daarvoor goede 

uitgangspunten. In het genoemde onderzoek wordt gewerkt met 

wijkidentiteiten. Die zijn vrij eenvoudig in te vullen (zie bijlage 4). 

Het Spijkerkwartier en het Modekwartier kunnen de waarden die 

Arnhem wil uitdragen benadrukken: het creatieve en groene 

karakter van de stad is hier, soms wat verborgen, sterk aanwezig.  

Dit kan bovendien tot meer kwartieroverstijgende thematische 

routes leiden op het gebied van historie, design, groen etc., 

aansluitend bij de interesses van de bezoeker. 

 

Het lijkt dan ook logisch de kwartierenaanpak aan te vullen met het 

Spijkerkwartier en Klarendal/Modekwartier. Daarmee wordt de 

Arnhemse ‘eenheid in verscheidenheid’ verder versterkt. 

(aanbeveling 1).  
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Relatie met singel, Musiskwartier en 7straatjes 

Bij de kwartierenaanpak is ook gekeken naar de overlap tussen de 

binnenstadskwartieren. Om de stap naar de overzijde te maken 

komen het Musiskwartier en 7straatjes in beeld om te kijken naar 

de gewenste overlap. Waarom deze twee? De 7straatjes lijken een 

publiek te trekken dat in het bijzonder goed past bij het 

Spijkerkwartier en Modekwartier. Je bent in die gebieden niet alleen 

voor de noodzakelijke boodschappen en aankopen, maar ook voor 

een specifieke beleving.  

Het Musiskwartier is de meest prominente fysieke verbinding, maar 

heeft qua winkels een meer mainstream-karakter. Op dit moment 

heeft het Musiskwartier te kampen met de nodige leegstand en 

fungeert te veel als doorganggebied, aldus gesproken betrokkenen. 

Daarmee is het Musiskwartier op dit moment een kwetsbare 

schakel in het verbinden van de verschillende kwartieren. In het 

Musiskwartier bevindt zich echter wel de Arnhem Store, de winkel 

die producten van Arnhemse ontwerpers onder de aandacht brengt. 

Maar de winkel zou liever een meer zichtbare locatie voor haar 

functie hebben. 

De Hommelstraat kent een divers karakter waarin met name de 

veelkleurigheid en diversiteit van Arnhem te zien is. De eerste 

winkels die ook passen bij het Modekwartier beginnen hier, maar de 

bezoeker zal niet gelijk het gevoel ervaren richting één van de 

meest creatieve delen van Arnhem te gaan. 

Daarnaast lijkt de singel zelf ook meer een eigen identiteit als 

verblijfgebied te mogen krijgen (ziek ook blz. 18/19 bij het 

onderwerp openbare ruimte). Nu wordt de singel vooral als rand, 

grens en/of verkeersader getoond. Daarin kan een eerste stap 

gezet worden door de overgang qua kleur e.d. minder hard te 

maken. 

Door beide zijden van de singel lijken nog te veel gescheiden 

werelden. Om de gemeenschappelijke identiteit beter te 

benadrukken is het goed te kijken hoe de barrièrewerking in 

uitingen minder scherp naar voren komt. Daarbij kan het nodig zijn 

ook extra aandacht te besteden aan de ‘’schakels’’ in de route: 

Hommelstraat en het Musiskwartier (aanbeveling 2). 
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Hoofdstuk 3: organisatie, marketing en 

evenementen 

Elkaar kennen, leren van elkaar, tips doorgeven 

De basis van een goede samenwerking is elkaar kennen en elkaar 

snel kunnen vinden. Als dat niet aanwezig is helpen structuren ook 

niet. Met de gewenste samenwerking is o.a. met de klankbordgroep 

rond deze verkenning en de aanvraag t.b.v. ‘’Zomer in Arnhem’ bij 

het noodfonds van het SOFA (Ondernemersfonds Arnhem) een 

eerste stap gezet. Maar ook initiatieven zoals de leergang van de 

HAN rondom retailmanagement  -waaraan ondernemers uit de 

binnenstad en Steenstraat gaan deelnemen- dragen aan die 

verbinding bij. Dat geldt ook voor het gebruik maken van stagiaires 

via het ROC Retaillab aan de Bovenbeekstraat. 

Het uitwisselen van informatie kan ook helpen bij het afstemmen en 

promoten van evenementen, het vinden van de juiste kanalen om 

die breed onder de aandacht te brengen en mogelijk wederzijdse 

deelname daaraan te bevorderen. Niet alleen in de binnenstad, 

maar juist ook daarbuiten vinden interessante evenementen plaats. 

Denk aan het Gastvrij Spijkerfeest, Kunst op de Koffie in het 

Spijkerwartier en de Klarendalse Nacht van de Mode. Maar ook 

Arnhem-brede initiatieven zoals Muziek bij de Buren kunnen 

hiervoor ingezet worden. Arnhemmers blijken op diverse momenten 

bijzonder gastvrij om kunst, cultuur en historie in de huiskamer op 

authentieke wijze te laten beleven. Juist ook in de genoemde wijken 

is de participatiegraad aan dit soort evenementen hoog. 

Doordat ondernemers uit de verschillende gebieden elkaar beter 

gaan kennen wordt het makkelijker om naar elkaar te verwijzen. 

Ook kunnen geopperde mogelijkheden als ‘’cross selling’’ van 

lokale producten in winkels en horeca versterkt worden. 

Kortom, hoe makkelijk het ook lijkt: zorg dat het overleg ook na 

deze verkenning periodiek verder gaat (aanbeveling 3). Gebruik dit 

overleg ook om evenementen bij elkaar onder de aandacht te 

brengen aan te melden bij de juiste kanalen (aanbeveling 4). Het is 

wel verstandig om hiervoor een jaaragenda of -plan op te stellen. 

Hiermee kunnen concrete en haalbare doelen (en dus successen) 

geformuleerd worden. Maar ook kan worden aangegeven op welke 

ontwikkelingen de ondernemersverenigingen invloed willen 

uitoefenen bij politiek en bestuur en andere gremia (aanbeveling 5) 
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Borging en continuïteit garanderen van verenigingen 

Zowel de binnenstad als de omliggende gebieden kennen actieve 

ondernemersverenigingen. Ondernemers die het belang van 

gezamenlijkheid zien. Zij zijn telkens bereid de schouders eronder 

te zetten om samenwerking tussen winkeliers en ondernemers te 

bevorderen en collectieve belangen te behartigen. Het voortbestaan 

van de verenigingen stond de afgelopen jaren enkele keren ernstig 

onder druk. Dit zorgt voor kwetsbaarheid in de continuïteit van 

activiteiten. Het werven en meer binden van leden gaat niet vanzelf. 

De verenigingen in het Spijkerkwartier en het Modekwartier 

Klarendal zien wel dat er in de binnenstad op uitvoeringsgebied 

meer borging is van een aantal zaken door de rol van PBA. Een 

voorbeeld dat daarbij genoemd wordt is het ophangen van de 

feestverlichting.  

Het enthousiasme dat door de samenwerking is ontstaan verdient 

ondersteuning. Het is daarom verstandig te kijken of er borging van 

verenigingsactiviteiten op langere termijn te realiseren valt. Denk 

daarbij aan genoemde activiteiten als feestverlichting rond 

december etc. Mogelijk kan PBA hierin een meer structurele rol 

vervullen door een aantal zaken die voor de binnenstad geregeld 

zijn ook toe te passen in de winkelstraten die als rode lopers -en 

dus essentieel- gezien worden. Door daarin ook meer 

eenduidigheid in uitstraling te bevorderen lijken gebieden meer bij 

elkaar te horen, zonder dat de diversiteit verloren gaat. De statuten 

en financiering van PBA laten een dergelijke uitbreiding nu niet toe. 

Het is verstandig om een onderzoek te starten naar de 

mogelijkheden en onmogelijkheden hierin. Ga na onder welke  

voorwaarden en condities PBA haar activiteiten ook ten dienste kan 

laten zijn van de stadsdelen aan de overzijde van de singel 

(aanbeveling 6). 

Digitaal winkelaanbod & marketing 

Voor kleine zelfstandige ondernemers blijkt het soms lastig en 

ingewikkeld hun aanbod online aan te bieden en te laten 

distribueren (denk aan bezorgservices). In de afgelopen periode 

zijn juist door de Corona-crisis een aantal activiteiten hierin 

versneld tot stand gekomen. Sinds juni is de website van 

Binnenstad Arnhem met veel digitaal aanbod van lokale en 

bovenlokale ondernemers online.  
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Het Spijkerkwartier en het Modekwartier hebben eigen websites. 

Het Modekwartier heeft bovendien een gezamenlijke en actuele 

Facebook-pagina met aanbiedingen, acties en evenementen. Dit 

zijn uitingen die relatief eenvoudig op te zetten zijn, ook met 

eenmalige financiering. Maar de verenigingen ontberen de 

middelen om de gebieden echt goed op de kaart te zetten en een 

website a la de binnenstad op te zetten en te beheren.  

Ook in de binnenstad 

kennen de verschillende 

kwartieren hun eigen 

marketing-uitingen, zoals bij 

het Musiskwartier en de 

7straatjes, maar die 

ondernemers zijn nu ook 

gekoppeld aan de website 

binnenstadarnhem.nl. De 

klant kan hen dus via diverse 

kanalen vinden.  

Op dit moment is ‘van de 

overzijde’ wel een enkele horecazaak en winkel opgenomen op de 

binnenstadsite (o.a. restaurant Goed Proeven in het Modekwartier 

en Wijnkoperij Yves Boode in de Steenstraat). Maar dat kan voor 

de buitenstaander juist het beeld oproepen dat daar een beperkt 

aanbod te vinden is. Betrokkenen constateren dat het breed onder 

de aandacht brengen van deze gebieden de Arnhemse 

marketingaanpak kan versterken: de kernwaarden zoals 

geformuleerd rondom groen, creatief en vrij krijgen in deze 

gebieden nog meer betekenis en een diepere lading. 

Aandacht voor thema’s in marketing 

Naast deze gebiedsgerichte aanpak komen veel bezoekers ook 

naar Arnhem vanwege een specifieke interesse en niet altijd voor 

een specifiek gebied. Dat kan mode of design zijn, de historie van 

de stad, groen, maar ook belangstelling voor duurzame producten. 

Als voorbeeld: mode concentreert zich in Arnhem niet alleen in het 

Modekwartier en bovendien bieden ondernemers daar meer aan 

dan mode alleen. Dus naast de aandacht voor verbindingen tussen 

de diverse kwartieren is het ook goed te zoeken naar thematische 

overlap en bijbehorende routes. Je belandt bijv. ‘’als vanzelf’’ aan 

de hand van je interesses vanuit de Kortestraat via het 

Spijkerkwartier aan het einde van de Klarendalseweg (zie ook 

voorbeeld bijlage 5). Juist nu een groot deel van de winkels op 

eerder genoemde website staan kan hiervoor mogelijk een 

volgende aanzet gemaakt worden. 

Om het unieke en bijzondere van het Arnhemse winkelaanbod 

onder de aandacht te brengen is het verstandig te onderzoeken 

onder welke voorwaarden en condities ook deze winkels 

opgenomen kunnen worden op de website of op andere wijze 

koppelingen mogelijk zijn. Uiteraard is het daarbij essentieel dat 

ontwikkelingen die hierbij in gang worden gezet ook te beheren zijn. 

Zet bovendien bij een meer collectieve digitale marketingaanpak 

ook in op thematische interesses van de bezoeker (aanbeveling 7). 
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Hoofdstuk 4 Openbare ruimte en vergroening 

 

Schoon, heel en veilig 

Ondernemers ervaren op de Steenstraat, Hommelstraat en 

Sonsbeeksingel in toenemende mate overlast van personen met 

verward gedrag, geweldsincidenten e.d. Bovendien lijkt dit soort 

incidenten vroeger op de avond plaats te vinden. Ook bij de singels 

wordt dit ervaren, gelet op de afzetting dit voorjaar rondom Musis 

Sacrum. Dit zet de gastvrijheid onder druk, met name na 

sluitingstijd van de winkels, maar wel op een moment dat de horeca 

bezoekers trekt. Berry Kessels (ingehuurd door de gemeente als 

aanjager veiligheid in Klarendal) heeft in het recent uitgebrachte 

‘’Aandachtspunten & Aanbevelingen Aanjager Klarendal’’ 

soortgelijke constateringen gedaan. Hij ziet in de aanpak hiervan 

ook een rol weggelegd voor ondernemers en bepleit hierin 

ondersteuning. In de Steenstraat is door ondernemers overleg 

gevoerd met o.a. de burgemeester, wijkmanager en wijkagent om 

te kijken hoe de straat veiliger kan worden. Daarbij is gesproken 

over het uitbreiden van camerabeveiliging tot aan Velperpoort.  

 

Ook constateren de ondernemers dat de vervuiling en 

verrommeling in Klarendal, Spoorhoek en Spijkerkwartier 

toenemen. Dit is een probleem dat zowel de gastvrijheid als 

leefbaarheid onder druk zet.  Zowel de veiligheid en verrommeling 

zijn niet alleen een probleem van de ondernemers, maar ook van 

de bewoners. Leefbaarheid en gastvrijheid gaan hierin hand in 

hand. In de wijkactieplannen 2020 voor Klarendal en het 

Spijkerkwartier wordt voor deze issues ook aandacht gevraagd.  

Het is daarom verstandig als vertegenwoordigers van DOCKS en 

VOS aan te sluiten bij de wijkoverleggen in respectievelijk Klarendal 

en het Spijkerkwartier om in gezamenlijkheid met bewoners de 

genoemde ontwikkelingen rondom veiligheid en verloedering onder 

de aandacht van de gemeente en partners te brengen  

(aanbeveling 8).  

Aanpak openbare ruimte: focus op vergroening  

Op het moment van verschijnen van deze verkenning vindt het 

opknappen van station Velperpoort plaats. De grootschalige 

renovatie is een belangrijke en al lang gewenste ruimtelijke 

verbetering. Op de kop bij de Steenstraat en ir. J.P. van 

Muijlwijkstraat is het plein al opgeknapt en vergroend. 

 

Het is ook de bedoeling dat dit najaar nog gestart wordt met het 

opknappen van de ir. J.P. van Muijlwijkstraat. Financiering hierin is 

mogelijk gemaakt door de provinciale regeling ‘’Steengoed 

benutten’’. In het ontwerp spelen verduurzaming en vergroening 

een cruciale rol. Daarnaast wordt in het stuk tussen het Velperplein 

en de Hommelstraat de verblijfskwaliteit verhoogd, o.a. door de 

terrasfunctie uit te breiden voor de horeca die zich daar de 

afgelopen jaren gevestigd heeft. Bizar Bazar in de Lutherse Kerk, 

Walid’s kiprestaurant en Miyagi and Jones hebben met hun 

invulling al het nodige verbeterd. 

Op dit moment lijken er verder op de kortere termijn geen grote 

concrete ingrepen in de openbare ruimte op stapel te staan.  De 

aanpak van de omgeving van Musis Sacrum en Schouwburg als 

cultuurcluster -ook in de openbare ruimte- is nog niet concreet 

uitgewerkt, maar wel belangrijk om in de gaten te houden (zie ook 

blz. 18/19). Een beter verblijfsklimaat aldaar kan de gebieden aan 

beide zijden van de singel beter ‘aan elkaar klikken’. 

Alhoewel er ogenschijnlijk geen nieuwe grote ingrepen op stapel 

staan, is wel veel aandacht voor vergroening en klimaatadaptatie 
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(dit om hittestress, wateroverlast en droogte tegen te gaan). 

Plannen die daarbij aansluiten maken meer kans op financiering en 

dus realisatie. Ook voor particulieren zijn er diverse regelingen 

waarmee zij een bijdrage kunnen leveren aan vergroening, bijv. 

door blinde gevels aan te pakken. Ook in de wijkactieplannen van 

Klarendal en het Spijkerkwartier is hier aandacht voor; bijv. door 

initiatieven als ‘tegel eruit, plant erin’.  

Het is dus verstandig om bij het versterken van beleving en wensen 

voor de openbare ruimte vergroening als belangrijk aspect en 

mogelijk zelfs leidraad mee te nemen in de plannen. Dit kan 

bovendien de kernwaarden ‘groen’ en ‘creatief’ versterken en 

verhogen de kans op financiering (aanbeveling 9). 

 

Velperplein en Johnny van Doornplein (zie ook bijlage 2) 

Het Velperplein en het Johnny van Doornplein zijn op dit moment 

de belangrijkste fysieke schakels tussen de binnenstad en het 

Spijkerkwartier en Modekwartier. Het gebied functioneert sterk als 

aan- en afvoer van diverse verkeersstromen, van zowel de 

voetgangers, fietsers, OV-klanten als de automobilisten.  

 

Door de focus op de aan- en afvoer van bezoekersstromen heeft 

het Velperplein e.o. wel een erg sterk functionele inrichting waarbij 

te weinig aandacht lijkt te zijn voor verblijfsaspecten.  

Daarmee staat de gastvrijheid onder druk. Doordat de hoofdfunctie 

in het gebied gericht is op doorstroming, worden de mogelijkheden 

op ontmoeting en verbinding belemmerd. Dat kan een heel 

letterlijke ontmoeting zijn tussen bezoekers, maar ook een zichtbare 

en beleefbare ‘’ontmoeting en verbinding’’ tussen drie aantrekkelijke 

delen van de stad. 

Tijdens de schouw op 1 juli zijn er een aantal constateringen 

gedaan (zie bijlage 2 en 3). Op basaal niveau is er een overdaad 

aan borden en routebewijzering die niet altijd op de juiste plek 

staan.  

 

Dit lijkt relatief eenvoudig te verhelpen door een aantal van die 

borden te verplaatsen. Ook lijkt het goed op de routekaarten 

meerdere punten centraal te stellen dan alleen de binnenstad: 

maak hierin het onderscheid tussen centrum en centrumrand 
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minder scherp. Ook kan de routering versterkt worden door in de 

bestrating een aantal elementen op te nemen waarmee looproutes 

duidelijker en logischer worden. In enkele buitenlandse steden (o.a. 

Karlsruhe en Nantes) wordt gewerkt met gekleurde lijnen op 

straatniveau die als voorbeeld kunnen dienen. Dat kan leiden tot 

minder ‘verstorende’ borden in de openbare ruimte. 

Ook de zichtlijnen naar beide zijden van de singel zijn niet altijd 

optimaal. Zicht wordt belemmerd door diverse objecten, rommelige 

fietsenstallingen e.d. Mogelijk dat verwijdering of het vinden van 

alternatieven op gespannen voet staan met het streven van de 

gemeente om het aantal fietsstandaards fors uit te breiden. Hier zal 

het nodig zijn wat meer investeringen te moeten doen om de 

verblijfskwaliteit te verbeteren. Op het Johnny van Doornplein kan 

daarbij gewerkt worden aan prettiger verblijfsklimaat.  

 

De geplande aanpak van de ir. J.P. van Muijlwijkstraat, door onder 

andere vergroening kan mogelijk doorgezet worden naar het 

Velperplein (met name de busbaan en de wandelroute daarlangs). 

In het kader van de regeling Steengoed Benutten moet dit jaar 

gestart worden met de realisatie van de aanpak van de ir. J.P. van 

Muijlwijkstraat richting de Hommelstraat. Met deze aanpak is het de 

bedoeling de looproute richting het Modekwartier te verbeteren. 

Mogelijk kan deze aanpak de vastgoedeigenaren in dit stuk 

stimuleren ook hun zijgevels te vergroenen. Gemeentelijk 

betrokkenen achten het mogelijk deze aanpak door te trekken naar 

het Velperplein, bijvoorbeeld door de trolleypalen te betrekken bij 

de routering richting de ir. J.P. van Muijlwijkstraat. 

 

 

Ook de entree van de Steenstraat wordt als onduidelijk ervaren. 

Vanuit het principe shared space houden snel en langzaam verkeer 

zoals bedoeld rekening met elkaar, maar tegelijkertijd zorgt dit voor 

een wat diffuse entree van het Spijkerkwartier. 

Voor de Steenstraat is met de ondernemers (VOS) afgesproken dat 

er parkeerverduidelijkende maatregelen komen zoals het beperken 
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van vrachtwagenhavens tot 11 uur. Ook komen er 

snelheidsbeperkende maatregelen (snelheidsmeting en een 

versmalling van de rijbaan met witte steenstrook) waardoor het 

fietsen veiliger wordt. Dit moet ook de gastvrijheid bevorderen. 

Bij het aantrekkelijker maken van deze entree lijken er bovendien 

mogelijkheden te zijn gebruik te maken van zijgevels en het lege 

reclamebord op één van de daken van de hoekpanden. 

Voor het Velperplein en aangrenzende entrees naar de binnenstad, 

Steenstraat en richting het Modekwartier kan een aantal 

verbeteringen relatief eenvoudig opgepakt worden, met name om 

de verrommeling tegen te gaan. Voor een aantal zaken is een wat 

ingrijpender aanpak nodig (zie ook bijlage 2) en mogelijk een wat 

verdergaand herontwerp van de inrichting. Dit geldt met name voor 

het verbeteren van de zichtlijnen t.b.v. visuele verbindingen. 

Uiteraard kan ook hierbij aangehaakt worden op de wensen t.a.v. 

vergroening. Maar denk ook aan mogelijkheden met belijning in het 

trottoir en gebruik van gevels. (aanbeveling 10 en 11). 

 

Op weg naar het Modekwartier: Hommelstraat- 

Sonsbeeksingel-Klarendalseweg 

De route richting het Modekwartier is allang een kritisch punt  van 

aandacht. Hopelijk brengt de aanpak van de kop van de ir. J.P. van 

Muijlwijkstraat daar een eerste en langgewenste verbetering in. In 

de Hommelstraat zelf wordt gekeken hoe er invulling gegeven kan 

worden aan vergroening, iets wat ondernemers samen met 

buurtbewoners en ondersteuning van de gemeente oppakken. 

Tot aan het begin van de Klarendalseweg is er sprake van een 

redelijke aaneensluiting van winkels en ateliers. Wel oogt de 

Sonsbeeksingel op dit moment kwetsbaar als entrée van het 

Modekwartier. Er is duidelijke leegstand, coffeeshopbezoekers 

zorgen voor overlast (ook op de Klarendalseweg) en de Moskee 

overweegt te verhuizen naar het Kadekwartier. Onduidelijk is of er 

al nagedacht wordt over een mogelijke herbestemming.  

Door de diversiteit aan ondernemers en verbrokkelde 

eigendomssituatie in de Hommelstraat lijkt het niet makkelijk het 

begin van het Modekwartier eerder te markeren. Uiteraard helpt het 

daarbij wel dat de overspanning over de weg eenduidig is. Het blijft 

echter de vraag of de aanpak van de ir. J.P. van Muijlwijkstraat 

voldoende stimulans biedt voor een betere doorloop. 

Op de Klarendalseweg zijn er enkele ‘’dode’’ stukken. Stukken waar 

geen ondernemerschap te zien is, dit in panden die ook niet altijd 

een pittoreske uitstraling hebben. Ook dit belemmert de doorloop 

van bezoeker die zich wat verdwaald kan voelen: ‘gaan we nog 

steeds de goede kant op?’. Het nadenken over de gewenste 

‘’blurring’’ aan functies uit de 

detailhandelvisie van 2016 zou 

hier een bijdrage aan kunnen 

leveren. 

T.a.v. de openbare ruimte kan 

vergroening een meerwaarde 

hebben. ‘’Dode’’ stukken zijn 

aan te pakken door 

markeringen in 

trottoir/looproutes aan te 

brengen of te vergroenen (tegel 

eruit, plant erin). Daarmee 

wordt de belevingskwaliteit 

verhoogd. En daarmee hopelijk 
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een stimulans om door te wandelen.   

De aanpak die onder andere te zien is op de Spijkerlaan in het 

Spijkerkwartier kan als voorbeeld dienen. Ook in Klarendal zijn 

inmiddels aantrekkelijke voorbeelden te vinden. Volkshuisvesting 

heeft bijgedragen aan de vergroening van de Mode-Incabator en de 

binnentuin van Plint17, beide aan de Sonsbeeksingel. Juist in het 

Modekwartier kan daarbij  een route-ontwerp gemaakt worden dat 

past bij de gewenste creatieve uitstraling van het Modekwartier, 

mogelijk aansluitend op de Hommelstraat. Daarbij kan een 

eventuele aanpak van het speeltuintje bij ‘de Kapel’ (tegenover de 

Barbershop) een interessant rustpunt op de route worden.  

Samenvattend: de beleving van Hommelstraat t/m Coehoorn (route 

Hommelstraat-Sonsbeeksingel-Klarendalseweg) kent veel factoren 

die invloed hebben op de beleving. Die zijn niet allemaal even 

eenvoudig op te pakken. Maar het beginnen met een eenduidig 

gemarkeerde route, bijv. door groen, kan wel opgepakt worden, ook 

samen met de wijk (aanbeveling 12).  

 

Overige ‘verbindingspunten’ 

In de verkenning hebben we ons in eerste instantie gefocust op het 

Velperplein en omgeving als drukste verbindingspunt. Maar de 

binnenstad, Spijkerkwartier en Modekwartier zijn op meer manieren 

te bereiken. Op manieren die ook de rustzoeker een goede 

beleving van de stad biedt. Daarvoor lijken grote ingrepen niet 

nodig, maar gaat het meer om bewustwording.   

De 7straatjes in de binnenstad eindigen in de Nieuwstad, een plek 

die in toenemende mate een woonbestemming kent. Maar wel een 

plek met een prettige uitstraling. Juist door bezoekers meer door 

Arnhem te laten ‘’dwalen’’, kan dit een interessante verbinding met 

het Spijkerkwartier zijn, via café Vrijdag richting het kruispunt van 

Spijkerlaan/Spijkerstraat, langs de Brusselse huizen en Thialf een 

rustige en alternatieve route voor de liefhebber. Bovendien kun je 

hiermee de luwte van het Spijkerkwartier combineren met een route 

door de drukkere Steenstraat.   

Station Velperpoort wordt op dit moment opgeknapt; een station dat 

in de toekomst meer bezoekers te verwerken krijgt door de 

vestiging van het ROC op het oude AKZO-terrein aan de 

Velperweg. Bovendien is dit een aantrekkelijk station voor 

dagjesmensen uit de Liemers, Achterhoek en richting Zutphen. Op 

dit moment is nog niet heel duidelijk dat dit een interessant 

schakelpunt is tussen Spijkerkwartier en Klarendal en je de 

binnenstad zowel via de Sonsbeeksingel als de Steenstraat kunt 

bereiken. 

In plattegronden kunnen deze verbindingspunten bovendien meer 

aandacht krijgen, waardoor er minder het beeld ontstaat van 

centrum vs meer perifere kwartieren. Daarbij kan de singel ook 

grafisch minder als barrière verbeeld worden. voor de gebieden. 
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Het belang van het bieden van ruimte bleek in deze periode 

uiteraard cruciaal, maar een deel van de bezoekers die langer wil 

blijven of vaker terugkomt zal het prettig vinden hier en daar de rust 

te ervaren. De verbindingen via Steenstraat-Velperpoort en 

Nieuwstad-Lauwersgracht-Spijkerstraat kunnen hierin essentiële 

schakels zijn, ook als het vaker nodig blijkt te zijn om mensen te 

spreiden. Maak deze ook meer zichtbaar in plattegronden en PR-

uitingen (aanbeveling 13) 

 

De positie van de singel/Lauwersgracht 

Natuurlijk heeft de groene singel met de Lauwersgracht, Musis 

Sacrum, Velperplein etc een bijzondere positie in dit gebied. Een 

ongekend lange groene zone waarvan het de vraag is of de 

Arnhemmer voldoende oog heeft voor deze kwaliteit. De singel oogt 

nu vooral als grens en verkeersader. Ook in kaartbeelden komt de 

singel met verkeerswegen over als een harde en daardoor moeilijk 

te nemen barrière (ook genoemd bij het onderwerp identiteit & 

beleving). Daardoor nodigt deze plek onvoldoende uit tot verblijven 

en flaneren. Dat komt ook door de eerder genoemde overlast. Toch 

zijn er naast de gewenste verbinding met de binnenstad, goede 

redenen om naar een beter gebruik en inrichting van dit gebied te 

kijken. Wil je zorgen dat een bezoeker door de stad dwaalt, dan is 

iedere volgende ‘stepping stone’ belangrijk.  

Aan de singel zijn diverse kantoren in de afgelopen jaren 

omgevormd tot wonen. Dat maakt dat de functie van het 

singelgebied langzamerhand is veranderd. Maar ook het 

autoverkeer krijgt mogelijk een andere functie in de binnenstad. 

Klanten die de auto nodig hebben voor het vervoeren van grote 

aangekochte producten zullen meer en meer gebruik gaan maken 

van bezorgservices. Dat kan een verdergaande verandering op het 

gebied van aan- en afvoer van bezoekers en producten met zich 

mee gaan brengen. 

Bij de afronding van deze ‘’verkenning Kwartierenplan’’ staat de 

gemeenteraad aan de vooravond van besluitvorming rondom de 

renovatie van het stadstheater. Bij de uiteindelijke invulling van dit 

gebied is het zeer verstandig de wensen vanuit ondernemers in te 

brengen om hier de kwaliteiten t.b.v. een prettig verblijfsgebied te 

versterken. Dat kan overigens ook door bij de gemeentelijke 

Omgevingsvisie, die vanaf dit jaar wordt opgesteld, dit soort punten 

in te brengen.  

Ongeacht welke keuze de gemeente maakt t.a..v. het stadstheater, 

duidelijk is dat er in dit gebied veranderingen gaan optreden. Het 

Stadstheater/Musis en culturele partners hebben de wens om bij de 

vernieuwingsplannen de openbare ruimte te betrekken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De omgeving nodigt nu na een avondje theater niet uit tot een 

langer verblijf. En zowel Musis als het stadstheater ogen nu niet als 
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een samenhangend cultureel- en ruimtelijk cluster. Met name de 

busbaan zorgt nu voor een scherpe fysieke scheiding en heeft een 

harde uitstraling. Ook zonder grote OV-infrastructurele ingrepen zijn 

er verbeteringen mogelijk, bijv. door met een loopbrug een 

aantrekkelijker en veiliger oversteek voor voetgangers te maken. Dit 

kan aansluiten bij de ambitie van Musis/Stadstheater om een 

huiskamer voor alle bevolkingsgroepen in de stad te willen zijn en 

haar rol als cultureel verbinder in de stad te versterken. Op dit 

moment ontbreekt het op de singel bovendien op sommige plekken 

aan straatmeubilair (bijv. aan de overzijde van de busbaan 

tegenover Musis, de looproute tussen de bushalte en Mediamarkt). 

Een grote herstructurering van dit gebied zal niet op heel korte 

termijn plaats vinden. Dat wil niet zeggen dat er op de kortere 

termijn geen zaken mogelijk zijn. Juist door de aanwezige  culturele 

kwaliteit lijkt dit gebied zich -samen met het Velperplein te lenen om 

duidelijker de Arnhemse creativiteit en lokale makerskwaliteit te 

tonen.  Denk bijvoorbeeld aan wisselende buitenexposities van 

Arnhemse makers. Daarmee kunnen de verschillende kwartieren 

fysiek én thematisch meer verbonden raken. Natuurlijk kan het 

stadstheater/Musis als partner fungeren, samen met andere 

culturele organisaties, ook uit het Spijkerkwartier en Klarendal. Ook 

de gemeente is hierin uiteraard belangrijk. De plannen voor de 

aanpak van de schouwburg kunnen hierin als aanjager fungeren. 

Speel in op ontwikkelingen waarin de verblijfskwaliteit van de singel 

wordt verbeterd, kijk hoe dit gebied meer als etalage kan dienen om 

de waarden groen en creatief met elkaar te verbinden, bijv. door 

wisselende buitenexposities. Schuif aan als de planvorming rondom 

het stadstheater verder vorm krijgt om de grens tussen binnenstad 

en overzijde te verzachten (aanbeveling 14 en 15) 
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Hoofdstuk 5: overige aandachtspunten 

In de gevoerde gesprekken zijn ook zaken naar voren gekomen die 

niet direct tot de scope van deze verkenning behoren. Desondanks 

hebben diverse gesprekspartners aangegeven dat deze belangrijk 

zijn voor een goede verbinding tussen de verschillende stadsdelen 

en met name een positieve beleving van de bezoeker kunnen 

bevorderen. 

- Verwachtingen en openingstijden Modekwartier  

 

Veel winkels in het Modekwartier zijn maar beperkt open, vaak 

van donderdag t/m zaterdag. Maar ook daarin is de informatie 

niet altijd betrouwbaar. Dus naast de soms dode stukken op de 

Klarendalseweg versterken gesloten winkels of ateliers de 

beleving niet.  

 

Er zijn meer algemene zin opmerkingen gemaakt over het 

verlengen van openingstijden, dit om te zorgen dat het sluiten 

van winkels beter aansluit op de tijden dat bezoekers naar een 

restaurant/horeca willen. 

 

- Verkeer Steenstraat (auto of voetganger te gast?) 

 

In de Steenstraat is sprake van shared space. Dat vindt niet 

iedere bezoeker een even prettiger ervaring. Tegelijkertijd is de 

auto-toegankelijkheid één van aantrekkingsfactoren van de 

straat; alhoewel er ook veel doorgaand verkeer is. 

 

Een aanpak waarbij de wandelaar en fietser zich meer welkom 

voelen kan wel bijdragen aan een prettiger verblijfsklimaat. 

Wellicht kunnen de zijstraatjes richting de Van Muijlwijkstraat 

beter benut worden om een deel van de parkeeroverlast op te 

vangen.  

 

Er zijn nu enkele maatregelen voorgesteld die het verblijf voor 

fietsers en voetgangers moet verbeteren, de vraag is of daarmee 

de beleving voldoende geoptimaliseerd wordt, 

 

- Vastgoedstrategie bij functiewijzigingen 

 

Hoe te zorgen voor een compacte binnenstad, maar ook een 

goede beleving daarbuiten? Een spannende vraag in een tijd 

waarin retail onder druk stad, maar een te kleine beleefbare 

binnenstad ook het risico heeft dat de bezoekersaantallen 

afnemen. Hoe zorg je voor aantrekkelijke straten als mogelijk 

een deel van de retail verdwijnt?  

 

Op dit moment zijn op diverse plekken functiewijzigingen te zien. 

Soms goed gelukt, maar soms ook zorgelijk, Daarbij zijn er met 

name in het Spijkerkwartier zorgen dat de verkamering in 

bedrijfspanden wordt voortgezet nu er strengere richtlijnen zijn 

voor het opsplitsen van woningen. Woningcorporaties mogen 

onder de huidige woningwet ontwikkelingen zoals ruim 10-15 

jaar geleden in Klarendal niet meer in gang zetten. De vraag is of 

Arnhem hierin de markt haar werk wil laten doen, of toch een 

sterkere sturing wenst om e.e.a. in gewenste banen te leiden. 
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BIJLAGEN 
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Geraadpleegde personen 

Klankbord 

- PBA:   Marian van Hooij (tevens 

       opdrachtgever) 

- CCA:  Mandy Jansen 

- DOCKS:   Marije Sietsma en Cecile van Hattem 

- Hommelstraat: Patrick Arink  

- VOS:  Lucas Hubrecht en Franske Brandt 

- Gem. Arnhem  Eline van Straaten bestuursadviseur EZ  

 

 

 

 

Met alle betrokkenen uit de klankbordgroep heeft ook een 

persoonlijk gesprek plaatsgevonden om input te leveren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullend gesproken en geraadpleegd 

- Henk Wentink, gemeente Arnhem, aanpak ir. J.P. van 

Muijlwijkstraat 

- Luuk Tepe, gemeente Arnhem, aanpak Velperplein en omgeving 

- Hans Verbugt, directeur Musis/stadstheater 

- Berry Kessels, aanjager veiligheid Klarendal (ingehuurd gem. 

Arnhem) 

- Frank Hoogenboom en Nicole Reuter, Retail Leerlab ROC Rijn 

IJssel 

- Annet Veerbeek, Net-A en DOCKS, aanpak veiligheid Klarendal 

- Coen Peelen, gemeente Arnhem, EZ/binnenstad 

- Gielijn Blom en Anneke Belksma, gemeente Arnhem, aanpak 

Singel en Lauwersgracht/omgeving stadstheater 

- Martijn Stappers, gemeente Arnhem, wijkmanager 

Spijkerkwartier 

- Steven Koster, de Groene Rijders 

- Marieke van Doorn, Doornroos  

- Christel Krebbers, Volkshuisvesting, wijkaanpak Klarendal 

- Annette de Bie, Volkshuisvesting, verhuur Modekwartier 

- Jos Wegdam, Musiskwartier 

- Sandy Heij-Bouwman, Arnhem Store 

- Ben Trooster, Rejoko, o.a. eigenaar pand Mediamarkt 

- Theo de Rijk, eigenaar panden Van Muijlwijkstraat/Hommelstraat 
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Gebruikte bronnen. 

Alliantie Lauwersgracht (Thomas van Dalen advies), ‘’Een huis voor 

iedereen; Ambitiedocument voor een eigentijdse Schouwburg voor stad & 

regio, januari 2019 

Berry Kessels; Aandachtspunten & Aanbevelingen Aanjager Klarendal; juli 

2020 

Gemeente Arnhem; ‘Rondje Strijkijzer’, Ruimtelijke analyse 

loopverbindingen Velperpoortdistrict versie 2.4; december 2009 

Gemeente Arnhem; Steengoed Benutten Van 

Muijlwijkstraat/Hommelstraat/ Spoorwegstraat, Collegenota, september 

2018 

Gemeente Arnhem; Wijkprogramma Klarendal 2020 

Gemeente Arnhem; Wijkprogramma Spijkerkwartier 2020 

Gemeente Arnhem/PBA, De Arnhemse binnenstad, tussenrapportage, 

maart 2018 

HAN, flyer leergang Toekomstbestendig retailmanagement & leiderschap 

NRW, IVBN en INretail, Instrumenten voor een succesvolle transitie van 

de winkelstructuur (deze publicatie is opgesteld in het kader van 

Retailagenda, agendapunt ‘Proeftuinen compacte en vitale 

winkelgebieden’) z.d. 

Michelle van Boekholt, Tessa van der Wegen (TMO Fashion Business 

School, Doorn): ‘’Onderzoeksrapport Identiteit Binnenstad Arnhem’’, 

december 2018 

Nirma Sluijs (Hogeschool Windesheim), WIJ ZIJN PLATFORM 

BINNENSTAD ARNHEM! Een communicatieadvies ter bevordering van de 

corporate identiteit van Platform Binnenstad Arnhem, juni 2018 

Platform Binnenstad Arnhem; Stichting Platform Binnenstad Arnhem kiest 

Platform Binnenstad Arnhem; De Arnhemse binnenstadsagenda binnen 

bereik; voortgang uitvoeringsagenda, februari 2019 

Stad en co; Beter met BIZ; december 2019 

Stichting EARTH, Lagom Collective en Studio Hands; VIMEO-

uitzendingen ‘’Hart van de Stad’’; 2 mei t/m 6 juni 2020 

Afbeeldingen 

Eigen afbeeldingen tenzij anders vermeld 

Kaft: bewerking kaartbeeld uit ‘’Time to momo in Arnhem’ okt. 2019  (ook 

op blz 41) + impressie met loopbrug van Karsten de Groot 

Blz  7: afbeelding van lector Regionale Ontwikkeling Saxion, Michiel 

Flooren, afkomstig uit presentatie De gastvrije stad - 

Integrale opdracht Urban studies - Ruimte voor initiatief; februari 2020 

Blz 8: website ’t Grune Hert 

Blz 9: logo’s merkenstrategie binnenstad Arnhem uit ‘’Onderzoeksrapport 

Identiteit Binnenstad Arnhem’’ en Rondje Strijkijzer uit ‘Rondje Strijkijzer’, 

Ruimtelijke analyse loopverbindingen Velperpoortdistrict 

Blz 11, shirt Caspar/Okimono, afkomstig van LinkedIN-bericht Gerrit 

Weeren, Okimono 

Blz 12, screenshot website binnenstadarnhem.nl 

Blz 13, foto Groene Rijders (hoek Sonsbeeksingel nabij station 

Velperpoort), afkomstig van website Groene Rijders 

Blz 15: 360° foto Velperplein, Martijn Baudoin 

Blz 16; impressie ir.J.P, van Muijlwijkstraat, afkomstig van Nexit 

Architecten, aangeleverd door Henk Wentink 

Blz 18; impressie verbetering Klarendalseweg ‘’De Kapel’’, Janneke 

Boxhoorn, Hogeschool Saxion 



PAGINA 25 VAN 41 
 

 

 

 

Bijlage 1: aanzet tot uitvoeringsagenda (concept) 

 

No. Actie Wanneer Haalbaar Wie neemt initiatief Toelichting 

1 Kwartieren-aanpak uitbreiden 

naar Spijkerkwartier en 

Modekwartier 

Najaar 2020 ++ PBA met DOCKS/VOS Kan afstudeerproject zijn 

2 Beeld van verbinding 

verbeteren (scheiding minder in 

het oog laten springen) 

? ? Stichting Citymarketing i.o..m. 

gemeente 

Kaartbeelden, campagnes 

3 Continuering samenwerking 

onder 

4x per jaar ++ Ondernemersverenigingen i.s.m. 

PBA en gemeente (EZ) 

REgulier overleg 

4 Evenementen 

aanmelden/afstemmen 

Continue ++ Ondernemersverenigingen Via toerisme Veluwe/A/N 

5 Jaarplan samenwerking maken Najaar 2020 + Ondernemersverenigingen i.s.m. 

PBA 

Haalbare doelstellingen en 

lobby-zaken 

6 Onderzoek ondersteuning 

uitvoeringszaken buiten 

binnenstad door PBA 

Najaar 2020 + PBA i.o.m. 

ondernemersverenigingen 

Uitbreiding werkgebied PBA 

t.b.v. rol- en taken 

7 Onderzoek Uitbreiding site 

online aanbod 

binnenstadarnhem.nl, 

onderzoek condities en 

mogelijkheden 

Najaar 2020 + Stichting City Marketing Arnhem Mogelijkheden deelname 

winkels Spijkerkwartier, 

Modekwartier aan site 
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No. Actie Wanneer Haalbaar Wie neemt initiatief Toelichting 

8 Veiligheid en vervuiling 

aanpakken 

Najaar 2020 + DOCKS en VOS, aansluiten bij 

acties wijkoverleggen 

Aanpak i.k.v. schoon, heel en 

veilig 

9 Vergroening Vanaf 2021? + DOCKS en VOS: aansluiten bij 

acties wijkoverleggen; i.o.m. 

gemeente 

Kleinschalige aanpak 

realiseerbaar, kan aanpak 

openbare ruimte bevorderen 

10 Verrommeling 

Velperplein/Johnny van 

Doornplein 

Najaar 2020 ++ Gemeente en PBA Verplaatsen, weghalen 

borden en wegwijzers 

11 Verbeteren zichtlijnen/visuele 

verbindingen op en rond het 

Velperplein 

? 

(middellange 

termijn) 

+ Gemeente i.o.m. partners 

Johnny van Doornplein, relatie met 

ir. J.P. van Muijlwijkstraat 

versterken, entree Steenstraat 

Ontwerp en investering nodig; 

koppelen aan vergroening? 

12 Aanpak dode punten 

Klarendalseweg 

2021? + Gemeente i.o.m. DOCKS en 

wijkoverleg 

Aansluiten bij vergroening 

13 Alternatieve 

verbindingen/wandelroutes 

? + Stichting City Marketing Arnhem 

i.o.m. partners 

Nieuwstad/Spijkerstraat en 

rondje via Velperpoprt meer 

onder de aandacht  

14 Verblijfskwaliteit 

singel/Lauwersgracht verhogen 

? (lange 

termijn) 

+ Verenigingen met PBA Onder de aandacht brengen 

15 Planvorming cultuurcluster 

Lauwersgracht 

? (lange 

termijn) 

+ PBA met verenigingen Belangen en waarden 

inbrengen (ook bij 

Omgevingsvisie) 
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Bijlage 2: maatregelen Velperplein 

zie ook volgende pagina met  concrete maatregelen op luchtfoto + verslag (met dank aan notities Patrick Arink) 

 

Kortere termijn:  

- Verplaatsen/weghalen borden  

- loop- en zichtlijnen verbeteren 

- aantakking Steengoed benutten ir. J.P. van Muijlwijkstraat 

- aanpassing kaartbeelden naar locatie 

 

Middellange termijn 

- Johnny van Doornplein 

- Entree Steenstraat 

- Verblijfsfunctie singel/Lauwersgracht versterken/gebruiken 

 

Lange termijn 

- Busbaan/Musis/stadsschouwburg meer inrichten als verblijfsgebied; aansluiten bij cultuurcluster 
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VEEL BORDEN BIJ 

ELKAAR 

GEBRUIKSFUNCTIE/ 

VERBLIJF BEVORDEREN 

ROUTE QUA INRICHTING: 

AANSLUITEN BIJ  AANPAK  

VAN MUIJLWIJK BOMEN/GROENUITLICHTEN 

BEWEGWJZERING 

VERPLAATSEN/DRAAIEN 

ANWB-BORD  

FIETSROUTE 

VERPLAATSEN 

ELEKTRICITEITSKASTJES  

(3X) GEBRUIKEN VOOR 

PR/KUNST E.D. 

RECLAMEBORD DAK 

GEBRUIKEN OF WEG 

ENTRÉE STEENSTRAAT: 

ZIJGEVEL LENS GEBRUIKEN; 

DUIDELIJKER LOOPROUTE 

PLATTEGROND IETS 

DRAAIEN/.VERPLAATSEN; BEELD 

AANPASSEN AAN LOCATIE 

+ VERKEERSBORD WEG 

GELEIDESTREEP OOK 

GEBRUIKEN VOOR 

ROUTERING, 

BIJV.DOOR KLEUR EN 

OOK DOORTREKKEN 

WEGWIJZER KLOPT 

NIET (VEROUDERD) 

ZICHT- EN 

LOOPLIJNEN 

DIFFUUS 

FIETSPARKEREN 

HIER 

BEVORDEREN IPV 

JOHNNY VAN 

DOORNPLEIN 

ROUTE-AANDUIDING 

MODEKWARTIER KLOPT NIET 
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Verslag schouw Velperplein 1 juli 2020 
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Algemeen: veel gedacht vanuit functionaliteit, verkeerskundige overwegingen, doorstroming, minder gedacht 
vanuit beleving van de gast. 
 
Johnny van Doornplein 

- Plein ziet er niet uit. Vele fietsen maken het een onaantrekkelijk gebied. Er waren plannen voor 
vergroening, maar die zijn nooit uitgevoerd. Weesfietsen worden nu door corona niet weggehaald. Naar 
schatting 600 weesfietsen in de binnenstad.  

 
- Routes richting Steenstraat en Modekwartier staan hier niet aangegeven.  Kan ook in bestrating? 

 
- Veel verkeersborden. Vraag is hoeveel van die verkeersborden overbodig zijn. 

 
 
Hoek Johnny van Doornplein/Roggestraat 

- Wegwijzer wijst de verkeerde kant op mbt Steenstraat. Modekwartier ontbreekt op de wegwijzer. 
 

- Via stickers op de grond of een andere visualisatie kunnen bezoekers hier al gewezen worden op de Steenstraat 
en het Modekwartier. Hier houdt de binnenstad op en maken bezoekers een keus hoe zij verder gaan. 

 
 
Hoek Johnny van Doornplein/Eusebiusbinnensingel 

- Wegwijzer is op zich goed, maar staat op de verkeerde plek (helemaal aan de zijkant). Beter zou zijn 
dichter bij TK Max. 

 
- Winkellogo toevoegen aan Steenstraat? 

 
- Bord fietsersknooppunt staat op een rare plaats. Fietsers kunnen hier geen halt houden om het bord te 

lezen. 
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Bij Jans 

- Kruising voor ingang van Jans leent zich enorm goed om bezoekers naar Modekwartier (en Steenstraat) te 
leiden. 

 
- Blindengeleidestreep kan met een kleurtje bezoekers richting Steenstraat leiden, daarna doortrekken in 

kleur naar Steenstraat en Johnny van Doorn (niet verwarrend maken voor mensen met een beperking). Rode 
loper echt zichtbaar maken (‘’VIP-gevoel’’) 

 
- Zijkant prullenbakken kunnen gebruikt worden voor routing. 

 
- Plaatsen van kastjes of een andere creatieve uiting kunnen bezoekers hier wijzen op het Modekwartier. 

 
- Informatiebord met kaart centrum aanpassen. Ook Steenstraat en Modekwartier uitlichten. Looptijd (5 min, 

10 min) toevoegen. Informatiebord 45 graden draaien indien mogelijk. Nu gebruiksonvriendelijk. 
 

- Het fietsbordje is onleesbaar door uitbundige geraniums.  
 
 
Kop Steenstraat 

- Gevel Lens leent zich voor een enorm muurschildering of andere creatieve uiting. Wel toestemming 
nodig van eigenaar.  

 
- Shared space Steenstraat zorgt voor verwarring bij onervaren bezoekers. Maar: dat is een bewuste 

ontwerpkeuze. Vraag of dit de gastvrijheid bevordert. 
 

- Steenstraat autovrij? Leuk, maar niet realistisch. Wel iets doen aan ‘verkeersverwarring’, wat is echt 
bestemmingsverkeer? 

 
- Openen steeg naast Martinikerk in de richting van de Hommelstraat is een optie nu de bewoner die 

dat tegenhield schijnbaar is overleden. 
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- Vergroening, markering? 
 

- Vaker aanhaken bij acties PBA, zoals met shirtjes boven de straat. Geld via Sofa? 
 
 
Kop Van Muylwijkstraat 

- Plakzuil nu lelijk door gebrek aan evenementen. Loesje vragen? 
 

- Begin Van Muylwijstraat wordt dit jaar aangepast. Bomenrij in het midden. Stoplichten bij Hommelstraat 
waarschijnlijk vervangen door rotonde. Openbare ruimte wordt verbeterd. Doortrekken naar busbaan, 
trottoirs/looproute Velperplein 

 
- Zijkant gevel Mediamarkt kan vergroend worden met groene muur.  

 
- Elektriciteitskastje: gebruiken om bezoekers richting Modekwartier te lokken. 

 
- Bord met Modekwartier in de Van Muylwijkstraat wijst de verkeerde kant op.  

 
 
Hoek Mediamarkt 

- Wanneer Rembrandt weer een functie krijgt, trekt dat weer meer bezoekers. 
 

- Park meer inrichten als verblijfsgebied. Geld ook voor Janssingel, zeker nu daar meer woningen zijn 
gekomen. Kunst?  

 
- Bomen in het park uitlichten, net als de boom achter de Parkzaal van Musis.  

 
- Trolleypalen een kleur geven en/of planten aan hangen. Verbinding met aanpak Van Muijlwijk 

accentueren.
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Bijlage 3: impressie referenties openbare ruimte 
(gebruikt bij klankbordbijeenkomst binnentuin Dudok, 17 juni) 

Afbeeldingen afkomstig uit Arnhem, Rotterdam, Groningen, Nantes, Parijs, Berlijn en Freiburg am Breslau   
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Bijlage 4: voorbeeld opstellen wijkidentiteit
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Bijlage 5: ontwerp ir. J.P. van Muijlwijkstraat (Nexit Architecten)   



PAGINA 36 VAN 41 
 

Bijlage 6: impressies studenten 

 
 

 

 

 

 

 

 

In het kader van het vak Portfolio Kleine Projecten 

hebben Janneke Boxhoorn en Karsten de Groot, 

studenten stedenbouwkundig ontwerpen van 

Hogeschool Saxion, enkele impressies gemaakt t.b.v. 

verbetering van de route  (zie ook blz. 18 met 

impressie Klarendalseweg). Zie volgende pagina’s. 
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Van 8 tot 80: een route voor alle leeftijden- drukte en luwte gecombineerd, voor een optimaal verblijf in en rond de binnenstad. 
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Velperplein als optimale voetgangersverbinding 
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Ir. J.P. van Muijlwijkstraat 
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Klarendalseweg De Kapel 
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