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1 Aanleiding 
       
De lagere Arnhemse Rijnkade verkeert al jaren in een zeer 
slechte staat. In oktober 2009 werd een groot deel van de 
lage kade bij de binnenstad zelfs afgesloten voor publiek 
omdat er letterlijk gaten in vielen. Om te voorkomen dat de 
kade op den duur in de Rijn wegzakt is herstel dringend 
noodzakelijk. De werkzaamheden zullen in twee fases 
plaatsvinden. In fase 1 wordt het gedeelte tussen de Bo-
terdijk (bij Onderlangs) en de John Frostbrug aangepakt.

Over een lengte van ruim 700 meter worden damwanden 
aangebracht en wordt er onderhoud gepleegd aan onge-
veer 500 meter al langer bestaande damwand. In fase 2 wordt het gedeelte van 700 
meter ten oosten van de John Frostbrug hersteld. Voorgesteld wordt om van deze 
gelegenheid gebruik te maken om de kade op dit stuk met maximaal 10 meter te 
versmallen en landinwaarts te verleggen, zodat het mogelijk wordt dat hier -net zoals 
ter hoogte van de binnenstad- twee cruiseschepen naast elkaar kunnen afmeren.

De Gemeenteraad heeft op 14 december 2009 in beginsel ingestemd met uitvoering 
van fase 2, onder de voorwaarde dat er een nader voorstel komt waarin de terugleg-
ging van de kade geplaatst wordt in een integrale toekomstvisie. Aan de hand van de 

toekomstvisie en een uitgewerkt voorstel voor de kosten en de dekking van fase 2 
zal er een definitief besluit genomen worden. Dit rapport biedt de gevraagde visie op 
de inrichting en het gebruik van de kade. Belangrijke conclusie is dat de teruglegging 
inderdaad wenselijk is en geen bestaande functies of toekomstige ontwikkelingen in 
de weg staat.

Herstel en terugleggen van de kade is niet het enige project dat gepland is in dit 
gebied. Het waterfront van Arnhem zal de komende jaren ingrijpend veranderen 
door ontwikkelingen zoals Rijnboog, Prinsenhof, Centrumring en Oostelijk Centrum-
gebied. Aan de overkant hebben ook mogelijke ontwikkelingen in Stadsblokken en 
Meinerswijk en de plannen voor hoogbouw in de dijkzone van Malburgen invloed op 
de Arnhemse rivierzone.

Doel van deze visie is om lopende en nieuwe projecten op en rond de Arnhemse 
Rijnkade te kunnen beoordelen op hun bijdrage aan de gewenste toekomst van het 
gebied, ze richting te geven en te prioriteren. Ook kan de visie helpen om de vele 
ontwikkelingen in onderlinge samenhang meer te laten zijn dan de som der delen. 
De projecten moeten elkaar in elk geval niet in de weg zitten, en elkaar bij voorkeur 
juist versterken. Kansen worden vooral in deze visie gezocht in de inrichting en func-
tie van de openbare ruimte, omdat dit bij uitstek het domein is waar de gemeente 
een sterke regierol kan spelen.

De visie richt zich op de Rijnkade vanaf de Boterdijk (bij Onderlangs) in het westen 
tot en met de samenkomst van de Nieuwe Kade en de Westervoortsedijk in het oos-
ten. Met Rijnkade wordt bedoeld het openbare gebied (hoge en lage kade) tussen de 
rivier en de bebouwing.

Het plangebied
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Arnhem keert de Rijn de rug toe. Hier het Roermondsplein gezien vanaf de Praets.
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aanleg van de Rijnkade en de Weerdjes werd bebouwd met woningen voor arbei-
ders. Vanaf dat moment is er sprake van de kade zoals we die vandaag de dag nog 
kennen, met een hoge en een lage kade.

De Nieuwe Kade werd vanaf het begin 20e eeuw het eerste geplande industrieterr-
rein van Arnhem. De overslag en tijdelijke opslag van steenkool voor de Electriciteits-
centrale en de gasfabriek , zand en grind en hout namen veel ruimte in. Vandaar dat 
de kade hier een stuk breder is dan bij de binnenstad. In 1935 werd de Rijnbrug (nu 
de John Frostbrug) voltooid.

De nog jonge brug vormde in september 1944 het centrale decor voor de Slag om 
Arnhem. Het gebied werd door de gevechtshandelingen vrijwel totaal verwoest. De 
bouw van de brug en de verwoestingen betekende een enorme omslag in het beeld 
van de Rijnkade en de positie ervan in de stad. 

2 Historische ontwikkeling
2.1 Stad aan de rivier
De Rijn is een ‘gebruiksmiddel’ voor Arnhem en geen ‘genotsmiddel’, aldus voorma-
lig gemeentearchivaris Klaas Schaap. De stad is gelegen aan twee grote rivieren, de 
Nederrijn (in de volksmond simpelweg Rijn genoemd) en de IJssel. Met deze rivieren 
heeft Arnhem echter nooit een heel innige relatie opgebouwd. Dit in tegenstelling tot 
de grote parken, die duidelijk wèl een ‘genotsmiddel’ voor de stad zijn.

De rivieren liggen er gewoon, heel bescheiden en introvert, maar maken eigenlijk 
geen deel uit van de stad zelf. Positief gezegd: de rivieren hebben een geheel zelf-
standige kwaliteit en bieden ruimte, rust, groen in een stedelijk gebied. Minder vrien-
delijk gezegd: Arnhem keert de rivieren de rug toe. Bewijs voor het laatste zijn onder 
andere de grote en naar binnen gekeerde bedrijventerreinen die een groot deel van 
de rivieren van de stad afschermen.

De wat afstandelijke relatie tussen Arnhem en de rivieren is historisch verklaarbaar. 
Arnhem is ooit onstaan als ‘stad aan de Jansbeek’ en niet als ‘stad aan de Rijn’. 
Aanvankelijk stroomde de Rijn in een boog zuidelijk om de stad heen. In 1530 liet de 
Hertog van Gelre een bocht in de Rijn afsnijden, zodat die voortaan langs de stad 
stroomde. Maar ook na die tijd bleef er letterlijk een afstand bestaan tussen de stad 
en de Rijn. Dit is goed te zien op de kaart van Nicolaes van Geelkercken uit 1651. 
De vestingwal die Arnhem inmiddels omringt reikt tot aan de Rijn, maar het gebied 
tussen de wal en de stad, de Weerdjes, is leeg. Hier was het te drassig om te bou-
wen.

Dat bleef zo tot het midden van de negentiende eeuw toen de vestingwal werd afge-
broken. Het sloopmateriaal van de vestingmuur langs de Rijn werd gebruikt voor de 

Fragment van een kaart van Nicolaes van Geelkercken uit 1651. De  Weerdjes zijn nog 
onbebouwd.

De ‘wandeling’ rond de stad, die de Rijnkade verbond aan de singels. Ingetekend op een 
kaart uit 1874
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Soepele overgang van de hoge naar de lage kade. Roermondsplein richting het westen 
(boven) en richting het oosten (onder).

Aan de hoge kade werd ‘op stand’ gewoond (boven), de lage kade stond geheel ten dienste 
van handel en transport van goederen (onder) .



7Concept

2.2 Historisch beeld van de kade
Een nadere beschouwing van een aantal aspecten van de vooroorlogse Rijnkade 
kan ons helpen bij het nadenken over de toekomst ervan. 

Samenhang van de Rijnkade met de singels                             
De Rijnkade vormde samen met de groene singels de ‘wandeling’ rond de stad. 
Deze parkachtige groenstructuur werd aangelegd op de plek van de gesloopte 
vestingwerken, volgens een plan van stadsbouwmeester Heuvelink uit 1853. Van-
uit de wandeling had de ‘flaneur’ vergezichten over de heuvels ten noorden van de 
stad (tot de aanleg van de spoorlijn althans) en vanaf de Rijnkade over Rijn en haar 
uiterwaarden. Aan de Singel en de kade werden statige panden gebouwd. Kade en 
singels vormden zo in samenhang met elkaar de omlijsting van de stad en gaven 
Arnhem allure en een rijkelijke uitstraling.

Functionele relatie tussen Rijnkade en de stad 
De stad had een duidelijke en sterke functionele relatie met de rivier en de kades. De 
lage kade stond vooral ten dienste van handel en transport van goederen, opge-
spannen tussen de Oude Haven en de Markt. Ook was het vertrek en aankomst-
plaats van personenvervoer. De Arnhemse firma Concordia bijvoorbeeld vervoerde 
passagiers via de rivier heel het land door. De combinatie met het ‘wonen op stand’ 
op de hoge kade gaf de Rijnkade een levendig en bedrijvig karakter. Daarnaast was 
de Oude Kraan, vlakbij het treinstation, een ideale vestigingsplaats voor hotels. De 
lage kade van de Nieuwe kade was vooral bestemd voor overslag van bulkgoederen.

Samenhang tussen de hoge en lage kade
De hoge en lage kade liepen vloeiend in elkaar over. De huidige opgetrokken muur 
op de hoge kade was er nog niet en er waren veel verbindingen tussen de hoge 
en lage kade. Daardoor was de kademuur veel minder ‘ongenaakbaar’ dan nu en 
was daarmee ook de overgang van de stad naar de rivier een stuk minder hard dan 
tegenwoordig.

Continuïteit en lengte van de Rijnkade
De kade had oorspronkelijk een grotere lengte en het klassieke beeld van een kade-
muur, bebouwingswand en boombeplanting vertoonde een veel sterkere continuïteit. 
De kade liep tot de oorlog als een aaneengesloten geheel van de Oude Haven (de 
huidige ‘Blauwe Golven’ bij de Oude Kraan) tot aan de Westervoortsedijk. De kades 
aan de Oude Haven lagen bovendien een eindje de stad in, waardoor contact tussen 
stad en het water versterkt werd. Door de demping van de Oude Haven, de aanleg 
van de Nelson Mandelabrug, het verdwijnen van bouwblokken bij het Roermonds-
plein en de Oranjewachtstraat en de wederopbouw aan de Nieuwe Kade is het klas-
sieke beeld van de kade nu in feite beperkt tot het deel tussen de Nelson Mandelab-
rug en het Huis der Provincie. 

De kade als bronpunt van de stad
Door de aanwezigheid van de Schipbrug, de haven en de nabijheid van het station 
was het westelijke deel van de Rijnkade een belangrijk ‘bronpunt’ van Arnhem. Via 
dit knooppunt was Arnhem aangetakt op de buitenwereld. De aanwezigheid van ho-
tels en handel maakte van dit stuk kade een dynamisch stadsdeel. De oostzijde lag 
meer in de luwte. Door het wegvallen van de haven en de ontwikkeling van bedrijvig-
heid en industrie aan de Nieuwe Kade verschoof de dynamiek langzaam naar het 
oosten. Door de vervanging van de schipbrug door een vaste Rijnbrug aan de oost-
zijde verdween definitief alle levendigheid aan de westelijke Rijnkade,  maar bracht 
daar aan de oostelijke kade niet veel voor terug. Die nieuwe brug landt namelijk niet 
aan op de Rijnkade zelf, zoals de schipbrug, maar loopt er hoog overheen en ‘prikt’  
veel verder de stad in. Hetzelfde geld voor de Nelson Mandelabrug die in 1977 aan 
de westzijde tot stand kwam. De gehele kade verloor zijn ‘schakelfunctie’ en kwam in 
de luwte van de stad te liggen.

Oranje: het ‘kadebeeld’ vroeger; Rood: het ‘kadebeeld’ nu. Ondergrond: verwoestingen-
kaart uit 1945.
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Luchtfoto van de kade vlak voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog
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Boven: de kade liep om de Oude Haven (nu de blauwe golven) heen naar de Oude Kraan. 
Onder: De westzijde van de Rijnkade bij de Schipbrug was hét brondpunt van de stad

De lengte en continuïteit van het kadebeeld waren vroeger groter: de foto onder is in 
1967 genomen vanaf hetzelfde standpunt als de foto boven rond 1930.



10 Concept

Vanaf de Boterdijk tot aan het einde van de Nieuwe Kade heeft de Rijnkade een lengte 
van ongeveer twee kilometer. De eerste 300 meter tot aan de Nelson Mandelabrug wordt 
overheersd door de forse lus in de oprit naar de brug, die de kade isoleert van de rest van 
de stad. De hoge kade is op dit punt nog net breed genoeg voor een fietspad.

Ten oosten van de Nelson Mandelabrug wordt het kadeprofiel bepaald door het meer klas-
sieke beeld van de hoge en lage kade, een kademuur, boombeplanting en een gevel. Deze 
compositie levert vanaf de bruggen en de overzijde van de rivier een markan stadsfront op.

Aan de 900 meter kade tussen de bruggen is het contact tussen stad en rivier het grootst, 
mede door de levendigheid op dit stuk door de horeca met terassen.

De laatste 250 meter voor de John Frostbrug heeft een bijzonder karakter door het glooi-
ende ‘groene balkon’ dat, met op de achtergrond het monumentale Huis der Provincie.

De 700 meter ten oosten van de John Frostbrug is een stuk minder levendig. Hier vervolgt 
de kade en verbreedt het profiel. Het contact met de rivier hierdoor minder sterk. Aan de 
hoge kade liggen bedrijven met een matige uitstraling en ligt er momenteel voor ontwikke-
ling een stuk grond braak die is vrijgekomen door de afbraak van de Coberco melkfabriek.
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3 De kade vandaag
3.1 De kade in hoofdlijnen
De rivieren in Arnhem worden vanuit verschillende plekken in de stad heel afwis-
selend beleefd. Arnhem ligt op de overgang van het hoog gelegen zandige Veluwe 
massief en het lage rivierdal van de Rijn. Op één punt, onder het Gemeentemuseum 
bij Onderlangs, raakt de rivier de stuwwal zelf. Dit levert een dramatische overgang 
op van hoog naar laag. Vanaf hier is er uitzicht op de rivier en de uitgestrekte uiter-
waarden van Meinerswijk. Meer naar het oosten, ter hoogte van de binnenstad, blijft 
de groene stuwwal op afstand van de rivier maar maakt het bebouwde deel van de 
stad door middel van de kade direct contact met de Rivier. Aan de overkant lijkt het 
rivierenlandschap zich hier ver uit te strekken, maar in werkelijkheid ligt achter de 
groene dijk een stedelijk gebied verborgen dat de helft van alle Arnhemmers huis-
vest. Nog verder naar het oosten is het verborgen karakter van Arnhem-Zuid door-
broken door de woningen die daar aan de dijk gebouwd zijn. Deze woningen hebben 
uitzicht op de uitgestrekte bedrijventerreinen die de Rijn en IJssel aan de noordzijde 
tot aan de gemeentegrens begeleiden.

Arnhem ligt morfologisch en 
typologisch gezien op drie 
verschillende  manieren aan 
de rivier, namelijk als de stad 
op de helling (hellingstad); als  
stad tussen rivier en stuw-
wal (plateaustad); en als stad 
achter de groene dijk (groene-
dijkstad). Het vierde (niet ste-
delijke) gebied wordt gevormd 
door de uiterwaarden met de 
rivier.

In dit pallet aan relaties tussen stad en rivier neemt de Rijnkade een bijzondere 
plaats in. Nergens anders in gemeente is de confrontatie tussen echte stedelijkheid 
en het water zo direct als hier. Eigenlijk is de Rijnkade de enige plek waar Arnhem 
het water niet ‘de rug toe keert’, maar zich ten volle met een stedelijk front naar het 
water toe laat zien.

De Nelson Mandelabrug en de John Frostbrug , en de op- en afritten daarvan delen 
de Rijnkade op in drie ‘sferen’, waarbij de oever ten westen van de Nelson Mandela-
brug een groen karakter heeft, tussen de bruggen een stedelijk karakter en ten oos-
ten van de John Frostbrug 
een industrieel karakter. 
De twee bruggen zelf vormen 
zowel een verbinding als een 
barrière in de structuur van 
de stad en hebben beiden 
een verschillende uitstraling. 
De John Frostbrug is een 
echte stadsbrug. De Nelson 
Mandelabrug is door zijn 
ranke vormgeving een brug 
in het landschap, waarover 
men vanuit de polder de stad 
binnenkomt. Het zicht vanaf 
de bruggen op de stuwwal is 
voor Nederlandse begrippen 
bijzonder en indrukwekkend.

De relatie van de kade met de binnenstad met zijn (winkel)voorzieningen is beperkt. 
De afstand van binnenstad tot de oevers is 200 tot 300 meter. In de overgangszone 
van de Weerdjes bevinden zich woningen, (overheids-)kantoren, bedrijven en grote 
parkeervelden. De functies en de inrichting van dit gebied dragen niet bij aan de 
bereikbaarheid van de rivieren.
 
De hoge kade valt onder het beheer van het Waterschap. De hoogte van de water-
kering (de hoge kade plus de opgezette muur) bedraagt nu 14,85 meter +NAP. De 
lage kade ligt op 11 meter + NAP en maakt formeel deel uit van het winterbed van 
de Rijn. Dat betekent dat Rijkswaterstaat hier zeggenschap heeft, ondanks dat het 
beheer bij de Gemeente ligt. De gemiddelde waterstand van de Rijn is ca. 8,4 meter 
+ NAP.

Verschillende opeenvolgende sferen: groen, stedelijk, groen, industrieel

De 150 meter kade tussen de Nieuwstraat en Roden-
burgstraat zijn verreweg het meest levendig, door de 
horeca met terassen.
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De hoge kade varieert in breedte van 6 meter bij de oprit van de Nelson Mandelab-
rug tot 12,5 meter bij de terrassen van de horeca en 22 meter op de Nieuwe Kade. 
De lage kade varieert van 15 meter bij de oprit van de Nelson Mandelabrug, 7 
meter bij restaurant Humphreys en 35 meter aan het eind van de Nieuwe Kade.
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Negatieve bijverschijnselen van de ´witte vloot´ die aandacht vragen zijn het ophalen 
en opslaan van huisvuil, de generatoren die veel geluid- en stankoverlast kunnen 
veroorzaken, de aan- en afvoer van bussen, bevoorrading en beperking van het zicht 
op de rivier. In de winter vinden er bovendien kleine reparaties plaats die overlast 
kunnen veroorzaken.

Het aantal vrachtschepen dat per jaar aanlegt is ongeveer 1200. Lengte van de 
schepen is 40 tot 100 meter. Het gaat hier om passerende vrachtschepen en geen 
havengebonden activiteiten. Wel vinden er kleine reparaties plaats, die van invloed 
kunnen zijn op de beleving (zicht, lawaai, rommel, maar ook dynamiek en levendig-
heid). De schepen blijven meestal kort, maar blijven soms ook langer. Het afmeren 
van de schepen wordt ingepast tussen de schepen van de ´witte vloot´ die prioriteit 
hebben.

‘Vaste objecten’
Uitzondering op de bestemming van de lage kade voor komende en gaande schepen 
zijn de werkschepen Cornelia en Misty, het kantoorschip van Constant In Beweging 
(C.I.B), en het bunkerstation van Fiwado. Tot voor kort lag ook ‘De Boei’ (opvang 
voor drugsverslaafden) op een vaste plek, maar die is inmiddels verwijderd.

De Fiwado is een bunkerschip dat zorgt voor brandstof distributie voor langsko-
mende schepen. Het schip moet aan de kade liggen en kan niet naar een haven 
verplaatst worden, omdat passerende schepen ‘en route’ langszij moeten kunnen 
komen. Het kan wel een andere plek krijgen aan een uiteinde van de kade, mits dit 

3.2 Functies van de (lage) kade

Komende en gaande schepen
De lage kade is volgens de gemeentelijke Haven- en kadeverordening van 2005 
uitsluitend bestemd voor komende en gaande schepen. De belangrijkste categorie 
komende en gaande schepen wordt gevormd door de cruise- of passagiersschepen, 
de zogenaamde ‘witte vloot’. Jaarlijkse meren in Arnhem ongeveer 700 passagiers-
schepen af. De bezetting per schip bedraagt 100 tot 250 passagiers, die 35 tot 130 
euro per persoon besteden in de stad. Om deze bestedingen zoveel mogelijk te 
stimuleren is het wenselijk de schepen zo dicht mogelijk bij de binnenstad te laten 
aanmeren. Daarnaast levert het inkomsten op uit bevoorrading van dagelijkse pro-
ducten en uit onderhoud en modernisering van de schepen.

Het seizoen strekt zich uit van april tot oktober. De spits ligt rond april, wanneer rond 
de 10 boten per dag afmeren. De afmetingen van de schepen is maximaal 11,40 m 
breed en 40 tot 135 meter lang. Als alle schepen achter elkaar aanleggen zou onge-
veer 1 kilometer kadelengte nodig zijn. Op een deel van de kade kunnen schepen 
echter naast elkaar aanmeren.

De breedte van de vaarweg in de Nederrijn ter hoogte van de binnenstad bedraagt 
55 meter. De vaarweg dient vrij te zijn van schepen die aan de kade liggen. Om die 
reden is een vergunning van Rijkswaterstaat nodig om schepen te mogen aanleg-
gen. Op basis van de afgegeven vergunning is het ter hoogte van de binnenstad mo-
gelijk schepen in twee rijen naast elkaar te laten afmeren, ter hoogte van de Nieuwe 
Kade is er slechts ruimte voor een enkele rij schepen.

Vaste objecten aan de kade
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Rio aan de Rijn

De binnenkomst van Sinterklaas (Foto: Marloes Kelderman)Arnhemmers wachten op de sint op het ‘Groene balkon’ (Foto: Marloes Kelderman)
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(inclusief de bunkerende schepen) geen negatieve invloed heeft op het gebruik van 
de vaarweg. De Fiwado vraagt een functionele ruimte van 23 meter breed en 130 
meter lang.

Bij de Nelson Mandelabrug ligt, met vergunning, het kantoorschip van C.I.B. Dit 
schip heeft tevens de mogelijkheid om als aanlegschip te dienen voor passagiers-
schepen. Rederij Eureka, die dagtochten verzorgd, heeft een vaste aanlegplek voor 
haar schepen ten westen van de Nelson mandelabrug. De boten van Eureka zijn 
onderdeel van de ´witte vloot´.

Bij de Boterdijk liggen ten slotte drie woonboten buiten de zone aan Onderlangs die 
daar voor bestemd is, waaronder de Bed & Breakfast “De Boot “.  Daarnaast is er 
nog een ‘draaicirkel’ voor de ´witte vloot´ ter hoogte van de ASM–Haven met een 
doorsnede van ongeveer 160 meter. In verband met veiligheid is het niet wenselijk in 
de directe nabijheid pleziervaartuigen af te meren, omdat die kwetsbaarder zijn voor 
golfslag die ontstaat bij het draaien van de schepen.

Evenementen op de kade

Kadedagen: historische schepen en activiteiten op de lage en hoge kade. Dit eve-
nement vindt in april plaats tussen de Nelson Mandelabrug en de John Frostbrug en 
trekt duizenden toeschouwers/bezoekers.

Koninginnedag en 5 mei: veel toeschouwers van onder andere het vuurwerk op de 
hoge kade tussen de Nelson Mandelabrug en de John Frostbrug.

Living statues: in augustus op de hoge kade tussen de Nelson Mandelabrug en de 
John Frostbrug, trekt duizenden toeschouwers. 

Rio aan de Rijn: ook in augustus. De stoet wordt op de lage kade ten oosten van 
de John Frostbrug opgesteld. Het is het enige evenement dat gebruik maakt van de 
locatie waar de versmalling van de lage kade is voorzien.

Binnenkomst van Sinterklaas: ten westen van de John Frostbrug, op de hoge en 
lage kade en vooral het groene talud bij het Provinciehuis.

Verkeer
De Rijnkade, Nieuwe Kade en de lage kade hebben geen belangrijke verkeersfunctie 
en dienen hoofdzakelijk voor de bereikbaarheid van aanliggende percelen en voor 
de bereikbaarheid van havenactiviteiten. De verkeerscirculatie en ingestelde rijrich-
tingen zijn er tevens op gericht te voorkomen dat er een drukke sluiproute ontstaat 
tegen de richting van de centrumring in.

De lagere delen van de kade kennen meerdere op- en afritten. Auto’s en bussen 
rijden via de Vossenstraat aan om daar naar de lage kade te rijden. Personenauto’s 
gebruiken ook de afrit bij de Rodenburgstraat. Op deze afritten kan het verkeer al-
leen richting de lage kade, niet andersom. Ten westen van de Mandelabrug heeft 
het verkeer een keermogelijkheid, specifiek bedoeld voor grotere voertuigen zoals 
bussen en vrachtauto’s. Om de lage kade te verlaten moet alle verkeer in oostelijke 
richting achter de John Frostbrug, bij voormalige Cobercofabriek of aan het eind van 
de Nieuwe Kade nabij de Westervoortsedijk.

Niet onbelangrijk is dat er op de Rijnkade ook wordt gefietst en zeker in de zomer, 
tijdens het terrasseizoen, veel gelopen. Door de aanwezigheid van terrassen lopen, 
fietsen en rijden mensen op dezelfde weg.

In de huidige situatie is een deel van de lage 
kade tussen Vossenstraat en Rodenburgstraat 
afgezet voor alle verkeer omdat de toestand 
van de kade zeer slecht is. Voor de verkeerscir-
culatie en voor het parkeren heeft dit geleid tot 
voorlopig tijdelijke aanpassingen. Zo kunnen 
grotere voertuigen de kade in westelijke rich-
ting verlaten via de Boterdijk (tijdelijk geschikt 
gemaakt) en zo zijn vergunninghouderspar-
keerplaatsen verplaatst naar het kadedeel bij 
de provincie. 

Parkeren
Op de lage kade ten westen van de Nel-
son Mandelabrug zijn ongeveer 100 betaald 
parkeerplaatsen. Op de lage kade tussen de 
Nelson Mandelabrug en restaurant Humphreys 
zijn enkele gehandicaptenparkeerplaatsen, 9 
busplaatsen, ongeveer 20 vergunninghouders-

Routering van bussen die passagiers halen en brengen
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plaatsen en nog eens ongever 40 betaald parkeerplaatsen. Ter hoogte van het Huis 
de Provincie, ten westen van de John Frostbrug zijn ongeveer 90 betaald parkeer-
plaatsen, ten oosten van de John Frostbrug zijn nog eens ruim 200 gratis parkeer-
plaatsen.

Op de hoge kade zijn onder de Nelson Mandelabrug ongeveer 35 betaald parkeer-
plaatsen. Op de hoge kade tussen de Nelson Mandelabrug en restaurant Humphreys 
zijn ongeveer 16 betaald parkeerplaatsen en 4 vergunninghoudersplaatsen. Tussen 
Humphreys en de John Frostbrug zijn langs de Oranjewachtstraat nog 5 parkeer-
plaatsen (waarvan 1 gehandicaptenparkeerplaats) en langs de Rijnkade nog eens 
ca. 20 betaald parkeerplaatsen. Tot slot zijn er langs de Nieuwe Kade nog ongeveer 
60 gratis parkeerplaatsen.

Ten westen van de Nelson Mandelabrug wordt vooral geparkeerd in verband met het 
afmeren en aanleggen van cruiseschepen. Het gedeelte tussen de Nelson Mandela-
brug en de John Frostbrug wordt eveneens gebruikt voor het ophalen en wegbren-
gen van passagiers, deels ook door vergunninghouders (bewoners en ondernemers) 
en bezoekers van de Rijnkade en de binnenstad die betaald parkeren. Het gedeelte 
ten oosten van de John Frostbrug wordt grotendeels gebruikt door werknemers van 
kantoren van provincie, gemeente, openbaar ministerie, paleis van justitie en aanlig-
gende bedrijven. Op marktdagen (vrijdag, zaterdag) worden parkeerplaatsen langs 
de Rijnkade bij de provincie en langs de Oranjewachtstraat gebruikt door (vracht)
auto’s van markkooplieden.

3.3 Ruimtelijke ontwikkelingen

Rijnboog
De meest ingrijpende ontwikkeling voor de toekomst van de Rijnkade was tot voor 
kort die van het Havenkwartier, als onderdeel van het Rijnboogplan. Haaks op de ri-
vier zou een haven worden aangelegd, die ongeveer 240 meter de binnenstad in zou 
reiken. Aan de monding van de haven was de nieuwbouw van het ‘Kunstencluster’ 
voorzien, waarin onder meer het Museum voor Moderne Kunst, de Schouwburg en 
Focus Filmtheater worden gehuisvest. 

De haven is inmiddels uit het Rijnboogplan geschrapt. De plannen worden aange-
past, maar hoe dan ook zullen de toekomstige ontwikkelingen in het Weerdjesgebied 
de Rijnkade in functioneel en ruimtelijke opzicht beter verbinden met de binnenstad. 
Daarnaast zal een Kunstencluster veel levendigheid en dynamiek aan de kade 
brengen. Onderdeel van Rijnboog is ook een verbeterde oversteekbaarheid van de 
Weerdjesstraat en de verbetering van de looproute vanaf het Centraal Station naar 
het Havenkwartier. De betekenis van de Rijnkade als hoogwaardig verblijfsgebied zal 
door deze ontwikkeling sterk toenemen.

Een andere onderdeel van het masterplan Rijnboog is de ontwikkeling van de ‘krul’ 
van de mandelabrug en de omgeving daarvan tot een intensief bebouwd stadsdeel 
met kantoren en appartementen in een achttal torens, omgeven door een parkach-
tige inrichting. Dit park zou de singels met de oever van de Rijn verbinden in een 
groene sfeer.

Prinsenhof en Markt
Naar verwachting zal de provincie nieuwbouw plegen ter vervanging van de kan-
toorgebouwen tussen het Huis der Provincie en de John Frostbrug. Dit zal, naast 
een aantrekkelijkere entourage voor het ‘groene balkon’, een hoogwaardiger en 
levendiger verblijfsgebied opleveren. Bovendien zullen looproutes tussen de stad 
en dit deel van de kade verbeteren. Bij de John Frostbrug is een bijzonder gebouw 
geprojecteerd, ter plaatse van het kantoor van Volkshuisvesting. De ontwikkeling van 
dit terrein biedt de kans om de groene singel rond de stad door te trekken tot aan het 
water.

Oostelijk Centrumgebied
Met de ontwikkeling van het Oostelijk Centrumgebied transformeert de omgeving 
van de Nieuwe Kade van een bedrijventerrein naar een aantrekkelijk woon- en werk-
gebied. De openbare ruimte zal worden heringericht. Zowel functioneel als ruimtelijk 
zal het ‘achterland’ sterker verbonden worden met de kade en de rivier. Het nieuwe 
Oostplein, gelegen direct ten oosten van de John Frostbrug in de op te heffen Oost-
straat, biedt de kans om het groen van de Eusebiusbuitensingel door te trekken naar 
de rivier. De Westervoortsedijk wordt de hoofdontsluiting van het gebied. De verbin-Lopende projecten langs de Rijn
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ding voor auto’s tussen de Oranjewachtstraat en de Nieuwe Kade komt te vervallen. 
De Nieuwe Kade wordt autoluw gemaakt en het wegprofiel wordt versmald, zodat het 
een wandelboulevard met hoge verblijfskwaliteit kan worden. De Westervoortsedijk 
transformeert tot een laan met een betere oversteekbaarheid. De barrièrewerking 
ervan verminderd daardoor. Wel blijft het een een hoofdverkeersweg van Arnhem.

Stadsblokken, Meinerswijk en Malburgen
De Bevindingenrapportage die is opgesteld naar aanleiding van de burgerpartici-
patie rond de toekomst van Stadsblokken en Meinerswijk, doet de aanbeveling om 
het groene karakter van het gebied te versterken en deze kwaliteit in te zetten als 
bindend element in de stad. Gebouwd programma is ondergeschikt. De belevings-
waarde en het fraaie ruimtelijke contrast tussen de stedelijke noordoever ter plaatse 
van de binnenstad en de groene zuidelijke oever blijft gehandhaafd. Voor het gebied 
moet nog een gebiedsvisie worden opgesteld. 

Het plan om aan de dijk van Malburgen enkele woontorens te bouwen in een hoog-
waardigere groenstructuur heeft een visueel effect op de beleving van de rivier vanaf 
de Rijnkade, dat vergelijkbaar is met het effect van de al gerealiseerde dijkwoningen 
in het westen van Malburgen. Enerzijds zal Arnhem-Zuid, dat zich verder verbergt 
achter de dijk, zich nadrukkelijker tonen richting Arnhem-Noord. Dit zal het gevoel 
van eenheid en samenhang van de stad versterken. Anderzijds zal het huidige weid-
se profiel van het Rijnlandschap ‘versmallen’ voor de waarnemer vanaf de Rijnkade.
Vanuit Stichting Volkshuisvesting is een initiatief gestart om een fiets-/voetveer in de 
vaart te gaan nemen die tussen Malburgen en het Oostelijk Centrumgebied moet 
gaan varen. Op dit moment is er al wel een exploitant (veerbaas) gevonden. Een 
bouwaanvraag voor de aanlegplaats is niet nodig. Als de nu nog lopende procedure 
voor een ontheffingsverzoek Wro is afgerond zou het veer kunnen gaan varen. Er is 
ook nog een initiatief gestart om een verbinding tussen Arnhems Buiten en Schuyt-
graaf te realiseren.

Centrumring rond
In vervolg op de afronding van project ‘omsingeling doorbroken’ in 2006 heeft het 
college besloten om de centrumring verder te verbeteren. Onder de titel ‘centrumring 
rond’ worden voor een nog betere verkeersdoorstroming twee plekken aangepakt, te 
weten het Roermondsplein en de Oranjewachtstraat/Eusebiusbuitensingel. 
Voor de Oranjewachtstraat/Eusebiusbuitensingel is het gedeelte Eusebiusbuiten-
singel in voorbereiding. De uitvoering start in 2011. Het gedeelte Oranjewachtstraat 
is vanwege de nieuwbouwplannen van de provincie uitgesteld. Ter hoogte van het 
Provinciehuis ontstaat als gevolg van het samenvoegen van wegen (de verbinding 
Weerdjesstraat/Eusebiusplein-Nieuwe Kade komt te vervallen) meer ruimte voor een 
groene inrichting. Er wordt uitgegaan van een rijbaan met nog maar twee rijstroken 
op deze locatie. 
Bij de ontwikkeling op het Roermondsplein gaat het om het optimaliseren van de 

verkeersstromen en compacter maken van de verkeersruimte. Uitgegaan wordt van 
een overzichtelijke en directere verbinding tussen Nieuwe Plein en Weerdjesstraat. 
Autoverkeer dat vanaf het Nieuwe Plein naar de Weerdjesstraat rijdt, maakt nu nog 
een omrijbeweging via een ‘lus’ richting de rivier en daarna weer terug over het 
Roermondsplein. Hetzelfde geldt voor het verkeer vanaf Onderlangs richting Weerd-
jesstraat. Zowel voor de doorstroming als voor de kwaliteit van het gebied ligt er een 
voorstel om het Nieuwe Plein en Onderlangs met een kortere verbinding beter te 
laten aansluiten op de Weerdjesstraat. Door de optimalisatie van de verkeersruimte 
vervalt een aanzienlijk deel van de verharding waardoor er ruimte ontstaat om de 
kwaliteit van de openbare ruimte sterk te verbeteren. De 35 betaald parkeerplaatsen 
onder de Mandelabrug kunnen bij gereedkomen van een nieuwe parkeergarage in 
Rijnboog worden opgeheven. 
Herstel lage kade

De lage kade verkeert in een zodanig slechte staat dat het herstel van de kade snel 
moet starten. De lage kade wordt in 2 fasen hersteld. Fase 1 start in voorjaar 2010 
en heeft betrekking op 1290 meter kade tussen de Boterdijk en de John Frostbrug. 
De ontstane schade aan de kade en daarmee het risico op ongelukken is hier het 
grootst, er vallen nu letterlijk gaten in. Tegen 730 meter kade wordt een onbehan-
delde damwand aangebracht. Aan weerszijde van dit stuk kade zijn in het verleden al 
damwanden aangebracht, dus dit beeld wordt in feite voor de hele kade doorgezet. 
Het onderhoud van het gekozen type damwand is minimaal, maar is ongeschikt voor 
het toepassen van voorhangschermen in een later stadium. 

De damwanden, en de aankleding hiervan, zijn alleen vanaf het water of vanaf de 
overzijde van de rivier te zien. De gebruikers van zowel de lage als hoge kade zullen 
geen notie hebben van het soort damwand dat toegepast is. Een zogenaamde dek-
sloof ter bescherming en afwerking van de bovenkant van de damwanden hangt 0,5 

Mogelijke transformatie van het Roermondsplein. Huidige situatie links, de nieuwe rechts.
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tot 1,0 meter over de damwand. Dit betekent dat het zichtbare deel van de roestige 
damwand voor het overgrote deel van de tijd slechts zichtbaar is over een hoogte 
van 1,5 à 2,0 m. Voor de grotere riviercruisevaart geldt dat deze schepen met het 
dek gelijk aan of boven de lage kades uitkomen en de passagiers dus over de kades 
heen kijken en niet tegen de damwanden zelf.

Riolering
In de lage kade ligt een zogenaamd omloopriool. Deze loopt van west naar oost, 
parallel aan de lage kademuur op ongeveer 5 meter achter de bestaande lage ka-
demuur. Het betreft een riolering van 1,5 meter doorsnede die zorgt voor het ver-
pompen van regenwater en van ‘droog weer afvoer’ (het grijze huisafvalwater) van 
Arnhem-Noord naar het gemaal aan de Ooststraat. Van daaruit wordt het doorge-
pompt naar de zuivering in Duiven. Het betreft een betonnen riolering uit 1970, die 
direct op het zand ligt (niet ‘onderheid’). De riolering ligt in de ‘teen’ van de primaire 
waterkering (de hoge kade). Bij eventuele calamiteiten met de riolering kan deze 
waterkering instabiel worden. Uit oogpunt van waterveiligheid is een riool op deze 
plek dus niet wenselijk. Bij fysieke verwijdering van de riolering dient een flinke sleuf 
gegraven te worden wat mogelijk van invloed is op de stabiliteit van de hoge kade. 
Een afsluiting waarbij de rioolbuis gevuld met een schuim achterblijft in de kades, ligt 
daarom meer voor de hand. Hierover is echter nog geen duidelijkheid.

De kade vanuit een kano. Foto’s: Hans Frings, Arnhem
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kering (de bovenkant van de muur) bedraagt nu 14,85 meter, maar zal mogelijk in 
de toekomst nog met 30 tot 50 centimeter verhoogd worden. Daarnaast is het aantal 
verbindingen tussen de kades afgenomen en bestaat de verbinding op een aantal 
plaatsen slechts uit een smalle trap in plaats van een helling. Door deze ingrepen is 
het contact tussen de stad en de rivier ‘harder’ geworden. Van een zachte overgang 
is alleen sprake bij het ‘groene balkon’. Het onderscheid tussen de hoge en lage 
kade wordt versterkt door een grote variatie in materialisatie.

Beeld en de inrichting van de kade gefragmenteerd
Het beeld van de kade wordt bepaald door het ensemble van een hoge en lage 
kade, een kademuur, laanbeplanting en een gevelwand. Dit karakteristieke kade-
beeld is gefragmenteerd en is slechts op een kleine lengte terug te vinden. Het ka-
dedeel ter hoogte van het Roermondsplein heeft weinig sfeer door de aanwezigheid 
van de forse krulvormige brugoprit, die hier in het beeld de historische gevelwand 
vervangt. Meer naar het oosten is het ‘groene balkon’ bij het provinciehuis een aan-
gename groene plek aan het water, die desondanks een onderbreking vormt van het 
karakteristieke kadebeeld door het glooiende talud en de ver terug liggende gevel 
van het Huis der Provincie. Bij de Nieuwe Kade heeft het profiel weinig verblijfskwali-
teit, door het brede profiel verlies je hier het contact met het water. 

Matige verblijfskwaliteit
Het ontbreken van bijzondere en aantrekkelijke openbare ruimte is een gemiste 
kans. Langs de kade zijn diverse in potentie goede verblijfsplekken aanwezig, maar 
deze potentie wordt niet benut. De kade heeft bovendien veel versleten en onveilige 
plekken. Met name rond de bruggen is de verblijfskwaliteit nu slecht. Op zowel de 
hoge en lage kade zijn er bovendien veel beeldverstorende elementen te vinden, 
zoals overbodige bordjes, glasbakken en bijvoorbeeld de kliko’s die onder een res-
taurant op de kade worden gestald.

3.4 Ruimtelijke knelpunten

Zwakke ruimtelijke samenhang tussen kade en de stad
In de tijd dat de Schipbrug er nog lag, ter hoogte van de huidige Nelson Mande-
labrug, was de aanlanding van de schipbrug op de Rijnkade een knooppunt van 
routes in de stad. Inmiddels zijn de brugaanlandingen op het Roermondsplein en 
het Airborneplein getransformeerd tot verkeersknooppunten die de historische en po-
tentieel krachtige samenhang verstoren tussen de groene singel en de Rijnkade (de 
‘wandeling’). Het stuk kade tussen de bruggen is daarbij een min of meer geïsoleerd 
onderdeel van de stad geworden. De kade is slecht ‘aangetakt’ op het netwerk van 
openbare ruimte van de binnenstad. Je loopt er nu eigenlijk van ‘niks naar nergens’. 

Tevens zitten er zwakke schakels in de Rijnkade als oost-west verbinding voor voet-
gangers en fietsers. Met name het gedeelte tussen Onderlangs en Roermondsplein 
en tussen de Oranjewachtstraat en Oostplein bij de John Frostbrug vertonen discon-
tinuïteit. Dit ondanks dat de Rijnkade onderdeel is van het hoofdfietsroutenetwerk 
van Arnhem. Hoewel door de ideeën van een haven deze fietsroute doorsneden zou 
worden, is inzet altijd geweest de fietsroute over de Rijnkade te handhaven. De bar-
rièrewerking van de brugopritten speelt hierbij een belangrijke rol. Ook verbindingen 
over de rivier, bijvoorbeeld om je (fiets)route te vervolgen, bijzondere plekken aan 
de overkant te bezoeken of om de stad vanaf de waterkant te ervaren, zijn nu niet 
mogelijk.

Overigens vormen de bruggen niet in alle opzichten een barrière. Het gegeven dat 
snelverkeer over de brug en langzaamverkeer op de kade door het verschil in hoogte 
van elkaar gescheiden zijn biedt juist kansen om de continuïteit van de kade en de 
functie voor langzaamverkeer te versterken.

Zwakke functionele relatie tussen de kade en de stad
In oorsprong was de Rijnkade van grote betekenis voor de stad door de waterge-
bonden handel en industrie. De bedrijvigheid aan de rivieroever is echter nagenoeg 
verdwenen. Ook het ‘wonen op stand’ aan de hoge kade heeft aan betekenis inge-
boet. Door is de rivieroever van een stadsfront tot een stadsrand geworden. Door 
het afnemen van zowel de havenactiviteiten als van de allure is de Rijnkade in de 
loop der jaren getransformeerd van een stadsfront naar een stadsrand. Met name de 
horeca heeft de laatste jaren gelukkig wel weer wat leven op de kade gebracht en 
is er met de groeiende ´witte vloot´ in elk geval één watergebonden functie in stand 
gebleven.

Fysieke en visuele barrière tussen de hoge en lage kade
De verbindingen tussen de hoge en lage kade zijn in de loop van de tijd minder vloei-
end geworden. Dit komt vooral door de extra verhoogde muur die in verband met de 
waterveiligheid op de eigenlijke kademuur is aangebracht. De hoogte van de water-
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Nieuwe Kade begint een wandelboulevard die eindigt bij een groen knooppunt bij de 
Westervoortsedijk.

De lage kade is in eerste instantie bestemd voor de ´witte vloot´ en is eenduidig 
ingericht. De hoge kade vormt door de bomenlaan en een eenduidige rode klinker-
loper een samenhangend ruimtelijk geheel. Op een aantal punten langs de kade 
zijn bijzondere plekken en pleinen geprojecteerd die de lange lijnen onderbreken en 
waar het contact tussen stad en water versterkt wordt. Deze plekken zijn soms voor 
intensieve en soms extensieve functies bestemd. Zodoende ontstaat er een afwis-
selend beeld op de hoge kade. De hoge kade is goed verbonden aan de rest van de 
stad aan beide zijden van de rivier door een hecht netwerk van openbare ruimte.

4 Beleidskeuzes
4.1 Ambitie
De Rijnkade is het visitekaartje van de stad. Het stadsfront dat zich toont vanaf 
de bruggen is heel bepalend voor hoe Arnhem wordt ervaren. Dit aangezicht van 
Arnhem moet er goed uitzien. De rivier moet weer een ‘genotsmiddel’ worden en niet 
meer alleen een ‘gebruiksmiddel’. De Rijnkade moet één van de meest toonaange-
vende verblijfs- en ontmoetingsplekken van Arnhem zijn en heeft daar zeker de po-
tentie voor. Het creëren van een betere plek door middel van fysieke inrchting moet 
hand in hand gaan met het aantrekken van meer dynamiek en meer gebruik.

De Rijnkade vormt het belangrijkste contactpunt in Arnhem tussen de bebouwde 
stad, de rivier en het landschap. Dit is dus dé plek om de bijzondere relatie tussen 
stad, Rijn en groen te versterken. De visie gaat uit van het doorzetten van de singel 
tot aan de waterkant en het aantakken van de singel. Het westelijke deel van de sin-
gel eindigt in een groen parkachtige ruimte waarin de krul van het Roermondsplein 
is opgenomen. Hier krijgt de groene stuwwal bij Onderlangs middels een parkzone 
verbinding met de singels.  Bij de John Frostbrug wordt de singel via het ‘groene 
balkon’ tot aan het Huis der Provincie en de kade doorgezet. Oostelijk hiervan op de 

• Kade als stadsbeeld en toonaangevende openbare ruimte
• Het landschap van de stuwwal ontmoet de stad en de rivier
• De singels doorzetten tot aan de rivier
• De kade als schakel in het netwerk van openbare ruimte
• Continueren en versterken van de kade als stadsfront aan de rivier  
• Creëren van bijzondere functies 
• Bijzondere plekken aan de kade waar de stad de rivier ontmoet
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4.2 Functionele beleidskeuzes

Versterken functionele relatie tussen de kade en de stad
Levendige watergebonden functies op en aan de kade zoveel mogelijk stimuleren 
om de betekenis van de kade en de band tussen de kade en de stad te vergoten. 
Levendigheid maakt de kade aantrekkelijker om naar toe te gaan en te verblijven, 
en functies die ook echt iets met water te maken hebben geven de kade een eigen 
identiteit. De watergebonden functie met de grootste groeipotentie is het ontvangen 
van de ´witte vloot´. Andere mogelijke watergebonden functies zijn bijvoorbeeld een 
watertaxi en/of veerpont, een werf waar een historisch schip wordt opgeknapt, of 
evenementen die een relatie met het water hebben (zoals de havendagen). 

De hoge kade biedt uitstekende mogelijkheden voor functies die geen directe relatie 
hebben met het water, maar die wel de relatie met de stad versterken. Dit zijn onder 
meer horeca, recreatie (kunstencluster), wonen (uitloopgebied binnenstedelijk 
woonmilieu) en evenementen zoals Rio aan de Rijn. Onderscheid wordt gemaakt 
in een gebied met een hoge dynamiek, bijvoorbeeld bij de mogelijke locatie van het 
Kunstencluster aan de Nieuwstraat, en andere gebieden met een lage dynamiek om 
te flaneren. Deze contrasten in dynamiek maken het gebied interessanter voor het 
publiek. In alle gevallen moet de inrichting van de kades een hoge verblijfskwaliteit 
bieden.

´Witte vloot´ faciliteren en stimuleren
Vanwege de positieve economische en functionele effecten dient de aanmering van 
de ´witte vloot´ zoveel mogelijk gefaciliteerd en gestimuleerd te worden. De lage 
kade is dan ook primair bestemd voor de logistieke afwikkeling van watergebonden 
functies en voor de ´witte vloot´ in het bijzonder. Omdat de ´witte vloot´ altijd priori-
teit heeft hoeft voor de piekmomenten geen rekening gehouden te worden met de 
vrachtvaart. Die wordt alleen in de ‘daluren’ ingepast tussen de cruiseschepen.

Minimaal moet de voorspelde jaarlijkse groei van de aanlegbewegingen van 10 % 
opgevangen worden. Uitgaande van deze groei zal de huidige maximale capaciteit 
van 14 schepen op piekmomenten in 2015 overschreden worden. Dit verzadigings-
punt wordt mogelijk eerder bereikt doordat de lengte van de boten eveneens groeit.

Walvoorzieningen treffen voor witte vloot
Ook als schepen aangemeerd zijn hebben ze stroom nodig voor nooduitrustingen, 
koeling, verwarming, verlichting en dergelijke. Om de stroom op te wekken worden 
dieselgeneratoren gebruikt. Deze generatoren zijn vervuilend en geven geluidsover-
last. Bewonersgroepen dringen daarom aan op het beschikbaar stellen van stroom 
van het electriciteitsnet vanaf de wal aan aangemeerde schepen, zodat de genera-
toren uitgeschakeld kunnen worden. Een visie op walvoorzieningen maakt geen deel 
uit van dit rapport en zal nog moeten worden opgesteld. In elk geval zijn walvoorzie-

De havendagen in 2009 De Ark van Noach aan de Nieuwe Kade

Een onverwachte functie Plaats voor mijmeren is ook een functie!

De Fiwado op de huidige ligplaatsDe kade als verbinding, niet als eindpunt
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De woonboten aan de Boterdijk dienen te zijner tijd verplaatst te worden omdat ze 
buiten de zone liggen die hier volgens het bestemmingsplan voor bedoeld is (bij 
Onderlangs). Omdat deze schepen aan de flank van de kade liggen is dit voor de 
defragmentatie van de kade echter niet noodzakelijk.
Het kantoorschip van Constant in Beweging kan in verband met bestaande rechten 
niet verplaats worden. Een kleine verschuiving in oostelijke richting is echter wen-
selijk om een beter zicht op de Rijn vanaf het Roermondsplein te bewerkstelligen. 
De vaste aanlegsteiger van Eureka kan iets verschuiven richting de westelijke flank, 
maar kan eventueel ook een plek vinden bij de John Frostbrug.

Aan de oostelijke flank, ter hoogte van de Westervoortsedijk, dient ruimte beschik-
baar gehouden te worden voor de toekomstige veerpont naar Malburgen. Een even-
tuele watertaxi zou behalve op die plek ook kunnen aanmeren aan de kade onder 
het toekomstige Kunstencluster bij de Nieuwstraat.

Dubbel aanmeren Nieuwe Kade mogelijk maken
Ter hoogte van de Nieuwe Kade mag van Rijkswaterstaat met een breedte van 
maximaal 15 meter worden afgemeerd. Ter hoogte van het centrum is dit 23 meter. 
Een cruiseschip is ca. 11,40 meter breed. Om twee cruiseschepen naast elkaar te 
kunnen afmeren, is minimaal 23 meter nodig. Door de lage kade onder de Nieuwe 
Kade te versmallen en met maximaal 10 meter landinwaards terug te leggen wordt 
het mogelijk ook daar dubbel aan te meren, zonder dat de nautische veiligheid die 
Rijkswaterstaat eist in gevaar komt.

Bij de aanleg van de Nieuwe Kade was de oorspronkelijke functie als overslagplaats 
voor bulkgoederen bepalend voor de dimensionering. Deze functie is daar geheel 
verdwenen. De overweging om de lage kade te versmallen past goed bij deze veran-
dering.

ningen geen onderdeel van de 
eerste fase van het herstel van de 
kades.
Haskoning voert op dit moment 
een quickscan uit naar de mo-
gelijkheid om walstroom toe 
te passen in Arnhem. Voor het 
kunnen aanbieden van deze 
zogenaamde ‘walstroom’ zijn 
kostbare voorzieningen nodig. 
Bovendien kunnen deze voorzie-
ningen verstorend werken voor 
de beeldkwaliteit op de kades. Zo 
dienen er onder andere meerdere 
transformatorhuisjes geplaatst te 
worden. Daarnaast inventariseert 

Haskoning de kosten voor aanleg maar ook voor exploitatie van walstroom. Vanuit 
gemeente Drechtsteden, de enige plek in Nederland waar al walstroom wordt aange-
boden, is bekend dat de exploitatie niet dekkend is en de gemeente hier elk jaar een 
fors bedrag op in moet leveren. 

Passagiersschepen dienen op grond van het Scheepsafvalstoffenbesluit sinds 1 
januari 2010 het huishoudelijk afvalwater op een riool te lozen of af te geven aan een 
tankwagen. Arnhem heeft nu geen voorzieningen om het afvalwater van de schepen 
in ontvangst te nemen. In het besluit zijn geen taken voor de gemeente of haar be-
stuursorgaan vastgesteld. Maar als Arnhem meer schepen wil aantrekken is het wel 
goed dergelijke faciliteiten te bieden.

De kade efficiënter benutten
De huidige aanmeercapaciteit wordt beperkt doordat de kade sterk is gefragmen-
teerd door vaste objecten die verspreid zijn over de lengte van de kade. Door de 
vaste objecten te verplaatsen naar de flanken van de kade of naar een locatie elders 
kan de overgebleven ruimte efficiënter benut worden. Voor de ´witte vloot´ kan zo 
extra ruimte onstaan voor minimaal 6 schepen.

De herschikking kan er als volgt uitzien: Net zoals het schip van de voormalige ver-
slaafdenopvang ‘de Boei’ worden de werkschepen van Misty en Cornelia verplaatst 
naar een andere locatie. Dit mede in verband met de milieubelasting voor het toe-
komstige Oostelijk Centrumgebied. Ook voor het woonschip van Van Dijk dient een 
andere plek gevonden te worden. Het bunkerschip van Fiwado dient verplaatst te 
worden naar de oostelijke of de westelijke flank van de Rijnkade. De oostelijke flank 
is alleen mogelijk als hier de kade teruggelegd wordt, in verband met de ruimte van 
23 meter die nodig is om schepen langszij te kunnen laten komen.

Ontwerp voor walstroomvoorziening in Rotterdam

Het terug te leggen deel (oranje) van de lage kade bij de Nieuwe Kade
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Profiel van de Nieuwe Kade en lage kade vóór (boven) en na (onder) de teruglegging met 
maximaal tien meter
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passagiers van en naar de boot eenduidiger. Vanaf de stad wordt immers door in één 
richting te lopen altijd de boot teruggevonden. Ook voor buschauffeurs wordt het veel 
makkelijker de juiste boot te vinden. Concentratie aan de oostkant is alleen mogelijk 
als dubbel aanmeren bij de Nieuwe Kade mogelijk gemaakt wordt.

Het oostelijke deel van de kade is met name geschikt als aankomst of vertrekhaven. 
Aanmeren ter hoogte van de binnenstad blijft mogelijk voor ‘schepen op doorreis’, 
waarvan de passagiers vrije tijd in Arnhem kunnen doorbrengen.  Zo snel mogelijk 
prettige sfeer proeven van de binnenstad is dan belangrijk. Voor deze categorie 
schepen hoeven niet noodzakelijk speciale voorzieningen getroffen te worden.

Geen passagiersterminal
Een passagiersterminal is een vaste locatie -al dan niet met wachtgelegenheid of 
andere voorzieningen- waar een schip alleen aanmeert voor het in- en uitschepen 
van passagiers. Het schip legt vervolgens aan op een plaats die niet gunstig gelegen 
hoeft te zijn voor de aan- en afvoer van passagiers, want dat gebeurt immers elders.

Voor Arnhem is een passagiersterminal geen optie. Op de drukste momenten meren 
er 4 boten van de witte vloot tegelijk af. Een terminal zou dus 4 schepen tegelijk 
moeten kunnen verwerken en zou daardoor een omvang moeten hebben die de 

Naast de strikt kwantitatieve winst in aanmeercapaciteit heeft teruglegging van de 
lage kade bij de Nieuwe Kade nog andere voordelen. Ten eerste biedt het meer flexi-
biliteit bij het inpassen van aanmeringen door de havenmeester. Daarnaast maakt 
het een concentratie van de aanmeringen van de ´witte vloot´ mogelijk op het ooste-
lijke kadedeel (zie volgende paragraaf). De groei van de vloot zou anders vooral in 
de binnenstad opgevangen moeten worden.
     
Een eventuele teruglegging is overigens vanuit functioneel oogpunt niet bezwaarlijk. 
De lage kade blijft ook na versmalling breed genoeg voor de wagens van Rio aan 
de Rijn. Vanwege de deelname van kinderen (vlak naast het water) zou de stoet ook 
op de hoge kade kunnen worden opgesteld. Op de beeldkwaliteit heeft teruglegging 
zelfs een positief effect. Ten eerste omdat de continuïteit van het kadebeeld wordt 
versterkt als de lage kade overal een meer vergelijkbare breedte krijgt. Ten tweede 
omdat de visuele relatie tussen de bebouwing aan de Nieuwe Kade en het water 
versterkt wordt door versmalling van de kade.

Concentratie van de ´witte vloot´ aan de oostkant van de haven
Door de concentratie van de ´witte vloot´ aan de oostkant van de kade ontstaat, in 
combinatie met de herschikking van vaste objecten, een heldere zonering van kade-
gebonden functies. Zonering heeft als belangrijkste voordeel dat de voorzieningen 
voor de ´witte vloot´, zoals walstroom, afvoer van afval en dergelijke, geconcentreerd 
kunnen worden in één gebied. Plaatsing van de voorzieningen kan vanuit oogpunt 
van beeldkwaliteit minder kwaad in het deel van de kade ten oosten van de John 
Frostbrug. Deze voorzieningen zijn overigens ook noodzakelijk om overlast voor 
woningen in het toekomstige oostelijk centrumgebied te voorkomen. De binnenstad 
zou hiermee ontlast kunnen worden van de groei van het aantal aanmeringen en van 
de noodzaak om daar voorzieningen aan te leggen. Daarnaast wordt de route voor 

Mogelijke zondering van aanmeringen

Aanmeercapaciteit bij herschikken, terugleggen kade en concentreren

Overzicht aanmeerplaatsen witte vloot:
 Aantal aanmeerplaatsen nu: 14• 
 Met herschikken van vaste objecten: 20• 
 Met herschikken en terugleggen: 25• 
 Met herschikken, terugleggen kade en concentrerern: plm. 16 in de zone  • 
 bestemd voor de witte vloot
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de parkeergarage Langstraat worden verplaatst. Voor piekmomenten kan uitbreiding 
in capaciteit worden gevonden door bijvoorbeeld de parkeergarage onder het Stads-
kantoor open te stellen. (circa 380 plekken). Parkeren op de kades kan echter ook in 
de toekomst mogelijk blijven, maar bij voorkeur niet tussen de bruggen.

Bescheiden mogelijkheid voor campers creëren 
Om toeristen die Arnhem per camper willen bezoeken gastvrij te kunnen ontvangen 
zijn camperplaatsen met minimaal speciale afmetingen nodig. Om de kade zoveel 
mogelijk vrij te houden voor de primaire functies zijn camperplaatsen op de kade niet 
overal wenselijk. Deze functie kan wel overwogen worden bij een herinrichting van 
de Boterdijk, tussen de kade en Onderlangs. Ook oostelijk van de John Frostbrug 
zou hiervoor wel een plek aangewezen kunnen worden, bijvoorbeeld bij het kantoor-
tje van de havenmeester. Die plek heeft zeker de voorkeur als er eventueel beperkte 
(en te betalen!) ‘trekkers-faciliteiten’ worden overwogen (bv. watertappunt, vuilwater-
lozingspunt, stortmogelijkheid huisvuil). Faciliteiten mogen echter geen grote ruimte-
lijke impact hebben.

maat van de Rijnkade ver te boven gaat. Bevoorrading en dergelijke van de schepen 
begint bovendien doorgaans direct bij aanmering. Bij gebruik van een terminal zou 
dit moeten wachten tot een schip op de definitieve plek ligt, wat minder efficient is. 
Ten slotte is de aanleg/bouw van een terminal die berekend moet zijn op een klein 
aantal piekmomenten financieel niet haalbaar. Zelfs al zou er sprake zijn van dub-
belgebruik. In Nederland en de omliggende landen is er dan ook geen voorbeeld te 
vinden van een geraliseerde passagiersterminal voor de riviercruisevaart. Er bestaan 
uitsluitend terminals voor zeecruiseschepen, zoals die in Amsterdam.

Verkeer: kade transformeren tot verblijfsgebied
De Rijnkade en Nieuwe Kade zijn in het netwerk voor gemotoriseerd verkeer in de 
stad van ondergeschikt belang en wordt getransformeerd naar een verblijfsgebied 
waar het accent op de voetganger en fietser ligt. Daarbij moet op de hoge kade bij 
binnenstad een mogelijk conflict tussen toename van fietsverkeer en groei van de 
terrassen voorkomen worden.

Minder parkeren op de hoge en lage kade
Hoewel de huidige capaciteit op delen van de lage kade kan worden teruggebracht 
blijft de noodzaak om op piekmomenten (koopavond, zaterdag, koopzondag, festi-
vals) te zorgen voor voldoende parkeercapaciteit. De parkeercapaciteit op de kades 
kan teruggebracht worden als er nieuwe capaciteit onstaat door de realisatie van 
ontwikkelingen zoals Rijnboog en Prinsenhof. Concrete berekeningen zijn niet te 
maken, maar op basis van het huidige gebruik westelijk van de Nelson Mandelabrug 
en oostelijk van de John Frostbrug kan worden geconcludeerd dat het aantal par-
keerplaatsen dan ongeveer gehalveerd kan worden.

Om de verblijfskwaliteit op de hoge kade verder te verbeteren wordt het parkeren 
hier op termijn overal opgeheven en verplaatst, zodra er vervangende capaciteit 
beschikbaar komt in parkeergarages. Het parkeren op de lage kade kan worden 
teruggebracht tot de minimale behoefte voor de kadefuncties (witte vloot). Tussen de 
bruggen blijven op plaatsen waar de witte vloot kan aanleggen parkeerplaatsen voor 
bussen beschikbaar. De vergunninghoudersplekken tussen de bruggen kunnen naar 

Parkeren op de lage kade blijft ook in de toekomst mogelijk (groen), maar bij voorkeur niet 
tussen de bruggen (rood)

Samenvatting functionele beleidskeuzes

• Versterken functionele relatie tussen de kade en de stad
• Witte vloot faciliteren en stimuleren
• Walvoorzieningen treffen voor witte vloot
• De kade efficiënter benutten door het herschikken van vaste objecten
• Dubbel aanmeren mogelijk maken bij Nieuwe Kade (teruglegging)
• Concentratie van de ´witte vloot´ aan de oostkant van de haven
• Geen passagiersterminal
• Rijnkade en Nieuwe kade transformeren naar verblijfsgebied
• Minder parkeren op de hoge en lage kade
• Bescheiden mogelijkheid voor campers creëren 
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De continuïteit van het ruimtelijke beeld van de Rijnkade versterken door het toepassen van een eenduidig en markant ‘kadeprofiel’.
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4.3 Ruimtelijke beleidskeuzes

Continuïteit van beeld en inrichting van de kade
De continuïteit van het ruimtelijke beeld van de Rijnkade versterken door het toepas-
sen van een eenduidig en markant ‘kadeprofiel’. 
Dit kadeprofiel schept eenheid in de van west naar oost steeds veranderende ruimte-
lijke context of ‘sferen’ van de kade (groen-stedelijk-industrieel). De beeldbepalende 
elementen in het kadeprofiel, die over de hele lengte dienen te worden gecontinu-
eerd, zijn de kademuur, de laanbeplanting op de hoge kade en een zo eenvoudig 
mogelijk ingerichte lage kade. De inrichting van de hoge kade mag daarentegen vari-
ëren, mits er sprake is van uniformiteit in de materialisatie. Dit houdt in dat het profiel 
van de Nieuwe Kade en het Roermondsplein aangepast zal worden in de sfeer van 
de Rijnkade. Een goede functionele en ruimtelijke aansluiting van de verschillende 
profielen draagt bij aan de continuïteit. Dit levert bijzondere ontwerpopgaven op ter 
hoogte van het Roermondsplein en het ‘groene balkon’.

De (gevoelsmatige) lengte van de kade vergroten door de beeldbepalende elemen-
ten van het kadeprofiel consequent en aaneengesloten toe te passen van de Boter-
dijk tot aan de Westervoortsedijk.
Het terugbrengen van een doorlopende bebouwingswand aan de Nieuwe Kade 
(Oostelijk Centrumgebied) zal ook sterk bijdragen aan het ‘verlengen’ van het kade-
beeld. Aan de westzijde van de John Frostbrug is de oorspronkelijke bebouwings-
wand verdwenen, hier is nieuwbouw met de rooilijn aan de hoge kade denkbaar (op 
de locatie van Volkshuisvesting). Deze opzet maakt het groene balkon specifiek en 
de nieuwe bebouwing vormt een schakel naar de Nieuwe Kade. 

Versterken ruimtelijke samenhang tussen kade en de stad
De samenhang tussen de stad en de kade vergroten, door de historische en potenti-
eel sterke samenhang van de singels en de Rijnkade (de ‘wandeling’) te herstellen.
Daartoe dient de continuïteit van dit netwerk hersteld te worden op plaatsen waar 
deze onderbroken is, namelijk het Nieuwe Plein en Roermondsplein in het westen 
en de Eusebiusbinnensingel en Oranjewachtstraat in het oosten. Door het groene 
karakter van de singels beter aan te laten sluiten bij de kade ontstaat tevens een 
nauwer contact tussen de stad en de rivier.

De verbinding verbeteren die de Rijnkade vormt voor voetgangers en fietsers van de 
binnenstad met de rest van de stad in oostelijke en westelijke richting.
De nu nog zwakke schakels Onderlangs-Roermondsplein en Oranjewachtstraat-
Oostplein (de verbindingen van de binnenstad met het Oostelijk Centrumgebied) 
moeten versterkt worden zodat de continuiteit van de routes verbetert. 

Het verzachten van de visuele barièrewerking van de brugaanlandingen en de daar 
aan gekoppelde verkeersruimte.

Daarnaast kan de aansluiting tussen de kade en de bruggen verbeteren door hoog 
(de ‘snelle’ wereld van auto’s) en laag (de ‘langzame’ wereld van fietsers en voetgan-
gers) beter met elkaar te verbinden. De ruimtelijke ontwikkelingen rond de bruggen 
bieden daar kansen voor. 

Versoepelen van relatie tussen de hoge en lage kade
Meer uniformiteit aanbrengen in de materialisatie van de hoge en lage kade, en in de 
vormgeving van op- en afritten en trappartijen. Het contact tussen hoge en lage kade 
(en daarmee tussen de stad en de rivier) verzachten door op bijzondere plekken 
‘contactpunten’ te introduceren.

Een trap tussen de lage en de hoge Rhônekade in Lyon
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Mogelijkheid om de barrièrewerking van de John Frostbrug te verzachten (foto en schets: Poelmans Reesink, Arnhem)

Mogelijkheid om de barrièrewerking van de Nelson Mandelabrug te verzachten (foto en schets: Poelmans Reesink, Arnhem)
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Bijzondere plekken zijn de kop van de Rijnbooghaven en de twee schakelpunten van 
de singel met de Rijnkade. In de oorspronkelijke plannen voor de Rijnbooghaven za-
ten al ‘Spaanse trappen’, tussen het Kunstencluster en de lage kade. Bij het ontwerp 
van de contactpunten is het de uitdaging om de overgang tussen de kades en de 
relatie tussen stad en rivier te versoepelen, zonder de ruimtelijk-visuele continuïteit 
van het kadeprofiel te doorbreken.

Verblijfskwaliteit van de kade verbeteren
Zowel de hoge als de lage kade dienen over de gehele lengte een goede verblijfs-
kwaliteit en een hoogwaardige en sfeervolle uitstraling te hebben. Daarnaast bijzon-
dere verblijfsplekken in de openbare ruimte creëren, waar simpelweg genoten kan 
worden van het uitzicht over water en groen.
Afval moet uit het zicht opgeslagen worden, bij voorkeur in ondergrondse voorzie-
ningen op of bij de hoge kade. Dit geldt ook voor het afval van de huidige aan de 
kade gevestigde horeca. De openbare ruimte, met name de lage kade, dient zoveel 
mogelijk gevrijwaard te blijven van beeldverstorende elementen en opstanden die 
niet strikt noodzakelijk zijn. Nieuwe elementen, zoals voorzieningen voor walstroom, 
dienen zo onopvallend mogelijk geïntegreerd te worden in het beeld van de Rijnka-
de, indien mogelijk in de kademuur of de (nieuwe) bebouwing aan de hoge kade. Het 
plaatsen van voorzieningen is overigens beter mogelijk ter hoogte van de Nieuwe 
Kade dan ter hoogte van de binnenstad, waar het profiel een stuk smaller is.

De opgaven voor verbinding in de openbare ruimte gecombineerd. Rood: netwerk Rijnboog; groen: gewenste aanvullende verbindingen; paarse cirkels: bijzondere ontwerpopgaven.

Voorbeeld uit Düs-
seldorf van het 
verzachten van de 
barièrewerking van 
een brug.

Samenvatting ruimtelijke beleidskeuzes

• Versterken ruimtelijke samenhang tussen kade en de stad
• Versoepelen van de fysieke en visuele relatie tussen de hoge en lage kade 
• Continuïteit van beeld en inrichting van de kade
• Verblijfskwaliteit van de kade verbeteren
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Detail van afdeksloof met trap (tekening: 
Poelmans Reesink)Voorbeeldprofiel ter hoogte van de binnenstad (tekening: Poelmans Reesink)
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5 Inrichting openbare ruimte

5.1 Ontwerpprincipes openbare ruimte
Om de continuïteit van het beeld van de kade te versterken is een aantal samenhan-
gende principes over het gehele profiel te onderscheiden. Deze principes zijn hieron-
der beschreven. De voorbeeldprofielen in paragraaf 5.3 geven hiervan een beeld.

Materialisatie en beeld van de hoge kademuren
Op veel delen bestaat de hoge kademuur uit grote keien (basalt blokken). Dit histo-
rische beeld van de kade is bij het Roermondsplein en het groene balkon niet meer 
aanwezig. De ambitie is om over de gehele lengte van de kade, het beeld van de 
hoge kademuur identiek en compleet te krijgen. Bij bijzondere verblijfsplekken kan 
het beeld van de kademuur worden ‘verweven’ met de unieke uitstraling van de 
locatie.
Tegen de lage kade, op de plekken waar dat niet al het geval is,  zal een damwand 
worden aangebracht. De damwand zal vanaf de kade niet zichtbaar zijn doordat er 
een ‘afdeksloof’ wordt aangebracht.

Materialisatie en beeld van de bestrating
Het toekomstige bestratingsbeeld zal door een mix van klinkers en natuursteen kei-
tjes de karakteristiek van de kade versterken. De materialisatie borduurt voort op de 
materialen en patronen in de binnenstad zodat ook op die manier de kade bij de stad 
getrokken wordt. Door te kiezen voor een herkenbaar en doorgaande rij- en fietslo-
per van klinkers op zowel de Rijnkade, de Nieuwe kade en het Roermondsplein zal 
de eenheid en continuïteit worden versterkt. Het profiel zal verder worden opge-
bouwd uit een stoep van klinkers direct aanliggend aan de gevel. Op de Rijnkade ko-
men terrassen op een strook van keitjes onder de bomen. Op de Nieuwe Kade wordt 
deze verbreed tot wandelboulevard met een mix van keitjes en halfverharding. Op de 
lage kade zal aansluitend aan de kademuur een strook met keitjes komen waar ook 
de op- en afritten binnenvallen. Het overige deel zal bestraat worden met klinkers. 
Indien het profiel van de Rijnkade in één keer heringericht wordt is het wenselijk om 
de strook van de terassen (keitjes) te verbreden. Dit gaat ten koste van de maatvoe-
ring van de stoepen. 

Doorlopende boombeplanting van lindes
De doorlopende bomenrij op de kade vormde in de historische situatie een belangrijk 
onderdeel van het stadsilhouet. Door de boomstructuur aan te vullen en te verster-
ken in de richting van het Roermondsplein, groene balkon en de Nieuwe kade wordt 
de continuïteit en de verblijfskwaliteit van de kade versterkt. Dit betekent dat naast 
nieuwe aanplant de bestaande leiplatanen op het Roermondsplein en de Italiaanse 
populieren bij de Nieuwe kade indien mogelijk en op termijn worden vervangen. Op 
de Nieuwe Kade stellen we tevens een dubbele rij bomen voor.

Het waterschap, dat het beheer heeft over de hoge kade en verantwoordelijk is voor 
de waterkering, zal plannen die betrekking hebben op de hoge kade beoordelen op 
een aantal criteria. Ten eerste of de ingreep waterstaatkundig noodzakelijk is en in 
tweede instantie of er sprake is van een maatschappelijk belang. In de huidige situ-
atie zijn de bomen op de hoge kade door hun worteling een mogelijke aantasting van 
de waterkering en daardoor in beginsel niet wenselijk. In hoeverre er nieuwe bomen 
op de hoge kade toch acceptabel zijn zal door het waterschap per geval en alleen 
aan de hand van een concreet ontwerp bekeken worden.

5.2 Unieke verblijfsruimten
Om de levendigheid en uniciteit van bijzondere plekken langs de kade te benadruk-
ken en de stad weer in contact te brengen met de rivier zijn naast de continuïteit ook 
verbijzonderingen nodig. 

De bijzondere plekken aan de kade kenmerken zich doordat ze de schakels vormen 
tussen de singel, de omgeving van de bruggen en de kade. Daarnaast zijn het po-
tentieel belangrijke verblijfsplekken die nu niet optimaal benut worden. Voor deze bij-
zondere plekken ligt ook een opgave om de hoge en lage kade en de Rijnkade met 
de aansluitende kades te verbinden. De begeleidende schetsen en referenties geven 
een eerste beeld van de mogelijkheden maar zijn nog geen uitgewerkt ontwerp.

De bijzondere plek bij het toekomstige Kunstencluster ter hoogte van de Nieuwstraat 
is uitvoerig bestudeerd in het kader van de plannen voor het Havenkwartier van Rijn-
boog. Ook zonder de haven blijven de uitgangspunten voor deze plek aan de Rijn 
overeind. In dit rapport wordt deze plek daarom niet nader besproken. Ook de hui-
dige zandopslag bij de samenkomst van de Nieuwe Kade en de Westervoortsedijk is 
een bijzondere plek. De mogelijkheden van deze plek zouden nader bekeken moe-
ten worden als ontwikkelingen daar aanleiding toe geven (vertrek zandopslag, komst 
veerpont Malburgen en dergelijke).

Roermondsplein en omgeving
Door aanpassing van de wegenstructuur en het opheffen van de ‘lus’ onder de 
brug, ontstaat er op het Roermondsplein ruimte om dit onderdeel van de historische 
groene singels, weer aangenaam en passend in te richten. Naast een goede inrich-
ting zal ook gezocht moeten worden naar een goede nieuwe functie om de verblijfs-
kwaliteit te verbeteren. Een deels ‘rode’ invulling wordt niet uitgesloten.

De ambitie: Het landschap van de stuwwal ontmoet hier via Onderlangs de stad, de 
singel en de rivier (d). De groene lob van de stuwwal, de wandelboulevard langs On-
derlangs en het aanleggen van een park langs de waterkant geven Arnhem hier een 
grote groene ruimte aan de waterkant. De plek kenmerkt zich door zichten over de 
rivier. Een flauw grastalud met trappen naar het water zorgt voor het contact met de 
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hier te behouden. Een structurele oplossing 
is de waterkerende kademuur tot tegen 
de ontsluitingslus te verplaatsen, zodat 
slechts een klein deel van de kade het 
opgesloten karakter behoud (a). De deto-
nerende kademuur kan worden ingeplant 
met klimplanten (voorkomt tevens graffiti), 
de bestrating kan over de volledige breedte 
transformeren naar een loper van klinkers 
en aanplant van nieuwe laanbomen (lindes) 
in aansluiting op het kadeprofiel van de 
Rijnkade. Op deze wijze onstaat een fraai 
en gebruiksvriendelijk stuk kade en wordt 

een goede verbinding gemaakt met het groen bij de Boterdijk en het Onderlangs. In 
het oorspronkelijke ontwerp van de brug was het plan om hier op de zogenaamde 
kijkheuvel een paviljoen te maken. De heuvel ligt er, maar een paviljoen is er nooit 
gekomen. Nu is dat weer het overwegen waard.

rivier en de schakel tussen de hoge en lage kade (c). Deze groene inrichting draagt 
bij aan de het versterken van de oost-west route voor recreatief verkeer, komende 
vanuit de richting Oosterbeek en de aangrenzende westelijke woonlobben van Arn-
hem richting (binnen) stad (b).
       
De ruimtelijke impact van de brug en het verkeer is groot en in de avonduren straalt 
het gebied geen prettige sfeer uit. Nieuwe functies versterken het contact met de 

waterkant en moeten in staat zijn het gebied 
te verbeteren. Een ‘skatepark’, picknickplaats 
en kiosk  zijn voorbeeld functies die van deze 
locatie een nieuw bronpunt kunnen maken. 
Het Roermondsplein krijgt daarnaast als park 
de functie van kijkgroen.

Aanpassing en herinrichting van het smalle 
‘opgesloten’ hogere kadeprofiel aan de 
zuidzijde van de krul van de Nelson Man-
delabrug moet zorgen voor een goede en 
sociaal veilige fietsroute. Hoewel de ruimte 
beperkt is, wordt voorgesteld de fietsroute 

Voorbeeldschets van de herinrichting van het oostelijke deel van het Roermondsplein dat 
vrijkomt bij het opheffen van de ‘lus’ onder de brug.

Kiosk

Skatepark

Schema van de uitgangspunten bij de herinrichting Roermondsplein. Naar de letters wordt 
in de tekst verwezen. (Tekening: Poelmans Reesink)
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Uitgangspunten Roermondsplein

• Creëren van een unieke plek aan het water waar de stad, de singel en de  
 rivier samenkomen 
• Singel doorzetten naar de kade met zicht op de rivier, de Praets en stuwwal
• Een schakel tussen Rijnkade, Roermondsplein en Onderlangs
• Continueren van routes (tussen kade, binnenstad en singel)
• Creëren van contact tussen hoge en lage kade

Groen balkon, Oostplein, singel en omgeving
Bij de schakel tussen de singel en de kade bij de John Frostbrug ligt voor het Pro-
vinciehuis een ‘groen balkon’. Het aangename groene talud is door de bestaande 
weg zonder trottoir nu lastig te bereiken. De ruimte loopt weg in de richting van het 
gebouw van Volkshuisvesting en ook het sluitstuk van de singel komt niet tot zijn 
recht. Singel en kade presenteren zich niet goed aan de rivier en ook van een goede 
verbinding naar het nieuw te ontwikkelen Oostelijk Centrumgebied is geen sprake.
De ambitie is om de groene voorruimte bij het Provinciehuis markanter vorm te ge-
ven en de ruimtelijke situatie rondom locatie van Volkshuisvesting te verbeteren.
De singelstructuur wordt doorgezet in de richting van de rivier en het groen sluit aan 
op het groene balkon bij de kade. Als verbindend element tussen de kades vormen 
‘groene trappen’ (of beter: ‘Arnhemse trappen’) voor het Provinciehuis het contact 
met de rivier. In het stadsaanzicht sluiten de stenige ‘optrede’ van de trap aan op de 
kademuur terwijl vanaf de stad naar de rivier de groene ‘aantrede’ een aangename 
en bijzondere verblijfsplek creëren (zie de referentiebeelden van de Tuinen van São 
Bernardo). Deze oplossing benut de kwaliteiten van het gebied en presenteert zich 
als visitekaartje van de stad aan de rivier. Een waardige plaats om ook in de toe-
komst Sinterklaas in de stad welkom te heten. Groen en stenig tegelijk, afhankelijk van gezichtspunt: de tuinen van São Bernardo

Trappen als verbinding tussen de stad en de rivier (c)

Voorbeeldschets van de herinrichting van het groene balkon en singel bij de John Frostbrug
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Ook aan de oostzijde van de brug wordt het singelgroen doorgezet tot aan de kade 
(oostplein). De Rijnkade wordt verbonden met de Nieuwe kade door een wandelbou-
levard begeleid met bomen. Op het knikpunt ontstaat aan het Oostplein een infor-
mele verblijfsplek.

Het gebied rond de John 
Frostbrug was in sep-
tember 1944 het centrale 
decor voor de Slag om 
Arnhem. De herinnering 
aan deze gebeurtenis 
dient een prominente plek 
te krijgen bij de inrichting 
van het gebied. Zowel 
expliciet in de vorm van 
het herinneringscentrum 
en de aanwezige monu-
menten (onder andere op 
het Jacob Groenewoud-
plantsoen), als impliciet 
door ruimte te bieden voor 
reflectie en bezinning.

In september kleurt de verlichting onder de John Frostbrug rood in plaats van blauw om de 
Britse luchtlandingstroepen te eren die in 1944 om de brug vochten. De soldaten droegen 
rode baretten.

Uitgangspunten Groen balkon, Oostplein, singel en omgeving

• Creëren van een unieke plek aan het water waar de stad, de singel en de  
 rivier samenkomen 
• Singel doorzetten naar de kade met zicht op de rivier
• Een schakel van het kadeprofiel tussen Rijnkade en Nieuwe kade
• Continueren van routes (tussen kade, binnenstad en singel)
• Creëren van contact tussen hoge en lage kade
• Prominente plek voor de herinnering aan de slag om Arnhem

Voorbeeldschets van de herinrichting bij het Oostplein en verbinding van de Rijnkade met 
de Nieuwe kade (tekening: Poelmans Reesink) 
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Roermondsplein (bij krul)

Om in dit smalle profiel toch de con-
tinuïteit van het kadeprofiel te krijgen 
wordt de volledige breedte met een 
loper van klinkers en nieuwe bomen 
(linde) ingericht. Een deel aanslui-
tend aan de kade muur wordt als 
muurtje (zitelement) met een soort-
gelijk materiaal gemetseld. De be-
staande detonerende kademuur op 
de overgang naar de ontsluitingslus 
wordt met klimplanten begroeid om 
het stadsbeeld hier te verfraaien.

Links: huidige situatie.

Onder: referentie 

5.3 Suggesties voor profielen
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Roermondsplein (bij brug)

Roermondsplein tussen de brug en 
de Rijnkade: Doordat wegverharding 
en parkeerplaatsen hier omgevormd 
kunnen worden naar groen ontstaat 
een nieuwe verblijfsplek aan het 
water. Indien het in de toekomst 
mogelijk is om de waterkering in de 
richting van de brugoprit (de lus) te 
verplaatsen ontstaat een groot en 
ruim landschappelijk talud. De door-
gaande loper van klinkers ligt hier in 
een landschappelijke setting bege-
leid met bomen. Op het talud is het 
fijn vertoeven met zicht op de rivier 
en de stuwwal.
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Rijnkade tussen de bruggen

Profiel Rijnkade tussen de brug-
gen: Het profiel bestaat voor een 
groot deel uit de bestaande situ-
atie. Voor de gevel loopt een stoep 
met daarnaast een rij- en fietsloper 
van klinkers. De bestaande strook 
van natuurkeitjes vormt de ruimte 
voor terrassen en de boomstruc-
tuur. Het profiel geeft een beeld voor 
een gefaseerde aanpak. Indien het 
profiel in één keer heringericht kan 
worden is het wenselijk de maat van 
de terassen (keitjes) te vergroten, dit 
gaat af van de maat van de stoepen. 
De op- en afritten zijn ook uitgevoerd 
in natuurkeitjes zodat dit één geheel 
vormt met de kademuur. 
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Kade bij Huis der Provincie

Profiel Rijnkade bij Provincie-
huis: De loper van klinkers van de 
Rijnkade komt hier samen met het 
profiel en het fietspad (asfalt) van 
de Weerdjesstraat (Oranjewacht-
straat). De verschillende loop- en 
fietsstromen vormen één breed 
pad. Het is wenselijk om hier voor 
één soort materiaal te kiezen. In de 
profielen stellen we klinkers voor. 
De profielen geven een eerste 
beeld van de mogelijkheden maar 
zijn nog geen uitgewerkt ontwerp. 
Bij de uitwerking zal bekeken 
moeten waaruit de materialisatie 
bestaat. De doorgaande boomstruc-
tuur wordt hier even onderbroken 
i.v.m. zicht op de rivier en zicht op 
het provinciehuis vanaf de rivier. 
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Kade bij Volkhuisvesting

Profiel Rijnkade bij Volkshuisvesting: 
De doorgaande loper van klinkers ligt 
hier in een landschappelijke setting. 
Deze wordt begeleid met bomen zo-
als op de Rijnkade. Dit deel vormt de 
verbindende schakel (kade profiel) 
tussen de Rijnkade en de Nieuwe 
Kade. Grastrappen in het talud leve-
ren vanaf de stad een zachte over-
gang naar de rivier. Andersom vor-
men de stenige optrede (de hoogte 
van de trede) een doorzetting van de 
kademuur in het stadsaanzicht. 
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Nieuwe Kade oost (‘fase 2’)

Profiel Nieuwe kade oostelijk deel: De 
profielen verwijzen in maat en materiaal-
gebruik naar de Rijnkade. Ondanks dat 
het profiel hier breed is, is geprobeerd 
een menselijke maat te introduceren. 
Door middel van een dubbele bomenrij in 
halfverharding wordt een wandelboule-
vard gecreëerd. Deze dubbele rij bomen 
geleed het ruime profiel en geeft in de 
buitenbocht van de rivier geborgenheid 
en sfeer. De randen rondom de halfver-
harding zijn van natuurkeitjes. Dit refe-
reert naar de natuursteen terrassen langs 
de Rijnkade. Indien mogelijk worden de 
bomen op termijn vervangen door Lin-
des in aansluiting op de bomen langs de 
Rijnkade. Langs de rijloper van klinkers is 
een extra strook voor parkeren gemaakt. 

Het profiel bij de Coberco-ontwikkeling 
(linksonder) is gelijk aan die van het oos-
telijke deel van de Nieuwe Kade (boven).  
De maatvoering is bij Coberco echter 
smaller. Daardoor ontbreekt de extra par-
keerstrook langs de rij- en fietsloper.

Links
Boven


