
           April/Mei  2017 
 

Overzicht werkzaamheden Binnenstad-zuid 
 

 

Werkzaamheden Trans - Rodenburgstraat - Paradijs  

 

Na weken van archeologisch onderzoek en saneren, rest nog het wegnemen van de 

oude keldermuren t.h.v. de zelfbouwkavels. Verwachting medio mei gereed.  

 

Woonrijp maken van het Paradijs wordt in fases uitgevoerd. Planning is in 

afstemming met bouwer en inhuizing bewoners. Per 1 mei zijn de werkzaamheden 

afgerond. 

 

 
  



 

 

Werkzaamheden Herinrichting Markt eo. 

 

Op het marktplein wordt nog de hand gelegd aan de laatste werkzaamheden,  

verbeterpunten en het wegnemen van een aantal kleine gebreken.  

 

Op basis van ervaringen wordt o.a. 

gekeken naar plaatsing van divers 

meubilair. Ook de behoefte aan 

fietsbeugels wordt onderzocht en zal 

afgestemd zijn op basis van de 

huidige ervaringen. 

 

De fontein op de Markt is weer in 

bedrijf (op foto in Regenboogkleuren 

n.a.v. mishandeling op de brug). 



Werkzaamheden Jansbeek/ bouw Focus 

 

Verleggen kabels en leidingen en aanleg nieuwe riolering Kerkplein nagenoeg 

gereed, inmiddels is het eerste deel van de beekbak in het werk gestort. Op 1 mei zal 

het deel beekbak grenzend aan het te bouwen Focus theater gereed zijn. 

 

Archeologische opgraving Kerkplein is afgerond. Bouw Focus start 1 mei a.s. 

 

Vanaf ca. 1 mei riool Weverstraat/Broerenstraat en oppakken 1e  fase Kleine Oord.  

 

 
  



 

Werkzaamheden herinrichting Turfstraat 

 

Werkzaamheden zijn vóór 27 april Koningsdag gereed.  

Autoverkeer Turfstraat <-> Rodenburgstraat is per maandag 24 april weer mogelijk. 

 

 



  

Herinrichting Weerdjesstraat - Trans - Eusebiusplein - Oranjewachtstraat 

 

Vanaf woensdag 29 maart is op de Weerdjesstraat, ter hoogte van de kruising met 

de Nieuwstraat, één rijbaan afgezet. Er worden kabels en leidingen verlegd voor de 

aanleg van de Jansbeek.  

 

De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden in twee fasen van 4 weken. Als eerste 

zal de zijde van het centrum worden afgezet en daarna 4 weken de zijde van de Rijn.  

 

Te verwachten hinder: Met name in de ochtend- en avondspits is er vertraging te 

verwachten op dit gedeelte van de centrumring. 

 

 

 

 

Informatie: Beekstraat, Walburgstraat, Turfstraat, Markt, Paviljoen Slag om Arnhem. 

Wilfred Bakker T. 026-3774453. 

Toezichthouder Projecten. 

 

Informatie: Bartok, Trans, Kerkplein, Focus, Jansbeek, Weerdjesstraat, Paradijs.  

Bernard Hospers T. 026-3774209. 

Toezichthouder Projecten. 

 

Voor meer informatie kunt u ook terecht in de Informatiewinkel Binnenstadzuid, 

Trans 26/27, Arnhem.  De informatiewinkel is iedere vrijdagmiddag geopend van 

12:00-17:00 uur voor vragen over projecten in de zuidelijke binnenstad van Arnhem. 

 

De informatiewinkel Binnenstadzuid is vrijdag 28 april gesloten. Voor dringende 

vragen kunt u contact opnemen toezichthouder projecten Bernard Hospers.  

 

Vrijdag 5 mei is de infowinkel geopend. Iedere eerste vrijdag van de maand 

rondleiding van 12:00-13:00 uur langs de projecten in de zuidelijke binnenstad. 

Aanmelden kan via mail zuidelijkebinnenstad@arnhem.nl. deelname is gratis. 

 

 

 

N.b. planning werkzaamheden is onder voorbehoud. 
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