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leeswijzer
2018-1022055w 

Motie duidelijke opdracht tav de Blauwe Golven 

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 20 juni 2018 ter bespreking van de moties 
vreemd aan de orde; ^ 

Constaterende dat: 

• De gemeenteraad zich nog niet heeft uitgesproken over de toekomst van de Blauwe Golven;  

Is van mening dat: 
• Op het moment dat er vergelijkbare voorstellen ter besluitvorming voorliggen, de gemeenteraad 

ook snel een besluit kan nemen. 
Draagt het college op: 
Zo spoedig mogelijk na de zomer te komen met twee uitgewerkte opties (ruimtelijk en financieel) op 
basis waarvan de raad een besluit kan nemen: 

Optie A, de groene corridor, met het reeds rondgestuurde collegevoorstel als basis: 
• met ruimte voor CASA, de Urban Sports en extra groen; 
• de Blauwe Golven verdwijnen bij deze optie; 
• rekening houdend met het toevoegen van circa 80 extra straatparkeerplaatsen. Voor optie A 

betekent dit het reeds eerder besloten parkeerdek cn 200 (ipvl20) parkeerplaatsen op maaiveld; 
• rekening houdend met het structurele onderhoudsbudget voor dit plangebied zoals opgenomen in 

het coalitieakkoord; 

• de reactie van omwonenden en belanghebbende organisaties wordt opgenomen in het voorstel. 

Optie B, de creatieve corridor: 
• met ruimte voor CASA (op de Blauwe Golven in de richting van Artez), Urban Sports (ten zuiden 

van het Roermondsplein, nabij Rijnkade) en groen (oa Oude kraan); 
• de Blauwe Golven blijven in deze optie behouden; 
• rekening houdend met het toevoegen van circa 80 extra straatparkeerplaatsen. Voor optie B 

betekent dit 80 extra plaatsen op/rond het Roermondsplein. Zodat daar net als bij optie A circa 200 
parkeerplaatsen op maaiveld gerealiseerd kunnen worden. Naast de circa 80-120 die behouden 
blijven op de huidige P-plaats op de Blauwe Golven. In deze optie is geen sprake van een 
parkeerdek; 

• rekening houdend met het structurele onderhoudsbudget voor dit plangebied zoals opgenomen in 
het coalitieakkoord; 

• de reactie van omwonenden en belanghebbende organisaties wordt opgenomen in het voorstel. 

En gaat over tot de orde van de dag. ' VVD ChristenUnie PvdA Arnhem Centraal Arnhemse Ouderen Partij 

Leendert Combee Daniël Becker Hanny Van Nunen Guus van der Laak Ton van Beers 

AANGENOMEN 

In het voorjaar van 2018 heeft het College van B&W 
een visie voor de invulling van een deel van de 
Creatieve Corridor aan de Gemeenteraad voorgelegd. 
Door de Raad is in juli bij de behandeling  de 
motie: duidelijke opdracht t.a.v. de Blauwe Golven 
aangenomen. Daarom ligt nu dit nieuwe  document 
Creatieve Corridor Roermondsplein en omgeving voor. 
Na de beschrijving van de algemene uitgangspunten 
voor dit gebied zijn er in dit document 2 opties 
uitgewerkt:

 optie A; De groene corridor waarbij het kunstwerk 
De Blauwe Golven verdwijnt en het aantal 
parkeerplaatsen is gewijzigd conform de motie en 

optie B; De creatieve corridor waarbij het kunstwerk 
De Blauwe Golven is ingepast. 

Om de verschillen tussen beide opties goed 
inzichtelijk te maken worden de opties in dit 
document per thema naast elkaar gepresenteerd.    

De huidige situatie van het Roermondsplein met het kunstwerk De Blauwe Golven kopie van de motie
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inleiding

gebied ‘creatieve corridor’
De omgeving van het Roermondsplein, de Blauwe 
Golven en de Mandelabrug wordt onderdeel van een 
aantrekkelijke verbinding tussen Museum Arnhem, 
ARTEZ en de binnenstad, de Creatieve Corridor.
Deze Creatieve Corridor ontsluit de culturele 
programmering en versterkt de relatie tussen de 

binnenstad en de omliggende wijken. 
Voor dit gebied is begin 2017 het Inspiratiedocument 
Creatieve Corridor opgesteld door bureau Karres 
+ Brands. Dit document vormt de basis voor 
de uitwerking van de visie op het plangebied 
Roermondsplein. In 2016 is door Bureau Harro een 

inspirerende schets gemaakt voor de nieuwe locatie 
van Showroom 2.0 onder de brug en een groene 
inrichting van de huidige ‘Blauwe Golven’. In 2014 
heeft de gemeente samen met ons bureau een visie 
gemaakt voor de Rijnkade. Al deze documenten 
hebben bijgedragen aan de doorontwikkeling van de 
visie op deze locatie.

Het plangebied Roermondsplein e.o. binnen de grotere context (met de nieuwe infrastructuur).
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Inspiratiedocument Creatieve Corridor Arnhem - januari 2017 - Karres + Brands.

De Groene Golven - Buro Harro 2016.

Nieuwe locatie CASA - Buro Harro 2016.

inspiratiedocument creatieve corridor studie locatie casa
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Visie Rijnkade - Gemeente Arnhem en Buro Poelmans Reesink 2014.

Impressie groene balkon Nelson Mandelabrug.

Schema hoge kade.

Schema lage kade.

Impressie groene balkon John Frostbrug.

visie rijnkade
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Plangebied Roermondsplein e.o. met de huidige infrastructuur opgerekt tussen ArtEZ aan de westzijde en Rozet aan de oostzijde.

Het voorliggende document spreekt zich uit over het 
gebied van en rondom de huidige ‘Blauwe Golven’. 
Een gebied dat zich uitstrekt tussen de Oude Kraan 
aan de noordzijde en de Rijnkade / Boterdijk aan 
de zuidzijde, de ventweg Roermondsplein aan de 
oostzijde en het academiegebouw van ArtEZ aan 
de westzijde. Het is een ontwerp op hoofdlijnen 
dat is aangevuld met de beschrijving van diverse 
ambities voor in de (nabije) toekomst. Belangrijke 
aanleiding voor de opgave is de reconstructie van 
het verkeersontwerp dat inmiddels in uitvoering is. 
De herziening van de verkeersstructuur is dermate 
ingrijpend dat er een visie is opgesteld voor de 
herinrichting van het gehele plangebied. 

roermondsplein en omgeving

Oude Kraan

Ventweg
Roermondsplein

Rijnkade

Boterdijk

Academiegebouw ArtEZ
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landscHappeliJKe visie

deel 1
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Het Roermondsplein ligt op de plek van de oude 
haven. Na de Tweede Wereldoorlog is de haven 
gedempt en opgevuld met materiaal dat vrij kwam 
bij de sloop en wederopbouw van de binnenstad. 
In de jaren ’70 zijn de huidige Blauwe Golven 
aangelegd.

Historie roermondsplein

1649

Scheepstimmerwerf in de Oude Haven 1880. Oude Haven omstreeks 1920. Kaart gebaseerd op een kaart uit 1649 - hierop is de oude haven en de stadswal te zien.
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Het kunstwerk ‘de Blauwe golven’ 

Veranderingen die hebben plaatsgevonden aan het kunstwerk.Het totale kunstwerk: de blauwe golven, de hagen, de muurtjes en de fontein.

Het kunstwerk ‘De Blauwe Golven’ is in de jaren ’70 
ontworpen en gerealiseerd door Peter Struycken. De 
landschappelijke inpassing van het kunstwerk is ontworpen 
door het toenmalige bureau Buys & Van der Vliet. Het 
kunstwerk vormt één geheel met de landschappelijke 
ingrepen zoals de hagen, keermuren en de fontein. 

In het recente verleden zijn er al een aantal aanpassingen aan 
het kunstwerk gedaan. Met name in de oostflank zijn muren 
verwijderd en zijn enkele rijbanen opgeheven.

Nieuwe bestrating Blauwe Golven

Muurtjes zijn omgevormd naar gras

Muurtjes verwijderd

De functie van rijweg is verdwenen,
deels omgevord naar gras

De golvende bestrating en de fontein. De hagen.
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verbetering van de hoofdinfrastructuur

De infrastructuur wordt vereenvoudigd, directe verbinding naar oost (centrumring) en west (Oosterbeek). Het rood gekleurde deel van de golven worden verwijderd en het donkerblauwe deel komt vrij.

De hoofdinfrastructuur van de Singel wordt 
vereenvoudigd. De huidige lus in de aansluiting 
vanaf Arnhem Centraal en vanaf de Nelson 
Mandelabrug richting de Weerdjesstraat wordt 
verwijderd. Daarnaast wordt de aansluiting vanaf 
Arnhem Centraal richting Oosterbeek naar het zuiden 
verplaatst en gecombineerd met de tegenrichting. 
Door deze wijzigingen kan er veel asfalt in het 
gebied worden opgeruimd en ontstaat er ruimte 

voor een nieuwe inrichting. De aanpassingen aan 
de hoofdinfrastructuur wordt nu  uitgevoerd. Door 
de aanpassingen aan de hoofdinfrastructuur wordt 
een deel van het kunstwerk De Blauwe Golven 
aangepast.

Nieuwe route

Huidige route komt te vervallen
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looproute creatieve corridor

Onderaan de stuwwal loopt een wandelroute 
die weinig kwaliteit heeft. Het is de ambitie 
om deze route op te waarderen tot een fraaie 
wandelpromenade die de verschillende (culturele) 
instellingen langs de route met elkaar en met 
de binnenstad verbindt. Binnen het plangebied 

Roermondsplein krijgt de route vorm door de aanleg 
van een brede voetgangerszone langs de gebouwen 
van Oude Kraan.

Indicatieve ligging looproute tussen de culturele instellingen in de Creatieve Corridor.
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Fietsroutes

Snelfietsroute - Nieuwe en Oude Oeverstraat

Hoge kade

Weerdjesstraat

Lage kade

De snelfietsroute van Oosterbeek naar het centrum 
van Arnhem loopt door het plangebied (onderdeel 
profiel Oude Kraan). De route sluit aan op de Nieuwe 
Oeverstraat. Aan de zuidzijde van Onderlangs sluit de 
fietsroute aan op de Hoge Kade met een verbinding 
naar de Weerdjesstraat en de Rijnkade. Vanaf 

Onderlangs wordt ook een verbinding gelegd met de 
fietsroute over de lage kade (via de Boterdijk).

Overzicht diverse fietsroutes van oost naar west.
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opgave

Roermondsplein. Oude kraan.

Herindeling ruimte aan de randen.

De opgave voor het gebied is het realiseren van een 
aantrekkelijk entreegebied voor de binnenstad van 
Arnhem. Een gebied waar ontmoeting en verbinding 
plaatsvindt, reuring en dynamiek in een al energieke 
omgeving. De betekenis van de plek kan worden 
vergroot voor zowel de verbinding oost - west  als 
de verbinding noord - zuid. Door de aanwezigheid 
van de brug met bijhorende infrastructuur is het 
plangebied moeilijk leesbaar als één geheel. De 
opgave richt zich enerzijds op het brengen van 
meer eenheid in het totale gebied (landschappelijke 
opgave) maar anderzijds worden er ook specifieke 
uitspraken gedaan over verschillende deelgebieden 
(programmatische opgave). 

Herindeling ruimte aan de randen
Met het vereenvoudigen van de infrastructuur komt 
er ruimte vrij in het profiel voor Oude Kraan aan de 
noordzijde en Roermondsplein aan de oostzijde. 
Dat komt ten goede aan de ruimte voor langzaam 
verkeer en daarnaast kan de verblijfskwaliteit 
daardoor aanzienlijk worden verbeterd. Ook de 
aansluiting van het plangebied op de lage kade aan 
de zuidzijde krijgt aandacht. Waterschap Rijn en 
IJssel gaat aanpassingen doen aan de waterkering 
waardoor er betere connecties te maken zijn tussen 
de hoge en lage kade.

Herindeling ruimte onder de brug
Een groot deel van de ruimte op het Roermondsplein 
bevindt zich onder de brug en aansluitend onder 
de fly-over richting Oosterbeek. In totaal is ca. 1,3 
ha. van het plangebied “overkapt”. In dit deel van 
het plangebied is begroeiing lastiger, met name 
doordat er geen regen valt. (de lichttoetreding is nog 
redelijk) Hiervoor zijn wel verschillende kunstmatige 
oplossingen te vinden. Onder het dek kan een 
gevarieerd programma ondergebracht worden; van 
parkeren tot paviljoens en ruimte voor urban sports. 
Bij optie B blijft het kunstwerk De Blauwe Golven 
onder de brug gehandhaafd (in combinatie met een 
paviljoen en parkeren). 

Herindeling ruimte in het centrum van het gebied
Het hart van het plangebied is niet of nauwelijks 
bereikbaar voor voetgangers. De ruimte ligt 
opgesloten tussen de verschillende wegen. Dit 
is de ruimte waar momenteel de grote fontein is 
gesitueerd. Daarom ligt het in optie A voor de hand 
deze ruimte een natuurlijke inpassing te geven. Ook 
heeft het gebied veel potentie voor waterberging. 
In optie B blijft de bestaande fontein gehandhaafd 
en dient er een kunstmatige oplossing te worden 
gevonden voor overtollig hemelwater.
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Herindeling ruimte in het centrum (alleen bij Optie A).Herinrichting ruimte onder de brug: er is een oppervlakte van 13.700 m2 onder de brugdelen aanwezig. Het totale 
oppervlakte van het Roermondsplein is 70.600 m2; 20% van het Roermondsplein is overdekt door de brug. 

De ‘golven’ lopen onder de viaducten door.Parkeren onder de viaducten. Robuuste constructies. De fontein in het centrum, direct na aanleg in 1977.
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ruimtelijk concept  - optie a

Referentie parkzone om te verblijven.

Rondom Roermondsplein komen drie structuren 
samen. De singelstructuur richting de Rijnkade, 
de Creatieve Corridor van de binnenstad richting 
Museum Arnhem en de Rijnkade zelf als dragende 
structuur voor het centrum van de stad. Het nieuwe 
landschapsontwerp voor het Roermondsplein 
speelt in op alle drie de structuren. Binnen het 
plangebied ontstaat door de vereenvoudiging van het 
verkeersontwerp ruimte om alle drie de structuren te 
versterken en uit te breiden. Het landschapsontwerp 
van het plangebied staat daarbij niet op zichzelf maar 
is (als vanzelfsprekend) onderdeel van een groter 
geheel.

a



19

ruimtelijk concept - optie B

Referentie groene rand en wandelroute

Ook in optie B krijgen de drie structuren meer ruimte 
doordat het doorgaande verkeer aan de randen van 
het plein wordt opgeheven. De invulling van het 
middendeel verandert niet, hier blijft het kunstwerk 
De Blauwe Golven gehandhaafd. 

B
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landschappelijke visie

Het is de ambitie om van het Roermondsplein 
een aantrekkelijke stadsentree van de Arnhemse 
binnenstad te maken. De brug heeft met zijn 
landhoofd en fly-overs veel impact op het gebied. 
Dit vraagt om een robuust landschapsontwerp 
dat opgewassen is tegen de maat en schaal 
van de betonconstructies behorende bij de 
brug. Het landschapsontwerp vormt een kader 

waarbinnen allerlei ontwikkelingen (nu en in 
de toekomst) mogelijk zijn. Zie hiervoor ook het 
‘Ontwikkelingskader’. Het landschapsontwerp bestaat 
uit een aantal componenten die samen het park 
vorm geven. Een park als groene verbinding tussen 
de singel en de Rijn en een park als verlengstuk 
van de groene stuwwal rondom Museum Arnhem 
en ArtEZ. Voor de componenten van het park wordt 

Plankaart Structuurvisie basisplan - Optie A

in dit document een eerste aanzet gedaan. Er 
worden referentiebeelden getoond en ook zijn er 
al een aantal ruimtelijke impressies gemaakt. Deze 
impressies tonen de ambitie voor het gebied en de 
onderlinge samenhang tussen de componenten het 
is nadrukkelijk nog geen uitgewerkt ontwerp, daar 
dienen nog de nodige stappen voor te worden gezet. 

a
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Plankaart Structuurvisie basisplan - Optie B

B
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In optie A liggen in het centrum van het gebied, 
op de plek van de huidige fontein, kansen voor de 
realisatie van een waterberging. Dit kan bijvoorbeeld 
in de vorm van een natuurlijke vijver. Dit gebied 
binnen de ‘krul van wegen’ is niet voor voetgangers 
toegankelijk. Het waterwerk kan dienst doen als 
retentievijver voor de infi ltratie van overtollig 
regenwater uit de singel en de binnenstad en 

Parkelementen Optie AReferentie Rhododendronvallei.

centrale vijver

Promenade

Rhododendronvallei

Uitkijkpunt Centrale vijver

Groene kade

Aan weerszijden van de Nelson Mandelabrug 
wordt in plaats van een kademuur een groen talud 
aangelegd. Hierdoor wordt de singel letterlijk 
met de lage kade verbonden. Er ontstaat een 
groene aansluiting die lijkt op het ‘Groene Balkon’ 
tussen het informatiecentrum ‘Airborne at the 
Bridge’ en de John Frostbrug. Dit nieuwe groene 
balkon wordt samen met Waterschap Rijn en IJssel 

groene kade

draagt bij aan de oplossing van de nu regelmatig 
optredende wateroverlast. Deze wateroverlast 
leidt direct tot een doorstromingsprobleem op de 
centrumring. De groene taluds van de vijver sluiten 
aan op de geaccidenteerde parkaanleg in het 
overige gebied. In optie B blijft de huidige fontein 
gehandhaafd en is er geen mogelijkheid om de 
berging van regenwater in het gebied uit te breiden. 
Wateroverlast kan bestreden worden met civiel-
technische ingrepen.

ontwikkelt in het kader van het verbeteren van de 
hoogwaterkering ter hoogte van de binnenstad. In 
aansluiting op het nieuwe groene talud wordt de 
parkzone langs de oostzijde van Roermondsplein 
doorgezet. De parkeerplaats onder de brug wordt in 
het groen ingepast (dit geldt voor beide opties) zodat 
de auto’s deels aan het zicht worden onttrokken 
zonder dat de sociale veiligheid in het geding is.     

a
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Het bestaande uitkijkpunt ten westen van de brug 
kan meer open en toegankelijk worden. Vanaf deze 
plek is er een panoramisch uitzicht op de rivier 
en de stuwwal. Dit is een uitgelezen plek om in 
de toekomst een paviljoen te ontwikkelen. Dit is 
alleen mogelijk in optie A als ook de toegang naar 
het uitkijkpunt vanaf Onderlangs (zie vorige alinea 
Rhododendronvallei) verbeterd wordt. Om die reden 

In optie A biedt het laagste punt onder de fl y-
over kansen om groen ingericht te worden als b.v 
een vallei met Rhododendrons. Het is mogelijk 
om het huidige voetpad (inclusief de oversteek 
Roermondsplein) te verleggen zodat het uitkijkpunt 
ten zuiden van Onderlangs bereikt kan worden en 
toegankelijk wordt gemaakt. In optie B blijft het 
huidige voetpad aan de rand van De Blauwe Golven 
naar het uitkijkpunt gehandhaafd.

De snelfi etsroute van Oosterbeek naar Arnhem 
wordt ter hoogte van Oude Kraan uitgevoerd als 
een fi etsstraat waarop bestemmingsverkeer te gast 
is. Langs de straat kan ook geparkeerd worden. 
De route ligt vrij in het landschap en langs de 
plint van de gebouwen ontstaat ruimte voor de 
aanleg van een brede wandelpromenade vanaf 
de binnenstad (Rozet) richting ArtEZ en Museum 
Arnhem. Afhankelijk van de parkeeroplossing wordt 
in de strook ook een ontsluitingsweg aangelegd 
die de parkeerplaats onder de brug verbindt met 
Onderlangs. De huidige bomen langs de route 
bestaan hoofdzakelijk uit platanen. De nieuwe 
bomen die worden toegevoegd bevatten meer kleur 
en vormen daarmee een gevarieerder beeld 

Referentie kleurrijke bomen promenade.

Uitkijkpuntrhododendronvalleipromenade 

Parkelementen Optie B

Promenade 

Uitkijkpunt

Fontein 

Groene kade

is het bij optie B niet relevant om een paviljoen 
te ontwikkelen op deze locatie. Bij de bouw van 
een paviljoen kunnen de bestaande keermuren en 
trappen worden vervangen en/of opgeschoond. 

B
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routes voor langzaam verkeer

Voetganger

Fietser

Overzicht routes voor langzaam verkeer.

Roermondsplein - Optie A parkeren onder de brug Roermondsplein - Optie B parkeren op De Blauwe Golven

a B
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Oude Kraan. Oude Kraan.

a B
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plinten en dwarsverbindingen

Overzicht plinten en dwarsverbindingen in het gebied.

Rhododendronvallei met route richting uitkijkpunt De Blauwe Golven met route richting uitkijkpunt op bestaande locatie (rechts)

a B
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Overzicht zichtlijnen

Zicht vanaf Roermondsplein op de rivier, voor zowel optie A als B identiek

Belangrijke zichtlijnen op het landschap

Het Rietveldgebouw in de zichtlijn vanaf diverse routes

Zicht op het academiegebouw, voor zowel optie A als B identiek

Zicht op het rietveldgebouw van arteZ

a+B a+B
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Zonering beplanting

Cultuurlijk: vaste planten langs de wandelroutes

Natuurlijk: met maaibeheer onderscheid maken tussen gazon en bloemenweide

Overzicht groenzones Optie A

Overzicht groenzones Optie B Natuurlijk: de beplanting verhoudt zich tot de maat van de infrastructuur

a

B
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ontWiKKelingsKader

deel 2
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Kader voor organisch ontwikkelen

Mogelijke programmaonderdelen optie A

Optie A: Paviljoen met uitzicht over de Rijn

Binnen het landschappelijke kader dat in dit 
document  wordt beschreven is er afhankelijk van 
de optie meer of minder ruimte voor toekomstige 
ontwikkelingen. Met name de programmastrip onder 
de fly-over van de brug parallel aan Onderlangs biedt 
ruimte voor een flexibele invulling. Momenteel wordt 
onderzocht of in de strip een nieuwe huisvesting 
voor Showroom gesitueerd kan worden (zie alinea 
‘Showroom 2.0’). In optie A is voldoende ruimte om 
meerdere paviljoens te bouwen en ruimte voor urban 
sports te maken met de fly-over als gezamenlijk 
dak. De programmastrip heeft een prima connectie 
met Coehoorn Centraal en heeft een strategische 

ligging aan de route vanuit de binnenstad richting 
ArtEZ en Museum Arnhem (Creatieve Corridor). Deze 
mogelijkheid is er niet in optie B.
Het talud onder de brug biedt ruimte aan een 
hoogwaardige skatevoorziening en urban sports. 
maar daarnaast is er nog veel ruimte om programma 
toe te voegen en of evenementen op deze plek 
te organiseren. Wel ligt de locatie in de primaire 
waterkering en komt een deel van het talud met 
hoogwater onder water te staan.  

Bij optie A leent de uitkijkplek zich goed voor het 
bouwen van een paviljoen met uitzicht op de rivier 

en de stuwwal richting Oosterbeek. Dit omdat  de 
looproute in deze optie van Onderlangs naar de 
heuvel wordt verbeterd zodat de toegankelijkheid 
is gewaarborgd. Ook bestaat de mogelijkheid de 
verbinding met de hoge kade (fietsroute) in de 
toekomst beter in de parkaanleg te verankeren.  

Urban Sports optie A
In afwijking van het raadsvoorstel uit mei 2017 is 
in deze versie in overleg met bewoners van de Du 
Soleil-flat gekozen voor een skatevoorziening in het 
talud en anderssoortige Urban Sports langs de Oude 
Kraan (bijvoorbeeld klimmen tegen de brugpilaren, 
BMX, freerunning of schommels onder de brug)

Mogelijke programmaonderdelen optie B

a B
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showroom 2.0

Plattegrond strip onder de fl y-over met de beoogde locatie voor Showroom 2.0.

Impressie urban sports en meerdere paviljoens onder de brug - Optie A

Binnen de strip, onder de fl y-over van de brug 
parallel aan Oude Kraan, is aan de westzijde een plek 
gekozen om Showroom 2.0 te kunnen ontwikkelen. 
Dit kan zowel in optie A als in optie B. In dit laatste 
geval wordt het paviljoen op De Blauwe Golven 
gebouwd. In optie A is het overige deel van de 
strip nog vrij voor toekomstige ontwikkelingen 
(extra paviljoens, urban sports etc.). Het paviljoen 
van Showroom 2.0 wordt door DTO ontwikkeld en 
gebouwd door glazen wanden op te richten met de 

fl y-over als plafond en dak. Door de strategische 
ligging van het paviljoen aan de westzijde van de 
strip ontstaat er vanuit Showroom 2.0 zicht op de 
rhododendronvallei en de route naar de uitkijkplek 
(optie A) of zicht op De Blauwe Golven (optie B). 
Voetpaden in het park verbinden het paviljoen met 
de brede promenade aan Onderlangs en richting 
Coehoorn Centraal (in geval van optie B doorsneden 
door de ontsluiting van het parkeerterrein op de 
Blauwe Golven). 

a
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Plattegrond strip onder de fl y-over met de beoogde locatie voor Showroom 2.0 op De Blauwe Golven

Impressie Blauwe Golven met paviljoen Casa en parkeren - Optie B

B
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principe-doorsnede oude Kraan met casa 

Nelson Mandelabrug

Nelson Mandelabrug

a

B
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Hoogwaardige cityparking  

In het voorstel van het College uit het voorjaar 
van 2018 was het vertrekpunt voor het aantal 
parkeerplaatsen als volgt: 
Aan de centrumring komt een nieuw hoogwaardig 
parkeerterrein te liggen voor ca. 120 parkeerplaatsen. 
De parkeervoorziening wordt geheel onder het 
breedste deel van de fl y-over van de brug gesitueerd 
en is daardoor goed in te passen in het park. De 
entreeweg heeft een directe ontsluiting op de 
Weerdjesstraat en de parkeerplaats heeft daarmee 
een volwaardige aansluiting op de centrumring. De 
parkeervoorziening kan op deze wijze opgenomen 
worden op het parkeerverwijssysteem van de 

centrumring. De fl y-over heeft op deze locatie een 
dusdanige hoogte dat het in de toekomst mogelijk 
is om door middel van het bouwen van een één-
laags parkeerdek een uitbreiding van het aantal 
parkeerplaatsen te maken met ca. 80 plaatsen. Ook 
is het mogelijk om een directe verbinding te maken 
met de parkeerplaatsen op de lage kade en de 
parkeerplaats aan de Boterdijk. 
In de motie van juli 2018 is gevraagd om toevoeging 
van extra parkeerplaatsen wat in onderstaande 
voorstellen is uitgewerkt. 

120 p op mv
80 p op dek

Totaal 120 parkeerplaatsen op maaiveld
Mogelijke uitbreiding van 80 parkeerplaatsen op 
een parkeerdek

Plankaart Creatieve Corridor, zomer 2017 - met het aantal parkeerplaatsen voor het aannemen van de motie

eerste ontWerp
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Hoogwaardige cityparking - optie a

Uitgangspunt voor optie A is het toevoegen van 80 
extra parkeerplaatsen op maaiveld en een dek voor 
80 plekken (zie motie). Hiervoor zijn verschillende 
mogelijkheden onderzocht:
In optie A1 komt aan de centrumring een nieuw 
hoogwaardig parkeerterrein te liggen voor ca. 
200 parkeerplaatsen op maaiveld en ca. 80 
parkeerplaatsen op een één-laags parkeerdek (Door 

de extra parkeerplaatsen gaat dit deels ten koste van 
de groene verbinding Singel-Rijn).

In optie A2 is getracht de impact  van het toe te 
voegen maaiveld parkeren te beperken door het dek 
groter te maken: 180 parkeerplaatsen op maaiveld 
en ca. 100 plaatsen op het parkeerdek. Hierdoor kan 
de groene singel, één van de opgaven, beter worden 

Optie A1 - parkeerterrein onder de brug met mogelijke uitbreiding op een parkeerdek

200 p op mv
80 p op dek

Mogelijke verbinding P - Boterdijk

Mogelijke verbinding P - Rijnkade

Entreeweg

Centrumring

Totaal 120 parkeerplaatsen 
op maaiveld en 80 
parkeerplaatsen op een 
parkeerdek. 

a1

ingevuld en kan meer groen worden gerealiseerd. 
Bij het realiseren van een parkeerdek is wel extra 
aandacht nodig voor de sociale veiligheid in het 
gebied evenals de exploitatie van het gebouwde 
parkeerdek (o.a. ook beheer en onderhoud).
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Optie A2 - kleiner parkeerterrein onder de brug met grotere uitbreiding op een parkeerdek

180 p op mv
100 p op dek

a2
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Mogelijke verbinding P - Boterdijk

Mogelijke verbinding P - Rijnkade

115 p op mv

115 p op mv

Entreeweg

Centrumring

80 p op mv

80 p op mv

Entreeweg 

B1

Optie B1 -  minimale variant -  vrij parkeren op de blauwe en witte banen

Optie B1 maximale variant - belijning toegepast

Hoogwaardige cityparking - optie B

Uitgangspunt voor optie B is het toestaan 
van parkeren op De Blauwe Golven. Door het 
golvende maaiveld kan het (parkeer)terrein niet 
overal ontsloten worden. Ook is het werken met 
parkeerdekken om het ruimtebeslag van het 
parkeren te beperken niet te verenigen met het 
handhaven van het kunstwerk. Met dit gegeven 
is gekeken waar parkeren op De Blauwe Golven 
mogelijk is i.v.m. ontsluiting, bereikbaarheid etc.. 

In de maximale variant is uitgegaan van belijning om 
de parkeerplaatsen en de rijstroken aan te duiden. 
In de minimum variant wordt er geen belijning 
toegepast (wens Peter Struycken) en kan overal 
op de blauwe en witte banen worden geparkeerd. 
Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt dat 
zonder belijning van de parkeervakken en rijstroken 
niet gehandhaafd kan worden op fout parkeren.  en 
is de routing voor de automobilist niet zichtbaar. 

Totaal 230 parkeerplaatsen op maaiveld met belijning en 
160 parkeerplaatsen op maaiveld zonder belijning
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Mogelijke verbinding P - Boterdijk

Mogelijke verbinding P - Rijnkade

170  p op mv

115 p op mv

Entreeweg 

Entreeweg

Centrumring

115 p op mv

80 p op mv

B2

Optie B2 minimale variant -  vrij parkeren op de blauwe en witte banen

Optie B2 maximale variant - belijning toegepast

Totaal 285 parkeerplaatsen op maaiveld met belijning en 
195 parkeerplaatsen op maaiveld zonder belijning

Daarnaast is de vindbaarheid van de twee uit elkaar 
liggende parkeerlocaties lastiger (dit vraagt om twee 
unieke namen).

In optie B2 zijn De Blauwe Golven naar het oosten 
uitgebreid (ten koste van de groene verbinding 
Singel-Rijn) om meer parkeerplaatsen op de golven 
mogelijk te maken.   
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Skatepark onder brug met rondom groen balkon.

evenementenlocatie

Het nieuwe parkeerterrein is, in combinatie met 
het naastgelegen talud naar de Rijnkade, ook 
geschikt als evenemententerrein. De plek past 
als evenementenlocatie perfect in het rondje 
Trans, Nieuwstraat, Rijnkade (lage kade) en 
Roermondsplein. Daarbij moet bij optie B wel de 
kanttekening gemaakt worden dat bij De Blauwe 
Golven de mogelijkheden voor evenementen 
wat beperkter zijn in verband met het glooiende 
maaiveld. Naast de brug komt een groen talud met 
mogelijkheden voor urban sports, maar de plek krijgt 
daarmee ook vorm als amfitheater; met de rivier en 
de magistrale constructie van de brug als vergezicht. 
Voor grotere evenementen is er binnen de Creatieve 
Corridor in de toekomst ook ruimte beschikbaar op de 
grasvelden bij Onderlangs ten westen van ArtEZ. 
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roermondsplein 
9000 m2

lage rijnkade 
11000 m2

stadsblokken - meinerswijk 
30000 m2

rand cobercoterrein 
9000 m2

markt 
8000 m2

gele rijders plein
7000 m2

trans
4500 m2

onderlangs
9000 m2

overzicht evenementenlocaties
in en rond de binnenstad
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referenties urban sports en spel onder de brug
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overzicht verschillen per optie VERSCHILLEN PER OPTIE A A1 A2 B B1 B2

OPPERVLAKTEN RUIMTEGEBRUIK

Infrastructuur 25.700 m2 26.500 m2

Parkeren 6.600 m2 0

Vrije ruimte onder de brug 8.100 m2 1.800 m2

Blauwe Golven 0 24.000 m2

Groen 30.200 m2 19.700 m2

Water 1.400 m2 0

Totaal plangebied 72.000 m2 72.000 m2

PROGRAMMA

Aantal parkeerplaatsen maaiveld 200 180 160 MIN. 195 MIN. 

230 MAX. 285 MAX.

Aantal parkeerplaatsen dek 80 100 NEE

Casa paviljoen JA JA

Paviljoen uitkijkpunt JA NEE

Extra paviljoens mogelijk JA NEE

Urban sports JA - TWEE OPTIES JA - ÉÉN OPTIE (TALUD RIJNKADE)

Evenementen JA JA - DEELS OP DE GOLVEN

Waterberging JA - PLEK FONTEIN NEE

Overzicht oppervlakten ruimtegebruik Optie A Overzicht oppervlakten ruimtegebruik Optie B

a B

Beide opties verschillen in ruimtegebruik. Optie A 
bevat meer groen dan optie B omdat in die optie 
De Blauwe Golven gehandhaafd blijven. In optie A 
is het mogelijk om extra waterberging te realiseren 
op de plek van de huidige fontein. In optie B blijft de 
fontein gehandhaafd en dienen er ook kosten voor 
het weer in bedrijf nemen en in stand houden van 
de fontein te worden opgenomen. In optie A is extra 
ruimte nodig om het parkeerterrein in te richten 
(deels buiten de contouren van de brug) dat gaat ten 
koste van de groene verbinding singel - Rijnkade. In 
optie B wordt op De Blauwe Golven geparkeerd en 
ontstaat weinig over-ruimte onder de brug. Daarnaast 
zijn er verschillen in welke programmaonderdelen er 
mogelijk zijn in beide opties. Om beide opties goed 
te kunnen vergelijken is het bijgevoegde overzicht 
gemaakt.

a B
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Bijlage: principe doorsnede Zuid - noord, onder de brug

a

a

B



45

Bijlage: principe doorsnede West - oost, onder de brug

a

a

B



46

Bijlage: principe doorsnede Zuid - noord, door de waterberging / fontein

a

a

B
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