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LOCATIE

Nelson Mandelabrug

Airborne at the Bridge

John Frostbrug

Het projectgebied
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kademuur ter hoogte van het Roermondsplein

kademuur ter hoogte de Vossenstraat

de Sint Jansbeek die de kade opstroomt

kademuur ter hoogte van Airborne at the bridge

5

HET PROCES
PROCES VERKENNING VERSTERKING RIJNKADE
VERSTERKINGSOPGAVE

stap
1

ONTWERPPROCES

PLANNING

genereren kansrijke bouwstenen en toepasbaarheid
sept.-dec. 2018

Inloopbijeenkomst
2

15 november 2017

opstellen alternaeven aan de hand van 4 thema’s

jan-feb. 2018
Rijnfront

Groende Rijnkade

Water

Levendige stad

Inloopbijeenkomst
3

7 februari 2018

beoordelen alternaeven
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Ruimte(beslag)
Kosten

criterium 1
criterium 2
criterium 3
criterium 4
criterium 5

Alternatief 1

Alternatief 2

Alternatief 3

Alternatief 4

Inloopbijeenkomst
3

7 februari 2018

beoordelen alternaeven
Ruimte(beslag)

criterium 1
criterium 2
criterium 3
Kosten
criterium 4
criterium 5
Omgeving
criterium 6
criterium 7
Ruimtelijke kwaliteit
criterium 8
criterium 9
criterium 10
Technische uitvoerbaa criterium 11
criterium 12
criterium ….

Alternatief 1

Alternatief 2

Alternatief 3

Alternatief 4

feb. 2018

fictief voorbeeld scores per criterium
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Een of twee alternaeven
mrt. 2018

Inloopbijeenkomst
5

4 april 2018

opstellen voorkeursalternaef

april 2018

Bestuurlijk overleg (Waterschap, Gemeente, Provincie, Rijkswaterstaat en HWBP)

april 2018

Inloopbijeenkomst

mei 2018

Stuurgroep Rijnkade

mei 2018
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bewoners met elkaar in dialoog

PARTICIPATIE
Samenwerking met bewoners en ondernemers Rijnkade
Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Arnhem en stakeholders uit de omgeving hebben constructief samengewerkt aan het voorkeursalternatief. Daarin wordt de waterveiligheidsopgave geborgd en door middel van meekoppelkansen zijn tevens de ambities voor ruimtelijke kwaliteit opgenomen. De Rijnkade wordt een combinatie
van luwte en reuring, waar wonen in de binnenstad wordt afgewisseld met interessante ontmoetingsplaatsen en
horeca.
presentatie Rijnkade Café

input van de bewoners en ondernemers

Beeldvormende gesprekken
Van april tot en met oktober 2017 zijn er met ondernemers en bewoners van de Rijnkade verkennende gesprekken gevoerd. In deze gesprekken is gevraagd naar de huidige beleving van het wonen of ondernemen aan de
Rijnkade. Vervolgens is gevraagd naar de issues die voor hen van belang zijn en welke belangen men daarbij
heeft. Vervolgens is gevraagd naar ambities en hoe men die concreet voor zich ziet. De issues hadden betrekking
op veiligheid, zowel sociaal als verkeer. In relatie tot waterveiligheid waren er geen issues. Betreft ambities over
een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte is er een grote variëteit aan opvattingen. Met de beeldvorming die
vanuit de gesprekken met omgeving is ontstaan werd het mogelijk om vier ontwerp thema’s te benoemen, waarin zo wel de visie van gemeente Arnhem, het waterschap als die van bewoners en ondernemers in werd vertaald.
De communicatie over en weer met stakeholders in deze periode stond vooral in het teken van waarde-creatie.

Het tweede Rijnkade Café was oordeelsvormend. Bezoekers aan dit Rijnkade Café is gevraagd ons te adviseren
wat hun keuze zou zijn betreft gepresenteerde opties en waarom. In deze bijeenkomst ging het om waarden
verdelen. Tijdens deze bijeenkomst is aangekondigd dat er een splitsing gemaakt wordt in het ontwerpproces.
Eerst wordt het ontwerp voor de kade (countourlijn van de waterkering in het gebied) vastgesteld en aansluitend
met omgeving samengewerkt aan een inrichting voor de openbare ruimte. Omdat het gebied dat voor de openbare ruimte ontstaat altijd een gevolg is van de keuze voor de ligging van de kade. Belangrijk argument is het
rivierkundige kader vanuit Rijkswaterstaat dat bepalend is voor het rivierwaartse ruimtebeslag. Deze biedt geen
of beperkt ruimte om rivierwaarts te gaan met de kade. Tussen het Jacob Groenewoud plantsoen en de Nelson
Mandelabrug zijn de opties voor compensatie beperkt. Tevens is het onwenselijk voor omgeving dat de woon- en
horeca omgeving langdurig wordt aangetast. Na het oordeelsvormende Rijnkade Café ontstond voor omgeving
een duidelijk beeld over een nieuwe Rijnkade.

Rijnkade Cafés

Het Rijnkade Café van 4 april was besluitvormend, waarbij het ook ging om het verzilveren van waarden. Over
het voorgestelde voorkeursalternatief ontwerp van de Rijnkade was er absolute overeenstemming. Bezoekers
zijn gevraagd naar een toelichting op het ontwerp en vooral met elkaar de dialoog aan te gaan. Daarbij de vraag
te beantwoorden welk beeld men heeft bij de invulling van het talud bij de Nelson Mandelabrug. De beantwoording van deze vragen bleek voor bewoners niet eenvoudig. Het beeld voor een nieuw ontwerp voor dit gebied,
loopt tussen bewoners enorm uiteen. Dat heeft o.a. te maken met een verschil aan inzicht over de toekomstige
identiteit van de Rijnkade en denken vanuit algemeen belang of eigen belang. Ook al is men er onderling in
dialoog niet altijd in geslaagd met elkaar tot overeenstemming te komen, men heeft de werkvorm enorm gewaardeerd. Het derde Rijnkade Café werd afgesloten met een instemming aan waterschap en gemeente om het
voorkeursalternatief van de kade op 18 april voor te dragen aan de stuurgroep met het advies om deze vast te
stellen. Voor het ontwerp van de Rijnkade is er breed draagvlak van alle stakeholders. De volgende Rijnkade Cafés
staan in het teken van gezamenlijk toewerken naar een ontwerp voor de openbare ruimte en informatie bieden
over voortgang. Resultaat van deze werkwijze is een duurzame relatie met de omgeving en sterke betrokkenheid
bij de eigen leefomgeving.

In drie Rijnkade Cafés is met omgeving toegewerkt naar het voorkeursalternatief. Tijdens de bijeenkomsten was
gemeente altijd betrokken en zijn ook medewerkers van provincie Gelderland steeds aanwezig geweest.
In de eerste beeldvormende sessie van 15 november 2017 zijn de vier ontwerpthema’s aan bewoners en ondernemers gepresenteerd, met het verzoek om hierop te reageren. Wij hebben hen drie vragen voorgelegd: 1) welke
onderwerpen moeten nog worden toegevoegd aan de ontwerpthema’s? 2) zijn de belangen en issues vanuit de
omgeving aangedragen voldoende verwerkt? 3) wat is uw waardering voor de vier thema’s? Deze bijeenkomst
stond nog steeds in het teken van waarde-creatie. Dit Rijnkade Café heeft het projectteam veel informatie opgeleverd, die ook in de ontwerpsessies met gemeente zijn betrokken. De input van omgeving is verwerkt in klanteisen en daarmee ook formeel geregistreerd.
In het tweede Rijnkade Café op 7 februari 2018 is aan de omgeving een toelichting gegeven hoe vanuit de vier
thema’s met hun inbreng naar een heldere contourlijn van de kade is gewerkt. Daarin waren nog een aantal ontwerpoplossingen optioneel: a) nog een aantal opties voor het gebied bij het talud van de Nelson Mandelabrug,
b) de uitstroom van de Jansbeek bij de Nieuwstraat en c) de aansluiting van de kade bij Airborne @ the Bridge.
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DE 4 THEMA’S

BOTERDIJK
AANSLUITING OP SINGEL T.H.V.
ROERMONDSPLEIN

RIJNKADE
BOMEN OP DE RIJNKADE

AANLSUITING OP SINGEL
T.H.V. JACOB GROENEWOUDPLANTSOEN

NIEUWE KADE
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Thema 1: Rijnfront

Thema 2: Groene Rijnkade

Het Rijnfront is groter dan de binnenstad alleen. Het totaalbeeld van de kade wordt mede gevormd door de
kade ten oosten van de John Frostbrug en de kade ten westen van de Nelson Mandelabrug. Bij de renovatie en
vernieuwing van de kadewand ter hoogte van het centrum wordt de samenhang tussen alle onderdelen van
de kade als uitgangspunt genomen voor het ontwerp. De huidige vorm van de kadewand is vrij complex. Bij de
vernieuwing wordt er gestreefd naar een vereenvoudiging van het ontwerp en een ingetogen uitstraling. Het
ontwerp biedt alle ruimte voor gebruiksfuncties. Er wordt in het ontwerp rekening gehouden met voldoende
ruimte voor de horeca (terrassen op de hoge kade) en de vernieuwing van straatmeubilair waarmee aantrekkelijke
verblijfsplekken worden gemaakt. Samen met historische elementen zoals een oude kraan geeft dit de Rijnkade
een nieuw aanzicht. Het is een ontwerp dat voldoet aan de uitgangspunten voor sober en doelmatig.

De Rijnkade wordt onderdeel van een attractievere en gezonde leefomgeving. Het nieuwe ontwerp biedt kansen voor
meer groen op de hoge kade, klimaatbestendige maatregelen door meer water vast te houden in de bodem en het
verminderen van hitte stress op de kade. Het verbinden van de groene singel rond de binnenstad met de Rijnkade is een
belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp. Rond de John Frostbrug ligt al een groen balkon met brede grastaluds. Het is de
ambitie om ook rond de Nelson Mandelabrug een vergelijkbare voorziening te maken zodat ook op die plek het groen van
de Singel letterlijk verbonden wordt met de lage kade. Op deze wijze wordt de verbinding tussen de hoge en de lage kade
attractiever en ontstaan er betere verblijfsplekken. Het beeld van de hoge kade tussen de twee bruggen wordt bepaald
door een continue bomenrij die bestaat uit linden en kastanjes. Op dit moment zitten er enkele open plekken in de rij.
In het ontwerp is het de ambitie om de eenheid van de bomenrij te versterken. Horeca speelt in op het thema door de
terrassen vanuit een variatie van groen aan te kleden, waarbij ruimte is voor onderscheidend vermogen. De hoge kade is
vanaf de lage kade een groene oase.

KADEWAND NAAR ACHTEREN

KADEWAND NAAR VOREN

Fe
sti
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MEER RUIMTE VOOR EVENEMENTEN
OP DE LAGE KADE

MEER RUIMTE VOOR TERRASSEN
OP DE HOGE KADE

Thema 3: Water

Thema 4: Levendige Rijnkade

Het is de ambitie om de verbinding tussen het water, de lage Rijnkade en de hoge Rijnkade te verstreken. De Sint Jansbeek
legt die verbinding. Het water van de Sint Jansbeek verbindt de stuwwal met het rivierenlandschap en de Sint Jansbeek
vormt de verbinding waarlangs bezoekers van de binnenstad bij de Rijnkade uitkomen en andersom. Water wordt via de
Sint Jansbeek het thema dat de binnenstad en de Rijnkade verbind. De rivier wordt nog steeds veelal als barrière ervaren
en niet als verbinding. De Rijnkade wordt nadrukkelijke verbonden met de overzijde van de rivier, het gebied nodigt uit
tot een rondje langs de rivier. Het water wordt zichtbaar, bij hoog water wordt men zich direct bewust van waterveiligheid,
door middel van innovaties of een coupure in de waterkering die uit de grond omhoog komt. De versterkte hoge
kade krijgt een ontwerp dat geïnspireerd is op het water, met name de stroomrichting van de rivier speelt daarbij een
belangrijke rol. De plaats van de hoge kade kan variëren. Zo kan bijvoorbeeld de kadewand enerzijds naar voren worden
geplaatst om terrassen op de hoge kade meer ruimte te geven en anderzijds naar kan de kadewand op andere plekken
naar achteren worden geplaatst om evenementen op de lage kade te faciliteren. Per saldo blijft het hoogwatergebied voor
de rivier dan gelijk.

Met het thema Levendige Rijnkade willen de verschillende stakeholders met de Gemeente Arnhem de levendigheid
van de Rijnkade vergroten. De Rijnkade is na de wederopbouw opgebouwd als een woonboulevard met horeca en een
lage kade voor Rijncruises, waarbij Arnhem vooral een vertrekkers haven is. Dat leidde tot een Rijnkade die levendigheid
ontbeert en geen bestemming is om vanuit de binnenstad naar toe te trekken of om er van buiten de stad naar toe te gaan.
Het is een Rijnkade die opvallend stil is. De ontwikkeling van het opwaarderen van de openbare ruimte in de binnenstad
heeft geleid tot verbetering van het woon- en verblijfklimaat in de binnenstad. Een levendige Rijnkade biedt restaurants
en terrassen voor bezoekers. Ook de festivals op de kade en langs het water bieden meer levendigheid en vergroten de
aantrekkingskracht van Arnhem aan het water. Juist de horeca, instellingen, bewoners en studenten kunnen aan dit thema
een belangrijke bijdrage leveren. Het ontwerp van een Levendige Rijnkade nodigt uit tot verblijven en initiatieven om de
levendigheid te bevorderen.
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principe opbouw van de Rijnkade
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VOORKEURSVARIANT: GROENE & LEVENDIGE KADE

Het kader
Voor de waardering op ruimtelijke kwaliteit zijn het Ambitiedocument Rijnkade Arnhem van gemeente Arnhem d.d. 10 januari
2018 en het Icoonprogramma bruisende binnensteden aan de Rivier van Provincie Gelderland het kader. Het ambitiedocument is
gebaseerd op de beleidsvisie Arnhemse Binnenstad 2015 en de rapportage 2016 die wordt ingezet om de Arnhemse kwaliteit te
versterken. Deze plannen beschrijven een functionele en ruimtelijk hoogwaardige Rijnkade. Hierin zijn uitgangspunten opgenomen
die in de voorkeursvariant zijn meegenomen of als kansen zijn benoemd.

Het proces
Er zijn acht werksessies geweest waarin medewerkers van Rijn en IJssel en gemeente Arnhem hun visies hebben uitgewerkt naar
ontwerp opgaven en concrete maatregelen. Tijdens de verkenningsfase die begin 2016 is gestart is er intensief samengewerkt met
stakeholders om tot een gezamenlijk ontwerp te komen. De participatie die voor de omgevingswet vanaf 2021 wordt ingevoerd,
daarmee is voor dit project al geëxperimenteerd. Stakeholders zijn vanaf het begin van de verkenningsfase gevraagd issues
te benoemen en input te leveren voor verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Deze issues zijn meegenomen in de
ontwerpsessies.

Het voorkeursontwerp
Essentieel is het versterken van de relatie tussen stad en de rivier op een zodanige manier dat de levendigheid van het gebied
wordt verstrekt doordat er nieuwe verblijfsruimten ontstaan. Waarbij de monumentale waarde van de kade (robuust en continue
stadsfront) is behouden en er een hoogwaardige glooiende kade en sfeervolle openbare ruimte ontstaat. De huidige onderbreking
door afritten verdwijnt ten gunste van een betere rivierkundige doorstroming en ruimtelijke kwaliteit op de hoge kade. De relatie
tussen de hoge en de lage kade is versoepeld door op bijzondere plekken contactpunten te introduceren. De kade, trappen en
hellingbanen vormen een schakel tussen rivier en centrum. Op diverse plekken zijn trappen gemaakt voor voetgangers, die een
prima bordes naar de rivier toe zijn en een fijne plek om te verblijven. Bijvoorbeeld om de rivier te ervaren, een groene Rijnkade
of de uitstroom van de Jansbeek in de rivier te beleven. Hierdoor wordt de Rijnkade een bijzonder aantrekkelijke woon- en
verblijfsplaats als ontmoeting tussen stad en rivier.
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principe opbouw van de Rijnkade

PLANKAART VOORKEURSMODEL
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DEELGEBIED RONDOM
DE NELSON MANDELABRUG
plankaart VOORKEURSMODEL

4
1

2

16

3

Sfeerbeelden VOORKEURSALTERNATIEF

1 - uitzichtpunt op de hoek van het Roermondsplein

2 - groen talud met trappen naar de lage kade

3 - urban sports onder de brug

4-d
 oor de aanleg van het groene talud is er vanaf de straat
vrij uitzicht op de Rijn
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LOCATIE OP-/ AFRIT
VOORKEURSMODEL - inrit verplaatst naar het westen
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LOCATIE OP-/ AFRIT
ALTERNATIEF - inrit behouden t.h.v. de Vossenstraat
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OVERGANG VAN HOGE- NAAR LAGEKADE
VOORKEURSMODEL - groen talud

eerste schets groen talud
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impressie brede trap naar de lage kade

OVERGANG VAN HOGE- NAAR LAGEKADE
ALTERNATIEF - huidige keerwand herstellen

bestaande situatie kadewand onder de Nelson Mandela brug

nieuwe brede trap in de bestaande keerwand, huidige hellingbaan
ter hoogte van de Vossenstraat blijft gehandhaafd
21

BOMEN
VOORKEURSMODEL - bomenrij behouden en waar kan herstellen

impressie nieuwe inrichting met herstel van de bomenrij
22

BOMEN
ALTERNATIEF - de gaten in de bomenrij accepteren

bestaande situatie waarbij enkele bomen zijn uitgevallen
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DEELGEBIED RONDOM DE NIEUWSTRAAT
plankaart VOORKEURSMODEL

2
1
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Sfeerbeelden VOORKEURSALTERNATIEF

1 - de Sint Jansbeek stroomt vanuit de Nieuwstraat naar de Lage Rijnkade

2 - de kademuur komt een stuk naar voren zodat de terrassen op de hoge kade
meer ruimte krijgen. Via een brede trap kan men de lage kade bereiken.
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LOCATIE KADEMUUR
VOORKEURSMODEL - muur naar voren - meer ruimte voor de horeca

de sprong in de kademuur wordt benut bij de aanleg van de trappen

de hoge kade wordt breder, de terrassen krijgen meer ruimte
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LOCATIE KADEMUUR
ALTERNATIEF - muur blijft op de huidige locatie

de trappen stekken op de lage kade naar voren

de kademuur blijft op dezelfde locatie liggen - terrassen hebben op de hoge
kade beperkt hoeveelheid ruimte
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DEELGEBIED RONDOM DE RODENBURGSTRAAT

1

28

Sfeerbeeld

1 - de hellingbaan voor auto’s wordt omgevormd tot een hellingbaan voor
voetgangers en fietsers (ook geschikt voor mindervaliden en hulpdiensten)
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DEELGEBIED RONDOM HET JACOB GROENENWOUDPLANTSOEN

2

1
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Sfeerbeelden

2 - balkon met uitzicht op de Rijn naast het gebouw van Airborne at the bridge

1 - de huidige kademuur bevat veel hoekjes en een smalle trap, de kademuur
wordt een strakke wand en eindigd bij het gebouw van Airborne at the bridge
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DEELGEBIED RONDOM DE JOHN FROSTBRUG EN HET VOORMALIGE COBERCO TERREIN
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KANSEN VOOR MATERIAALGEBRUIK EN EEN GROENE KADEWAND
de eerste ideeën voor de uitstraling van de kadewand

De huidige basaltkeien op een nieuwe manier gebruiken. De keien zijn gestapeld
zonder voeg zodat het voor planten mogenlijk is tussen de keien te groeien.
34

basaltkeien in de natuur

natuurlijke wand met basalt, strakke betondetails

planten in de voegen

brede voegen

planten in de voegen

brede bovenrand
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de kadewand krijgt een groene uitstraling
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