
Bouwplan Rijksvastgoedbedrijf
Stationsplein-West/Renssenstraat

en het commentaar hierop
van Bewonerscomité Betuwestraat e.o. (BcB)

Alle afbeeldingen zijn gemaakt door het BcB n.a.v. het gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf 



Plan Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is de gebruiker van het voormalige stationspostkantoor aan het Stations-
plein-West. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft behoefte aan meer kantoorruimte. De gemeente Arn-
hem wil de leefbaarheid van Stationsplein-West verbeteren en wil meer fietsenstallingen.

Geplande looproute (geel), de diktes van de lijnen geven de belangrijkheid aan. 

Het plan omvat het volgende.
1. Looproutes: Een looproute creëren die de Zijpsepoort, via de Renssenstraat, langs het Liander-
pand met het museum verbindt, om daarmee het verblijfsklimaat en de veiligheid in het gebied 
d.m.v. sociale controle te verbeteren.

2. Fietsenstalling: onder het lage deel van het voormalige stationspostkantoor aan de Renssen-
straat bevindt zich een grote kelder. Deze kelder inrichten als fietsenstalling t.b.v. station Arnhem 

Ingang fietsenstalling 



Centraal. De ingang wordt gesitueerd op het niveau van het Stationsplein-West naast de trap naar 
de Renssenstraat. (De trap wordt hiervoor smaller uitgevoerd.)

3. Hoofdingang Renssenstraat: Het plan behelst een tweede hoofdingang. De huidige hoofdin-
gang bevindt zich aan het Stationsplein-West. De tweede hoofdingang wordt gecreëerd aan de 
Renssenstraat. Deze ingang wordt tevens gebruikt als toegang naar een openbare tuin achter het 
pand. De toegang wordt ’s avonds afgesloten.

4. Openbare binnentuin: boven de bestaande parkeerplaats op de binnenplaats wordt een dak 
gebouwd. Op dit dak komt een openbare binnentuin die overdag via de toegang aan de Renssen-
straat is te betreden.

5. Vergroening Stationsplein-West: ter verbetering van het aanzien en het verblijfsklimaat van het 
Stationsplein-West wordt het gebied vergroend (met bomen de struiken).

6. Horeca Renssenstraat: ter verbetering van het verblijfsklimaat in de Renssenstraat komt horeca 
in een deel van de beganegrond.
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Schetsmatig beeld van de nieuwbouw. De ramen zijn niet ingetekend. Het materiaal is hout en 
glas.



controle moet worden ingesteld en ten tweede vermindert deze looproute de loop langs de winkels 
in de stationshal.)

8. Hoofdingang Stationplein-West: deze ingang blijft in gebruik.

9. Nieuwbouw: het Rijksvastgoedbedrijf heeft behoefte aan meer kantoorruimte. Het uitbreidings-
plan behelst nieuwbouw op het lage deel van het pand aan de Renssenstraat. Om voldoende ruim-
te te genereren zal de nieuwbouw - zowel aan de zijde van de Renssenstraat als aan de achterzijde 
een flink deel uitkragen. Dat betekent dat zowel boven de Renssenstraat als boven de binnenplaats 
aan de achterzijde van het pand, de nieuwbouw uit zal steken. De bouwhoogte bedraagt zo’n 30 
meter. Dat is enkele meters hoger dan het huidige deel van het pand aan het Stationsplein-West. 
De nieuwbouw wordt uitgevoerd met duurzame en klimaatneutrale materialen. Dat komt erop 
neer dat de buitenzijde in hout en glas wordt uitgevoerd.

(Hier moet vermeld worden dat het voormalige stationspostkantoor op de lijst van gemeentelijke 
monumenten staat. Verder bepaalt het huidige bestemmingsplan dat de maximale bouwhoogte 
27 meter mag bedragen voor het deel aan het Stationsplein-West en 8 meter voor het deel aan de 

Schetsmatig beeld van de nieuwbouw aan de achterzijde.

3

7. Doortrekken passerelle station: ter verbetering van het verblijfsklimaat in de Renssenstraat en 
ter versterking van de looproute Zijpsepoort, Renssenstraat, museum wordt de passerelle van sta-
tion Arnhem Centraal doorgetrokken naar de Renssenstraat.
(Het is nog maar de vraag of ProRail/NS hiermee instemt. Het levert een derde ingang op, waar 



Vergroening Stationsplein-West

Ingang naar de openbare binnentuin
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Commentaar op de plannen
(bestuur BcB)

Renssenstraat. De genoemde hoogten zijn de huidige hoogtes van het pand. Voor de nieuwbouw is 
een verandering van de gemeentelijke monumentenlijst nodig en daarnaast is ook een aanpassing 
noodzakelijk van het bestemmingsplan. (BcB)

Bewonerscomité Betuwestraat e.o. (BcB)

Reactie op de nieuwbouwplannen van het Rijksvastgoedbedrijf.

Er zijn o.i drie mogelijkheden:
1. Het volledig accepteren van de plannen van het Rijksvastgoedbedrijf.
2. Het afwijzen van de plannen. Om de plannen tegen te houden dient bezwaar gemaakt te
 worden tegen de wijziging van het bestemmingsplan en daarnaast dient bezwaar gemaakt te
 worden tegen de aantasting van een gemeentelijk monument.
3. Samen kijken wat redelijke - en haalbare mogelijkheden zijn.

Het Bewonerscomité Betuwestraat e.o. (BcB) plaatst hieronder haar commentaar op de plannen 
van het Rijksvastgoedbedrijf.
Wij willen graag uw mening weten over het plan en of u het eens kunt zijn met het commentaar van 
het BcB. Hopelijk komen we tot een gezamelijk standpunt.

Het bestuur van Bewonerscomité Betuwestraat e.o.
Rob Slepicka, Carry Struijs, Maaike Renirie, Aukje Gorter en Bob Lindner.

Looproutes, de diktes van de lijnen geven de belangrijkheid aan.

1. Looproutes: de voorgestelde looproute die de Zijpsepoort, via de Renssenstraat, langs het 
Lianderpand met het museum verbindt, is een onnatuurlijke route die twee publiekluwe gebieden 
verbindt. De werkelijke hoofdlooproute loopt vanaf de kop van de Jansstraat via het Willemsplein 
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en de Utechtsestraat naar Arnhem Centraal. De looproute naar het museum loopt verder via de 
Utrechtsestraat.
Met name onze wijk - begrensd door de Renssenstraat, Utrechtsestraat en Stationsplein-West - 
dient een verkeersluw gebied te blijven vanwege de smalle eenrichtingsverkeerstraten.
Kortom, de voorgestelde looproute van de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf is onacceptabel.

2. Fietsenstalling: is acceptabel; versmallen trap naar de Renssenstraat is ook acceptabel.

3. Openbare binnentuin: een sympatiek gebaar, ook richting wijkbewoners. Echter, een openbare 
tuin op het verhoogde deel van de binnenplaats is onacceptabel voor omwonenden vanwege de te 
verwachten geluidsoverlast, de gecreëerde toegankelijkheid tot de achtertuinen van de omwonen-
den en de gevreesde drugsoverlast.

4. Vergroening Stationsplein-West: sommige leden vinden dit plan onacceptabel vanwege de mo-
gelijke drugsoverlast, anderen vinden het acceptabel vanwege een aantrekkelijker uitstraling. Aan u 
de keuze. Het succes van dit voornemen is afhankelijk van beheer en handhaving.

Geen belangrijke looproute via de Renssenstraat
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Geen nieuwbouw en daarmee geen aantasting van een gemeentelijk monument.

5. Horeca Renssenstraat: volstrekt overbodig.

6. Doortrekken passerelle station: niet nodig/ongewenst.

7. Hoofdingang Renssenstraat: ongewenst, de huidige eenvoudige ingang handhaven.

8. Hoofdingang: blijft gesitueerd aan Stationsplein-West, is acceptabel en verhoogt de levendig-
heid.

9. Nieuwbouw: het overkragende massale ontwerp van het Rijksvastgoedbedrijf is onacceptabel. 
Het pand is een gemeentelijk monument. De gemeente kan hier tonen hoe ze met haar gemeentelij-
ke monumenten omgaat. Aan eigenaren van gemeentelijke monumenten worden hoge eisen gesteld 
wat betreft behoud en onderhoud van hun pand, dan verlies je als gemeente je geloofwaardigheid 
als je toestemming geeft voor een verbouwing die loodrecht staat op het oorspronkelijke ontwerp 
en bedoeling van de architect. Deze architect heeft met het lagere deel aan de Renssenstraat be-
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Nieuwbouw betekent dat het geluid sterker wordt teruggekaatst. 
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wust gezocht naar een harmonische aansluiting op de bestaande negentiende eeuwse bebouwing. 
De voorgestelde nieuwbouw detonneert en trekt zich juist niets aan van de oude panden in de 
straat.

En dan tenslotte nog dit: als er onverhoopt gebouwd gaat worden, dan zon-
der trilmachines e.d., want daar is de achterliggende negentiende eeuwse 
bebouwing niet tegen bestand.



Geef uw mening (zienswijze) 
U kunt uw commentaar (voorzien van naam en adres(*) sturen naar het Bewonerscomité Betu-
westraat e.o. 
Het e-mailadres is: bcb@chello.nl

(*) Anonieme reacties worden niet geaccepteerd.
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Uitzicht op de voorgestelde openbare binnentuin boven op het parkeerdek achter het pand. Het 
zal overigens zo’n dertig jaar duren voordat het nieuwe groen deze omvang heeft.


