
De Sint Jansbeek terug in het centrum?!
Een studie naar het terugbrengen van de  
Sint Jansbeek in het centrum van Arnhem



De Sint Jansbeek, de beek waaraan Arnhem is ontstaan, 
is vanaf de 18e eeuw geleidelijk aan uit het centrum 
verdwenen. Vanuit Park Sonsbeek kruiste de beek de 
stadsgracht en stroomde over het Gele Rijdersplein tot 
voorbij de Walburgiskerk. Op nog geen 200 meter van de 
rivier maakte de beek ter hoogte van de huidige Prinsenhof 
een bocht naar het westen en bereikte de Markt ter hoogte 
van het huidige Provinciehuis. Vandaar stroomde de beek in 
een vrijwel rechte lijn door het gebied dat nu Paradijsstraat, 
Transstraat en Langstraat heet en kwam uit in de 
buitengracht, Roermondsgracht genaamd. Deze gracht lag 
waar nu het Roermondsplein ligt. 

De beek is om hygiënische redenen gedempt en om het 
centrum heen geleid. Het werd namelijk meer en meer een 
open riool. In het eerste ‘rioleringsplan’ van Arnhem uit 1870 
staat hierover treffend: “Het behoeft niet gezegd te worden 
dat de Beek (lees: Sint Jansbeek), nu meer dan minder, al 
spoedig bij het verlaten der Beekstraat, stank verspreidt, die 
erg begint te worden bij het verlaten van de Groote Markt 
en van lieverlede sterker wordt, zoodat hij meermalen van 
zeer ergen aard is vooral in het deel gelegen beneden de 
Trompetsteeg”.

Op dit moment stroomt de Sint Jansbeek vanaf de De 
la Reijstraat ondergronds. De beek stroomt in een buis  
onder de spoordijk door, langs de Jansbinnensingel naar 
de Lauwersgracht. In de fonteinen in de Janssingel spuit 
het beekwater omhoog. Vanaf de Lauwersgracht wordt 
het water verpompt naar de Rijn. Anno 2008 herinneren 
alleen de straatnamen in het centrum, Bovenbeekstraat en 
Beekstraat, nog aan de oude loop van de beek. 

Sint Jansbeek terug in centrum?!

Het is al jaren de wens van vele Arnhemmers en het 
stadsbestuur om de Sint Jansbeek weer terug te brengen 
in het stadscentrum. Het College van B&W heeft in juni 
2007 met de gemeenteraad de afspraak gemaakt een 
haalbaarheidsstudie uit te voeren naar het bovengronds 
brengen van de Sint Jansbeek in het centrum. 

Het doel van deze studie is te onderzoeken of het 
haalbaar is de Sint Jansbeek weer terug te brengen in het 
straatbeeld van het centrum. Met haalbaarheid wordt zowel 
de technische als financiële haalbaarheid bedoeld. 

Met het terugbrengen van de Sint Jansbeek in het centrum 
wordt beoogd dat:

1. de historische binding van Arnhem met de beek 
 waaraan zij is ontstaan wordt hersteld.

2. Arnhem een kwaliteitsimpuls krijgt: de binnenstad 
 wordt verlevendigd waardoor de aantrekkelijkheid
 van Arnhem als centrumstad, winkelstad en voor
 toerisme wordt vergroot.

3. de kwaliteit van de openbare ruimte in het
 centrum verbetert.

Dit wordt het meeste bereikt met het letterlijk (fysiek) weer 
terugbrengen van de beek. 

In dit boekje worden de belangrijkste punten die naar voren 
kwamen uit de haalbaarheidsstudie op een rijtje gezet.

Inleiding

afbeelding blz 3 kaart waarop de beek is 
ingetekend over het huidige stratenpatroon
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Opzet van het project

Bij de start van de studie zijn de volgende randvoorwaarden 
aangegeven:

Veiligheid voor bewoners en gebruikers van de 
binnenstad, speciaal/specifiek ouderen, slechtzienden 
en gehandicapten.

De beek moet passen in het straatbeeld; deel 
binnenstad kent een beschermd stadsgezicht.

De beek moet stromen door het bestaande 
stratenpatroon (geen sloop van panden).

Deel van het beekwater is nodig om in droge perioden 
de Lauwersgracht voldoende te verversen.

De beek moet niet belemmerend zijn voor de logistiek 
(bevoorrading) en bewoners die bij hun huis willen 
komen.

Het bovengronds halen van het huidige ondergrondse 
tracé in de singels maakt geen onderdeel uit van de 
studie. (Dit is wellicht een wens voor de toekomst)

En met het oog op de financiën:

Niet of zo min mogelijk beekwater oppompen.

De beek niet te diep maken vanwege het verleggen van 
kabels en leidingen. 

De beek niet te dicht langs de gevels laten lopen 
vanwege kabels en leidingen.

De studie is gedaan door Buro Poelmans Reesink 
Landschapsarchitectuur in nauwe samenwerking met 
de dienst Stadsbeheer. Er zijn drie avonden gehouden 
in januari, maart en mei 2008 waarop genodigden en 
geïnteresseerden konden meedenken met de gemeente en 
het landschapsburo. Deze avonden hadden als doel om tot 
maximaal drie haalbare opties voor het terugbrengen van 
de beek in het centrum te komen. Deze opties zijn voorzien 
van een kostenraming, beeldmateriaal en schetsen, zodat 
goed te zien is hoe de verschillende tracés er eventueel uit 
komen te zien.

De volgende belangengroepen hebben meegedacht over 
de tracés:

Afbeelding blz. 5. Schilderij van de Bovenbeekstraat met beek 
afbeeldingen uit Historisch Onderzoek Sprengbeken Arnhem Noord, 
februari 2000 door Gemeente Arnhem & Waterschap Rijn en IJssel

- Stichting Jansbeek Open
- Stichting Jansbeek Boven Water
- Stichting tot behoud van de Veluwse Sprengen
 en Beken
- Vereniging Stadsschoon
- Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA)
- Vrienden van Sonsbeek
- Historische Vereniging Prodessa Conamur
- AWN afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland 
- Bewoners Binnenstad Arnhem (BBA)
- City Center Arnhem (CCA)
- Ondernemers Kontact Arnhem (OKA)
- Kamer van Koophandel
- Bezoekerscentrum Sonsbeek
- Waterschap Rijn en IJssel

Ook enkele geïnteresseerde Arnhemmers hebben 
meegedacht. 
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De eerste avond, 30 januari 2008, stond in het teken van 
het verzamelen van ideeën en wensen over mogelijke 
tracés van de beek door het centrum. Aan de genodigden 
werd gevraagd hun ideeën over de beek, waaronder foto’s 
van beken uit binnen- en buitenland, op te sturen of mee te 
nemen.

Tijdens die avond bleek dat iedereen het over één ding 
eens was: de Sint Jansbeek moet terugkomen in het 
stadsgezicht van Arnhem. De vraag is alleen hoe. Nu de 
komende jaren grote delen van het centrum op de schop 
worden genomen (Gele Rijdersplein en Rijnboog) zou dat 
een uitgelezen kans zijn de beek weer zichtbaar te maken.

De aanwezigen hebben die avond vijf mogelijke tracés voor 
de beek aangegeven:

1. Het historische tracé via het Gele Rijdersplein 
 door de Bovenbeek- en Beekstraat naar de 
 nieuwe haven.

2. Idem als het eerste trace, maar waarbij de beek 
 vanaf het Land van de Markt door de Koning-
 straat via de Markt naar de Rijn loopt.

3. De singelvariant met aantakkingen naar/op het 
 centrum (de Beekstraat). Deze variant is in de 
 studie niet verder uitgewerkt omdat de variant 
 niet voldoet aan de randvoorwaarden.

�. Tracés die bestaan uit onderdelen van de 
 voornoemde 3 tracés.

�. Vanaf het Gele Rijdersplein over het Jansplein, 
 door de Bakkerstraat naar de nieuwe haven.

1e avond - ambitie

“De beek is ooit grotendeels door mensen gegraven, dus pin 
je niet vast op het historische tracé”

“Maak er geen ielig stroompje van maar kies waar mogelijk 
voor zo breed mogelijke beek (als een ‘siergracht’). ”

“De beek liep daar vroeger immers ook, het was een 
gezichtsbepalende factor in Arnhem. In elk geval moeten we 
onderzoeken of het mogelijk is om hem weer bovengronds 
te krijgen”

“Het zou een verrijking zijn voor de binnenstad,”
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De tweede avond, 11 maart 2008, stond in het teken van 
het benoemen van een top drie van tracés die haalbaar 
werden geacht en die, in de opmaat naar de derde avond, 
verder zouden worden uitgewerkt. Van deze tracés 
werd na die avond een kostenraming gemaakt die werd 
gepresenteerd op de derde en laatste bijeenkomst.

De avond begon met een presentatie van Buro Poelmans 
Reesink Landschapsarchitectuur met een ‘analyse’ van de 
Sint Jansbeek: wat maakt de beek nu typisch Arnhems. 
Een nieuw tracé van de beek in de binnenstad zou zich 
moeten verhouden tot de bestaande Sint Jansbeek in park 
Sonsbeek. Karakeristiek aan de beek in het park is dat de 
beek zich aanpast aan haar omgeving. Geen continuïteit in 
het beeld maar verrassing per plek, gedaantewisselingen 
en verschillen in karakters. Het uiterlijk van de beek in het 
parkdeel is in samenhang met de watertechniek, meubilair 
en ornamenten zorgvuldig vorm gegeven. De beek heeft als 
het ware “een deftige jas aan”.
De conclusies op basis van deze analyse was dat de 
continuïteit van de beek minder belangrijk is dan de kwaliteit 
van de vormgeving. Het water bevat op elke plek een nieuw 
verrassingselement. 

In het tweede deel van de avond werd de aanwezigen 
gevraagd tot een ‘Top 3’  te komen van tracés die van 
kosten en beelden werden voorzien. Er komen duidelijk 
twee hoofdtracés uit:

1 De korte route via het Gele Rijdersplein door het 
centrum (Bakkerstraat), direct leidend naar de nieuwe 
haven.

2 Het historische tracé via het Gele Rijdersplein, de 
Bovenbeekstraat en de Beekstraat naar de nieuwe 
haven. Het tweede hoofdtracé kent verschillende 
varianten

Het tweede hoofdtracé kent drie varianten. Eén 
variant loopt vanaf het stadhuis langs het Kerkplein 
naar de nieuwe haven en gaat dus vooral buiten de 
herontwikkelingsgebieden van Prinsenhof (provincie en 
omgeving) en Rijnboog om. De tweede variant houdt in dat 
de beek juist door de gebieden loopt die in de toekomst 
herontwikkeling kennen, en waar het terughalen van de 
beek én de nieuwbouw elkaar kunnen versterken. Hier 
speelt vooral het architectonisch/esthetisch argument. Bij 
de derde variant loopt de beek vanaf het stadhuis over de 
Markt langs het provinciehuis naar de Rijn. 

2e avond - analyse 
huidige beek
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helder bronwater

De Sint Jansbeek is als een kameleon en voegt zich naar de ruimte
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De Sint Jansbeek kent geen continuïteit in het beeld maar biedt verrassingen per plek, 
gedaantewisselingen en verschillen in karakters
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Historische kaart
situatie 1750 - 1770

St. Agnietenmolen /
Begijnenmolen

Sonsbeekmolen

Gelders Molen

Papiermolen op het Gulden Spijker / 
Bovenste Papiermolen op de St. Jansbeek
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afbeelding van Joop Morsink 1987,
naar schetsen en tekeningen uit het 

Archief van de Gemeente Arnhem

Binnenmolen
Sint JansmolenPrümer Molen

Witte Molen /
Jammerlomolen /
Vorsterburchmolen

St. Agnietenmolen /
Begijnenmolen

Slijpmolen
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De derde en laatste avond, 20 mei 2008, stond in het teken 
van het presenteren van de uitwerking van de gekozen 
tracés. De 2 hoofdtracés zijn uitgewerkt, waarbij het 
tweede tracé drie varianten kent. De avond starte met de 
presentatie van de vier tracés door Buro Poelmans Reesink 
Landschapsarchitectuur.

De beek kent een aantal algemene kenmerken. Belangrijk 
voor de vormgeving van de beek is het aanbod van water 
en de daarmee samenhangende dimensionering. Voor 
het beschikbare water is gesteld dat dit de helft is van 
de hoeveelheid die in droge tijden beschikbaar is. Dit 
om te voorkomen dat de kwaliteit van het water in de 
Laurensgracht in droge perioden sterk achteruit gaat. 

Voor dimensionering van de beekloop betekent dit dat er 
minimaal kan worden uitgegaan van een breedte van 0,� 
meter en een diepte van 0,� meter. Op plaatsen waar de 
beek meer ruimte heeft, zoals in het onderste deel van de 
Beekstraat, is de beek breder en robuster, en lijkt meer op 
de beek in Park Sonsbeek. 
De beek vervangt de regenwatergoten en putten die nu in 
de straten liggen. Het regenwater stroomt direct de beek 
in. Om overlopen te voorkomen wordt naast de beek een 
regenwaterriool aangelegd. De beek zou een extra kwaliteit 
kunnen krijgen door het vasthouden van water. Platte daken 
van de wederopbouwarchitectuur kunnen in combinatie met 
toepassing van vegetatiedaken gebruikt worden om water 
in op te slaan. 

De veiligheid is gewaarborgd door de beek te laten 
overlopen in het regenwaterriool. Doordat de bestaande 
loop gehandhaafd blijft kan extra wateraanbod in natte 
perioden via de bestaande loop via de Janssingel worden 
afgevoerd. Getracht is om de beek door natuurlijk verval te 
laten stromen maar moet desondanks minimaal één keer 
worden opgepompt vanuit de De la Reijstraat / Janssingels 
naar het Gele Rijdersplein.

3e avond - ontwerpstudie
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ornamenten
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Nadat de Sint Jansbeek onder het spoortalud door stroomt 
wordt het water opnieuw zichtbaar in de binnenstad. De 
beek bestaat hier uit een smalle goot die in een carré 
vorm rond de Janskerk stroomt. Het Jansplein wat al een 
sterke verblijfplaats is krijgt er hierdoor een echte attractie 
bij. Op een zomerse dag kan men met de voeten in de 
beek van het stadsleven genieten. Vervolgens stroomt 
de beek ondergronds verder via de Mariënburgstraat. 
De aanwezigheid van water in de vorm van geluiden, 
waternevel en bijzondere putdeksels maken de straat 
bijzonder. In de Bakkerstraat loopt de beek prominent in 
het midden van de straat. Door het sterke verval in hoogte 
kan er een cascade van waterbassins in het midden van 
de straat gemaakt worden. De beek geeft hier de toch 
al “deftige” Bakkerstraat extra aanzien en uitstraling aan 
de gehele binnenstad. De beek mondt vervolgens uit bij 

1 Bakkerstraat

de fontein op het Kerkplein waardoor de fontein wordt 
opgenomen in de route van de beekloop. De beek eindigt in 
de toekomstige nieuwe haven waardoor ook de haven extra 
betekenis krijgt in de waterwerken van de stad.
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Jansplein, watercarré
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Mariënburgstraat, watergeluiden Bakkerstraat, cascade
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2A (Boven)Beekstraat - Kerkplein - nieuwe haven

In een groot borrelend bassin start de Sint Jansbeek in 
de binnenstad. Het Gele Rijdersplein krijgt hierdoor haar 
betekenis als plein weer terug. Vervolgens stroomt de beek 
volgens haar oorspronkelijke loop asymmetrisch door de 
Bovenbeekstraat. Het asymmetrische profiel in combinatie 
met de beekloop geeft de straat een afwisselend karakter. 
Het land van de Markt krijgt in deze route een speciale 
betekenis. Een op zijn kant gelegde molensteen laat iets 
van het ontstaan van Arnhem zien. De steen draait op de 
kracht van het water en houdt stil als men er op plaats 
neemt, daarnaast kan het bijvoorbeeld ook dienst doen 
als sokkel tijdens het “Living statues” festival. Vervolgens 
stroomt de beek verder aan de overzijde van de Beekstraat. 
Ter hoogte van de Sint Catharinaplaats verbreedt de stroom 
zich. De nieuw ontstane gracht kan worden geïntegreerd 
in toekomstige stedenbouwkundige plannen. Door hier een 

grotere maat voor de beek toe te passen kan de beek een 
functie vervullen in het vasthouden van water en krijgen 
ook bijvoorbeeld waterplanten en vogels een plaats in de 
beek. Ter plaatse van de Walburgstraat buigt de beek af in 
de richting van de Eusebiuskerk. De huidige vijver bij het 
stadhuis komt hierdoor tevens aan de route van de beek 
te liggen. Ter hoogte van de Markt kent de beek een aantal 
verschillende varianten. 

Tracé 2A stroomt op de plaats van het huidige 
hoogteverschil tussen het kerkplein en de Turfstraat / Markt. 
De beek geeft deze overgang op subtiele wijze vorm. Het 
hoogteverschil wordt overbrugd met treden waarop men 
langs de oever van de rivier in de zon kan zitten. Tot slot 
mondt de beek uit op de kop van de nieuwe haven.
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Bovenbeekstraat, speelbeek Land van de Markt, waterkunstwerk
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Kerkplein

Kerkplein, trede aan het water
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2B (Boven)Beekstraat - Provinciehuis - Rijn

In tracé 2B stroomt de Sint Jansbeek grotendeels zoals 
route 2A en 2C, met als verschil dat deze route ter hoogte 
van de Markt afbuigt in de richting van de Rijn. De beek 
stroomt in deze variant in de lengterichting over de Markt 
waarbij een extra waterornament de Markt als authentiek 
plein bijzonder maakt. Een waterval voor het Provinciehuis 
markeert hier de plek, Arnhem als stad aan de Rijn.
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Gele Rijdersplein, waterbron Beekstraat, stadsgracht
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Markt, waterornament Rijnkade, waterval
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2C (Boven)Beekstraat - herontwikkeling - nieuwe haven

In tracé 2C stroomt de Sint Jansbeek, net als route 2A en 
2B, volgens het historisch tracé via de (Boven)Beekstraat. 
Het grote verschil is dat deze route via de binnenhoven 
van de bouwblokken stroomt. Hierdoor kan de beek 
op een bijzondere wijze in plannen voor Rijnboog en 
Paradijs worden geïntegreerd. Aangezien veel bebouwing 
gehandhaafd blijft, stroomt de beek bij de bouwblokken 
grotendeels ondergronds. De beek kan wel gebruikt worden 
om een bijzonder binnenklimaat mee te maken of als 
binnengracht met wandelpromenade in een bouwplan te 
integreren. 

In dit tracé stroomt de beek stapsgewijs naar de nieuwe 
haven. Doordat de beek dwars over de Markt stroomt is ook 
hier ruimte om deze voor de stad belangrijke plek manifest 
te maken. Ook dit tracé mondt uit in de nieuwe haven en 
geeft aanleiding de relatie tussen de haven en Rijnboog te 
versterken.
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Bovenbeekstraat, speelbeek Sint Catharinaplaats, stadsbeek
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Markt, waterornament

Markt
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1. historische betekenis
2. kwaliteitsimpuls binnenstad
3. kwaliteitverbetering openbare ruimte
�. beek fysiek terugbrengen 

Randvoorwaarden:
1. veiligheid voor bewoners, bezoekers
2. passen in straatbeeld (beschermd stadsgezicht)
3. in bestaande straten
�. deel beekwater voor verversing Lauwersgracht
�. geen beperking voor logistiek binnenstad
�. waterkwaliteit

Financieel:
1. beek langs de gevel en diepe beek
2. zo min mogelijk oppompen

Haalbaarheid:
1. kostenraming
- investeringen
- jaarlijks beheer en onderhoud
2. technisch uitvoerbaar
3. te realiseren in onderdelen
�. aanhaken bij herontwikkelingen

TRACÉ

Doelstellingen:

-
-
+ / -
+

(+)
+
+
+
-
+

+
1 keer

1,8 mio €
€ 100.000
+
nee
nee

+ (deels)
+
+
+

(+)
+
+
+
-
+

+
3 keer

3,2 mio €
€ 175.000
+
ja, in 2 delen
ja

+ (deels)
+
+
+

(+)
+
+
+
-
+

+
� keer

3,3 mio €
€ 200.000
+
ja, in 2 delen
ja

+ (grotendeels)
+
+
+ (deels)

(+)
+
+
+
-
+

+
2 keer

4,0 mio €
€ 152.500
+
ja, in 2 delen
ja

1 Bakkerstraat 2a (Boven)Beekstraat
 - Kerkplein - nieuwe 
haven

2b (Boven)Beekstraat
- Provinciehuis - Rijn

2c (Boven)Beekstraat
- herontwikkeling 
- nieuwe haven

Weging van de tracés
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Uit deze afweging kan worden geconcludeerd dat:

a) Hoofdtracé 2 zoveel mogelijk het historische tracé 
volgt.

b) Daarbinnen tracé 2C de variant is die het meeste 
de historische loop van de beek uit de 1�e eeuw volgt. 

c) Bij elk tracé het beekwater minimaal éénmaal 
moet worden opgepompt om het hoogteverschil 
tussen de De la Reijstraat en het Gele Rijdersplein te 
overbruggen. 

d) De beek dicht langs de gevels aanleggen, zoals het 
vroeger was, geen mogelijkheid is. Het verleggen van 
de grote hoeveelheden kabels en leidingen brengt, 
in onze ogen te, hoge kosten met zich mee. Het zou 
wel een uitdaging zijn bij herontwikkeling het oude 
beeld te reconstrueren. Dit zou goed kunnen in de 
Beekstraat ter hoogte van het politiekantoor waar in 
de nabije toekomst herontwikkeling is voorzien.

e) Tracé 2 in twee fasen (stappen) aangelegd 
kan worden: het deel Gele Rijdersplein 
- St.Catharinaplaats met (tijdelijke) afvoer 
naar de Lauwersgracht en het deel vanaf de 
St.Catharinaplaats. Bij de realisatie van het eerste 
deel kan goed worden aangesloten op de geplande 
definitieve herinrichting van het Gele Rijdersplein. 
Tracé 1 is alleen in één keer aan te leggen.

Land van de Markt, tijdens het ‘living 
statues’ festival
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Op de derde bijeenkomst werd de aanwezigen gevraagd 
hun voorkeur aan te geven voor één van de tracés. Tracé 
2A (Gele rijdersplein – Bovenbeekstraat – Beekstraat 
– langs Stadhuis en Kerkplein naar de nieuwe 
Rijnbooghaven) kreeg overduidelijk de voorkeur.

De gemeente geeft aan dat hun voorkeur uitgaat naar het 
tracé dat het meest aansluit bij het historische tracé, dus 
tracé 2. Van de 3 varianten ging eigenlijk de gemeentelijke 
voorkeur uit naar 2C (over de Markt, door Paradijs naar 
de nieuwe haven), maar op dit moment wordt ingeschat 
dat bij deze variant de beek niet veel zichtbaar zal zijn. Dit 
komt omdat aanwezige bebouwing blijft staan en één van 
de randvoorwaarden is geen gebouwen te slopen. Hierdoor 
geeft ook de gemeente voorkeur aan tracé 2A.

Het waterschap gaat niet voor tracé 2B omdat daar de 
waterkering gekruist moet worden.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een dankwoord van 
wethouder Jansen aan alle groeperingen en Arnhemmers 
die hebben meegedacht met de haalbaarheidsstudie.

Voorkeurstracé
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het nieuwe kerkplein
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