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Huidige Situatie Steenstraat 

 

1. Historie 

De Steenstraat is de oudste en meest gerenommeerde winkelstraat van Arnhem. De naam 

herinnert aan de eerste bestrate straat van de stad. Voor de tweede wereldoorlog de 

belangrijkste straat van Arnhem met meerdere theaters, exclusieve winkels en trams, niet 

voor niets onderdeel van het beroemde monopoliespel. Het was the place to be..  

De stad en ook de Steenstraat werd hard geraakt door Operatie Market Garden. Een groot 

deel van de Steenstraat lag in puin. Het winkelcentrum verschoof vanaf die tijd naar wat nu 

Arnhem City wordt genoemd. De straat en de wijk werden rommelig en geïnfiltreerd met 

criminelen, met als dieptepunt de prostitutie en drugshandel in de jaren 80 en 90. In dit 

verband sprak een RIVM rapport uit 1995 van het Spijkerkwartier als het centrum van de 

drugshandel van Europa. 

Tegenwoordig 

Het huidige aanzicht is niet best. Achter de veelal slecht onderhouden panden gaat van alles 

schuil. Veel kan het daglicht niet verdragen. Het is er hectisch door het drukke verkeer en 

door de shared space gebruik van trottoirs. Er is veel onduidelijkheid inzake parkeren. Er zijn 

heel veel dezelfde zaken, het aantal kwaliteitszaken is beperkt. De drugscriminaliteit  en de 

daaruit voortvloeiende gevolgen zijn duidelijk zichtbaar in de straat.  

Sfeer 

Overdag biedt de straat een multiculturele, levendige, gezellige (vooral aan de oostkant), 

maar ook drukke en gestreste sfeer.  ‘s-avonds en ’s nachts is het onguur en bedreigend. De 

straat is weinig groen. Veel ruimte wordt ingenomen door geparkeerde auto’s en fietsen. Het 

voelt niet altijd veilig. De vele allochtone mannen voor sommige zaken hebben een 

intimiderend effect. De auto’s die parkeren draaien soms met een ruime zwaai over de stoep. 

Het is overal uitkijken geblazen en dat draagt niet bij aan een ontspannen shop gevoel.  

 

2. In cijfers: 

Aantal ondernemingen: 92 

Onderneming met meerwaarde: 50 

Onderneming die onderscheidend zijn/ bijzonder zijn: 35 

Ondernemingen die dubieus zijn: 26 

Opnamemoment: december 2020 (jan van wonderen). 

 

 



3. Situatie Retail 

De straat zit duidelijk op een kantelpunt. Grofweg kun je stellen dat 1/3 van de zaken oké 

zijn, 1/3 geen toegevoegde waarde heeft en 1/3 ronduit als witwaszaken kunnen worden 

gekwalificeerd. Er is een oververtegenwoordiging van telefoonzaken, kappers en 

massagesalons. Daarnaast een groot aanbod ‘supermarkten’. Een verdere toename daarvan 

is zeer onwenselijk. Er is misschien teveel dienstverlening, wat afbreek doet aan de straat als 

winkelstraat. Toch heeft de straat door een aantal uitstekende speciaalzaken op verschillend 

terrein toch een grote aantrekkingskracht. De meerwaarde ten opzichte van de binnenstad is 

de mogelijkheid voor de winkels te parkeren. De meeste retailers zien dat als pluspunt. De 

verwaarlozing van veel panden doet afbreek aan de kwaliteitsbeleving. Sommige stukken van 

de Steenstraat zijn gezellig, doordat de ondernemers zich goed laten zien en veel aandacht 

trekken. Andere delen zijn saai, verwaarloosd, goedkoop.  Een beperkt aantal speciaalzaken 

houdt de straat overeind. De straat heeft een onduidelijk profiel. 

 

4. Situatie Horeca 

De Steenstraat heeft een paar horecazaken met een goede reputatie: Kwon Chow staat 

bekend als een van de beste Chinese restaurants van Gelderland.  Grand Cafe Restaurant 

Metropole bestaat als sinds 1923. De zaak kan 150 gasten tegelijkertijd ontvangen. Clientèle 

zijn hoger opgeleid, met aandacht voor kunst, cultuur en muziek. Een degelijke maar niet 

heel drukke zaak is het Japanse restaurant Mazukaka. De ijssalon Trio is vermaard om zijn 

ambachtelijke Italiaanse IJs.  De Zilte Zeemeermin (visbar) is landelijk bekend.  De meeste 

andere horeca ondernemingen zijn snackbar-achtige zaken voor to-go, met hetzelfde soort 

aanbod van Turkse, Syrische of Afghaanse fastfood. In de periode 2019 – 2021 is dit aantal 

behoorlijk toegenomen. De mogelijke oorzaak is het vergunningenbeleid, dat geen nieuwe 

horeca toestaat, met wel winkels. Via de winkelvergunning breidt het aantal fastfoodzaken 

zich razendsnel uit. Over een langere periode gezien constateren we dat winkels via een 

langzame transformatie veranderen van karakter. Een olijfbar wordt een take-away voor 

fastfood, een bakker wordt take-way en dan restaurant. In de bloemstraat zien we nu na 

weigering van de horecavergunning toch een horecazaak ontstaan door een ‘supermarkt 

inventaris aan de zaak toe te voegen (groente en fruit). De winkel is ingericht met zitplekken, 

uitgebreide fastfoodkaart en een grote coffeebar. Qua sfeer dragen deze zaken niets bij aan 

de kwaliteit en gezelligheid van de straat. Koud Tl licht, grote koelkasten, aquarium-

uitstraling, goedkoop.  

De huidige over aanwezigheid van fastfoodzaken bedient eigenlijk op geen enkele manier de 

wijk. De eenzijdigheid van het aanbod doet geen recht aan de diversiteit en het wereldse 

karakter van het Spijkerkwartier.   

Het hoge aandeel dubieuze horecazaken dupeert de bonafide ondernemingen doordat zij 

een prijsbeleid kunnen voeren die commercieel eigenlijk onmogelijk is.  

 

5. Horeca in cijfers: 

Aantal ondernemingen met horecavergunning: 16 

To go horeca 10 

               waarvan dubieus:   8  



Verblijfshoreca   6 

waarvan dubieus   3 

   

6. Gewenste situatie Steenstraat algemeen 

• De straat dient bovenal gezellig en relaxed te zijn; 

• Daarnaast veilig en schoon; 

• Een grote diversiteit in winkelaanbod; 

• De straat moet een rustige interessante aanloop zijn van het Velperpoort station 

naar Arnhem Centrum en vice versa; 

• De verkeerssituatie moet aangepast worden. Wel bereikbare winkels, maar geen 

chaos;  

• De shared space moet per direct worden opgeheven. Door dit mislukte project  is het 

onmogelijk om op je gemak te winkelen;   

• De straat moet groener. Meer bomen. Meer bloemen. Meer gevelvergroening;  

• De meeste panden en vooral de pui en straataanzicht moeten worden opgeknapt,  

geschilderd en of gerenoveerd;  

• De meeste winkelpuien moeten naar een hogere standaard;. 

• Specifiek toewerken naar  bepaald imago: naast de dagelijkse boodschappen, ook 

kunst, cultuur, mode, horeca en werken  en daar het vergunningenbeleid op 

afstemmen.  

• Belangrijk voor de sfeer en levendigheid is de straat niet te beperken tot alleen 

winkels en horeca, maar ook ruimte geven voor diversiteit: Retail, horeca, wonen, 

kleinschalige vakwerkplaatsen of workshops. Groener. Minder gebruik, meer 

verbruik.  Hierdoor blijft de straat ook s avonds voldoende reuring houden.  

• Om de rode loper naar de stad te zijn moet de straat ‘gezellig en interessant zijn én 

zich onderscheiden. Ook ’s avonds. 

• De straat verdiende door haar status in vervlogen tijden een plek op het 

monopoliespel. Het had een imago dat nog steeds goud waard is en een betere 

toekomst wenselijk maakt. De straat is belangrijk erfgoed van de stad Arnhem. 

 

 

7. Gewenste situatie Retail 

• De ondernemersvereniging Vos spreekt zich uit voor een kwaliteitsimago opgebouwd 

rond speciaalzaken. “de speciaalzakenstraat van Arnhem”. Speciaalzaken zijn winkels 

die zich gespecialiseerd hebben in de verkoop van artikelen op een bepaald 

gebied; het zijn winkel met een specifiek assortiment.  

• Speciaalzaken creëren een interessante en bijzondere ambiance. Ze bieden  een 

beleving en persoonlijke aandacht.  Daardoor zijn consumenten ook bereid een 

hogere prijs te betalen. Een grote focus op speciaal zaken van hoge kwaliteit 

betekent onderscheidend vermogen ten opzichte van het centrum-centrum, waar de 

ketens het beeld bepalen.  

• Dit betekent voor het segment food onder andere: delicatessen, chocoladewinkels, 

groente en fruit, viswinkels en visbars, natuurfoodwinkels, slagerijen, poeliers, 

slijterijen, snoepwinkels, bakkerijen, patisserieën, bio speciaalzaken, ijssalons, noten 

en delicatessen.  



• Dit betekent voor het non food segment onder andere: elektronicawinkels, mode en 

kleding, lingerie, interieur en lifestyle, galeries voor kunst en decoratie, juweliers, 

antiquairs, hobbyspeciaalzaken, fotografie, dierenspeciaalzaak, fietsenwinkel, 

schoenenzaak. boekhandels, kinderboekhandel, boetieks, design en retro, bloemen 

en planten, geluid- design, stripwinkel, speelgoedwinkel, cadeauwinkels, Vitesse-fan 

shop, medische speciaalzaken, opticiens, muziekwinkels, keukenmaterialen. 

• De dienstverlening (kappers, zonnestudio’s, massage en dergelijke) zouden moeten 

worden uit-gefaseerd.  

• De wens is zich te richten op zowel de dagelijkse boodschappen, maar vooral ook op 

mensen die hier graag willen komen winkelen en langer verblijven in een relaxte en 

gezellige ambiance. Sfeer, gezellig, gemakkelijk, leuk, ontspannen, fijn, kwaliteit zijn 

de sleutelwoorden. 

• Dus minder accent op shop & go en meer ook op andere doelgroepen, waaronder 

toeristen. Deze groep langer vast houden, waardoor zij meer geld spenderen in de 

straat (retail en horeca).  

• Door het organiseren van evenementen (en het ruimhartig toestaan daarvan) en het 

bieden van een beleving kan de straat haar imago sterk verbeteren. De openstelling 

van alle zaken op zondag (te beginnen met 1x per maand) kan hier bijvoorbeeld 

stimulerend werken.  

• De status van speciaalzakenstraat  moet worden ontwikkeld onder andere door een 

strak vergunningenbeleid. Mogelijk kan de gemeente ook afdwingen dat een pand 

voor huur of verkoop EERST aan de gemeente moeten worden aangeboden Hierdoor 

moet het eenzijdig aanbod sterk worden teruggebracht ter faveure van interessante 

Retail voor een breed publiek. Professionele begeleiding bij brand-building is zeer 

gewenst.  

 

8. Gewenste kwaliteit/ omschrijving speciaalzaken straat 

• De Steenstraat wil zich profileren door eens sterke focus op speciaalzaken.  

• Wanneer het gaat om food, kunnen zij zich door het imago lokaal, ambachtelijk, 

biologisch en bijzonder.  

• Wanneer het gaat om non food dan moet de Steenstraat de winkelstraat zijn die 

interessant is; waar je iets speciaals en van hoge kwaliteit kunt vinden,  begeleid met 

goed en persoonlijk advies.  

 

9. Gewenste Horeca  

• De ondernemersvereniging VOS spreekt zich uit voor en hoogwaardige kleinschalige 

horeca.  

• Mensen komen naar de meeste horecazaken voor gemak, zorg, aandacht, liefde, 

hulp, een verhaal. En natuurlijk voor lekker eten en drinken. Vers, op smaak, 

origineel, authenticiteit. Een originele kaart. Een leestafel, jezelf zijn. Ambiance, 

sfeer. Persoonlijk contact. De gewenste kwaliteit vind mede vorm in goed 

werkgeverschap; betrokkenheid bij de leefomgeving en het daarnaar handelen; zorg 

en passie voor de gasten en producten, en vooral ook bijdragen aan het collectief 

van ondernemers in de Steenstraat. 

• Het gewenste profiel is:  kwaliteit in eten & drinken in een culturele setting (relatie 

met Spijkerkwartier en Modekwartier). Dat betekent onder andere: restaurants, 



baristabars, brasserieën, bisto’s, ijssalons, crêperies, koffiebars, visbars. Maar niet: 

snackbar, cafetaria, fastfoodrestaurant, automatiek. En natuurlijk geen natte horeca, 

party centrum, discotheek, bardancing. 

• Hoogwaardige Horeca heeft een belangrijke functie voor de bewoners van het 

Spijkerkwartier. Immers, deze wijk is bevolkt met bemiddelde mensen met aandacht 

voor kunst, cultuur en kwaliteit, door kunstenaars en studenten. Daarnaast kan 

hoogwaardige interessante horeca aantrekkingskracht uitoefenen op toeristen, in 

combinatie met een bezoek aan het Spijkerkwartier en Modekwartier. De 

Steenstraat kan op die manier ook bijdragen aan de wens van velen om Arnhem 

aantrekkelijker te maken voor een langer toeristisch verblijf.  

• Een gevarieerd aanbod van horeca ondernemingen van hoge kwaliteit, groot en 

klein,  heeft een positieve invloed op de uitstraling van de straat en zal de veiligheid 

’s avond enorm doen toenemen. Dit betekent dat het aantal To Go zaken drastisch 

moet worden teruggebracht en worden ingenomen door een diversiteit aan 

hoogwaardige restaurants en andere interessante horeca. 

• Het vergunningenbeleid moet de mogelijkheid tot het organiseren van evenementen 

(muziek op de terrassen) makkelijker maken.  

• Overwogen moet worden de beperking van openstelling van de terrassen tot max 

24.00 uur op te heffen en -net als in de binnenstad- uit te breiden naar 0200 uur. 

Latere openingstijden dragen bij aan een levendige straat in de avond en de nacht, 

en daarmee aan een gevoel van veiligheid.     

• De horeca moet worden geëxploiteerd door bonafide ondernemers en onder strak 

toezicht staan van de overheid.  

 

10. Terrassen 

Uitnodigende sfeervolle, smaakvolle, groene, veilige (verkeer!) terrassen in een relaxte sfeer. 

(Dus geen file van auto’s, jakkerende scooters, fietsers en scout mobiels die door de 

terrassen rijden). 

 

11.  Opgelet! Vergunningen Horeca en mogelijke gevaren. 

Op dit moment rust er een moratorium van de gemeente op nieuwe horecaondernemingen 

in de Steenstraat. De achterliggende reden is dat de kwetsbare Steenstraat beschermd moet 

worden tegen malafide (horeca)ondernemers. De wet Bibob wordt sowieso gehanteerd in de 

Steenstraat om integriteitscontroles op ondernemers toe te passen.   

Helaas wordt deze bewaking van ondergraven doordat men wel makkelijk een 

winkelvergunning verkrijgt, die makkelijk transformeren tot een horeca(achtige) 

onderneming. 

 

Je kunt je afvragen of beleid dat tot meer (en betere) horeca moet leiden niet te vroeg komt. 

De straat is er waarschijnlijk nog niet aan toe. De druk van de Turkse gemeenschap (en in 

toenemende mate ook de Afghaanse en Syrische gemeenschap) om zich hier te vestigen is 

zeer groot. Met name de Turkse gemeenschap heeft de intentie om de hele Steenstraat over 

te nemen. Huidige winkeliers worden onder druk gezet om hun huurcontract op te zeggen 

ten faveure van deze groep.  Hoewel het zou helpen om een ondernemer gebonden 

vergunning te verlenen, is het makkelijk om daar onder uit te komen. Er worden stromannen 



ingezet (en dat gebeurt inmiddels veelvuldig) om de onderneming toch te kunnen 

exploiteren. Voor dit grote probleem zal de gemeente een oplossing moeten vinden.  

 

Tenslotte 

Jarenlang is er weggekeken voor de toenemende criminaliteit en de gevolgen daarvan voor de straat. 

Hoewel misschien nog steeds de interessantste straat van Arnhem, verkeert de straat op een 

kantelpunt. Wanneer we nu ingrijpen heeft de straat toekomst. Niets doen heeft het 

tegenovergestelde effect. De straat zal steeds verder afglijden.  Laten we dat met elkaar en met heel 

ons kunnen voorkomen. De straat is cultureel erfgoed en verdient een come back als de leukste 

straat van Arnhem, met opnieuw een plek op het monopolyspel. Steenstraat, Steengoed!  

 

 

 Interessante links horeca en retail  

https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/functies/horeca/bestemmingsplantoets/voorbeelden-

indeling-horeca/ 

https://korte-putstraat.nl/ 

https://www.wyck.nl/nl/shopping/shopping-winkelgebieden/rechtstraat 
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