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Arnhem is een dubbelstad. Aan weerszijden van de
Rijn liggen twee stadsdelen die elkaar qua omvang in
bebouwing en bevolking in evenwicht houden, maar totaal
verschillen van karakter. De landschappelijke onderlegger en
bebouwingsgeschiedenis spelen daarin een voorname rol.
Noord en Zuid worden echter niet alleen stedenbouwkundig
als verschillende entiteiten ervaren, maar ook in sociaalmaatschappelijk opzicht. Met name in Noord wordt vanuit
de hoogte neergekeken op Zuid. Is dat wel terecht? In Noord
zijn immers drie krachtwijken te vinden en in Zuid één. De
grenzen tussen arm en rijk, ‘kak’ en ‘aso’ liggen in Noord zelfs
veel scherper.
Het idee voor het project De Gedeelde Stad ontstond zo’n
twee jaar geleden binnen de gelederen van CASA. Aanleiding
was het rapport Leefbaarheid doorgrond van de Atlas
van Nederlandse gemeenten uit 2007, dat op grond van
statistisch onderzoek onomwonden stelt dat Arnhem kampt
‘met excessieve problemen’. Dit was geen verrassing; al jaren
scoort Arnhem bijzonder hoog op de verkeerde lijstjes. De
resultaten bleken echter niet altijd overeen te komen met
onze eigen empirische bevindingen. Bovendien geven dit soort
onderzoeken geen totaalbeeld omdat zij zich voornamelijk
richten op de probleemgebieden, dat terwijl ‘de groenste
stad van Europa’ ook ‘prachtwijken’ in de meest letterlijke
betekenis van het woord heeft. Onze conclusie was dat het
hoog tijd werd voor een kritisch en creatief zelfonderzoek van
binnenuit.
Daartoe heeft CASA – volgend op de manifestaties Arnhem
am Rhein in 2007 en De Achtertuin van Arnhem in 2008 – op
30 oktober 2009 een workshopdag georganiseerd. Aan de
hand van de thema’s ‘grenzen’, ‘verbindingen’, ‘eenheid’ en
‘diversiteit’ werden de deelnemers – een mix van creatieve
professionals – uitgedaagd om vrijdenkend tot oplossingen
of ingrepen te komen die inspelen op de stedelijke en sociale
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tweedeling van Arnhem. Voorafgaand aan de workshops
zijn de deelnemers door de verschillende wijken van Arnhem
gereden om de tegenstellingen vooral ook zelf te ervaren.
Deze publicatie vormt een verslag van de workshops en
geeft een historische inleiding op het thema. De Alternatieve
Atlas van Arnhem, die speciaal voor dit project is gemaakt,
relativeert de onderzoeken die op statistische gronden
worden gedaan. Fotografe Suzanne Valkenburg bracht voor
ons verschillende Arnhemse woonmilieu’s in beeld. Tot slot
geeft Ton Verstegen een nabeschouwing op het fenomeen ‘de
gedeelde stad’. Ik nodig u uit deze publicatie te lezen en hoop
dat u met ons op inspirerende wijze wilt nadenken over onze
gedeelde stad.
Edwin Verdurmen,
Directeur architectuurcentrum CASA
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Ik houd zo van die donk’re burgerheren/ die langzaam wandelen
over het Velperplein/ In deze koele winterzonneschijn/ de
dominee, de dokter, de notaris/ en ’t klerkje dat vandaag wat
vroeger klaar is. Maar het kan verkeren…
Jan Greshoff, Liefdesverklaring (1928)
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Arnhems belegen bijnaam, ‘Haagje van het Oosten’, roept
een vergeeld beeld op met Greshoffs ‘donk’re burgerheren’ en
dito dames op een nog lommerrijk Velperplein. Desondanks is
Arnhem toch nog altijd een beetje het Haagje van het Oosten,
want het kent evenals Den Haag een scherpe scheiding
tussen arm en rijk. De wortels van deze kloof liggen in de
negentiende eeuw, de eeuw dat Arnhem zijn groei én bloei
doormaakte.
In 1808 gaf koning Lodewijk Napoleon Arnhem als eerste
stad in Nederland toestemming om zijn vestingwallen te
slechten. Hoewel het nog jaren zou duren voor het zover was,
vormde dit het startpunt van een ongekende ontwikkeling:
het aantal inwoners steeg van 10.000 eind achttiende eeuw
tot 15.000 in 1830, 20.000 in 1850 en 25.000 in 1860. In 1880,
wanneer elders in Nederland het urbanisatieproces pas is
begonnen, heeft Arnhem vier keer zoveel inwoners als aan
het begin van de eeuw. De voornaamste oorzaak van deze
explosieve groei was niet de uitbreiding van de handel of het
bestuursapparaat, maar de vestiging van welgestelden, met
name de zogenaamde ‘suikerbaronnen’, die in de koloniën
fortuin hadden gemaakt. Betere verbindingen – waaronder
de aansluiting op het spoorwegnet in 1845 – speelden daarin
natuurlijk een rol, maar vooral bewust beleid. De stad had
met de ontmanteling van de vesting vanaf het begin af
aan de bedoeling deze doelgroep actief aan te trekken. En
met succes, op de Singels en aan de Rijnkade (toen net
opgeleverd) verrezen herenhuizen en stadsvilla’s, rondom de
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stad werden naast de zeventiende-eeuwse buitenplaatsen
nieuwe landgoederen aangelegd. Arnhem werd het ‘Haagje
van het Oosten’, maar achter deze chique façade gingen
armoe en krotwoningen schuil. De bevolkingsgroei was
namelijk niet alleen te danken aan de suikerbaronnen; zij
trokken op hun beurt weer werkzoekenden aan die emplooi
zochten als bouwvakker of dienstmeid. Terwijl er strenge
kwaliteitseisen gesteld werden aan de bebouwing van de
Singels, werden deze nieuwkomers aan hun lot overgelaten,
met als gevolg dat er een ongebreidelde wildgroei plaatsvond.
Berucht was bijvoorbeeld de Langstraat, die de slagader
vormde van een netwerk aan sloppen en stegen. In Een
Eeuw Nederlandse Woning (1941) staat hierover: ‘Te Arnhem,
toenmaals de Nederlandse villastad en het meest geliefde
oort voor plezieruitstapjes, is een lange smalle straat van
nog geen twee meter breed, die op lager niveau ligt dan de
omringenden en alle afvloeiing daarvan ontvangt; vuilnishopen
en excrementen liggen er verspreid en hier bevinden zich
200 ondiepe eenkamerwoningen. Verderop staan huisjes
bij de mestvaalten, de plek waar de drek van de stad wordt
vergaard’. Pas aan het einde van de negentiende eeuw kwam
er aandacht voor en verbetering in de kwaliteit van de
volkswoningbouw. De bloei van Arnhem is dan al voorbij. Na
1880 nam de immigratie van welgestelden af omdat het hier
te stedelijk werd voor fraai wonen in het groen. Toch bleef
Arnhem volharden in het zelfbeeld van luxe woonstad. Om
de stagnatie tegen te gaan werden maatregelen getroffen:
lage gemeentebelasting, culturele voorzieningen en een
groene woonomgeving zouden zorgen voor een gunstig
vestigingsklimaat. Belangrijk daarin was de aankoop van
het landgoed Sonsbeek, die een uitbreiding naar het noorden
mogelijk maakte. Hiermee maakte Arnhem tevens een
spoorsprong. De aansluiting op het spoorwegnet gaf een
impuls, maar toen de lijn in 1856 werd doorgetrokken naar
Duitsland zat er ook een groot nadeel aan; de stad zat nu
ingeklemd tussen de Rijn en de spoordijk die, zoals voorheen
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de stadswallen, een fysieke barrière vormde. Door de nieuwe
stadsuitleg rond park Sonsbeek kwam de spoordijk – tot voor
kort de noordelijke begrenzing van de stad – er middenin
te liggen. Deze ontwikkeling zorgde voor een enorme
mentaliteitsverandering. Met uitzondering van de Velperweg
waaraan villa’s en buitens lagen, werd er aanvankelijk
niet voor welgestelden ‘over het spoor’ gebouwd. Evenals
in andere steden was er een tegenstelling tussen de
arbeiderswijken ‘achter het spoor’ en de meer gemengde
bebouwing aan de zijde van de oude stad. Maar door de
bouw van de Transvaalbuurt en het Burgemeesterskwartier
(1900-1910), beide voor de gegoede burger bestemd, vond
er een demografische verschuiving plaats. De Singels, de
Rijnkade en de negentiende-eeuwse woonwijken werden
door de oorspronkelijk bemiddelde bewoners verruild voor
de nieuwe buurten rond het park. De verlaten herenhuizen
werden gesplitst en door andere bevolkingsgroepen betrokken
of in gebruik genomen als atelier of kantoor. De aanleg van
wijken als het Sonsbeekkwartier en de Braamberg (1910-1920),
de Paasberg, de Hoogkamp en Gulden Bodem (1920-1930)
versterkte deze ontwikkeling.
Het zelfbeeld van villastad in het groen leek misschien
onaantastbaar, maar inmiddels begon de stad te veranderen
door cityvorming en industrialisatie. De immigratiestop van
welgestelden omstreeks 1880 betekende natuurlijk ook het
wegvallen van een welvaartsbron. Gelukkig voor Arnhem
kwamen plaatsen in de omgeving als Velp en Oosterbeek
in deze tijd tot bloei zodat Arnhem zich kon ontwikkelen
tot regionaal verzorgingscentrum voor een gebied met een
koopkrachtige bevolking. Zelfs de industrie – die voorheen
absoluut niet gestimuleerd werd – kreeg steeds meer ruimte.
In 1915 werd het besluit genomen een industrieterrein aan te
leggen in Het Broek. Dankzij dit besluit maakte de Arnhemse
industrie vanaf het midden van de jaren twintig een snelle
groei door. Dit ging gepaard met meer en betere of verbeterde
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Arnhem gezien vanaf het station, circa 1865
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De Weerdjes rond 1900

arbeiderswijken. De diverse woningbouwverenigingen
speelden een belangrijke rol in deze sanering en nieuwbouw.
Eind negentiende eeuw werden de eerste gestructureerde
arbeiderswijken gebouwd, gevolgd door voorbeeldige buurtjes
als het Mussenkwartier en de Van Verschuerwijk. In de
jaren twintig en dertig volgden Het Broek, de Geitenkamp
– letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt in de Nederlandse
sociale woningbouw in die tijd – en last but not least
Malburgen aan de overzijde van de Rijn.
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De riviersprong was feitelijk mogelijk door de bouw van
de Rijnbrug in 1934-35. Malburgen werd daarop enerzijds
ontwikkeld vanuit het verlangen om het landschap ten
noorden van de Schelmseweg te sparen en anderzijds vanuit
het streven om de centrumverschuiving van de binnenstad
naar het Velperplein tot stilstand te brengen. Met Zuid
beoogden de ontwerpers: ‘een ruim aangelegde tuinstad
op grote schaal. Hoogten en laagten, bossen ontbreken hier.
Daarentegen is voor sport en speelvelden, beoefening aller
watersporten, volop aanleiding en gelegenheid. Aangestuurd
moet worden op een complete bevolking, waarin alle lagen
vertegenwoordigd zijn, al zal de hoofdzaak uit arbeiders
bestaan. De groene uiterwaarden en de rivier moeten aan dit
stadsdeel worden gebonden als een landschappelijke zoom.
In het kort, het moet hier goed wonen zijn, zodat het van de
aanvang af het karakter van een kolonie zal ontlopen’.
Vanwege de geringe animo werden Arnhemmers de brug
over gelokt met gratis maanden huur en bedlampjes. De
bebouwing in Zuid kwam echter al snel stil te liggen door de
oorlog. De Rijnbrug, waarvan men ‘gouden bergen’ voor de
stad verwachtte, werd het brandpunt van de Slag om Arnhem
en bracht verwoesting.
Na de bevrijding trok het gemeentebestuur al gauw de
conclusie dat de ramp die de stad getroffen had, tegelijk
onvermoede mogelijkheden tot verbetering schiep. Men
was ervan overtuigd dat de herbouw van de verwoeste
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stad ‘veeleer vernieuwing zou moeten inhouden dan herstel’.
Exit chique woonstad in het groen. Arnhem moest een
moderne stad worden en hier mocht heel wat voor wijken. De
naoorlogse wederopbouw kenmerkt zich door modernistische
architectuur en een stedenbouwkundige opzet die functies
als wonen, werken en winkelen van elkaar scheidde.
Het resultaat waren ‘gestempelde’ wijken met hoog- en
laagbouw, waarin je van de wieg tot het graf kon blijven
wonen. Presikhaaf, de laatste grote uitbreiding in Noord,
is er hét voorbeeld van. Verdere uitbreidingen vonden en
vinden sindsdien voornamelijk plaats in Zuid. Rondom de
oude dorpskern Elden, nog altijd een aparte enclave, verrezen
in de jaren zeventig zogenaamde bloemkoolwijken als
Kronenburg, Vredenburg, Elderveld en De Laar, later gevolgd
door Rijkerswoerd. Dit zijn allemaal ‘exclusieve’ woonwijken
(in die zin dat er bijna uitsluitend gewoond wordt), gericht op
modale gezinnen, met ieder hun eigen sporthal en soms een
eigen winkelcentrum(pje). Deze woonzones worden fysiek
van elkaar gescheiden door forse snel- en uitvalswegen. Met
Schuytgraaf, Arnhems jongste stadsuitleg in de Betuwe,
lijkt een einde te komen aan de groei. Arnhem zit tegen zijn
gemeentegrenzen aan.
Hoe nu verder de eenentwintigste eeuw in? Arnhem is een
dubbelstad. Zoals de tweekoppige adelaar op het Arnhems
stadswapen kijken beide stadsdelen halsstarrig de andere
kant uit. Die twee naar elkaar toebuigen is niet eens zozeer
een stedenbouwkundige opgave alswel een mentale. Arnhem
is immers een gedeelde stad in de dubbele betekenis van
het woord, een stad die misschien verdeeld is maar die alle
Arnhemmers ook met elkaar delen.
Ton Schulte
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Verkeersaders, waterwegen en spoordijken zijn weliswaar
fysieke én mentale, maar vooral ook fictieve grenzen in het
stedelijk veld. Om deze vooronderstelling te bewijzen is het
stadsdeel ten oosten van het centrum geanalyseerd, met
de Eusebiussingel, de Van Muijlwijkstraat, het spoor en de
Rijn als ‘begrenzing’. Een gebied dat bovendien nog eens
doorsneden wordt door de Boulevard Heuvelink en de Johan
de Wittlaan. Uit recent onderzoek van de gemeente blijkt
dat bewoners van de Spijkerbuurt, het Boulevardkwartier
en Het Broek zich hier niet door laten weerhouden. Dankzij
voorzieningen als bijvoorbeeld supermarkten en scholen, die
een sterke aantrekkingskracht hebben en een bovenlokaal
publiek bedienen, vindt de nodige grensoverschrijdende
dynamiek plaats. Leefpatronen laten zich immers niet
inperken. Mensen kiezen hun eigen route en vormen de
informele verbindingen tussen de verschillende wijken en
stadsdelen.
Grenzen vervagen. Dit roept de vraag op wat dan nog de
betekenis van deze grenzen is? Het feit dat de meeste
bewoners er geen acht op slaan maakt deze gebieden helaas
ook veronachtzaamd. Grensgebieden dienen gekoesterd
te worden. Zij zijn immers de koppelstukken tussen de
verschillende wijken en daarmee bij uitstek potentiële
plekken van uitwisseling en confrontatie in het publieke
domein. Deze essentiële kwaliteit komt te weinig tot zijn
recht. De Singels zijn in de negentiende eeuw aangelegd
als ‘wandelingen’ die de binnenstad verbonden met de
‘nieuwbouwwijken’ eromheen. Deze ooit riante parkaanleg
is in de loop van de tijd gedegradeerd tot groenstrook die
voornamelijk wordt gebruikt als hondenpoepveldje. Er staan
weliswaar bankjes, maar afgezien van een enkele zwerver
maakt hier nagenoeg niemand gebruik van. Door meer te
investeren in de ruimtelijke kwaliteit kunnen de Singels zo
weer een interessante ontmoetingsplek worden. Zelfs de
restruimte onder de busoprit van de Nelson Mandelabrug
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heeft dat in zich, ondanks al het asfalt.
Het toevoegen van nieuwe ruimtelijke kwaliteit alleen is
echter niet genoeg om een grensgebied van non-plek tot
publieke ruimte op te waarderen. Essentieel is het strategisch
positioneren van trekkers aan de randen die het verkeer
over en weer bevorderen. De Van Muijlwijkstraat is temeer
zo’n harde fysieke grens omdat deze monofunctioneel is. De
nabijgelegen Steenstraat daarentegen – officieel zelfs de
grens tussen het Spijkerkwartier en de Spoorhoek – wordt
dankzij de veelheid van functies aan weerszijden niet eens als
zodanig ervaren. Hier is de grens gemeenschappelijk bezit.
Het ‘Steenstraatmodel’ – de multifunctionele grens als
succesformule voor een levendige grens – zou ook toegepast
kunnen worden op de Rijn, Arnhems meest fysieke en mentale
grens. In plaats van een haven landinwaarts te graven, wordt
de rivier zelf tot haven door aan beide oevers aanlegsteigers
te plaatsen. Stadsblokken wordt ingericht als stadsstrand
en de Rijnkade als flaneerboulevard. De Rijn komt zo in
het midden te liggen en wordt de aorta van Arnhem. Want
grenzen kunnen de levensaders van de stad zijn!
Deelnemers
Robin Atema, projectleider 100% mode
Roland Kluskens, gemeentelijk beleidsadviseur cultuur
Wendo Kroon, creatief ondernemer
Maarten Verweij, grafisch ontwerper
Daphne van der Wal, landschapsarchitect
Begeleider: Frank Pörtzgen, architect

workshop

verbindingen

GRENSGEBIEDEN
DIENEN GEKOESTERD
TE WORDEN

Trakteren

diversiteit

Workshop Diversiteit

Al jaren wordt in Arnhem – evenals elders – teveel ingezet op
de gemiddelde woonwensen van het modale gezin, terwijl de
gemiddelde Arnhemmer niet bestaat: 23% allochtoon, 46%
alleenstaanden, 11% werkeloos, 20% bejaard = 100% niet
gemiddeld. De huidige samenleving vereist een nieuwe manier
van denken. Onder het motto ‘Trakteren’ wordt ingezet op de
meer specifieke wensen van de verschillende bewonersgroepen.
De aanwezige diversiteit tussen de Arnhemse wijken
vormt het uitgangspunt. Deze dienen hun eigen karakter te
versterken door een bepaalde doelgroep te ‘trakteren’ op extra
voorzieningen. Wonen, werken en cultuur gaan daarbij samen.
Hierdoor krijgt bovendien de lokale economie een extra impuls,
mede door de aantrekkingskracht die iedere buurt genereert op
doelgroepgenoten uit de rest van de stad. Om dit te bereiken
zijn niet zozeer stedenbouwkundige of architectonische
ingrepen vereist, maar veeleer stimulerende maatregelen. Ter
illustratie is een viertal casestudies uitgewerkt.
In Klarendal wonen vanwege het stedelijke en dynamische
karakter al relatief veel alleenstaanden, maar hier zou nog
veel beter op ingespeeld kunnen worden. Alleenstaanden
willen namelijk niet de hele tijd alleen zijn en zoeken
ontmoetingsplekken op het gebied van cultuur, sport en
ontspanning. Het ontwikkelen en uitbouwen van dergelijke
voorzieningen en het bevorderen van eigen initiatief en
ondernemerschap is daarom belangrijk. Een soepeler
regelgeving maakt huiskamerkroegen, maaltijden uit de buurt,
en de thuisbioscoop mogelijk. ‘Gemeenschapspark’ de “Stoute
Linde” biedt alleenstaande buurtgenoten (en belangstellenden
van daarbuiten) alle mogelijkheid om informeel nader tot elkaar
komen. Buurtbewoners kunnen zich daarnaast ook in het zweet
werken in de naaiateliers die het Modekwartier faciliteren.
Werkgelegenheid staat centraal op de Geitenkamp, waar men
met veel werkeloosheid te kampen heeft, met name onder
autochtone jongeren. Deze Young Potentials vormen hier de
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belangrijkste doelgroep. Na een ambachtelijke beroepsopleiding
in werkplaatsen die door aannemers geleid worden, kunnen zij
zich alvast in de praktijk bekwamen door allereerst de eigen
buurt op te knappen. Hierna kan de hele stad van de expertise
van dit Geitenkampgilde profiteren.
Stadsdeel Presikhaaf, dat 40% allochtonen rijk is, wordt klein
Istanbul. Het winkelcentrum, dat nu wordt behuisd door
onbestemde winkelketens, ontwikkelt zich tot een soek vol
oosterse speciaalzaken. Wie de beste baklava van de stad
wil hebben weet eindelijk waar hij terecht kan voor een
breed assortiment. Naast deze markthal verrijst een fraaie
moskee annex theehuis. Het park en de overige openbare
ruimte worden beter ingericht voor intensief buitenverblijf
met barbecuevrijplaatsen, een mobiele buitenbar en tamme
kastanjes als beplanting.
In Elderveld wordt het Bourgondisch leven met een zilveren
randje. De bejaardenflats krijgen een herbestemming als
(zelfvoorzienende) multifunctionele centra waarvoor bewoners
zich op vrijwillige basis kunnen inzetten onder het motto
‘ouderen voor ouderen’. Door de gezamenlijke gaarkeuken is
men bijvoorbeeld niet meer afhankelijk van Tafeltje Dekje.
Het 65+ Uitzendbureau regelt werkplekken aan huis. Actieve
senioren kunnen wat bijverdienen in het callcentrum of
de kinderopvang, waar ‘Opa vertelt’ en zo het collectieve
geheugen van de stad levendig houdt. Pensionados kunnen hun
camper kwijt in de daartoe omgebouwde garageboxen en in
de groenzones krijgt tuinieren ruim baan. Trakteren wordt de
nieuwe norm!
Deelnemers
Frank Donders, projectontwikkelaar
Pascal Donze, landschapsarchitect
Gijs Frencken, gemeentelijk stedenbouwkundige
Sander Niemeyer, projectleider woningcorporatie
Suzanne Valkenburg, beeldend kunstenaar/ fotograaf
Begeleider: Edwin Verdurmen, directeur CASA
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Arnhem heeft een nieuwe identiteit nodig die de eenheid
benadrukt. De term ‘Rijnstad’ – een veelgebruikte slogan
als het gaat om het positioneren van de stad – fixeert zich
teveel op de scheiding tussen Noord en Zuid. Het idee dat de
gedeelde stad als zodanig niet als geheel zou functioneren
krijgt zo teveel nadruk. Bovendien is de rivier weliswaar
de meest fysieke grens, maar zeker niet de enige: van
Noord naar Zuid vormen de stuwwal, de spoorlijn, (de Rijn)
en de Huissense dijk de meest kenmerkende natuurlijke
barrières. De verschillende grote wegen als de Utrechtse-,
Amsterdamse-, Apeldoornse- en Velperweg in Noord en
de Burgemeester Matsersingel, Pleijroute, Batavieren- en
Nijmeegseweg in Zuid delen de stad verder op. Hoewel
deze natuurlijke en infrastructurele grenzen vaak als een
belemmering worden beschouwd, vormen zij daarentegen
één van de grootste ruimtelijke kwaliteiten. Deze opdeling
zorgt juist voor meer eenheid omdat de korrel van de stad
kleiner wordt. Dus hoe meer grenzen hoe meer eenheid! Zo
ontstaat er een patchworkdeken van wijken, buurten en
stadsgedeelten die samen een stedelijk weefsel vormen. Zo
worden grenzen niet langer als barrière ervaren maar als de
unieke verbindingen van verschillende (lokale) identiteiten.
Om dit te stimuleren worden de bestaande barrières
duidelijker gearticuleerd en prominenter in de stad zichtbaar
gemaakt. Samen met nieuw aan te brengen grenzen wordt de
stad verder opgedeeld in nog kleinere segmenten. Allereerst
worden de bestaande oost–west georiënteerde barrières
extra versterkt door een tweede rivierarm aan te leggen,
waardoor Malburgen-eiland onstaat, dat als een île de la cité
midden in de stad ligt. Hiermee wordt het plan van VDVDV
eindelijk werkelijkheid. De infrastructuur wordt onder meer
uitgebreid met een nieuwe centrumring die Noord en Zuid
verbindt en met een spoorlijn van het Centraal Station naar
Arnhem Zuid via het oosten. Speciale aandacht is er ook voor
de trolleybus – Arnhems metropole symbool bij uitstek.

workshop

Workshop eenheid

Zo ontstaat er een patchworkdeken van wijken, buurten en
stadsgedeelten die samen een
stedelijk weefsel vormen

EENHEID

WILDCENTRUM
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MUSEUMKWARTIER

ARTS & DESIGN
CENTRE

VISAFSLAG

MALBURGEN
EILAND

FRUITMARKT

In de toekomst is het
niet meer van belang
of iets in Noord of
Zuid ligt

28

Al deze (nieuwe) grenzen vormen tegelijkertijd een fijnmazig
netwerk van verbindingen naar enkele nieuw te maken centra
waar mensen uit stad en regio naartoe trekken. De klassieke
opvatting van een centrum is hierdoor niet langer meer
van toepassing. De stad kent straks naast de binnenstad,
Presikhaaf, Kronenburg en Gelredome nog meer uitdagende
en locatiespecifieke centra. Deze worden bepaald aan de
hand van de identiteit van Arnhem. Aan de Rijn komt een
visafslag voor verse vis en rivierkreeft, aan de rand van Zuid
een markt met groente en fruit uit de Betuwe en in Noord
een wildcentrum, waar men de vruchten van de Veluwe kan
plukken. Rond de HAN ontwikkelt zich een kenniscentrum
met campus, het MMKA en de academie vormen samen het
Museumkwartier, daarnaast komt er als dependance een Arts
en Designcenter in Zuid.
In de toekomst is het niet meer van belang of iets in Noord
of Zuid ligt. Door de functie wordt een plek interessant om
naar toe te gaan, zoals mensen uit Noord tegenwoordig al
naar de AH-XL in Zuid afreizen en bewoners uit Zuid naar de
binnenstad. Arnhem is immers van ons allemaal. Moge de
netwerkstad zich ontwikkelen tot WeTropolis Arnhem.
Deelnemers
Eline Dekkers, landschapsarchitect
Els van ’t Klooster, beeldend kunstenaar
Sander Luske, productontwerper
Ed Joosting Bunk, landschapsarchitect
Willem Jakobs, architect
Begeleider: Cor Tiemens, architect

workshop

Extra trolleybuslijnen vormen niet alleen fysieke maar ook
figuurlijke verbindingen tussen de Arnhemmers onderling.

Rheingold

verbindingen

Workshop Verbindingen

Arnhem is van nature een gedeelde stad; de geografische
ligging en stedenbouwkundige structuur liggen hieraan
ten grondslag. De Rijn, de Singels, spoordijken, snel- en
uitvalswegen vormen welhaast onoverbrugbare grenzen
of worden althans als zodanig ervaren. Deze obstakels kun
je doorbreken, overkluizen of ondergraven om de diverse
wijken uit hun ‘isolement’ te halen, de vraag is echter of
dat wenselijk is. De kleine omvang van deze enclaves biedt
namelijk geborgenheid én verbondenheid. Dat is een grote
kwaliteit. Identificatie en verbinding vinden immers plaats
op verschillende niveau’s; ‘eigen buurman eerst’, daarop
volgen straat, buurt, stadsdeel en de stad als geheel. Er is dus
een sterke identificatie met de eigen wijk, maar men noemt
zichzelf wel Arnhemmer. Identificatie met de stad staat
of valt met een duidelijke identiteit. Wat dat betreft heeft
Arnhem een aantal sterke dragers binnen zijn gelederen.
Het Nederlands Openluchtmuseum en Burgers’ Zoo in Noord
zijn attracties van (inter)nationaal niveau, Park Sonsbeek
en de binnenstad vormen het onbetwiste hart en tot slot
staat in Zuid het Gelredome, waar naast Vitesse grootheden
van formaat spelen als Bruce Springsteen en Britney
Spears. Genoeg dus om trots op te zijn! Toch ligt er nog een
(verborgen) schat voor het oprapen: de Rijn.
Wie de plattegrond van Arnhem bekijkt, ziet eigenlijk
een zandloper. Stadsblokken vormt de taille waar Noord
en Zuid samenkomen en door Frost- en Mandelabrug
met elkaar worden verbonden. De ontmoeting tussen
beide stadsdelen concentreert zich dus eigenlijk op een
heel klein gebied. Wat dat betreft is het geen wonder dat
Noord en Zuid als twee verschillende entiteiten worden
ervaren en met de rug naar elkaar toeleven. Om dat te
veranderen is een mentaliteitsomslag nodig: de Rijn dient
niet langer als natuurlijke barrière opgevat te worden maar
als verbindingsweg. Door middel van een nieuwe natte
infrastructuur – te denken is aan vaporetto’s of watertaxi’s
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met halteplaatsen aan beide oevers – worden tot dusver
veronachtzaamde gebieden aan weerszijden ontsloten.
Meinerswijk kan zich dankzij deze betere bereikbaarheid
eindelijk ontwikkelen tot het gewenste Central Park want
dat komt zo, nog meer dan Sonsbeek, midden in de stad
te liggen. De industriegebieden in Het Broek en de Kleefse
Waard lenen zich op den duur voor hip wonen aan het water
met een mix aan cultuur en horeca. De oevers ertegenover
worden ’s zomers stadsstrand. Stadsblokken neemt in dit
alles een speciale plaats in en moet als stepping stone tussen
binnenstad en Gelredome een schakel gaan vormen in het
snoer van identiteitsdragers. Daartoe dient Stadsblokken
een magneetfunctie te vervullen, waarbij wordt gedacht aan
een ‘stadsarena’, waarin wijken met elkaar battlen als in de
Sienese Palio. Andere optie is een dependance van Burgers’
Zoo. De drugsboot (toch al in zebrakostuum) kan daar dan als
luxerestaurant een nieuwe ligplaats krijgen.
Kortom: verbreed het huidige minimale raakvlak tussen Noord
en Zuid over de gehele rivierzone en beide stadsdelen zullen
natuurlijk samenvloeien. Door haar ‘Rheingold’ te verzilveren
wacht de stad een gouden toekomst.
Deelnemers
Julius van der Vaart, kunstenaar/ontwerper
Marlies van der Maarel, gemeentelijk stedenbouwkundige
Dirk Claessens, grafisch ontwerper
Marco de Wilde, corporatiedirecteur
Elske Revelman de Vries, kunstenaar/ontwerper
Begeleider: Ton Schulte, kunsthistoricus

workshop

Door haar ‘Rheingold’
te verzilveren wacht
de stad een gouden
toekomst

verbindingen

de Rijn dient niet langer
als natuurlijke barrière
opgevat te worden maar
als verbindingsweg
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HIP WONEN

LUXE RESTAURANT

STADSARENA
BURGERS’ ZOO

CENTRAL PARK
MEINERSWIJK

CITYBEACH

DE ALTERNATIEVE
ATLAS VAN ARNHEM
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In het kader van het onderzoek naar de gedeelde stad
heeft CASA de Alternatieve Atlas van Arnhem ontwikkeld.
Aanleiding vormde de discussie over Arnhem als dubbelstad,
waarin de Rijn niet alleen als de scheiding tussen twee
stedenbouwkundig verschillende entiteiten wordt ervaren,
maar ook als scheidslijn in sociaal-maatschappelijk opzicht.
Het is de vraag of dat wel terecht is. Komen de breuklijnen
in de stad overeen met de mental maps van de bewoners of
blijken deze tegenstellingen wel mee te vallen?
Aanleiding vormde ook het rapport Leefbaarheid doorgrond
van de Atlas van Nederlandse gemeenten, waarin de
(on)leefbaarheid van Arnhem in kaart is gebracht. Waar
worden deze rapporten op gebaseerd en kloppen deze met
de beleving van de bewoners? Zo is Arnhem volgens de
cijfers onveiliger dan Amsterdam, maar als je weet dat in de
criminaliteitscijfers van Arnhem de fietsendiefstallen worden
meegerekend en in die van Amsterdam niet, dan komt dat
onveilige beeld toch in een ander daglicht te staan.
Voor de Alternatieve Atlas van Arnhem zijn allerhande data
verzameld om ook een ander beeld van de stad te geven. Deze
data kunnen op verschillende manieren worden gelezen en
geïnterpreteerd waardoor de grenzen en breuklijnen in de stad
steeds anders komen te liggen.Door data-lagen over elkaar
heen te plaatsen en te combineren ontstaan er onverwachte
inzichten, verbanden en mogelijkheden. Enkele voorbeelden.
Als eerste nemen we de manicure- en beautysalons. Op de
mental map van menig Arnhemmer zal men deze vooral in
de sociaal zwakkere wijken aantreffen maar uit de data komt
naar voren dat deze bedrijven vrij willekeurig over de stad
verspreid zijn. Wanneer men de regenvalkaart van de stad
echter in ogenschouw neemt, is niets minder waar: dan valt
op dat deze salons voor het merendeel te vinden zijn in de
droge gebieden van de stad…

ALTERNATIEVE ATLAS

It’s all in the eye of the beholder

VAN ARNHEM

manicure- en beautysalons & regenval

aangifte ernstige geweldsdelicten
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verkiezingen - lijst jaspers

verkiezingen - zuid centraal

medische voorzieningen - consultatieburo’s

Bevolking - overig niet westers

bedrijfssector - winning van delfstoffen
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ALTERNATIEVE ATLAS

wet werk en bijstand

Een ander voorbeeld: de aangiftes van ernstige
geweldsdelicten. Deze concentreren zich met name in
het centrumgebied. Dat lijkt met de aanwezigheid van de
uitgaansgelegenheden in hetzelfde gebied een verklaarbaar
fenomeen, maar als je dan ook ziet dat daar eveneens de
grootste aanhang van Lijst Jaspers te vinden is, zou je zomaar
andere verbanden kunnen gaan leggen.

VAN ARNHEM

En wat te denken van het Zuid-Centraal bolwerk Elden.
Volgens de statistieken wordt daar feitelijk geen gebruik
gemaakt van uitkeringen in het kader van de wet Werk en
Bijstand. Misschien is het voor de stad het beste als de
wethouder van economische zaken uit deze partij komt. Maar
dat er in Elden geen consultatiebureaus zijn doet dan weer
vrezen voor de toekomst van de partij.
Het bodemgebruik in Malburgen-West blijkt volgens de data
onder landbouw te vallen. Dat lijkt op het eerste gezicht
vreemd, maar wanneer uit de cijfers ook blijkt dat in dit
gebied de meeste niet-westerse allochtonen wonen lijkt,
een en ander toch verklaarbaar doordat deze mensen graag
in de tuin of op het balkon hun eigen kruiden en specerijen
verbouwen. Al is het gegeven dat Meinerswijk ook onder dit
gebied valt wellicht mede bepalend hiervoor…
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Tot slot is door een frisse kijk op de feiten ook duidelijk
waarom het college van B&W zo graag de haven in de stad
wil hebben; de winning van delfstoffen vindt volgens de
statistieken enkel en alleen plaats in het centrumgebied.
Arnhem heeft goud in handen.....je moet het alleen willen
zien!
								
Peter Groot & Cor Tiemens
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Je kunt een getal delen door twee, maar ook een ervaring
delen met een ander. Met delen kun je twee kanten op:
van verdeeld naar gedeeld en andersom. Dat laatste zien
sociologen wereldwijd gebeuren. Mensen worden in de
hedendaagse metropool - of die nu Nairobi heet of Parijs steeds meer op zichzelf teruggeworpen. Er ontstaan failed
neighbourhoods, mislukte wijken waar de verschillende
bevolkingsgroepen niets meer met elkaar te maken willen
hebben. Niks eenheid in verscheidenheid. Iedereen leeft in zijn
eigen sociale wereld. Nieuwkomers trekken niet meer naar
de stad om werk te vinden, maar op zoek naar mensen zoals
zijzelf. De armen bij de armen, de migranten bij de migranten,
de rijken bij de rijken. Samenleven is geen kwestie meer van
het delen van ervaringen maar het effectief organiseren van
de onderlinge afstand.
Dat zijn inktzwarte toekomstbeelden, ver weg van Nederland,
laat staan Arnhem. Toch? Hier heerst nog optimisme en
de vaste wil de andere kant op te gaan: van verdeeld naar
gedeeld. Zie de PvdA-nota: Verdeeld verleden, gedeelde
toekomst. Het moet volgens de partij gedaan zijn met het
inslikken van kritiek op culturen en religies omwille van de
tolerantie. De PvdA wil met kracht een gedeelde cultuur
opleggen aan alle burgers. Het laat zich raden welke cultuur
dat is.
Met kracht een cultuur opleggen, kan dat? In Arnhem werd
een paar jaar terug met kracht een voetbalcultuur opgelegd.
De gemeenteraad werd zwaar onder druk gezet om een schuld
van Vitesse van 11,5 miljoen te saneren. De ene helft van de
bevolking juichte, de andere helft vloekte. Vitesse voetbalt
verder, maar de verdeeldheid is gebleven. Bij de slepende
kwestie van de Rijnbooghaven speelt iets soortgelijks,
maar anders. Volgens deskundigen houden in Arnhem de
ambitieuzen en de behoudenden elkaar in een houdgreep. Dus
als de ene helft van de bevolking een haven wil zegt de andere
helft, dat nooit! Toch zouden beide kampen worden gedreven
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door eenzelfde liefde voor de stad. Wat ze delen is het oude
beeld van Arnhem Pronkstad. Maar dat is een beeld met een
barst! Want de pronkstad is feitelijk een coulissestad waar de
armoede is verstopt achter pronkgevels.
De breuk verdeeld/gedeeld wordt in de netwerkstad een
repeterende breuk. Het overzichtelijke beeld met de Rijn
als deelstreep is aan het verdwijnen. Ooit spiegelden noord
en zuid zich aan elkaar. Maar geleidelijk keert de zuidelijke
helft zich af zoals in het schilderij van Magritte, De verboden
reproductie. Een man ziet zichzelf in de spiegel op de rug.
Zuid zal zich net als Nijmegen-Noord steeds meer richten
op het middengebied. De overkantwijken van Rijnsprong en
Waalsprong scharen zich in het nieuwe stedelijk veld. De
bewoners zitten overal dichtbij, als ze tenminste een auto
hebben. Ze verplaatsen zich van plek naar plek in dit veld, hun
aandacht verdelend tussen gezin, werk, familie, vrienden,
school, kroeg, schouwburg, sportclub en winkelcentrum.
Deze bewegingen zorgen ervoor dat er plaatsen en nietplaatsen ontstaan waar men elkaar treffen of juist mijden
kan; een archipel van enclaves. In die enclaves ontmoet men
uitsluitend soortgenoten. De bewoners van de netwerkstad
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lijken vooral op zoek naar een leven zonder vreemden.
Veiligheid en voorspelbaarheid staan voorop. Maar het publiek
domein zou niet publiek zijn als het ook niet tegemoetkwam
aan de menselijke nieuwsgierigheid. Publiek domein moeten
we niet opvatten als een bepaalde plek maar als een ervaring:
‘de gezochte ervaring van andere werelden’. De interessantste
publieke ervaringen doe je op in aanraking met andere
stammen dan die waar je zelf toe behoort. De interessantste
publieke ruimte is de liminal space, de grenservaring, waar
het vertrouwde raakt aan het vreemde.
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De grenservaring is dus het ervaren van verschil. Dit verschil
laat zich niet plannen, het komt op in het gebruik. Het
Spijkerkwartier is een wijk waar ooit gezinnen, gastarbeiders,
studenten en hoeren eendrachtig langs elkaar heen leefden.
Dat is stedelijkheid, op de grens van gedeeld/verdeeld, in
wankel evenwicht. Handhaven van dat evenwicht vraagt om
zorgvuldig onderhoud, zeker ook van de kant van de overheid.
En daar ontbrak het de laatste decennia aan, men liet alles
op zijn beloop. Zo kon in het Spijkerkwartier het aantal
ramen stijgen tot ver boven het toegestane aantal. Juist dat
maakte de geesten rijp voor rigoureuze uitbanning van de
prostitutie. Misschien was het aardiger geweest wanneer ze
in bescheiden en gecontroleerde vorm was gehandhaafd.
Een ander voorbeeld. Door onachtzaamheid konden
de Hommelsestraat en Hommelseweg sluipenderwijs
verloederen. En dat maakte de geesten rijp voor radicale
ingrepen: de vestiging van een modekwartier en van
restaurant Goed. Prachtig, maar het blijven enclaves, ook
in de ogen van de buitenstaanders: de Klarendallers en de
allochtonen. En al die keurige smaakvolle winkeltjes, wordt
dat op den duur ook niet saai? Beter zou zijn wanneer ook hier
alles wat door elkaar liep. Maar dat lukt alleen met strenge en
vasthoudende aandacht.
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De interessantste
publieke ruimte is
de liminal space, de
grenservaring, waar
het vertrouwde raakt
aan het vreemde.
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De Steenstraat is een liminal space bij uitstek.
Stedenbouwkundigen noemden dat vroeger een
integratiecorridor: een doorgaande (stads)weg, die tegelijk
rijkelijk wordt gevoed vanuit de achterliggende wijken. Het
begrip verdient het te worden afgestoft in deze tijden van
wankele integratie. In zo’n corridor wordt zonder moralisme
dagelijks de integratie in praktijk gebracht. Dat heeft niets te
maken met ontmoeten. De opvatting van het publieke domein
als plaats van ontmoeting is zelfs de grootste hinderpaal
voor het ontstaan ervan. De Steenstraat biedt de ruimte
voor een beschaafde onverschilligheid, een onderkoelde
afstandelijkheid. Hetzelfde geldt voor het Velperplein met de
nieuwe plekken rond supermarkt Plus, KFC, V&D, Kijkshop
en de bushaltes. Hier is de jeugd op intuïtieve, vreedzaam/
agressieve wijze op zoek naar de ervaring van andere
werelden. De allochtone jongeren en de winkelende burger
hebben, lijkt het, geen oog voor elkaar. Reken maar dat
men elkaar scherp in de gaten houdt. Men organiseert de
onderlinge afstand én nieuwsgierigheid. Het is een dubbeltje
op zijn kant. Wordt het delen of delen?
Ton Verstegen
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Colofon
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