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SUR PLACE

VOORWOORD

EDWIN VERDURMEN

Het woord crisis heeft in het dagelijks gebruik een
negatieve lading. De term is van oorsprong echter
neutraal en stamt af van het oud Griekse werkwoord
‘krinomai’ met de betekenissen scheiden, schiften,
beslissen, beslechten, richten, onderscheiden en
oordelen. Zo bezien is een crisis een ‘moment van
de waarheid’, waarop een beslissing moet worden
genomen die van grote invloed is op de toekomst.
Arnhem bevindt zich in een cruciaal tijdsgewricht.
De wereld is veranderd en de tijden van oneindige
groei zijn voorbij. Hoe gaan we om met onze stad
in deze periode van bezuinigingen en recessie?
Er moeten moeilijke keuzes worden gemaakt en
nieuwe doelen gesteld die gericht zijn op een
duurzame stedelijke en landschappelijke omgeving.

Vorig jaar heeft CASA het jaarcahier De Gordiaanse
Knoop uitgegeven. Eén van de uitkomsten van
de daarin opgenomen interviews was dat grote
Arnhemse bouwprojecten moeizaam van de grond
komen doordat de stad verdeeld is in ‘remmers en
fietsers’, die elkaar in een houdgreep houden.
Maar zitten we als stad niet eerder in een sur
place, om maar even in wielertermen te blijven?
De renner in sur place lijkt stil te staan, maar het
is een dynamische stilstand. Hij balanceert in
opperste concentratie en met grote inspanning om
een strategische positie in te nemen en niet om te
vallen. Tijdens de sur place wordt het juiste moment
afgewacht en de koers uitgestippeld.
In deze publicatie laten we zes experts aan het
woord. Deze zijn geïnterviewd in samenwerking
met Marco Bouwman van dagblad De Gelderlander.
Zij hebben een visie op de toekomst die uitgaat
van ingrijpende verandering, herbezinning en
focus op duurzaamheid. Wat ging er fout de laatste
jaren en hoe kunnen we het beste de draad weer
oppakken? Waar liggen de prioriteiten als het gaat
om de ruimtelijke ontwikkeling van Arnhem?
Wat zijn de kwaliteiten die we moeten koesteren
en hoe betrekken we burgers en experts bij het
denken over de stad? Rudy Stroink, Gerrit Breeman,
Gerard Marlet, Ton Verstegen, Roy van Dalm en
Arnold Heertje zullen deze en nog veel meer vragen
beantwoorden. Ook zullen we in dit jaarcahier kort
terugblikken op 2010 en enkele goede voornemens
voor 2011 definiëren.
Met deze publicatie wil CASA prikkelen en
inspireren bij het nadenken over het toekomstige
Arnhem. Ik wens u dan ook veel leesplezier toe en
hoop u te mogen ontmoeten tijdens onze CASAactiviteiten in 2011.
Edwin Verdurmen
Directeur architectuurcentrum CASA

CASA-projectbureau (vlnr): Ton Schulte , Edwin Verdurmen,
& Inge Stevens. Foto: Niek Michel

3

CASA CAHIER 2010 / 2011

SUR PLACE

Foto: Niek Michel

JANUARI

BEHOUD OF
ONTWIKKELING
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Het waren nu eens niet de grote slepende bouwprojecten als Rijnboog of Arnhem Centraal die
de gemoederen in de stad bezighielden, maar de
voormalige delicatessenzaak Noach. Het bericht
dat vastgoedondernemer Engelsing de gebogen
etalage van het karakteristieke Jugendstilpand
wilde vervangen door ‘een vlakke winkelpui met
een centrale entree’ om boven appartementen
te kunnen realiseren, zorgde voor een storm van
protest uit de gehele stad. Monumentenridders
en betrokken Arnhemmers trokken gelijk op om
de gevel te behouden, die volgens deskundigen
wellicht door niemand minder dan de Arnhemse
architect Willem Diehl ontworpen zou zijn. Tegen
het nadrukkelijk advies van de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed, de Welstands- en monumenten
commissie en de eigen erfgoedambtenaren in
hadden burgemeester en wethouders echter al
hun fiat gegeven. ‘Het pand kan dan toegankelijk
worden voor rolstoelers’, alsdus wethouder Cees
Jansen. Toch besloot het college op het allerlaatste
moment de procedure stop te zetten die het pand
zijn status als monument zou ontnemen. Inmiddels
is de gevel gerestaureerd en de winkel in gebruik
als modezaak.

TERUGBLIK

2010

Foto: Niek Michel

FEBRUARI

DE TOREN VAN
ZESTIG MILJOEN

‘Nieuwe façade voor de Eusebiuskerk’ kopte De
Gelderlander op 17 februari. Daags erna presenteerde Marcel te Brake van bureau Diep Arnhem
zijn steigerdoekontwerp in Showroom Arnhem
voor een gemêleerd CASA-publiek. Daarvoor had
restauratiearchitect Erik-Jan Brans al uit de doeken gedaan dat de toren er minder beroerd voor
staat dan eerder werd aangenomen: bij de lantaarn
is slechts 2 tot 3% van het tufsteen aan vervanging
toe, de problemen zitten vooral bij de onderste
twee geledingen en de tufsteen zelf, die van nature
veel vocht opneemt met uitzetting en krimp tot
gevolg. Verrassend was dat Brans er tijdens de
gevelinspectie achterkwam dat de tufstenen huid
– in tegenstelling tot wat de bestektekeningen
doen geloven – helemaal niet verankerd is in de
draagconstructie van de toren! Deze ontdekking
past wel in het beeld van de Wederopbouw waarbij
men haastig het verleden achter zich wilde laten.
In april werd duidelijk dat dit de stad nog een hele
tijd blijft achtervolgen; de totale restauratie zal
zo’n tien jaar en 60 miljoen euro kosten, een paar
miljoen goedkoper dan het Paleis op de Dam.
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MAAK DUIDELIJK
WAARÓM IETS
GEBEURD.
Foto: David van Dam
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INTERVIEW

ARNOLD HEERTJE

Professor Arnold Heertje
woonde jarenlang in de
Arnhemse wijk Paasberg,
en hoewel hij de stad al jong
verliet, neemt Arnhem nog
altijd een speciaal plekje
in. “Maak van Rijnboog een
duurzaam project.”

Het doel van interviewreeks De Gordiaanse
Knoop was de problemen in Arnhem met grote
bouwprojecten in kaart te brengen. Een c
 onclusie
was dat er verdeeldheid in de stad heerst over de
ontwikkelingen voor de toekomst. Nu zoeken we
naar oplossingen. Hoe krijgt Arnhem de neuzen
dezelfde kant op?
“Eigenlijk is dit geen puur Arnhems probleem.
Kijk bijvoorbeeld naar de aanleg van de Hoge
snelheidslijn en de Noord-Zuidlijn in Amsterdam.
Als de plannenmakers het mochten overdoen,
zouden ze er niet meer aan beginnen. Het probleem is dat dergelijke projecten van start gaan
zonder dat er kennis is over de uitvoering, de
kosten en organisatie.
Hoe moet het dan beter? De betekenis van die
projecten voor de mens, voor nu en voor later,
moet voorop staan. Uiteindelijk is alles wat
we doen ondergeschikt aan de behoeften van
mensen. Neem nou de nieuwbouw van kantoren
terwijl er heel veel bedrijfsgebouwen leeg staan.
Dat is alleen interessant voor de partij die er geld
aan verdiend. Het argument dat dat goed is voor
de werkgelegenheid is onzin. Het gaat niet om
werkgelegenheid, het gaat om zínvolle werk
gelegenheid. Om die reden zouden we eigenlijk
alle woningen in Nederland moeten renoveren, in
het kader van de duurzaamheid. Je moet zorgen
dat die verbinding er is. Wat is de betekenis, wat
is het belang van het nieuwe station voor mensen
in Arnhem en daarbuiten, dát moet je zichtbaar
kunnen maken. Dat geldt ook voor het plan dat
er was om in Rijnboog een haven te maken. Als je
duidelijk kunt maken waaróm iets gebeurt, kun
je de neuzen dezelfde kant op krijgen. Nu is het
vaak zo dat de burger geen benul heeft, al heeft
die er misschien wel belang bij. De hele discussie
rond de haven is een teken dat je moet oppassen
dat je als gemeente niet de verbinding met de
burger verliest.
Het tweede belangrijke punt is dat de samenleving
steeds meer gefragmenteerd, verkokerd, versplinterd en gebureaucratiseerd is. En die ontwikkeling
gaat door. Er komen steeds meer specialisten. Dat
heeft in principe grote voordelen, maar kent ook
fundamentele nadelen. Het overzicht gaat verloren
en de verschillende schakels in een proces verliezen hun samenhang. Als zo’n groot project op de
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agenda wordt gezet, zijn er veel specialisten. Maar
gaan de verschillende onderdelen langs elkaar
heen of zelfs tegen elkaar in werken dan gebeuren
er in de uitvoering de meest ongelukkige dingen.
Voor de bevolking is het heel eenvoudig. Die zegt:
‘We hebben een goed station nodig’. Wat gebeurt
er vervolgens? Er onstaat een heel gecompliceerd
project. Er gebeurt van alles. De een doet dit, de
ander dat... Het zijn allemaal losse onderdelen,
maar het overkoepelende antwoord op de vraag
van de burger ontbreekt. Die burger wil gewoon
een goed station.
Wat er in de samenleving gebeurt is over de hele
linie ongelofelijk gecompliceerd. We werken elkaar
tegen. Het leidt tot dehumanisering. De m
 ensen
om wie het zou moeten gaan, zijn uit beeld
verdwenen. Niemand heeft het meer over wat de
burger wil.”
De samenleving heeft de overheid in het leven
geroepen om de dingen te doen die ze zelf niet
kan, maar – zoals een van de andere geïnterviewden ook zei – het lijkt er soms op of de overheid
er vooral voor zichzelf zit.
“De overheid is een doel op zichzelf geworden.
Mensen die er werken zijn vooral bezig om zichzelf
aan het werk te houden. Neem nou als voorbeeld
de UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, red.). Die heeft als taak werklozen weer aan
het werk te krijgen, maar heeft als instantie juist
beláng bij werkloosheid.
Er zit een ‘kwaadaardig’ element in fragmentatie
en bureaucratisering. Iedereen kan dan wel zijn
deeltaken naar behoren uitvoeren, maar het succes
wordt uiteindelijk gemeten aan de winstgevendheid van het product en de tevredenheid van de
ontvanger. Door lange, vertakte processen is dat
echter uit beeld verdwenen.”
Hoe kom je erachter wat de behoefte van een
stad is?
“Daarvoor dient de democratie. Daarin kunnen
burgers tot uitdrukking brengen hoe ze over
bepaalde dingen denken. Alleen, het gebruikelijke
politieke proces is ongeschikt om deze problemen
werkelijk goed op te lossen. Globale programma’s,
opvattingen en feiten veranderen. Het traditionele
politieke proces voldoet daardoor niet meer. Het is
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wel noodzakelijk, maar het is niet voldoende.
Politici zullen in het kader van dit soort vraagstukken begrip moeten hebben voor de opvattingen en
voorkeuren van burgers. Veel politici vinden dat
ze daar niets mee te maken hebben; zij zijn immers gekozen en aangesteld om namens de burger
keuzes te maken. Zij werpen zich op als de vertalers van hetgeen de burger wil, maar daar zit vaak
een enorme ruis in. In de praktijk besluit iemand
vanachter zijn bureau dat in een bepaalde straat
alle bomen moeten worden omgezaagd omdat dat
goedkoper is dan onderhoud. Maar niemand vraagt
de mensen in die straat iets. Ja, dan komen burgers
in opstand.”
Dan heb je het dus over de tegenstelling individueel belang ten opzichte van algemeen belang.
“Ja, maar dat algemeen belang moet je duidelijk
maken, transparant maken. We leven niet in het
paradijs. Er moeten altijd afwegingen worden
gemaakt en die moet je zichtbaar maken. De PvdA,
mijn eigen partij, is daar buitengewoon slecht in.
De SP zit veel dichter op de bevolking en weet beter
wat er leeft.
Ik kies zelf altijd partij voor de burgers, en bijna
altijd boek ik daar succes mee, zoals bij Hart voor
Dieren. De burgerij kwam daar zelf met plannen,
beter doordachte plannen dan die van de ambtenarij, zoals wel vaker. Ook dat komt door die verkokering waar ik het eerder over had. Daar kan geen
goed integraal plan uit ontstaan.
Als burgers waarde hechten aan zoveel mogelijk
behoud van de historische omgeving en milieu en
een natuurlijke omgeving belangrijk vinden, dan
is dat heel redelijk. Dat wil niet zeggen dat elk
project op die punten beslist moet worden, maar
ze moeten wel worden meegewogen, ook al kan de
waarde niet in geld worden uitgedrukt.
Het politieke proces kan daar onvoldoende op
inspelen. Vandaar dat je al die belangengroepen
ziet. De burger wil gehoord worden. De gevestigde
democratie houdt dat af, die houdt geen rekening
mee met wat ik noem ‘informele democratie’.”

INTERVIEW

ARNOLD HEERTJE

DAT OVERHEDEN DIENEND ZIJN,
IS UIT BEELD. DE OVERHEID IS EEN
DOEL OP ZICHZELF GEWORDEN

Hoe zou je dat dan wel moeten aanpakken?
“Naarmate de materiële welvaart toeneemt, realiseert de bevolking zich steeds meer dat bepaalde
niet reproduceerbare, waardevolle goederen onvervangbaar zijn. Als we dingen willen verbeteren,
moeten we daar rekening mee houden. Allereerst
moet er meer aandacht komen voor het totaaloverzicht, we moeten terug naar de mens, terug
naar de basis en processen moeten zoveel mogelijk
transparant zijn.
Het zijn allemaal open deuren, maar deze beginselen zijn we helemaal uit het oog verloren. We
moeten een antwoord hebben op fragmentatie.
Mensen beroepen zich nu op regels en procedures
om verantwoordelijkheid op elkaar af te schuiven.
Uiteindelijk is de vraag: is datgene wat we met
elkaar doen goed voor de burgerij?
Als het gaat om transparantie: in Groningen
mogen raadsleden en statenleden niet praten over
de projecten Meerstad en Blauwestad. De burgers
worden daar structureel buiten gehouden. Transparantie ontbreekt dan volkomen en daarmee
organiseer je ook niet de kennis om zo’n project
tot een goed einde te brengen.
Eerst en vooral moet je de mensen om wie het gaat
informeren en betrokken maken. Ik weet niet hoe
erg dat in Arnhem is, maar er heerst in Nederland
een cultuur om dingen onder de pet te houden –
vooral mannen doen dat overigens. Terwijl je door
transparantie betrokkenheid kunt organiseren.
Processen worden daardoor ook weer menselijk en
je doorbreekt de fragmentatie.”
Wat veroorzaakt eigenlijk die versnippering?
“Daar beginnen we in het onderwijs al mee. Het
niveau is momenteel desastreus. Als kinderen
twaalf, dertien jaar zijn moeten ze al profielen
kiezen. Dát is fragmentatie, dat is mensen in een
hoek duwen waar ze niet meer uit komen. Vanuit
het geheel gedacht, is dat desastreus; mensen
praten niet meer met elkaar. Ik weet precies wat
ik allemaal niet weet. Maar omdat ik heel lang een
breed georiënteerde opleiding heb gehad, kan ik
zeggen: ‘Dat weet ik niet, daarvoor moet je bij die
en die zijn’. Ik ken mensen van andere disciplines.
Ik hoop dat we weer een slag maken naar kwali
tatief onderwijs.”

Wat kun je, behalve door het onderwijs te verbeteren, nog meer doen aan die gefragmenteerde
samenleving?
“Als het gaat om versnippering doordat mensen
maar een deel van de kennis hebben, kan informatietechnologie uitkomst bieden. Je kunt informatie
heel goed bij elkaar brengen met computer
technologie. Door alle relevante informatie te
bundelen, kun je fouten voorkomen, zoals bij het
Ministerie van Onderwijs, waar twee afdelingen
zich met het kleuteronderwijs bezig hielden zonder dat ze dit van elkaar wisten.”
Waar zou voor Arnhem nu de prioriteit moeten
liggen? Hoe kom je bijvoorbeeld voor Rijnboog
tot een plan dat breed gedragen wordt?
“Je moet beginnen bij de burger en je moet
proberen niet te ver verwijderd te raken van je oorspronkelijke doel. In Nederland dreigt alles voortdurend uit te dijen. En dat wekt vermoedelijk ook
irritatie op, nog afgezien van de enorme kosten
waarmee dat gepaard gaat en de toenemende kans
op blunders doordat alles steeds complexer wordt.
Hoe eenvoudiger hoe beter zou ik zeggen. Eenvoud
is het kenmerk van het ware.
Je zou de burger een aantal alternatieven kunnen
voorleggen. Dat levert in ieder geval informatie
op en betrokkenheid. Als je een huis laat bouwen
gebeurt dat ook zoveel mogelijk in overleg met
de toekomstige bewoners. Dat is het proces waar
we doorheen moeten. Dat kost tijd, maar minder
dan wanneer het ene project na het andere wordt
afgeschoten. Je moet natuurlijk niet zomaar gaan
praten met mensen. Het moet wel serieus zijn.
Als je zover bent dat je een project kunt gaan
uitvoeren, moet je zorgen dat de expertise daarvoor aanwezig is. Je hebt het dan al snel over
publiek-private samenwerking. Ik zeg het even
rigoureus: op dat gebied hebben we in Nederland
onvoldoende kennis. Kijk naar Betuwelijn, HSL,
Noord-Zuidlijn. Bezien vanuit het oogpunt van
de samenwerking tussen marktpartijen en overheid zijn dat desastreuze projecten. We weten in
Nederland niet hoe we dat moeten doen. Ik ben in
het begin betrokken geweest bij de Betuwelijn en
heb voorgesteld daar buitenlandse deskundigen
voor aan te trekken. Daar heeft men toen niet naar
geluisterd en dat heeft enkele miljarden gekost.
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Want in het buitenland heeft men die expertise
wel. Als Arnhem verder wil, dan moeten voor de financiering en de organisatie de beste deskundigen
worden ingehuurd. Zorg eerst voor een businessplan en bekijk daarna hoe dat te financieren is.
Niet andersom. Groningen wil nu alsnog de twee
miljard die voor de Zuiderzeelijn was gereserveerd,
terwijl die lijn er niet komt. Dat geld was misschien wel beter besteed geweest als het naar het
kleuteronderwijs zou zijn gegaan.”
Is de huidige economische recessie in uw ogen
een bedreiging of een kans?
“Deze periode is in alle opzichten ideaal om het
beter te gaan doen. We zijn met de kop tegen de
muur gevlogen met monetarisering, geld en financiën. We zitten in een periode van bezinning. Als
je in Arnhem verder wil met die grote projecten,
dan moet je ze in het teken plaatsen van integrale
duurzaamheid. Rijnboog zou een project moeten
worden dat als het ware een sprong maakt op het
punt van verduurzaming van de economie uit
het oogpunt van klimaatdreiging, omgaan met
energie, watermanagement, leefbaarheid en kwaliteit van het bestaan. Dat is een van de lessen van
de kredietcrisis; we moeten af van die eenzijdige
oriëntatie op geld, op materiële groei. We moeten
naar een economische ontwikkeling die geavanceerd is, die duurzaam is en die veel meer is dan
alleen maar groeien we met 2 of 3 procent per jaar.
Wat dat betreft stagneert het ook in de wereld en
ik vind dat allemaal positief dat het stagneert. Ik
vind het uitstekend. Zo moet het ook. Als mensen
nu meer sparen, dan vinden andere economen dat
slecht omdat ze vinden dat er meer moet worden
uitgegeven. Ik zeg nee. Die mensen hebben gelijk.
Ze leven in een wereld waarin iedereen schulden
heeft; overheden, bedrijven, particulieren. Dan is
het toch heel gewoon dat mensen zeggen: ik ga wat
meer sparen en wat minder vaak op vakantie. Dat
is geen negatief gedrag dat is positief, dat remt de
materiële groei van de consumptie en de productie, dat vind ik dus prima.
Wat daarvoor in de plaats kan komen, is dat die
besparingen worden geïnvesteerd in duurzame
activiteiten, zoals zo’n project als Rijnboog en dat
moet je ook weer aan de burgerij laten zien: jullie
remmen je consumptie wat af en daarvoor in de
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plaats krijgen jullie gerenoveerde woningen die
duurzamer zijn en pioniersprojecten. Dat moet
kunnen in Arnhem.”
Arnold Heertje, inmiddels emeritus hoogleraar, is één van de
bekendste economen van Nederland. Hij voerde onder meer
oppositie tegen de Betuwelijn en het plan Hart voor Dieren.

TERUGBLIK

2010

Illustratie: Urhahn Urban Design

MAART

DE HAVEN
WORDT
BEGRAVEN

De omstreden Rijnbooghaven, die al jaren een
kloof vormt tussen voor- en tegenstanders, is
dé inzet van de gemeenteraadsverkiezingen op
3 maart. In aanloop daartoe presenteerde wethouder Roeland Kreeft (PvdA) nog eind februari
het uitgewerkte stedenbouwkundig plan voor het
Havenkwartier met als belangrijke ingrediënten
een haven met sluis, een 36-meter hoge woontoren en het Kunstencluster op de hoek van haven
en rivier. Anno 2016 ziet het er afgaande op de
impressies van Urhahn Urban Design allemaal
gezellig uit. Tegelijkertijd werd echter duidelijk dat
steeds meer politieke bondgenoten overstag gingen; voormalige voorstanders deden de haven af
als ‘toeters en bellen’ en bleken plots genoegen te
nemen met ‘een waterpartij’. De verkiezingsuitslag
dicteerde vervolgens de koers; de SP van Gerrie
Elfrink won de verkiezingen dankzij zijn jarenlange
verzet tegen de haven, de PvdA is de grote verliezer
al blijft zij nipt de grootste partij. Wanneer eind
maart SP, VVD, GroenLinks en D66 elkaar vinden in
de onnavolgbare ‘Rivellacoalitie’ wordt de haven
begraven ondanks de dreigementen dat het de
stad miljoenen gaat kosten.
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Foto: Gemeente Arnhem

APRIL

CS BLIJFT
OP DE RAILS
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Het lenteakkoord dat door SP, VVD, GroenLinks
en D66 in de loop van april werd gepresenteerd,
neemt geheel in de geest van de tijd afscheid van
het denken op grote schaal. Kwaliteit en kleinschaligheid staan voorop. Dus eerbied voor de historische bebouwing en duurzame renovatie in plaats
van sloop. Meer ateliers, bedrijfsruimte en studentenhuisvesting moeten zorgen voor levendigheid in
de stad, terwijl betaalbare koopwoningen en een
aantrekkelijke woonomgeving nieuwe bewoners en
bedrijven moeten aantrekken. De grote projecten
worden opgedeeld in ‘hapklare brokken’. Voor het
Havenkwartier wordt een alternatief plan ontwikkeld, dat past binnen het bestaande gebied en
vooral betaalbaar is. Arnhem Centraal blijft echter
op de rails en wordt zo snel mogelijk volgens het
oorspronkelijke ontwerp afgebouwd, mits de
kosten binnen het beschikbare budget blijven.
Elfrink – als SP-voorman jarenlang een fervent tegenstander van dit megaproject – verkondigt trots
dat hij de wethouder is die de nieuwe OV- Terminal
in 2013 gaat openen. Inmiddels staat die opening
gepland in 2015.

INTERVIEW

ROY VAN DALM

OPENHEID EN
VERTROUWEN
ZIJN DE BASIS
VAN SUCCES.
Foto: Hans Broekhuizen/De Gelderlander
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Roy van Dalm, voorzitter van
Ontwerp Platform Arnhem
(O.P.A) is gespecialiseerd
in de creatieve stad. Hoe
kijkt hij aan tegen de
problemen die Arnhem heeft
om zijn toekomstbeelden
te realiseren. “We hebben
heerlijke ingrediënten in de
keuken liggen. Maar wat gaat
ermee gebeuren?”

noemen. Een dergelijke ‘enriching community’ is
een groep mensen die een gemeenschappelijk doel
nastreven en niet hun eigen belang voorop zetten.
In zo’n gemeenschap steun je elkaar, vul je elkaar
aan, deel je kennis en op die manier zet je elkaar
aan tot grotere prestaties.
Himanen en Castells hebben geconstateerd dat
de creativiteit het resultaat is van dat vertrouwen
en die openheid. Een organisatie, of een stad, die
creatief wil zijn, moet dus niet begínnen met die
creativiteit.”

Hoe komt Arnhem uit de patstelling waarin
‘fietsers en remmers’ elkaar gevangen houden,
waardoor maar weinig ontwikkelingen in de stad
van de grond komen?
“Jullie weten dat ik behalve voorzitter van O.P.A
ook hoofddocent Creatieve steden ben bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Een van de HAN Creative
Masterclasses die we hebben georganiseerd, werd
gegeven door Pekka Himanen, een Finse hoog
leraar. Hij is een van de leden van een denktank
van het World Economic Forum in Zwitserland.
Een select gezelschap, met jongens van Google en
ook de Spaanse socioloog Manuel Castells.
Himanen en Castells hebben samen een aantal
onderzoeken gedaan. Waarom is Google zo succes
vol en redden ander zoekmachines het niet? Wat
maakt het Cirque du Soleil zo innovatief? Waarom
wint het ene voetbalteam de wereldbeker en
komt het andere niet verder dan de poule? Met
andere woorden: wat is het geheim van succesvolle
organisaties, teams in organisaties, bedrijven,
steden, regio’s, het maakt niet uit. Ze hebben
alles onderzocht door middel van interviews en
ze kwamen erachter dat het geheim van die succesvolle organisaties schuilt in een cultuur die ze
de ‘cultuur van creativiteit’ hebben genoemd. De
basis daarvan is openheid en vertrouwen. Dat is
in al die succesvolle organisaties, sportploegen en
theatergroepen de basis. Van daaruit ontstaat wat
de onderzoekers een ‘verrijkende gemeenschap’

Even terug naar Arnhem.
“Als het, zoals in Arnhem, niet loopt, komt dat
door een gebrek aan vertrouwen en openheid.”
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“Je kunt er natuurlijk wel mee beginnen, maar als
er geen voedingsbodem van openheid en vertrouwen is, dan blijft het een geïsoleerd verschijnsel.
Het maakt de stad niet creatief.”

Arnhem heeft na Amsterdam relatief gezien de
meeste kunstenaars en creatieven. Dan is
Arnhem toch een creatieve stad?
“Voor de eerste editie van het boek Arnhem aan Zee
Gebonden, is een enquête gedaan met de vraag: is
Arnhem een creatieve stad? Het antwoord was ‘ja’.
Als je ervan uit gaat dat Arnhem een creatieve stad
is omdat er veel creatieven wonen, dan klopt dat
ook. Maar dat ís geen creatieve stad. Een creatieve
stad is een stad waar mensen kunnen denken,
plannen en handelen met verbeeldingskracht. Als
je gaat kijken of daar ruimte voor is in Arnhem,
dan zeg ik: nee. De stad heeft alle potentie, er liggen geweldige ingrediënten in onze keuken, maar
het hangt af van de kwaliteit van de kok en van het
koken.”
Er wordt te weinig gedacht en gewerkt met
verbeeldingskracht.
“Daarvoor is een stadsbestuur met visie en leiderschap nodig en natuurlijk zijn openheid en de
verbindingen tussen verschillende sectoren heel
belangrijk. Want die verbindingen heb je ook
nodig om te komen tot creativiteit. Het gaat bij
een creatieve stad ook om de kwaliteit van het
onderwijs.

INTERVIEW

ROY VAN DALM

DE STAD HEEFT EEN REPUTATIE OP TE
HOUDEN ALS HET GAAT OM GROTE
PROJECTEN DIE NIET DOORGAAN.

Amsterdam en Helsinki scoren op dit gebied in
Europa het beste. Omdat er een grote mate van
vertrouwen en openheid is. Er vinden ongelooflijk
veel initiatieven plaats, omdat partijen en mensen
gaan samenwerken. Marktpartijen en overheden,
openbaar vervoer, er gebeurt gewoon heel veel.”
Maar Arnhem is een heel aangename stad om
te verblijven met veel groen, mooie historische
omgeving, aan het water…
“…De ligging is natuurlijk waanzinnig en de stad
komt goed voor de dag met evenementen als de
Arnhem Mode Biënnale en de Sonsbeektentoonstelling. Maar als je als stad wil groeien, moet je
niet alleen bezoekers trekken, maar ook bewoners,
bedrijven en bollebozen; de vier B’s.
Dit soort grote events dragen enorm bij aan de
beeldvorming en het trekken van bezoekers naar
de stad, maar talent gaat volgens mij niet in
Arnhem wonen omdat hier één keer in de twee
jaar een modebiënnale is. Dat is van heel andere
factoren afhankelijk. Dat heeft te maken met de
stad als creatief ecosysteem. Een stad die duurzaam succesvol wil zijn, moet een grote mate van
economische diversiteit herbergen.”
Wat bedoelt u daarmee?
“Je moet als stad niet inzetten op één of twee sectoren. Dat je voor het imago van de stad inzet op
mode en vormgeving is logisch. Mode is meer een
etalagepop, een uithangbord, waar je je voordeel
mee doet. Je moet die modesector ook versterken,
daar zit potentie in. Maar het is niet zo dat de hele
stad erop kan draaien. Energie- en milieutechnologie zijn hier ook belangrijk. Die sectoren zijn
misschien nog wel harder gegroeid dan mode en
vormgeving. Je moet er heel erg voor oppassen dat
je andere initiatieven niet de nek omdraait door
bepaalde keuzes. Kijk naar energie- en milieutechnologie Die stonden namelijk niet in de drie
speerpunten die de provincie Gelderland had
geformuleerd, maar zijn sterk gegroeid.”
Als we meer kijken naar het proces, hoe zou
Arnhem tot een eensgezinde visie kunnen
komen?
“De stad heeft een reputatie op te houden als het
gaat om grote projecten die niet doorgaan. Daaruit

kun je concluderen dat die aanpak niet bij Arnhem
past. Daarmee spreek ik geen waardeoordeel uit
over een project als Rijnboog, ik kijk gewoon naar
de feiten. Dit werkt gewoon niet. Anders was het
plan allang in ontwikkeling gegaan. Als dit soort
plannen zoveel weerstand oproept, is het blijkbaar
niet de manier waarop Arnhem zich zou moeten
ontwikkelen.”
Is er in Arnhem genoeg openheid en vertrouwen?
“In ieder geval moet je constateren dat er niet
voldoende onderling vertrouwen is om dit soort
projecten van de grond te krijgen. Daar is dus
blijkbaar geen draagvlak voor. Dan zul je vertrouwen moeten creëren. Met alleen de plannen
veranderen, kom je er niet. Het heeft geen zin om
te klagen dat de tulpen het niet goed doen. Als
ze het niet goed doen, moet je naar de voedings
bodem kijken.”
Moet de prioriteit dan zijn dat er eerst vertrouwen wordt gecreëerd?
“Ja. En de basis van allerlei innovaties en vertrouwen is een creatief gesprek, in de vorm van een dialoog, een open gesprek. Je zou dus de voorwaarden
moeten creëren waaronder dergelijke gesprekken
kunnen plaatsvinden.”
Wat zou u in stedelijk verband een open gesprek
noemen?
“De gemeente zou het voortouw moeten nemen.
Andere partijen kunnen dat ook doen, maar met
het oog op het vormen van een langetermijnvisie
voor de stad, zou de gemeente als trekker de voorkeur hebben.”
Eigenlijk zijn er nu twee visies op de stad, zou
je kunnen zeggen. De ene zegt: Arnhem is een
mooie stad en die moeten we verder ontwikkelen. De andere vindt: Arnhem is een mooie stad
en dat moeten we vooral zo houden.
“Dat zijn de twee typen mensen in de stad. Je hebt
de wereldbestormers en de mensen die het willen houden zoals het is. Die twee ‘bloedgroepen’
zul je in een dialoog bij elkaar moeten brengen,
waarbij je niet de problemen gaat inventariseren,
maar gaat praten over een gezamenlijk gedroomde
toekomst. Je moet eerst uitvinden wat er leeft en
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daarna proberen te verbeelden wat mensen als
ideaal zien. Pas dan ga je kijken wat de knelpunten
zijn.”
Wat doe je dan met de verschillen?
“Je moet gezamenlijk een wensbeeld formuleren.
Dat kan op een hele groot gebied, maar dat kan
ook op bescheiden schaal.”
Dat wensbeeld is er in Rijnboog wel. Er móet iets
gebeuren met de zuidelijke binnenstad, vindt
iedereen. Maar moet dat door middel van een
masterplan of op een andere manier?
“Op een andere manier, zou ik zeggen. Niet omdat
het mijn mening is, maar omdat het blijkbaar niet
werkt.”
Maar dan moeten eerst de tegenstellingen
worden weggewerkt.
“Arnhem is nog niet verder gekomen dan de
verbeeldende fase van een dialoog zoals wij die
aan de HAN voeren. Daarin bepaal je hoe iets er
idealiter uit zou moeten zien. Vervolgens moet
je vorm geven aan die verbeelde toekomst. In die
vormgevende fase is de aanpak in Arnhem niet
zodanig geweest dat iedereen zich weer betrokken
en gehoord voelde.
Als laatste heb je de verankerende fase, de uitvoerende. Je moet kunnen borgen dat hetgeen je hebt
bedacht ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Er
moet beleid zijn, voldoende geld en commitment,
de kwaliteit moet bewaakt kunnen worden. Stadsvernieuwing die van boven af is opgelegd, is in de
praktijk nooit goed uitgepakt. Je moet de ontwikkeling laten komen van onder af. Daar moet je
initiatieven faciliteren. Binnen de overkoepelende
visie voor de stad moet je mensen de ruimte geven
om hun ding te doen.”
De initiatieven moeten dus eigenlijk van twee
kanten komen?
“Precies. Je moet als stad de leiding nemen met een
overall visie waaraan iedereen zich committeert
en je moet zorgen dat die visie wordt gerealiseerd.
Dat moet je niet doen vanuit een machtspositie.
Je moet mensen verbinden, en dat begint met een
goed gesprek. Daar moet je dan wel over nadenken:
wat is eigenlijk een goed gesprek?
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Je moet zo’n dialoog goed voorbereiden, niet denken: dat doen we wel even. Laat iemand van buiten
de gemeente het gesprek leiden, leg alles vast op
video en zet de filmpjes op internet. Als je verbindingen gaat maken met allerlei sectoren in de stad,
met zoveel mogelijk verschillende groepen een
dialoog aan gaat, dan krijg je misschien wel een
platform bij elkaar dat staat voor nieuwe plannen
en ideeën voor de stad.
Je moet die visie ook echt in de stad kunnen
ervaren. Als mensen van buitenaf nu in Arnhem
uit de trein stappen, komen ze dan binnen in een
modestad? Nee… in de openbare ruimte, aan de
architectuur zie je dat niet.
Ik maak me bijvoorbeeld zorgen over het achterblijven van ontwikkelingen zoals het ABN AMROgebouw aan het Willemsplein en het Gele Rijdersplein, dat is helemaal aan het verloederen. Het is
de ideale locatie voor een Arnhems designhotel,
een grand café ingericht door Arnhemse ontwerpers, een winkel waar je Arnhemse mode kan
kopen. Dan heb je echt een doorlopend uithangbord.”
Is snelheid van handelen belangrijk?
“Jazeker, maar snelheid kun je pas toepassen als
je een gedeelde visie hebt. Je moet de cultuur
hebben om de creatieven in de stad te omarmen.
Het beleid is er wel. Arnhem wil zich profileren
met mode en vormgeving, als creatieve stad. Maar
vervolgens kun je je afvragen: stoppen ze het geld
wel waar hun praatjes zitten. Is er wel voldoende
geld om die ambitie waar te maken?”
U bent eigenlijk best somber over Arnhem.
“Nou ja, ik ben eerder kritisch. Arnhem heeft een
enorme potentie. Met de ingrediënten die in de
keuken liggen, moet iets gedaan worden, ook al
dreigen er allerlei bezuinigingen. Daar moet je creatief mee omgaan. Dat vergt ook weer verbindingen en openheid; hoe gaan we hier op een slimme
manier mee om?”
Wie moet de kok zijn?
“Er is altijd een aantal mensen in de stad dat deze
kwesties aankaart. Dan hangt het van een stadsbestuur af of het daar een gewillig oor voor heeft. Die
twee partijen moeten – wat ik al eerder zei – goede,
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open gesprekken met elkaar voeren, samen een
visie vormen, verbeelding vormgeven en kijken hoe
ze dat kunnen faciliteren. En dan moet je niet naar
de gemeente kijken als de instantie waar het geld
vandaan moet komen, want op het stadhuis hebben ze pijn in de maag vanwege de bezuinigingen.
Het gaat erom die opgave sámen aan te pakken. Ik
ken goede beleidsmakers bij Economische Zaken
en Cultuur, die willen wel. ”
Wie is in staat om die beweging in gang te zetten?
“Die beweging moet uit het veld komen. Uit
organisaties als O.P.A, CASA en G.A.N.G. Maar ook
een Museum voor Moderne Kunst, een Syntens,
Coming Soon, de Mode Biënnale, Ella Hueting bij
ArtEZ, diverse collega’s bij de HAN of de mensen
achter Arnhem aan Zee en Arnhem Direct. Je zou
een bondgenootschap kunnen sluiten; een Fellow
ship of the Ring. Het kan ook iets zijn dat ontstaat
uit een samenwerkingsverband van partijen, dat
hoeft niet geformaliseerd. Laten we samen 67 stellingen maken en die ophangen op de deur van de
Eusebiuskerk.”
Een proclamatie.
“Ja, je moet een statement maken!”
Zoals de gebundelde kunstenaars dat hebben
gedaan met Slag voor Arnhem?
“Inderdaad. Maar er zijn heel veel van dergelijke
initiatieven.”

maar bezig is met allerlei regels, dan duidt dat op
een gebrek aan visie en leiderschap.”
Welke rol speelt de recessie? Door de economische crisis lijkt er een einde te zijn gekomen
aan de grootschalige stadsontwikkeling.
“Ik ben zelf heel erg voor een meer organisch groeiende stadsontwikkeling – voor open source urban
development. Waarbij je nieuw en oud bij elkaar
hebt, waarbij je alleen maar sloopt als het écht niet
anders kan. Dat de voormalige Cobercofabriek nu
voor het grootste deel weg is, is een gemiste kans.
Doe het anders, op zijn Berlijns. Laat plekken
gewoon innemen en laat mensen ermee doen wat
ze ermee willen doen. Al is dat dan tijdelijk, tijdelijkheid kan ook een langdurig karakter hebben.
Heb dat lef en zorg dat het gaat leven! Er zijn in
Arnhem ontzettend veel mensen met creativiteit
en durf. Geef hen ondersteuning bij marketing,
bedrijfsvoering, communicatie, distributie.
Een derde punt dat heel belangrijk is – en dat is al
decennia een probleem – dat is de kloof tussen de
creatieve klasse en een hele grote groep mensen
die net boven het minimuminkomen zitten, dus
laagopgeleiden maar ook werklozen, mensen met
een bijstandsuitkering. De armoede in Arnhem is
een hardnekkig probleem.”

Hoe optimistisch bent u over de stad op dit
gebied?
“Ik ben optimistisch over de potentie, maar ik ben
tot nu toe kritisch over de aanpak. Als je de aanpak
verbetert, kun je de potentie gaan verzilveren.
De mate van creativiteit moet vergroot worden,
het moet niet alleen blijven bij de ons-kent-onscreatieven in de stad. Je komt alleen verder als je
samenwerkt met andere sectoren en andere lagen
van de bevolking. Creativiteit ontstaat in de dwarsverbindingen.”

Hebt u daar een oplossing voor?
“Dan moet je beginnen in de opleidingen vmbo
en mbo. Het is een heel forse opgave, maar je zou
kunnen kijken of je daar het plannen, denken en
handelen met verbeeldingskracht kunt vergroten.
Er is in Arnhem een grote tweedeling tussen arm
en rijk. Maar ook ruimtelijk is de stad verdeeld.
Een groep die dit op kleine schaal aanpakt is het
Pal West Modeatelier in Amsterdam voor allochtone jongeren op een ROC in Osdorp. Daar is woning
corporatie Ymere bij betrokken, het stadsdeel
Osdorp en een bank. De jongeren ontwerpen en
maken zelf mode, presenteren die op de catwalk
en regelen de promotie eromheen. Dat stimuleert
bij de jongeren ondernemerschap en trots.”

Dat vereist een beleidsmatige creativiteit in het
stadhuis. De kritiek is dat daar te snel en te vaak
‘nee’ wordt gezegd tegen bepaalde initiatieven.
“Als een organisatie verzandt doordat ze alleen

Maar hoe ga je meer doen met minder geld?
“Ik heb daar niet direct kant-en-klare oplossing
voor. Vanuit de gemeente zou je ideeën moeten
genereren voor de stad die te realiseren zijn met
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minder geld. En waarbij je ook creatieve oplossingen bedenkt voor minder geld. Doe dat samen in
een dialoog.”
In Arnhem wordt vaak gesproken over de
Amerikaanse socioloog Richard Florida en zijn
‘creatieve klasse’, die in zijn ogen voor bedrijven
een belangrijke vestigingsfactor is. Maar wordt er
ook echt naar die filosofie gehandeld?
“Het blijft in Arnhem bij city marketing. De stad
doet niet echt aan city branding, waarbij je een gemeentelijk ‘merk’ in de volle breedte ontwikkelt en
exploiteert, en zo een eigen identiteit creëert. Het is
opvallend dat het in Arnhem altijd direct gaat over
campagnes, slogans, logo’s en dat soort onzin. City
marketing heeft wel bewezen invloed op bezoekers.
Die gaan hier iets bekijken wat ze thuis niet hebben. Maar het heeft volgens mij niet veel invloed
op een duurzame ontwikkeling voor bedrijven,
bewoners en bollebozen, zoals city branding die wel
heeft.”
Het is ook niet zo handig om de reclamecampagne ‘Made in Arnhem’ te noemen en die door
bureaus in Amsterdam en Maastricht te laten
ontwerpen.
“Vergelijk het met een komiek die een T-shirt
draagt met de tekst ‘Ik ben leuk’. Het gaat er
natuurlijk om of het publiek lacht. Don’t tell me
you’re funny, tell me your joke. Je moet dingen
doen waardoor mensen zeggen: ‘Oh dat is leuk
daar’. Een van de grootste specialisten ter wereld
op het gebied van city branding is de Brit Simon
Anholt. Volgens hem is in dat hele proces city marketing het minst belangrijk. Het gaat erom naar
een doel toe te werken met een samenhangende
aanpak op allerlei terreinen. Daarbij is het belangrijk om op goede voet te blijven met bewoners van
en bedrijven in de stad.”
De stad zelf is nog altijd de beste reclame.
“Het beste wat je kunt hebben is dat de bewoners
van een stad zelf zeggen: ‘Het is hier geweldig’.”
Zou de burgemeester iemand kunnen zijn die het
realiseren van een goede visie een gezicht geeft?
“Laat ik het zo zeggen: het zou niet goed zijn als de
burgemeester iemand was die er geen gezicht aan
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gaf. Een succesvolle stad heeft ook altijd leiderschap met visie. Ik vind het heel belangrijk dat de
burgemeester en de verantwoordelijke wethouders
uitdragen dat ze erin geloven.”
Als een soort ambassadeurs van de stad.
“Ja, zodat je kunt zien dat zij er ook voor gaan.
Arnhem als mode- en vormgevingstad? Dan moeten
zij dat visueel ook uitdragen…
Als dat niet gebeurt, dan moet zoiets van onderaf
komen. Dan moeten we tegen de deur schoppen
met de vraag hoe het zit met onze stellingen die we
op de deur hebben gespijkerd. ‘Dit is ons manifest
voor Arnhem, kom maar op! Wie gaat er met ons
in gesprek!’ En anders beginnen we er gewoon zelf
mee. Wij samen zijn de stad.”
Roy van Dalm is hoofddocent Creatieve Steden bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Hij was drie jaar lang verbonden
aan de Creative Class Group van de gezaghebbende socioloog
Richard Florida.

TERUGBLIK
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Foto: Thea van den Heuvel/DAPh & Jan de Vries/DAPh
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HEUVELINKPRIJS

Architectuur van formaat! Met Revalidatiecentrum
Groot Klimmendaal haalt Arnhem voor het eerst
de cover van het toonaangevende Architectuurjaarboek, de glossy almanak die jaarlijks door het
Nederlands Architectuur Instituut wordt uitgegeven. Eind april wordt het ontwerp van Koen van
Velsen door de Bond van Nederlandse Architecten uitverkoren tot het BNA Gebouw van het Jaar
2010. Bovendien krijgen hij en zijn opdrachtgever
de Heuvelinkprijs uitgereikt, de architectuurprijs
voor de beste Arnhemse nieuwbouw, die dit jaar
in het teken stond van maatschappelijk vastgoed. Volgens de vakjury ademt ‘dit bijna sacrale
gebouw van licht en schoonheid zorg en aandacht’.
Groot Klimmendaal is daarmee ‘niet alleen een
meerwaarde voor Arnhem, het is een meerwaarde
voor bouwend Nederland omdat het ontsnapt aan
de dogma’s van de zorgarchitectuur… Een steun in
de rug voor architecten werkzaam in de zorg: het
kan, want het bestaat gewoon. In Arnhem wel te
verstaan!’ Naast alle jubel zijn inmiddels echter
ook kritische geluiden te horen. Architectonische
schoonheid en gebruiksvriendelijkheid gaan blijkbaar niet per se samen.
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JUNI

SCHUYTGRAAF
DIK
VOLDOENDE
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Vanwege aanhoudende berichten over de bouwstagnatie van de Arnhemse Vinex-wijk Schuytgraaf
wilde CASA wel eens de proef op de som nemen en
organiseerde er in samenwerking met het landelijk platform RUIMTEVOLK een safari op locatie.
Voldoet de wijk aan de verwachtingen van bewoners en professionals? Van laatstgenoemden kreeg
Schuytgraaf in ieder geval een dikke voldoende.
Volgens Jeroen Mensink, auteur van de Vinex Atlas,
blijft de wijk weliswaar wat achter bij de rest, maar
onderscheidt deze zich positief door de aanwezigheid van een station, een mooie ligging in het
Betuwse groen en de bovengemiddelde kwaliteit
van de architectuur. Ruurd Gietema, vanaf het
begin als ontwerper bij de wijk betrokken, vindt het
‘verstedelijken in velden’ geslaagd: ‘Als er nu niets
meer zou gebeuren, zou je niet het idee hebben dat
de wijk niet af is’. Hier valt heel wat op af te dingen.
Bovendien wachten de bewoners al jaren op de
beloofde voorzieningen. Klaas Salomons, directeur
van GEM Schuytgraaf, verzekerde dat ondanks de
crisis ‘de andere helft gewoon gerealiseerd wordt.
Eind 2013 staat het winkelcentrum er’. Beter laat
dan nooit…

INTERVIEW

GERARD MARLET

GROTE
PROJECTEN
ZIJN NIET
ELITAIR.
Foto: Nadine van den Berg
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Onderzoeker Gerard Marlet
van het bureau Atlas voor
Gemeenten baarde enkele
jaren geleden opzien met
zijn boek De aantrekkelijke
stad. Hij ziet kansen voor
Arnhem. “Arnhem wordt
nooit Amsterdam. Maar de
stad heeft de ruimte om te
veranderen.”
Arnhem is verdeeld tussen ‘remmers en fietsers’,
was een van de conclusies in de interviewreeks
De Gordiaanse Knoop. Wat zou voor Arnhem een
manier zijn om tot een eensluidende visie te
komen?
“Ik vind het beeld van die fietsers en die remmers
interessant, dat triggert me meteen. Maar ik vind
ook dat er een soort misverstand ten grondslag
ligt aan het denken over van die grote projecten.
Vaak wordt er gezegd, over bijvoorbeeld Rijnboog
of Arnhem Centraal, dat die projecten mega
lomaan zijn, slechts bestemd voor de elite. Maar
je ziet juist dat steden die door hoger opgeleiden
aantrekkelijk worden gevonden ook iets te bieden
hebben aan minder kansrijke mensen. Indirect is
het werken aan de aantrekkingskracht van je stad,
ook door middel van grote projecten, ook sociaal
beleid. Vaak wordt gedacht: óf je helpt de mensen
in de stad die het moeilijk hebben, óf je gaat met
grote projecten aan de slag. Dat laatste wordt dan
vaak uitgelegd als elitair, maar die tegenstelling
bestaat helemaal niet.
Door de stad aantrekkelijker te maken krijg je juist
ook kansen voor mensen met een grotere afstand
tot de arbeidsmarkt. Aantrekkelijke steden hebben
vaak meer koopkracht, meer horeca, meer detail
handel, meer verzorgende sectoren. Daardoor
ontstaan banen voor mensen die het moeilijker
hebben op de arbeidsmarkt. Kijk naar Heerlen, één
van de steden in Nederland waar ‘t het minst goed
mee gaat. Daar zie je een enorme onderklasse die
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geen werk heeft, omdat er simpelweg geen werk
is. Steden als Utrecht of Amsterdam hebben ook
een grote onderklasse, maar er zijn daar veel meer
kansen. Er gebeurt in die steden veel meer, mensen
geven er geld uit.
Je moet als stad voorkomen – en op dat punt ben ik
het met de ‘remmers’ eens – dat je de tweedeling
vergroot. Maar daar is ook een andere oplossing
voor. Je kunt natuurlijk gemengde wijken bouwen,
je kunt zorgen dat mensen met een grotere afstand
tot de arbeidsmarkt opgeleid worden, maar het
begint ermee dat er banen zijn. Als er, zoals in
Heerlen, geen banen zijn, is al het andere beleid
zinloos. Die banen creëer je door een stad aantrekkelijk te maken. Als mensen gaan verhuizen en een
keuze moeten maken tussen stad A of stad B, dan
moet je ervoor zorgen dat die mensen ook af en toe
aan Arnhem denken. Gebeurt dat niet, dan krijg je
een braindrain en houd je alleen maar die onderklasse over.”
Het werken volgt het wonen, als het ware. Maar is
Arnhem daarvoor niet te klein?
“Nee, helemaal niet. Dat is eigenlijk de hoofdconclusie uit mijn boek De aantrekkelijke stad; het
woonklimaat is leidend. Huishoudens zijn in dit
tijdperk van zakelijke dienstverlening de beslissers.
Vroeger was het zo dat een industrieel zijn fabriek
ergens neerzette omdat er een mijn of een rivier
was. Daaromheen bouwde hij een arbeiderswijk
voor zijn werknemers. Daar zijn in Arnhem ook
voorbeelden van. Toen volgde wonen letterlijk het
werken. Nu is dat omgekeerd. Mensen zijn veel
kritischer geworden. Tweeverdieners leggen veel
grotere afstanden voor hun werk af, dus kiezen ze
een strategische plek in het land. Het werk hoeft
niet naast de deur te zijn, als het maar binnen respectabele reisafstand is. Daarbinnen kiezen ze de
leukste plek om te wonen. En dan spelen er opeens
heel andere dingen een rol: voorzieningen, natuur,
leuke binnenstad, mooie huizen.
Als je naar de landkaart kijkt, zie je dat Arnhem
een prima positie heeft. De stad ligt vrij gunstig
ten opzichte van de Randstad en ten opzichte van
concentraties werk in Noord-Brabant, Gelderland
en Overijssel. Je kunt je dus voorstellen dat er heel
veel tweeverdieners zijn voor wie Arnhem een optie zou kunnen zijn. Als de één in Nijmegen werkt
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bijvoorbeeld, en de ander in Utrecht. Toch zie je
dat veel van die mensen niet voor Arnhem kiezen,
maar voor Nijmegen, Amersfoort of Den Bosch.
Zeker een paar jaar geleden was dat zo. Het gaat nu
iets beter met Arnhem.
Het principe dat werken wonen volgt, geldt echt
niet alleen voor de grote steden. Natuurlijk wordt
Arnhem nooit Amsterdam, maar er is juist een
grote markt voor middelgrote steden die een
combinatie bieden van stedelijke voorzieningen,
een menselijke maat en een natuurlijke ligging.
Leuke winkeltjes naast de deur, cultuur... Kijk naar
Den Bosch. Die stad was de afgelopen tien jaar
booming, Amersfoort item dito. Arnhem heeft
de boot een beetje gemist, in tegenstelling tot
Nijmegen.”
Waar ligt dat aan?
“Arnhem heeft op zich een leuke historische
binnenstad, maar dat was bij velen niet zo bekend,
en de stad wordt verdeeld door wegen en de rivier.
Die is eerder een barrière dan een aanwinst. Dat in
combinatie met de leefbaarheidsproblemen in de
stad, die natuurlijk wel bekend waren. Als er wat
aan de hand was in Klarendal of Het Broek, dan
haalde dat wél het nieuws.
Tijdens het leefbaarheidsonderzoek, drie tot vier
jaar geleden, merkte ik dat de mensen die besloten
dat Arnhem misschien toch leuk was, tegen de
woningvoorraad aanliepen. Die bleef wat betreft
de grootte van de woningen en het aantal huizen
achter vergeleken bij andere steden. Mensen die
een stad kiezen om zich te vestigen, gaan voor een
koophuis en niet voor een sociale huurwoning –
daar komen ze niet eens voor in aanmerking. En
het liefst willen ze een beetje een fatsoenlijk huis.
Het zijn tenslotte tweeverdieners. Over het algemeen zijn de huizen in Arnhem nog vrij klein.
Die drie dingen zijn het eigenlijk: kleine woningen,
veel sociale huur en de woonomgeving. Daarom
vond ik Rijnboog een goed idee. Het haakt precies
in op het voorzieningenniveau en de binnen
stedelijkheid.”
Maar Arnhem heeft nogal wat titels gewonnen
de afgelopen jaren, zoals Beste Binnenstad en
Groenste Stad van Europa.
“Die titels zeggen me niet zoveel. Uiteindelijk

gaat het om de kwaliteiten die ervoor zorgen dat
mensen in een stad blijven en haar niet verlaten.
Je kunt wel zeggen dat je de beste winkelstad van
Nederland bent, maar wat heeft zo’n titel voor betekenis als de cijfers eenvoudigweg laten zien dat
mensen juist niet in Arnhem gaan wonen vanwege
het gebrek aan diversiteit?”
Hoe krijg je de stad dan op de rit?
“Nogmaals, dat Rijnboogproject is een goed idee.
Vooral het principe dat je stad en rivier ermee op
elkaar aansluit. Arnhem staat nog altijd met zijn
rug naar de Rijn. Met Rijnboog kun je ten eerste
het segment koophuizen toevoegen aan je woningvoorraad waarover we het net hebben gehad. Op
die manier haal je meer kritische massa de stad in.
Met andere woorden: er ontstaat meer draagvlak
voor het voorzieningenniveau en dat maakt de stad
als geheel weer aantrekkelijker.
Maar het allerbelangrijkste vond ik dat je die rivier
de stad inhaalt. Er zijn heel weinig steden die dat
kunnen bieden. Nijmegen, Deventer, Maastricht,
dat is het eigenlijk wel. In het buitenland zie je
dat steden met een rivier erg succesvol zijn. Kijk
naar Berlijn, en Parijs niet te vergeten. Ik denk dat
Arnhem onvoldoende heeft geprofiteerd van die
kwaliteit, dat is één.
Ten tweede zou de hoogbouwfobie in de stad moeten worden bestreden. Met de uitbreiding van de
stad ten zuiden van de Rijn creëer je, met bijvoorbeeld Elderveld en De Laar, toekomstige probleemwijken. Mensen willen óf een ruime woning in het
groen, óf ze willen stedelijk wonen, maar dan écht
binnenstedelijk. Als je in Elderveld woont, ga je
niet ’s avonds gezellig naar een café op de Korenmarkt, het is gewoon te ver. Mentaal, maar ook
feitelijk. Het voelt niet als: ik loop even de stad in.”
Ondertussen wordt Schuytgraaf uit de grond
gestampt.
“Dat is een heel slecht idee.”
De bouwproductie valt er ook stil.
“De markt heeft nu meer te zeggen, nadat we
jarenlang in Nederland alles maar hebben kunnen
bouwen omdat er zo’n tekort aan huizen was. Nu
zie je weer een gezonde woningmarkt – ‘gezond’,
want de koper heeft het weer voor het zeggen – en
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dan zie je dat wijken als Schuytgraaf in de problemen komen. Je ziet het zelfs in Utrecht met de
stadsuitbreiding Leidsche Rijn, terwijl Utrecht een
succesvolle stad is.
De organisch ontstane stad, met een centrum met
hoogbouw dat naar buiten toe lager wordt, is zo
gek nog niet. Nederland heeft natuurlijk superruim
opgezette steden, we willen het hier plat houden
en dat is niet goed. Arnhem heeft de ruimte om
te veranderen. In tegenstelling tot andere steden
is er best ruimte om te bouwen en te herstructureren. Arnhem heeft de kans om in de binnenstad
in hogere dichtheden te bouwen, waardoor je
meer draagvlak voor de voorzieningen creëert. Op
uitleglocaties als Schuytgraaf zouden woningen
moeten worden gebouwd voor mensen die op hun
veertigste zeggen: ‘Nou het is wel mooi geweest met
die stad. We gaan lekker buiten wonen, maar wel in
de buurt van Arnhem’.”
Maar in Arnhem-Noord zie je dat toch wel? Met
een groen Schaarsbergen en in het centrum
wijken als het Spijkerkwartier, met boven- en
benedenwoningen?
“Zelfs de dichtheid van het Spijkerkwartier stelt
nog niet zoveel voor. Die hoogbouwfobie is een
groot probleem in Nederland want daarmee ga je
de voordelen van de stad onvoldoende benutten. Bovendien moet je op deze manier veel huizen gaan
bouwen op plekken die een tweede Oosterbeek
zouden moeten worden.
Nu zijn in Oosterbeek de huizen veel te duur omdat
er in de regio te weinig van dat type woningen zijn.
Je hebt natuurlijk Velp en Rozendaal nog, maar ik
vind het een gemiste kans dat er in Arnhem-Zuid
niet zo’n type woonmilieu is gecreërd, in combinatie met een hogere dichtheid langs de Rijn.
Misschien is het nog op te lossen. In Malburgen zijn
nog kansen.
Wonen in Schuytgraaf moet echt landelijk zijn en
Rijnboog – ook aan de andere kant van de rivier
wat mij betreft – moet echt stedelijk zijn, zodat
zoveel mogelijk mensen rond de theaters, de café’s
en al die andere kwaliteiten van Arnhem kunnen
wonen. Daar is nog altijd een tekort aan, ook landelijk gezien. Binnenstad is nog steeds schaars.”
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Hoogbouw in Arnhem heeft natuurlijk wel trauma’s veroorzaakt, zoals de torens bij het station,
die het aanzicht van de Burgemeesterswijk vanuit
het noorden helemaal hebben veranderd.
“In een democratie zijn zittende inwoners altijd
tegen hoogbouw. En niet alleen vanwege horizonvervuiling. Met hoogbouwprojecten komen er
meer woningen en dat betekent dat huiseigenaren
vrezen voor de waarde van hun bezit. Dat is een
bekend fenomeen. Huiseigenaren zijn daarom altijd fel tegen, dat zie je in de Verenigde Staten ook.
Maar voor de stad is het daarentegen heel goed.”
Er is wel wat hoogbouw in Malburgen, zoals de
Toren van Gelre, al staat die wel op een redelijke
afstand van de stad.
“In Leidsche Rijn zou de 262 meter hoge Belle van
Zuylentoren gebouwd worden. Terwijl in de binnenstad van Utrecht gebouwen niet hoger mogen zijn
dan de Dom – geen idee waarom, kijk eens maar
eens naar Westminster Cathedral in Londen. Zo’n
hoge toren past niet in een uitleggebied. Mensen
die genoegen nemen met een woning van honderd
vierkante meter willen in een stad wonen. Niet in
een Vinex-locatie.“
Even terug naar de remmers en de fietsers.
U zegt dat Rijnboog heel goed is voor de stad,
maar hoe zou je de remmers daar dan van moeten
overtuigen?
“Volgens mij door te benadrukken dat de concurrentie tussen steden alleen maar groter zal worden
in tijden van bevolkingsstagnatie, ofwel krimp. Je
kunt als stad alleen maar winnen, ook economisch,
als je iets te bieden hebt en concurrerend bent met
andere steden. En uiteindelijk is dat dus goed voor
iedereen in de stad.
Ik denk dat die boodschap vooral benadrukt moet
worden. Je wilt met al je goede bedoelingen niet
het Heerlen van Gelderland worden. N
 atuurlijk
moet je de mensen die het moeilijk hebben ondersteunen, maar het begint er wel mee dat die
mensen banen en koopkracht hebben en dat creëer
je dus als je een succesvolle stad bent. Amsterdam
doet dat vanzelf, Utrecht ook. Daarna heb je een
aantal steden met een gunstige liggen die iets
meer moeite moeten doen. Arnhem hoort daarbij,
maar dan moet je de kansen die er zijn wel grijpen.
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JE WILT MET AL JE GOEDE
BEDOELINGEN NIET HET HEERLEN
VAN GELDERLAND WORDEN

Gezien de ligging, de historische kwaliteiten en de
natuur in de omgeving zou je eigenlijk verwachten
dat de stad een grotere aantrekkingskracht heeft
dan ze in feite heeft.
Arnhem presteert ondermaats, en dat is ook niet
goed voor de mensen met een grotere afstand
tot de arbeidsmarkt. Die afstand wordt zo alleen
maar groter, met steden als Heerlen en Emmen als
schrikbeeld. Ik denk dat dát het argument moet
zijn. Dat is dus ook structureel sociaal beleid.”

gegijzeld door de grondeigenaar die een bepaalde
grondprijs vaststelt en die vervolgens niet aanpast
aan de neergaande markt. Op die manier kan die
woning nu dus niet meer worden gebouwd.
In normale markten beweegt die grondprijs gewoon mee. Dan wordt er altijd verkocht, alleen wel
tegen een lagere prijs. Het is onzin om te zeggen: er
wordt niet verkocht. Er wordt niet verkocht omdat
de vraagprijs voor nieuwbouwwoningen te hoog is.
En dat komt door de te hoge grondprijs.”

Je moet mensen er dus bewust van maken dat
zo’n project niet alleen voor de elite, maar voor
iedereen in de stad voordelen heeft.
“Zeker. Zo’n project creëert werk. En niet alleen
omdat bouwvakkers gaan bouwen. Door die stappen te maken en ook kansrijke mensen de stad in te
trekken heb je een stuk meer koopkracht en banen
in de verzorgende sector en dat zijn nu precies de
banen die je nodig hebt voor langdurig werklozen
in Presikhaaf of waar dan ook in de stad.”

Ook een gemeente zou, als die grondeigenaar
is, verlies moeten nemen op de grond om zo het
bouwen te stimuleren?
“Zeker. Je hebt nu de kans om een concurrentie
positie ten opzichte van die andere steden te
verwerven. De gemeente heeft een winst op de
grondexploitatie begroot, en snijdt zich daarmee
flink in de vingers, maar uiteindelijk is het gewoon
beleggen. Je kunt winnen of verliezen. Los daarvan
is het een investering in je stad. Voor de stad als
geheel is het van belang om dit soort locaties te
ontwikkelen, dus dan mag een verlies op de grondexploitatie geen rol spelen.”

Waarin zou Arnhem zich echt kunnen onder
scheiden?
“Met een compact historisch centrum en de natuur
naast de deur. Daarin onderscheidt Arnhem zich in
positieve zin van Nijmegen. Arnhem is veel compacter en heel dicht bij de Veluwe. Je kunt er binnenstedelijk wonen, met alle voorzieningen die erbij
horen – want dat biedt Arnhem op dit moment
vrij goed, veel cultuur bijvoorbeeld – en binnen de
kortste keren ben je met de racefiets op de Veluwe.
Dat is een unieke combinatie en volgens mij moet
je die als stad beter benutten. Natuur en historie
zijn niet maakbaar.”
En waar liggen de prioriteiten voor de stad?
“De leefbaarheidsproblemen verder terugdringen
en de woningvoorraad aanpakken, meer bouwen in
het binnenstedelijk segment.”
Meer woningen bouwen? Maar er worden momenteel toch nauwelijks woningen verkocht?
“Er worden geen woningen verkocht omdat de
markt niet mee beweegt met de gedaalde grondprijs. Projectontwikkelaars en grondeigenaren houden nog altijd vast aan de grondexploitatie van vier
jaar geleden. Bouwprojecten in Nederland worden

De huidige crisis is wat u betreft dus geen
bedreiging, maar een kans?
“Ja. Heel veel steden raken in paniek, hebben het
gevoel dat ze alles kwijt raken. Het lijkt mij de
kans om anticyclisch te reageren, want de mooiste
locaties worden altijd verkocht. In een compacte,
historische stad als Arnhem, met de Rijn en de
Veluwe zal in het binnenstedelijke segment nooit
leegstand ontstaan. De crisis op korte termijn is
een bestedingscrisis. Mensen houden hun geld vast,
maar dat is altijd tijdelijk. Op de lange termijn heb
je een andere crisis, die van de bevolkingskrimp,
maar daarover hoeft Arnhem zich geen zorgen te
maken. Wat er in Almere gebeurt, dat is hun zorg.”
Gerard Marlet is onderzoeker van de Atlas voor Gemeenten.
Hij studeerde Economische Geschiedenis aan de Katholieke
Universtiteit Nijmegen en heeft ruime ervaring met ruimtelijk
economisch onderzoek naar de ontwikkeling van wijken, steden
en regio’s
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TERUGBLIK

2010

Foto: Roos van Dijk

JULI/AUGUSTUS

KOMKOMMER
TIJD

De kredietcrisis is een mondiaal verschijnsel, maar
ook lokaal duidelijk zichtbaar. Hoewel sommigen nog steeds mooi weer spelen, is het huidige
architectuurklimaat weinig zonnig. Gebiedsontwikkelingen liggen stil, gebouwen staan leeg, visies
worden bijgesteld en koopwoningen omgeschaald
naar sociale huur. Dit bleek duidelijk tijdens de
regio-excursie van CASA in juni, waarbij de Tuin
van Elden, het Oostelijk Centrumgebied en het
Deltakwartier in Presikhaaf werden aangedaan. De
braakliggende terreinen en leegstand in de stad
bieden echter ook kansen voor tijdelijke ordening. In mei organiseerde CASA een avond over dit
thema, waarbij het Haagse project Hotel Transvaal,
het Rotterdamse Schieblock, tijdelijke tuinen en
het Arnhemse Departement Tijdelijke Ordening de
revue passeerden. Wat dat betreft is de C
 oberco
een gemiste kans. De fabriek, die enkele jaren
terug nog onderdak aan initiatieven als de Melksalon, CASA en de Modebiënnale schonk, valt
inmiddels van ellende uit elkaar. AM hoopt nu door
‘flexibel bouwen’ het terrein snel te kunnen ontwikkelen, maar daarvoor dient de gemeente eerst
het bestemmingsplan aan te passen.
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CASA
PUBLICATIES
Arnhem am Rhein / Achtertuin van Arnhem /
De Gedeelde Stad
In de afgelopen jaren heeft CASA een aantal workshops georganiseerd waarin (Arnhemse) creatievelingen zich bogen over de relatie tussen Rijn en
stad, stad en Veluwe en de stedelijke en sociale
tweedeling van Arnhem. De inspirerende ideeën,
wilde plannen en gedurfde visies die hieruit voortkwamen zijn uitgegeven in de CASA trilogie Arnhem
am Rhein (2007), De Achtertuin van Arnhem (2008)
en De Gedeelde Stad (2010). Naast een verslag van
de workshop bevat ieder deel een inleiding op het
thema en een nabeschouwing van Ton Verstegen.
Losse delen kosten € 10,-

Terugblik in de toekomst vanuit een vooruitzicht in
het verleden
Er bestaat een theorie waarin de stad wordt voorgesteld als een ei. Vroeger hardgekookt met het
geel als centrum, later een spiegelei en nu ‘scrambled eggs’. Eén ding is zeker, de stad als een volmaakt en eenduidig object bestaat niet. Onder de
veelzeggende titel ‘Terugblik in de toekomst vanuit
een vooruitzicht in het verleden’ leidt deze CASA
architectuurroute van Schuytgraaf naar Presikhaaf
door ruimtelijke sferen die soms haaks op elkaar
lijken te staan maar tegelijkertijd veel gemeen hebben of elkaar spiegelen. € 10,-

Rijnboogroute. De Weerdjes, proeftuin van stedenbouwkundige idealen
Arnhem mag zich dan als enige in Nederland met
de titel ‘Rijnstad’ tooien, stad en rivier hebben in
feite al eeuwenlang een latrelatie. Rijnboog is het
jongste plan om Arnhem aan de Rijn te leggen. Nu
dit stuk stad op het punt staat een metamorfose
te ondergaan is een terugblik op zijn plaats. Deze
gids, bedoeld als een ‘momentopname én memento
mori’, toont de stedenbouwkundige geschiedenis
en gelaagdheid van de Weerdjes in woord en beeld
en nodigt uit tot een (her)ontdekking van dit gebied.
€ 10,-
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De publicaties van CASA zijn te koop in de
Arnhemse boekhandels Heijman en Arends,
Ongerijmd, Selexys Dekker Coming Soon en
tijdens CASA-avonden.

Arnhem Architectuur 1800-1900
In de negentiende eeuw maakte Arnhem een ongekende bloei door. De villastad in het groen trok,
mede door de aansluiting op het spoorwegnet, veel
welgestelden die zich nestelden aan de Singels
en rondom de stad. Ook de binnenstad onderging
een facelift. Bovendien invensteerde de gemeente
na 1880 bewust in de verfraaiïng van de stad. Dit
maakt dat de architectuur van die dagen nog altijd
beeldbepalend is voor Arnhem. De Architectuurkaart 1800-1900, die je tevens als wandelroute
kunt gebruiken, biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en monumenten in het
Nederlands, Duits en Engels. € 2,50 (ook verkrijgbaar bij de VVV).

Arnhem Architectuur 2000-2010
Wie terugkijkt op de Nederlandse architectuur van
de afgelopen tien jaar ziet een beeld dat wordt
beheerst door futurisme en conservatisme. Zo ook
in Arnhem. Waar de hypermoderne OV Terminal van
UNStudio straks vooruitkijkt naar de toekomst,
daar grijpt het Musiskwartier terug op het verleden. De Arnhemse Architectuurkaart 2000-2010
belicht een twaalftal opmerkelijke gebouwen en
bouwprojecten van recente datum tussen Nieuw
Traditionalisme en Superdutch . Ook deze kaart is
drietalig (Nederlands, Duits en Engels) en als wandel- of fietsroute te gebruiken. € 2,50 (ook verkrijgbaar bij de VVV).

De Gordiaanse Knoop (dé prequel van Sur Place)
‘De Nieuwe Kaart van Arnhem vertoont één
grote diarree aan plannen’, aldus professor
Ubbo Hylkema tijdens de opening van het CASA-
architectuurjaar 2009, het jaar van De Gordiaanse
Knoop. Net als deze mythische knoop raken lopende en geplande bouwprojecten verstrikt en komt
de uitvoering ervan niet of nauwelijks van de grond.
CASA en De Gelderlander wilden achterhalen
waarom grootschalige binnenstedelijke ontwikkelingen hier zo moeizaam verlopen. In interviews
met sleutelfiguren die betrokken zijn geweest bij
de recente ruimtelijke ontwikkeling van Arnhem,
waaronder Henri Lenferink, Sjoerd Soeters en
Sander van Bodegraven, worden de vezels van de
knoop benoemd. € 5,-
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GA NIET VOOR
GELIJK MAAR GA
VOOR GELUK.
Foto: Hans Broekhuizen/De Gelderlander
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GERRIT BREEMAN

Arnhem mag dan problemen
hebben om de toekomst
gestalte te geven, de
oplossingen liggen voor het
oprapen, zegt Gerrit Breeman,
directeur van corporatie
Volkshuisvesting Arnhem.
Zijn boodschap: de stad moet
ontspannen en leren van de
aanpak in de wijken. “Sturen
is ook loslaten.”

Na de serie De Gordiaanse Knoop, met de problemen in Arnhem als onderwerp, is het nu tijd om te
kijken naar oplossingen. Wat zou Arnhem kunnen
doen?
“Eén van mijn problemen met Arnhem is dat we
vooral bezig zijn met de zaken die níet goed gaan,
met de onderwerpen waarover we het níet eens
zijn. Volgens mij is dat de reden dat er geen knopen
worden doorgehakt.
Ik zoek naar een parallel naar een film die ik onlangs zag. Daarin krijgt een coach een talentvolle
speler die bij golfen een swing moet maken zover
dat hij helemaal ontspannen gaat staan. De golfer
concentreert zich, maar behoudt wel dat losse
gevoel, verkrampt niet. Vervolgens zie je dat het een
heel mooie slag wordt. Er gebeurt precies wat die
coach had gezegd dat er zou gebeuren. Een dergelijke ‘state of mind’ moet je zien te creëren. Dat is
natuurlijk lastig. Want als je iets los laat, word je
geconfronteerd met een grote mate van onzekerheid
– je weet nog niet wat eruit komt. Het is eigenlijk
vooraf weten en achteraf begrijpen. Met andere
woorden: je weet dat het goed komt, maar je weet
pas achteraf waaróm het zo goed is. Pas dan kun je
het rationaliseren. Van tevoren doe je het op gevoel.”
Het is de kunst van het loslaten, de bal aan een
ander geven om…
“…om op het juiste moment toch weer te sturen, hè.
Dat voortdurend loslaten en vastpakken dat is…”
…dat is jongleren..
“Ja, dat is jongleren. En op één of andere manier
moet je een flow zien te krijgen, zodat je zo de andere kant op kunt gaan.”
Hoe kun je dat toepassen als het gaat om de staat
van de stad?
“Dat vind ik wel moeilijk… Ik denk welk dat ook
de stad gebaat is bij de kunst van het sturen en
loslaten. En dat kun je niet vastleggen in een blauwdruk.”
Waarop stuur je dan en wat laat je los?
“Ja, dat is de vraag, ha ha! Wij roepen intern wel
eens: je moet een punt aan de horizon definiëren
en daar vervolgens naartoe werken. Dat punt aan de
horizon is niet tot in detail omschreven, en de weg
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ernaartoe is ongewis en de vervoermiddelen kunnen
wisselen, maar je weet wel dat ‘t het goede punt is.
De visie van de stad zou dan dat punt aan de horizon
moeten zijn. Het is alleen de vraag hoe je die visie
formuleert. Je moet zorgen dat er draagvlak voor is
en tegelijk moet je voorkomen dat het gezwets is,
want dan haakt iedereen af.
In Arnhem focussen we ons voortdurend op de
verschillen en op de meningsverschillen. Daardoor
ontstaat een sfeer waarin er steeds minder tot stand
komt. Ik vergelijk het met wat PvdA-politicus Jacques
Wallage zegt over integratie. Wat er mis gaat in dat
debat, zegt Wallage, is dat wij niet erkennen dat
allochtonen een meervoudige identiteit hebben. De
focus ligt op één deel van hun identiteit en daarvan
wordt dan gezegd dat een dergelijke houding van
allochtonen niet door de beugel kan.
Als je meer ruimte geeft voor meervoudigheid, zie je
bij anderen veel meer de positieve dingen. Het debat
over Rijnboog heeft zich geconcentreerd op de haven
en dat heeft geleid tot heel veel wederzijdse irritatie.
Als we niet gefocust hadden op de verschillen, maar
gezocht hadden naar verdieping – een raar woord als
het over een haven gaat – dan zou de oplossing dichterbij zijn geweest. Nu heeft iedereen zich ingegraven
en is er als het ware een loopgravenoorlog ontstaan.”
Arnhem moet dus gaan kijken naar wat er wél goed
gaat?
“Ik vind dat we in Arnhem op het gebied van wijkontwikkeling goede dingen doen. Als het gaat om
werkgelegenheid, op sociaal gebied en op het fysieke
vlak. Zowel in Klarendal, Malburgen, Het Broek,
Geitenkamp en in Presikhaaf kunnen we laten zien
welke goede dingen we hebben gedaan. En in die
wijken hebben we ons niet gericht op de meningsverschillen, maar op de dingen waar we het over
eens waren. Daar is wel kritiek op gekomen, maar
de veranderingen hebben zich nagenoeg geruisloos
voltrokken. Ga maar na. In de hele gemeentelijke verkiezingscampagne is geen aandacht besteed aan het
debat over de ontwikkeling in de wijken. Ook bij de
Tweede-Kamerverkiezingen ging het daar niet over,
omdat er resultaten geboekt worden.
In Klarendal hebben wijkbewoners zelf een visie
neergelegd. Die stemde voor 80 procent overeen met
onze visie. We zijn aan de slag gegaan, hebben niet
de strijd gevoerd waarop we het over oneens waren
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met elkaar, en we hebben resultaten geboekt. Dat
hebben we samen met de bewoners gevierd.
Het begon ermee dat er draagvlak was bij de bewoners en dat zij uiteindelijk vertrouwen kregen in de
professionals en in de gemeente. We horen nu van
bewoners: ‘Nu we samenwerken met de gemeente en
de corporatie hebben we geen gemeenschappelijke
vijand meer’. Terwijl je tegenstellingen creëert op het
moment dat je de strijd aangaat.
Ook mensen die tegengestelde belangen hebben kunnen zoeken naar datgene wat hen bindt. Daar moet
je de tijd voor nemen. En als dat gebeurt, krijg je
positieve energie. Je moet je dan misschien met alle
partijen, een aantal dagen terugtrekken, op pakweg
de Veluwe. Je moet een proces creëeren waarbij je
mensen gaat verbinden. Dat is de essentie van wat er
gebeurd is in Malburgen, Klarendal en Het Broek.”
Is die manier van werken te gebruiken bij grote binnenstedelijke projecten als Rijnboog?
“Ja en nee. Kenmerkend is dat het proces in elke wijk
zijn eigen dynamiek kent. Dus dat betekent dat ook
de opgave in de binnenstad zijn eigen dynamiek en
zijn eigen kenmerken zou moeten krijgen.
Het aantal betrokken partijen is in het centrum natuurlijk groter dan in de wijk. Dat maakt de opgave
complexer.”
Is het ook een kwestie van cultuur? Maastricht, een
stad waarop de inwoners trots zijn, is klaar met het
ontwikkelen van de rivieroever. Arnhem moet er, na
25 jaar praten, nog aan beginnen.
“Arnhem heeft zeker zoveel om trots op te zijn als
Maastricht. Wat wij nu zien in de wijken die we
net noemden, is dat die trots langzaam maar zeker
terugkeert. En ik wil nog benadrukken dat die
processen in die drie wijken zeer verschillend zijn.
Wij doen het in elke wijk op een andere manier. De
essentie is de verbinding tussen de verschillende partijen. Je moet een situatie, een sfeer creëren waarin
committment ontstaat; afspraken maken en ervoor
gaan!
Je moet het ijzer smeden als het heet is.
“Ja, maar daar heb je vaak een lange aanloop voor
nodig.”

INTERVIEW

GERRIT BREEMAN

IN ARNHEM FOCUSSEN
WE VOORTDUREND OP
DE VERSCHILLEN

Wat zou u de stad willen meegeven. Rijnboog gaat
opnieuw beginnen…
“Hebben jullie ook gemakkelijke vragen…? Ik kan een
aantal voorbeelden gegeven van kleine projecten –
afgezien van Malburgen, dat vind ik wel een groot
project – waarbij het wél goed is gegaan. De herbouw
van het stationspostkantoor aan de Klarendalseweg is
er zo een. Daar is die ‘flow’ ontstaan. Er was draagvlak voor het idee en we hebben geen gezeur gehad.
Terwijl er, als je terugkijkt, genoeg was om over te
zeuren. Maar het is niet gebeurd en dan denk ik: kennelijk kon het daar wel. Er is nooit een discussie over
parkeerplaatsen gevoerd, om maar eens wat te noemen. Iedereen is er tevreden over, alles is opgelost.”
Die parkeeroverlast is er wel in Klarendal.
“De wijk had al last van parkeren. Hadden wij het
daarop moeten laten afknappen? Ik vind dat je een
heleboel op het project kunt afdingen, maar we zijn
met z’n allen dat traject ingegaan, hebben risico
genomen. Nu staat er met Station Klarendal een
gebouw waar 98, 99 van de 100 mensen tevreden
mee zijn. Je zou de binnenstad een dergelijk proces
toewensen… maar misschien is Rijnboog daar wel te
groot voor.”
Rijnboog is een stuk kleiner dan Malburgen.
“Ja.”
Waarom lukt het in Malburgen dan wel? Heeft u als
corporatie daar meer bevoegdheden om zelf besluiten te nemen?
“Het hele Ontwikkelingsplan Malburgen is in een
lange aanloop tot stand gekomen, maar zowel de
gemeenteraad als de bewoners van de wijk hebben er
uiteindelijk ja tegen gezegd. En dat besluit was niet
eens een groot probleem. Daarna ging het over geld,
en ook daar zijn we uitgekomen. Vervolgens heeft de
gemeenteraad nog besluiten genomen over deelplannen. Alleen de dijkzone heeft nog tot discussie
geleid.”
Dat blijft opmerkelijk. Iedereen is het eens over de
manier van werken, de doelen zijn helder. En dan
is een van die stappen naar dat doel, toch weer
omstreden en moet er een pas op de plaats worden
gemaakt.
“Dat klopt. In het ontwikkelingsplan is vastgelegd dat

er op de dijk gebouwd mag worden. Dat was toen al
een discussiepunt en bij de nadere uitwerking stak
die discussie telkens weer de kop op. ‘Moet er nou
wel of niet op de dijk gebouwd worden?’ Toen de
bewoners zich ertegen verzetten, wilden de gemeenteraadsleden dat er toch nog even naar gekeken
moest worden. We hebben daar last van gehad, maar
uiteindelijk is er iets uitgekomen waar alle partijen
mee kunnen leven.”
Zou je de dijkzone met de haven kunnen ver
gelijken, met dat verschil dat in Malburgen alles
wel is doorgegaan en de dijkzone alleen even voor
een hobbel heeft gezorgd?
“De overeenkomsten zijn groot. Er was in Malburgen
voor bouwen op de dijk altijd draagvlak en er stond
ook een politieke meerderheid achter. Ook voor de
haven was steun van een politieke meerderheid, maar
die is uiteindelijk verloren gegaan.”
Hoe doorbreek je zo’n proces?
“Dat weet ik niet, maar het heeft alles te maken met
sturen en loslaten, ruimte nemen en ruimte geven.
De vorige raadsperiode zijn de coalitiepartijen (PvdA,
GroenLinks en CDA) niet zo goed geweest in ruimte
te geven. Toenmalig PvdA-leider Willem Hoeffnagel
heeft zelf letterlijk gezegd: ‘Wij gunden de oppositie
niks’. Als je ruimte geeft en loslaat dan gun je de oppositie of andersdenkenden ook wat.
Ga niet voor gelijk, maar ga voor geluk, dat is mijn
motto. Politici gaan altijd voor hun gelijk, boeken zo
Pyrrusoverwinningen. Het nieuwe college wil eerst
naar de samenleving stappen om draagvlak te verwerven. Volgens mij is ook letterlijk gezegd: ‘Wij gunnen
de anderen ook wat’. Dat spreekt mij aan. Want als
dat het uitgangspunt is, dan kun je bruggen slaan,
dan kun je verbinden.”
Uiteindelijk dus toch het compromis zoeken, iets
dat politici op zich wel eigen is.
“Dat is maar de vraag. In zekere zin is het altijd een
compromis, want het ene geef je en het andere neem
je. Maar het zou ook wel eens kunnen zijn dat als jij
jouw project realiseert, je mij ook mijn project gunt.
Dat jij mij mijn veren gunt, en ik jou jouw veren. Het
is een kunst om te geven. Het is een kunst om voor
geluk te gaan en niet als een naïeveling afgeschilderd
te worden. Dat vereist volstrekt andere vaardigheden.
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Een tijdje terug heb ik een bijeenkomst geleid voor
gemeenteraadsleden, met als thema ‘Hoe gaan we
met elkaar om’ – kun je ook in de politiek verbinden? Toen begon ik met de vraag: ga je voor je gelijk
of voor geluk. En wat antwoordde iedereen? ‘Geluk’.
Toen ik vroeg waarom ze dan altijd voor hun gelijk
gingen, werd er geroepen dat ze vinden dat je het
debat ook scherp moet maken. Maar misschien
doen we dat in Arnhem wel eens te veel, en dan ook
nog voornamelijk voor de bühne. In de onderlinge
verhoudingen zie je dat raadsleden heel anders met
elkaar omgaan. Het zou goed zijn als er meer ruimte
zou zijn om losser met elkaar te praten. Ook tijdens
de Politieke Maandag kijken het publiek en de pers
mee.”
Dan krijg je toch achterkamertjespolitiek?
“Of is er een vorm te vinden om vrij over bepaalde
onderwerpen te spreken, om aan gedachtenuitwisseling te doen? Want hoe komen we nou af van die
felle politieke strijd, die zich toegespitst heeft op de
Rijnbooghaven en heeft geleid tot een preferendum
waar iedereen ongelukkig mee was.
Ik krijg nu de indruk dat het nieuwe college het anders wil doen. Het is ook een teken van de tijd. In dat
opzicht zijn er tekenen dat we meer en meer op zoek
gaan naar de verbinding met het publiek.
Dat is wat de afgelopen jaren goed is gegaan in Malburgen, en in Het Broek en in Klarendal. En volgens
mij komt de Geitenkamp eraan.”
Betekent het niet gewoon dat we ons met z’n allen
wat menselijker naar elkaar moeten opstellen?
“Ja, we moeten als mensen redeneren en niet vanuit
een machtspositie. Dat veronderstelt dat je je ondergeschikt moet kunnen opstellen. Dit vraagstuk
gaat over visie op de stad, maar je kunt alleen een
gedragen visie op de stad creëren op het moment dat
je aan de meest elementaire vormen van omgang
met elkaar voldoet.”
Welke prioriteiten zou Arnhem moeten stellen?
“De visie moet dan ook ruimte bieden voor organische ontwikkeling. Je moet ook flexibiliteit inbouwen voor de volgende crisis of voor veranderende
inzichten.”
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Wat zou er dan nu moeten gebeuren als je denkt
vanuit die lijn?
“Gaten vullen.”
U bedoelt letterlijk de gaten in de stad?
“Je kunt ook zeggen: afmaken waar we aan begonnen zijn. In Presikhaaf en Malburgen liggen gaten,
Centrum Oost is een groot gat en op kleinere schaal
is er het gat van de Kleine Eusebius aan het Nieuwe
Plein. En dan vergeet ik Schuytgraaf bijna. Het gaat
erom dat we de stad afmaken. Dat is misschien een
heel plat antwoord, maar we hebben veel lege plekken. Die moeten we mooier gaan maken.”
Bedoelt u daarmee te zeggen: laat Rijnboog maar
even zitten?
“Nee, daar moet je ook mee aan de slag. Rijnboog
kan gewoon niet wachten, maar laten we op kleine
schaal bezig gaan. Volgens mij kunnen we gewoon
aan de gang in het Paradijsgebied.”
Is vertrouwen herwinnen ook een prioriteit?
“Wat in de wijken is gebeurd, het vertrouwen van de
bewoners winnen, moet je doortrekken naar de rest
van de stad. Dat kan alleen door de organisatie als
het ware te kantelen, op een andere manier te gaan
denken. Ik bepleit het echte contact. Verbinding is
het sleutelwoord. Verbinding tussen mensen, verbinding tussen mens en omgeving en verbinding met
jezelf. Ken je zelf.”
Hoe doe je dat met de huidige economische tegenwind?
“Die situatie dwingt ons tot creativiteit. Ik ben daar
niet pessimistisch over, ik denk ook dat die crisis
voordelen oplevert. De rente is laag, bouwkosten zijn
gedaald – en dan praat je echt over groot geld.
Het grootschalig denken is voorbij. De markt dwingt
nu tot organisch ontwikkelen.”
Gerrit Breeman is directeur van Arnhems grootste corporatie,
Volkshuisvesting Arnhem. Breeman werd geboren in Den Haag,
maar groeide op in Presikhaaf en voelt zich Arnhemmer in hart
en nieren. Voor hij corporatiedirecteur werd, studeerde hij sociale geografie en werkte hij tien jaar in het onderwijs.

TERUGBLIK

2010
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SEPTEMBER

RHEINGOLD!

De gemeentelijke afdeling Stedenbouw heeft het
plan ontwikkeld om de hoge en lage Rijnkade met
elkaar te verbinden door een groen talud en zo
de Singels als het ware door te trekken langs de
rivier. Ook het circuit rond de Mandelabrug zou
met veel minder asfalt kunnen. Het was één van de
toekomstplannen die voorbij kwamen tijdens het
‘Rijnbootdebat’ dat CASA in september organiseerde in opdracht van de gemeente. Doel was
om alle partijen aan de Arnhemse Rijnoevers bij
elkaar te brengen en hun ideeën te inventariseren en samen tot een rivierbrede visie te komen.
Stedenbouwkundige Albert Fien, die als extern
deskundige aan boord was, constateerde dat alle
plannen als geheel kant noch wal raken. Bovendien
vormt de Rijn volgens hem het hart van de stad en
is het Arnhems grootste openbare ruimte… ‘Jullie
hebben niet het programma om overal een front
te maken en dat moet je ook helemaal niet willen,
want fronten sluiten af. Het is het mooiste om de
stad te beleven wanneer je ‘m niet ziet’. Maar dan
moet de rivier wel beter toegankelijk worden. Daar
was iedereen het over eens…
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Illustratie: Neutelings Riedijk Architecten

OKTOBER

DE KENNIS
BERG IN HET
KLEIN
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‘De afgelopen tien jaar is er enorm veel bagger
gebouwd in dit land’, aldus Michiel Riedijk van
het internationaal vermaarde bureau Neutelings
Riedijk Architecten, dat in 2009 het winnende
ontwerpconcept heeft gemaakt voor het Arnhemse
Kenniscluster. Begin april presenteerde hij op
uitnodiging van CASA het voorlopige ontwerp, dat
inmiddels is omgedoopt tot ‘Kennisberg’. Hij ging
toen meer in op het ambacht van de architect en
de ontwerpfilosofie van zijn bureau, want het ontwerp was nog een work in progress, zo werd toen
benadrukt. Inmiddels heeft dit ambitieuze cultuur
verzamelgebouw een vastere vorm; in oktober
werd de maquette onthult en tentoongesteld in de
bibliotheek, één van de partners in het project. Het
gebouw moet straks letterlijk een verlengstuk van
de straat worden; via een ruime trap die fungeert
als binnenstraat zijn de leeszalen en leslokalen op
het verdiepingen toegankelijk en bereikt men als
apotheose het dakterras. Helaas kijk je vandaar op
de bagger, waar de omgeving in de jaren zeventig
en tachtig mee volgebouwd is. Het bestemmingsplan uit die tijd dicteerde immers dat architec
tonische kwaliteit op deze plek niet nodig was.

INTERVIEW

TON VERSTEGEN

ALS JE NIET
REMT, KUN JE
NIET FIETSEN.
Foto: Niek Michel

37

CASA CAHIER 2010 / 2011

SUR PLACE

Publicist Ton Verstegen
was jarenlang verbonden
aan de Academie van
Bouwkunst in Arnhem,
de stad die hem na aan
het hart ligt en waarop
hij graag zijn filosofiën
loslaat. “We moeten de
crisis niet als excuus
gaan gebruiken.”

Bent u het eens met de conclusie in De
Gordiaanse Knoop dat Arnhem als het ware in
een sur place terechtkomt omdat de stad verdeeld is in ‘remmers en fietsers’?
“Ik vind die tweedeling niet zo’n goede benadering. Je moet dat niet zo benadrukken, dat roept
die tweedeling misschien juist wel op. Er zit ook
een moralistisch aspect aan. Het zijn dan toch de
mensen die op de rem trappen die min of meer
de rekening krijgen. Er zit een verwijt in; als die
mensen die altijd de kont tegen de krib zetten
nou ook eens meededen, dan zou het allemaal
wel goed komen. Op die manier creëer je een
soort tegenstelling waarmee ik het niet eens ben.
Projectontwikkelaar Rudy Stroink die op de Nacht
van de Architectuur een pleidooi houdt om maar
eens niets te doen. Wat is dat dan? Dan trap je op
de rem. Tegelijk is het een ongelofelijk gewaagde,
bijna revolutionaire uitspraak.
Het adagium van Jaap Modder, voorzitter van de
Stadsregio Arnhem-Nijmegen, is: als je niet van
de fiets wil vallen, moet je trappen. Maar je hebt
ook zoiets als een dynamische sur place en dat is
absoluut geen stilstand, daar gebeurt juist ontzettend veel. Zo’n dynamische sur place is een pas op
de plaats om eens goed om je heen te kijken wat
er aan de hand is en de mogelijkheden verkennen.
Op een gegeven moment doen zich kansen voor
om iets te realiseren. En of dat nou in een grote
toekomstvisie past is niet zo interessant.”
Waarom niet?
“Zo’n toekomstvisie leidt tot dwangmatig denken
langs één lijn, terwijl je veel meer moet denken
op een soort dwalende manier, waarbij je kansen
grijpt die zich voordoen. Daarbij is cruciaal dat
niemand weet waar het naartoe gaat. Al die deskundigen die jullie interviewen – het is onzin om
te denken dat die het wel weten. Dus die rol wil ik
ook niet spelen.
Je moet ruimte geven aan het feit dat er ongelofelijk veel mogelijkheden en initiatieven zijn. Het
is zo langzamerhand een utopie om te denken:
we maken een plan, zorgen voor draagvlak en
vervolgens gaan we dat uitvoeren en dan moet ook
niemand meer zeuren.”
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TON VERSTEGEN

ARNHEM LIJKT NOG STEEDS NIET
BEVRIJD VAN HET WEDEROPBOUW
DENKEN, KIJK MAAR NAAR RIJNBOOG

Een dergelijke dynamische sur place vereist dat
je snel moet kunnen reageren als kansen zich
voordoen. Daartoe moet je wel in staat zijn. Is
Arnhem dat?
“Arnhem als stad niet. Maar die begrippen zeggen me niet zoveel meer – stad, gemeentebestuur,
Arnhem. Er is niet één instantie waarvan alles
verwacht moet worden. Het gaat tegenwoordig om
Deltadenken en Valleydenken.”
Deltadenken?
“Dat is eigenlijk de oude Hollandse traditie van
waterbeheersing in de Hollandse rivierdelta. Daaruit zijn de waterschappen ontstaan. Die traditie
waarbij coöperaties de problemen aanpakten
buiten de overheid om, werd overgenomen door
woningbouwverenigingen en landbouwcorporaties. In feite zijn in Nederland heel veel problemen
rond een bepaald thema op deze manier opgelost.
Na de oorlog zijn al die waterschappen en corporaties ondergesneeuwd of onder het mandaat van de
centrale overheid geplaatst.”
En het Valleydenken?
“Het Valleydenken is een economisch begrip; Sillicon Valley, Food Valley... Het suggereert een idylle
van bloeiende boomgaarden en grazige weiden
in schijnbare harmonie met economische groei
en welvaart. Maar het is in wezen een merk. Food
Valley in Wageningen presenteert zich sterk als een
merk met grote economische belangen.
Iedereen weet dat de economie de pijler onder de
samenleving is. Maar het gekke is dat het, ook in
het denken over regio’s als Arnhem, steeds moeilijker is om er iets zinnigs mee te doen. Het is een andere realiteit waar de autonomie van een stad als
Arnhem of een gemeentebestuur heel betrekkelijk
is. De realiteit van de huidige economische situatie
is dat er in de VS een beslissing wordt genomen
over een bedrijf als Organon en de hele stad Oss is
in rouw, want de hele ‘Organonvalley’ stort daar
in. En dat speelt in Arnhem ook met regelmaat,
dat pijlers van onze ‘valley’ als Akzo Nobel en Essent opeens wegvallen.
De hele wereld is een valley die bestaat uit allemaal mini-valleys. Maar op die manier bouw je je
bestaan op los zand. De economische pijler is veel
minder stevig dan altijd wordt gedacht, en dan is

het tricky om je beleid te baseren op economische
langetermijnplanning.
Ik zie veel meer in de Deltabenadering, die uitgaat
van een levendig mêlee van mensen, initiatieven
en organisaties die met zijn allen op de een of
andere manier toch in staat is om zo’n stad verder
te brengen en er iets van te maken.
Wat zou dan de rol moeten zijn van de gemeente,
de overheid?
“Die zou organisaties en intiatieven moeten stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het Departement
Tijdelijke Ordening (DTO). Dat soort organisaties is
interessant. In het tussengebied zie je allerlei dingen ontstaan, of het nu gaat over Volkshuisvesting
Arnhem met 100% Mode in Klarendal of Kunstwerkplaats Schuytgraaf. Overal komen dingen op.
Tegelijkertijd vind ik tijdelijke ordening geen goed
begrip, je moet jezelf serieuzer nemen. Met het
begrip ‘tijdelijk’ zeg je in feite: tegen de tijd dat het
weer business as usual is, gaan de grote jongens
het weer overnemen. Maar dat is vrees ik niet meer
de realiteit, tijdelijkheid is de normale situatie.”
U zegt eigenlijk: vanuit zo’n sur place ontstaan kansen, alleen dan moet je niet naar de
gemeente gaan zitten kijken, maar dan moet je
de corporaties en de creatieven in de stad de
mogelijkheid geven die kansen te pakken, want
zij zien die kansen.
“Nee. Die kansen en initiatieven zijn overal, niet
alleen bij de creatieven. Het is juist een beetje vervelend als het alleen maar over de creatieve sector
gaat. Je hebt een enorme rijkdom aan clubs, initiatieven en mensen die dingen met elkaar doen.
Die verandering kan overal vandaan komen, en de
overheid is een deelnemer in dat spel – natuurlijk
wel met bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden.”
De overheid zou als het ware veel meer een soort
‘tussenheid’ moeten worden, die tussen de partijen staat.
“Exact. Op dit moment is het hele plannings
apparaat zelf onderdeel van wat het zelf aan het
plannen is. Het is niet meer een instantie daarbuiten. Die omslag in het denken is moeilijk, zeker
ook in Arnhem. Het lijkt nog steeds niet bevrijd
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van het wederopbouwdenken. Kijk maar naar
Rijnboog.
Die ‘tussenheid’ moet je dus zien als een overheid
die dingen doet in het belang van de stad en niet
uit eigen belang.
“De overheid heeft nog niet echt de interactie gevonden met de samenleving. Die samenleving is niet
Arnhem, dat zijn niet die burgers die het allemaal
met elkaar eens moeten zijn. Dat is een illusie, maar
dat wil niet zeggen dat je niet kan aansluiten en dat
je niet mag kiezen voor sterke partijen. Neem 100%
Mode in Klarendal. Dat is een prachtig initiatief.
Maar de initiatiefnemers moeten zich er tegelijk
goed bewust zijn dat er een element van uitsluiting
zit in wat daar gebeurt. Er zijn onderhuidse conflicten die te maken hebben met het feit dat het ‘oude’
Klarendal zich toch een beetje voelt buitengesloten.
Je zou dus moeten nadenken over hoe je andere
groepen kunt laten aanhaken.”
Arnhem moet de tijd nemen, we moeten om ons
heen kijken, zegt u, en kansen pakken die er zijn.
De huidige crisis lijkt zo bezien een uitgelezen moment om je af te vragen of we op de goede weg zijn.
“Als het zo werkt lijkt me dat prima. Crisis is ook
een soort sur place, maar door het voortdurend als
crisis te benoemen is het ook een soort excuus. Het
is eigenlijk overal en altijd crisis, dat is de toestand
van de normaliteit. Het lijkt nu wel alsof het een dip
is en dat daarna alles weer normaal wordt, maar ik
vind dat een vervelende suggestie: straks gaan we
weer over tot de orde van de dag.”
Maar hoe kan Arnhem tot een breed gedragen
visie op de stad komen? U zegt eigenlijk: die breed
gedragen visie heb je niet echt nodig.
“Het lukt nooit, zo’n breed gedragen visie. Dus moet
je er van af zien.”
Wat heb je dan wel nodig?
“Je moet een gevoeligheid ontwikkelen voor wat er
allemaal gaande is. Want er gebeurt natuurlijk heel
veel. Daar moet je selectief in zijn. Je kunt niet overal
mee aan de slag. Wat ik vertel is ook allemaal niet
nieuw. Dat is ook zoiets; er is geen aanleiding om te
denken dat alles nieuw moet worden, het is gewoon
allemaal aan de gang.”
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Moet je dan niet op z’n minst een beetje weten
waar je heen wil? Want als een dergelijke kans
voorbij komt dan moet je afwegen: is dit goed voor
de stad, is dit wat we willen?
“Je zou op een meer ontspannen manier naar de
stad moeten kijken, waarbij de kwaliteit van de
leefomgeving voorop staat. Het ‘tuinieren’, zoals
projectontwikkelaar Rudy Stroink van TCN dat
noemt, vind ik een hele leuke term. Niet meer de
beheersing van de natuur maar het spelen met
de natuur. Dus meer denken vanuit die rijkdom
aan spelers die er is en daar coalities mee smeden.
Daarbij worden relaties gelegd tussen het politieke
apparaat en de ontwerpers en planners en al die
anderen die wensen hebben. Dat vind ik een mooi
beeld, maar een visie wil ik het niet noemen.”
Kun je op die ontspannen manier de sociale
problemen oplossen, zoals de kloof tussen arm en
rijk die Arnhem kent?
“Misschien is het ook wel elitair, misschien hebben
de mensen in de achterstandswijken hier helemaal
niets aan. Ik weet het niet. Dat vind ik wel lastig.”
In Arnhem klinkt al heel lang het geluid dat de
stad zoveel kansen heeft, maar die niet benut.
Andere steden halen Arnhem in, is de gedachte.
“Dat is typisch Valleydenken. Er is een beperkte
hoeveelheid geld en mogelijkheden. Als wij hier iets
doen, dan onttrekken we ergens anders middelen.
Als het Arnhem goed gaat, gaat het in bijvoorbeeld
Zwolle slecht. Dan kun je wel denken: nou en,
jammer dan voor Zwolle. Maar waarom zou je zo
chauvinistisch denken?”
U kijkt liever naar de regio dan naar de stad alleen.
”Het gaat helemaal niet slecht in de Stadsregio
Arnhem-Nijmegen. Dit gebied ligt geweldig centraal
tussen Randstad, Roergebied en de grote steden in
België. Dat zijn de Grote Drie en Arnhem-Nijmegen
ligt daar heel comfortabel in en een beetje in de
luwte. Je hebt hier nog een beetje ruimte en een
beetje groen, maar je krijgt wel de wind mee uit het
Roergebied en België.”
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U ziet dus meer in de Deltamethode, maar wat
is dan de rol van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en het
ambtenarenapparaat?
“Dat weet ik niet. Ik vind het al geweldig dat die
woningbouwverenigingen, zoals Portaal, na alle
privatiseringsdwang, groei- en fusiedwang weer
terug gaan naar de basis en weer binding zoeken
met de regio. Volkshuisvesting is wat dat betreft
ook een mooi voorbeeld. Ze laten zich daar niet de
kop gek maken door de schaalvergroting, zetten
echt een stap terug en zoeken weer intensief contact met Arnhemse mensen en instellingen.”
We begonnen dit gesprek met de stelling dat
Arnhem verdeeld is in remmers en fietsers. Wat
bent u zelf?
“Ik ben een fietser.”
Maar u klinkt soms als een remmer.
“Als je wilt fietsen, moet je ook kunnen remmen,
zeker als je niet wilt vallen. Ik vind die metafoor
wel grappig, maar ik vind de sur place een mooier
beeld. Het komt uit de baanracerij en tegenwoordig ook uit de wereld van de fietskoerier met zijn
Fixed Gear, de doortrapfiets.
Het is spanning in rust. Je staat stil, maar gaat vanuit stilstand heel soepel over in bewegen. Dat gaat
als vanzelf, zonder dat je je er bewust van bent.
Maar als je het zou uitvergroten, is er dat magische
moment tussen stilstand en beweging, waar alles
mogelijk lijkt. Kunstenaars putten uit dat moment,
proberen het op te rekken om die rijkdom aan
mogelijkheden, associaties en gevoelens op te laten
komen.”

Snelheid en een sur place kunnen samengaan.
Het een sluit het ander niet uit.
“Precies. Snelheid van handelen is niet in tegenstelling met het feit dat het even later weer stil
staat. Je ziet in Arnhem ook dat dingen niet recht
vooruitgaan, het zijn een soort achtjes. Je gaat
naar voren en naar achteren en in feite maakt
het ook niet zoveel uit of je nu naar voren gaat of
naar achteren. Je komt terug op dingen die ooit al
geweest zijn. Ze willen nu de schouwburg voor tien
jaar terugbrengen naar de oorspronkelijke staat
uit 1938, in afwachting van het Kunstencluster, dat
waarschijnlijk nooit komt.
Zo zie je dat de dingen in elkaar draaien. De Rodenburgstraat vind ik een fantastisch voorbeeld. Die
is na de oorlog rechtgetrokken. Ooit liep die straat
in het verlengde van de Bakkerstraat in een grote
boog naar de Rijn. Ik denk wel eens: je moet naar
een ‘wederafbouw’ toe, dat is eigenlijk ook weer
terug en vooruit tegelijkertijd.
Ik zou het geweldig vinden – in het kader van het
‘tuinieren’ waar we het eerder over hadden – als
die straat weer dezelfde kwaliteit met die bocht
krijgt. Het gekke is dat ze dat in de Looierstraat,
die voor de oorlog niet bestond, hebben gedaan.
En daar waar het was, hebben ze het weggehaald.
Met dat soort ingrepen zou je kwaliteit kunnen
terughalen. Dat is een manier van denken over de
stad. Dan kun je zeggen dat je in het kamp van de
remmers zit, maar ik noem het liever Fixed Gear.”
Ton Verstegen, is freelance publicist op het gebied van architectuur en stedenbouw en is als lid van de programmaraad betrokken bij CASA. Hij werkte voorheen bij ArtEZ als onderwijscoördinator van de Academie van Bouwkunst Arnhem.

Je hebt natuurlijk ook kunstenaars die daarin
blijven hangen en nooit iets maken. Dat is natuurlijk ook een beetje het gevaar. Een sur place
kan heel lang duren.
“Het is geen stilstand. Je laat meer mogelijkheden
toe en ziet meer kansen dan wanneer je alleen
maar rechttoe, rechtuit wil, als je een allee voor
jezelf creëert en de rest buiten beschouwing laat.
Je moet juist zoveel mogelijk toelaten. Voor planners is dat een crime want die willen alleen maar
vooruit.”
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Illustratie: Bas van der Schot

NOVEMBER

HET
NATIONAAL
HISTORISCH
MUSEUM IS
GESCHIEDENIS
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Na de mededeling van staatssecretaris Halbe
Zijlstra van Cultuur op 29 oktober dat het Nationaal Historisch Museum in het kader van de
algehele bezuinigingen geen fysieke nieuwbouw
zal krijgen, bleek het eindelijk definitief gedaan
met Arnhem als omstreden vestigingsplaats. De
directie maakte kort daarop bekend ‘een tijdelijk
onderkomen’ gevonden te hebben in de hoofdstedelijke Zuiderkerk. ‘Dat het NHM nu zomaar een
locatie buiten Arnhem kan betrekken, gaat tegen
alle afspraken in. Ik ga ervan uit dat de staatssecretaris ingrijpt’, zo reageerde burgemeester
Krikke fel. Bij wijze van ‘tegenaanval’ bracht zij
nog een drietal leegstaande panden in stelling
als alternatieve behuizing: het oude Royal aan het
Willemsplein, de voormalige LTS aan de Boulevard
Heuvelink en de Cobercofabriek, vlakbij één van
de ooit beoogde locaties van het museum. Tevergeefs. Daarmee kwam een (voorlopig) einde aan
het getouwtrek op lokaal én nationaal niveau. Is er
weer een slag om Arnhem verloren? Het NHM krijgt
geen eigen collectie, maar de geschiedenis zal er
virtueel verteld worden. Daar heb je helemaal geen
gebouw voor nodig.

TERUGBLIK

2010
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Urban
Design
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DECEMBER

RIJNBOOG
OPNIEUW OP
KOERS

Het is ‘m dan toch gelukt. Voor het eind van het jaar
moest er een nieuw plan liggen voor het voormalige
Havenkwartier. De deadline die aan de Rijkssubsidie is gekoppeld was voor wethouder Elfrink echter
niet de enige reden om vaart te maken. ‘Er moet nu
iets gebeuren’. Bovendien liggen in afwachting van
het nieuwe plan ook de andere deelgebieden stil.
Op 15 december werd het ‘definitieve schetsplan’
voor Nieuwstraat en omgeving gepresenteerd. De
stedenbouwkundige structuur ligt hiermee vast, de
exacte invulling moet nog nader bestudeerd worden.
Duidelijk is echter dat het toekomstige plan zich
– in tegenstelling tot de radicale stedenbouwkundige ingreep van Manuel de Solà-Morales – zich
zal aanpassen aan de maat, schaal en sfeer van de
Arnhemse binnenstad. Historische verbindingen en
de Jansbeek worden weer in ere hersteld, er komt
veel groen en bestaande kwaliteiten worden versterkt. Het Kunstencluster, dat zich in korrelgrootte
onderscheidt, komt aan de Rijnkade of op de Trans
te staan. Ambitieuze toevoeging is een brug voor
langzaam verkeer, die Rijnkade met Stadsblokken
moet verbinden. Maar, zo werd benadrukt, de rest
het plan is niet afhankelijk van deze ‘Rijnboog’.
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WE MOETEN
GAAN DENKEN
ALS EEN TUINIER.
Foto: Niek Michel
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INTERVIEW

RUDY STROINK

Rudy Stroink is behalve topman van projectontwikkelaar
TCN ook adviseur van het
Arnhemse gemeentebestuur.
De tijd van ongeremd bouwen
is geweest, concludeert hij.
“We moeten gaan beheren.
Het station is Arnhems laatste
grote project.”

Uit De Gordiaanse Knoop bleek een tegenstelling
tussen ‘remmers en fietsers’ in Arnhem. Hoe krijg
je met die twee partijen in de stad de neuzen
dezelfde kant op?
“De crux is om te begrijpen wat er op dit moment
speelt. We leven in de postcrisisperiode. De eerste
fase hebben we gehad. En hoewel het eigenlijk
nog te vroeg is om over ‘postcrisis’ te spreken,
zijn we van de eerste klap aan het bekomen.
Met die crisis is een nieuwe realiteit ontstaan.
Daarin zal de komende tien jaar geen ruimte zijn
voor fata morgana’s, enorme plannen die met
veel geld en voorinvesteringen een gebied op de
schop gaat nemen. Dat gaat gewoon niet meer
gebeuren, de middelen ervoor ontbreken. In de
eerste plaats in de publieke sector, maar ook bij
de projectontwikkelaars. Ook al zouden zij schat
hemeltje rijk zijn, dan nog heb je een probleem
bij de financiers – de banken laten het afweten.
In de laatste plaats zijn consumenten momenteel
helemaal niet in de stemming om aan hoge kosten
en investeringen te denken. Ik denk dat dat genoeg
ingrediënten zijn om je te realiseren dat het heel
moeilijk zal zijn om opnieuw met grote plannen
aan de slag te gaan. Dat zie ik als een zegen, want
het was tijd – in Arnhem, maar ook in de rest van
de wereld – om de rem erop te zetten en even na te
denken.”
Waarover dan?
“Het eerste waarover we moeten nadenken, is dat
we van een ongelofelijke groeieconomie naar een
beheereconomie gaan. We moeten van een economie
die erop gericht is om voor miljoenen Nederlanders
steden te bouwen naar een economie die alles wat
we hebben zo goed en zo netjes mogelijk houdt en
waar mogelijk verbetert. Dat gaat in Arnhem ook
gebeuren. De binnenstad van Arnhem kan heus
nog wel een verfje h
 ebben; vooral het stuk stad aan
de rivier is mij nog steeds een doorn in het oog. Er
wordt onvoldoende gebruik van gemaakt. Dat heeft
alles te maken met het Wederopbouwplan van na de
Tweede Wereldoorlog. Daarmee zijn cruciale fouten
gemaakt, en die moeten een keer opgelost worden.
Dat doe je niet met heel veel middelen, maar stapje
voor stapje, gebouwtje voor gebouwtje zonder al te
veel grote ingrepen. Op die manier kun je volgens
mij een heel eind komen.”
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Is Arnhem dan op de goede weg denkt u?
“Nee. Er wordt in de stad wel heel erg over dit
principe nagedacht, maar het besef van wat er aan
de hand is, is nog niet ten volle doorgedrongen.
Er is nog een gevoel van ongeloof. Ik merk dat ook
in andere steden: de crisis is nog niet diep genoeg
en we hebben nog niet helemaal het gevoel hoe
lastig het de komende jaren gaat worden. Dat gaan
we in 2011 wel meemaken. Er is een lichte economische opleving. Elk kwartaal gaat het een stukje
beter met de economie dan het kwartaal ervoor,
maar als je echt goed naar de cijfers kijkt, zie je
het structurele probleem erachter. Er is veel te veel
geld uitgegeven aan vastgoed. De vastgoedprijzen
zijn te hoog. Die zullen eerst naar beneden moeten
voor de herstructurering kan beginnen.
Ik zeg altijd: je moet een beetje in die stad gaan
tuinieren. We moeten veel meer denken als een
tuinier. Die zorgt iedere dag dat zijn tuintje op
orde is, dat het gras niet te hoog wordt, dat de
boompjes gesnoeid worden. Waar nodig wiedt hij
het onkruid. Op die manier zul je ook met die stad
om moeten gaan. Ik hoop dat het station een keer
afkomt, maar dat was in Arnhem echt het laatste
grote project.”
Dus we hóeven de neuzen niet meer dezelfde
kant op te krijgen. Dat gebeurt noodgedwongen
vanzelf wel.
“Precies. De wal keert het schip.”
Is daarmee dan ook het probleem van de verdeelde stad in Arnhem opgelost?
“Nee, want je moet wel beseffen wat er aan de
hand is. Als je in ‘Lalaland’ blijft door te denken
dat je met grootse plannen de zaak op gang kunt
brengen, dan geef je je geld op een verkeerde
manier uit. Er zijn beperkte middelen en die moet
je heel zuinig inzetten. Daar hoort wel bij dat je
op een andere manier met de stad omgaat. Er is
een mentaliteitsverandering nodig. Steden moeten
meer gaan leunen op particulier initiatief en
zichzelf zo minder afhankelijk maken van een paar
grote ontwikkelaars – dat zeg ik met alle respect
voor mijn partners – die vooral door de situatie
waarin ze zitten meer de rem dan de progressie
zijn. Het is zaak kleinere initiatieven in de stad een
kans te geven hun stempel te drukken, vooral op
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een gebied als Rijnboog. Denk dan aan iemand die
een café wil beginnen, of een kleine projectontwikkelaar die een blokje woningen op de schop neemt.
Het hoeven geen hoogdravende plannen te zijn,
maar ze zijn wel belangrijk om het proces op gang
te brengen; plant een paar bomen, zorg dat de
kade beter ontsloten wordt.”
En die verdeeldheid dan?
“Die is overal. Er is een groep mensen die denkt
dat ze gewoon op de oude voet door kan gaan
als de crisis voorbij is en er is een groep die zich
realiseert dat er structureel iets aan de hand is.
Zeker stadsbesturen en ambtelijke organisaties zijn
enorme tankers die je niet zomaar even stil legt,
dus die akkeren nog wel even door. Net als de grote
organisaties in het bedrijfsleven overigens. En daar
gaat het de komende tijd om: zorgen dat die tanker
de hoek om gaat.”
Maar als het gaat over de koers die de stad zou
moeten varen, hoe ziet u dat dan?
“Nou, toevallig heb ik recentelijk een goed gesprek
gehad met een aantal Arnhemse stadsbestuurders
over werkgelegenheid. Ze zijn doordrongen van de
realiteit – en dat vind ik al heel goed –, maar er ligt
nog geen plan. Ik wil ze graag op weg helpen.
Waar het uiteindelijk om gaat is dat Arnhem zich
onderscheidt als een heel hoogwaardig stedelijk
(soms landschappelijk) milieu. Arnhem is een van
de mooiste steden van Nederland, dat denk ik echt.
Architectonisch kan het allemaal wat beter, maar
wat betreft de ligging, met de rivier en tegen de
Veluwe aan… Mooier kun je het niet hebben.
Van de week zei iemand tegen mij: ‘Het is net buitenland, zo mooi’. Die kwaliteit heeft Arnhem. De
stad heeft in de grote bedrijven die er zijn gevestigd natuurlijk een paar heel krachtige economische pilaren. Die kunnen zeker bijdragen aan de
stedelijke economie.
Ik denk dat het goed zou zijn als er een coalitie
zou komen van bedrijfsleven, ontwikkelaars en
gemeente met als doel om Arnhem op Europees niveau op de kaart te zetten als meest leefbare, kwalitatief hoogwaardige stad. Dan komt die economie
wel weer op gang.”
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‘HET IS NET BUITENLAND, ZO MOOI’.
DIE KWALITEIT HEEFT ARNHEM

Toch even terug naar die remmers en die fietsers.
“Niets doen is geen optie. Ik rij meestal vanuit het
westen de stad in, onder het spoor door en dan
krijg je die vreselijke Willemstunnel, een enorme
infrastructurele knoop in de stad. Dan moet ik
naar het stadhuis en dan rij ik over de Weerdjes
straat, parallel aan de Rijnkade… Die is natuurlijk
zwaar onder de maat. Van die straat kun je veel
meer maken. De hele rivier heeft op dit moment
een ondergeschikte rol in Arnhem en dat vind ik
jammer.”
Maar hoe krijg je dan mensen mee die Arnhem
liever houden zoals het is?
“Conservatisme heeft ons nooit verder gebracht. Je
moet de kwaliteit van de stad bewaken, ook zorgen
dat de kwaliteit stapje voor stapje verbetert, en dat
vergt een plan. Niets doen in deze tijd is dodelijk,
dan zak je weg. Het vergt echt veel meer aandacht.
Misschien gaat fietsen nog te hard, maar je moet
op z’n minst wandelend naar een betere stad.”
Met de fiets aan de hand.
“Met de fiets aan de hand, inderdaad.
Stilstand is achteruitgang en er valt echt nog wel
veel te doen. Ik hoor Arnhemmers vaak positief
over hun binnenstad praten, maar ik mis dat nog
een beetje. Als ik door Arnhem kom, ben ik er niet
van overtuigd dat dit het beste is wat de stad te
bieden heeft. Het kan veel beter.”
Wat zouden voor de stad op dit moment de prioriteiten moeten zijn?
“Het functioneren van de binnenstad. Bij TCN hebben we als eigenaar van Arnhems Buiten, het voormalige KEMA-terrein, veel te maken met de vestiging van bedrijven. Arnhems Buiten wordt zeer
gewaardeerd vanwege het parkachtige karakter,
Arnhem wordt gewaardeerd vanwege de hoogwaardige woningen in een parkachtige structuur. Er is
daarentegen weinig waardering voor het culturele
leven in de stad. Arnhem wordt toch te veel als
dorp gezien en te weinig als cultureel hoogtepunt.
Er gebeurt wel wat, maar dat kan volgens mij nog
veel beter. Ook voor wat betreft de levendigheid
van de binnenstad scoort de stad niet hoog.”

Heeft u suggesties voor verbetering?
“Zorg dat de binnenstad ook echt weer als centrum
gaat fungeren. De ontsluiting van die binnenstad
vind ik heel erg belangrijk. Ik zou er ook absoluut
voorstander van zijn om het groene karakter van
de binnenstad wat meer op te vijzelen. Zorg dat de
gebruikswaarde van de publieke ruimte omhoog
gaat. Wat meer bomen mag best.
De Jonas Daniël Meijerplaats bij Dudok heeft het
al een beetje, maar dat kan op meer plekken. Ik
zou ook zeker het wonen in de binnenstad willen
stimuleren. Pandje voor pandje.”
Wat zou Arnhem moeten doen om eensgezind
aan de toekomst te werken?
“Ik heb nog niet zo ervaren dat er weinig eensgezindheid is. Als ik met bestuurders praat, zie
ik weinig verschillen van mening in het bonte
gezelschap dat er nu zit. De wethouders zijn van
verschillende partijen, maar zijn het wel eens met
wat ik nu allemaal zeg. Hoe het precies moet, weten ze nog niet, maar ze weten wel ongeveer welke
kant ze op moeten. Nogmaals: grote plannen zijn
daarvoor niet nodig, dat kan blokje voor blokje.”
Voor die aanpak in het Rijnbooggebied pleitte
toenmalig wethouder van Ruimtelijke Ordening
Sander van Bodegraven enkele jaren geleden al.
“Maar hij had nog wel te maken met de ambities
van het ambtelijk apparaat en de ontwikkelaars,
want die zaten nog op een ander spoor. Wat je ook
ziet als je met dit soort grote plannen bezigt bent:
andere zaken vallen stil.
Het Rijnboogproject heeft veroorzaakt dat de
herontwikkeling van andere delen van de stad tot
stilstand is gekomen. Daarvan denkt iedereen: dat
komt wel als we dat grote plan gaan uitvoeren.
Het effect van het project rond Station Arnhem is
dat er zoveel tijd en energie in gaat zitten dat op
andere plekken dingen stil vallen.”
Je moet dat dus bescheidener aanpakken?
“Bescheidener en in een samenwerkingsverband
met lokale partijen. En dat hoeven niet alleen
maar van die grote jongens te zijn. Ook met kleinere ontwikkelaars en ondernemers kun je een
stad een enorme boost geven.”
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Is de huidige economische crisis nu een kans of
een bedreiging?
“De enige bedreiging is dat we de crisis te licht
opvatten. Het grootste gevaar is dat we de onderliggende redenen van deze recessie niet serieus
nemen, denken dat het binnenkort weer allemaal
goed gaat.
Als je terugkijkt, zie je de afgelopen tien jaar een
structurele overambitie van onze steden. Eigenlijk
hadden we eind jaren negentig al kunnen bedenken dat we er nu met z’n allen zo bij zouden zitten.
En wat was, komt niet meer terug. Daar is gewoon
geen geld meer voor. Wat terugkomt is een wereld
waarin niet meer op kwantiteit maar op kwaliteit
wordt gestuurd.”
Waarom bent u daar zo zeker van? De economie
wordt gekenmerkt door golfbewegingen. Dan
gaat het toch ook weer een keer beter?
“Hoeveel Nederlanders zijn er de afgelopen vijftig
jaar bijgekomen?”
Een paar miljoen?
“Negen miljoen. Hoeveel Nederlanders komen er
de komende vijftig jaar bij? Nul, waarschijnlijk
krimpt de bevolking zelfs. Daarmee is toch wel
duidelijk dat we in een andere wereld zitten?
Vroeger maakte het niet uit wat je bouwde, het
werd toch wel gekocht, ook in Arnhem. Heerlen en
Groningen hebben nu al met een krimpende bevolking te maken. En krimp betekent niet alleen dat
er geen groei meer is, het vereist een totaal andere
mentaliteit om daar goed mee om te gaan. Japan
heeft al sinds begin jaren negentig te maken met
een bevolking die kleiner wordt en nu nog hebben
ze daar moeite mee.”
Met het einde van de groei van de bevolking komt
dus ook een eind aan de groei van de economie?
“De motor ontbreekt om de stad te verbeteren. Je
kunt alleen een gebied als Rijnboog leegvegen en
er iets nieuws maken als er ook iemand naartoe
wil. Natuurlijk kun je allerlei bewoners en bedrijven naar het gebied lokken, maar je moet je afvragen waar ze vandaan komen. Iedere gemeente wil
ze bij de buren wegtrekken, maar die hebben ook
wel een plannetje liggen om dat te voorkomen.
Dat wordt de komende jaren de strijd; waar komt
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de groei die er nog is terecht? Om die aan te trekken heb je heel andere technieken nodig. Het gaat
erom je stad, je producten, je woningen onderscheidend te maken. En dat is een kunst hoor.
Dat moeten we nog leren. We hebben best goede
architecten in dit land, maar nog niet per se goede
ontwikkelaars.”
En er is ook geen geld om lekker mee aan de slag
te gaan.
“Nee. Want de publieke sector, waarvan dergelijke
ontwikkelingen voorheen overwegend afhankelijk
waren, heeft ook geen geld meer. En bij de banken
is het geld ook op.”
Gaat het goed komen met Arnhem?
“Als vanzelf, het DNA van die stad is zó goed. Moet
je opletten wat er nu gaat gebeuren. Je zult zien
dat er een enorme stroom kleinere en slimmere
bedrijfjes op gang komt. Die komen na de crisis
bovendrijven. Bedrijfjes in de creatieve sector, in de
energietechnologie. Die kunnen zich overal vestigen en ze vestigen zich het liefst daar waar natuur
is, waar het duurzaam en leefbaar is. Als je daar op
inzet, zul je zien dat je een proportioneel groter
deel van die groei naar je toe kunt trekken.”
Parkenstad Arnhem moet dus écht groen worden,
duurzaam worden?
“Duurzaamheid is belangrijk, kwaliteit is belangrijk. Je hebt een paar stevige energiepoten in de
stad, die moet je als basis gebruiken om die sector
verder uit te bouwen. De goede opleidingen in de
stad. Dat zijn de zaadjes van je ontwikkeling, die
moet je koesteren en als een liefdevolle tuinman
mee omgaan.”
Is dat uw hobby, tuinieren?
“Nee, dat doet iemand anders. Het is het verschil
tussen een bouwvakker en een tuinier, en wij zijn
bouwvakkers. Ik gebruik ook wel eens de hotelier
als voorbeeld. We moeten ons omscholen van
bouwvakkers naar hoteliers.”
U vergeleek de stad al eerder met een hotel.
“Een hotelier zorgt ervoor dat het hotel iedere ochtend op orde is. Ons probleem is dat we denken:
het komt wel goed met die stad, want we hebben
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een prachtig plan, Rijnboog. Over tien jaar ziet het
er fantastisch uit. Maar we komen er nooit, we zijn
altijd bezig met verbouwen.
Een hotelier zorgt ervoor dat de gast – zelfs al wordt
het hotel verbouwd – een lekker bed heeft, zodat hij
nog steeds rustig kan slapen. Dat is de kunst van de
hotelier. En de kunst van de bouwer en de architect
was dat die een fata morgana schilderden waar we
naartoe gaan. Daar kun je ook verliefd op worden,
maar helaas kom je er nooit.”

mening heeft. Dat gaat er bijna nooit in. Maar ik
ben gewoon burger van dit land, en ik ben klaar
met het cynisme.”
Topman van projectontwikkelaar TCN Rudy Stroink, geboren
Rotterdammer, is van huis uit bouwkundig ingenieur. Inmiddels
is hij al jaren actief als ontwikkelaar, eerst in de VS, later in
Nederland. Inmiddels heeft hij de directie van TCN overgedragen
en gaat zich meer richten op politiek-maatschappelijke
vraagstukken.

Maar zo’n project komt toch een keer af?
“Dat is nou juist het grote probleem. Arnhem kan
daar misschien niet over meepraten, maar in andere steden komt het dus nooit af. Op het moment
dat het ene project af is, gaat het andere op de
schop. Amsterdam sluit drie musea tegelijk en trekt
een enorme Noord-Zuidlijn door de stad heen, die
ook nog eens twee keer zo lang duurt en twee keer
zoveel kost dan gepland. Dat veroorzaakt enorme
schade.
Ik ben ontzettend kritisch over het stationsproject
in Arnhem. Het is veel te veel, het zijn fata morgana’s. Er zit een soort idee achter, dat dat de grote
motor van de stad moet worden, maar dat gaat allemaal niet gebeuren. Het blijft gewoon een gezellig
stationnetje en het heeft allemaal veel teveel geld
gekost en veel te lang geduurd.”
Er zijn mensen die zeggen: Stroink kan gemakkelijk roepen dat we moeten stoppen met grote
bouwprojecten. Hij stopt toch binnenkort als
topman van TCN.
“Mijn pensioen zit in mijn bedrijf, dus dat bedrijf
moet het heel goed gaan doen, de komende jaren.
Als het gaat om economisch belang, heb ik het
meeste belang bij de ‘ouwe tijd’.”
Toch wel.
“Ja. Ik kan niet gaan rentenieren. (Lacht.) Ik denk
echt dat we die omschakeling moeten maken, en
dat het ook goed voor de zaken is. Als wij dat als
eerste doen – en dan doen we al heel veel – dan is
dat goed voor de business. Maar uiteindelijk gaat
het mij echt om de verandering.
Ik herken het Hollandse cynisme. Ik weet dat er
zo over gesproken wordt. Het kan gewoon niet zo
zijn dat iemand los van zijn zakelijke belangen een
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GOEDE VOORNEMENS
VOOR 2011
CASA heeft uit de zes interviews
tien goede voornemens voor 2011
gedestilleerd.
1.	De stedelijke en economische groei is voorbij. Kleinschalige,
organische ontwikkelingen met de nadruk op kwaliteit en leefbaarheid zijn de toekomst.
2.	Maak het station af, dit is het laatste grootschalige project in
Arnhem.
3.	Smeed slimme coalities tussen gemeente, bedrijfswereld en
ontwikkelaars en biedt ruimte aan particulier initiatief.
4.	Zie de stad als een hotel en maak deze aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers.
5.	Bouw compacte stedelijke woonmilieus met goede voorzieningen in het centrum en landelijke, ontspannen woonmilieus aan
de randen van de stad.
6.	Geef de lege plekken en gebouwen in de stad tijdelijk aan creatieve ondernemers en inwoners met goede ideeën hiervoor.
7.	Focus meer op verbindingen en overeenkomsten in plaats van
op (menings)verschillen. Ga voor je geluk en niet voor je gelijk!
8.	Maak processen zo open en transparant mogelijk. Dit levert
vertrouwen en creativiteit op.
9.	Plaats projecten in het teken van integrale duurzaamheid;
klimaatdreiging, omgang met energie, watermanagement,
leefbaarheid en kwaliteit van het bestaan.
10.	Arnhem heeft een geweldig ‘DNA’ en kan op Europees niveau
één van de meest leefbare, kwalitatief hoogwaardige steden
worden. Werk hieraan!
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WORD
SPONSOR
VAN CASA

De CASA-sociëteit is een exclusief en multi-disciplinair netwerk voor alle partijen en personen die
gerelateerd zijn aan CASA, zoals de sponsoren, begunstigers en leden van de organisatie. Eind 2010
zijn circa 170 personen lid. CASA organiseert voor
de leden drie excursies per jaar naar projecten in
de regio en naar steden die een voorbeeldfunctie
hebben voor de Arnhemse situatie. Naast de
inhoudelijk interessante en inspirerende aspecten
van deze excursies, wordt ruim de mogelijkheid
geboden voor ontmoeting en netwerken. Leden van
de CASA-sociëteit krijgen bovendien alle publicaties en gratis toegang tot de activiteiten.
CASA kan niet voortbestaan zonder een breed
financieel draagvlak. Daarom worden bedrijven,
instellingen en individuen uitgenodigd om hoofdsponsor, sponsor of begunstiger te worden. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen via
info@casa-arnhem.nl of kijken op onze website
www.casa-arnhem.nl en vervolgens in de menubalk klikken op ‘CASA’ en ‘sponsoren’.
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