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gevoerd en kwamen actuele onderwerpen ter sprake. 
De excursies zijn ingezet om de ontwikkelingen in 
de  regio te volgen en relevante referentieprojecten in 
andere steden te bezoeken. CASA was ook zichtbaar in 
het Rijnbooggebied met projecten als Souvenir Rijnboog 
en Kwartiermakers!. Bovendien zagen de nodige CASA-
publicaties het licht, waaronder een route voor het 
CKV-onderwijs die in samenwerking met de gemeen-
telijke musea tot stand is gekomen. Ook is een nieuwe 
doelgroep aangeboord met de acht Arnhemse ansicht-
kaarten die CASA in de zomer en het najaar gratis door 
de stad verspreid heeft. Kortom, in 2011 kon men niet 
om CASA heen! 

Ik wens u veel plezier en inspiratie toe bij het lezen van 
dit jaarverslag en hoop u te ontmoeten bij onze activitei-
ten in 2012.

Edwin Verdurmen
Directeur architectuurcentrum CASA

Voorwoord  
‘In 2011 kon 
men niet om 
CASA heen.’
> 2011 is een bewogen jaar geweest. De recessie 
had Arnhem goed in haar greep. Architecten, ontwik-
kelaars en bouwers hadden het moeilijk; veel projec-
ten kwamen tot stilstand of zijn afgelast. Bij enkele 
grote ontwikkelingen in de stad, zoals Arnhem 
Centraal en het Kenniscluster, zien we weliswaar 
activiteit, maar tegelijkertijd ontstaat de vraag naar 
een andere manier van gebiedsontwikkeling. Dit is 
niet alleen het gevolg van de recessie. De wereld om 
ons heen is op meerdere fronten aan het verande-
ren. De opkomst van het mobiele werken vraagt om 
nieuwe kantoorconcepten waardoor de verouderde 
kantorenmarkt voor een groot deel leeg staat. Het 
internetshoppen vormt een bedreiging voor het 
winkelbestand en dat is duidelijk zichtbaar aan de 
groeiende leegstand in de binnenstad. De roep om 
duurzaamheid wordt steeds groter en Arnhem wil 
zich graag profileren op dat gebied als groene én 
energiestad. 

In het jaarprogramma 2011 hebben we een drietal 
thema’s geformuleerd. Vanuit het thema Balans heeft 
CASA onderzoek gedaan naar de stedelijke identiteit 
van Arnhem. De vraag daarbij was of de balans tussen 
identiteit en ambitie in Arnhem goed is. De uitkomsten 
van dit onderzoek worden in de loop van 2012 gepu-
bliceerd. Groen is dankzij de spectaculaire landschap-
pelijke ligging een van de voornaamste kwaliteiten van 
de stad, maar hoe groen is Arnhem werkelijk? Binnen 
het thema Groene Koers is gekeken naar de kansen om 
groen en duurzaamheid te koppelen aan de stedelijke 
omgeving. Het derde thema Re-cycling ging over het 
hergebruik van gebouwen, stedenbouwkundige princi-
pes en ideologieën. Slimme efficiëntie lijkt cruciaal op 
momenten dat de middelen schaars zijn. Moeten we ons 
meer baseren op bestaande kwaliteiten en beproefde 
principes uit het verleden of vragen deze tijden juist om 
complete verandering? 

CASA heeft in 2011 aandacht besteed aan deze en 
 andere onderwerpen en de discussie hierover aan-
gejaagd en gestimuleerd. Om dit te realiseren is een 
uiteenlopend scala aan activiteiten georganiseerd voor 
de verschillende doelgroepen van CASA. Rode draad 
binnen het jaarprogramma waren de maandelijkse 
CASA-avonden. Tijdens deze avonden werd het debat 
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25 januari

Sur Place  
‘Waarom is het 
mooi dat er een 
crisis is?  
Omdat we  
eindelijk stil 
mogen staan.’
> CASA opende op 25 januari het nieuwe Arnhemse 
Architectuurjaar. 2011 stond in het teken van het 
jaarthema Sur Place. Door de crisis lijkt de ruimte-
lijke ontwikkeling van de stad stil te staan, maar het 
is eerder een dynamische stilstand, een sur place. 
Achter de schermen vinden immers allerlei verande-
ringen plaats die aansturen op een andere vorm van 
architectuur en gebiedsontwikkeling. Duurzaamheid, 
stedelijke identiteit, transparantie en betrokkenheid 
zijn daarbij de sleutelwoorden. Als lancering van het 
jaarthema werd het eerste exemplaar van het CASA-
jaarcahier 2010/2011 aangeboden aan wethouder 
Gerrie Elfrink. Deze publicatie, die in het teken 
staat van Sur Place, laat zes experts aan het woord 
komen die een visie hebben op de toekomst van de 
stad en daarbij uitgaan van ingrijpende verandering, 
herbezinning en de focus op duurzaamheid. 

Tess Broekmans, die de hoofdspreker van de avond 
Gert Urhahn verving, hield vervolgens een pleidooi voor 
de ‘Spontane Stad’. Bureau Urhahn Urban Design, 
 tevens verantwoordelijk voor het nieuwe stedenbouw-
kundig ontwerp voor het Rijnboog-deelgebied Nieuw-
straat en omgeving, heeft hier een onderzoek naar 
gedaan. ‘De spontane stad is een reactie om steden als 
ready made producten te zien, de trend om elke vorm 
van toevalligheid uit te bannen’. Zij is open, onderne-
mend, veelzijdig, dynamisch en flexibel. ‘De uitdaging 
voor de stedenbouw van de eenentwintigste eeuw ligt 
in het vinden van de juiste balans tussen de zaken die 
voor iedereen belangrijk zijn en het creëren van vrijheid 
waar dat kan. Daarom moeten stedenbouwers zich in 
de eerste plaats gaan richten op de vormgeving van 
de condities waarbinnen de vrijheid georganiseerd kan 
worden’. 

Het slotwoord was aan Martijn Duineveld die in zijn 
afsluitende column de sur place tackelde.  
Hij constateerde hij dat dit hét moment is voor kritische 
zelfanalyse: ‘Waarom is het mooi dat er een crisis is? 
Omdat we eindelijk stil mogen staan. Om te kunnen 
observeren. Om te beseffen dat het systeem dat we 
gecreëerd hebben ook anders gecreëerd kan worden. 
Pragmatischer, democratischer. Rock en Roll met echte 
retro-architectuur omdat het mag. Dakkapellen bouwen 
zonder welstandsmannen die op de knopen van hun 
tweedjacks kauwen. Een spontane stad omdat elke 
poging haar te temmen dubbelglas en zuurstofgebrek 
tot gevolg kan hebben. De spontane stad laat zich niet 
langer temmen. De feeks is los’! 
 

8 februari

Plan & Realiteit  
‘Arnhem CS:  
Eiffeltoren  
of Arnhems 
Hoog  
Catharijne?’
> In de jaren negentig roemde de toen vermaarde 
architectuurcriticus Charles Jencks het ontwerp 
van Ben van Berkel/UNStudio voor Arnhem Centraal 
als een van de meest invloedrijke architectuurcon-
cepten ter wereld. Inmiddels zijn we meer dan tien 
jaar verder en heeft Arnhem Centraal de nodige 
vertraging opgelopen. En als het dan een keer af is, 
wordt Arnhem Centraal dan de icoon van de stad zo-
als de Eiffeltoren dat is voor Parijs, of wordt het toch 
Arnhems Hoog Catharijne, een hightechprothese die 
zich niet aan de stad weet te binden? 
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Allereerst blikte Robin Hartog Heys, begin jaren 
 negentig de verantwoordelijke wethouder, terug op de 
ontstaansgeschiedenis van het project. Hij is ‘buiten-
gewoon blij dat de daaropvolgende colleges niet van 
het ontwerp zijn afgeweken’. Huidig wethouder Gerrie 
Elfrink verzekerde dat de realisatie daarvan op volle 
stoom verder gaat, zolang het budget niet wordt over-
schreden.  
Vervolgens werden de voltooide plandelen onder 
de loep genomen, waarbij nu eens niet de stations-
torens maar vooral de nieuwe keerwanden aan de 
 Amsterdamseweg en Sonsbeeksingel het moesten 
ontgelden. ‘Erger dan de Berlijnse muur’, aldus een van 
de aanwezigen. ‘Schoon betonwerk met een leuk reliëf 
erin, dat blijft zo’, riposteerde projectleider Hans Talle. 
Hij verzekerde zijn gehoor dat op 2 juli aanstaande de 
perrontunnel wordt geopend en dienst gaat doen als 
station. Het tijdelijke station wordt in het najaar afge-
broken. De terminalhal wordt in twee fasen gebouwd, 
de aanbesteding hiervan is nog niet afgerond. 
De discussie richtte zich vervolgens op het kantoor-
gebouw Le Maire, dat het Cito inmiddels betrokken 
heeft, de nog te bouwen kantoren aan de Amsterdamse-
weg en op de straks lege locatie van het tijdelijke sta-
tion, Centraal Oost. De grote vraag is echter of  Arnhem 
wel zit te wachten op nog meer kantoren, zeker nu op 
een steenworp afstand enorm veel leeg staat. ‘Voor 
de toekomst is een concentratie bij OV-knoop punten 
beter’, aldus de wethouder, ‘maar het zal ten koste gaan 
van andere locaties’. Wachten met de ontwikkeling van 
Centraal Oost tot de economie weer aantrekt, is volgens 
hem geen optie: ‘Er is dan praktisch gezien geen ruimte 
meer om bouwplaatsen in te  richten’. Talle beaamde 
dat, ‘de gebruikers van de torens hebben er nu al pro-
blemen mee’. Uiteindelijk gaven zij echter beiden toe 
dat het niet waarschijnlijk is dat er de komende vijf tot 
tien jaar iets gebeurt in het oostelijk stationsgebied. ‘Het 
zal voorlopig een gat in de stad blijven’.

8 maart

Identiteit & 
Ambitie  
‘Het beeld dat 
anderen van 
je hebben kun 
je grotendeels 
zelf bepalen 
door de  
ansichtkaart.’ 
> Arnhem is verdeeld in ‘remmers en fietsers’, zo 
luidde één van de conclusies in De Gordiaanse 
Knoop. De ene helft koestert torenhoge ambities, 
die door anderen juist worden afgedaan als ‘on-
Arnhems’. Het failliet van de Rijnbooghaven en de 
moeizame totstandkoming van Arnhem Centraal 
doen de vraag rijzen of Arnhems stedelijke ambities 
en de identiteit van de stad wel met elkaar in balans 
zijn. Maar wat maakt Arnhem Arnhem? Tijdens de 
CASA-avond Identiteit & Ambitie werd een eerste 
aanzet gegeven tot het antwoord op deze vraag.

Gert-Jan Hospers, hoogleraar Stedelijke Identiteit en 
Citymarketing aan de Radboud Universiteit Nijmegen, 
constateerde dat er ‘een concurrentiestrijd om de vier 
B’s’ gaande is tussen gemeentes, zeker in de vingers 
van de Randstad of ‘Handstad’. Nu krimp zijn schaduw 
vooruitwerpt is het immers zaak zoveel mogelijk bewo-
ners, bedrijven, bezoekers en bollebozen (studenten) te 
trekken én te houden. Daarbij geldt de regel dat steden 
die meer te bieden hebben er meer krijgen. Het wezen 
van stedelijke identiteit is historie. Hospers onderscheidt 
drie identiteitsbepalende elementen: ‘landscape’ (wat je 
ziet, het uiterlijk van de stad), ‘sensescape’ (wat je voelt, 
de atmosfeer) en tot slot ‘soulscape’ (wat je ontdekt 
als je een stad langer kent). ‘Het beeld dat anderen 
van je hebben kun je grotendeels zelf bepalen door de 
ansichtkaart’. 
Arnhem is vooral groen zo bleek uit de volgende pre-
sentaties. De landschappelijke onderlegger van de stad 
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– stuwwal, beekdal, rivier en poldergronden – vormen 
zowel de basis van de Cultuurhistorische Kansenkaart, 
die Jan Bouman van land-id heeft opgesteld, als van 
Het Ruimtelijk DNA van Arnhem van de gemeentelijke 
dienst stedenbouw. ‘We stappen af van grootschalige 
ontwikkeling en gaan tuinieren’, aldus Thor Smits. ‘Dan 
is het helemaal belangrijk om te snappen hoe de stad 
in elkaar zit, want als de basis goed is, kan die zelfs 
slechte architectuur verdragen’. Beide onderzoeken 
dienen vooralsnog ter inspiratie. ‘Maar het is ook een 
handleiding om ervoor te zorgen dat de ingrepen die je 
doet in de bestaande stad ook aansluiten bij de stad’.         
Volgens Jan de Kramer van The History Store is Arnhem 
altijd een stad geweest met twee gezichten. Arnhem lijdt 
aan een ‘pathologische zelfoverschatting’ en ‘bestuur-
lijke verkleefdheid’. Daarbij lag de nadruk altijd meer op 
de vorm (infra) dan op de inhoud (sociaal beleid), met 
als gevolg ‘mooie singels met een ruwe achterkant’. Tel 
daarbij ook nog eens het trauma van de verwoesting en 
evacuatie op en Arnhem heeft heel wat te verwerken. 
De Kramer verwondert zich er dan ook over dat daar 
zo weinig mee gebeurt. De Slag om Arnhem kun je ook 
positief inzetten.    
Tot slot kwam Gerbrig Dijkstra aan het woord, de City-
marketeer van de gemeente Arnhem. Zij is in deze nieu-
we functie aangesteld om een concept citymarketing 
te formuleren dat het kompas voor beleid moet gaan 
vormen. Dat is in feite al het geval, ‘bij de gemeentebe-
zuiniging is gekozen om groen en creatief te ontzien’. 
Volgens Hospers heeft Arnhem ‘zijn zaken goed op 
orde. Apeldoorn en Ede zijn ook groen, maar dat alleen 
is niet spannend. De Arnhemse combinatie met creatief 
is daarom goed, maar je moet het wel zien in de stad’. 
‘En doe iets met die oorlog’…  

6 CASA jaarcahier 2011

Thor Smits
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Oh Arnhem, my 
deerest…  
Arnhemse  
ansichten 
> Naar aanleiding van deze CASA-avond hebben 
CASA en de gemeente Arnhem de krachten gebun-
deld en een set van acht ansichtkaarten uitgegeven. 
De foto’s van fotografe Eva Broekema zijn gemaakt 
op plekken die een sterke iconische werking heb-
ben en typisch zijn voor Arnhem. Model Lois (een 
echt Arnhems Meisje) fungeerde daarbij letterlijk en 
figuurlijk als rode draad op elke ansicht. De kaarten 
werden om de twee weken gelanceerd en gratis 
verspreid door de stad. Ter promotie heeft CASA 
enkele prominente Arnhemmers gevraagd ter plekke 
een kaartje te schrijven aan een andere bekende 
Arnhemmer. De reacties waren bijzonder positief; 
met deze serie heeft CASA veel publiciteit gekregen 
en een nieuw breed publiek bereikt.   
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22 maart

20x20!  
‘Van No Go  
tot culturele 
hotspot.’
> Tweede verjaardag van Showroom Arnhem
 
Architectonische missers zijn in de jaren tachtig wel 
meer gemaakt. Onder de parkeergarage Langstraat be-
vond zich een onderdoorgang om de looproute van de 
rivier naar de binnenstad te verkorten. Dit werd  echter 
al gauw een plek die veel overlast veroorzaakte. Tot 
kunstenaarscollectief G.A.N.G. het enkele jaren terug 
in handen kreeg. Door het plaatsen van hekken werd 

Onderzoek  
Stedelijke 
Identiteit  
> Naast de ansichtkaarten heeft CASA in het kader 
van zijn onderzoek naar de identiteit van de stad 
een aantal dubbelinterviews afgenomen. Hierin 
werd met diverse sleutelfiguren de identiteit en 
het imago van Arnhem tegen het licht gehouden. 
Onder anderen: Bob Roelofs en Jan de Kramer 
over de historische aard van Arnhem, Alex van 
Hooff en Pieter-Matthijs Gijsbers over Arnhem als 
toeristenstad en Charlotte Bik en Hedwig Saam 
over Arnhem als culturele hoofdstad van het 
Oosten. De interviews worden opgenomen in een 
publicatie over stedelijke identiteit die CASA in 
samenwerking met Gert-Jan Hospers voorbereidt.
De resultaten van dit onderzoek zullen in de loop 
van 2012 gepubliceerd worden.

Rob Sweere

Alex van Hooff

Hedwig Saam
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25 maart

Regio Update  
Excursie langs 
de Arnhemse  
rivierenzone
> Arnhem draait zich langzaam richting de rivier. 
Voor vrijwel alle Arnhemse gebieden rond de Rijn 
worden plannen gemaakt, bediscussieerd of uit-
gevoerd. CASA heeft de rivier al jaren in het vizier. 
Zo organiseerde CASA in 2006 het project Arnhem 
am Rhein en in 2010 een bootreisje met alle partijen 
die betrokken zijn bij de rivieroeverontwikkelingen. 
Dit Rijnreisje kreeg op 25 maart een vervolg.

Eerst werd een bezoek gebracht aan Arnhems Buiten, 
het voormalige Kema-terrein dat sinds enkele jaren 
eigendom is van TCN. Ontwikkelingsmanager Raymond 
Stijkel (TCN) en stedenbouwkundige Philip Vencken 
(GROUP A) gaven een inleiding over de ontwikkelingen 
op het terrein en leidden de groep rond. Arnhems Buiten 
ontwikkelt zich de komende jaren tot een parkachtige 
woon- en werkomgeving. Recent hoogtepunt is de 
bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Tennet. 
Vervolgens stak het gezelschap over naar Meinerswijk, 
waar Peter Blankestijn (directeur ontwikkeling en bouw 
Phanos Vastgoed) de actuele stand van zaken toelichtte 
over Stadsblokken en Meinerswijk. Phanos zit klem 
tussen de eigen ambitie om het gebied te ontwikkelen 
tot woongebied en het recente burgerparticipatietraject, 
waarvan de uitkomst is dat er een mix komt van groen, 
recreatie en cultuur. Hierdoor is de door Phanos geïni-
tieerde gebiedsontwikkeling in een moeilijk vaarwater 
terechtgekomen. 

het een projectlocatie, die zij programmeerden met ex-
posities en happenings. Nadeel was dat deze alleen ‘s 
zomers te gebruiken was. In 2007 sloegen OPA, CASA 
en G.A.N.G. de handen ineen om in de dringende 
behoefte van een podium voor de kunst- en ontwerp-
disciplines te voorzien. Met behulp van kassen-
bouwgevels is een binnenruimte gemaakt die met 
vloer verwarming op temperatuur wordt gehouden. De 
dubbele gevels van lexaanplaat hebben blauwe verlich-
ting in de spouw waardoor deze als lampion fungeren. 
Door deze eenvoudige ingrepen – naar het ontwerp van 
Nexit Architecten en Hoogte Twee Architecten – is de 
ruimte nu een volwaardig cultuurcentrum totdat het in 
het kader van het Rijnboog project zal worden herbe-
stemd. In haar jonge bestaan – in maart 2009 opende 
Showroom haar deuren – is deze no go area uitge-
groeid tot dé culturele hotspot van Arnhem. Met 20x20! 
vierde Showrooom op 22 maart haar tweede verjaar-
dag. Deze 20x20! stond in het teken van het thema 
lokaal/local. Sprekers waren: Henry Alles (Peer Group/
locatietheater), Wilbert de Haan (Nexit  architecten), 
Heidi Linck (beeldende kunst), Yves Malysse (URA, 
architectenbureau), Pamela Musch (den Hartog Musch, 
product-ontwerp), Rob Sweere (beeldende kunst), Erik 
Vos (Het Lab, grafisch ontwerp), Jeroen van Westen 
(beeldende kunst) en Hans Vermeulen (DUS architects).



12 april

Wederopbouw 
Wederafbouw  
‘Het Gele  
Rijdersplein 
als een mooie 
testcase voor 
krimp.’
> Arnhems Wederopbouwarchitectuur gaat mo-
menteel grondig op de schop. De herstructurering 
van de naoorlogse uitbreidingswijken Malburgen 
en  Presikhaaf is in volle gang, het Stationsgebied 
ondergaat een metamorfose en er zijn verregaande 
plannen voor de zuidelijke binnenstad. Hierdoor 
staan de Markt en het Kerkplein onder druk. Ook 
voor het Gele Rijdersplein zijn de afgelopen tijd 
diverse visies gelanceerd, van poffertjeskraam tot 
parkeergarage. Wat zijn de kwaliteiten van en de 
kansen voor deze drie Arnhemse Wederopbouwplei-
nen? Geldt hier het motto ‘behoud door ontwikke-
ling’ of is de Wederopbouw rijp voor het Openlucht-
museum? 

Deze vragen vormden de leidraad tijdens de CASA-
avond ‘Wederopbouw – Wederafbouw’ op 12 april 2011. 
Voorafgaand had CASA een drietal korte films gemaakt 
onder regie van Wendo Kroon, waarin Wederopbouw-
expert Roger Crols van het Gelders Genootschap werd 
bevraagd over de drie pleinen en enkele lokale onderne-
mers aan het woord kwamen. Deze vormden het vlieg-
wiel van de discussie met experts en plannenmakers. 
Terwijl er over de status van de Markt (opwaarderen) en 
het Kerkplein (volbouwen) redelijke consensus bestaat, 
bleek de discussie over het Gele Rijdersplein een stuk 
complexer. Volgens Roger Crols is het een plein met een 
hoge stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit, 
dat samen met de Markt de kop en staart van Arnhems 
Wederopbouw vormt. Het plein heeft volgens hem een 
goede restauratiebeurt nodig en zou zijn oorspronkelijke 
functie(s) weer terug moeten krijgen, het oude Royal aan 
het Willemsplein in het bijzonder. Of die functies terug-
komen is met de huidige krimp in het winkel- en horeca-
bestand een grote vraag. Er liggen in ieder geval genoeg 

Daarna was het tijd voor de presentatie van en-
kele kleinschalige initiatieven langs de Rijn. Roos 
 Giethoorn (Subwalk) lichtte haar plannen toe voor 
Thof (The hall of fame), een paviljoentje gemaakt van 
zeecontainers met daarin ruimte voor een horecaplek, 
winkeltje en kleine exposities. Thof, dat moet ver-
rijzen bij de graffitimuur The wall of fame, richt zich op 
street-art en urban culture. Monic Deichmann (Stich-
ting Klinker) gaf een korte toelichting op haar initiatief 
om de oude steenfabriek in Meinerswijk een culturele 
invulling te geven. Van daaruit wil ze het waterrijke 
gebied ontsluiten met routes en een programma 
gericht op cultuur en natuur. Steven Gerritsen (Stich-
ting Historische Schepen Arnhem) presenteerde zijn 
plannen om de oude scheepshelling van de ASM op 
Stadsblokken in ere te herstellen en er een historische 
haven aan te leggen.
Tot slot vertrok het gezelschap naar Industriepark 
Kleefse Waard (IPKW) waar Bart Schoonderbeek 
(algemeen directeur Schipper Bosch) vertelde over de 
laatste ontwikkelingen aldaar. De pijlen worden vooral 
gericht op energie- en milieutechnologie. Een EMT-
incubator moet jong talent aantrekken dat vervolgens 
doorgroeit op het park. Een wandeling over het terrein 
maakte duidelijk dat dit achter hekken verscholen 
industriepark een groot aantal cultuurhistorisch inte-
ressante panden herbergt. Samen met de parkachtige 
inrichting is IPKW een Arnhemse belofte voor de 
toekomst.

CASA jaarcahier 201110
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initiatieven: een Markthal midden op het plein naar 
Spaans model of een oud-Hollandse poffertjeskraam 
kunnen het plein de gehoopte impuls geven. Ingrij-
pender is het nieuwe inrichtingsplan van de Arnhemse 
landschapsarchitect Theo Reesink, waarin de Jansbeek 
straks aan de kop van de Bovenbeekstraat ontspringt, 
of het plan van de lokale VVD om op de locatie van de 
oude meisjes-HBS (nu de AKU-fontein) een hotel te 
bouwen met een parkeergarage eronder. De gemeente 
wil zich vooral faciliterend opstellen voor partijen die er 
initiatieven willen ontplooien. De voorgestelde plannen 
passen binnen deze visie. Volgens gemeentelijk project-
leider Paul van Hooff liggen er al veel concrete plannen, 
onder andere voor een hotel en een restaurant. Ton 
Verstegen liet een ander geluid horen. Hij ziet het Gele 
Rijdersplein als een mooie testcase voor krimp. ‘Het kan 
niet overal bruisen’. Wim Lavooij roemde tot slot de ar-
chitectonisch volstrekt unieke AKU-fontein die naar zijn 
mening met pergola en al gekoesterd moet worden. 
Als grande finale nam Pieter-Matthijs Gijsbers, direc-
teur van het Nederlands Openluchtmuseum, het eerste 
exemplaar van de CASA Architectuurkaart 1945-1969 in 
ontvangst. In zijn slotwoord wees hij op de tijdgeest van 
toen: dat de ‘open stad’, een hele bevrijding was van 
het bedompte Arnhem. Men streefde naar een ‘een-
heid van binnen en buiten’ zoals je dat ook terugziet in 
het vakantiehuisje van Rietveld, een recente aanwinst 
van het Openluchtmuseum. Wij zijn daarentegen met 
onze auto’s zó buiten de stad en hebben juist weer de 
behoefte om die behaaglijk te maken. ‘Het Openlucht-
museum staat nu voor de uitdaging de geest van onze 
ouders te conserveren. Het immateriële erfgoed willen 
we vangen. Maar de AKU-fontein is altijd welkom’. 
 

10 mei

Denk Mondiaal 
Eet Lokaal  
‘Het gaat 
eigen lijk om 
iets heel 
 simpels: de 
voedselcirkel 
verkleinen.’
> ‘Steden beslaan slechts 2% van het aardoppervlak, 
maar leggen beslag op 75% van alle hulpbronnen’, 
aldus architecte Carolyn Steel. De auteur van het 
onlangs in het Nederlands verschenen boek De Hon-
gerige Stad pleit hierin onder meer voor een herstel 
van de relatie tussen stad en ommeland. Waarom 
zouden we al ons eten invliegen als we het ook van 
dichtbij kunnen halen met alle voordelen voor mens 
en milieu vandien. Dus: Denk Mondiaal, Eet Lokaal! 

Hoe kun je de stad hiervoor inrichten? Tijdens een ver-
antwoord diner met streekproducten van De Kookplaats 
werd deze vraag op verschillende manieren belicht. 
Landschapsjournalist en schrijver Martin Woestenburg 
gaf een overzicht van de vele projecten die er op dit 
gebied bestaan, van ‘wilde plannen’ als Vertical farms 
tot Edible Estates van Fritz Haeg of de Organoponicos 
op Cuba. Ook regionaal zijn er de nodige initiatieven, 
waaronder Veel Luwe, De ommuurde Tuin in Renkum en 
De Horsterhof in Duiven. In Arnhem gebeurt er voor-
alsnog weinig, maar projecten als Verticaal Groen van 
Nexit Architecten bieden zonder meer kansen. ‘Het gaat 
eigenlijk om iets heel simpels: de voedselcirkel verklei-
nen’, aldus Woestenburg. 
Dat is ook precies waar de bevlogen tweede spreker 
zich op richt. Ondernemer Drees Peter van den Bosch 
werkte met veel plezier voor Unilever maar bekeerde 
zich twee jaar geleden en richtte samen met zijn com-
pagnon Willem Treep Willem&Drees op. Zij bieden bij 
een groeiend aantal supermarkten (onder andere in de 
regio Arnhem) groente en fruit van telers uit de buurt aan 
en daar is veel animo voor. Naast de ‘profit voor people 
en planet’ is de verbondenheid met voedsel en de lokale 

Pieter Matthijs Gijsbers



Arnhem 
Groen(te) en 
Creatief  
Steve Swiggers 
> Als je denkt aan voedsel, wat zie je dan? Je lieve-
lingsgerecht, het laatste restaurant dat je bezocht 
hebt, die fantastische delicatessenzaak met die 
heerlijke... Wat je je ook voor de geest haalt, het 
betreft zelden het land waarop die lekkernijen groeien 
of grazen, nog minder de teler of boer en haast zeker 
niet de weg die al dat lekkers heeft afgelegd tot het 
op je bord belandde. Het is nochtans een waar won-
der hoe elke dag opnieuw massa’s voedsel hun weg 
vinden van het land, meestal verre landen, vers op het 
bord. Wat nog veel wonderbaarlijker is, is de manier 
waarop dit voedsel de inrichting van je stad heeft be-
paald en nog altijd bepaalt en hoe het leven in en om 
de steden wordt gestuurd. In zoverre zelfs dat steden, 
net als de mensen, zijn wat ze eten. Op het eerste 
gezicht misschien een vreemde gedachte, maar ook 
een bron van mogelijkheden, een uitgelezen kans.

Het boek Hungry City van Carolyn Steel, onlangs vertaald 
in het Nederlands, doet op fascinerende manier verslag 
van het verband tussen voedsel en stad. Het boek is een 
terechte aanzet tot het vernieuwen van de band tussen 
stad en ommeland, tussen wat we eten en hoe we leven. 
Dit in een tijd waarin steeds meer mensen in steden 
wonen, tegelijkertijd de crisis de stedelijke ontwikkeling 
schijnbaar on hold heeft gezet, maar ook de eetpro-
gramma’s over het scherm tuimelen. Zo is, stelt Carolyn 
Steel, de band tussen wat we eten en waar het vandaan 
komt verloren gegaan met de industriële revolutie begin 
vorige eeuw, met name door de komst van de trein. Plots 
was het mogelijk om voedsel elders vandaan te halen of 
anders: een stad kon op elke willekeurige plek ontstaan 
of groeien, dus ook zonder – letterlijk – vruchtbare grond. 
Vanaf die omwenteling is alles in een snel stijgende lijn 
gegaan, gedreven door ambitie en honger naar groei en 
winst. Zo is vandaag de dag 30% van de wereldhandel in 
handen van slechts dertig bedrijven, wordt 80% van de 
theehandel bestierd door amper drie bedrijven en 90% 
van de mondiale graanhandel – een basisingrediënt in 
vele landen – verdeeld over maar vijf bedrijven. Daarnaast 
leggen de steden op dit moment beslag op 75% van alle 
hulpbronnen terwijl ze slechts 2% van het wereldopper-
vlak beslaan. In dit hele cijferverhaal nemen voedsel en 
water 40% van de ecologische impact van een stad voor 
hun rekening. En still counting: waar nu al de helft van de 
wereldbevolking in steden leeft, is de verwachting dat in 
2050 dit maar liefst 80% wordt.

keuken immers een onderdeel van onze identiteit. ‘We 
zijn de grip kwijt op dingen die voor ons belangrijk zijn. 
Het gaat niet om geld maar om een leuk leven en eten is 
daarin heel belangrijk’. 
Na het hoofdgerecht presenteerde architect Steve 
Swiggers de resultaten van het onderzoek dat hij in 
opdracht van CASA had verricht naar de mogelijkheden 
voor lokale voedselproductie in Arnhem. Na een korte 
analyse van het boek van Carolyn Steel constateerde hij 
dat er ondanks de doemcijfers heel veel kansen liggen 
in ecologie en goederenvervoer. Dergelijke initiatieven 
zijn per definitie kleinschalig, de totaalsom hoeft dat niet 
te zijn. Als voorbeeld noemde Swiggers Sint-Petersburg 
waar de bevolking zich op grote schaal voedt met eigen 
voedselopbrengsten. Ook Arnhem heeft potentie. Daar 
plaatste Swiggers wel de kanttekening bij dat juist het 
vele hoogwaardige groen in de stad hierbij nadelig 
werkt; van een fraai park als Sonsbeek maak je immers 
geen productielandschap. Dat moet de Arnhemmer er 
echter niet van weerhouden zijn eigen voedsel te gaan 
verbouwen. 

CASA jaarcahier 201112
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De grip van de producent op de consument is dus enorm 
en ook eenzijdig: 80% van onze boodschappen komt uit 
de supermarkt. Welke producten daar verkocht worden, 
hoe deze samengesteld en verpakt worden, waar deze 
vandaan komen, het is allemaal in handen van de Appies 
en Superdeboeren van deze wereld. Een bedreiging, maar 
zeer zeker ook een kans. Als de klant koning is, zou je 
in principe mee aan het roer staan en dus koers kunnen 
bepalen. Hierbij zou het zoveel makkelijker schipperen 
zijn als de weg van grond naar bord weer zichtbaar wordt 
en je op ieder punt van die route invloed kunt uitoefenen 
en bewuste keuzes kunt maken. Het is vanzelfsprekend 
dat, als die weg zo kort mogelijk gehouden wordt, zowel 
de controle wordt gemaximaliseerd als de ecologische 
footprint wordt geminimaliseerd. 

Kan Arnhem voorzien in dit scenario van lokaal produ-
ceren? Het grondgebied van Arnhem is ruim 100 km2 
en heeft ongeveer 150.000 inwoners. Als stad met veel 
groene open ruimtes is Arnhem niet echt een dichtbevolk-
te stad (ter vergelijking: Nijmegen heeft ongeveer even-
veel inwoners op de helft van de oppervlakte). Uitgaande 
van een gemiddeld gezond voedselpatroon voor iedere 
Arnhemmer kun je, gebaseerd op de Schijf van Vijf, een 
theoretisch voedsellandschap bepalen. Hieruit blijkt dat 
bijna tweeënhalve keer de oppervlakte van de stad nodig 
is rond Arnhem om iedereen gedurende het hele jaar 
van voedsel te voorzien. Dit is exclusief de oppervlakte 
die nodig is voor energie en water en zonder rekening te 
houden met de verspilling die blijkbaar eigen is aan de 
voedselketen (een gemiddeld Nederlands huishouden 
gooit ongeveer 10% van het gekochte eten weg, dat is 
ruim 120 kilo of € 396,- ). Op het eerste gezicht is lokale 
voedselproductie niet onmogelijk, in theorie althans… 

Wat heeft de Arnhemmer nu reëel tot zijn beschikking 
rond de stad? Arnhem ligt te midden van vier voedsel-
landschappen: in het oosten een klassiek ommeland met 
veehouderij en aanverwante gewassen, in het westen 
de Betuwe – de boomgaard van Nederland –, ten zuiden 
de Bommelerwaard en Bergerden als hoogwaardige 
kassenlandschappen en in het noorden de Veluwe, iets 
wat ze in Frankrijk al snel tot ‘Terroir’ zouden benoemen. 
Op regionale schaal dus best wel iconische elemen-
ten die Arnhem Groenste Stad ook op het gebied van 
voeding uniek (kunnen) maken. Wat ontbreekt is, net dat 
wat Carolyn Steel ook propagandeert in Hungry City, de 
relatie met het ommeland, de noodzakelijke zichtbare 
band met voedsel voor een bewuste consument. Hierin 
liggen duidelijke kansen waarbij verschillende typische 
aspecten van de stad kunnen worden gekoppeld aan 
deze voedsellandschappen. In welke stad dringt een 
natuurgebied haast door tot het centrum van de stad? 
Dus waarom geen Veluwedependance in Sonsbeekpark 
met de Veluwse productenlijn Veel Luwe? En als straks 
het Rijnboogproject wordt uitgevoerd en de Markt weer 
echt de markt wordt, waarom dan geen echte wekelijkse 
freshmarket met streekproducten? Of waarom niet een 
Betuweboot laten aanleggen aan de nieuwe Rijnkade 
tegenover het Kunstencluster voor de rechtstreekse ver-
koop van Betuws lekkers?

BOMMELERWAARD
400ha

BETUWE
5200ha / 1:3 fruit NL BERGERDEN

335ha

HUISSEN_ANGEREN
360ha

VELUWE

BETUWEBOOT

FRESHMARKET
VELUWEDEPENDANCE

KLASSIEK NETWERKMODEL AANVULLEND MODEL
VAN DE TUSSENSCHAAL

KOPPELEN VAN 
INITIATIEVEN

STADSLANDBOUW 
ALS STEDENBOUWKUNDIG

SYSTEEM

KLASSIEK NETWERKMODEL AANVULLEND MODEL
VAN DE TUSSENSCHAAL

KOPPELEN VAN 
INITIATIEVEN

STADSLANDBOUW 
ALS STEDENBOUWKUNDIG

SYSTEEM

De mogelijkheden in de stad zelf spelen zich af op een 
andere, kleinere schaal. Arnhem kent ongeveer 850 volks-
tuintjes die op bescheiden wijze voorzien in de behoefte 
aan de eigen voedselproductie, ontspanning en sociali-
zing. Daken, balkons en tuinen bieden ook uitstekende 
kansen voor voedselproductie. Dit hoeft niet voorbehou-
den te zijn aan de diehard groene jongens en meisjes 
maar met de opzet van een toegankelijk kennisnetwerk 
kan dit net zo makkelijk en gebruikelijk worden als de 
bekende bloembak met viooltjes. Hier gaat het minder om 
productie maar meer om bewustwording zodat er lang-
zaam ruimte ontstaat voor alternatieven en de druk niet 
meer compleet komt te liggen bij de industriële voedsel-
productie. ‘Biologisch’ en ‘seizoensgebonden’ zijn hierbij 
vanzelfsprekend voorwaarden. Indien het kennisnetwerk 
aangevuld kan worden met een extra netwerk dat al deze 
private initiatieven verbindt, kan een tussenschaal gecre-
eerd worden zodat stadslandbouw ook echt kan werken 
als landbouw voor de stad. Dankzij een logistieke compo-
nent kan bijvoorbeeld een levendige marktplaats ontstaan 
voor  eigen gekweekte groenten en zaden of, waarom 
niet, genoeg hop gekweekt worden voor een echt Arn-
hems bier. We zitten immers in een momentum waarin de 
technologie het toelaat om het individu zonder concurren-
tie te koppelen aan gemeenschap. Internet, smartphones 
en apps huldigen het nieuwe principe van ‘kennis delen 
is macht’ en zijn in staat om individuele acties makkelijk 
te koppelen tot revolutionaire initiatieven. Arnhem heeft al 
een tool ter beschikking: de Transitiekaart, waarin nu de 
verschillende tijdelijk beschikbare plekken overzichtelijk 
zijn aangegeven met relevante informatie over de plek. 
Een droomscenario ontvouwt zich waarbij leegstand, 
(voedsel)productie, groen en sociale betrokkenheid 
gecombineerd worden tot kracht voor de stad. Arnhem 
Groen 2.0, smakelijkste stad van Nederland.
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Koen van  
Velsen over  
zijn Groot  
Klimmendaal  
‘Van bezuinigin-
gen moet een 
gebouw beter 
worden.’
> Arnhemse architectuur van formaat; sinds de 
oplevering eind 2009 wordt het Revalidatie Medisch 
Centrum Groot Klimmendaal alom bejubeld. In 2010 
werd de nieuwbouw van architect Koen van Velsen 
door de Bond van Nederlandse Architecten uitge-
roepen tot het BNA Gebouw van het Jaar, won het 
de Hedy d’Anconaprijs voor excellente zorgarchi-
tectuur, de Arnhemse Heuvelinkprijs en de Dutch 
Design Award 2010. En het was zelfs één van de 
finalisten voor de prestigieuze Europese Mies van 
der Rohe Award. CASA koesterde daarom allang 
de wens om Koen van Velsen uit te nodigen om zijn 
ontwerp toe te lichten, liefst op locatie. Op 7 juni 
2011 was het zover. 

Onder grote publieke belangstelling hield de architect 
een inspirerende presentatie over ‘de maakbaarheid van 
een droom’ in de theaterzaal van zijn Groot Klimmen-
daal. Het zorgcomplex is het eerste in het masterplan 
van Koen van Velsen van een drietal verzamelgebou-
wen. Zij zullen in de nabije toekomst de bestaande laag-
bouw vervangen waarmee het terrein is volgebouwd. 
Dat moet weer zijn oorspronkelijke parkachtige aanleg 
terugkrijgen. Ook het gerealiseerde gebouw is eigenlijk 
nog niet af;  aan de entreezijde komt in een tweede fase 
nog een ruime aanbouw. Volgens Van Velsen – die naar 
eigen zeggen het liefst maar aan één gebouw tegelijker-
tijd wil werken – moest Groot Klimmendaal een bewuste 
breuk worden met de grauwe, tl-verlichte ziekenhuis-
architectuur die je alom tegenkomt. Toen het ontwerp 
eenmaal klaar was bleek het veel te duur. Bezuinigingen 
zijn echter geen straf maar een uitdaging. ‘Van be-
zuinigen moet een gebouw beter worden’, aldus Van 

Velsen. Hij werkt daarom ook altijd nauw samen met 
de aannemer om tot kostenbesparende oplossingen 
te komen. De gevelbekleding van Groot Klimmendaal 
is daar een goed voorbeeld van. Aanvankelijk wilde hij 
deze in hout uitvoeren zodat het gebouw op zou gaan 
in het omringende bos. Toen dit te duur bleek kwa-
men de aannemer en hij samen op aluminiumplaat die 
dankzij de kleur en profilering eenzelfde effect heeft 
maar veel goedkoper én onderhoudsvriendelijker is. 
Opmerkelijk is ook dat Van Velsen bewust de nodige 
speelruimte binnen het ontwerpproces vastlegt; de 
kleuren van het interieur zijn bijvoorbeeld pas op 
het laatste moment gekozen. Deze zorgvuldige en 
flexibele houding betekent echter nog niet dat het 
eindresultaat perfect is. In het oorspronkelijke ontwerp 
waren de patio’s beplant, maar de opdrachtgever zag 
deze binnentuinen niet zitten vanwege het onderhoud. 
‘Ik vertel het iedere keer weer in de hoop dat er nog 
iets mee gebeurt’. De boompjes staan nu tussen de 
rododendrons op het terrein – Van Velsen heeft ze nog 
persoonlijk uitgezocht. 
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17 juni

Excursie 
Maastricht  
Gebieds-
ontwikkeling 
na de crisis
> Stadsblokken, Rijnboog, Oostelijk Centrumge-
bied; Arnhem is al jarenlang druk met de ontwik-
keling van haar oevers – vooral op papier. Tijdens 
de middagexcursie van 25 maart zijn enkele van 
deze projecten bezocht. In het verlengde hiervan 
reisde de CASA-sociëteit op 17 juni af naar  
Maastricht, een stad die in tegenstelling tot Arn-
hem zo goed als klaar is met haar rivieroevers. 
Wat maakt deze stad zo succesvol en welke stra-
tegie passen ze er toe in deze tijd van crisis? 

Feit is dat Maastricht, in tegenstelling tot Arnhem, 
haar kansen veel eerder heeft gegrepen en vervol-
gens ook heeft verzilverd. Toen in de jaren tachtig het 
terrein van de Sphinx aardewerkfabriek ten zuiden 
van Wyck vrijkwam, nam de gemeente Maastricht 
nadrukkelijk de regie en eiste kwaliteit, aldus oud 
gemeentelijk projectleider Paul Houx. De toen nog 
betrekkelijk jonge architect Jo Coenen kreeg de 
opdracht om het masterplan te ontwerpen. Hij heeft 
veel Zuid-Europese architecten in huis gehaald, 
waaronder grote namen als Alvaro Siza en Aldo Rossi, 
die allen werden verplicht om een aantal keren naar 
Maastricht te komen om daar als een team samen te 
ontwerpen. Architecten die dit weigerden konden naar 
de opdracht fluiten. Het resultaat mag er dan ook zijn: 
Céramique is een harmonieuze, ‘mediterrane’ wijk, 
die aansluit bij Maastrichts ‘Europese’ karakter en de 
genius loci door het veelvuldig gebruik van kerami-
sche materialen. Naast Coenen was een belangrijke 
rol weggelegd voor John Wevers, die als wethouder 
RO twintig jaar lang een stuwende kracht was en een 
strenge bewaker van de kwaliteit. Dat kostte wat, 
maar dat mocht ook. Zo werd het complex La For-
tezza van Mario Botta drie keer zo duur als gepland. 
Die gouden tijden zijn voorbij…  
Na de lunch kreeg het gezelschap in de oude Raad-
zaal van het Stadhuis een toelichting op de ontwikke-
ling van de Maasoevers door Peter de Ronde, steden-
bouwkundige van de gemeente Maastricht. In de jaren 
negentig besloot men de relatie tussen het historische 
centrum rond het stadhuis en de rivier te verbeteren. 

Daartoe heeft de gemeente grote (infrastructurele) 
ingrepen gedaan. Waar nu Jo Coenens Mosae Forum 
staat, een complex van winkels en stadskantoren, liep 
voorheen een verkeersbrug die direct uitkwam op de 
Markt voor het Stadhuis. Er is bovendien enorm ge-
investeerd in de openbare ruimte van het gebied: de 
Kesselskade is een fraaie wandelboulevard geworden, 
de verkeersweg loopt er in een tunnel onderdoor. Een 
dure en complexe oplossing die nu niet meer zou kun-
nen, zelfs niet in Maastricht. De belangrijkste strategie 
van de gemeente is nu de klassieke rol van de over-
heid: het aanleggen van infrastructuur (waaronder een 
tramverbinding met Hasselt) in de hoop daar andere 
investeerders mee aan te trekken. Een dergelijke 
strategie geldt nu ook voor het Belvedèregebied, dat 
ten noorden van de stad ligt. Dit voormalig stadrand-
gebied met veel industrie en groen moest de laatste 
grote stadsuitbreiding van Maastricht worden, maar is 
nu ´een verhaal met een open einde´. Investeringspar-
tijen maken terugtrekkende bewegingen en concen-
treren zich op specifieke onderdelen. Tegelijkertijd zijn 
er ook kansen, volgens Belvedère projectleider Arie 
Versluis. Het programma wordt aangepast: minder 
wonen, minder kantoren, meer groen, meer kennis en 
cultuur. Bovendien ligt niet alles stil: met hulp van de 
rijksoverheid wordt de oprit van de Noorderbrug ver-
legd. Hierdoor worden de vestingwerken ten noorden 
van de stad in ere hersteld en neemt de verkeersdruk 
op de binnenstad aanzienlijk af. Ondanks de crisis 
worden er in Maastricht dus nog steeds successen 
geboekt.
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Afscheid van 
de plannerprins  
‘Fictie tot het 
tegendeel  
bewezen is.’
> Het Groningse architectuurcentrum Platform GRAS 
nodigde CASA vorig jaar uit om met eigen blik en 
ervaring een project in Groningen te realiseren. Om 
deze klus te klaren nam CASA onderzoeker Martijn 
Duineveld in de arm. Het resultaat is de documentai-
re De Nuloptie, die hij met de Groningse filmmaker 
Bjorn Eerkes heeft gemaakt. De Nuloptie gaat over 
het omstreden Groninger Forum, maar ook over het 
einde van de maakbare samenleving en de top-down 
benadering van de ruimtelijke ordening. 

Ondanks de ondertitel ‘Fictie tot het tegendeel bewe-
zen is’ heeft De Nuloptie enorm veel reuring teweeg 
gebracht in Groningen. De première op 8 mei ging zelfs 
bijna niet door. In de film oefent de fictieve plannerprins, 
de personificatie van de stedenbouwkundige ordening 
zoals we die tot voor kort kenden, zijn afscheidsrede. Hij 
had het volk nog graag een groots gebouw cadeau ge-
daan, maar ze willen het niet. Zijn mijmeringen worden 
afgewisseld met interviews onder Groningse stadjers, 
die hun mening geven over het Forum. Duineveld heeft 
daarnaast de bevindingen beschreven in de publicatie 
De Nuloptie. Over Stadjers en de maakbaarheid van 
het Groninger Forum (www.grasuitgevers.nl). Op 28 
juni werd tijdens een extra CASA-avond De Nuloptie op 
groot scherm vertoond. Daarna werd met de makers en 
Peter-Michiel Schaap, directeur van GRAS, en wet-
houder Gerrie Elfrink nagepraat over de impact van de 
film in Groningen en de Arnhemse situatie. Conclusie 
daarvan was in ieder geval dat de plannerprins met 
pensioen is.  

6 september

Nieuw Gebruik 
Oud Gebouw, 
de Arnhemse 
Eusebiuskerk  
‘Hoe krijg je de 
Arnhemmers 
enthousiast 
voor deze  
restauratie?’
> Voorafgaand aan Open Monumentendag organi-
seerde CASA op dinsdag 6 september een discus-
sieavond over de toekomst van de Eusebiuskerk. Het 
debat in de stad concentreert zich tot nu toe vooral 
op de torenhoge restauratiekosten. Het feit dat dit 
zoveel weerstand opwekt en zelfs het idee ‘het ding 
dan maar af te breken’ is tekenend voor de positie 
van het gebouw in de stad. Centraal stond daarom de 
vraag: hoe kan de Grote Kerk weer een centrale plek 
krijgen in Arnhem en de harten van haar bewoners? 
Het thema van Open Monumentendag dit jaar ‘Nieuw 
Gebruik – Oud Gebouw’ gaf eigenlijk al antwoord 
op deze vraag, maar welke functie(s) zouden er in 
dit Rijksmonument passen en hoe ver kun je daarbij 
gaan? 

‘Monumenten zijn verhalenvertellers’, stelde Jacqueline 
von Santen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Het belang ligt voor de Rijksdienst, die de kerk tot één 
van de tien belangrijkste restauratieprojecten in Neder-
land heeft bestempeld, in de gelaagdheid van betekenis-
sen: vooral de functie als oorlogsmonument maakt dat 
het gebouw meer is dan een ‘representant van grote bin-
nenstadskerken’. Von Santen adviseert om vooral onder-
zoek te doen. Wat is de huidige situatie? Hoe is die ge-
komen? Wat willen we bereiken en wat wil de Arnhemse 
bevolking? De antwoorden kunnen vervolgens uitgewerkt 
worden in verschillende scenario’s. ‘Doe dat vooral met 
zoveel mogelijk partijen en creëer draagvlak! Het is heel 
belangrijk dat de functie uit de stad zelf komt’. Hoe krijg 
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je de Arnhemmers enthousiast voor deze megarestaura-
tie? Von Santen verwees naar een project in Eindhoven: 
‘Vraag mensen naar hun herinneringen aan de kerk en 
inventariseer de verhalen uit de stad’. Wat de restaura-
tie gaat kosten is overigens totaal onduidelijk, volgens 
Hans Winters de voorzitter van het onlangs aangetreden 
nieuwe bestuur van de Stichting Eusebius Arnhem. Alle 
calculaties moeten herijkt worden, maar één ding is zeker: 
het is gemeenschapsgeld dus ‘de Arnhemmers moeten er 
ook iets over te zeggen hebben en wij moeten laten zien 
dat de kerk een ontmoetingsplaats wordt’. 
Volgens Ubbo Hylkema, die zijn sporen ruimschoots bin-
nen de monumentenwereld verdiend heeft, los je dat op 
door twee enorme deuren in het transept te maken. Zo 
laat je het leven van de stad de kerk instromen. Boven-
dien sluit je hiermee de Markt weer aan op de rest van de 
stad. ‘De functies komen later wel’, aldus Hylkema. Het 
gaat ook niet om die zestig, zeventig of tachtig miljoen die 
nodig is. Het gaat erom dat Arnhem zich kan herkennen 
in de kerk. ‘Wat is Arnhem eigenlijk’ is dan de oervraag, 
want als je dat weet dan tref je ook wat de Eusebius 
moet zijn. Arnhem is modestad. In iedere kapel komt 
een showroom van Nederlandse modehuizen, met een 
catwalk en een bijna altijd open gang van de noord- naar 
de zuidwand’. Arnhem moet vooral durven, zo besluit hij 
zijn preek, ‘want daarmee kom je heel ver’!
Er volgden gedurfde en meer voor de hand liggende voor-
stellen voor hergebruik uit de zaal. Het voorstel om de 
omgeving van de kerk te verbeteren door de Grote Broer 
af te breken waardoor er een intiem pleintje onstaat met 
synagoge, Presickhaefshuis en Eusebius werd met luid 
applaus ontvangen. Dat was er ook voor (toneel)schrijver 
Jibbe Willems die in zijn afsluitende column de potentie 
van de stad onderschreef. Nu alleen die durf nog.  

Aya Eusebia  
Jibbe Willems 
> Arnhem is een mooie stad. Voor buitenstaanders is 
de schoonheid soms moeilijk te bevatten maar wie 
hier, zoals ik, geboren en getogen is, met wortels die 
generaties terug het Gelderse land in gaan, valt het 
niet zwaar van deze weerbarstige stad te houden. 
Een stad met verschillende verschijningsvormen; de 
rust van bomen die – zelfs binnen de ring – de be-
bouwing een gezond groen aanzicht geven. De Jans-
beek die her en der uit de grond opduikt en natuur-
lijk de Rijn, het water de weg naar wijde zee, naar 
vreemde talen en verlangens. Maar ook de allure van 
een grootstad; soms door de halsstarrige arrogan-
tie van haar bewoners, dan weer door het creatieve 
onkruid dat in woestenij van bouwput of leegstand 
toch altijd weer boven komt woekeren. Arnhem kan 
provincie zijn, glooit moeiteloos door tot platteland, 
maar ook een rauwe plek met rafelranden die doen 
dromen van een Klein Berlijn.

Al is het zo ver nog niet.
Arnhem, stad met grootse potentie, maar zo weinig durf.

Zo stuit ik op mijn wandelingen door het hart van de 
stad niet alleen op groene rust of blauwe golfjes, maar 
ook op een puist tussen de plinten van het Eusebius-
plein. Een mislukte Christo die pijn doet aan de ogen, 
een wederopbouwfallus in een bedrukt condoom, een 
rechtopstaand stuk puin, een ruïne die vergeten is te 
vergaan, ons geestelijk Ground Zero. Een zwart gat in 
het hart van de stad.

Waar deze kerk eeuwen terug het stralend middelpunt 
van gemeenschapsleven was, is het nu een tochtgat 
om te mijden. Een schandvlek, een verdwijnplek, de 
Gelderse Bermudadriehoek waarin alle schoonheid 
geheimzinnig verdwijnt. Terwijl er toch zoveel mogelijk-
heden zijn.

Zeker in Arnhem.
We hebben de potentie, maar waar is de durf?

De mogelijkheden zijn eindeloos.

We kunnen voor braaf en veilig kiezen en, zoals de 
Kruisherengang in Maastricht, een hotel-restaurant 
van de Eusebius maken. Dineren tussen de bogen van 
het middenschip, slapen in de krochten en gewelven, 
genieten van een wijntje in een zijbeuk. Een tophotel op 
een toplocatie. Horecamagnaat Camille Oostwegel heeft 
vast wel een ideetje of twee.

Ach, in die katholieke, Bourgondische streken is het al 
goed als je er kan eten en slapen.
Maar wij zijn Maastricht niet. Dit is Arnhem.

Ubbo Hylkema

Jibbe Willems
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Wij hebben meer potentie, dus mogen wij meer durf 
hebben!

Een sporthal bijvoorbeeld. Recreëren in het zweet des 
aanschijns. Een gezonde geest in een gezond lichaam 
en van dat al. Zoals er in de St. Josephkerk in Amster-
dam een klimwand over het altaar is gebouwd kunnen 
wij drie stappen verder gaan. Een klimwand in de toren, 
met uitzicht over wijde verten, een turnzaal in het mid-
denschip en rondom een ovale piste voor het baanwiel-
rennen. En iedere zondag gratis apenkooien voor iedere 
inwoner van Arnhem. Wij worden de gezondste stad van 
Nederland.

Maar sporten… Dat begint fanatiek met drie keer per 
week en voor je het weet sponsor je de sportschool 
zonder d’r zelf ooit voet in te zetten. Nee, binnen een 
maand zal die kerk weer zo leeg staan als nu. Sport is 
nooit het antwoord.

Dus, muziek, wellicht, een concertzaal met klasse. 
Groter dan Paradiso, mooier dan de Gelredome. Nee… 
groter denken… het wordt een nachtclub die tot in de 
kleine uurtjes open blijft. Of laten we verder gaan, de 
oude grandeur van het Spijkerkwartier kan herleven op 
het plein, we halen de meisjes terug. De kerk, toch een 
fallisch symbool bij uitstek, wordt een tempel van genot. 
Dat is niet zo vreemd als het lijkt; in de Middeleeuwen 
hield de koster van de kerk toezicht op de dames van 
plezier rond het Paradijs. En is plezier niet het hoogste 
goed dat wij in onze tijd vereren? Is genot niet onze weg 
naar het paradijs? Laten we Arnhem de hoogste vorm 
van decadentie geven, met in de spits het uitzicht op de 
brandende stad.

Maar ik zie in Pauline Krikke nog geen nieuwe Nero.
Wellicht heeft ze de potentie, 
misschien zelfs de ambitie,
maar heeft ze de durf?

Ik vrees van niet.

Jammer.

Want waar in een democratie de remmers altijd een stok 
tussen de spaken steken, durft men in een dictatuur nog 
groots te denken.

Maar goed, misschien is de kerk geen plaats om de on-
derwereld te laten tieren. Misschien moeten we devoter 
zijn en accepteren dat een kerk het huis van god is. Mis-
schien moeten we niet nadenken over nieuwe functies, 
maar de oude en eerste functie in glorie en luister her-
stellen. En het probleem van een teruglopend christelijk 
bestand kunnen we simpelweg omzeilen, de kerk is het 
huis van god, daarmee is niet gezegd welke god.

Zoals in 1453 een oude en in onbruik geraakte ka-
thedraal in Constantinopel verbouwd werd tot de Aya 
Sophia, een moskee die architecten en gelovigen over 
de hele wereld geïnspireerd heeft, en nog altijd inspi-
reert, kunnen wij de Eusebius om laten bouwen tot de 

Aya Eusebia.

Of zou Karel, zoon van Adolf van Egmont en Catharina 
van Bourbon, hertog van Gelre, graaf van Zutphen, 
die in de Gelderse Oorlogen van de zestiende eeuw 
het Gelderse land wilde bevrijden van buitenlandse 
invloeden, zich bij dit vooruitzicht ongemakkelijk in zijn 
Arnhemse praalgraf omdraaien…

Maar wacht… dát is het…

We klonen de hertog, Karel van Gelre, om Gelderland 
weer onafhankelijk en vrij te maken. Hij leidt ons in de 
strijd voor Arnhems onafhankelijkheid en met hem rijst 
het nieuwe Kwartier van Veluwe op. Niet meer geremd 
in onze ambities zal Arnhem alle potentie waar kunnen 
maken met de Eusebius als zenuwcentrum, pronkstuk in 
de hoofdstad van onze wereld.

Al vraag ik me af, is Arnhem daar klaar voor?

Zal de stad die groot in verlangen is,
ook groot in de daad kunnen zijn?

Zal de stad die groot in de dromen is,
ook groot overdag kunnen zijn?

Zal de stad die groot in potentie is,
ook groot in de durf kunnen zijn?

Het moet nog blijken wat Arnhem vermag,
maar tot die dag blijf ik geloven in mijn stad.

 
‘We hebben de 
potentie, maar 
waar is de 
durf?
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11 oktober

Groene Koers  
‘De enige ma-
nier om deze 
wereld nog op 
de rit te krijgen 
is om het alle-
maal anders te 
doen.’
> Arnhem profileert zich niet alleen als ‘groen en 
creatief’, maar ook als energiestad. Architectuur en 
stedenbouw lijken echter achter te lopen bij deze 
ambitie. Waar is de daadkracht als het gaat om 
een duurzame stedelijke omgeving en hoe groen is 
Arnhem werkelijk? Tijdens de CASA-avond ‘Groene 
Koers’ op 11 oktober werden drie zeer verschillende 
routes belicht. 

Jean-Paul Kerstens (maak<architectuur) ging in op de 
mythes en feiten rondom groene daken en gevels. Hij 
kreeg twee jaar geleden de vraag om onderzoek te doen 
naar de mogelijkheden voor Arnhem op dit gebied. Zijn 
opmerkelijke conclusie was dat de voordelen zoals 
waterretentie en fijnstofreductie Arnhem weinig extra’s 
opleveren; de stad heeft al van zichzelf een gezond 
gestel. Desondanks is Kerstens een verklaard voor-
stander van groen in de stad, want dat doorbreekt de 
statische dynamiek van de bebouwing. Als voorbeeld 
toonde hij een studieproject van DTO aan de kop van de 
Weerdjesstraat, waarvan de gevel overwoekerd is met 
hangplanten. ‘Wij gaan heel erg uit van beleefbaarheid 
en groen draagt bij aan het geluk van mensen. Daar wil-
len we in Arnhem een cultuur van maken, die is er nog 
te weinig’. De gemeente moet, volgens Kerstens, een 
voortrekkersrol innemen. 
Duurzaam bouwen wordt inmiddels wel steeds meer in 
de praktijk gebracht, maar is ook moeizaam, zo bleek 
uit de presentatie van Adam Visser van (GROUP A) over 
zijn ontwerp voor het Mariëndaal Centre of Excellence, 
het nieuwe hoofdkantoor van energietransporteur Ten-
net op Arnhems Buiten. De opgave was een groot ge-
bouw klein te doen lijken. Het wordt echter qua footprint 

minder compact dan gepland; TENNET wil graag mooie 
sier maken met een zo duurzaam mogelijk gebouw, 
maar huurt het van een investeerder die andere priori-
teiten heeft, aldus Visser. De meerwaarde ligt vooral in 
het feit dat de directe omgeving weer een stuk groener 
wordt in de letterlijke zin. 
Ontwerper Ulco Hazelhoff heeft enige tijd geleden het 
roer volledig omgegooid en bewoont sinds april 2011 
een Mongoolse Ger in Schuytgraaf. Deze tent – ‘er gaat 
geen haring in de grond want dat is een insult to mother 
earth’ – van vilt en yakhaar is ‘behalve het canvas hart-
stikke duurzaam’. Alles dat erin staat, wordt zorgvuldig 
uitgezocht, getest en bekeken. Hazelhoff probeert ook 
zoveel mogelijk lokaal te halen of zelf te bouwen. De 
sport is om met zo min mogelijk spullen toch zo luxe 
mogelijk te leven. ‘De enige manier om deze wereld nog 
op de rit te krijgen is om het helemaal anders te doen. 
Je moet vanuit de mensen zelf starten, consuminderen 
en anders denken’. 
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21 oktober

Regio Update  
Excursie naar 
Fliegerhorst 
Deelen
> In 2008 organiseerde CASA het project De Achter-
tuin van Arnhem. Centraal daarin stond de vraag 
wat er moet gebeuren als de militaire complexen ten 
noorden van de stad vrijkomen. Inmiddels zijn we 
enkele jaren verder en werd het hoog tijd voor een 
update. Onder de deskundige leiding van Hans Jun-
gerius, een expert op het gebied van de Fliegerhorst 
Deelen, bracht de CASA-sociëteit op 21 oktober een 
bezoek aan de landschappelijke noordrand van de 
stad. 
 
Ten noorden van Arnhem werd tussen 1940 en 1944 één 
van Duitslands grootste militaire vliegvelden in bezet ge-
bied gebouwd; Fliegerhorst Deelen. De Luftwaffe bouw-
de er ruim tweehonderd gebouwen in de zogenaamde 
‘Heimatschutz Architektur’ of ‘Heimatstil’, verspreid over 
een vijftal ‘nepdorpen’ om herkenning vanuit de lucht te 
bemoeilijken. Sinds 2007 zijn 191 objecten, verspreid 
over diverse complexen, tot rijksmonument verklaard. 
Hoewel de meeste gebouwen bewaard zijn gebleven is 
door de naoorlogse versnippering de samenhang van 
de Fliegerhorst verdwenen. Een belangrijk gedeelte, de 
legeringscomplexen Klein en Gross Heidelager liggen nu 
achter de hekken van de Oranjekazerne, het Divisions-
dorf is grotendeels verdwenen en het onderhoudscom-
plex Vrijland met z’n unieke Junker hangaar maakt nog 
steeds deel uit van Militair luchtvaartterrein Deelen. Het 
complex Kop van Deelen, waar onder andere de ver-
keersleiding was ondergebracht, huisvest nu de Hoen-
derloo Groep. Alleen de complexen Kamp Koningsweg 
Noord en de Zeven Provinciën worden op afzienbare tijd 
voor het publiek toegankelijk; zij werden afgelopen zo-
mer gekocht door Kondor Wessels Projecten en Portaal, 
die samen met SLAK en kunstenaarscollectief G.A.N.G. 
de terreinen tot een culturele woon- en werkenclave zul-
len ontwikkelen.

Dankzij medewerking van Defensie Vastgoed, de Lucht-
mobiele Brigade, Museum Deelen en de Koninklijke 
Luchtmacht konden tijdens de excursie alle complexen 
worden aangedaan. Na een lunch in de mess van de 
Oranjekazerne, werden Groot en Klein Heidekamp, 
Vrijland, het militair luchtvaartterrein Deelen en Museum 
Deelen bezocht. Zo ontstond een samenhangend beeld 
van de Fliegerhorst Deelen in haar volle omvang. De 
excursie eindigde op Kamp Koningsweg Noord. Daar 

ging Roy Hasselerharm in op de toekomstige bouw-
plannen van KWP. Landschapsarchitect Harro de Jong, 
die bij deze ontwikkeling betrokken is, vertelde over de 
landschappelijke herinrichting van het terrein en tot slot 
gaf Hans Jungerius van stichting G.A.N.G. een korte 
toelichting op de culturele programmering.   
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8 november

Uitreiking  
Willem Diehl- 
prijs 2011  
‘Dankzij deze 
guerrilla- 
restauratie is  
er weer een  
samenhang in 
het geheel.’
> Op 8 november werd voor de derde keer de Willem 
 Diehlprijs, de lokale architectuurprijs voor het beste 
restauratie- of renovatieproject, uitgereikt. Volgens de 
vakjury was de renovatie van de Schouwburg Arnhem de 
beste van de zes genomineerde projecten. ‘In vergelijking 
met de andere projecten heeft men in de Schouwburg 
Arnhem meer de essentie van het gebouw weten te raken 
met een doeltreffende inzet van beperkte middelen’, 
aldus het juryrapport. Naast de vakjuryprijs is ook dit jaar 
weer een publieksprijs uitgereikt. Op 22 oktober stond 
in dagblad De Gelderlander een oproep om te stemmen, 
waaraan 1266 mensen gehoor hebben gegeven. Boule-
vard Heuvelink 108, een particuliere stadsvilla die door de 
bewoners op basis van een oude foto in glorie is hersteld, 
kwam met meer dan een kwart van de stemmen over-
tuigend als winnaar uit de bus. Tijdens deze feestelijke 
avond nam bovendien Guido Diehl, de kleinzoon van de 
beroemde Arnhemse architect en naamgever van de prijs, 
de Arnhemse Architectuurkaart 1900-1945 in ontvangst.  

Juryrapport  
Willem Diehl- 
prijs 2011 
> De Willem Diehlprijs, de lokale architectuurprijs 
voor het beste restauratie- of renovatieproject, is 
in 2007 door CASA en de Stichting Binnenstads-
management Arnhem in het leven geroepen om 
een zorgvuldige omgang met Arnhems architecto-
nisch erfgoed te stimuleren. In tegenstelling tot de 
voorgaande twee edities, waarin de binnenstad en 
directe omgeving centraal stonden, is de prijs nu 
stadsbreed. Genomineerd voor deze derde editie 
zijn: boekhandel Selexyz-Dekker in het voormalig 
hoofdpostkantoor, de Schouwburg, de Van Ver-
schuerwijk, Boulevard Heuvelink 108, de Schutters-
berg op de Geitenkamp en de Maycretewoningen op 
Alteveer. 

De jury van de Willem Diehlprijs 2011 bestond uit:
-  Pieter-Matthijs Gijsbers 

Kunst- en architectuurhistoricus, als directeur verbon-
den aan het Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem)

-  Indira van ’t Klooster 
Projectmanager bij Architectuur Lokaal (Amsterdam) 
en verbonden aan de Academie van Bouwkunst Am-
sterdam

-  Job Roos 
Architect, Braaksma en Roos architecten (Den Haag) 
en verbonden aan RMIT van de Technische Universiteit 
Delft

De jury heeft de zes genomineerden beoordeeld aan de 
hand van de volgende criteria:
-  De ambachtelijke kwaliteit van het project (vakman-

schap, detaillering en uitvoering van het geheel)
-  Respect voor de monumentale kwaliteiten van het 

monument (de zorgvuldigheid van de ingrepen)
- Goed opdrachtgeverschap 
-  De uitstraling naar en toevoegde waarde aan de di-

recte omgeving en de stad. 

Met deze criteria is de jury tot de volgende slotsom 
gekomen:

Het feit dat Arnhems voormalig hoofdpostkantoor 
van C.H. Peters uit 1888-1889 een nieuw leven heeft 
gekregen is geweldig voor de stad. Bijzonder is ook dat 
de ontwikkelaar Elissen Vastgoed en huurder Selexyz 
hierbij samen gedreven zijn opgetrokken vanuit een 
gedeelde ambitie, waarbij eerstgenoemde de restau-
ratie van het exterieur op zich heeft genomen en de 
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ander het interieur. Het is fantastisch dat het gebouw 
weer toegankelijk is en er met de eerste verdieping een 
publieke ruimte bij gekregen heeft. Waardering is er ook 
voor de aandacht waarmee originele details, waaronder 
de plafonds en ramen, zijn behandeld. De transforma-
tie tot boekhandel en horecagelegenheid heeft echter 
wel tot een aantal ingrepen geleid die afbreuk doen 
aan de ruimtebeleving, met name de positionering van 
de trap had qua routing en als element in de ruimte 
beter gekund. Ook de vormgeving van het interieur tast 
de oorspronkelijke architectuur aan en staat met zijn 
forse meubilering haaks op de ranke neogotiek. Hier 
is te snel naar een standaard vocabulaire gegrepen. 
De meerwaarde ligt vooral in de levendige uitstraling, 
de toegankelijkheid van het gebouw en het feit dat de 
omringende stad nu vanuit onverwachte hoeken beleefd 
kan worden. 

Uit onverwachte hoek kwam ook het restauratieplan 
van Boulevard Heuvelink 108. De particuliere eigenaren 
vonden kort nadat zij deze laat negentiende-eeuwse 
stadsvilla betrokken hadden een foto van de voorgevel 
van het identieke buurhuis in de brievenbus. Aan de 
hand hiervan en door te kijken naar vergelijkbare wonin-
gen in de wijk hebben zij het exterieur zoveel mogelijk 
teruggerestaureerd naar de oorspronkelijke situatie. De 
eigenaren hebben zich veel moeite getroost ten aanzien 
van de detaillering van voor- en achtergevel, maar zich 
ook veel vrijheden veroorloofd. Zo heeft de veranda 
daklichten gekregen en is het balkon aan de voorzijde 
dichtgemaakt in plaats van ingevuld met gietijzeren 
smeedwerk. Het resultaat had vanuit architectuurhisto-
risch oogpunt weliswaar zuiverder gekund, maar de jury 
heeft veel waardering voor het lef dat de eigenaars van 
Boulevard 108 tonen en dat zij zonder dat iemand hen 
dat verplichtte zoveel verder zijn gegaan dan de meeste 
particulieren. Boulevard 108 heeft een grote uitstraling 
en een voorbeeldfunctie naar de omgeving, waar veel 
eigenaren (klaarblijkelijk) hun pand eerder opdelen dan 
opknappen.

Woningbouwcorporaties zijn ook belangrijke hoeders 
van het architectonisch erfgoed. Zij gaan daarbij hun 
verantwoordelijkheid niet uit de weg, zelfs niet als deze 
wordt opgedrongen. Dat is misschien nog wel het 
sterkst het geval bij de zogenaamde Maycretewoningen 
op Alteveer. Deze noodwoninkjes uit het eind van de 
jaren veertig stonden een aantal jaren terug op de nomi-
natie om gesloopt te worden, totdat de gemeentepoli-
tiek op dat besluit terug kwam vanwege de historische 
waarde voor de stad in relatie tot de Slag om Arnhem. 
Woningbouwcorporatie Portaal nam vervolgens het ini-
tiatief als eigenaar om deze bescheiden wederopbouw-
monumentjes, waar menigeen de waarde niet van inziet, 
naar eer en geweten te renoveren. Dat is in dit geval 
niet eenvoudig want van deze prefabwoningen is wel 
bekend uit welke delen ze bestaan maar niet hoe deze 
aan elkaar bevestigd worden. Na een grondige aanpak 
zijn comfortabele woonhuisjes ontstaan, waarvan het in-
dustriële karakter echter enigszins is weggepoetst. Maar 
ook al is het patina verdwenen – als historisch spoor 
zijn deze woningen wel bewaard gebleven en bovendien Van Verschuerwijk

Schouwburg Arnhem
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beter bewoonbaar geworden. 
Dit laatste geldt ook zeker voor de 147 woningen in 
het renovatie- en uitbreidingsproject Schuttersberg van 
Vivare en Nexit-architecten op de Geitenkamp, waar de 
bewoners er qua woonruimte flink op vooruit zijn gegaan. 
De voorzijde, die sinds kort de status van Rijksbe-
schermd stadsgezicht geniet, is met veel respect voor 
het originele straatbeeld gerenoveerd. Zo is de dakisola-
tie prachtig afgewerkt als rollaag over de dakgoten. Aan 
de achterzijde mist de jury dergelijke finesse. Hier was 
men minder gebonden en zijn de ingrepen een stuk for-
ser. De vele schuttingen bieden de bewoners veel privé- 
en bergruimte, maar komen de beoogde sociale samen-
hang rond de openbare ruimte met speelplaats niet ten 
goede. Zij staan in schril contrast met de hekwerken aan 
de voorzijde die beeldend kunstenaar Alfons ter Avest 
samen met buurtkinderen heeft ontworpen. Tegelijkertijd 
is er veel waardering voor wat niet direct zichtbaar is; 
grootste verdienste is dat het woningaanbod nu niet lan-
ger eenzijdig, maar gedifferentieerd is met grote en kleine 
woningen binnen dezelfde contouren. De opdrachtgever 
heeft het project bovendien grondig voorbereid en goed 
gecommuniceerd met de bewoners aan wie tijdelijke wo-
ningen elders in de buurt werden aangeboden. Het feit dat 
het merendeel is teruggekeerd is een groot compliment.    
‘Bovendien een 
indruk wekkende  
ambachtelijke 
prestatie’. 
Complimenten alom, toch zijn er twee projecten die zich 
volgens de jury onderscheiden: 
De Van Verschuerwijk gerestaureerd door Rooding Archi-
tecten in opdracht van Volkshuisvesting Arnhem en de 
Schouwburg Arnhem gerenoveerd door BOB Interieurar-
chitectuur in opdracht van de Gemeente Arnhem.

De restauratie van het exterieur van de Van Verschuer-
wijk, een Rijksmonument, is een kwestie van lange adem 
geweest. Daarbij is ondanks alle tegenvallers de ambitie 
van Volkshuisvesting bijzonder hoog gebleven. Het is 
bovendien een indrukwekkende ambachtelijke prestatie. 
Het feit dat de architect daarbij bijna onzichtbaar blijft 
is een kwaliteit. Hoewel niet alle nieuwe toevoegingen 
– zoals de bergingen en de balkons – evenzeer werden 
gewaardeerd vormen het terugbrengen van de originele 
blauwe pannen, het torentje op de hoek van de Broek- en 
Rietgrachtstraat en de horizontale ronding in de dak-
lijn een grote meerwaarde. De jaren tachtig bebouwing 
achter de voormalige school is door de profilering van de 
goten en lijsten meer op het niveau van de monumentale 
oudbouw van Van de Roos en Overeijnder gebracht. Een 



CASA jaarcahier 20112424 CASA jaarcahier 2011

eenvoudige ingreep met maximaal effect. 

De renovatie van het interieur van de Schouwburg 
Arnhem is vooral een interne impuls. Met de uitbouw 
van gemeentearchitect Pet in de jaren zeventig werd 
het interieur van het bestaande gebouw aangepast en 
de oude foyer omgebouwd tot een zaaltje voor vlakke 
vloervoorstellingen. In de decennia daarna werd er 
alleen onderhoud gepleegd waardoor deze ruimtes ver-
rommelden. Tot de directeur twee jaar geleden besloot 
dat er echt iets moest gebeuren. Vanwege de voorge-
nomen verhuizing naar het toekomstige Kunstencluster 
was het budget dat hij van de gemeente ter beschikking 
kreeg beperkt, maar het is op een zeer strategische en 
effectieve manier ingezet door schijnbaar eenvoudige 
ingrepen: weghalen en toevoegen. De oorspronke-
lijke marmeren vloeren konden daardoor niet worden 
teruggebracht, maar er is getracht om met nagemaakt 
origineel bouwbeslag, aangepast meubilair en vloerbe-
dekking zoveel mogelijk de oude allure te herstellen. De 
(her)opening van de Feniksfoyer en het weer zichtbaar 
maken van de originele geëtste ramen van W.L. Wage-
mans dragen daar enorm aan bij. Dankzij deze ‘guerrilla-
restauratie’ is er weer een samenhang in het geheel 
en wordt de theaterervaring versterkt. Het feit dat de 
armaturen in China vervaardigd zijn doet daar niets aan 
af. Het niet realiseren van het voorgenomen herstel van 
de oude hoofdingang is in feite het enige minpuntje in 
de huidige plannen. Dankzij deze ‘acupunctuur-architec-
tuur’ zou het gebouw nog meer aan betekenis winnen 
en de openbare ruimte eromheen een stevige impuls 
kunnen ondergaan.   

De Van Verschuerwijk straalt een enorme allure uit en 
lijkt ook een positief effect te hebben op het omlig-
gende Oostelijk Centrumgebied. Restauratie/renovatie 
van bestaande bouw is een belangrijke opgave voor de 
toekomst. Woningbouwcorporaties zijn voorname spe-
lers hierin, maar zullen gezien de huidige economische 
situatie keuzes moeten gaan maken. Dat is hier gebeurd 
en weloverwogen. 

In vergelijking met de andere projecten heeft men in de 
Schouwburg Arnhem meer de essentie van het gebouw 
weten te raken met een doeltreffende inzet van beperkte 
middelen. Dat vereist de juiste keuzes en dat vereist 
weer veel kennis en betrokkenheid. De waardering 
van de jury gaat hierbij expliciet uit naar de bevlogen 
directeur Henk Boerhof, die vanuit het idee van gastheer 
en goed rentmeesterschap niet alleen het initiatief heeft 
genomen, maar vanwege zijn jarenlange betrokkenheid 
en kennis van het gebouw, heeft weten te inspireren tot 
een eindresultaat waarin ook de geest van het gebouw 
hersteld is. 

De vakjuryprijs van de derde editie van de Willem Diehl-
prijs gaat naar de Schouwburg Arnhem.

Schuttersberg, Geitenkamp

Boekhandel Selexyz- Dekker

Maycretewoningen Alteveer

Boulevard Heuvelink 108
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13 december

Velen maken  
de stad  
‘Het gaat erom 
op een andere 
manier naar de 
stad te kijken.’
> De grootschalige en van bovenaf gestuurde plan-
ning, die de Nederlandse architectuur en steden-
bouw in de twintigste eeuw domineerde, is sinds de 
crisis geïmplodeerd. Nu wordt naarstig gezocht naar 
alternatieve methoden van gebiedsontwikkeling. 
Termen als organische gebiedsontwikkeling, steden-
bouw van onderaf en slow urbanism worden vaak 
genoemd. Wat deze termen bindt is kleinschalig-
heid, kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid van 
inwoners en ondernemers. Onder het motto ‘Velen 
maken de stad’ werd op 13 december de Binckhorst 
in Den Haag onder de loep genomen als opmaat 
naar het jaarthema van 2012. 

Organische stedenbouw staat – in Nederland althans – 
nog in de kinderschoenen, zo bleek duidelijk in de loop 
van de avond. Architect Job Roos, verbonden aan RMIT 
(TUDelft), stond naar eigen zeggen dan ook niet zozeer 
als expert maar vanuit het experiment op het podium. 
Hij leidt een onderzoek naar nieuwe ontwerpmethoden 
voor stedenbouw van onderaf met De Binckhorst in Den 
Haag als case. Vanuit de idee ‘het DNA als prikkel voor 
ontwikkeling’ worden de kwaliteiten van het gebied in 
kaart gebracht. Dit materiaal moet straks aanzetten tot 
‘out of the box denken’. CASA had met deze ‘tussen-
stand’ een primeur, de resultaten van het onderzoek 
zullen volgend jaar gepresenteerd worden tijdens de 
Architectuurbiënnale Rotterdam. De strategie om de be-
staande stad als uitgangspunt te nemen vereist een cul-
tuuromslag bij de overheid en ontwikkelaars. Het is niet 
voor niets dat kunstenaars en creatievelingen het voor-
touw nemen, aldus beeldend kunstenaar en urban cura-
tor Sabrina Lindemann. Zij heeft landelijk naam gemaakt 
met manifestaties als Camping Castricum (het dorp als 
een grote camping) en Hotel Transvaal (de Haagse wijk 
als hotel) en is met haar Mobiel projectbureau OpTrek 
nu als aanjager actief in de Binckhorst. Een grondige 
inventarisatie van de locatie vormt de basis van haar 
projecten. Waar liggen de potenties op sociaal, cultu-

reel en fysiek niveau? Om de plek echt te leren kennen 
moet je er gaan werken en wonen. Daarmee toon je ook 
commitment, wat het opbouwen van een netwerk en 
samenwerking met bewoners, lokale ondernemers en 
gebruikers ten goede komt. ‘De context is vaak com-
plex dus heb je de kennis en kunde van verschillende 
partijen nodig’. In de Binckhorst is Lindemann bezig 
met een manifestatie rond de ‘cultuur van de auto’, 
die zo tekenend is voor dit gebied met z’n garages en 
sloopbedrijven. Daarnaast komt er een ‘hybride kiosk, 
waarvan de functies uit de buurt zelf komen’ en kun 
je er straks ‘wild wonen’. Bovendien is er een idee om 
in reactie op de terugtrekkende gemeente de Inves-
teringsmaatschappij Binckhorst op te richten, waarin 
betrokkenen investeren in tijd, kennis en creativiteit. Het 
gaat erom om op een andere manier naar de bestaande 
stad te kijken. Daar is nu behoefte aan. Hans Jungerius 
merkte op dat het nu nog allemaal te vrijblijvend is. ‘Het 
begrip ‘tussentijd’ houdt in dat het na een tijdje allemaal 
weer aantrekt’. Hij ziet de tussentijd als een transitiefase 
naar een fundamenteel andere vorm van stedenbouw. 
Volgens wethouder Gerrie Elfrink is het een kwestie 
van tijd voordat deze gedachte gemeengoed wordt. Hij 
ziet volop kansen in het Haagje van Oosten. ‘Dat gaat 
zichzelf regelen’. Ton Verstegen benadrukte juist de rol 
van de gemeente, die dient ‘plekken te vrijwaren en te 
beschermen’. Daarop ging de discussie vooral over het 
voortbestaan van Showroom Arnhem. Moet dit suc-
cesvolle bottom-up initiatief niet behouden blijven op 
de huidige locatie of liggen hier juist kansen in de rest 
van de stad? Misschien moet CASA de Coberco-fabriek 
maar weer kraken… 
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Grote Broer 
maakt plaats  
Tijdens CASA-avonden kwam het afgelopen jaar her-
haaldelijk het idee naar voren om het kantoorpand ‘De 
Grote Broer’op de hoek van de Broerenstraat en de 
Kerkstraat te slopen. Op initiatief van architect Addy de 
Boer, beeldend kunstenaar Hans Jungerius en Edwin 
Verdurmen, directeur van CASA, is dit idee naar een 
hoger plan getrokken. Met de sloop van de Grote Broer 
ontstaat een intiem plein waarvan de wanden worden 
gevormd door de Eusebiuskerk, de synagoge, het 
Presickhaeffs Huys (thans Trix en Reeshuis) en het door 
Willem Diehl ontworpen pand, waarin nu Coming Soon 
gevestigd is. In het nieuwe Rijnboogplan wordt steden-
bouwkundig teruggegrepen op de vooroorlogse sitatie, 
onder meer door het bebouwen van het Kerkplein. Het 
nieuwe Badhuisplein past binnen deze ontwikkeling; het 
zou het Kerkplein niet alleen vervangen maar is tevens 
een reconstructie van de Kippenmarkt die hier voor de 
verwoesting lag. In deze buurt stond bovendien het 
Joodse Badhuis. Dat zou als eigentijds wellness-cen-
trum weer een plaats kunnen krijgen naast de synagoge 
aan het huidige Kerkplein.

Kwartiermakers  
Rijnboog  
CASA is al enkele jaren bijzonder actief in het Rijnboog-
gebied. Samen met Stichting G.A.N.G. en Ontwerp 
Platform Arnhem (OPA) is in 2009 Showroom Arnhem 
geopend. Deze projectlocatie is gefinancierd door 
overheden en marktpartijen uit het CASA-netwerk en 
uitgevoerd in eigen beheer. Hiermee heeft CASA zich 
ondernemend opgesteld vanuit het belang om – in af-
wachting van de Rijnboogplannen – alvast een cultureel 
programma in het gebied te organiseren. 
Deze gedachte heeft CASA verder uitgewerkt in het pro-
ject Kwartiermakers, dat samen met het Departement 
Tijdelijke Ordening en producer Wendo Kroon is opge-
zet. Kwartiermakers heeft zich gevestigd in een leeg-
staand winkelpand in het Rijnbooggebied en organiseert 
projecten met bewoners, ondernemers en culturele or-
ganisaties. CASA neemt daarbij de rol aan van aanjager, 
faciliteert en volgt de ontwikkelingen op nauwe voet. Dit 
project is experimenteel van karakter en onderzoekt de 
mogelijkheden van een bottom-up beweging vanuit par-
ticulieren, ondernemers en de creatieve klasse. Door de 
recessie liggen delen van de planuitvoering stil. Het doel 
van Kwartiermakers is om door middel van activiteiten 
de stedelijke dynamiek in het gebied te stimuleren. 

In 2011 zijn door Kwartiermakers twee Kademark-
ten georganiseerd in opdracht van het projectbureau 
Rijnboog. Ook is een mobiel parkje – de Reizende 
Tuin – gerealiseerd en wordt gewerkt aan een visuele 
verbinding tussen de historische stad en de Rijn. Naast 
opdrachten, initieert Kwartiermakers eigen plannen, 
zoals Vogelhuisvesting, een project waarin de Arnhemse 
woningbouwcorporaties, Vogelbescherming Nederland 
en de gemeente Arnhem participeren om het Rijnboog-
gebied te vergroenen. Er zullen nestkasten en voeder-
plaatsen worden ingericht, want een omgeving die goed 
is voor vogels, is ook goed voor de mens. Daarnaast 
werkt Kwartiermakers sinds eind 2011 aan de invulling 
van leegstaande winkel- en kantoorpanden in Rijnboog. 
Gestreefd wordt naar een cultureel programma met 
huiskamerconcerten, filmvoorstellingen en een streek-
museum voor Rijnboog. Tevens worden buurtactiviteiten 
georganiseerd om de sociale cohesie in het gebied te 
herstellen en wordt de ruimte gegeven aan creatieve 
ondernemers waardoor Rijnboog een broedplaats wordt 
voor jong talent en een etalage voor creatief Arnhem.

1
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Presickhaeffs Huys
Kerkstraat Arnhem
Foto: Jan de Vries, DAPh

Badhuisplein
Massastudie & maquette: Nexit architecten

Joods Badhuis (ca 1965), 

Kerkstraat Arnhem
Foto: © Gelders Archief

1. Badhuis

2. Synagoge

3. Coming Soon

4. Presickhaeffs Huys

5. Arnhems Meisje

6. Eusebiuskerk



CASA jaarcahier 2011 27CASA jaarcahier 2011 27

Met het Gelders Archief wordt samengewerkt aan 
het project Souvenir Rijnboog. Door middel van 
historische archiefbeelden word het Rijnbooggebied 
van voor de oorlog in beeld gebracht. De archief-
beelden hangen op plekken waar de foto’s destijds 
genomen zijn. Hierdoor worden de verschillen van 
voor en na de oorlog duidelijk zichtbaar in een his-
torische architectuurroute door het gebied. Doel van 
het project is om de discussie over de toekomst van 
Rijnboog te stimuleren. Daarnaast voorziet het in een 
brede interesse van Arnhemse inwoners in de ge-
schiedenis van de stad. De locaties worden gekop-
peld in een wandelroute. Via het internet (BQ codes) 
wordt extra informatie geleverd over de foto’s.

CASA- 
publicaties 
2011  
Sur Place. CASA Jaarcahier 2010-2011
Teksten: Marco Bouman, Ton Schulte en  
Edwin Verdurmen
Ontwerp: Linda Swaap, Accu Grafisch Ontwerpers

Op het snijvlak van 2010 en 2011 presenteerde CASA 
de jaarpublicatie Sur Place waarin naast een terugblik 
op de gebeurtenissen en CASA activiteiten van het 
voorgaande architectuurjaar vooral ook vooruit wordt 
gekeken. In Sur Place komen zes experts aan het 
woord die een visie hebben op de toekomst van de 
stad en daarbij uitgaan van ingrijpende verandering, 
herbezinning en de focus op duurzaamheid. Wat ging 
er fout de laatste jaren en hoe kunnen we 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? De interviews met Arnold Heertje, Roy van 
Dalm, Gerard Marlet, Gerrit Breeman, Ton Verstegen 
en Rudy Stroink zijn tot stand gekomen in samenwer-
king met Marco Bouman van dagblad De Gelderlan-
der. Daarin zijn deze ook in verkorte vorm verschenen.   

TERUGBLIK OP HET ARNHEMSE 
ARCHITECTUURJAAR 2010

‘HET IS NET BUITENLAND, 
ZO MOOI’. DIE KWALITEIT 
HEEFT ARNHEM. SUR 

PLACE
INTERVIEWS MET:

ARNOLD HEERTJE 
ROY VAN DALM

GERARD MARLET
GERRIT BREEMAN 
TON VERSTEGEN 

RUDY STROINK

CASA CAHIER
2010/2011

Gerrie Elfrink
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Arnhem Architectuur 1945-1969
Tekst: Ton Schulte 
Cartografie en illustraties: Esther Aarts  
Ontwerp: Karina Dimitriu 

In navolging van de vorig jaar verschenen Arnhem Ar-
chitectuurkaarten over de periodes 1800-1900 en 2000-
2010 zag in het voorjaar de architectuurkaart 1945-1969 
het licht. Arnhem gold na de Tweede Wereldoorlog als 
één van de zwaarst getroffen steden van Nederland. In 
de optimistische decennia daarop onderging de stad 
door herbouw en herinrichting een ware metamorfose. 
Met hetzelfde enthousiasme waarmee de stad in die ja-
ren werd gemoderniseerd, wordt nu aan ‘Wederafbouw’ 
gedaan. Toch zitten er onder de gebouwen uit deze tijd 
genoeg pareltjes en monumenten in spe. Highlights 
zijn onder meer het oude Velperpoortstation, het Huis 
der Provincie, Rembrandt, het A.K.U Hoofdkantoor, 
Winkelcentrum Presikhaaf, het stadhuis en Rietvelds 
 Academie. 

Arnhem Architectuur 1900-1945
Tekst: Ton Schulte
Ontwerp en Cartografie: Ontwerpers om de Hoek,  
Nadine van Kleef   
Illustraties: Coert de Boe  

Arnhem ontwikkelde zich in de eerste helft van de 
twintigste eeuw van ‘Haagje van het Oosten’ tot een 
woon- en werkstad voor alle klassen. De architectuur uit 
deze periode is ook klasse! In Arnhem werden voor-
beeldige arbeiderswijken ontwikkeld met veel groen, 
verrezen moderne monumentale gebouwen en bouwde 
de Arnhemse sterarchitect Willem Diehl zijn beeldbe-
palende woonhuizen en bedrijfspanden in en rond de 
binnenstad. Highlights zijn onder meer de Mussenberg 
en Van Verschuerwijk, Heidemij, Diehls Vestagebouw en 
Dudok’s De Nederlanden van 1845. 

Alle Arnhem architectuurkaarten zijn drietalig (Neder-
lands, Duits en Engels) en als wandel- of fietsroute te 
gebruiken. In 2012 wordt de serie afgesloten met Arn-
hem Architectuur 1970-1999 en de periode tot 1800.
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De architectuur van de Arnhem Modebiënnale 2011 
Tekst: CASA projectbureau 
Ontwerp: Karina Dimitriu 
Illustraties: Esther Aarts 
 
Ter gelegenheid van de derde editie van de Arnhem 
Modebiënnale kreeg Arnhem Architectuur 1945-1969 
ook nog een spin-off in de vorm van een mini-architec-
tuurroute langs de hoofdlocaties van het mode event: 
AKZO, het voormalige Grand-Café Royal en de Rijnvleu-
gel van het MMKA, alle (deels) markante voorbeelden 
van Wederopbouwarchitectuur.   

Ontdek de stad. 3x architectuurroute Arnhem 
Redactie: CASA en MMKA  
Teksten: Inge Stevens en Alnertine Makkink 
Ontwerp: Linda Swaap, Accu Grafisch Ontwerpers 

Speciaal voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs 
(HAVO en VWO) heeft CASA in samenwerking met het 
Museum voor Moderne Kunst Arnhem en het Historisch 
Museum Arnhem een architectuurroute ontwikkeld. 
Leerlingen dwalen aan de hand van teksten, beeldmate-
riaal en opdrachten door het Arnhem van de Middeleeu-
wen, vooroorlogs Arnhem en het naoorlogs Arnhem. In 
één publicatie zijn dus drie routes verenigd, die afzon-
derlijk gelopen kunnen worden of onderling gecombi-
neerd kunnen worden. Ook is het mogelijk een hoogte-
punten route te lopen, met de belangrijkste gebouwen 
en monumenten als het Duivelshuis, het Provinciehuis 
en Luxor. Met de route hopen CASA en de Arnhemse 
Gemeentemusea jongeren met een frisse blik hun eigen 
leefomgeving te laten ontdekken…
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CASA-Avonden  aantal bezoekers  
Januari  Sur Place 100
Februari  Plan en Realiteit 60
Maart  Identiteit en Ambitie 80
Maart  20x20 225
April  Wederopbouw – Wederafbouw  70
Mei  Denk Mondiaal, Eet Lokaal  45 
Juni  Koen van Velsen  120
Juni  Afscheid van de Plannerprins  30
September  Nieuw Gebruik – Oud Gebouw 100
Oktober  Groene Koers  60
November  Willem Diehlprijs  100
December  Velen maken de stad 80
 
 
Excursies   aantal deelnemers 
Middagexcursie Arnhemse rivierzone 43
Dagexcursie Maastricht  27
Middagexcursie Fliegerhorst Deelen 33
 
 
Publicaties   oplage 
Sur Place  1000
Ontdek de stad  750 
Arnhemse Ansichten   8 x 2.500
Arnhem Architectuur 1945-1969 1500
Arnhem Architectuur 1900-1945 1500
Route Arnhem Mode biennale 25.000 
 
 
Communicatie
Uitnodigingen per post 417 
Abonnees Digitale Nieuwbrief  554

CASA in cijfers  
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Colofon

Teksten: Ton Schulte, Steve Swiggers, Edwin Verdurmen  

en Jibbe Willems

Eindredactie: Ton Schulte en Edwin Verdurmen

Vormgeving: Accu Grafisch Ontwerpers 

Oplage: 500

Druk: Rikken Print

Foto- en illustratieverantwoording

Addy de Boer: p.26 

Eva Broekema: p.6, p.7, p.9 (20x20) en p.17

Anne ten Ham: p.4

Ulco Hazelhoff: p.19

Thea van den Heuvel DAPh: p.14

Niek Michel: p.3, p.11 en p.21

Steve Swiggers: p.13

Suzanne Valkenburg: p.20

Jan de Vries DAPh: p.22, p.23 en p.24 

Overige foto’s: CASA
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