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Voorwoord

2012

stond evenals de
voorgaande jaren
vooral in het teken van de voortdurende recessie. Natuurlijk was er ook
goed nieuws, zo wordt Arnhem CS
afgebouwd volgens plan, ligt de nieuwbouw van Kenniscluster en Gelders
Archief op schema en heeft Arnhem er
een nieuwe architectuuricoon bij in de
vorm van het Modehotel in Klarendal.
Ondertussen stagneert echter de ontwikkeling van Rijnboog, worden delen
van Schuytgraaf weer als landbouwgrond verpacht en zijn veel andere
projecten in de stad stilgevallen.
Op momenten van recessie is niets
doen een vaak voorkomende reactie.
Volgens CASA is dit echter geen optie,
want stilstand leidt tot verpaupering en
verval. Maar wat kunnen we wel doen
in deze financieel moeilijke tijden? Binnen het jaarthema ‘Momentum’ heeft
CASA zich het afgelopen jaar gericht
op alternatieve manieren van stedenbouw, economie, landschapinrichting,
architectuur en gebiedsontwikkeling.
Daarbij lag een sterke focus op het
subthema ‘Doe het Zelf’ en het brede
scala aan bottom up initiatieven dat de
stedelijke dynamiek op peil houdt.

voet volgden. CASA was bovendien
ook zelf zichtbaar in de stad!
Dit inhoudelijke jaarverslag geeft een
overzicht van alle evenementen en
projecten die CASA het afgelopen jaar
heeft georganiseerd en uitgevoerd.
2012 was een bijzonder vruchtbaar jaar
voor CASA. Dankzij de diversiteit van
de activiteiten hebben we naast onze
trouwe achterban ook veel nieuwe gezichten gezien. Bijzonder ook, omdat
in het huidige klimaat veel organisaties
en bedrijven het erg moeilijk hebben.
Ik wil namens CASA iedereen hartelijk
bedanken die ons het afgelopen jaar in
de vorm van subsidie, sponsoring of
op een andere wijze heeft gesteund en
hoop dat u dat blijft doen! Want zeker
in deze tijden van verandering zijn discussie en ontmoeting heel belangrijk!
Edwin Verdurmen
Directeur CASA

‘Momentum’ was tevens de titel van
het eerste internationale dagsymposium dat CASA in het voorjaar
organiseerde over groene architectuur
2.0 met de gerenommeerde architecten Anne Lacaton, Eduard François
en Eduardo Brillembourg als sprekers.
In juni was de eveneens befaamde
architecte Carolyn Steel te gast in
Showroom tijdens het symposium
‘Proef de Stad’, dat in het najaar een
vervolg kreeg in de gelijknamige lezingenreeks over stadslandbouw en de
jaarlijkse dagexcursie voor de CASAsociëteit. Daarnaast organiseerde
CASA activiteiten die de actualiteit in
Arnhem letterlijk en figuurlijk op de
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Januari

Opening
Architectuurjaar
2012
Tijdens de feestelijke opening
van het nieuwe architectuurjaar
werd het jaarthema ‘Momen
tum’ gelanceerd. De term staat
voor ‘de verschijnselen waarbij
een kracht het lichaam waar
mee het verbonden is om een
punt of lijn laat draaien’ en is
daarmee een passende meta
foor voor de aanhoudende
recessie die een kanteling te
weeg brengt binnen de ruimte
lijke ordening.
De dalende top down beweging en
stijgende bottom up beweging worden
tegelijkertijd waargenomen. Zo ook
in Arnhem. De gevolgen van de crisis
zijn duidelijk zichtbaar in de groeiende
leegstand en de stilstand van een
aantal nieuwbouwplannen en ontwikkelingen. Tegelijkertijd bruist de stad
van de energie van onderaf. Creatieve
ondernemers en collectieven grijpen
het momentum en geven – vaak letterlijk – een positieve invulling aan de
ruimte die door de recessie is ontstaan.
CASA heeft al jaren een sterke focus op
alternatieve en creatieve vormen van
bouwen en ontwikkelen; dit jaar richtte
het zich specifiek op kleinschalige
projecten en inspirerende bottom up
initiatieven uit Arnhem en daarbuiten.
Naast de introductie van dit nieuwe
jaarthema werd met enkele speciale
gasten teruggeblikt op de gebeurtenissen en CASA-activiteiten van 2011.
In dat kader overhandigde voorzitter
Berry Kessels het jaarcahier 2011 aan
wethouder Gerrie Elfrink. Tot slot nam
de Arnhemse schrijver Jibbe Willems
zijn stad de maat.
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De dalende
top down
beweging en
stijgende bot
tom up bewe
ging worden
tegelijkertijd
waargenomen.
Zo ook in
Arnhem.

Februari

Arnhem
Unplugged

Traditionele integrale gebieds
ontwikkeling is, aangewakkerd
door de vastgoedcrisis, uit de
mode. Ontwikkelingsplannen
worden nog steeds gemaakt,
maar zodra er geld op tafel
moet komen valt het meestal
stil. Hoe gaan we hiermee om,
op welke gebieden zouden we
het beste kunnen focussen en
welke kunnen beter unplugged
worden? Zo luidde de inleiding
tot deze avond, waarmee CASA
een knuppel in het hoenderhok
van de gebiedsontwikkeling
wilde gooien.
Zomaar de stekker eruit is vanwege al
het geld dat ermee gemoeid is bijna onmogelijk, aldus Yvonne van der Graaf,
sectorhoofd gebiedsontwikkeling bij
de gemeente Arnhem. Zij presenteerde
als primeur de geactualiseerde Nieuwe
Kaart van Arnhem. Arnhem Centraal,
Rijnboog, de herstructureringswijken
in Zuid en Schuytgraaf krijgen weliswaar prioriteit, maar het schrappen van
andere bouwprojecten gaat te ver. De
gemeente hanteert liever de deegroller,
wat betekent dat sommige ontwikkelingen voor onbepaalde tijd worden doorgeschoven. Arnhem heeft zichzelf wel
een limiet gesteld van 12.000 woningen.
Nieuwe ontwikkelaars zullen moeten
aanschuiven bij lopende of voorgenomen projecten. ‘Niet het belang van de
stad staat voorop’, zo concludeerde
Marco Bouman daags na Arnhem
Unplugged in dagblad De Gelderlander,
‘maar geld en in het verleden gemaakte
afspraken’. Volgens Jos Verweij, opsteller van de Ontwerp Structuurvisie
Arnhem 2020 (de tweede primeur
van de avond), wordt daarin voorrang
gegeven aan de vernieuwing van de
bloemkoolwijken in Zuid, Arnhem als
duurzame energiestad, en de stad aan
de rivier. Het meest concrete dat Verweij
noemde, is dat buiten Arnhem Centraal

We moeten een voorbeeld
nemen aan het improvisatie
talent van de jazzmusicus,
die inspeelt op zijn omge
ving en telkens weer anders
klinkt.
en Coehoorn geen nieuwe kantoorlocaties meer worden ontwikkeld.
De sprekers na de pauze durfden wel
aan stekkers te trekken. Zij waren door
CASA gevraagd om in korte pitches
voorstellen te doen voor het unpluggen van specifieke plangebieden. Jan
Waegemaekers (Giesbers Arnhem
Ontwikkeling en Bouw) pleitte niet geheel onverwacht voor wonen in Noord.
‘Arnhem is de stad aan de Veluwe en
daarom willen mensen hier wonen. Kiezen is wonen in Arnhem Noord, dus De
Tuin van Elden eruit! Investeren in Zuid
is zonde van het geld’. Waegemaekers
kreeg een daverend applaus, maar
moest ook als de ontwikkelaar van de
Saksen Weimarkazerne beloven dat de
nieuwbouw daar geen laf Vinex-ding
wordt; ‘het moet de trots van Arnhem
worden’.
Volgens landschapsarchitect Theo
Reesink (Poelman Reesink Landschapsarchitecten) moet Zuid juist
meer zijn landschappelijke randen
opzoeken en daartoe moet park
Lingezegen worden vrijgegeven voor
kleinschalige woningbouw en activiteiten als stadslandbouw. Hij sprak zich
uit voor een relaxte overgang van rood
naar groen. ‘Je moet er geen geforceerd park van willen maken met een
slotgracht eromheen’.

5

Architect Addy de Boer (Nexit Architecten) hield de verouderde Vinexgedachte tegen het licht en stelde
voor om maar eens te gaan werken in
Schuytgraaf en de woningbouw daar
stil te leggen. ‘Bijvoorbeeld door innovatieve boerenerven aan te leggen
op het resterend braakland. Nieuwe
pioniers kunnen dan aan de slag in een
bedrijfsverzamelhoeve en ook kinderopvangschuren en woonzorgsilo’s
dragen bij aan de nieuwe werkgelegenheid in Schuytgraaf’.
Gerrit Breeman, directeur van Volkshuisvesting, richtte zich niet op een
bepaald gebied maar de gebiedsontwikkeling an sich. De Golden Earring
en Eric Clapton klonken unplugged niet
heel veel anders dan met versterkers,
stelde hij, cd’s in de hand. We moeten
een voorbeeld nemen aan het improvisatietalent van de jazzmusicus, die
inspeelt op zijn omgeving en telkens
weer anders klinkt. In de huidige markt
is er volgens hem nog steeds ruimte
voor nieuwbouw, maar dan moet je
sneller, beter en creatiever zijn dan de
concurrentie en er moet ruimte zijn om
te improviseren en te groeien.
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Maart

Doe-het-zelf:
De architect als
ontwikkelaar
DOOR: TON VERSTEGEN

Journalist-ontwikkelaar Edwin
Oostmeijer en architect-ontwik
kelaar Tom Frantzen spraken
tijdens de CASA-bijeenkomst
op 6 maart over de doe-hetzelfontwikkelaar. Wie voelt er
voor op deze manier te wer
ken, vroeg avondvoorzitter
Edwin Verdurmen aan de zaal
nadat beiden hadden verteld
over hun aanpak. Veel handen
gingen de lucht in. Verdurmen,
directeur van het Arnhemse
architectuurcentrum CASA
liet doorschemeren dat bij
voldoende belangstelling ook
CASA zelf gaat ontwikkelen:
geen gebouwen, maar bijvoor
beeld een leergang. Het past
bij de thema’s die het centrum
het laatste jaar aanroert, zoals
tijdelijke ontwikkeling, uitplug
gen en bottom up planning. Dat
alles onder de gemeenschap
pelijke noemer doe-het-zelf.

Een opleiding tot ontwikkelaar is er niet,
stelde journalist-ontwikkelaar Edwin
Oostmeijer in zijn voordracht. Hij leek er
niet onder gebukt te gaan. Zelf kreeg hij
de smaak te pakken na wat geoefend
te hebben op een verlaten bunker
van defensie aan het Servaasbolwerk
in Utrecht. Daarna volgden woningbouwprojecten in Almere en Arnhem.
Dat een journalist zelf aan het tekenen
slaat ligt niet voor de hand. Oostmeijer
gebruikt dan ook architecten van naam
als breekijzer en kiest voor projecten en
locaties die door andere ontwikkelaars
worden gemeden of over het hoofd
worden gezien. Tussen de bedrijven
door organiseert hij excursies naar inspirerende projecten uit de jaren vijftig,
zoals de Case Study Houses aan de
Amerikaanse westkust.
Voor Oostmeijer is het in crisistijd
overal Far West. Toen hij in Utrecht de
bunker zag, dacht hij ‘die moet ik hebben’, zeker toen hij ontdekte dat er een

Impressie van Oostmeijers project Spijkerbroek in het Arnhemse Spijkerkwartier
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woonbestemming op zat. Met architect
AWG bOb van Reeth Architecten, in
Utrecht bekend geworden met het
veelgeprezen woningproject Mariaplaats, realiseerde hij op de gesloopte
bunker het project Bolwerk, bestaande
uit zestien appartementen boven een
halfverdiepte parkeergarage.
In Almere ontwikkelt hij met VMX Architects op zeven kavels veertien koopwoningen rond een open ruimte waarvan
de bewoners ook mede-eigenaar
zijn. In het Spijkerkwartier in Arnhem
werkt hij momenteel samen met Atelier
Kempe Thill en landschapsarchitect
Piet Oudolf aan drie blokjes met royale
grondgebonden woningen. ‘Champagne voor het budget van bier’, aldus
Oostmeijer, ‘het gaat tegen elk marktonderzoek in’.
Tom Frantzen is teveel architect om
louter ontwikkelaar te worden. Vertrekpunt is en blijft het eigen ontwerp.

Maar als dienstverlenend architect, zo
vertelde hij, kreeg hij altijd te maken
met wijzigingen en vertragingen die
het oorspronkelijke ontwerp aantastten. Vandaar dat hij op zoek ging naar
een vorm van ontwikkelen waarbij alle
partijen belang hebben bij realisatie van
het oorspronkelijke idee. De carrière
van Frantzen vertoont ogenschijnlijk
een grillig verloop, maar er zit wel een
lijn in: de behoefte aan controle over
het lot van het eigen geesteskind. Hij
beschouwde zich ooit als conceptueel architect, maar was al gauw ook
concept-manager, een beroep uitgevonden door beeldend kunstenaar
Hans Venhuizen met wie Frantzen
eerder samenwerkte.

Een opleiding
tot ontwikke
laar is er niet.
Hoe kun je de kans op realisatie van je
concept opvoeren? Die vraag bracht
hem er eveneens toe het rendement
van zijn jaarlijkse deelname aan een
prijsvraag te berekenen. Al snel zag hij
dat de kans om te winnen, laat staan
te bouwen, kleiner was dan het winnen
van de Lotto. De energie en het geld
konden beter worden besteed; de overstap naar ontwikkelend architect was
snel gemaakt.
Maar hoe krijg je anderen zover het
geesteskind van de architect te dragen? Frantzen is ervan overtuigd dat hij
met zijn ontwerpen ‘cultureel kapitaal’
kan creëren waar andere partijen ‘hebberig’ van worden. Verenigd in Lemniskade BV ontwikkelt hij momenteel
samen met een bouwadviseur en een
marketingdeskundige het project Patch
22 in Amsterdam-Noord.

Lemniskade BV won in 2010 een
prijsvraag voor duurzaam bouwen met
een ontwerp voor een energieneutraal
en flexibel gebouw in zeven lagen,
voornamelijk uit te voeren in hout.
Om de gevraagde duurzaamheid te
behalen werd al in de ontwerpfase een
beroep gedaan op ieders creativiteit.
De marketingdeskundige bedacht de
prikkelende slogan ‘Hoogbouw in hout’.
Om de units tot woon- of werkruimte
te kunnen inrichten ontwikkelden de
architect en de bouwadviseur een
‘omgekeerde vloerconstructie’ - waarbij
bestaande elementen van balkendozen
met vloerplaten worden omgedraaid,
hierdoor kan de gebruiker desgewenst
zelf de leidingen leggen, waar hij maar
wil. Ook de aannemer werd in het spel
betrokken. In normale gevallen dalen
de algemene kosten van een project
wanneer de bouwkosten zakken, zodat
de aannemer minder gaat verdienen.
Hij zal dus altijd proberen goedkoper
te werken maar het volle bedrag in
rekening brengen. Bij Patch 22 worden
de algemene kosten vooraf vastgelegd.
Het voordeel dat de aannemer zou
weten te behalen door - met behoud
van kwaliteit - slimmer, efficiënter en
goedkoper te bouwen, vloeit voor 50
procent naar hem terug. Frantzen: ‘Zo
is er voor alle partijen een economische
stimulans om echt samen te werken’.
Het project vraagt vanwege de
beoogde flexibiliteit niet alleen om
ontwerpende maar ook om procedurele vindingrijkheid, bijvoorbeeld bij
de onderhandelingen over het bestemmingsplan. Frantzen raadde de
aanwezige architecten aan niet alleen
oog te hebben voor ruimtelijke opgaven
maar ook voor procedurele of juridische
kwesties. Zelf geniet hij van de rolwisselingen die dat met zich meebrengt.
‘Werkruimte valt bij de bank onder
een ander loket dan woonruimte. Als
architect ben je in dat soort kwesties
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Al snel zag
hij dat de
kans om te
winnen, laat
staan te bou
wen, kleiner
was dan het
winnen van
de Lotto.
minder gevaarlijk dan een jurist’, is zijn
ervaring. ‘Dat levert leuke discussies
op: als ik in mijn woning in pak aan de
keukentafel achter mijn laptop zit, is het
dan woon- of werkruimte? Men gaat
mee in dit soort discussies omdat men
snapt dat het jou erom gaat een leuk
ontwerp te maken’.
In het voorjaar wordt met de verkoop
van de cascoruimten gestart. De drie
risicodragende investeerders c.q.
aandeelhouders delen straks gelijkelijk
in de winst of verlies. Zelfs bij (dragelijk) verlies is het nog maar de vraag of
Frantzen bij een aantrekkende economie zal terugkeren naar de rol van
dienstverlenend architect. Hij heeft de
smaak van het ontwikkelen te pakken
en ziet het niet louter als werkverschaffing. ‘Als het werk door de crisis niet
minder was geworden had ik me hier
niet mee bezig kunnen houden. Maar
omdat ik ermee bezig was heb ik veel
gewonnen. Het geeft ook meer bevrediging dan louter dienstverlening’.
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Doe-het-zelf:
20 x 20

‘Doe-het-zelf’ was niet alleen
een terugkerend onderwerp
binnen het jaarprogramma van
CASA, maar vormde ook het
thema van 20x20!, het jaarlijkse
evenement dat CASA, O.P.A
en G.A.N.G. voor de derde keer
samen organiseerden.
Juist in tijden van recessie borrelen er
nieuwe initiatieven op van mensen die
kansen zoeken buiten de begaande paden van treurnis en neergang. Kunst en
cultuur zijn van oudsher dé vrijplaatsen
voor doe-het-zelf! Maar hoe ziet dat er
anno 2012 uit? Een negental architecten, ontwerpers en beeldend kunstenaars presenteerde zich in Showroom
binnen het format van 20 slides maal
20 seconden en toonde in woord en
beeld dat het thema doe-het-zelf actueel is als nooit tevoren. Van Buurman
en Buurman tot DIY-Health.
Sprekers waren Alfons ter Avest, Tim
Breukers, Denis Oudendijk en Jan
Körbes van REFUNC, Rikkert Pauw (het
ontwerp- en bouwbedrijf Stortplaats
van Dromen), Lenneke Wispelwey, Annemarie Geurink, Esther Meijer (Krisis/
Nieuw Jurk) en Arjen Groot (Atelier
Gras!).
20x20! markeerde tevens de derde
verjaardag van Showroom Arnhem, dat
zich dit jaar wederom heeft bewezen
als dé culturele hotspot van Arnhem.
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April

Kronenburg
Connectie

‘Bloemkoolwijken verloederen
snel’, kopte dagblad De Gelder
lander recent. Het gaat hierbij
om een fenomeen dat in toe
nemende mate een landelijk
probleem wordt. De Arnhemse
wijk Kronenburg is hierin kop
loper en komt zeker de laatste
tijd vaak negatief in het nieuws.
‘Kronenburg snakt naar face
lift’ (De Gelderlander 4 februari
2012), maar de belangen van
de bewoners en Wereldhave
lijken daarbij haaks op elkaar te
staan. De wijk wil meer groen,
de eigenaar van het winkelcen
trum wil uitbreiden. CASA ging
met alle betrokkenen op zoek
naar consensus.
Toen men eind jaren zestig begon met
de ontwikkeling van Kronenburg moest
het ‘Stadsdeelcentrum’ niets minder
dan het kloppend hart van Zuid worden.
De torenhoge ambitie blijkt duidelijk uit
de utopische schetsen en maquettes,
die ook nu nog futuristisch aandoen. Het
mocht niet zo zijn. De ontwikkeling werd
overgelaten aan commerciële partijen
die het plan door de toenmalige crisis
in sterk afgekloven vorm realiseerden.
Heel essentieel is dat er van meet af aan
weliswaar woningen geprojecteerd waren, maar dan in het duurdere segment.
Op het moment dat de kantorenmarkt
instortte kwam de gemeente bij de
woningbouwcorporaties terecht, die
bereid waren een deel van hun opgave
in Kronenburg te realiseren. ‘Daarmee
kwam de fragmentatie’, aldus de oudstedenbouwkundige Cor Maartense. ‘De
wijk werd plukje voor plukje ingevuld
met woningbouw van een heel ander
karakter dan aanvankelijk gepland’.
‘Kronenburg is een eilandenrijk’, zo
constateerden Marc Reniers (M3H
Architecten) en Roland Bron (Bureau
Hosper). Zij hebben recentelijk een on-

derzoek gedaan naar de toekomst van
bloemkoolwijken dat heeft geresulteerd
in ‘ruimtelijke recepten’. Kronenburg
vormde daarin één van de casestudies.
‘Het is vanwege het stedelijk karakter
een atypische bloemkoolwijk en daarom
des te interessanter’. Zij pleitten ervoor
om voort te borduren op de bestaande
kwaliteiten. De eilandenstructuur vormt
daarbij hun uitgangspunt: ‘wij zouden
juist de buurtjes versterken, letten op
verbindingen maar ook op grenzen
en zorgen voor kleinschalige ingrepen
zodat partijen ook los van elkaar kunnen
bewegen’. Reniers en Bron toonden
vervolgens voorstellen om de openbare
ruimte te verbeteren: minder ruimte voor
verkeer, luwe plekken creëren, groene
gevels, hagen in plaats van hekken, het
Croydonplein wordt park. Kortom: minder rood en meer groen is het devies.
Dat is precies wat betrokken bewoners
voor ogen hebben. Zij hebben de stichting Grrroen! opgericht, die geld heeft
gekregen van gemeente en corporaties
om te investeren in groen en kleur om
de wijk op te fleuren. Daarbij vormen
volgens woordvoerder Jeroen Reusink
de hoeveelheid infrastructuur en het
winkelcentrum, ‘de bunker in de wijk’,
grote obstakels. ‘Wij zien ook wel de potentie van uitbreiding, maar willen in eerste instantie meer groen’. Het één hoeft
het ander overigens niet uit te sluiten:
door bijvoorbeeld het solitaire ANWB
kantoor te integreren in nieuwbouw
kan de vrijgekomen ruimte vergroenen. G
 rrroen in Kronenburg wil echter
bovenal wijkgenoten motiveren om zelf
te gaan tuinieren. Hoewel de aanwezige aanhang anders doet vermoeden
vormt de geringe betrokkenheid van
veel inwoners ook een probleem erkent
Reusink. ‘Ik denk dat wij – bewoners en
winkelcentrum – elkaar dringend nodig
hebben’.
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Richard Reulink, eigenaar van het winkelcentrum benadrukte dat Wereldhave
vooral gaat investeren in het winkelcentrum én de wijk en dat gezamenlijk met
ondernemers, bewoners, corporaties
en gemeente wil doen. De focus komt
te liggen op de openbare ruimte. Hij
ziet genoeg ‘aanknopingspunten voor
transitie’, maar hoe dit er concreet uit
gaat zien werd – ondanks verwoede
pogingen van de gespreksleider van de
avond – niet duidelijk. ‘Groen en blauw
zijn heel belangrijk maar we hebben daar
nog geen beeld bij’. Woningbouwcorporaties Volkhuisvesting en Vivare, beiden
goed voor honderden woningen in de
wijk, zijn doordrongen van de noodzaak
om iets te doen. Volgens Berry Kessels,
manager wonen van Volkhuisvesting,
vormt de wijk nu het perfecte decor voor
een misdaadserie en is het tijd om in te
grijpen. Ook Ger Glezer, directeur van
Vivare, wil ‘adopteren, stimuleren en
investeren’, maar de regie ontbreekt. De
gemeente is daar volgens alle aanwezigen de aangewezen partij voor en wil
deze rol ook op zich nemen. Leo Berrevoets: ‘De bewoners zijn altijd actief
geweest, Wereldhave en de corporaties
willen investeren en het heeft hoge
prioriteit bij de gemeente. Dit is het momentum’. Hopelijk wordt alle positieve
energie tijdens deze CASA-avond ook
daadwerkelijk omgezet in Kronenburg
zelf.
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Dagsymposium
Momentum
DOOR: PETER GROOT

Op 19 april vond het CASA
symposium MOMENTUM An
Impulse for Common Sense
in Green Architecture plaats.
Doel hiervan was het herijken
van het begrip duurzaamheid
in de architectuur. De laatste
decennia heeft duurzaamheid
het alternatieve imago van zich
afgeschud en is het een van
zelfsprekende randvoorwaarde
geworden van de architec
tuuropgave. In plaats van het
heruitvinden van de architec
tonische uitgangspunten heeft
dit vooral geleid tot technische
innovaties waarmee de verder
reguliere ontwerpen worden
opgetuigd. Op de golf van de
economische hoogconjunctuur
kon men het zich permitteren
iconen met een groen sausje te
blijven bouwen. Starchitectuur
en greenwashing, waarbij de
verduurzaming van de gebouw
de omgeving meer het domein
was van rekenmeesters met
richtlijnen en berekeningsme
thodes dan van de bewuste
architect.

Het Franse Lacaton & Vassal is een
schoolvoorbeeld voor het principe
‘meer met minder’. Door gebruik te maken van industriële materialen en een
groot economisch bewustzijn creëren
zij nieuwe gebouwtypologieën, of liever
gezegd gebruikstypologieën, die met
minder materiaal meer gebruiksmogelijkheden bieden. Flexibele zomer- en
winterruimtes met een minimum aan
installaties vormen toekomstbestendige
gebouwen die aantonen dat architectonische innovaties lonen. Dat bewij-

In het huidig economisch tij maken
we collectief een pas op de plaats.
De beperkingen die het gevolg zijn
van de crisis bieden echter ook ruimte
voor andere inzichten. CASA wilde
met dit symposium onderzoeken hoe
je op verschillende manieren tot een
no-nonsense architectuur kunt komen
die, ook zonder klimaatinstallaties,
voordelig is op het gebied van energiegebruik en tegelijkertijd gebruiksvriendelijk en groen in de brede zin van het
woord. Ter inspiratie werden er drie
gerenommeerde architectenbureaus
uitgenodigd, die elk op geheel eigen
wijze duurzaamheid in hun werk weten
te verweven.
L’Ecole d’Architecture, Nantes
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zen Lacaton & Vassal niet alleen met
prachtige ruimtelijke plannen, maar ook
met keihard cijfermateriaal waarmee
ook weer eens werd aangetoond hoe
ver de door rekenmeesters opgestelde certificaten afstaan van de kern
van het begrip duurzaam. Met name
hun aanpak van het project l’Ecole
d’architecture in Nantes zou vertaald
naar de Arnhemse situatie wel eens een
zeer interessante oplossingsrichting
kunnen geven aan de discussie rondom
het Kunstencluster.

De beperkin
gen die het
gevolg zijn
van de crisis
bieden ech
ter ook ruimte
voor andere
inzichten.

De eveneens uit Frankrijk afkomstige Edouard François was door een
ongelukkig toeval helaas niet fysiek
aanwezig op het symposium. Dankzij de techniek kon hij via Skype nog
wel zijn presentatie houden. Hierdoor
kreeg het symposium weliswaar een
hip tintje, maar dat woog niet op tegen
de geringe interactie met het publiek.
Edouard François staat bekend om
zijn ontwerpen die volledig integreren
in hun omgeving. Vanuit deze rol als
‘urban chameleon’ liet hij middels een
vijftiental groene thema’s zien hoe je
tot een groene architectuur kan komen.
Zeker in zijn vroege werk waarbij de
volledige integratie van beplanting niet
alleen de beeldkwaliteit maar ook de
klimatologische functionaliteit van zijn
gebouwen verrijkt, komt zijn verhaal
sterk over. Bij recentere projecten is
dit geforceerder: niet alleen beeldtaal
en materiaalgebruik, maar ook de
stedenbouwkundige inbedding wijzen
meer op greenwashing van conceptuele architectuur dan van een intrinsieke
duurzaamheid. Wellicht was François in
dit gezelschap meer een koekoeksjong
dan een kameleon.
Het Amerikaans-Oostenrijkse Urban
Think Tank, aanwezig in de persoon van
Alfredo Brillembourg, belichaamt een
ander spectrum van het duurzame denken. Betrokken en bevlogen werken zij
aan het toekomstbestendig maken van
sloppenwijken in Caracas, Zuid-Amerika. Leken we in eerste instantie even
teruggeworpen te worden in de tijd
van architecten met baarden die vooral
veel praatten en weinig bouwden,
gaandeweg zijn presentatie liet hij ook
zien dat zijn visie leidde tot bijzondere
architectuur. Door middel van ‘adaptive
re-use’ probeert Urban Think Tank de
leefbaarheid van de sloppenwijken te
verbeteren waarbij zo min mogelijk
wordt gesloopt om de sociale structuren intact te houden. Formalisering van

openbare ruimte en de toevoeging van
bescheiden publieke gebouwen is de
eerste aanzet tot de erkenning en legalisering van de schoolvoorbeelden van
de spontane stad. Dat deze werkwijze
loont blijkt met name uit het MetroCable project in Caracas waar door
middel van kabelbanen een openbaar
vervoersnetwerk is gerealiseerd waarbij
de oorspronkelijke structuur van de wijk
nagenoeg geheel is gespaard.

Cable project, Caracas
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Momentum gaf een inspirerend
inzicht in de mogelijkheden om
juist in deze onzekere tijd met
weinig middelen tot een nieuwe
verantwoorde architectuur te
komen.
Alledrie de sprekers brachten op geheel
eigen wijze heel wat teweeg. Zeker de
overtuigende eenvoud en nuchterheid
in het werk van Lacaton & Vassal en
de bevlogenheid van Urban Think Tank
spraken tot de verbeelding. En ook al
was Edouard François minder common
sense dan verwacht, zijn buiten de kaders durven denken maakte toch veel
positieve energie los in de zaal. CASA’s
eerste dagsymposium was wat dat betreft sowieso een succes: M
 OMENTUM
gaf een inspirerend inzicht in de mogelijkheden om juist in deze onzekere tijd
met weinig middelen tot een nieuwe
verantwoorde architectuur te komen.

Alfredo Brillembourg (l)

Anne Lacaton
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April

April

Souvenir
Rijnboog

Regioupdate
Klarendal

CASA is vanuit het meerjaren
plan Rheingold al jarenlang
betrokken bij Arnhems ambitie
om de stad en de rivier nader
tot elkaar te brengen. Als voor
proefje op de huidige Rijnboog
plannen, waarin sterk wordt
teruggegrepen op de vooroor
logse situatie, heeft CASA in
samenwerking met het Gelders
Archief en Kwartiermakers zes
tien historische foto’s op groot
formaat tegen gevels in het
Rijnbooggebied aangebracht,
die het oude stadsbeeld ter
plekke herleven.
Zo hangt in de huidige Trompetstraat
een foto van de olijke boer Willemsen,
een van Arnhems laatste stadsboeren,
die op deze plek ’s winters zijn koeien
op stal zette. Even verderop is de
Bolkstoren weer te zien, een restant
van de middeleeuwse stadsmuur dat
na de oorlog werd gesloopt. Tezamen
vertellen deze foto’s het verhaal van
de Weerdjes van weleer. Doel van het
project is het bewustzijn van verleden,
heden en toekomst te stimuleren.
Op 21 april werd Souvenir Rijnboog
feestelijk gelanceerd met een filmvertoning en een rondleiding langs de foto’s.
Ook tijdens de Kademarkt in juni heeft
CASA een aantal rondleidingen georganiseerd. Daarnaast is een route met
uitleg verschenen en gratis verspreid.
De teksten, die hierin staan, zullen komend jaar in de vorm van QR-codes als
bijschrift bij de foto’s komen te hangen.

Zwaluwpark

De verdwenen Ockenburgplaats
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In Klarendal voltrekt zich een ware metamorfose: de Ernemse volkswijk wordt
niet alleen zichtbaar opgeknapt, maar
heeft ook zijn negatieve imago ingeruild
voor de status van hot spot. Volkshuisvesting Arnhem is de grote trekker van
dit grootse renovatieproject met in het
kielzog de gemeente en particuliere
ontwikkelaars. Ondanks de recessie
zorgen zij tezamen voor veel beweging
in Klarendal. De CASA-sociëteit nam op
vrijdagmiddag 27 april een kijkje bij verschillende nieuwe en lopende projecten
in en nabij de buurt: de nieuwbouw van
het Modehotel Modez (Nexit Architecten in opdracht van Volkhuisvesting), de
renovatie van de Menno van Coehoornkazerne (Hoogte Twee Architecten),
het nieuwe Zwaluwpark (Mecanoo
Architecten), het renovatie-woonproject
Paleis op de Heuvel (in de voormalige,
de renovatie en herbestemming van
School III (Nexit Architecten in opdracht
van Volkhuisvesting) en de Kluswoningen van Portaal in Sint Marten.
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Doe-het-zelf Stedenbouw:
Arnhemse bottom
up initiatieven
Nu overheid en ontwikkelaars
zich terugtrekken, bieden zij de
ruimte aan stedenbouw van
onderaf. Steeds meer perso
nen en collectieven nemen het
initiatief om zelf een gebouw
of gebied te (her)ontwikke
len en geven hiermee een
positieve impuls aan de stad.
Het Stimuleringsfonds voor
Architectuur legde CASA en
andere architectuurcentra in
den lande de vraag voor om
een rapportage te maken van
projecten en initiatieven die ‘op
innovatieve wijze interveniëren
in de ruimtelijke organisatie, de
inrichting en het (her)gebruik
van gebouwen en de open
bare ruimte’.

In het kader van deze opdracht, die
naadloos aansloot bij het jaarthema
‘Momentum’, heeft CASA dergelijke
projecten in Arnhem geïnventariseerd.
CASA heeft hiervoor zijn netwerk en
eigen expertise van de stad ingezet.
Daarnaast is ook een oproep gedaan
in dagblad De Gelderlander. Uiteindelijk hebben ruim twintig initiatieven
zich gemeld. Een deskundige jury, die
bestond uit Femke Hogenbosch, Frank
Pörtzgen en Thor Smits heeft hieruit
een selectie gemaakt: kunstenaarskolonie Buitenplaats Koningsweg,
het Departement Tijdelijke Ordening,
zorgboerderij Hoeve Klein Mariëndaal,
Kunstwerkplaats Schuytgraaf, Locatie/
Spatie, buurthuis 2.0 De Nieuwe Lommerd, creatief bedrijfsverzamelgebouw
OK72, Sint Martens Hof en de Sk8hal
in de voormalige Jozefkerk aan de
Rosendaalseweg.
Deze initiatieven presenteerden zich
op 8 mei 2012 tijdens een bijzonder
dynamische CASA-avond. Zij dongen
tevens mee naar de Gouden Kluskabouter, de prijs voor het beste bottom
up project, die CASA voor de gelegenheid in het leven heeft geroepen.
De winnaar, in de beste Idols-traditie
door het publiek bepaald, was Sint
Martenshof. In navolging van de kluswoningen in Rotterdam worden in de
Arnhemse wijk Sint Marten sloopwoningen verkocht voor weinig, maar met
de verplichting het pand te renoveren
volgens een vastgesteld programma
aan eisen. De koper is eigenaar en
projectontwikkelaar ineen en heeft
veel vrijheid om zelf te bepalen hoe
zijn huis eruit komt te zien. Een succesvolle strategie, zo blijkt. Achttien
huishoudens hebben zich inmiddels
verenigd in de kopersvereniging Sint
Martens Hof en vormen volgens een
van de betrokkenen ‘als het ware een
bedrijf’. Met het opknappen van deze
karakteristieke panden krijgt een in het
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oog springend deel van de wijk Sint
Marten, dat tientallen jaren vervallen
is geweest, een heel nieuw aanzicht
en wordt er nieuwe woon-, werk- en
atelierruimte gecreëerd. Bovenal geven
deze actief betrokken bewoners een
enorme impuls aan de sociale cohesie
van hun wijk. Dit collectief klussers
kreeg de Gouden Kluskabouter uit
handen van Janny Rodermond, directeur van het Stimuleringsfonds voor
Architectuur.
De Zilveren Kluskabouter ging naar
Hoeve Klein Mariëndaal. De zorgboerderij combineert zorg, landbouw,
educatie en recreatie en biedt bovenal
een kwetsbare groep – mensen met
een verstandelijke beperking, psychiatrische problemen of autistische
stoornis – dagelijks een bijzondere
plek in de (Arnhemse) samenleving.
Kunstwerkplaats Schuytgraaf eindigde
als derde. Het rapport Arnhemse Bottom Up Initiatieven, dat in beperkte
oplage verscheen, is te downloaden
en te lezen via www.casa-arnhem.nl/
archief/2012

De winnaar
werd in de
beste Idolstraditie door
het publiek
bepaald.
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Heuvelinkprijs
2012

Traditiegetrouw werd tijdens
de Nacht van de Architectuur
de Heuvelinkprijs uitgereikt, de
tweejaarlijkse Arnhemse archi
tectuurprijs voor het beste ge
bouw. Deze prijs is in de jaren
negentig in het leven geroepen
door de gemeente Arnhem en
Dagblad De Gelderlander om
de aandacht voor lokale archi
tectuur te stimuleren.

Waalstraat

Het thema van deze achtste editie
was ‘woningbouw’, opgeleverd in de
periode 2008 tot en met 2011. CASA,
voor de derde keer verantwoordelijk
voor de organisatie van de prijs, had de
welstandscommissie, de gemeente en
de verschillende Arnhemse corporaties
gevraagd kanshebbers voor te dragen.
Daarnaast is een open oproep geplaatst
in De Gelderlander en via de digitale media van CASA. Een deskundige
jury, bestaande uit Helena Casanova
(Casanova+Hernandez Architecten),
Marc Reniers (M3H Architecten), Cilly
Jansen (directeur Architectuur Lokaal)
en voorzitter Ko Jacobs (directeur ArtEZ
Academie van Bouwkunst Arnhem),
heeft vervolgens de longlist van achttien
inzendingen ingedikt tot een shortlist van
acht genomineerden:
Velperpoortslangstraat –
Wonen boven Winkels
Zes maisonnettes in de binnenstad
Opdrachtgever: Portaal Arnhem
Architect: K3 architectuur en
stedenbouw
Singelkwartier
110 sociale huurwoningen in Schuytgraaf
Opdrachtgever: Volkshuisvesting Arnhem en Rhynstroom BV
Architect: Nexit Architecten en Hoogte
Twee Architecten
Maagdenpalm
25 woningen in De Plantage,
Malburgen West
Opdrachtgever: Volkshuisvesting Arnhem
Architect: Sacon

Studententoren
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Toren van Gelre
62 appartementen in Stadseiland,
Malburgen Oost
Opdrachtgever: Volkshuisvesting
Arnhem
Architect: Van de Looi en Jacobs
Architecten
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Eilandstaete
63 woonzorgappartementen met
voorzieningen
Opdrachtgever: Vivare
Architect: Van de Looi en Jacobs Architecten
Studententoren
85 wooneenheden voor studenten en
voorzieningenruimte in Presikhaaf 1
Opdrachtgever: Vivare
Architect: GROUP A
Podium
153 appartementen met ondergrondse
parkeervoorziening in Presikhaaf 1
Opdrachtgever: Vivare en de
Klaassen Groep
Stedenbouwkundige en supervisor: Ralf
Hottenträger – OD205 SL
Architect: Geesink Weusten Architecten
Waalstraat 2
Acht woonzorgeenheden en acht appartementen in Presikhaaf 1
Opdrachtgever: Portaal
Architect: Van Ede Architecten
Op 16 april zijn deze projecten door de
jury bezocht ter beoordeling en toegelicht door de architecten en de opdrachtgevers. De jury heeft zich naast de
architectonische kwaliteiten afgevraagd
wat de relevante opgaven zijn voor de
Arnhemse context en wat de toekomstwaarden zijn van de afzonderlijke gebouwen. Tijdens de eerste discussieronde
kwam de jury tot de conclusie dat de
projecten vrij dicht bij elkaar zaten en
er zich niet direct een overtuigende
winnaar aftekende. Allereerst heeft de
jury vier favorieten gekozen. Hierna
tekenden zich twee finalisten af: de toren
van Gelre en het Podium in Presikhaaf.
Laatstgenoemde werd uiteindelijk de
winnaar. De jury roemt in haar rapport
‘het teamwerk van opdrachtgevers, stedenbouwkundig supervisor en architect’.
Daarbij gaat met name veel waardering

uit naar de inbreng van de supervisor
Ralph Hütentrager van het bureau
OD205 SL, die de geestelijke vader is
van het stedenbouwkundige totaalbeeld
en verantwoordelijk is voor de begeleiding van het ontwerpproces. ‘Maar
de prijs wordt uitgereikt aan het gehele
team van opdrachtgevers en ontwerpers. Zij hebben gezamenlijk een goed
project gerealiseerd met een slimme
parkeeroplossing, een fraaie landschappelijke inrichting en een fris en open
architectuurbeeld in een eigentijdse taal.

De kwaliteit van de collectieve ruimten is
goed en het plan is een belangrijke impuls voor de buurt. De jury hoopt echter
dat het project geen gated community
wordt - de bordjes ‘eigen terrein’ hangen
er immers al – en vraagt de corporatie
hiervoor te waken’.
Troost voor het team Van de Looi en
Jacobs, architecten van de nummer
twee, was dat hun ontwerp voor het
Woonzorgcentrum Eilandstaete in opdracht van Vivare winnaar werd van de
publieksprijs.

Velperpoortslangstraat

Singelkwartier

Eilandstaete

Maagdenpalm

Singelkwartier

Toren van Gelre

Het Podium
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Doe-het-zelf
Landschapsarchitectuur:
De receptuur van
het landschap
DOOR: TON VERSTEGEN

Het begrip smaak is bezig het
begrip kwaliteit te verdringen,
ook in de waardering van het
landschap. Kwaliteit gaat voor
al over visuele kwaliteit, smaak
gaat over zien, proeven, ruiken
en verorberen. Een logische
stap verder is om bij de inrich
ting van het landschap de amb
telijke nota te vervangen door
een kookboek met smakelijke
recepten.

Harro de Jong

CASA jaarcahier 2012

Landschapsarchitect Harro de Jong
(BuroHarro, Arnhem) is daar geknipt
voor. Hij houdt van smakelijke landschappen en smakelijke gerechten. En
kan er niet minder smakelijk over vertellen. De gemeente Apeldoorn moest
even slikken toen hij – gevraagd om
een visie – voorstelde een kookboek te
maken voor het Apeldoornse landschap. Een boek met recepten maar
ook met heel veel plaatjes van de gerechten. ‘Want anders heb je geen idee
wat je gaat koken en waar je naartoe
werkt’, aldus De Jong. Het visuele mag
dan van de troon zijn gestoten, het oog
wil nog steeds wat.
Het gaat De Jong niet om haute cuisine. Het landschap bestaat voor het
grootste deel uit alledaagse dingen:
paadjes, schuurtjes, enzovoorts. Daar
komt vaak geen ontwerper aan te
pas. In het Groot Apeldoorns landschapskookboek dat hij samenstelde
met medewerking van het Gelders
Genootschap en in opdracht van
de gemeente Apeldoorn, leidt hij de
lezer rond door het gevarieerde en
uitgestrekte Apeldoornse landschap:
de Veluwe, de enken, beekdalen en
kampontginningen, de broeklanden
en de landgoederen met hun lanen.
Maar ook de dorpsranden met hun
recreatieparken en de snelwegen A50
en A1, die de Veluwe fraai doorsnijden.
Hij heeft evenveel oog voor de hoogte
van een dakgoot als de sinds de ijstijd
ontstane reliëfs en grondwaterstromen.
Maar De Jong is meer dan een gids. Hij
wil met de lezer de recepten ontrafelen
en wetmatigheden opsporen waarom
iets lekker smaakt. Dan weet je meteen
ook waarom iets kon verworden tot
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een ‘stamppotlandschap’ zoals het
Beekbergse beekdal. Veel recepten zijn
afkomstig uit grootmoeders keuken,
maar dat hoeft volgens hem niet te
leiden tot namaak. Met kennis van
de recepten kunnen grote structuren
worden hersteld en tegelijk worden
aangevuld met nieuwe ingrediënten en
bereidingswijzen.
Een kookboek gaat uit van twee veronderstellingen. Iedereen houdt van lekker
eten en iedereen kan koken. Iedereen
woont in het landschap en maakt het
landschap. Dat leidt tot diversiteit maar
ook versnippering. Dit vraagt om te
beginnen van de overheid een nieuw
soort bemoeienis. Hoe zorg je ervoor
dat de vele partijen en belangen elkaar
niet hinderen maar in plaats daarvan
onverwachte kwaliteiten van elkaar
openbaren, net als in een gerecht? En
hoe voorkom je dat, eenmaal overgestapt van de nota op het receptenboek,
je bij de uitwerking weer verzandt in
nieuwe nota’s? Dat vereist creativiteit
en improvisatie, een vorm van hogere
kookkunst.
Na een voorgerecht van kwarteleieren
en eetbare bloemen met een mosterdgembersaus, op een bedje van veldsla
en rucola, gaf Petra Bennink, gemeentelijk projectleider Groot Apeldoorns
Landschapskookboek, enig uitsluitsel.
In het kort berust de uitwerking op twee
ogenschijnlijk tegenstrijdige tactieken:
klein beginnen en niet afwachten, maar
de boer op en met wisselende partijen
van alles oppakken. Als voorbeeld
noemde zij een biomassaproject, waarbij de instandhouding van houtwallen,
singels en laanbomen die geen functie

meer hebben, voor betrokken partijen
economisch interessant moet worden. Een ander voorbeeld: herstel van
bomenlanen waarbij de gemeente voor
bomen zorgt en de grondeigenaren
voor boomruimte. Om de participatie in
het doe-het-zelf-landschap te verbreden tot buiten de geijkte organisaties wendt Petra Bennink zich tot de
dorpsraden die nog springlevend zijn in
de vele dorpen van Groot Apeldoorn.
Als ‘ambtenaar nieuwe stijl’ ontpopte zij
zich tot landschappelijk opbouwwerker,
niet belast met het beheer van aanvragen, vergunningen en subsidies, maar
met de circulatie van geld, goederen
en diensten tussen telkens wisselende
partijen.
Harro de Jong is zelf het voorbeeld van
een doe-het-zelf landschapsarchitect.
’Kijk naar buiten. Er is nog zoveel te
doen. Verzin je eigen opdracht’, luidt
zijn advies aan collega’s. Samen met
geestverwant Hans Jungerius, beeldend
kunstenaar en cultureel entrepreneur,
nam hij het initiatief voor het project
Buitenplaats Kamp Koningsweg aan
de noordrand van Arnhem. Jungerius
deelt met De Jong ‘de passie voor het
landschap’ zoals hij het formuleerde.
Zeker als het om een landschap gaat
dat tot het merkwaardigste en tegelijk
het meest obscure van het land behoort:
de brede strook bos, hei en veld tussen
de noordrand van Arnhem en de Hoge
Veluwe. De voormalige Fliegerhorst Deelen ligt erin verscholen. Deze militaire
basis werd door de Duitse luchtmacht
aangelegd als een pseudo brinkdorp,
met hangars als boerderijen, koeien
van papier-maché en landingsbanen als
landwegen.

Het is iets anders dan de receptuur
van een kookboek. Maar onverwacht
kwam ook een verwantschap aan het
licht. Dat was toen Jungerius vertelde over zijn tournee langs de vele
culturele instellingen in de nabijheid
van het plangebied, zoals het Openluchtmuseum, Kröller-Müller Museum
en Burgers Zoo. ‘Het Openluchtmuseum zag ineens dat met Fliegerhorst
verborgen erfgoed wordt blootgelegd,´
vertelt Jungerius. ´En dat het museum
in feite hetzelfde doet: het opsporen
en redden van erfgoed in het land om
het hier vlak naast de deur weer op te
bouwen.’ Dankzij dergelijke gesprekken
gaan de partijen zichzelf blijkbaar zien
als mogelijke ingrediënten en bereiders
van nieuwe gerechten.

Veel recepten
zijn afkomstig
uit grootmoe
ders keuken,
maar dat hoeft
niet te leiden
tot namaak.

Het doe-het-zelf-landschap is geen
consensus- maar een onderhandelingsen transactielandschap op zakelijke
basis. Maar wat de partijen lijkt te
verbinden is een onverholen liefde voor
het (cultuur)landschap.

Momenteel werkt De Jong aan een
inrichtingsplan voor de Buitenplaats
op een deel van het terrein, samen met
ontwikkelaar Kondor Wessels, woningbouwvereniging Portaal, SLAK (atelierbeheer) en MVRDV architecten. ‘Het is
onze missie,’ zo vertelde Hans Jungerius in zijn toelichting, ‘om het perspectief
op de omgeving te verbreden en te veranderen’. Daarmee is men feitelijk al begonnen, in de vorm van excursies, culturele programma’s en summer schools,
waarmee de publieke belangstelling
voor dit lange tijd ‘verboden landschap’
moet worden gewekt. Maar de ambities
reiken verder. De Buitenplaats kan een
schakel worden in een culturele corridor die Arnhem verbindt met de Hoge
Veluwe. Een nieuw Sonsbeek buiten
de perken zou het stadspark Sonsbeek
kunnen verbinden met museum KröllerMüller op de Hoge Veluwe.
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Proef de Stad

In het Palazzo Pubblico in
Siena bevinden zich twee
fresco’s van Ambrogio Loren
zetti die als titel het Goede en
het Slechte Bewind hebben. Op
de een is een bloeiende stad te
zien, op de ander een verdor
ven bende. Deze schilderingen
moesten de lokale bestuur
ders een spiegel voorhouden
om hen op het rechte pad te
houden. De Britse architecte
en schrijfster Carolyn Steel,
hoofdgast en –spreker tijdens
het CASA-Symposium Proef de
stad, gebruikt het beeld van Il
Buono Governo om de intieme
voedselrelatie die stad en om
melanden vroeger hadden te
illustreren. Zij houdt daarmee
haar gehoor een spiegel voor:
sinds de industriële revolutie is
het contact met de herkomst
van ons voedsel grotendeels
verloren gegaan.
Carolyn Steel

De wereldwijde voedselhandel en –industrie is een moloch geworden die vele
offers vraagt van mens en milieu. Steel,
auteur van de internationale bestseller
Hungry Cities: How Food shapes our
Lives (in het Nederlands vertaald als De
Hongerige Stad), is een warm pleitbezorgster van het herstel van symbiose
tussen stad en ommeland. Regionale
voedselproductie geeft meer betekenis aan het eten, heeft een kleine CO2
footprint, biedt kansen voor een lokale
economie en kan een fysiekruimtelijke
meerwaarde hebben bij de ontwikkeling
van de stad.
De tweede spreker, Jan Willem van der
Schans (onderzoeker aan de Wageningen Universiteit), ging verder in op
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de potenties van stadslandbouw voor
Arnhem op basis van de expertmeeting
die eerder was georganiseerd door het
Departement Tijdelijke Ordening (DTO).
Waar liggen de mogelijkheden voor
stadslandbouw en regionaal voedsel
in Arnhem en hoe kan de regio er zijn
voordeel mee doen vanuit ruimtelijk,
economisch, sociaal-maatschappelijk,
cultureel en culinair oogpunt? Park
Lingezegen, Schuytgraaf, Meinerswijk
en braakliggende stukken grond in de
stad bieden goede mogelijkheden voor
regionale voedselproductie. De uitkomsten van de expertmeeting vormen de
kaders voor een regionale voedselstrategie die CASA, DTO en de Wageningen Universiteit in 2012 en 2013 gaan
uitwerken.

Sinds de
industriële
revolutie is
het contact
met de her
komst van
ons voedsel
grotendeels
verloren
gegaan.
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Het symposium in juni vormde de
aftrap voor de leergang Proef de Stad,
die CASA in samenwerking met Dynamic Food, in het najaar organiseerde.
Tijdens vijf bijeenkomsten, een picknick, een workshop en een dagexcursie
belichtten diverse sprekers de vele
facetten van stadslandbouw en regionale voedselvoorziening. Ook haakte
de leergang in op evenementen in de
stad als de Biënnale Gelderland en het
Future City Festival. De leergang gaf,
naast een breed scala aan inspirerende
lezingen, ook praktische informatie over
hoe zelf projecten in de stad op te zetten. Zo heeft CASA een nieuw publiek
aan zich weten te binden en contact
gelegd met enthousiaste toekomstige
stadslandbouwers. Sprekers tijdens de
leergang waren:
- Flos Wildschut (kunsthistorica en
curator) over de Biënnale Gelderland
en de moestuin als condensed reality
van de voedselketen.
- Fotografe Anne Geene over haar
project Perceel nr 235 / encyclopedie
van een volkstuin.
- Jan Hassink (onderzoeker Wageningen Universiteit) over Hoeve Klein
Mariëndaal, de onlangs opgestarte
zorgboerderij aan de rand van Arnhem
als beschutte werkplek voor mensen
met een beperking.
- Roy van Dalm, journalist en schrijver
over de creatieve economie met de
documentaire ‘People’s Supermarket’, een coöperatieve supermarkt in
Engeland.
- Willem Treep van Willem&Drees, aanbieders van lokale groenten en fruit bij
de supermarkt.
- Mildred Monpellier van NatuurSUPER, het vervolg op de succesvolle
Eindhovense pilot van de ‘NatuurSUPERmarkt, de tijdelijke zaai & oogst
supermarkt bij jou in de buurt!’.
- Kunstenaar Annechien Meier over
haar projectinstallaties, veelal (volks )
tuinen, waarmee ze bewustwording
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De wereldwijde voedsel
handel en –industrie is een
moloch geworden die vele
offers vraagt van mens en
milieu.
van de plek of omgeving probeert
te creëren.
- Conceptueel/Grafisch ontwerper
Annelou van Griensven over Dynamic Food, een tijdelijk eetcafé/platform als ontmoeting tussen de stad
en het omringende platteland.
- Van Bergen Kolpa Architecten over
Park Supermarkt, een recreatief en
educatief park waar het mondiale voedselassortiment van een
hedendaagse supermarkt wordt
verbouwd en verkocht.
- Tom Bosschaert van het Except
Integrated Sustainability over het
Polydome-project, een baanbrekende manier om op commerciële
basis en zonder milieubelasting
voedsel te produceren voor de
glastuinbouw.
- Janno Lanjouw, hoofdredacteur
van het Food Film Festival en betrokken bij de Youth Food Movement over de hernieuwde aandacht
voor ons eten en wat dat mogelijk
betekent voor de toekomst.
- Ontwerper Noesjka Kromberg over
haar initiatief Voedseljutters, een
lidmaatschap waarmee de consument op het land restgroenten kan
verzamelen die anders verloren
zouden gaan.
- Edwin Flores van Casa Foresta
over wildplukken in de stad. Wat
valt er allemaal in onze parken en
de stad aan eetbaars te halen?
Flores heeft ook de workshop
Pluk de Stad gehouden waarbij de
deelnemers hun kostje bij elkaar
scharrelden in stad en park.

Marconistrip dat de dag erna pas voor
het grote publiek werd geopend. De
excursie werd begeleid door Jan Willem
van der Schans, die naast zijn functie
als onderzoeker ook bestuurslid is van
Eetbaar Rotterdam.
Proef de Stad krijgt volgend jaar een
vervolg in het jaarprogramma van
CASA.

Edwin Flores

Op 21 september organiseerde
CASA een dagexcursie naar Rotterdam. Diverse stadslandbouwprojecten werden bezocht, maar ook lokale
voedselrestaurants en agrarische bedrijven die zich op de stad en regio
richten. De lunch vond plaats in het
restaurant Uit Je Eigen Stad op de
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September

Boerenverstand

In samenwerking met het
jubilerende Nederlands Open
luchtmuseum (NOM) organi
seerde CASA begin september
een tweetal activiteiten als
opmaat naar Open Monumen
tendag, die in 2012 in het teken
stond van het thema ‘Groen
van Toen’. Het NOM vormt al
honderd jaar een monumentaal
ensemble in het groen, monu
menten die tegelijkertijd ook
uiterst groen zijn in de zin van
duurzaamheid. Wat kunnen we
vandaag de dag leren van deze
ambachtelijke bouwwijzen van
weleer om inspiratie op te doen
voor een hernieuwde, groene
architectuur? Is dit soms niet
gewoon een kwestie van boe
renverstand?
Dit onderwerp werd op dinsdagavond
4 september ingeleid door architectuurhistoricus Pieter-Matthijs Gijsbers,
directeur van het NOM. Hij constateerde dat binnen de bouwkunst er altijd
een sterk onderscheid gemaakt werd
tussen theorie en bouwpraktijk, ofwel
tussen ratio en boerenverstand, maar
dat theoretici als de klassieke architect
Vitruvius in feite al een ideale balans
tussen deze twee propageerden om
tot goede architectuur te komen. Ook
Mecanoo Architecten, het befaamde
bureau van Francine Houben dat het
entreepaviljoen van het NOM heeft
ontworpen, heeft een dergelijke balans
voor ogen bij hun ontwerpen, zo bleek
uit de presentatie van Willeke Smit,
projectleider Duurzaamheid bij Mecanoo. In theorie valt er dus veel te leren
van groene en ambachtelijke boerenarchitectuur.
Tijdens de rondleiding langs praktijkvoorbeelden, die aansluitend op zaterdag 8 oktober in het Openluchtmuseum
plaatsvond, werd de nostalgie die deze

gebouwen omgeeft echter vakkundig
doorgeprikt. Natuurlijk werd er zoals in
het geval van het Blauwe Loshüs vaak
gebruik gemaakt van lokaal materiaal
(hout, leem, ‘niet te geil rogge’) en hield
men rekening met een strategische
positionering van het bouwwerk ten
opzichte van de zon. Ook de ventilatie
was optimaal, zo benadrukte Leendert
Prooye, wetenschappelijk medewerker
van het NOM met enig understatement.
’s Winters was het er binnen slechts
zes graden warmer dan buiten. De
blauwe kleur – die volgens volksoverlevering vliegen zou afschrikken – bleek
ook al van geen praktisch nut, maar
was waarschijnlijk een modegril.
De nabijgelegen stolpboerderij, een
schoolvoorbeeld van Hollands welvaren, vormt een schril contrast met
de doe-het-zelf bouw van de schrale
Veluwse zandgronden. ‘In het ontwerp,
dat evenals de polders aan de tekentafel ontstond, was efficiënt boeren meegebakken’. Het resultaat bestaat uit
een aantal goed te verwarmen gecompartimenteerde ruimten met bakstenen
bedsteden rond een centrale opslag,
die ’s winters tot de nok toe gevuld was
met (isolerend) hooi. Het hout van de
enorme kap kwam weliswaar helemaal
uit Rusland, maar was juist daardoor
een stuk duurzamer geworden; tijdens
het vervoer hadden de boomstammen langdurig in het water gelegen
zodat alle schadelijke stoffen eruit
waren geweekt. De dakgoten vormden voorheen een ‘bassin’ voor het
opvangen van regenwater ten behoeve
van de koeling van de koude kamer
en de waterkelder. Dankzij de link met
Rusland en de Oostzeehandel biedt de
Noord-Hollandse stolpboerderij ‘een
venster op de wereld en de nationale
geschiedenis’, vulde Gijsbers aan. Aan
de hand van zulke voorbeelden wil het
NOM in de nabije toekomst haar rol als
Nationaal Historisch Museum mede
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invulling geven. Gijsbers wijst ook
op het materiaal- en kleurgebruik dat
terugkomt in het entreepaviljoen: ‘alsof
je daar in dat moderne functionele
gebouw, in diezelfde stolp staat’. Het
baksteenmozaïek op de buitenmuren
van de nieuwbouw vormt een staalkaart
van de Nederlandse baksteenindustrie
en daarmee een overzicht van grondsoorten uit eigen bodem. Het toont de
verbondenheid van het museum met
de Nederlandse cultuur. Tegelijkertijd
vormt de entree een lijn in het landschap die de wereld van toen scheidt
van het alledaagse leven anno nu.
Groen van toen mag dan nostalgische
gevoelens oproepen, het getuigt van
boerenverstand om daar niet aan toe
te geven.

In het ontwerp,
dat evenals de
polders aan
de tekentafel
ontstond,
was efficiënt
boeren mee
gebakken’.
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Oostwaarts

Na jaren plannenmakerij start
Volkshuisvesting Arnhem in
2013 met de bouw van het
Oostelijk Centrumgebied. Dat
moet een stoere, hippe woonen werkwijk worden met een
vette knipoog naar het indus
trieel verleden. Wat is het plan
van aanpak in deze tijd van
economische tegenspoed?
Hoe ziet het huidige ontwerp
eruit en wat is er daarin over
van de oorspronkelijke visie?
Bovendien: wat doen de andere
spelers in het gebied als AM en
de gemeente? Op dinsdag 13
november ging CASA de dis
cussie hierover aan met de be
trokken partijen en het publiek.
Voorafgaand vond op vrijdag
2 november een stadsverken
ning plaats onder leiding van
Hans Jungerius om de genius
loci van dit rauwe, industriële
en monumentale stuk stad te
ontdekken.

Die genius loci vormt ook de leidraad in
de nieuwbouwplannen, zo bezwoeren
zowel de projectleiders van Volkshuisvesting als de architecten die door de
woningbouwcorporatie in de arm zijn
genomen. Hun ontwerpschetsen tonen
‘sterke vormen, bruusk tegen elkaar
gezet zoals in een industriegebied’.
‘Dappere individuele gebouwen’ met
de stripheld Kuifje, die op de ontwerpschetsen rondrent, als referentie. We
gaan echter niet letterlijk teruggrijpen
op wat er stond’, aldus Walter van der
Hamsvoord van De Architectenwerkgroep Tilburg. Dat wat er stond – of
beter dat wat er nu nog staat, maar
straks niet meer – dat bleek hét heikele
discussiepunt van de avond. Volkshuisvesting is ‘een groot liefhebber
van hergebruik en daarvan zijn genoeg
voorbeelden in de stad te vinden’, maar
hier is nieuwbouw noodzakelijk. Directeur Gerrit Breeman stelt zichzelf altijd
drie vragen: ‘Zou ik er zelf willen wonen,
zou ik willen dat mijn moeder er woont
of dat mijn kinderen er wonen? Als dan
het antwoord drie keer nee is, dan is het
tijd om een gebied aan te pakken’. In de
tussentijd blijven de te slopen panden
overigens gewoon staan en worden verhuurd. Volgens wethouder Margreet van
Gastel zitten er nog genoeg historische
elementen in de plannen, ‘misschien
niet fysiek, maar toch’.
De zaal reageerde kritisch; ‘Kuifje in
de Vinexwijk’ was het oordeel. Daardoor dreigen niet alleen karakteristieke
gebouwen te verdwijnen, maar ook
de plekken waar juist nu iets gebeurt
zoals Loods 008. Je kunt wel atelierfuncties toevoegen in en rondom het
oude PGEM gebouw (omgedoopt tot
De Transformatie), maar daarmee wordt
het niet spontaan een bruisend gebied.
‘Kunstenaars trekken de deur van
hun atelier dicht om te werken’, aldus
kunstenaar Rob Voerman. Paul de Bruin
pleitte er, verwijzend naar de dichtbij-
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zijnde Corus-loods, voor dat de gemeente hier een actievere rol inneemt.
Volgens Van Gastel is het de gemeente
niet ontgaan dat die loods leegstaat
en zij staat open voor nieuwe ideeën.
Breeman: er komt binnenkort vast weer
iets vrij in het gebied. Hij daagde Hans
Jungerius, een van de felste criticasters
tijdens de avond, uit met plannen te
komen voor de voormalige houtopslag
aan de Rietgrachtstraat.

De zaal
reageerde
kritisch; ‘Kuifje
in de Vinex
wijk’ was het
oordeel.
Breemans uitdaging past binnen de
strategie van optimale flexibiliteit
waarmee Volkshuisvesting het gebied wil gaan ontwikkelen zoals het
eerder met veel succes Malburgen en
Klarendal heeft opgeknapt. ‘Er is een
plan waarvan de contouren redelijk
vaststaan, maar met ruimte om te
manoeuvreren’. Flexibiliteit kan echter
ook in stilstand resulteren. De ruïne van
de voormalige Cobercofabriek is daar
hét bewijs van. AM, ontwikkelaar van
het Cobercokwartier gaf, bij monde
van Antoinette Wilmot, ruiterlijk toe
dat het allemaal niet wil vlotten, maar
dat ligt in hun visie toch vooral aan
de ongunstige markt. Gespreksleider
Edwin Verdurmen constateerde daarop
dat er nu een rotte plek ligt, terwijl dit
voorheen een culturele hotspot was
met de Melksalon, de Modebiënale
en CASA. AM heeft dit allemaal laten
lopen, waardoor er van de fabriek – ook
fysiek – bijna niets overblijft. Wilmot gaf
toe dat alleen de schoorsteen en de
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Regioupdate
Centrumprojecten
Op 23 november organiseerde CASA
een regio update voor de leden van de
CASA-sociëteit in Arnhem Centrum,
waar ondanks de crisis een aantal grote
projecten in uitvoering zijn. Alleereerst
praatte wethouder Gerrie Elfrink het
gezelschap in Showroom Arnhem bij
over de stand van zaken van Rijnboog
en Arnhem Centraal. Daarna werd
een bezoek op grote hoogte gebracht
aan de steigers van de Eusebiustoren
onder leiding van Bert de Jong en Hans
Winters, respectievelijk directeur van
de kerk en voorzitter van de stichting
Eusebiuskerk. Hierop volgde een korte
rondleiding door het nieuwe Citogebouw van de Architecten Cie, dat vorig
jaar maart is geopend aan de noordzijde van het station. Tot slot werd de
CASA-sociëteit ontvangen in het Kenniscluster in aanbouw door gemeentelijk projectleider Robert van Aalderen.
De middagexcursie werd afgesloten
met een borrel in Showroom Arnhem.

gevel aan de Westervoortsedijk blijven
staan en dat – ondanks het convenant
dat AM met de gemeente heeft gesloten
– de rest van het gebouw in de huidige
plannen wordt gesloopt. Er ligt nu een
ontwerp van Marlies Rohmer, bekend
van het Nijmeegse Dobbelmanterrein,
dat AM stukje bij beetje wil uitvoeren.
Erg overtuigend klonk het niet. ‘Wat is
de visie op dit gebied? Het lijkt meer
een architectuurcatalogus’, concludeerde Harro de Jong. Van Gastel, wat
moe van het ‘Ernemse geneul’ schetste
vervolgens een bruisende wijk aan de
Rijn met mooie looproutes naar het centrum en een kunsthal in de busremise:
‘Er liggen hele grote kansen’. En dat is
zonder meer waar.

Kenniscluster

Margreet van Gastel (l), Gerrit Breeman (m)

25

CASA jaarcahier 2012

December

So you think
you can plan

Er staan nieuwe sterren aan
het Arnhemse firmament!
Ondernemende jonge Arnhem
mers grijpen het momentum en
springen – vaak letterlijk – in de
ruimte die dankzij de crisis is
ontstaan. Zij vormen niet alleen
een oplossing voor leegstand
maar ook een vliegwiel voor de
stedelijke dynamiek.
De stad gooit inmiddels zelfs landelijk
hoge ogen met bottom up initiatieven
als Roofgarden Arnhem, PopupKlup,
New Dutch School en Dynamic Food.
Onder het motto So You Think You Can
Plan – een knipoog naar de populaire
TV-talentenjachten op dit moment –
wilde CASA de generatie aan het woord
laten, die het straks voor het zeggen
heeft. Op 11 december presenteerde
deze nieuwe garde zich in een afgeladen Showroom Arnhem.
Annelou van Griensven trapte af met
haar project Dynamic Food, waarin
lokaal voedsel en leegstand met elkaar
worden verbonden en dat van juni
tot eind september in de Arnhemse
Turfstraat gestationeerd was. W
 illem
Hofstede, spin in het Arnhemse
netwerk As We Speak, blikte terug op
Roofgarden Arnhem. Geïnspireerd door
een voorbeeld in Londen initieerde
hij met vrienden, een stapel houtpalets en andere partijen in de stad een
tijdelijke daktuin op de Parkeergarage
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Langstraat: de onbetwiste zomerhit van
afgelopen jaar. Yosser Dekker presenteerde daarop de hit van dit moment.
Volgens dezelfde formule – veel vrijwilligers en branie – heeft hij met anderen
de Popupklup gerealiseerd in een
leegstaand pand aan de Hoogstraat.
De EPIX Gallery, een reizende galerie
opgericht door studenten Fine Art Willeke van Ravenhorst en Julia Boersma
om te voorzien in het tekort aan expositieruimte, heeft zich inmiddels al op
diverse plekken gemanifesteerd binnen
en buiten de stad. Zo hielden ze een
wildplakactie tijdens de Documenta in
Kassel. ‘Het is hier net Arnhem’, staat
er op de stickers. Maarten Verweij en
Arno Geesink zijn bezig de afgesloten
voetgangerstunnel annex atoomschuilkelder onder het Willemsplein om
te toveren in een hippe Stadslobby,
ontmoetingsplek voor en etalage van
de stad. Ze lanceerden tijdens de
CASA-avond een crowdfunding-actie;
ze verkopen tegels om dichter bij de
realisatie van hun idee te komen. In de
eigenzinnige visie van Thor ter Kulve,
die van de zomer afstudeerde met een
collectie straatmeubilair, is de stad een
speeltuin: ‘het mooie aan Arnhem is
dat de stad nog in ontwikkeling is’. Verborgen en verboden plekken zijn juist
een must. ‘Zodra alles mag, is de lol
eraf’, constateerde hij. Voor William van
Giessen is de ‘leukigheidsfactor’ misschien wel de voornaamste drijfveer.
Zo is hij (mede)organisator en instigator van onder meer het OK Festival
Facing Pages, Geranium Sessies en de
Nieuwe Arnhemse Krant, waarvan het
eerste nummer tijdens deze avond het
licht zag. ‘So You Think You Can Plan,
Also Do It Ook Dan’ hield hij het publiek
voor. Deze ondernemende houding is
volgens Charlotte Bik, directeur van
ArtEZ Arnhem, tekenend voor een
nieuwe generatie studenten. Zij houden
de hand niet op, maar manifesteren
zich nadrukkelijk in de stad. Opvallend
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is ook dat deze mensen iets beginnen
omdat ze het in de stad missen. Daarbij
weten zij dankzij social media een enorme achterban te bereiken en houden zo
de stedelijke dynamiek op peil.
So You Think You Can Plan vormde
tevens de afsluiting van Momentum,
het jaarthema van 2012 waarin CASA
zich richtte op doe-het-zelf-initiatieven
en stedenbouw van onderaf. Voor wie
er niet bij was: het werd een Grande
Finale!

‘So You
Think You
Can Plan,
Also Do It
Ook Dan’
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Externe
opdrachten

CASA
Publicaties 2012

Naast het reguliere programma
voert CASA ook externe op
drachten uit (mits deze passen
binnen de doelstellingen van
CASA).
Op 5 april organiseerde CASA in
opdracht van Kondor Wessels en
Volkshuisvesting Arnhem op locatie
de lancering van hun plannen voor de
herbouw van de oude HBS aan het
Willemsplein. Na een korte historische
toelichting, presenteerde Edo Geesink
(Geesink Weusten Architecten) de
nieuwbouwplannen. Vervolgens droeg
columnist Martijn Brugman op verassende wijze een column voor op het
plein. Daarna ging Gerrit Breeman
(directeur Volkshuisvesting Arnhem) in
op de sociaal-maatschappelijke ambities van het project. Ten slotte was er
ruimte voor vragen en discussie.
Onder de titel Groene Monumenten
organiseerde CASA op dinsdag 25 september een avond over de verduurzaming van monumenten, met een hoofdrol voor De Nederlanden van 1845.
Tijdens deze avond gaf Dudok expert
Pieter Rings een inleiding over de architectuur van Dudok. Guus Berkhout,
fondsmanager Triodos Vastgoed gaf de
visie van Triodos op het verduurzamen
van monumenten, waarna Marie-Jeanne Sas van opZoom architecten een
toelichting gaf op het ontwerp voor de
renovatie van de entree.
Daarnaast heeft CASA in opdracht van
Volkshuisvesting Arnhem een onderzoek gedaan naar potentiële museumwoningen in de stad. Volkshuisvesting
heeft een plan om in samenwerking
met het Nederlands Openluchtmuseum woningen uit eigen bezit die
nog in oude staat verkeren en tevens
representatief zijn voor hun tijd en de
volkswoningbouw uit die periode één
keer in de maand open te stellen voor
publiek.

CASA Jaarcahier 2011
In het CASA-Jaarcahier 2011 wordt in
tekst en beeld een inhoudelijk verslag
gedaan van alle activiteiten die CASA
dat jaar heeft georganiseerd. Velen
daarvan stonden in het teken van
het centrale jaarthema Sur Place, dat
zich richtte op de subthema’s Balans,
Groene Koers en Re-cycling.
Naast een beschrijving van alle verschillende CASA-avonden, excursies
en projecten staan hierin ook bijdragen
van Steve Swiggers en Jibbe Willems.
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ARNHEM ARCHITEKTUUR
1970-1999
Aansluitend op de architectuurkaarten
1800-1900, 1900-1945, 1945-1969 en
2000-2010 verscheen in april Arnhem
Architektuur 1970-1999. De jaren
zeventig en tachtig staan wel bekend
als de ‘kritiese jaren’ in de Nederlandse
architectuur. Kritiek is er inmiddels alom
op de ‘vormeloosheid’ van de gebouwen uit die tijd, maar zelfs deze periode
heeft zo zijn eigen kwaliteiten. Boven
dien verdubbelde Arnhem in deze
periode bijna van omvang. Arnhem
Architektuur 1970-1999, in stijl vormgegeven door O.K. Parking, belicht deze
periode met ‘highlights’ als de Blauwe
Golven van Peter Struycken, de Blikkenbioscoop, het Nieuwe Velperpoortstation en het KEMA-Hoofdkantoor van
Meyer & Van Schooten.
Souvenir Rijnboog. Struinen
door de Weerdjes van weleer
In het kader van het project Souvenir
Rijnboog is een routekaartje verschenen, die langs de historische foto’s in
het Rijnbooggebied loopt. Alle beelden
worden hierin beschreven en geven
samen een inzicht in de bewogen
geschiedenis van de Weerdjes, waar
chique en shabby elkaar ontmoetten. De route, vormgegeven door
Sinds1416 grafisch ontwerpers, is
gratis verkrijgbaar bij het Souvenirwin-
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keltje van Kwartiermakers, het Gelders
Archief, Showroom Arnhem en diverse
horecazaken aan de Rijnkade.
Doe Het Zelf. Arnhemse bottom
up initiatieven
In opdracht van het Stimuleringsfonds
voor Architectuur heeft CASA in het
voorjaar lokale bottom up projecten
geïnventariseerd. Deze zijn gebundeld
en (deels uitvoerig) beschreven in Doe
Het Zelf. Arnhemse bottom up initiatieven. Het rapport, dat in een oplage
van 50 exemplaren verscheen, is ook
volledig te downloaden via de website
van CASA (www.casa-arnhem.nl/archief/2012/Doe Het Zelf Stedenbouw).
Het biedt niet alleen een inhoudelijk
en handzaam overzicht van de lokale
stedenbouw van onderaf, maar dient
ook ter inspiratie om zelf de handen uit
de mouwen te steken.
Zomeransichtkaart
In navolging van de zeer succesvolle
serie Arnhemse ansichten, die CASA
vorig heeft uitgegeven, is deze zomer
een gratis kaart verspreid. Onder de titel ‘Groen uit Arnhem’ wilde CASA hiermee een aantal lokale groene bottom
up projecten in het zonnetje zetten: het
Bartokpark van het DTO-Transitieteam,
Hoeve Klein Mariëndaal en de populaire
Roof Garden Arnhem, een initiatief van
As We Speak en de Belhamels. Deze
kaart vormde tevens een aankondiging
van de lezingenreeks Proef de Stad.
Fotografie: Masha Matijevic (Roof Garden), Hoeve Klein Mariëndaal en Eva
Broekema (Bartokpark)
AERNHEM ARCHITECTUUR tot
1800
Ter gelegenheid van Open Monumentendag verscheen in september
Aernhem Architectuur tot 1800. De
stad staat weliswaar niet bekend om
zijn roemrijke (archictonische) verleden,
toch valt er nog genoeg te ontdek-

ken. Aernhem Architectuur tot 1800
beschrijft de vroege stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad en
twaalf monumenten waaronder het
Duivelshuis, het St.-Peters Gasthuis, de
Sabelspoort en natuurlijk de Eusebiuskerk. De kaartzijde toont de historische
stadsplattegrond van Nicolaas van
Geelkercken uit de collectie van de
Gelderland Bibliotheek Arnhem. Dankzij
het A1 formaat zijn hierop de kleinste
details zichtbaar.
Aernhem Architectuur tot 1800, is de
laatste van de serie van zes architectuurkaarten, die door CASA worden
uitgegeven en samen de bouwgeschiedenis van de stad Arnhem beslaan.
Iedere kaart bevat een inleiding op de
periode in kwestie en een beschrijving
van twaalf architectonische hoogtepunten uit die tijd. De vormgeving van elke
kaart sluit daar ook bij aan. Alle kaarten
zijn drietalig (Nederlands, Duits en Engels) en ook te gebruiken als wandel- of
fietsroute.

Etalage-expositie van de complete serie
Arnhem Architectuur bij Boekhandel Hijman &
Arends (september 2012)
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CASA in cijfers

Bezoekersaantallen CASA-Avonden
Januari Momentum
Februari Arnhem Unplugged
Maart Architect als ontwikkelaar
Maart 20x20
April Kronenburg Connectie
April Symposium Momentum
Mei Doe-het-zelf Stedenbouw
Juni Doe-het-zelf Landschap
Juni Proef de Stad Symposium
Sept-Oktober Lezingenreeks Proef de Stad
September Boerenverstand
November Oostwaarts
December So You think You Can Plan

100
80
60
250
90
110
120
50
90
250
80
100
180

Deelnemeraantallen excursies
Regio-Update Klarendal
Rondleidingen Souvenir Rijnboog
Stadsverkenning NOM
Workshop Pluk de Stad
Dagexcursie Rotterdam
Stadsverkenning Oostwaarts
Regio-Update Centrumprojecten

50
60
25
20
30
25
40

Oplage publicaties
CASA Jaarcahier 2011
Arnhem Architektuur 1970-1999
Souvenir Rijnboog
Doe-Het-Zelf Arnhemse Bottom Up Initiatieven
Zomeransicht
Aernhem Architectuur tot 1800

500
1500
1000
50
2500
1500

Communicatie
Uitnodigingen per post
Abonnees Digitale Nieuwsbrief
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400
600
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Subsidieverstrekkers
en sponsoren

Subsidieverstrekkers

Hoofdsponsoren

GEMEENSCHAPPELIJK OVERLEG WONINGBOUWCORPORATIES

Sponsoren
- AB Cleaning
- ABC Vastgoed
- ARCADIS Nederland BV
- BAM Utiliteitsbouw bv
- Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra
- Blauwhoed
- BMC
- BNA kring Arnhem-Nijmegen
- Bouwfonds Ontwikkeling B.V
regio midden/oost
- Centraal Bureau Bouwtoezicht
- Dirkzwager advocaten en notarissen
- FiduVast Management B.V.
- Gelders Genootschap
- Hekkelman Advocaten N.V.
- Hendriks Bouw en Ontwikkeling
- K3 architectuur en stedenbouw b.v.
- Klaassen Vastgoedontwikkeling B.V.
- KlokBouw BV
- Kookplaats
- KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling
- MAB Development Nederland B.V.
- opZoom architecten B.V.
- Petra de Kleermaeker Makelaardij B.V.
- Plegt-Vos Stoffels BV
- Raab Karcher
- Rabobank Arnhem en Omstreken
- Reinbouw Vastgoed BV
- Roel Willemsen Garantiemakelaars
- SBH Architecten en Adviseurs
- Van Heteren & Actief Makelaars
- veenenbos en bosch
landschapsarchitecten
- Veluwezoom Verkerk Bouw bv
- Wiegerinck Architectuur Stedenbouw
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Colofon
Teksten
CASA-Projectbureau, Peter Groot,
Ton Verstegen
Eindredactie
Ton Schulte en Edwin Verdurmen
Vormgeving
Accu Grafisch Ontwerpers
Oplage
500
Druk
Rikken Print
Foto- en illustratieverantwoording
- Atelier Kempe/Thill, Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling: p.6
- Eva Broekema: p.3, 4, 8, 9, 12, 26-27
- Gelders Archief, Arnhem: p.13 (historisch
fotomateriaal)
- Lodo Greven: p.17 (Het Podium)
- Thea van den Heuvel DAPh: p.16-17 (Maagdenpalm, Velperpoortslangstraat, Waalstraat)
- Nexit/Hoogte Twee Architecten: p.17 (Singelkwartier)
- ScaliolaBrakkee: p.16 Studententoren
- Van de Looi en Jacobs Architecten: p.17
(Eilandstaete, Toren van Gelre)
© 2013, dit is een uitgave van CASA, Centrum
voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem,
www.casa-arnhem.nl Deze uitgave werd mede
mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds
voor de Architectuur en de Gemeente Arnhem.
Met dank aan de (hoofd)sponsoren van CASA
en aan allen die aan deze uitgave hebben
meegewerkt.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van CASA en de auteurs.
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