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VOORWOORD

Eind 2003, tijdens een bijeenkomst tot in 
de kleine uurtjes, vond de geboorte plaats 
van CASA, het Centrum voor Architectuur 
en Stedenbouw Arnhem. Het had overigens 
weinig gescheeld of het had AAP (Arnhems 
Architectuur Platform) geheten, maar dat 
was toch net iets te lollig. Zeker gezien de 
serieuze ambitie: een volwaardig architec-
tuurcentrum dat als platform zou dienen 
voor het debat over Arnhems ruimtelijke 
ontwikkeling. Daarbij was het van meet af 
aan de bedoeling om niet alleen architec-
ten, stedenbouwkundigen, landschappers, 
ontwikkelaars, bouwers, beleidsadviseurs 
en politiek aan te spreken, maar ook 
bruggen te slaan naar andere ontwerp- en 
kunstdisciplines en naar de inwoners van 
de stad. 

Inmiddels zijn we tien jaar verder en heeft 
CASA niet bepaald stilgestaan. Wat begon 
als een architectuurcafé 2.0 met een aantal 
zeer gedreven vrijwilligers heeft zich ont-
wikkeld tot een professionele netwerkorga-
nisatie met een groot aantal betrokkenen 
in het Stichtingsbestuur, Projectbureau, 
de Programmaraad, Raad van Advies en 
CASA-sociëteit. Intussen heeft CASA tal van 
activiteiten georganiseerd zoals workshops, 
rondleidingen, tentoonstellingen, excursies, 
symposia, architectuurprijzen en natuurlijk 
de maandelijkse CASA-avonden met hun 
lezingen of debat over actuele onderwer-
pen. Ook heeft CASA de nodige architec-
tuurroutes en andere publicaties uitgege-
ven. Daarnaast stond CASA aan de wieg van 
initiatieven, die een positieve impuls geven 
aan de stad. Het Departement Tijdelijke 
Ordening, maar ook Showroom Arnhem, 
dat werd opgezet met G.A.N.G. en OPA en 
sindsdien geldt als een culturele hotspot, 
zijn daar voorbeelden van. 

Tien jaar geleden zag de ruimtelijke ambitie 
van Arnhem er heel anders uit en werd er 
gedroomd over hoogbouw, een haven en 
vele andere grootschalige projecten. Sinds 
de vastgoedcrisis van 2008 zijn de perspec-
tieven en de realiteit van een andere orde. 
CASA heeft deze omslag nauw gevolgd en 
probeert de stad te inspireren door alterna-
tieve, maar vooral ook opbouwend kritische 
geluiden te laten horen. Zo stonden de afge-
lopen jaren in het teken van de jaarthema’s 
Sur Place, Momentum en Flex-City, waarin 
respectievelijk de nadruk lag op dynamiek 
in stilstand, alternatieve vormen van stede-
lijke ontwikkeling en mondiale verschuivin-
gen met een lokale impact. Het thema van 
2014 is de Coöperatieve Stad, waarin CASA 
de mogelijke samenwerking gaat verkennen 
tussen verschillende partijen, maatschap-
pelijke verbanden en (naburige) steden. 

Voor u ligt het CASA-Cahier 2013, waarin 
niet alleen wordt teruggekeken op dit jaar, 
maar ook op het afgelopen decennium. 
Als medeoprichter van CASA heb ik tien 
jaar geleden een manifest geschreven dat 
de toekomstige ambitie verwoordde. De 
onderdelen uit dit manifest zijn stuk voor 
stuk uitgekomen en zelfs overtroffen! Graag 
wil ik dan ook iedereen bedanken die de 
afgelopen tien jaar zijn schouders heeft 
gezet onder CASA. Daarbij horen ook onze 
sponsoren die ons trouw gesteund hebben, 
ook als de tijden wat moeilijker waren. Ik 
ben dan ook met recht trots op ons CASA, 
dat tegenwoordig als één van de beste ar-
chitectuurcentra van het land mag gelden.

Edwin Verdurmen,
directeur CASA 
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Arnhem aan de Rijn, mag het ooit zo zijn? 
De stad heeft goud in handen – zo gaat de 
mantra al jaren – alleen lukt het maar niet 
dit kapitaal te verzilveren. Waar steden als 
Düsseldorf en Maastricht allang klaar zijn 
met de ontwikkeling van hun rivierfront, 
daar moddert Arnhem van het ene in het 
andere ambitieuze plan. 

Eind jaren tachtig kwam de Rijn middenin 
de belangstelling te liggen. Naast de zuide-
lijke binnenstad als de verbinding tussen 
centrum en rivier (Paradijsplan, Rijnboog), 
lag de focus daarbij met name op het 
daartegenover gelegen Stadsblokken en het 
aangrenzende Meinerswijk. Dit gebied heeft 
door zijn strategische ligging immers ‘grote 
potentie om als op de Rijn gericht, aan-
trekkelijk, centraal-stedelijk woongebied 
ontwikkeld te worden’. 

Na het plan Rijnoevers Arnhem uit ’88 was 
de geest uit de fles. Het extreem hoge water 
medio jaren negentig leidde weliswaar tot 
een tijdelijk bouwverbod in de winterbed-
ding van de grote rivieren, maar weerhield 
niet de stroom aan studies, plannen en 
luchtkastelen voor dit gebied. In die laatste 
categorie viel ook ‘Het Eilandconcept’ dat 
de – inmiddels failliete – ontwikkelaar en 
grondeigenaar Phanos in 2008 lanceerde. 
Het ontwerp van Krier Kohl Architekten 
voorzag in een soort île de la cité dat de 
omvang zou krijgen van het huidige cen-
trum. Naast de ‘stedelijke sfeer met gesloten 
blokken, horeca en havens’ op Stadsblokken 
en de Praets zou er in de natte gebieden ge-
experimenteerd worden met waterwonin-
gen. De rest van Meinerswijk zou tot Central 
Park worden omgetoverd. Die ambitie staat 
nog overeind, de rest van dit plan is ten 
onder gegaan in burgerparticipatie en ruzie 
tussen gemeente en ontwikkelaar. 

RIJNGOUD

HET LUKT  
MAAR NIET OM 
NOORD EN ZUID 
AAN ELKAAR TE 

SMEDEN

Ergens is het buitengewoon tragisch: het 
lukt maar niet om Noord en Zuid aan elkaar 
te smeden. Als de tweekoppige adelaar op 
Arnhems wapen blijven beide stadsdelen 
halsstarrig de andere kant uitkijken met de 
Rijn als barrière. Stadsblokken vormt wel-
iswaar dé natuurlijke schakel, maar hoeft 
daarvoor niet per se bebouwd te worden. 
Was Arnhem niet als Alberich, de dwerg 
uit het Nibelungenlied die met een list de 
dochters van vader Rijn een onmetelijke 
schat afhandig maakte, maar daarvoor de 
liefde afzwoer en zichzelf verloochende? De 
stad is geen Londen of Parijs, noch Berlijn 
of München. Die laatste twee kunnen ech-
ter wel tot voorbeeld dienen. De Spree heeft 
onbebouwde zones waar partypeople zich 
uitleven en de oevers van de Isar worden   
’s zomers tot stadsstrand. In Arnhem kan 
dat ook zomaar, zo bleek afgelopen zomer. 

De rivierzone is in feite de grootste open-
bare ruimte van de stad. Voorwaarde is wel 
dat die ook beter beleefbaar wordt. Maar 
voordat Stadsblokken-Meinerswijk tot het 
‘natte Sonsbeek’ is doorontwikkeld zal er 
nog heel wat water door de Rijn stromen. 
Bovendien kan de bereikbaarheid beter. Het 
tijdelijke pontje tussen Rijnkade en South 
Beach zou daarom niet alleen permanent, 
maar vooral doorgetrokken moeten worden 
met halteplaatsen tussen Malburgen en 
Centrum Oost, Meinerswijk en Klingelbeek. 
Dat is niet alleen praktisch, maar zet de stad 
ook in een andere dimensie; vanaf het water 
is Arnhem immers pas echt een ‘Rijnstad’! 
Rijngroen is het nieuwe Rijngoud. Stroom-
opwaarts!

De Rijn
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JANUARI

FLEX-CITY 
Arnhem staat voor een ongekende uit-
daging. Naast de voortslepende finan-
ciële crisis manifesteren zich wereldwijd 
 nieuwe crises op het gebied van energie, 
voedsel en grondstoffen, revolutio naire 
technologische ontwikkelingen en geo-
politieke verschuivingen. Is Arnhem 
flexibel genoeg om met deze mondiale 
veranderingen om te gaan? Hoe richten 
we de stad in voor de toekomst? Dit zijn 
de centrale vragen binnen het CASA-jaar-
thema FLEX- CITY, dat op dinsdag 22 
januari 2013 werd gelanceerd. Hoofdspre-
ker van de avond was Michiel Schwarz, die 
de overgang aankondigde naar een nieuw 
tijdperk waarin we meer mondiaal én 
lokaal, digitaler en duurzamer zijn.

daadwerkelijk iets is veranderd’. ‘Now we’ve 
got a word for it, let’s do it’, kopte The New 
York Times. ‘Do More With Less’ is (met een 
knipoog naar Ludwig Mies van der Rohe) 
het nieuwe adagium. Maar wat dat Sustai-
nisme dan precies inhoudt, daar kan ook 
Schwarz zelf nog geen eenduidig antwoord 
op geven. Het is in ieder geval veel meer 
dan alleen groen want het verbindt duur-
zaamheid met andere waarden. Het is – in 
tegenstelling tot de modernistische functie-
scheiding –  bovenal een cultuur van verbin-
den. Het web is de metafoor hiervoor, maar 
ook in het ontwerpproces zullen netwerk 
en relaties steeds belangrijker worden. We 
gaan naar een deelcultuur, van ik naar wij: 
‘het hele open source denken wordt een 
nieuwe mentaliteit’. Daarnaast wordt de 
cultuur van het lokale belangrijk. Het lokale 
is niet meer het tegenovergestelde van 
het mondiale of slechts een geografische 
plaatsbepaling, maar bedoeld als ‘waar-
de’ zoals ook tempo (‘sneller is niet altijd 
beter’) een van de nieuwe kernwaarden 
wordt. Deze zullen binnen het ontwerpvak 
leiden tot een nieuw programma van eisen 
en een waarde-gedreven ontwerpproces 
dat ontegenzeggelijk zijn consequenties 
zal hebben op de inrichting van onze 
leefomgeving. De stad van de toekomst is, 
gezien door de lens van het Sustainisme, 
de optelsom van de Connected City, City 
of Communities, Sharable City, Green City, 
Slow City, Codesigned City. Schwarz: ‘Wat 
het allemaal inhoudt weet ik niet, maar 
we moeten daarover gaan nadenken. En 
dat is het spannende aan het Sustainisme’, 
vervolgde hij, ‘niemand is uitgesloten’. 

Indira van ’t Klooster, hoofdredacteur 
van het Europese architectuurtijdschrift 
A10, ging aansluitend in op de rol van de 
architect in deze veranderende wereld. Zij 
constateerde dat de jonge garde voorsor-
teert op de ‘Sustainist City’ niet door meer 
te bouwen, maar door de nadruk op kwali-
teit. ‘Zo reactiveren zij het idee van wat een 
architect is. Terug naar de basis enerzijds: 
reagerend op de vragen van de maatschap-
pij; visionair anderzijds: het verbeelden van 
mogelijkheden van nieuwe technologieën, 
nieuwe opgaven en gebruikerswensen’. Do 
More With Less: er ligt een nieuwe wereld 
in het verschiet.

DO MORE 
WITH LESS

December 2012 bracht ons weliswaar niet 
het einde van de wereld als voorspeld door 
de Maya’s, maar wel dat van een tijdperk. 
De dood van de Braziliaanse architect 
Oscar Niemeyer vormde volgens veel com-
mentatoren de definitieve stuiptrekking 
van het Modernisme, de cultuurstroming 
die de twintigste eeuw als geen ander heeft 
bepaald. Inmiddels leven we echter niet 
alleen in de eenentwintigste eeuw, maar 
langzamerhand ook in een andere cul-
tuur. De contouren daarvan zijn duidelijk 
zichtbaar, aldus cultureel antropoloog 
Michiel Schwarz. Er zijn drie belangrijke 
indicatoren die in die richting wijzen: hoe 
we naar de wereld kijken, welke kwaliteiten 
we waarderen en hoe we onze leefwereld 
vormgeven. De huidige crisis vormt de 
transitie naar dit nieuwe tijdperk; het Sus-
tainisme. Schwarz lanceerde de term in het 
manifest Sustainism is the New Modernism 
(2010), dat hij samen met grafisch ontwer-
per Joost Elffers schreef. ‘Zodra het een 
naam krijgt realiseren mensen zich dat er 

Indira van ‘t Klooster

Michiel Schwarz

Berry Kessels
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FEBRUARI

WATT’S UP?! 
DE STAD ALS  
ENERGIELAND-

SCHAP 
Op dinsdag 12 februari organiseerde CASA 
in het kader van het jaarthema FLEX-CITY 
een discussieavond over de stad als inno-
vatief energielandschap. Fossiele brand-
stoffen zijn desastreus voor onze planeet 
en bovendien niet onuitputtelijk. Om een 
milieu- en energiecrisis in de nabije toe-
komst te voorkomen is het noodzakelijk 
dat wereldwijd wordt overgeschakeld op 
duurzame alternatieven als water-, wind- 
en zonne-energie. Waar liggen in Arnhem 
de mogelijkheden daartoe, wat is de stand 
van zaken en hoe kan de stad veranderen 
van consument in producent? 

Futuristische wigwams domineren het 
Spijkerkwartier in 2050. Althans in de visie 
van de winnaar van de ontwerpwedstrijd 
Energetic City, die onderdeel vormde van 
het Future City Festival afgelopen jaar. 
Schone, lokale energie is er dan volop, aldus 
Karin Rikkers van Alliander, een van de 
initiatiefnemers van het evenement. ‘Energy 
Made in Arnhem’, de slogan waarmee de 
gemeente groene sier wil maken, is echter 
vooralsnog meer wens dan realiteit. Het 
goede nieuws is dat er zeker kansen liggen. 
Zo zouden Rijn en IJssel in de nabije toe-
komst de stad van energie kunnen voorzien 
dankzij nieuwe technologische ontwikke-

lingen als de ‘Arnhemse’ Oryon Watermill, 
die niet alleen draait op zee- en getijden-
stromen maar ook in rivieren toepasbaar 
zal zijn. Arnhem heeft nu al met de Zonatlas 
als eerste in Nederland een instrument 
in handen waarmee bewoners kunnen 
uitrekenen wat de potentie is van zonne-
panelen op hun eigen dak. ‘Arnhem geeft 
ruim baan aan mensen die voor duurzame 
energie gaan’, jubelde Anne-Marie Pronk 
van de Zonatlas. Dat is alleen niet genoeg. 
Het college heeft zich tot doel gesteld om 
7% zelf op te wekken en 3% te besparen. 
Deze ambitie wordt met de huidige lokale 
productie bij lange na niet gehaald. Volgens 
het recent rapport Halfweg is Arnhem op de 
helft. ‘We hebben nog anderhalf jaar’, sprak 
wethouder Van Gastel hoopvol, ‘maar ook 
een lange weg te gaan. Vandaar dat we met 
de stad de discussie over windenergie willen 
voeren’. Terwijl in de lokale media het voor-
genomen ‘windmolenpark’ op de Kleefse 
Waard de wind van voren krijgt, was er op-
merkelijk veel draagvlak onder de honderd 
aanwezigen in de zaal. Slechts een enkeling 
merkte op dat het zonde zou zijn van de 
investering. Molens op zee leveren meer op, 
zo gaf expert Vincent Kuypers van Wagenin-
gen University meteen toe, maar wil je die 
reductie van 7% halen dan zijn windmolens 
onontbeerlijk. Windmolens zijn bovendien 
belangrijk in de bewustwording. ‘Energie zie 
je niet, het komt uit een stopcontact’, con-
stateerde Niek Willemsen van As We Speak, 
‘windmolens vergroten de zichtbaarheid’. 
Maak er een icoon van is zijn advies. ‘Geen 
een Parijzenaar wilde de Eiffeltoren, nu is 
het ondenkbaar dat die wordt weggehaald’. 
Arnhem energiestad is onzichtbaar, stelde   
innovatieversneller Christiaan Holland. De 
gemeente heeft te weinig concrete plan-
nen en er gaat teveel geld naar het eigen 
apparaat: ‘Een ambtenaar kun je niet op je 
dak leggen’. ‘Mijn beste ambtenaren zijn de 
ondernemende inwoners’, riposteerde Van 
Gastel. Nu de rest van de bevolking nog. 
Willemsen: ‘Er is de afgelopen drie, vier jaar 
enorm veel veranderd in de stad, maar het 
is nog steeds voor een select gezelschap. 
Energie moet wel wat meer sexy worden’.

Sexy of niet, kan Arnhem überhaupt 
autarkisch worden? Kuypers denkt dat het 
kan, maar dan moet je behalve kernenergie 
niks uitsluiten: ‘de kracht zit in de combi-
natie van de verschillende mogelijkheden. 
We hebben ons de afgelopen jaren blind 
gestaard op zuinig, maar we moeten niet 
minder maar beter willen’. Daarbij is com-
municatie van wezenlijk belang. ‘Innovatie 
gaat niet om technologie maar om samen-
werken’. Er is in potentie energie genoeg, 
de vraag is vooral hoe we alles het beste 
kunnen matchen. 

ENERGIE 
MOET MEER 

SEXY 
WORDEN

Margreet van Gastel

Anne-Marie Pronk 

Karin Rikkers
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Arnhem Centraal, geen project in de 
recente bouwgeschiedenis van de stad 
is zo gevierd én zo verguisd. In de jaren 
negentig maakte het ontwerp van Ben van 
Berkel/UNStudio internationaal furore; de 
befaamde Amerikaanse architectuurtheo-
reticus Charles Jencks roemde het zelfs als 
een van de meest vernieuwende architec-
tuurconcepten ter wereld.

Tegelijkertijd waren er van het begin af 
aan kritische geluiden uit de stad te horen. 
Het ongemak van het tijdelijke station, de 
overlast van de bouwput en met name de 
trage voortgang van het project waren daar 
grotendeels debet aan. Infrastructurele 
monsterprojecten als deze hebben nu een-
maal een lange looptijd, maar de vertraging 
bij Arnhem Centraal was buitengewoon. 
Daarnaast bleek niet iedereen even gechar-
meerd van de gerealiseerde plandelen; met 
name de twee kantoortorens moe(s)ten het 
ontgelden. Bovendien ogen sommige on-
derdelen inmiddels gedateerd of zelfs sleets. 

Desalniettemin is er een omslag merkbaar 
in de stad. De parkeergarage scoorde al 
jaren goed bij gebruikers, maar – nu ze 
eindelijk open zijn – worden ook de perron-
tunnel en de heringerichte perrons hoog 
gewaardeerd door reizigers en deskundigen. 
Bovenal belooft de Terminalhal niet alleen 
voltooid maar ook nog eens spectaculair 
te worden! Een draaikolk van wervelende 
vormen met de fameuze twist als stralend 
middelpunt. Arnhem CS doet straks niet 
onder voor Saarinens TWA-Terminal, waar 
het ontwerp herhaaldelijk mee is verge-
leken, of de creaties van Calatrava, Van 
Berkels leermeester. 

De voltooiing van de stationshal is welis-
waar de kers op de taart, maar daarmee is 
het project Arnhem Centraal niet afgerond. 
Na jaren liggen grote stukken van het 

ARNHEM CENTRAAL

ARNHEM CS DOET 
STRAKS NIET  
ONDER VOOR 
SAARINENS 

TWA-TERMINAL

plangebied nog steeds braak. De megabio-
scoop in Arnhem Centraal Oost schijnt er 
te komen, maar de bouw van alle woningen 
en winkels die hier gepland waren, is hoogst 
onzeker. Hetzelfde geldt voor de kantoren 
langs de Amsterdamseweg, waar tot nu toe 
alleen het nieuwe Cito-hoofdkwartier ‘Le 
Maire’ en het kantoorpand op de hoek van 
de Amsterdamseweg en Sweerts de Landas-
straat zijn gerealiseerd. 

Het is de vraag of dat erg is. Had Arnhem al 
zijn stedelijke ambities uit de jaren negentig 
en nul waargemaakt, dan zaten we nu met 
nog meer onverkoopbare appartementen, 
leegstaande winkels en niet te verhuren 
kantoren. ‘Het station is Arnhems laatste 
grote project’ verkondigde Rudy Stroink 
eind 2011 bij CASA. ‘We moeten gaan 
tuinieren’. In de meest letterlijke vorm 
biedt dat een eenvoudige oplossing voor de 
kaalslag aan de Amsterdamseweg. Er ligt al 
een Wifipark tegenover Ingang Sonsbeekzij-
de. Trek dat door naar de Zypendaalseweg; 
zo ontstaat een natuurlijke entree tot de 
stad, een groene loper richting Sonsbeek en 
de woeste gronden die daarachter liggen. 
Van Berkels glooiende architectuur schijnt 
trouwens bewust hiernaar te verwijzen. 
Arnhem Centraal vormt immers niet alleen 
de terminal van de stad, maar is tevens gate 
tot de Veluwe, de achtertuin van Arnhem. 

Arnhem Centraal
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MAART 

20X20
CASA, OPA en G.A.N.G. organiseerden op 
donderdagavond 14 maart de jaarlijkse 
20 x 20! 

Binnen een tijdsbestek van 20 dia’s maal 20 
seconden vertelden architecten, beeldend 
kunstenaars en ontwerpers over hun werk. 
Ook deze editie was met ruim 250 bezoe-
kers weer een daverend succes. Het thema 
dit jaar was HIGH TECH/LOW TECH over 
de schijntegenstelling tussen techniek en 
ambacht. Enerzijds bieden hedendaagse 
technologische revoluties ongekende moge-
lijkheden, anderzijds is er een groeiende 
behoefte aan ambacht en eenvoud. Hoe 
komen deze aspecten bij elkaar in ontwerp 
en uitvoering?  

Sprekers van deze editie waren: 
 Thomas Castro (Lust), Harro de Jong (Buro 
Harro), Hester van Dijk (Overtreders W), 
Tim Geurtjens (JorisLaarmanLab),Terry van 
Gurp en René Oudenhoven (vGtO),  
Florentijn Hofman, Bart Jansen, Erick de 
Lyon en Tjeerd Veenhoven (Studio Tjeerd 
Veen hoven).  

HET THEMA  
DIT JAAR WAS 
HIGH TECH /  
LOW TECH

Thomas Castro
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Florentijn HofmanBart Jansen

Terry van Gurp en René Oudenhoven Buro Harro

Erick de Lyon

Tjeerd Veenhoven
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PRACHTWIJKEN

Arnhem scoort al jaren hoog op de 
verkeerde lijstjes. In het rapport Leef-
baarheid doorgrond van de Atlas van 
Nederlandse Gemeenten uit 2007 staat 
onomwonden dat Arnhem, het eens zo 
chique Haagje van het Oosten, kampt ‘met 
excessieve problemen’. 

Van de veertig Nederlandse woongebieden 
die toenmalig minister Ella Vogelaar in 2007 
aanwees als aandacht- of krachtwijken 
liggen er vier (10%!) in Arnhem: Malburgen, 
Klarendal, Presikhaaf en Het Broek. Dat zijn 
er evenveel als in Utrecht en Den Haag. Arn-
hem, dat altijd zo graag mee wil meedoen 
met de grote jongens, doet nu eens niet 
onder voor de steden in de Randstad.  

Het is april 2013. We zijn ruim vijf jaar 
verder en de NOS bericht dat, volgens het 
 Sociaal Cultureel Planbureau, de aanpak 
van de ‘Vogelaarwijken’ weinig tot geen 
effect heeft gehad. Behalve in Arnhem dan! 
Klarendal, Malburgen en Presikhaaf zijn 
respectievelijk de nummers 1, 2 en 4 van de 
beste scorende Krachtwijken, zo bleek uit 
deze outcome monitor. De credits hiervoor 
komen in de eerste plaats Volkshuisvesting 
Arnhem toe, de woningbouwvereniging die 
al meer dan een eeuw geworteld is in de 
stad en anders dan andere corporaties zich 
uitsluitend op Arnhem focust. Dat werpt 
zijn vruchten af. 

Klarendal heeft een metamorfose on-
dergaan tot Modekwartier en is nu zon-
der meer de hipste buurt van de stad. 
 Malburgen verwierf landelijke bekendheid 
vanwege het feit dat de bewoners, met 
Volkshuisvesting en gemeente als gelijk-
waardige partners betrokken zijn bij het 
ontwikkelingsplan van hun wijk. Zo voelen 
zij zich medeverantwoordelijk. De Mal-
burgse Manier maakt inmiddels landelijk 
school. Ook Presikhaaf heeft door de herin-

richting van het park en de sloop en her-
bouw van de meest verouderde delen een 
flinke boost gekregen. Hier zijn de lokale 
afdelingen van Portaal en Vivare vooral 
actief. Toegegeven, de situatie in Het Broek 
– nummer 18 – is minder rooskleurig. Dat 
is echter deels te wijten aan beeldvorming. 
Berichten over intimidatie binnen de Turk-
se gemeenschap en de Face bookmoord 
overschaduwen met gemak het feit dat 
de problemen zich in een paar blokken 
concentreren. 

Arnhem scoort dus hoog op de verkeerde 
lijstjes. Nog even en dan zijn  Malburgen, 
Klarendal en Presikhaaf Vogelaar-af. 
Nieuwe probleemgebieden dienen zich 
echter aan. Daarvoor is het van belang dat 
gemeente en corporaties kunnen blijven 
investeren in fysieke stadsvernieuwing en 
sociale bouwstenen. Die wil is er onge-
twijfeld, alleen zijn de omstandigheden 
verslechterd. Niet alleen de aanhoudende 
crisis zorgt voor stagnatie, ook de rijks-
overheid vormt een belemmering nu zij 
wegens het wanbeleid van anderen stelt 
dat corporaties zich vooral moeten richten 
op hun core business: sociale woningbouw 
en het verhuren daarvan. 

Wat betekent dit voor de Arnhemse cor-
poraties? Zij vormen immers belangrijke 
aanjagers van Arnhems stedelijke ontwik-
keling – Volkshuisvesting voorop. Het zou 
een ramp zijn voor de stad als deze daad-
krachtige corporatie aan banden komt te 
liggen en gereduceerd wordt tot circusbeer. 
Vandaar dat het winnen van De Gouden 
Piramide 2013 meer is dan een groot com-
pliment aan Volkshuisvesting. Eigenlijk is 
het een opsteker voor alle corporaties in 
den lande. 

KLARENDAL IS 
ZONDER MEER  

DE HIPSTE BUURT 
VAN DE STAD

Het Elly Lamakerplantsoen
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Op 9 april organiseerde CASA een inter-
actieve discussieavond over de impact 
van internet en social media. De stad 
ontkomt niet aan de huidige digitale 
revolutie; deze beïnvloedt onherroepelijk 
de manier waarop we Arnhem beleven en 
gaan inrichten. Welke ontwikkelingen zijn 
momenteel in Arnhem waarneembaar en 
wat staat ons nog te wachten.

APRIL

I-CITY/WII-CITY

FACEBOOK 
IS EEN  
GATED  

COMMUNITY

Het Alpendorp Oberhutten telt 78 inwoners 
en een paar Milkakoeien. Men genoot er 
van het spreekwoordelijke Zwitserlevenge-
voel tot er iemand ging Facebooken. Binnen 
no time werd het gehucht wereldberoemd; 
Oberhutten heeft nu meer likes dan Lady 
Gaga. Inmiddels is het ook een van dé 
toeristische ‘hotspots in der Schweiz’. De 
impact van internet en social media moet 
je niet onderschatten, wil sociaal geograaf 
Sjors de Vries (Ruimtevolk) maar zeggen. Hij 
maakt daarbij een onderscheid tussen de 
Smart City en de Social City. Eerstgenoemde 
heeft als doel de stad efficiënter, veiliger en 
prettiger te maken door middel van data en 
sensoren als het Koreaanse Songdo. Dat lijkt 
ver weg, maar heel veel steden profileren 
zich als Smart City. Amsterdam investeert 
bijvoorbeeld ook in nieuwe technologieën. 
Waar echter Smart Cities topdown worden 
ingezet door overheden en bedrijven daar 
draait de Social City om de interactie tussen 
mensen: bottom up netwerken met een 
enorm potentieel aan kennis en creativiteit. 
De Vries ziet een nieuwe publieke ruimte 
ontstaan die zowel fysiek als digitaal is. De 
opgave van de stad zit niet meer in (nieuwe) 
gebouwen maar in (tijdelijke) program-
ma’s, netwerken en de genius loci. Kennis, 
creativiteit, talent en ondernemingszin 
zijn de drijvende krachten achter nieuwe 
ontwikkelingen. Dus de stad moet inzetten 
op crowdsourcing, civic engagement en di-
gitale infrastructuur. Detroit is het lichtend 

voorbeeld. ‘Ruimtelijke ontwikkelingen 
kunnen niet meer zonder internet en social 
media’, aldus de Vries. Ruimtevolk, hét 
digitale platform op het gebied van ruimte-
lijke ordening waarvan De Vries oprichter 
is, blijkt inmiddels ook analoog actief in 
krimpgebieden.

Interactiondesigner Richard Vijgen, wiens 
werk zich afspeelt op het grensgebied van 
nieuwe media en de stad, constateerde dat 
er de afgelopen jaren een omkering heeft 
plaatsgevonden. In de jaren negentig toen 
internet beschikbaar kwam voor het grote 
publiek, werd dit nieuwe fenomeen om-
schreven als digitale snelweg, cyberspace en 
als stad. Hij noemt als voorbeeld GeoCities, 
een virtuele stad van informatie die was 
opgedeeld in thematische wijken, waarin 
de deelnemers een ‘huisje’ konden bouwen 
en kennis deelden met hun gelijkgestemde 
buurtgenoten. Vanaf 2000 ontpopte internet 
zich tot een wereldwijd sociaal netwerk met 
als gevolg dat het zelf een alomtegenwoor-
dige metafoor is geworden: tegenwoor-
dig wordt de fysieke stad vaak gezien als 
netwerk. Op dit moment zitten we in een 
transitie die het internet ziet als een ‘cloud’. 
Daarmee is het belang van locatie volle-
dig geabstraheerd en alle informatie altijd 
beschikbaar. Bij de cloud is het internet 
bovendien geen open plek meer, je verbindt 
je altijd aan een bedrijf. De ontwikkeling 
van het internet veronderstelt een onont-
koombare vooruitgang, maar in feite wordt 
het meer en meer een gecentraliseerd sys-
teem waarin een steeds passievere rol voor 
het individu is weggelegd. Vijgen: ‘Als je 
internet als metafoor voor de stad gebruikt, 
is dat dan het democratische internet van 
Geocities of het totalitaire internet van Fa-
cebook?’. Facebook is een gated community, 
voegde iemand daaraan toe. 

Volgens communicatieadviseur Paul de 
Bruijn hebben internet en social media 
de relatie tussen overheid en burger juist 
radicaal opengebroken; we gaan van bur-
gerparticipatie naar overheidsparticipatie, 
waarbij de overheid initiatieven van onderaf 
faciliteert. Arnhem is daarin een lande-
lijk laboratorium. Enkele jaren geleden 
omarmde de gemeente De Bruijns Manifest 
van de Ruimte. Je kunt van een nonplek een 
hotspot maken door er met social media de 
focus op te leggen. En dat werkt: inmiddels 
heeft de raad een motie aangenomen om in 
het Coehoorngebied de regie los te laten en 
het gebied voor vijf jaar over te dragen aan 
een nieuw op te richten stichting, die het 
van onderaf moet gaan ontwikkelen. Een 
volstrekt unieke situatie in Nederland of 
zelfs wereldwijd. ‘Als het lukt’, glunderde De 
Bruijn, ‘dan is dit het ware Made in Arnhem’.  

Sjors de Vries

Paul de Bruijn

Richard Vijgen
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MEI

RECYCLICITY 
Op dinsdag 14 mei organiseerde CASA een 
avond om de stad als afvalproductieland-
schap in kaart te brengen. Wat produceert 
Arnhem allemaal aan afval en wat doen we 
ermee? Hoe kunnen afvalstromen zo ge-
coördineerd worden dat de stad er profijt van 
heeft? Welke kansen liggen hier voor ontwer-
pers en inwoners? Kan Arnhem groener en 
creatiever met zijn afval omgaan? 

AFVAL  
IS BIG  

BUSINESS  
GEWORDEN

Arnhem staat aan de wieg van de petfles. Jan 
Snellenburg ontwikkelde de plastic fles voor 
Akzo naar aanleiding van het verbod van de 
EUFA op glas en blik in stadions. Een twijfel-
achtige eer, de petfles kom je nu binnen en 
buiten Arnhem veelal als zwerfvuil tegen. Op 
Industriepark Kleefse Waard – daar waar de 
petfles het licht zag – wordt deze inmiddels 
door het bedrijf 4PET Recycling verwerkt tot 
grondstof voor Arnhemse producten als de 
podchair van De Vorm. ‘Afval bestaat niet’ 
is tegenwoordig het motto van de afvalver-
werkingsindustrie. Het proces is zo geopti-
maliseerd dat afval opnieuw grondstoffen 
en energie oplevert. Zo produceert Arnhem 
ruim 45.000 ton, die wel 5000 huizen van 
energie kunnen voorzien. Architect Steve 
Swiggers, door CASA gevraagd om onderzoek 
te doen naar de relatie tussen stad en afval, 
staat zeer kritisch tegenover deze schone 
voorstelling van zaken. De afvalstroom van 
een product begint niet bij de prullenbak 
maar al bij het delven van de grondstoffen 
die nodig zijn om het überhaupt te maken. 
Uiteindelijk komt maar 5% hiervan in het 
eindproduct terecht. Dat is wanneer het door 
de consument wordt weggegooid slechts 
goed voor 25% van de totale afvalstroom 
die het genereert; de overige 75% zitten in 
de industrie en het vervoer. Daar komt nog 
eens bij dat afval big business is geworden: 
om al die afvalenergiecentrales brandende te 
houden wordt het half Europa rondgereden. 
Kortom: de energie die het oplevert, weegt 
niet op tegen het verbruik. Het recyclen van 
GFT, glas, papier en plastic is weliswaar een 
beter alternatief, maar ook niet de ideale op-
lossing. Het verwerken van deze monostro-
men kost immers ook enorm veel energie. 
Daarmee staan we nog maar halverwege de 
Ladder van Lansink uit 1979: storten, ver-
branden, recyclen, hergebruik, preventie. De 
oplossing ligt in zero waste, de strategie om 
afval te elimineren. Daarvoor is niet alleen 
een radicale aanpassing van ons consump-
tiegedrag vereist, maar ook verbeelding. 
‘Problemen kunnen niet worden opgelost 
binnen hetzelfde paradigma als waardoor ze 
zijn ontstaan’. Hier ligt volgens Swiggers een 
belangrijke rol voor ontwerpers. 

Floris Schiferli is zo’n ontwerper. Hij is 
verbonden aan Superuse Studios, voorheen 
2012 Architecten, die strategieën ontwik-
kelen om tot werkelijk duurzame architec-
tuur te komen. Hergebruik van bestaande 
componenten en energiebesparing in bouw 
en transport vormen het voornaamste 
uitgangspunt. Daarvoor brengen zij eerst alle 
afvalstromen in de buurt in kaart en gaan 
vervolgens uit van de bouwmaterialen, die 
voorhanden zijn. Villa Welpeloo in Ensche-
de, die voor 70% uit hergebruikt materiaal 
bestaat, is het bekendste voorbeeld van zo’n 
dynamisch ontwerp. Inmiddels hebben zij 
veel meer projecten op hun naam staan, die 
zich niet beperken tot custom-made archi-
tectuur (vandaar ook de naamsverandering). 
Zo hebben zij in opdracht van de rijksbouw-
meester in Heerlen een studie gedaan om op 
wijkniveau niet alleen afvalstromen te be-
perken, maar ook zoveel mogelijk zelfvoor-
zienend te worden. ‘Kijken hoeveel je nodig 
hebt en wat je in je eigen wijk zou kunnen 
produceren. Het gebeurt inmiddels op kleine 
schaal’, aldus Shiferli. 

Recyclicity, de stad als gesloten ecosysteem, 
is het ideaal. Zo ver is Arnhem nog lang niet. 
De gemeente introduceert binnenkort een 
nieuw ophaalsysteem om het afval scheiden 
te stimuleren en er zijn sympathieke lokale 
initiatieven als het Hommeltje en Winter-
vacht te bespeuren. Maar dat zijn vooralsnog 
de enige voorzichtige stapjes op de Ladder 
van Lansink. 

Floris Schiferli

Steve Swiggers

Het Hommeltje
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RIJNBOOG

Als één ontwikkeling de afgelopen jaren 
stof deed opwaaien dan was het wel Rijn-
boog, het megaproject om stad en rivier te 
verbinden. 

Met name de haven uit de koker van de 
Spaanse starchitect en stedenbouwkundige 
Manuel de Solà-Morales was omstreden. 
Het preferendum uit 2007, waarin de Arn-
hemmers hun voorkeur voor een variant 
mochten uitspreken, verdiepte de kloof 
tussen voor- en tegenstanders alleen maar. 
Door deze patstelling viel de hele gebieds-
ontwikkeling zo goed als stil, zelfs al vóór 
de vastgoedcrisis goed en wel toesloeg. 
Uiteindelijk werd de haven begraven na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2011. 

Het huidige Rijnboogplan grijpt terug op de 
vooroorlogse situatie met gebogen straten, 
kleinschalige bebouwing, een bouwblok op 
het Kerkplein en de Jansbeek als alternatief 
voor de haven. Ondanks het feit dat deze 
nieuwe ‘oude’  stedenbouwkundige struc-
tuur alom instemming krijgt, wil Rijnboog 
maar niet vlotten door de aanhoudende 
crisis. Bovendien heeft een nieuwe angel 
zich aangediend in de vorm van het Kun-
stencluster. Niet eens zozeer het gebouw 
an sich als wel de voorgenomen verhuizing 
van het MMKA van de huidige locatie naar 
de Rijnkade stuit op fel verzet. Het plan – 
nipt gered in mei dit jaar door een te lage 
opkomst van het referendum – wordt zeker 
inzet van de volgende verkiezingen. 

In de luwte van al het rumoer verrees 
ondertussen het Kenniscluster, inmiddels 
omgedoopt tot Rozet, waarin de Biblio-
theek, het nieuwe Erfgoedcentrum, de 
Volksuniversiteit en het Kunstbedrijf onder-
dak vinden. Het gebouw, naar ontwerp van 
het internationaal vermaarde Rotterdamse 
bureau Neutelings Riedijk Architecten, 
krijgt lovende reacties in de nationale pers. 

Belangrijker nog: ook de Arnhemmers zelf 
zijn enthousiast en weten er en masse hun 
weg naar te vinden. Mede dankzij het Bar-
tokpark – op initiatief van het Transitieteam 
en Buro Harro – en het Feestaardvarken van 
Florentijn Hofman, een geschenk aan Arn-
hem van het jubilerende Burgers’ Zoo, is dit 
stuk stad plots van achterkant tot hotspot 
gepromoveerd. 

Ironisch genoeg is wat hier gebeurt geheel 
in de gedachten van Manuel de Solà-Mora-
les: het toevoegen van een ‘piece of interest’ 
op een strategische locatie als vliegwiel 
voor verdere ontwikkeling. Stadsvernieu-
wing door slimme ingrepen in het stedelijk 
weefsel lijkt het recept voor Rijnboog. De 
fout van het verleden was dat men tel-
kens koos voor de extreme makeover. Als 
de geschiedenis van Arnhems zuidelijke 
binnenstad ons echter iets leert, dan is het 
dat totaalvisies in de praktijk maar half 
worden afgebouwd. Zo gezien is het zeker 
geen ramp dat Rijnboog nu is opgedeeld 
in kleine stapjes. De gemeente dient hierin 
het voortouw te nemen en voorwaarden 
te scheppen waardoor diverse partijen, 
ondernemers en particuliere initiatieven 
dit gebied beetje bij beetje kunnen ont-
wikkelen. Dat betekent het aanpassen van 
bestemmingsplannen en het investeren in 
de publieke ruimte, maar vooral ook het 
loslaten van bestaande blauwdrukken en 
termijnen. Laten we een voorbeeld nemen 
aan het Feestaardvarken; de (Rijn)boog kan 
niet altijd gespannen zijn. 

DE FOUT VAN  
RIJNBOOG 

WAS DAT DE 
ACTIERADIUS 

STEEDS GROTER 
WERD

Het Bartokpark
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JUNI

ARCHIFETISH 
Fetishism in Fashion, het thema van de 
vierde Modebiënnale Arnhem (MoBA), 
vormde de aanleiding van de CASA-avond 
op 11 juni over mode, architectuur, 
obsessie en verlangen. Architect Wouter 
Valkenier (Studio Valkenier.nl) en urban 
artist Farida Sedoc (Textiel Studio Hosse-
laer) gaven beiden een presentatie over 
hun cross-overprojecten op het gebied 
van architectuur en mode. Hoofdspreker 
was Michiel Riedijk (Neutelings Riedijk 
Architecten), de ontwerper van Rozet, het 
hoofdkwartier van MoBA. Hij maakte het 
publiek in een bevlogen betoog deelgenoot 
van zijn archifetisj. 

ARCHITECTUUR 
GAAT OM  

HET CREËREN 
VAN BETEKENIS

Riedijk had het etymologisch woordenboek 
er maar eens op nageslagen: ‘fetisjisme’ 
komt oorspronkelijk uit het Portugees en 
verwijst naar een amulet-achtig poppetje, 
waar je speciale krachten aan toekent. De 
miniatuur als afspiegeling van iets groots, 
zoals totems een relatie leggen tussen 
elementen in de natuur en het goddelijke. 
Binnen de architectuur vervult het orna-
ment een vergelijkbare rol, aldus Riedijk. 
Sinds Adolf Loos’ invloedrijke pamflet 
‘Ornament und Verbrechen’ is het verzet 
tegen ornamentiek groot en veelomvat-
tend, maar het is een voorname drager en 
generator van betekenis. Architectuur gaat 
om het creëren van betekenis. Architecten 
verschuilen zich vaak achter het discours 
van de noodzaak: ‘we hebben altijd een ver-
haal over praktische zaken. Het gaat erom 
verhalen te vertellen om ergens een plek 
van betekenis te maken. Dat architectuur 
meer is dan een stapel stenen is essen-
tieel in de ontwerpfilosofie van Neutelings 
Riedijk: ‘Wij zijn de mening toegedaan dat 
het met aandacht maken van een gebouw 
de essentie is van een leefgemeenschap en 
culturele constructies. In ons werk probe-
ren we condities te scheppen waarbij de 
expressie van een gebouw een tijdelijke 
betekenis genereert’. Die betekenis hoeft 
niet begrepen of geduid te worden, ‘het gaat 
erom dat je een gemeenschap maakt door 
de manier waarop het gebouw zich toont in 
de stad’. Riedijk gaf vervolgens voorbeelden 
uit het inmiddels imposante oeuvre van zijn 
bureau. Ieder ontwerp begint met kleine 
amuletachtige modellen, die je in de hand 
kunt houden en van waaruit het gebouw 
zich verder ontpopt. De expressie zit niet 
alleen in de sculpturale massa, maar ook 
in de materialisatie en de gevels. Riedijk 
benadrukte daarnaast het ambachtelijke. 
‘Ambacht maakt een constructie waardoor 
wij elkaar verstaan in deze maatschappij’. 

De aandacht die je daaraan schenkt uit zich 
in de kwaliteit van het eindobject en dat is 
belangrijk want Riedijk maakt naar eigen 
zeggen gebouwen die minimaal een eeuw 
moeten meegaan. 
Zo ook Rozet, voorheen bekend als het 
Kenniscluster, dat pas in het najaar officieel 
de deuren opende maar vanwege de MoBA 
al tijdelijk toegankelijk was. Het is met zijn 
getrapte binnenstraat het broertje of zusje 
van het MAS in Antwerpen, eveneens ont-
worpen door Neutelings-Riedijk, waar een 
verticale boulevard de bezoeker naar een 
panorama over de eigen stad leidt. Het de-
coratieve element dat het Arnhemse bureau 
Catalogtree voor de gevel heeft ontworpen 
is de verzinnebeelding van het gebouw. Het 
is gebaseerd op het Penrose diagram, ‘dat 
nooit repeteert, nooit hetzelfde is net als al-
les wat er straks in gebeurt’… aldus Riedijk. 
Hij hoopt dat de gebruikers van Rozet straks 
als een creatieve cascade de trap afdende-
ren, zoals in de jaren tachtig serie Fame. 
De nabije toekomst zal het uitwijzen. In 
ieder geval is Arnhem volgens de nationale 
architectuurpers een ‘sprankelend’ gebouw 
rijker. 

Michiel Riedijk

Farida Sedoc

Wouter Valkenier
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SEPTEMBER

WILLEM  
DIEHLPRIJS

In aanloop op Open Monumentendag 
organiseerde Casa de Willem Diehlprijs, de 
architectuurprijs voor het beste restau-
ratie- of renovatieproject in Arnhem. Op 
10 september werd de prijs uitgereikt aan 
Job Roos (Braaksma & Roos Architecten) 
en Johan Bombach (Hendriksen Bouw 
en Ontwikkeling) voor Het Paleis op de 
Heuvel, de restauratie en herbestemming 
van de voormalige Centrale ULO Nr. 8 tot 
wooncomplex. ‘Zij hebben met dit project 
een uitzonderlijke prestatie geleverd’, 
aldus de jury. ‘De nieuwe functie en combi-
natie met nieuwbouw gaan buitengewoon 
goed samen met de kernkwaliteiten van 
het oorspronkelijke gebouw’. 

Veel lof had de jury ook voor Hoogte Twee 
Architecten, die met de Coehoornkazer-
ne ‘de aanzet tot een nieuwe ethiek van 
restaureren en renoveren’ geven, en voor 
Volkshuisvesting Arnhem vanwege ‘de 
verantwoordelijkheid en inzet die zij tonen 
ten aanzien van de stad en haar archi-
tectonisch erfgoed’. Met een derde van de 
stemmen werd de restauratie en renovatie 
van de Koepelkerk op het Jansplein door 
Van de Looi en Jacobs Architecten overtui-
gend winnaar van de publieksprijs. Rond de 
duizend mensen hadden hiervoor hun stem 
uitgebracht. 

Juryrapport Willem Diehlprijs 2013
De Willem Diehlprijs, de tweejaarlijkse 
architectuurprijs voor het beste restaura-
tie- of renovatieproject in Arnhem, is in 
2007 door architectuurcentrum CASA in 
het leven geroepen om een zorgvuldige 
omgang met Arnhems architectonisch erf-
goed te stimuleren. Voor deze vierde editie 
konden restauratie- of renovatieprojecten 
genomineerd worden die tussen januari 
2011 en juni 2013 zijn opgeleverd. Dit 
heeft ondanks de aanhoudende crisis een 
indrukwekkende lijst opgeleverd. 

De genomineerden voor de Willem Diehl-
prijs 2013 waren: 
-  De Koepelkerk Van de Looi en Jacobs 

Architecten in opdracht van de  
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)  
Arnhem. 

-  School III Nexit Architecten in opdracht 
van Volkshuisvesting  Arnhem.

-  De Coehoornkazerne Hoogte Twee Archi-
tecten in opdracht van Volkshuisvesting  
Arnhem. 

-  Paleis op de Heuvel Braaksma & Roos 
Architectenbureau in opdracht van Hen-
driks Bouw en Ontwikkeling.

-  T-Huis K3 Architectuur in opdracht van 
Vivare. 

-  Doorstroomvoorziening Opzoom Archi-
tecten in opdracht van Gemeente Arnhem 
en Iris Zorg.

De vakjury van de Willem Diehlprijs 2013 
bestond uit: 
-  Mieke van Bers (architectuurhistorica) als 

consulent en projectleider verbonden aan 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

-  Erik Jan Brans (restauratiearchitect), 
werkzaam bij Rothuizen Erfgoed en als 
zodanig hoofd van de restauratie van de 
Grote of Eusebiuskerk.

- Pieter-Matthijs Gijsbers (kunst- en 
architectuurhistoricus), als directeur ver-
bonden aan het Nederlands Openlucht-
museum. 

-  Juryvoorzitter: Marjanne Knüppe, werk-
zaam als medewerker Kunst en Cultuur 
bij Cito, tevens voorzitter van de lokale 
afdeling van Open Monumentendag.

De jury heeft de zes genomineerden beoor-
deeld aan de hand van de volgende criteria:  
-  De ambachtelijke kwaliteit van het project 

(vakmanschap, detaillering en uitvoering 
van het geheel). 

-  Respect voor de monumentale kwalitei-
ten van het monument (de zorgvuldig-
heid van de ingrepen). 

-  Goed opdrachtgeverschap. 
-  De uitstraling naar en toevoegde waarde 

aan de directe omgeving en de stad.

Mieke van Bers

Winnaar Vakjuryprijs: Paleis op de Heuvel
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De jury wil allereerst een compliment 
geven aan alle opdrachtgevers die ondanks 
de moeilijke economische omstandighe-
den van dit moment er toch voor gekozen 
hebben de uitdaging aan te gaan om te res-
taureren of te renoveren. Doorgaans is dat 
geen gemakkelijk proces; nieuwbouw past 
zich aan de wensen van de opdrachtgever 
aan, oudbouw laat zich minder plooien en 
vereist meer geduld en doorzettingsvermo-
gen van zowel opdrachtgever als architect. 
Om resultaten te kunnen boeken moeten 
zij goed met elkaar communiceren. De jury 
heeft stellig de indruk dat dit bij alle projec-
ten het geval is geweest en hierdoor heeft 
een zestal Arnhemse iconen een nieuwe 
toekomst gekregen. 

De Koepelkerk op het Jansplein is het enige 
van de zes genomineerde projecten waarbij 
geen sprake is van herbestemming; de kerk 
behoudt de functie waarvoor deze oor-
spronkelijk bedoeld is (opmerkelijk overi-
gens in deze tijd van ontkerkelijking waarin 
juist de herbestemming van kerkgebouwen 
uiterst actueel is). De Koepelkerk biedt 
plaats aan een groeigemeente die kampte 
met een tekort aan ruimte. De neoclassi-
cistische centraalbouw van de Arnhemse 
stadsarchitect Antony Aytink van Falken-
stein uit 1837/38 was in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw verbouwd en daardoor 
sterk verrommeld. Bovendien speelt het 
ontmoeten voor en na de dienst een steeds 

belangrijker rol. Doelstelling was ook om 
de kerk opener te maken, zodat zij vanzelf-
sprekender een onderdeel zou worden van 
het leven in de stad. Door hun ingrepen 
hebben Van de Looi en Jacobs Architec-
ten een nieuwe beleving van de ruimte 
weten te scheppen, een verbinding gelegd 
tussen binnen en buiten en het gebouw 
zijn grandeur teruggegeven. Daardoor is 
Arnhem een icoon rijker geworden. Het is 
echter nadrukkelijk geen kunsthistorische 
restauratie: materialen als glas en metaal 
onderscheiden zich van de iconografie van 
dit gebouw, waardoor zij zich verzelfstandi-
gen. De gekozen kleuren zijn afgestemd op 
het nieuwe gebruik waardoor de architecto-
nische vormentaal meer op de achtergrond 
komt te staan. Tegelijkertijd is gekozen 
voor een ingetogen restauratie. Dat valt te 
prijzen, maar de jury denkt dat het gebouw 
meer durf best aankan. 

School III en de Coehoornkazerne zijn 
beide gerestaureerd als onderdeel van de 
herontwikkeling van Klarendal. De jury 
wil Volkshuisvesting Arnhem als initiator 
en opdrachtgever prijzen dat deze twee 
dergelijke monumentale complexen voor 
de wijk heeft weten te behouden zonder 
dat de invulling op voorhand duidelijk 
was. Dit laatste was natuurlijk ook een 
lastige opgave voor de architecten, die het 
bovendien met enigszins beperkte midde-
len moesten stellen. Flexibiliteit en lange 
adem zijn daarbij een must. Nexit Archi-
tecten was al bezig met School III voordat 
Volkshuisvesting het pand onder zijn hoede 
nam. Inmiddels is het gebouw weer een 
levendig middelpunt in de wijk , waarbij het 
exterieur met zorg is hersteld. Bijzondere 
waardering gaat uit naar het herstel van het 
historische kleurgebruik boven de oor-
spronkelijke hoofdingang en het herstel van 
het ventilatiesysteem, een voorloper van het 
Dauerluft systeem. De uiteindelijke nieuwe 
functie van gezondheidscentrum bracht 
echter een bijzonder zwaar programma van 
eisen en ingrepen met zich mee waardoor 
het gebruik van het gebouw als school niet 
meer afleesbaar is. De jury mist in het inte-
rieur op onderdelen een zekere verfijning 
en zorg in de gerestaureerde onderdelen. 

Voor de Coehoornkazerne geldt grotendeels 
hetzelfde verhaal als voor School III. Ook 
een fors complex dat met beperkte midde-
len moest worden opgeknapt en een totaal 
andere functie heeft gekregen. Binnen de 
kaders is met goedkope materialen een goe-
de afweging gemaakt in hetgeen hersteld 
of vernieuwd is. Waar mogelijk is kwaliteit 
ingebracht in detaillering, zoals bij de 
trappartij, tegelijkertijd zijn latere wijzigin-
gen behouden waarmee niets is verstoord. 
De afwerking is sober, maar passend bij de 

EEN ZESTAL  
ARNHEMSE ICONEN 
HEEFT EEN NIEUWE 

TOEKOMST  
GEKREGEN
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functie. Het herstel van het binnenplein is 
op zich positief, de jury hoopt alleen dat 
het gebouw door deze stedenbouwkundige 
inpassing niet op de tweede rang komt te 
liggen! 

Het project Paleis op de Heuvel is van een 
vergelijkbaar kaliber als de voorgaande 
twee. In de voormalige Centrale ULO Nr. 8 
van de Arnhemse architect Johannes van 
Biesen uit 1932 zijn drieëntwintig woon-
eenheden gerealiseerd. Dit project was een 
ware leerschool voor de opdrachtgever, 
Hendriks Bouw & Ontwikkeling. Zij hebben 
gelukkig in Braaksma & Roos een ervaren 
partner gevonden, voor wie de omgang 
met een rijksmonument allerminst nieuw 
was. Dat uit zich in de indruk dat er niets is 
veranderd, ondanks het feit dat het voor-
heen collectieve gebouw is herverkaveld in 
particuliere ‘herenhuizen’ maat klaslokaal. 
Zij worden ontsloten door de bestaande 
oude gang die nog de sfeer ademt van 
schooltassen en natte jassen. Sympathiek 
is ook het gebruik van ‘donormaterialen’, zo 
vormen de tegels van het oude schoolplein 
nu het terras. De jury heeft wel twijfels bij 
de uitvoering van de buitenruimte, al beseft 
zij dat dit niet tot de taak van de restauratie-
architect behoort.

Dan het T-Huis. Na decennia van verguizing 
staat momenteel de waarde van wederop-
bouwarchitectuur in de belangstelling.  De 
verplaatsing van het voormalige stations-
koepeltje van de Amsterdamseweg naar 
park Presikhaaf, thans T-Huis, onder leiding 
van K3 Architectuur past in deze lijn. Dit 
elegante paviljoentje is ontegenzeggelijk 
van monumentale kwaliteit. De jury wil 
daarom degenen die zich hard hebben ge-
maakt voor het behoud van deze wederop-
bouwparel prijzen. Het gebouw is zorg-
vuldig geplaatst, de aanbouw van K3 mooi 
gebalanceerd en door de uitzonderlijke sa-
menwerking tussen Siza en Ruud Jan Kokke 
is het interieur helemaal Made in Arnhem! 
Helaas is de kwaliteit van de originele stalen 
constructie van de puien niet voldoende 
onderkend en is deze vervangen door alu-
minium en detoneert de hardstenen plint; 
hierin uit zich enige onbekendheid met het 
metier van restauratiearchitect. Dat neemt 
niet weg dat dit icoon een grote aanwinst is 
voor Presikhaaf met uitstraling naar de rest 
van de stad.  

De Doorstroomvoorziening, de nieuwe 
opvangvoorziening voor dak- en thuislo-
zen aan de Remisestraat in het voormalige 
gemeentearchief, is gehuisvest in een 

Winnaar Publieksprijs: De Koepelkerk 
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wederopbouwpand dat daarvoor als ma-
gazijn deel uitmaakte van het complex van 
het GEB en het vervoersbedrijf. Het werd 
in de jaren vijftig en zestig gebouwd naar 
ontwerp van de architecten M.F. Duintjer 
en C.E. Alexander. Op het moment van 
herbestemming was het oorspronkelijke 
ontwerp op onderdelen al sterk gewijzigd. 
Opzoom Architecten heeft vanuit die situ-
atie aansluiting gezocht bij de minimalisti-
sche structuur van het gebouw. Daarnaast 
is gekozen voor nieuwe toevoegingen 
waarmee weer rust en kwaliteit zijn inge-
bracht. Een aparte vermelding verdient het 
herstel van de betonnen roedenverdeling 
in de bovenlichten waarmee toch nog een 
bijzondere kwaliteit uit het verleden zicht-
baar is geworden. In totaal heeft het pand 
aan architectonische kwaliteit gewonnen, 
niet zozeer door het historische ontwerp te 
reconstrueren alswel door het verleden te 
gebruiken als inspiratiebron. Indrukwek-
kend is het feit dat zij in slechts één jaar tijd 
een oplossing hebben gevonden voor de 
enorm complexe opgave; op een heel klein 
oppervlak is een zeer streng programma 
van eisen gerealiseerd. 

De jury stond voor een dilemma. Als 
het gaat om goed opdrachtgeverschap 

dan verdient Volkshuisvesting Arnhem 
ontegenzeggelijk een prijs voor de verant-
woordelijkheid en inzet die zij toont ten 
aanzien van de stad en haar architecto-
nisch erfgoed. De jury wenst dan ook van 
harte dat Volkshuisvesting Arnhem eind 
dit jaar de Gouden Piramide in ontvangst 
mag nemen! De Willem Diehlprijs is echter 
de prijs voor Arnhems beste restauratie, 
renovatie en herbestemming.

Hoogte Twee Architecten heeft door inge-
nieuze keuzes en met minimale middelen 
een nieuwe standaard gezet: herbestem-
men in crisistijd doe je zo! In der Beschrän-
kung zeigt sich der Meister. Dat geldt ook 
voor het project Paleis op de Heuvel, dat 
zich ondanks een moeizaam voortraject 
heeft ontwikkeld tot een voorbeeldig 
project. Het toont de meesterhand van 
een ervaren restauratiearchitect, die de 
ontwikkelaar heeft overtuigd en geënthou-
siasmeerd om hierin mee te gaan. Hoogte 
Twee Architecten geven met de Coehoorn-
kazerne weliswaar de aanzet tot een nieu-
we ethiek van restaureren en renoveren, 
maar missen de zorg en aandacht voor een 
aantal historische kwaliteiten. Braaksma & 
Roos tonen zich hierin meester en hebben 
met het Paleis op de Heuvel een uitzonder-

lijke ambachtelijke prestatie geleverd. De 
nieuwe functie en combinatie met nieuw-
bouw gaan buitengewoon goed samen met 
de kernkwaliteiten van het oorspronkelijke 
gebouw. Het herstel van de historische 
onderdelen is met zorg aangepakt en vak-
kundig uitgevoerd. Bijzondere vermelding 
verdient het behoud van de stalen kozijnen 
en het wegwerken van achterstallig onder-
houd. De nieuwe toevoegingen zijn inge-
past in de bestaande structuur waardoor 
het schoolkarakter nog steeds beleefbaar 
is. De keuze om de hal, de trappartij en de 
gang langs de leslokalen vrij en zichtbaar te 
houden levert hieraan een grote bijdra-
ge. Het ontwerp kwalificeert zich in een 
samenspel van geschakelde bouwvolumes 
waarbij de entree het scharnierpunt vormt. 
De afsluiting van de bouwvolumes met de 
overstekende schilddaken gedekt met rode 
pannen zijn van bijzondere waarde voor 
het ontwerp, maar hebben tevens een po-
sitieve invloed op de ruimtelijke kwaliteit 
van de omgeving. De nieuwbouw toont 
zich zelfstandig met een eigen vormentaal 
die die van de school respecteert. Het voor-
malige schoolplein verbindt en ontsluit 
de gebouwen. De vakjury heeft derhalve 
Het Paleis op de Heuvel uitgeroepen tot de 
winnaar van de Willem Diehlprijs 2013!  

BRAAKSMA & 
ROOS HEBBEN EEN 
UITZONDERLIJKE 
AMBACHTELIJKE 

PRESTATIE  
GELEVERD
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SEPTEMBER

ARNHEMSE 
NIEUWE 

Ieder jaar studeren tientallen talentvolle 
ontwerpers, kunstenaars en architecten 
af aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten 
en ArtEZ Academie voor Bouwkunst in 
Arnhem. 

Om jong talent een podium te bieden orga-
niseerden het Ontwerp Platform Arnhem, 
Architectuurcentrum CASA en Beeldende 
Kunst Arnhem voor het eerst samen Arn-
hemse Nieuwe. Op dinsdag 17 september 
presenteerden twaalf vers afgestudeerden 
zichzelf in Showroom Arnhem. 
De Arnhemse Nieuwe van deze achtste 
editie waren: Richard Blees (Bouwkunde), 
Liselore Frowijn, Joris Suk en Henriette Tila-
nus (Fashion Design), Joris de Groot, Lieke 
Brekelman en Julia Leitmeyer (Product 
Design), Gijs de Hey en Danielle Verdoes 
(Graphic Design), Thomas Boland (Interac-
tion Design) en tot slot Michiel van der Werf 
en Frank Blommestijn (Fine Art).   

Lieke Brekelman en Julia Leitmeyer

Michiel van der Werf en Frank Blommestijn
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ERFGOED

Arnhem heeft een sterke traditie op het 
gebied van stadsvernieuwing. In de negen-
tiende eeuw werd de middeleeuwse stad 
grondig weggepoetst, in de twintigste eeuw 
vormde de Slag om Arnhem de katalysator 
voor een modernisering, die doorzette tot 
in de jaren negentig. 

Er is veel gesloopt dat tegenwoordig voor 
monumentaal zou zijn doorgegaan en 
wat ervoor in de plaats is gekomen zal dat 
predicaat waarschijnlijk nooit verdienen. 
Momenteel is er echter een duidelijke 
kentering merkbaar. De storm van protest 
die de voorgenomen ‘aanpassing’ van de 
gevel van de voormalige delicatessenwin-
kel Noack begin 2011 veroorzaakte, of de 
recente verontwaardiging over de mogelijke 
doorbraak van de singelwand bij de Koren-
markt zijn tekenend. 

Er wordt beduidend zorgvuldiger met het 
architectonisch erfgoed omgesprongen 
dan voorheen vanuit het bewustzijn dat 
het vaak beeldbepalende iconen betreft die 
in hoge mate bijdragen aan het karakter 
van de stad. In de afgelopen jaren kreeg 
daarom een aanzienlijk aantal panden een 
monumentale status en zijn maar liefst 
zeven Arnhemse wijken aangewezen als 
beschermd stadsgezicht. CASA heeft een 
bijdrage geleverd aan dit bouwhistorisch 
besef door het organiseren van de tweejaar-
lijkse Willem Diehlprijs, de architectuurprijs 
voor het beste restauratie-, renovatie- en 
of herbestemmingsproject in de stad. 
Herbestemming staat, mede door de crisis, 
binnen de architectuur in het middelpunt 
van de discussie. 

Ook in monumentenland heerst het credo: 
behoud door ontwikkeling. Dat moet ook 
wel. Een terugtrekkende overheid en een 
groeiend overschot aan beschermde pan-
den en plekken van betekenis maken het 

onmogelijk om overal een stolp overheen te 
zetten.  Alleen al in Arnhem zijn recentelijk 
zeven katholieke kerken afgestoten; sommi-
gen hebben een (tijdelijke) nieuwe functie 
als stiltecentrum of skatehal, maar het me-
rendeel staat leeg en hoopt op een nieuwe 
toekomst. Zo ook de Vesta van Diehl. Pathé 
verlaat binnenkort het Rembrandttheater 
voor de nieuwe megabioscoop bij het stati-
on en de Koepelgevangenis wordt wegbe-
zuinigd. Herbestemmen dus, maar functies 
zijn schaars en het gevaar bestaat dat je die 
elders onttrekt met alle ongewenste gevol-
gen van dien. 

Alle problematiek rondom het behoud 
en beheer van monumenten komt samen 
in de Eusebiuskerk, een fantastisch maar 
tegelijkertijd moeilijk gebouw vanwege 
zijn complexiteit en omvang. Al vallen de 
restauratiekosten aanzienlijk lager uit dan 
de tachtig miljoen die aanvankelijk was ge-
raamd, het behoud van de Eusebius vraagt 
om de zorg en (financiële) inspanning van 
iedere generatie. Dan moet het gebouw wel 
weer letterlijk en figuurlijk het hart van de 
stad worden. De invulling van de afgelopen 
jaren van danceparty’s tot paranormale 
beurs bracht de bezoekers misschien in 
hogere sferen, maar was allerminst ideaal. 

Nu ligt er echter een plan dat wel recht doet 
aan het gebouw als monument van ver-
woesting en wederopbouw. Meer dan dat: 
er een permanente expositie over de Slag 
om Arnhem te plaatsen sluit ook aan op de 
oorspronkelijke functie van deze gotische 
praalbouw als pelgrimskerk – toeristische 
trekpleister avant la lettre. Bovenal wordt 
het tijd dat Arnhem zijn oorlogsverleden 
eens een plek geeft; de Slag om Arnhem is 
immers niet alleen ons maar ook wereld-
erfgoed. 

ER IS VEEL  
GESLOOPT DAT 
TEGENWOORDIG 
VOOR MONUMEN-
TAAL ZOU ZIJN  
DOORGEGAAN

Het Noack-pand
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OKTOBER

STAND VAN  
DE STAD

Hoe vlotten Arnhems grote projecten 
Rijnboog en Arnhem Centraal? Overleeft 
het Kunstencluster de verkiezingen? Komt 
de binnenstad het vertrek van de Bijenkorf 
te boven? Wordt Schuytgraaf ooit afge-
bouwd? En wat wordt de rol van de Arn-
hemse corporaties nu ze door Den Haag 
geknot worden in hun ambities? Kortom: 
stagneert de stedelijke ontwikkeling 
werkelijk of is er nog hoop? Op 15 oktober 
peilde CASA tijdens een drukbezochte en 
dynamische avond de Stand van de Stad 
met prominente spelers uit het werkveld: 
hoe staan we ervoor en wat komt er in de 
nabije toekomst op ons af. 

BLAUW-
DRUKKEN 

ZIJN  
DEFINITIEF 
VERLEDEN 

TIJD 

Blauwdrukken zijn definitief verleden tijd, 
het gaat om creatieve kiemen en verbinden, 
aldus Herman Kaiser. Arnhems nieuwe 
burgemeester had tot zijn spijt op het laatste 
moment moeten afzeggen, maar wel een 
hoopvolle (video)boodschap voor de be-
zoekers van de Stand van de Stad. Hij heeft 
Arnhem in korte tijd leren kennen als een 
bruisende stad met een enorme rijkdom en 
een groot potentieel mede dankzij de vele 
creatieven. ‘Als we maar aan dezelfde kant 
van het touw trekken komt het goed met de 
stad’. Hij gelooft er heilig in. Het publiek, 
dat vervolgens werd getrakteerd op een 
overzicht en update van de actuele ontwik-
kelingen in Arnhem, misschien na afloop 
ook wel. 
Opvallend is dat zaken niet altijd lopen zoals 
gepland, maar wel degelijk in beweging 
zijn. Rijnboog en Centraal zijn opgeknipt 
in behapbare brokken en incasseren nu 
hun eerste successen. Schuytgraaf gaat 
weliswaar onder de deegroller, maar het 
beloofde centrum lijkt er nu toch echt te 
komen. Zo was er meer goed nieuws: de 
Arnhemse corporaties zijn door beperkende 
maatregelen vanuit Den Haag niet meer 
zo vrij als voorheen, maar ‘kunnen op een 
andere manier door met eenzelfde resul-
taat’. Stadsblokken-Meinerswijk blijft groen 
en wordt ontwikkeld tot de ontmoetingsplek 
van noord en zuid. Zelfs het vertrek van de 
Bijenkorf biedt mogelijk kansen – al zegt het 
vertrek van het warenhuis ‘wel iets over de 
economische slagkracht van de stad’. Daar-
tegenover staan weer een Coehoorn – waar 
met een voor Nederland unieke vorm van 
gebiedsontwikkeling wordt geëxperimen-
teerd – en bottom-up initiatieven als de Roof 
Garden Arnhem, die beide landelijk gevolgd 
worden. 

‘Al gaat maar de helft van de plannen door 
dan is het nog fantastisch’, concludeerde 
Alex van Hooff, directeur van Koninklijke 
Burgers’ Zoo en Arnhem Ambassadeur 
pur sang. Het Feestaardvarken, dat zijn 
jubilerende dierentuin aan de stad heeft 
geschonken, is de kers op de taart van de 
gebiedsontwikkeling rond het Bartokpark 
en Rozet. Daar is dankzij de samenwerking 
van overheid, ondernemers, particulieren, 
culturele instellingen en creatieven een 
verlopen stuk stad van achterkant tot hot-
spot getransformeerd. ‘Alles wat er mis kon 
gaan, ging ook mis’, aldus Van Hooff over de 
totstandkoming van het megabeeld, ‘maar 
iedereen bleef in het project geloven en nu 
het er eindelijk staat wordt het door heel veel 
mensen omarmd’. In zekere zin is het Feest-
aardvarken illustratief voor Arnhems huidige 
stedenbouwkundige ontwikkeling. Wanhoop 
niet was de boodschap van de avond. Met 
een Kaiser kan het! 

Jibbe Willems



>  In Arnhem schrijven we ambitie met de amb van ambivalent. Alsof 
we wel groots durven dromen, maar dat zelden durven doen. We 
dromen van Arnhem als een Klein Berlijn, en als we wilder dromen 
zelfs van een Manhattan aan de Rijn, maar we durven dat dromen

niet te doen. Soms lijkt het alsof onze provinciestad slinkt tot een bekrompen boerengat, 
waar stilstand als vooruitgang wordt gezien en zelfs de Bijenkorf een wespennest wordt. 
Een zure stad, want van wespen hoeven we geen honing te verwachten.
In tijden van crisis is de democratie een remmende kracht, een stok in de spaken van de 
dromer, maar misschien zie ik het te zwart, misschien denk ik te doem. Want deze week 
zag ik onze nieuwe leider en kreeg ik hoop. Hoop, omdat wij geen burgermeester hebben 
gekregen, maar een Keizer. En ik kreeg visioenen, want met de kiezer buitenspel en de 
Keizer aan het roer zijn er weer dingen mogelijk in Arnhem.
Zo wordt er een Paradijs gepland. En waarom niet? Ieder keizerrijk heeft een hoger 
streven nodig. We slopen de voorbije tijd en Arnhem krijgt een Paradijs. En wat doen we 
met het kunstencluster? Nu verdeelt het Arnhem nog in voor- en tegenstanders. Tekens 
van een oude tijd! In een keizerlijke dictatuur bestaat geen fifty-fifty, nog even en van 
de bevolking kiest er honderdzeventien procent voor het kunstencluster. De eventuele 
tegenstemmer verbannen we naar Nijmegen. En Nijmegen is niet langer Keizerstad, die 
titel is voor ons!
En wat nog meer? De Keizer verbouwt het Centraal station tot megabioscoop. De perrons 
worden gesloopt om ruimte te creëren. En waarom niet? Wie wil er weg uit Arnhem? (Wie 
weg uit Arnhem wil wordt naar Nijmegen verbannen).
Aan de Amsterdamse weg verrijst een nieuw Bartokpark, met als stralend middelpunt 
een natuurstenen beeld van de Keizer. Opgebouwd uit de stenen van de Eusebiuskerk, 
die per ongeluk tegelijkertijd met de Grote Broer op het Kerkplein wordt gesloopt. En 
niemand vindt dat weg. Want het beeld van de Keizer draait mee met de stand van de zon 
en op feestdagen zal het de Hokey Pokey dansen.
Ja, het wordt nog wat, met Arnhem. Geen inspraak maar afspraak. Geen dromen, maar 
doen. En laten we groot dromen, we hebben een Keizer, het kan! Zo kunnen we een paar 
gebouwen slopen op de Korenmarkt en de doorstroom vanaf het station bevorderen. 
Zo vindt de dorstige toerist nóg makkelijker zijn weg. Maar hoe zijn we die bezoeker uit 
Amsterdam die ons niet weet te vinden nóg beter van dienst? Ik zeg: we breken Utrecht af 
en trekken die A12 direct door naar de Korenmarkt. Met honderddertig naar het hart van 
de stad, met een Keizer kan het!
Om Schuytgraaf bij het centrum te betrekken leiden we de Rijn om als slotgracht voor de 
nieuwe residentie van de Keizer (het zware werk zal worden gedaan door zzp’ers die wor-
den verzameld in het Paviljoen, de plannen zijn reeds in gang gezet). Lang leve de Keizer!
Het modekwartier wordt aan het werk gezet om de nieuwe kleren van de Keizer te ont-
werpen. Lang leve de Keizer!
En de Keizer heeft naast Burgers’ Zoo geen burgers nodig, hij laat de dieren vrij en zo 
wordt in Arnhem na Rooftop Gardening en Urban Farming de nieuwe trend Urban Safa-
ri. Lang leve de Keizer!
We zetten het Veluws hert een Arnhems Coehoorn op. Lang leve de Keizer. We schaffen de 
partijen af behalve als er iets te vieren valt. Lang leve de Keizer! Dus doe als het aardvar-
ken en zet je feestmuts op. Lang Leve de Keizer. Vier van ons droomstad Arnhem onze 
nieuwe Keizer, die ons zal leiden in de toekomst, in de nieuwe tijd. Lang leve, lang leve, 
lang leve de Keizer!

DE NIEUWE 
KEIZER 
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EEN LIVE GESCHREVEN 
COLUMN TIJDENS DE STAND 
VAN DE STAD 

Door Jibbe Willems 
oktober 2013 ©
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Arnhem mag zich graag als Rijnstad of 
Modestad afficheren, maar het is zonder 
twijfel een groene stad. De vele parken en 
de magnifieke landschappelijke ligging 
tegen de stuwwal maken van Arnhem de 
natuurlijke portal tot de woeste gronden 
van de Hoge Veluwe. 

Dat blijft niet onopgemerkt: in 2008 werd 
Arnhem uitgeroepen tot de groenste stad 
van Nederland en in 2009 zelfs tot groenste 
stad van Europa and last but not least werd 
Sonsbeek in 2012 verkozen tot het mooi-
ste stadspark van Nederland. En dat legt 
de stad geen windeieren: natuur en groen 
zorgen niet alleen voor een aangenaam en 
gezond leefklimaat maar ook aantoonbaar 
voor economische bloei. De Arnhemmer 
is bovendien vergroeid met zijn groen: het 
kappen van bomen – soms noodzakelijk – 
zorgt steevast voor protest. 

Arnhem is dus buitengewoon groen, maar 
dan bovenal in de letterlijke of fysieke zin 
van het woord. Hier liggen weliswaar nog 
een paar verbeterpunten – met name de 
verbinding met de Veluwe, de vergroening 
van de binnenstad en wijken als Kronen-
burg verdienen aandacht – maar de echte 
uitdaging zit in de vergroening in de zin van 
verduurzaming van de stad als geheel. Het 
gemeentebestuur heeft weliswaar nadruk-
kelijk die ambitie uitgesproken, maar dit uit 
zich tot nu toe vooral in goede voornemens 
en charmeoffensieven. De waterstofauto 
van wethouder Van Gastel en bijenkorven 
op het stadhuis maken van Arnhem nog 
geen groene stad. De gemeente dient hierin 
vanuit haar voorbeeldfunctie nog een slag 
te maken. Zo profileert Arnhem zich als 
energiestad, maar blijken drie windmolens 
vooralsnog moeilijk haalbaar.

GROEN

Tegelijkertijd zal de daadwerkelijke transitie 
van onderaf moeten komen, van betrokken 
burgers en bedrijven. Op Arnhems Bui-
ten en Industriepark Kleefse Waard zitten 
talloze jonge ondernemingen, die in frisse 
energie doen en gelukkig zijn er steeds meer 
Arnhemmers, die hiervoor kiezen. Dit is 
duidelijk zichtbaar aan het groeiend aantal 
daken met zonnepanelen. Dat naast het 
milieu ook financiële prikkels een rol spelen 
is in feite alleen maar winst. De huidige 
economische crisis werkt niet alleen als een 
vliegwiel voor de transitie naar duurzame 
energie, maar ook in bewustwording. Think 
Global, Act Local is het motto van de nieu-
we (Arnhemse) wereldburger. 

Dit verklaart de huidige belangstelling voor 
stadslandbouw. Rijksbouwmeester Frits 
van Dongen pleitte er onlangs nog voor om 
leegstaande kantoorpanden om te bouwen 
tot verticale boerderijen. Naar aanleiding 
van Carolyn Steel’s Hungry City heeft CASA 
zich – onder de vlag Proef de Stad – ook 
intensief met dit onderwerp bezig gehou-
den. Steve Swiggers onderzocht binnen dit 
kader in hoeverre Arnhem nog in zijn eigen 
voedsel kan voorzien. Autarkie is in principe 
niet onmogelijk was zijn conclusie. Dat zou 
ironisch genoeg wel betekenen dat Arn-
hem zijn parken grotendeels zou moeten 
opofferen om er productielandschap van te 
maken. Autarkie – of dat nu is op het gebied 
van voedsel of energie – heeft echter niet 
alleen consequenties voor de inrichting van 
onze stad en het uiterlijk van onze leefom-
geving, maar vooral ook voor onze leefwijze. 
Ons consumptiegedrag zou grondig op de 
schop moeten en dat is waarschijnlijk nog 
voor veel Arnhemmers een brug te ver. 

DE ARNHEMMER 
IS VERGROEID MET 

ZIJN GROEN

Park Sonsbeek
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NOVEMBER

FLEX-CITY/SLOW 
URBANISM 

Binnen het jaarthema Flex-City organi-
seerde CASA op 12 november een avond 
over Slow Urbanism. Deze ogenschijnlijk 
tegengestelde thema’s hebben wel degelijk 
een relatie met elkaar. De zich langzaam 
ontwikkelende stad is gebaat bij een flexi-
bele programmering, daarmee experimen-
teert de stad en wat waardevol is beklijft, 
zo luidde de stelling van de avond. 

DRAAGVLAK EN 
VERBONDENHEID 
ZIJN DE SLEUTEL 

TOT SUCCES

Case daarin was het Coehoorngebied, dat 
onderdeel vormde van Rijnboog, maar 
waarvoor alle plannen in de koelkast 
zijn gezet. Architect Peter Groot en Paul 
de Bruijn van Bureau Arnhem zijn in dit 
vacuüm gesprongen en hebben – uniek in 
Nederland! – voor minimaal vijf jaar van 
de gemeente de vrije hand gekregen om 
Coehoorn op een alternatieve manier te 
ontwikkelen tot een creatieve biotoop. En 
met succes: het project Coehoorn Centraal 
is nog geen half jaar bezig en de eerste 
tastbare resultaten zijn al te zien: op het 
braakliggend terrein van de kleine Eusebius 
wordt in een recordtijd van twee weken een 
park aangelegd. Dit alles zorgt niet alleen 
voor positieve belangstelling uit de rest van 
het land maar vooral ook voor draagvlak 
onder de bewoners. 
Draagvlak en verbondenheid met de plek 
zijn de sleutel tot het enorme succes van de 
Zwarte Cross. Stefan Rebergen en zijn team 
trekken ieder jaar een tijdelijke ‘stad’ uit de 
grond. Wat begon met ‘een beetje crossen, 
muziek en bier drinken’ in een weiland is 
uitgegroeid tot een van de grootste festivals 
van het land. De superlatieven vlogen het 

publiek om de oren. Rebergens verhaal 
onderschreef bovendien de stelling van de 
avond. De Zwarte Cross heeft Lichtenvoor-
de niet alleen op de kaart gezet, de directe 
omgeving profiteert er ook economisch van. 
Sinds kort is Rebergen met de gemeente en 
omwonenden bezig te kijken hoe het terrein 
zo in te richten dat ‘de Schans’ het hele jaar 
door gebruikt kan worden als park en voor 
andere evenementen. 
Draagvlak is ook de boodschap – of beter 
het doel – van Urban Dating, de strategie 
die stedenbouwkundige Marco Broekman 
(Karres en Brands Landschapsarchitecten) 
met anderen heeft ontwikkeld ‘om stilgeval-
len gebieden weer aan het praten te krijgen’. 
Letterlijk en figuurlijk door de diverse stake-
holders tegelijkertijd aan tafel te krijgen en 
hun wensen en belangen te inventariseren. 
Daar komt een analyse van de verschillende 
prioriteiten en dito financiële modellen uit. 
De methodiek is tevens een test: wat zijn 
de waarden van het gebied en hoe kun je 
van daaruit naar de toekomst kijken. Wat 
betreft Coehoorn vroeg Broekman zich af 
‘hoe je gaat meten wat werkt. Dat vraagt 
naast het flexibele om vaste ankerpunten’. 
Peter Groot nam de uitnodiging aan om het 
Urban Dating principe eens op Coehoorn te 
projecteren.
Tot slot presenteerden Christiaan Holland 
(HAN) en Steve Swiggers (Transitieteam) 
het eerste Nederlandse Wiki-House, een 
houten hutje dat via open source is ont-
wikkeld en zich als geen ander leent voor 
flexibele stedenbouw. De architect van 
de toekomst is meer programmeur, aldus 
Swiggers dan de ontwerper van esthetische 
gevels. ‘Interessanter is het om je kracht te 
leggen in de verbeelding’. In zijn nawoord 
hield cultureel geograaf Martijn Duineveld 
(Wageningen Universiteit) zijn gehoor een 
spiegel voor: verhullen al die jonge initia-
tieven van de creatieve klasse niet gewoon 
het oude denken? Hoe het ook zij: Arnhem 
is er dankzij hen wel een stuk leuker op 
geworden.    

Martijn Duineveld

Marco Broekman

Peter Groot

Stefan Rebergen
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DECEMBER

ARCHITECTUUR
KLIMAATTOP

Eind 2003 werd CASA opgericht vanuit de 
wens het Arnhemse architectuurklimaat 
te stimuleren. Hoogste tijd om in aanloop 
op de viering van CASA’s tweede lustrum 
de architectuurtemperatuur in de stad te 
peilen. Daarom vond op 10 december de 
eerste Arnhemse Architectuur-klimaat-
top plaats. Vertegenwoordigers van alle 
betrokken disciplines in de lokale bouw-
wereld – architectontwerpers, opdrachtge-
vers, ontwikkelaars, overheid en adviseurs 
– gingen aan de hand van vijf stellingen 
met elkaar in debat over de status quo en 
de architectonische toekomst van de stad. 

Wat bleek is dat de impact van de krediet-
crisis anno 2013 onverminderd groot is. 
Ontwikkelingen liggen stil of komen nog 
maar moeizaam van de grond. Tegelijkertijd 
vormt leegstand een groot probleem. Moe-
ten we überhaupt nog wel willen bouwen of 
kunnen we ons beter richten op herbestem-
ming van de bestaande bouw? Deze stelling, 
die Rijksbouwmeester Frits van Dongen 
onlangs in de media poneerde, werd door 
de discussiedeelnemers gewaardeerd als 
een wake up call. Herbestemmen is in de 
praktijk echter niet alleen duurder, maar 
ook milieuonvriendelijker was de conclusie. 
Uit diverse onderzoeken blijkt bovendien 
dat Arnhem qua inwoneraantal stabiel blijft 
of zelfs nog doorgroeit (al merkte wethou-
der Elfrink op dat dit soort onderzoeken 
naar de mond van de opdrachtgever wor-
den geschreven). De markt voor kantoren 
is daarentegen wel verzadigd: locaties in of 
nabij het centrum blijven in trek, maar aan 
de randen blijft de leegstand groeien en zul-
len panden op den duur gesloopt moeten 
worden. 
De gevolgen van de crisis zijn overigens niet 
alleen maar negatief. Waar de klant vroeger 
als het ware een kavel kreeg toegewezen, 
daar worden de wensen van de consument 
nu serieuzer genomen, aldus makelaar Jac-
co Vogelaar. Op de vraag of dit niet leidt tot 
een zekere eenvormigheid in de architec-
tuur, werd geconstateerd dat Nederlanders 
nu eenmaal geen ‘modernistische fratsen’ 
willen, maar een huis met puntdak. Binnen 
deze traditionele architectuur zijn er vele 
verschillende sferen en stijlen. Architect 
Addy de Boer pleitte voor vernieuwing van-
uit de traditie en de positie van de ontwer-
per. Een grote kwaliteit van Arnhem ligt in 
de architectonische diversiteit en gelaagd-
heid; ook ons tijdsgewricht zou een eigen 

architectuur moeten voorbrengen in plaats 
van ‘producten, model Korenbloem’. 
Architectonische kwaliteit en de rol van 
de ontwerper daarin bleek een gevoelig 
discussiepunt. Een optimaal gebouw voor 
een minimaal budget was altijd al het doel,  
aldus architect Frank Pörtzgen, ook voor de 
crisis. Volgens landschapsarchitect Harro de 
Jong waren veel collega-ontwerpers echter 
vervallen tot ‘behangen voor gevorderden’. 
Consensus was er wel over het idee dat 
verbinding en identiteit tegenwoordig be-
langrijke ingrediënten zijn in het ruimtelijk 
ontwerp. 
Niet alleen de rol van ontwikkelaars en 
ontwerpers is veranderd: volgens wet-
houder Elfrink moet de gemeente geen 
gebiedsontwikkeling meer doen. ‘Het was 
misschien een noodzakelijk kwaad, maar 
nu de noodzaak is weggevallen, hou je 
alleen kwaad over’. Zijn collega Van Gastel 
was minder stellig, maar ook zij ziet de rol 
van de gemeente als meer kaderstellend. 
Ligt daarmee nu het speelveld open voor 
particulier initiatief en zelfbouwers? Dat 
blijft volgens velen vooralsnog een niche, 
anderen zien juist kansen voor consument 
en architect, al moeten dan wel eerst de 
grondprijzen omlaag. 

Volgens Peter-Michiel Schaap, directeur van 
het Gronings Architectuurplatform GRAS en 
co-moderator van de avond, zijn de kwes-
ties die ter sprake kwamen niet uniek voor 
Arnhem, bijzonder is wel het feit dat er hier 
zo openhartig over gesproken wordt.  

DE CRISIS 
HEEFT NIET 

ALLEEN 
NEGATIEVE 
GEVOLGEN
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Sinds Richard Florida’s The Rise of the Cre-
ative Class (2002) wil bijna iedere zichzelf 
respecterende gemeente een creatieve 
stad zijn. En dus is ook Arnhem ‘Groen en 
creatief’, althans zo wil de citymarketing 
ons doen geloven. 

Arnhem gaat er bovendien prat op dat de 
stad na Amsterdam de meeste kunstenaars 
en ontwerpers per vierkante kilometer 
telt. Tel daarbij het aantal gerenommeerde 
kunstinstituties op als ArtEZ, het Gelders 
Orkest, Oostpool en Introdans en je mag 
jezelf best de ‘Culturele Hoofdstad van het 
Oosten’ noemen. Maar met het predicaat 
ben je er nog niet. De creatieve stad bestaat 
uit meer dan louter de optelsom van kunst-
instellingen en hippe creatieven. 

Enter Jane Jacobs, de autodidact steden-
bouwkundige die zich in de jaren zestig 
verzette tegen de totalitaire stedenbouw-
kundige ingrepen die modernisten in haar 
New York aanrichtten. Zij propageerde 
daarentegen een leefbare compacte stad 
met een mix aan functies, een wijkgerichte, 
kleinschalige economie en een dynamisch 
straatleven. De stad is geen kunstwerk 
van architecten of planners, maar zij is 
een spannende en uitdagende stad, die 
in beweging blijft. Jacobs had daarbij een 
straatbeeld voor ogen met een sterke vari-
atie in bebouwing, korte bouwblokken en 
veel mogelijke routes. De hoeksteen van de 
creatieve stad is echter de betrokkenheid 
van haar bewoners. 

Wat dat betreft laat Arnhem zich de laatste 
tijd van zijn beste kant zien: Roofgarden 
Arnhem, Hoeve Klein Mariëndaal, Buiten-
plaats Koningsweg en de Kluswoningen in 
Sint Marten zijn slechts enkele voorbeelden 
van geslaagde bottom up projecten. De tijd 
van blauwdrukken is definitief voorbij, ‘sha-
ring is caring’ is het nieuwe motto. Daarbij 

CREATIEVE STAD

hebben onorthodoxe samenwerkingsver-
banden tussen ondernemers, creatieven, 
collectieven, particulieren, ontwikkelaars 
en overheid de toekomst. Dit besef is inmid-
dels ook tot het stadhuis doorgedrongen. 
‘Arnhem heeft mensen nodig die buiten de 
lijntjes durven kleuren’, zei burgemeester 
Kaiser onlangs bij CASA. De creatieve stad 
is weliswaar niet van bovenaf te regisseren 
of te creëren, maar wel te stimuleren. De 
gemeente doet dat door bijvoorbeeld het 
Manifest van de Ruimte, een Bartokpark en 
de alternatieve ontwikkeling van Coehoorn 
Centraal te omarmen.  

Arnhem is dus best een creatieve stad, het 
is ook zeker een spannende en uitdagende 
stad. Niet alleen vanwege het creatieve 
potentieel van al die kunstenaars, ont-
werpers en bottom up initiatieven, maar 
vooral omdat Arnhem te kampen heeft met 
grote sociaal-maatschappelijke problemen. 
Het is mooi dat Arnhems nieuwe burge-
meester ‘verbinden’ tot zijn kerntaak heeft 
benoemd, de overheid zal zich echter de 
komende jaren steeds meer terugtrekken. 
Nu komt het erop aan hoe creatief Arn-
hem daadwerkelijk is! In de participatieve 
samenleving wordt immers betrokkenheid 
en flexibiliteit van iedereen verwacht, van 
burgemeester tot buschauffeur. 

ARNHEM HEEFT 
MENSEN NODIG 
DIE BUITEN DE 

LIJNTJES DURVEN 
KLEUREN

Roof Garden Arnhem
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PROEF DE STAD: 
EEN INSPIRERENDE  

TOEKOMST-
GEDACHTE VOOR 

ARNHEM
 In juni 2012 organiseerde CASA het sym-
posium Proef de Stad met hoofdspreker 
Carolyn Steel, auteur van De Hongerige 
Stad. Dit symposium vormde de aftrap 
van een reeks activiteiten: tijdens vijf 
lezingenavonden, een picknick, workshop, 
dagexcursie, expertmeeting, de Dag van 
de Stadslandbouw en een netwerkbij-
eenkomst werden de vele facetten van 
stadslandbouw en regionale voedselvoor-
ziening belicht. 

Ook heeft CASA, in samenwerking met de 
Wetenschapswinkel van de Wageningen 
Universiteit en onder begeleiding van 
stadslandbouwspecialist Jan-Willem van der 
Schans, onderzoek gedaan naar de moge-
lijkheden om het aandeel regionaal voedsel 
in Arnhem te vergroten. In september 2013 
werd deze reeks activiteiten afgesloten met 
een manifestatie.

‘Sustainism is the new Modernism’
Eten is een cultureel fenomeen en ons 
eetgedrag zegt iets over onze cultuur. De 
schaalvergroting en mondiale voedselhan-
del zijn het gevolg van een wereldwijde 
tendens die zich vooral in de twintigste 
eeuw heeft afgespeeld. Efficiëntie, rende-
ment en groei waren belangrijke drijfveren. 
In de Westerse wereld lijkt die groei echter 
tot stilstand te zijn gekomen en vanuit een 
wereldwijde economische crisis komen we 
terecht in een nieuwe realiteit: het Sustai-
nisme. Michiel Schwarz, samen met Joost 
Elffers de auteur van het manifest Sustai-
nism is the new Modernism sprak hierover 
tijdens de opening van het CASA-jaar 2013. 
Sustainisme is volgens Schwarz meer dan 
alleen ‘groen’: het verbindt duurzaamheid 
met andere waarden. Het is – in tegenstel-
ling tot de modernistische functiescheiding 
– bovenal een cultuur van verbinden. 

Wat het sustainisme in de praktijk betekent, 
wordt treffend geïllustreerd door het Arn-
hem van begin eenentwintigste eeuw. De 
stad staat op een kantelpunt en initiatieven 
als Dynamic Food, Roof Garden Arnhem, 
PopUpKlup, Kweekland en Coehoorn 

Centraal illustreren een tendens; jonge en 
creatieve ondernemers creëren hun eigen 
omgeving waarbij collectiviteit, duurzaam-
heid en openheid vanzelfsprekend zijn. Zij 
richten hun stad in volgens het principe 
sharing is caring en zijn niet gericht op 
een financieel winstbejag. De winst die zij 
nastreven is vooral sociaal-maatschappelijk 
van aard, en gaat meer over het delen van 
mooie momenten en ervaringen dan over 
luxe en status. Deze nieuwe initiatieven 
willen vooral bijdragen aan een duurzame 
en sociale maatschappij. 

Voedsel verbindt
Regionale voedselproductie geeft op meer-
dere fronten extra betekenis aan het eten, 
heeft een kleine CO2-voetafdruk, biedt kan-
sen voor een lokale economie en kan een 
fysiek-ruimtelijke meerwaarde hebben voor 
de stad. Het hedendaagse Arnhem onder-
streept dit op allerlei niveaus. Denk hierbij 
aan schooltuinen en stadslandbouwtuinen 
die door bewoners zelf worden aangelegd, of 
aan de overproductie van volkstuintjes die 
wordt aangeboden aan de Voedselbank. Een 
ander voorbeeld is het project SLA in het 
Spijkerkwartier. Hier wordt een braakliggend 
bouwterrein door omwonenden gebruikt 
voor het kweken van groenten. Dat het ter-
rein daardoor beter oogt, is een aangename 
bijkomstigheid. Door meer braakliggende 
stukken grond tijdelijk te gebruiken voor 
stadslandbouw, worden lege gaten in de 
stad op een nuttige en aantrekkelijke manier 
ingevuld. Daarnaast kan stadslandbouw 
voordelen bieden op het gebied van gezond-
heid, armoedebeleid en re-integratie.
Regionaal voedsel kan ook een lokale eco-
nomische functie krijgen. Dat wordt mooi 
geïllustreerd door initiatieven als PUURland 
(leverancier van regionale voedselproduc-
ten) en Junior Food Showroom (winkel 
en restaurant voor regionaal voedsel). En 
wellicht hebben we over een tijdje wel 
een People’s Supermarket, een coöpera-
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ZIJ RICHTEN  
HUN STAD 

IN VOLGENS 
HET  

PRINCIPE  
SHARING IS  

CARING

tieve supermarkt, net als die in Engeland 
al bestaat. Voedsel is ook een dankbaar 
onderwerp voor Arnhemse vormgevers en 
food-designers. Het verbindt dus verschil-
lende aspecten van de stad. Daarom is het 
van groot belang dat politiek, ambtenarij, 
bedrijfsleven en consument participeren in 
de regionale voedselketen.

De groene, creatieve stad
De activiteiten van CASA hebben een 
vervolg gekregen. In 2013 is het Kernteam 
Stadslandbouw Arnhem geformeerd en 
vanuit deze groep worden Stadslandbouw 
en regionaal voedsel verder gestimuleerd 
en in beeld gebracht. Zo heeft het DTO 
Transitieteam (onderdeel van het Kernteam) 
eind 2013 de eerste Arnhemse Landdag 
georganiseerd en de Stadslandbouwkaart 
voor Arnhem gelanceerd. Kweekland is 
hard bezig om het fysieke centrum voor 
stadslandbouw in Arnhem te worden en het 
bezoekerscentrum Sonsbeek gaat samen 
met bakkerij Tom van Otterlo brood maken 
met lokaal graan en gemalen in hun eigen 
Witte Watermolen. CASA gaat zich in 2014 
weer op andere stedelijke onderwerpen 
richten, maar zal de activiteiten van het 
Kernteam met interesse volgen.
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EXCURSIES  
CASA-SOCIETEIT 

Exclusief voor de leden van de CASA- 
Sociëteit organiseerde CASA dit jaar een 
drietal excursies. De jaarlijkse regio-up-
date op 8 maart voerde langs de westrand 
van Arnhem. Daar werd het gezelschap 
rondgeleid door het nieuwe Tennet-kan-
toor in aanbouw, de nieuwe faciliteiten op 
sportcomplex Papendal en Het Dorp, waar 
Siza, de bewoners en de stedenbouwkun-
digen van We Love The City een grondige 
renovatie voorbereiden. Eveneens in het 
kader van de actualiteit werd op 24 mei 
een bezoek gebracht aan Burgers’ Zoo dat 
afgelopen jaar zijn honderdjarig jubileum 
vierde. Arnhems fameuze dierentuin is met 
zijn verschillende biotopen al jaren interna-
tionaal toonaangevend op het gebied van 
architectuur en parkinrichting. 
De dagexcursie op 25 oktober stond in 
het teken van het jaarprogramma Flex- 
City. Onder leiding van ‘Ruhrganger’ Hans 
Jungerius werd een bezoek gebracht aan 
het Roergebied: de sluiting van de meeste 
mijnen en industriecomplexen daar heeft 
enorme veranderingen tot gevolg gehad 
op economisch, sociaal-maatschappelijk, 
maar ook op ruimtelijk gebied. Halteplaat-
sen waren onder meer CentreO, Siedlung 
Eisenheim, Duisburg-Marxloh en Christo’s 
installatie Big Airpackage in de Gasometer 
te Oberhausen. 

VAN ANGEREN-
STEIN TOT  

ZYPENDAAL
Deze CASA-publicatie brengt de Arn-
hemse stadsparken in kaart: Sonsbeek, 
Zypendaal-Gulden Bodem en Mariën-
daal, Warnsborn, Moscowa, Klarenbeek 
en Angerenstein, Park Presikhaaf, de 
Singels, Stadsblokken-Meinerswijk en 
Immerloo. Daarbij ligt de nadruk op de 
cultuurhistorische ontwikkeling, aanleg, 
bebouwing, beelden en andere bijzon-
derheden. Naast iedere beschrijving staat 
een cartografische illustratie van het park 
die te gebruiken is ter oriëntatie. CASA wil 
vooral uitnodigen de Arnhemse stadspar-
ken zelf te ontdekken. 
De illustraties en vormgeving werden 
verzorgd door Esther Aarts en Karina 
Dimitriu, die eerder samen tekenden voor 
de CASA-publicatie Arnhem Architectuur 
1945-1969. Deze kaart over de Arnhemse 
Wederopbouwarchitectuur is overigens 
opgenomen in de publicatie A Map of The 
World. The World according to illustrators 
and story-tellers (2013) van uitgeverij 
Gestalten. 
Van Angerenstein tot Zypendaal is evenals 
de serie Arnhem Architectuur verkrijg-
baar bij Boekhandel Hijman Onge-
rijmd, Reisboekhandel De Noorderzon, 
Bezoekerscentrum Sonsbeek, de VVV 
Arnhem en Showroom Arnhem (tijdens 
CASA-avonden).

MOMENTUM  
CASA-JAARCAHIER 

2012
Tijdens de opening van het Architectuurjaar 
2013 werd het CASA-Jaarcahier 2012 ge-
presenteerd. Hierin wordt in tekst en beeld 
verslag gedaan van de activiteiten, eve-
nementen en projecten die CASA dat jaar 
heeft georganiseerd. Centraal daarin stond 
het jaarthema Momentum. In dat kader 
heeft CASA zich sterk gericht op alternatie-
ve manieren van stedenbouw, economie, 
landschapsarchitectuur en gebiedsontwik-
keling. In dit jaarcahier staan onder meer 
bijdragen van Peter Groot en Ton Verstegen.

SOUVENIR  
RIJNBOOG

 
Omdat in de huidige Rijnboogplannen sterk 
wordt teruggegrepen op de vooroorlogse 
situatie heeft CASA in samenwerking met 
Kwartiermakers Arnhem en het Gelders 
Archief het project Souvenir Rijnboog 
gelanceerd. In de zuidelijke binnenstad 
zijn een zestiental foto’s op groot formaat 
aangebracht die tezamen het oude stads-
beeld doen herleven. In het kader van dit 
project heeft CASA afgelopen jaar enkele 
rondleidingen georganiseerd langs deze 
foto’s. Daarnaast vond op zaterdagmiddag 
2 november onder grote belangstelling de 
Souvenir Rijnboog Filmmatinee plaats met 
historische films en beelden van de Weerd-
jes, alsook een reconstructie van dit gebied 
door Arnhem3D. 
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Op 21 november vond in Arnhem de  
ruimtevolk expeditie 2013 plaats. Het the-
ma was dit jaar Nieuw Kapitaal (binnen de 
ruimtelijke ordening). Sprekers als Daan 
Roosegaarden, Marleen Stikker en Rob 
Wijnberg spraken in de Eusebiuskerk het 
publiek toe dat bestond uit stedenbouw-
kundigen, planologen, beleidsadviseurs en 
anderen uit het hele land. CASA organi-
seerde tijdens de workshopsessies voor het 
eerst een Arnhem Lab. Hier werd ingegaan 
op de samenwerking van bottom up initi-
atieven en top down instellingen binnen 
stedelijke gebiedsontwikkeling. Het Lab 
werd gepresenteerd door Peter Groot 
(Hoogte Twee Architecten, Coehoorn 
Centraal en Programmaraad CASA) en 
CASA-directeur Edwin Verdurmen, tevens 
bestuurslid van het DTO-Transitieteam.

CASA en het DTO-Transitieteam hebben 
de afgelopen tien jaar op eigen initiatief 
culturele projectlocaties ontwikkeld, zoals 
CASA in Coberco (2004-2007), Showroom 
Arnhem (vanaf 2009 i.s.m. Stichting 
G.A.N.G. en Ontwerp Platform Arnhem) 
en het DTO lab aan de Turfstraat. Het 
DTO-Transitieteam heeft vervolgens pro-
jecten en ruimtelijke interventies geïni-
tieerd in o.a. Schuytgraaf en Rijnboog en 
realiseerde in 2012 het Bartokpark i.s.m. 
Buro Harro en de gemeente Arnhem. De 
meest recente bottom-up gebiedsontwik-

keling is Coehoorn Centraal, waar Peter 
Groot aanjager is, samen met Paul de 
Bruijn. 

Tijdens het Arnhem Lab werd door de 
deelnemers geconstateerd dat in Arnhem 
de omstandigheden goed zijn om dergelijke 
projecten van de grond te krijgen. Maar 
wat zijn nu de onderliggende voorwaarden 
hiervoor? Geconcludeerd werd dat er in 
Arnhem veel rafelranden zijn door politieke 
besluiteloosheid in de jaren negentig en 
nul. Hierdoor was de urgentie tot creatie-
ve invullingen groot. Daarnaast profileert 
Arnhem zich als creatieve stad, hetgeen 
een extra stimulans is. Tegelijkertijd heeft 
Arnhem veel creatieven in de stad, niet 
alleen beeldend kunstenaars en ontwerpers 
maar ook veel creatieve ondernemers. Een 
aantal volhardende professionals (zoals 
CASA en DTO) hebben zich van onderaf op 
het onderwerp gestort en leverden haalbare 
oplossingen voor problemen als leegstand 
en braakligging. De focus daarbij werd 
gericht op ruimtelijke en programmatische 
kwaliteit.  De stedelijke transitie is door 
DTO gezien als een volwaardig onderdeel 
binnen de ontwikkelcyclus van de stad en 
niet zozeer als pauzenummer. Door dit con-
tinu en breed te agenderen en in de media 
te brengen, ontstond er besef en vertrou-
wen vanuit overheid en ontwikkelaars en 
een wil tot samenwerking. Het Manifest van 
de Ruimte, geschreven door Paul de Bruijn, 
heeft hier een belangrijke bijdrage aan gele-
verd en resulteerde in een versoepeling van 
lokale regelgeving en vergunningenbeleid. 

ARNHEM LAB CASA IN CIJFERS
 

Bezoekersaantalen CASA-avonden 

Januari 
Flex-City  120
 
Februari 
Watt’s Up?! 100 
 
Maart 
20x20  250
 
April
I-City Wii-City 45
 
Mei
Recyclicity 40
 
Juni
Archifetisj 65
 
September
Willem Diehlprijs 84
Arnhemse Nieuwe  300
Proef de Stad 70
 
Oktober
Stand v.d. Stad 100
 
November 
Souvenir Rijnboog Filmmatinee 130 
Flex-City/Slow Urbanism 75
 
December
Architectuur-Klimaattop 75

 
 

Deelnemersaantallen excursies
 
Regio-Update 22
Excursie Burgers’ Zoo  26
Rondleidingen Souvenir Rijnboog 30
Dagexcursie Roergebied 29
Stadsverkenning Coehoorn 15

 
 

Oplage publicaties

CASA-Cahier 2012 500
Kaart Dag van de Stadslandbouw  
(afgedrukt in de Arnhemse Koerier)  70.895 
Van Angerenstein tot Zypendaal  1.500

 
 

Communicatie 

Abonnees digitale nieuwsbrief  691
Facebook-likes  315 
Twitter-volgers  316 
Linkedin-connecties  1.204 
Uitnodigingen per post  330
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‘De temperatuur stijgt’ … stond omineus 
op de – inmiddels legendarische – kana-
riegele CASA-paraplu uit 2007 te lezen. In 
die tijd groeiden de bomen nog de lucht 
in. Tekenend voor de bouwwoede van toen 
is het feit dat wethouder Van Bodegraven 
tijdens het Hoogbouwdebat van CASA het 
Veluws Peil losliet: de ongeschreven regel 
dat Arnhems bebouwing niet vanaf de 
Veluwe zichtbaar mag zijn. 

De torenhoge ambities van de stad kwamen 
echter in zwaar weer met de crisis van 2008. 
Bouwprojecten werden bevroren of zelfs 
helemaal afgelast. Architecten en ontwik-
kelaars vielen om of hadden grote moeite 
om het hoofd boven water te houden. De 
gevolgen zijn duidelijk zichtbaar in de stad; 
van de kale velden in Schuytgraaf tot het 
afgekloven Coberco-terrein, ooit nog thuis-
basis van CASA. 

Desondanks is er de afgelopen crisisjaren 
toch het nodige gerealiseerd. En ook niet 
het minste: onlangs opende het alom beju-
belde cultuurverzamelgebouw ‘Rozet’ van 
Neutelings-Riedijk, hotel ‘Modez’ van Nexit 
Architecten, gooit eveneens hoge ogen en 
dat geldt zeker ook voor het onvolprezen 
Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal 
van Koen van Velsen, BNA Gebouw van het 
Jaar 2010. Het wachten is nu op de stations-
hal die eind 2015 wordt voltooid. Deze 
iconen zetten Arnhem wel degelijk op de 
kaart, maar zijn eigenlijk nog producten van 
voor de mondiale vastgoedcrisis. Hoe kijken 
we straks op deze periode terug? Als naar de 
treurnis uit de jaren tachtig of de crisis-
bouw uit de jaren dertig? Niet voor niets is 
woningbouw in deze retrostijl favoriet bij 
ontwikkelaars. 

Eigenlijk zouden we niets meer moeten 
bouwen, alleen nog maar herbestemmen, 
zo poneerde Rijksbouwmeester Frits van 

ARCHITECTUUR-
KLIMAAT

Dongen onlangs. Feit is dat er de afgelopen 
jaren teveel gebouwd is, met name in het 
kantoor- en winkelsegment. Daarnaast 
stagneert de bevolkingsgroei en is ook de 
vraag enorm veranderd. De Super Dutch 
Starchitects van weleer kunnen weliswaar 
nog steeds hun lol op in China, maar de Ne-
derlandse bouwwereld zal zichzelf opnieuw 
moeten uitvinden. Niet langer Less is more 
of Less is a bore, maar Do more with less. 
Hier maakt langzaamaan een nieuw type 
ontwerper zijn opmars: meer een regisseur 
of programmeur, die met kleine ingrepen 
zijn resultaten behaalt met oog voor mens 
en milieu. In de Volkskrant werd hij onlangs 
de ‘humble architect’ gedoopt. 

Die houding zou ook wel wat zijn voor 
Arnhem. Niet alleen als het gaat om voor-
genomen gebiedsontwikkelingen, maar 
vooral ook wat betreft de stedelijke ambities 
van Arnhem. Manhattan aan de Rijn – die 
droom uit de jaren negentig en begin jaren 
nul – is een luchtkasteel. Daaruit sprak 
vooral de wens van een Calimero. Arnhem 
kan zich echter niet meten met de grote 
steden in de Randstad en moet dat ook he-
lemaal niet willen. Want wanneer we kijken 
naar wat we wel hebben dan heeft Arnhem 
bijzonder veel te bieden voor de provin-
ciestad die het feitelijk is. Een compact 
centrum, wijken met een heel eigen archi-
tectuur en karakter, een grote variëteit aan 
woonmilieus, veel culturele voorzieningen, 
heel veel groen en bovenal een fantastische 
landschappelijke ligging aan de rand van 
de Veluwe en Betuwe. Strategisch tussen 
Randstad en Ruhrgebied, maar wel mooi 
in de luwte. Hoe vaak hoor je Randstede-
lingen wel niet verzuchten dat het hier net 
buitenland is? Hopelijk komen we gelouterd 
met dat besef uit deze (identiteit)crisis, 
Calimero-af. 

NIET LANGER  
LESS IS MORE OF 
LESS IS A BORE, 
MAAR DO MORE 

WITH LESS

Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal
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