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2014: DE COÖPERATIEVE STAD

schalige projecten. Strategie of gelukkig toeval: het stadsbestuur
biedt in ieder geval veel ruimte aan nieuwe initiatieven. En met
succes: naast traditionele partijen als gemeente, woningbouwcorporaties en ontwikkelaars nemen steeds meer andere spelers deel
aan de ruimtelijke ontwikkeling van Arnhem. Er ontstaan nieuwe
allianties en samenwerkingsverbanden die een impuls geven aan
een plek of zelfs een gebied en zodoende aan de stad als geheel.
Coehoorn Centraal en het Bartokpark en omgeving zijn hier het
voorbeeld van, maar ook elders in Arnhem doen zich dergelijke
middle-top-down ontwikkelingen voor. Dat is precies wat CASA
met De Coöperatieve Stad voor ogen heeft!
De Coöperatieve Stad is echter niet alleen een interne aangelegenheid. Ook in de relatie met andere steden en de ons
omringende gemeenten kan een coöperatieve houding veel
brengen. Zeker nu de Stadsregio Arnhem-Nijmegen per 1 januari
2015 formeel is ontbonden, moet gezocht worden naar een
nieuwe manier van regionale samenwerking. CASA introduceerde daarom dit jaar het WAN-gebied: Wageningen, Arnhem en
Nijmegen vormen een stedendriehoek met vele kwaliteiten, die
echter veel beter zichtbaar kunnen worden. Daarvoor is geen
nieuwe beleidslijn of bestuurslaag nodig (want dat zorgt alleen
maar voor wanbeleid of wanbestuur), maar dient op specifieke
thema’s de samenwerking te worden gezocht. Gemeentebesturen, maar ook bedrijven, onderwijsinstellingen en culturele
organisaties staan sterker als ze samen optrekken in een regionaal
verband. Handelen vanuit je eigen kracht en elkaar iets gunnen
staan daarbij centraal.
2015 wordt een bijzonder jaar. Eind jaren negentig werd de toekomstvisie Arnhem op weg naar 2015 gepresenteerd. Waar staat
Arnhem nu dit reisdoel bereikt is? In ieder geval is duidelijk dat
de realiteit van de stedelijke ontwikkeling ingrijpend veranderd is
en dat de ambities van toen en de werkelijkheid van vandaag de
dag mijlenver uit elkaar liggen. ‘Dit is de decade van de coöperatie’, sprak burgemeester Herman Kaiser bij de opening van het
architectuurjaar 2014. Laten we zijn woorden ter harte nemen en
er samen iets moois van maken.

2014 was een turbulent jaar. Rond de gemeenteraadsverkiezingen sneuvelden MoBA, ArtA en Rijnboog. Het coalitieakkoord – geheel in de geest van de tijd gepresenteerd onder het
motto ‘Met de Stad’ – werd al snel omgedoopt tot ‘Ruzie Met de
Stad’. De nieuwe coalitie wist immers binnen no time Arnhems
woningbouwcorporaties, ondernemers en culturele sector tegen
zich in het harnas te jagen. Dat alles had CASA niet bepaald voor
ogen met het jaarthema ‘De Coöperatieve Stad’.
Nu de storm echter geluwd is, lijkt Arnhem een andere koers te
gaan varen. De mammoettanker van grootse plannen en ambities
uit de jaren negentig en nul heeft plaats gemaakt voor een meer
organische benadering met in het kielzog een armada aan klein-

Edwin Verdurmen
Directeur CASA
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10 jaar CASA
FEESTELIJKE OPENING VAN HET
NIEUWE ARCHITECTUURJAAR
In aanwezigheid van burgemeester Herman Kaiser en ruim
tweehonderd andere gasten vierde architectuurcentrum
CASA op 21 januari zijn tweede lustrum in Showroom Arnhem. Tijdens deze feestelijke avond werd niet alleen teruggeblikt op het afgelopen decennium, maar met de introductie
van het nieuwe jaarthema ook vooruit gekeken. Onder het
motto De Coöperatieve Stad wil CASA in 2014 aandacht
besteden aan nieuwe vormen van samenwerking binnen de
stad en de regio.

Baarden & pakken
CASA speelt daarin – wat Arnhem aangaat – al tien jaar lang
een rol van betekenis: ‘CASA was, is en zál de plek blijven
waar de creatieve onderstroom de bovenwereld ontmoet.
Waar tattoos en baarden zich mengen met pakken en dassen.
Het scharnierpunt tussen vrijdenkers en beleidsmakers’, aldus CASA-voorzitter Berry Kessels. Hij constateerde in zijn
toespraak dat het nog steeds goed gaat met Arnhem, maar
waarschuwde ook dat dit niet vanzelfsprekend is. ‘Arnhem
interessant houden vraagt om investeringen, de sterke punten bijhouden en af en toe een daad, zoals Rozet’. De stad
is gebaat bij creativiteit en daadkracht, visie en vasthoudendheid. Voor wie wil zien wat dat vermag hoeft niet ver te
reizen: het Modekwartier of het Feestaardvarken zijn hier
bruisende voorbeelden van. ‘Bijzondere zaken in deze stad
heten on-Arnhems. Laten we dat voortaan juist benoemen:
Arnhems apart, Arnhems markant, Arnhems exceptioneel,
Arnhems uniek, Arnhems eminent. Kortom: Árnhems!’

4

CASA is de plek
waar tattoos en
baarden zich
mengen met pakken
en dassen

Burgemeester Herman Kaiser

CASA-voorzitter Berry Kessels

Coöperatieve Stad
Arnhems nieuwe burgemeester Herman Kaiser, die als eregast het eerste exemplaar van het CASA-cahier 2013 in
ontvangst nam, roemde eveneens Arnhem om zijn creativiteit. Juist daarom wil ‘bruggenbouwer’ Kaiser de confrontatie
niet uit de weg gaan, want dat brengt de stad verder; zonder
deze ‘creatieve deugd’ wordt het bruggenbouwen ‘pappen
en nathouden’. Kaiser schetste een dualistisch waardepatroon van waaruit hij de komende jaren aan de slag wil samen
met de stad, de regio en onze Duitse buren. Samenwerking
binnen de stad en met anderen is essentieel. ‘Dit is de decade van de coöperatie’, stelde Kaiser. Het is in zijn ogen een
organisatiemodel om vertrouwen te borgen; ‘van coöperaties word je samen beter, maar het is niet vrijblijvend en dat
is ook een vorm van duurzaamheid’. Het nieuwe programma
van CASA typeerde hij dan ook als een ‘cadeautje’. ‘De lente
begint in maart, maar vandaag begint de lente al in Arnhem!

Onthulling Stadsmaquette
Ander hoogtepunt van de avond was de onthulling van de
Arnhemse Stadsmaquette. Deze was bijna weggegooid, maar
heeft na een zwervend bestaan een semipermanente plek
gekregen in Showroom Arnhem. Wethouder Gerrie Elfrink,
groot fan van de maquette omdat deze ‘de stad neemt zoals zij
is’, heeft ervoor gezorgd dat het museum de maquette in de
collectie opneemt wanneer deze niet meer in Showroom kan
hangen. ‘Degenen die ‘m dan in de container willen gooien,
kunnen strafrechtelijk vervolgd worden’. Tussendoor brachten basbariton Joep van Geffen en pianist Mark Toxopeus een
ode aan Arnhem als Rijnstad in het groen en tot slot hield
CASA-huisdichter Jibbe Willems zijn gehoor een spiegel
voor. Het was kortom een bruisende avond: on-Arnhems of
dus gewoon Arnhems…
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ArtA
DE ONTWERPVISIES VOOR
HET KUNSTENCLUSTER
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Een feest van
architectuur!

ArtA, het gedroomde en versmade Arnhemse Kunstencluster, heeft niet alleen eindelijk een naam, maar nu ook een
gezicht. Eind december werden de architectenbureaus bekend gemaakt die hun visie op de nieuwbouw voor museum
en filmhuis mochten uitwerken: Bjarke Ingels Group en Allard Architecture, NL Architects, Kengo Kuma & Associates
en tot slot SO-IL, Studio HH en ABT.
Op 14 februari presenteerden deze teams in besloten kring
hun conceptontwerpen aan de jury. Een buitenkans die
CASA zich niet kon laten ontgaan; daarom waren zij ’s avonds
alle vier te gast in Showroom Arnhem om hun architectonische en stedenbouwkundige visies publiekelijk toe te lichten. Hiermee wilde CASA eens een ander geluid laten horen
in de discussie over ArtA. En dat is gelukt: in een afgeladen
Showroom Arnhem werd het een feest van architectuur!
NL Architects
NL Architects heeft volgens Kamiel Klaasse ‘een soort stedelijke stuwwal’ ontworpen: het gebouw – ‘transparant aan de
Rijn en bescheiden naar de stad’ – loopt trapsgewijs omhoog
tot een balkon op de Rijn. Het museum bestaat straks in principe uit één grote zaal die eveneens trapsgewijs over de verschillende verdiepingen loopt. Op de begane grond komt het
Artplein, waar buiten en binnen in elkaar overlopen en uitwisseling moet plaatsvinden met de daaronder gelegen bioscoopzalen. Meest opvallende element is het park dat op het
dak komt te liggen en ingericht kan worden als beeldentuin.
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Kengo Kuma
Het ontwerp van Kengo Kuma & Associates heeft juist een
hoge façade aan de stadszijde en een waaier van terrassen aan
de kadezijde. Deze doen dienst als beeldentuin en bieden verschillende perspectieven op rivier en omgeving. ‘The location
was a gift’, aldus Maurizio Mucciola van Kengo Kuma. Om de
verbinding met de Rijn verder te versterken wordt de Nieuwstraat verhoogd zodat de rivier beter zichtbaar wordt. ArtA,
dat wordt opgetrokken uit lokale materialen met dakpannen
als sierelement, moet een huiskamer voor de stad worden en
de aanzet geven tot vergroening van de Rijnkade.
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B.I.G. & Allard Architecture
‘Bjarke wilde één gebaar maken’, aldus Allard Meine Jansen
van Allard Architecture. Zij ontwierpen samen met B.I.G.,
het bureau van de Deense starchitect Bjarke Ingels, een strak,
rechthoekig gebouw dat een ‘twist’ maakt. Deze elegante ‘as
tussen stad en Rijn’ refereert aan rivier en stuwwal. In het
interieur worden de black box van het filmhuis en de white
cube van het museum ‘verstrengeld’ door het Arts Plaza, een
openbare ruimte die omhoog loopt van de begane grond naar
de vierde verdieping. Daar heeft de bezoeker straks dankzij de
hoogte een wijds uitzicht op de Rijn, stad en stuwwal.
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SO-IL & Studio HH
Florian Idenburg, die tot slot de visie van zijn bureau SO-IL,
Studio HH en ABT presenteerde, constateerde dat onze
cultuur een ‘event-based culture’ wordt. Zij hebben daarom
een collectieve en ‘flexibele structuur’ ontworpen om ‘de
veranderende cultuur blijvend te accommoderen’. Hart van
het gebouw is een ‘iconische ruimte’, centraal gelegen tussen film- en tentoonstellingszalen. De abstracte blok-vorm
refereert aan de historische binnenstad en verkort visueel de
afstand tot de Rijn. Tegelijkertijd maakt het gebouw zich los
van de omringende stad en vormt ‘een wolk van verbeelding’.

‘Een ouderwetse architectuuravond bij CASA, dat is een tijd
geleden’, zo luidde een van de reacties achteraf. Het was echter bovenal een unieke avond omdat het ongebruikelijk is dat
plannen zó voor publiek gepresenteerd worden. Uit de massale belangstelling, enthousiaste reacties en de spin-off op
internet bleek dat hier zeker behoefte aan is!
Naschrift
Na de gemeenteraadsverkiezingen is besloten om af te zien
van de bouw van ArtA. Het ontwerp van NL Architects werd
uiteindelijk alsnog gekozen tot winnaar.
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In het belang
van de stad
ADVIEZEN TEGEN POLITIEKE
KORTADEMIGHEID
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Het begint een lokale traditie te worden: in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gooien enkele partijen het roer radicaal om waardoor stedelijke ontwikkelingen in het slop raken. De perikelen rondom ArtA zijn tekenend: tot voor kort kon de
nieuwbouw van filmhuis en museum op een meerderheid rekenen, maar inmiddels is
de toekomst van dit project hoogst onzeker geworden. De geschiedenis lijkt zich te
herhalen: bij de vorige verkiezingen werd immers de haven begraven. Op 18 maart, aan
de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, organiseerde CASA in samenwerking met Dagblad de Gelderlander en het DTO-Transitieteam een bijeenkomst om de
complexe verhouding tussen gemeentepolitiek en stedelijke ontwikkeling in Arnhem
te doorbreken.

Nieuwe Zakelijkheid
Is er nog hoop voor Arnhems zuidelijke binnenstad? Na meer
dan een kwart eeuw plannenmakerij is er met uitzondering
van Rozet nagenoeg niets van de grond gekomen. Christiaan
Holland, vanuit het DTO-Transitieteam een van de initiatiefnemers van de avond, legde de verantwoordelijkheid daarvoor bij de politiek. Stedenbouwkundige ingrepen vergen
nu eenmaal veel tijd en staan daarmee in schril contrast met
de ‘kortademigheid’ van de politiek (‘vandaag wat roepen en
morgen weer iets anders’). Omdat politici niet verder kijken
dan vier jaar, pleit Holland voor meer meritocratie in de vorm
van een ‘zakencollege’. Projecten als Rijnboog zouden moeten worden begeleid en bewaakt door een commissie van wijzen, die bestaat uit onpartijdige professionals.

belang ondergeschikt te maken aan het belang van een ander
of het algemeen belang. Het ging de afgelopen jaren de goede
kant op tot vlak voor de verkiezingen. Zoek de samenwerking,
verbind je met elkaar en ga uit van een gezamenlijk belang:
niemand kan het alleen’.
Feestaardvarken
Wat samenwerking de stad kan brengen bleek afgelopen zomer met de onthulling van het Feestaardvarken, het cadeau
van het jubilerende Burgers’ Zoo aan de stad. Directeur Alex
van Hooff, die een replica ervan in de Stadsmaquette kwam
plakken, vatte het project samen: ‘we zijn trots op Arnhem
en wilden de verbondenheid concreet maken. Het is in een
waanzinnig korte tijd gerealiseerd dankzij allerlei idioten die
allemaal de stad een warm hart toedragen – ook ambtenarij
en politiek’.

Rudolf Steiner
‘Stabiliteit van bestuur, visie en daadkracht’ zijn essentieel wil
Arnhem zijn positie als creatieve en ondernemende stad behouden, zo luidde de mantra van de avond. Wolter de Bes van
Café Caspar in Klarendal stelde de gemeente Volkhuisvesting
Arnhem tot voorbeeld als een ‘betrouwbare huisbaas’ waardoor je als ondernemer investeringen durft te doen. Cultureel
producent Sophie Schijf had een dergelijke boodschap: Rudolf Steiner merkte tijdens een bezoek aan Arnhem in 1924
al op dat de stad bruist(e) van de energie, maar dat er niks
echt van de grond komt. Zodra iets naar een hoger plan wordt
getrokken, zoals de MoBA, stort het al gauw weer in elkaar.
Arnhem wil wat graag een culturele modestad zijn, maar dan
moet de politiek daar ook voor 100 procent achter staan.

Ons politieke
stelsel is verworden
tot een ‘plofkipdemocratie’

Plofkip-democratie
Doorzettingsvermogen, daar gaat het om. Daarbij dienen politici ook hun democratische verantwoordelijkheid te nemen.
Referenda en burgerparticipatie ondermijnen eigenlijk alleen
maar de politieke legitimiteit, aldus sociaal geograaf Martijn
Duineveld. Ons politieke stelsel is zo verworden tot een ‘plofkip-democratie’; politici moeten keuzes durven maken en
daaraan vasthouden, ook als die niet populair zijn. Daarnaast
dienen zij elkaar vooral iets te gunnen. Gerrit Breeman, directeur van Volkshuisvesting Arnhem, gelooft heilig in de kracht
van ‘vitale coalities’, die gebaseerd zijn op vertrouwen, respect
en gelijkwaardigheid. ‘Daarmee ben je ook bereid om je eigen
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20x20!
20x20! heeft zich in de afgelopen jaren
ontwikkeld tot een van de culturele hoogtepunten van Arnhem. Donderdag 20 maart
presenteerden in totaal tien architecten,
ontwerpers en kunstenaars van naam en faam
zich voor een afgeladen Showroom Arnhem om
binnen de formule van twintig beelden maal
twintig seconden het publiek te inspireren en te verwonderen. Met het thema ACTIVISM/ESCAPISM sloot deze editie aan bij
het Facing Pages Festival, dat kort daarop
van start ging. Hoe zien we deze verschillende houdingen terug in het werk van
architecten, kunstenaars en ontwerpers?
Met Tjeerd Haccou (Space&Matter), Massoud
Hassani, Femke Herregraven (Bitcaves),
Patricia Kaersenhout, Ted Noten (Atelier
Ted Noten), Erik Odijk, Geert de Rooy en
Hans Demoed (The People of the Labyrinths),
Melle Smets, Dré Wapenaar en Facing Pages
(O.K. Parking).
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Femke Herregraven

Massoud Hassani

Erik Odijk

Melle Smets

Patricia Kaersenhout

Hans Demoed en Geert de Rooy

William van der Giessen
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Dre Wapenaar

Ted Noten

Tjeerd Haccou

Arnhem heeft een traditie van ruim twee eeuwen op het gebied van kunstonderwijs. In die tijd is de oude Teekenschool uitgedijd tot ArtEZ Arnhem, met
zustervestigingen in Enschede en Zwolle ’s lands grootste kunstonderwijsinstituut én een gegeven in de stad. De recente plannen om mogelijk ‘Arnhemse’ opleidingen naar Enschede of Zwolle te verhuizen zorgen dan ook
voor commotie. Aanleiding voor CASA om op 8 april de relatie tussen de
academie en de stad te onderzoeken.

ArthEM

DE LAT-RELATIE TUSSEN ACADEMIE EN STAD

Edwin Verdurmen en Charlotte Bik (ArtEZ)
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Is Arnhem een
springplank of
een warm bad?

Creatieve stad?
Feitelijk is deze volgens CASA’s fact-checker Steve Swiggers
tamelijk eenzijdig. Arnhem vaart er wel bij. De aanwezigheid
van ArtEZ draagt in hoge mate bij aan het gewenste imago
van creatieve stad en studenten vormen een economische
factor van belang. Daarentegen ligt de academie niet alleen
fysiek in de luwte, de studenten, die door Swiggers zijn bevraagd, geven zelf aan weinig met de stad te hebben. Voor hen
is locatie minder belangrijk dan een eigen netwerk. Arnhem
kent genoeg rafelranden waarin creatieve biotopen zo goed
gedijen, maar de infrastructuur en productieplekken ontbreken, evenals een duidelijke visie vanuit de gemeente. ‘Is Arnhem een springplank of een warm bad?’, zo vroeg Swiggers
zich tenslotte af. Het antwoord liet zich raden.

de Mediatheek naar het centrum te verplaatsen. ArtEZ als
kennisinstituut moet ‘meer sexy en zichtbaar worden, met
een koffiecorner, flex-plekken en toegankelijk voor publiek’.
Ontmoeting en de uitwisseling van ideeën staan ook centraal
in Coehoorn, het gebied dat strategisch is gelegen tussen
de academie, de binnenstad en het centraal station. Paul de
Bruijn, trekker van Coehoorn Centraal, heeft de HAN al weten te verleiden en is in gesprek met ArtEZ Arnhem om daar
ook actief te worden. Daarnaast leent het Modekwartier Klarendal zich voor verdere verdieping van de relatie tussen academie en stad. De uitdaging ligt er volgens architect Frank
Pörtzgen in om de daar aanwezige creatieve industrie te koppelen aan de traditionele Arnhemse industrie als AKZO. Dat
zou bijvoorbeeld kunnen resulteren in een verflab. Hij heeft
daarvoor een plan gemaakt.
Tot slot meldde wethouder Luuk van Geffen dat er in navolging van Enschede ook een convenant tussen ArtEZ en de
gemeente Arnhem in de maak is. Kortom: langzamerhand
lijken academie en stad de stap te nemen van LAT-relatie tot
innig samenwonen.

Sjaak Hullekes

Het merendeel van de circa driehonderd studenten die jaarlijks afstuderen mag dan vertrekken, een vijfde blijft – vaak
‘per ongeluk’, maar ook veelal bewust. ‘Arnhem is een fijne werkstad, het Rotterdam van het Oosten’, aldus Floris
Schoonderbeek. Dat legt de stad geen windeieren; mede
dankzij de bedrijven en initiatieven van ArtEZ’ alumni als
Schoonderbeek, Sjaak Hullekes, Ho!Mulder en Willeke van
Ravenhorst zit Arnhem wat betreft creatieve industrie – zeker qua vormgeving – aan de top. Er moet nog wel aan de
knoppen gedraaid worden om het creatieve klimaat verder
te verbeteren, maar er liggen in Arnhem ook veel kansen, zo
concludeerden de aanwezige alumni. In de woorden van Roy
van Dalm: ‘Arnhem is een tuin met veel ingrediënten, maar er
moeten ook plekken zijn waar gekookt wordt’.
Potentiële hotspots
Potentiële plekken zijn er genoeg. Architect Peter Groot
van het Departement Tijdelijke Ordening pleitte ervoor om
– analoog aan China – economische vrijzones voor de creatieve industrie aan te wijzen zodat het aantrekkelijker wordt
voor alumni om zich hier blijvend te vestigen. Het Gele Rijdersplein en het Rijnbooggebied zouden zo een nieuw leven
kunnen krijgen. Er liggen meer mogelijkheden om de relatie
tussen academie en stad te verstevigen. Charlotte Bik, directeur van ArtEZ Art & Design in Arnhem, droomt ervan om

Willeke van Ravenhorst
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ArthEM
Steve Swiggers

Wat is de betekenis van ArtEZ voor Arnhem en vice
versa? Profiteert de stad wel voldoende van het
talent dat aanwezig is en heeft de stad het instituut en haar studenten wel voldoende te bieden?
ArtEZ is de grootste kunsthogeschool van Nederland

en Arnhem is na koploper Amsterdam dé vestigingsplaats voor creatieve bedrijven. Dit vertaalt
zich echter niet in een dynamische interactie.
Arnhem zou veel meer moeten inzetten op de aanwezige talenten en maatregelen treffen om deze
creatieve klasse ook voor de stad te behouden. De
stad dient niet alleen ruimte te scheppen voor
ateliers en productiemilieus, maar moet ook een
interessant cultuur- en uitgaansklimaat bieden.
Het ontbreekt de gemeente momenteel aan een duidelijke visie. Een plan voor de komende jaren is
de beste garantie voor vestiging en investering.

Arnhem
3xHBO
16.000 studenten

7.4% van Arnhemse bedrijven
is creatieve kern

grafisch

Kunstonderwijs = 4% HBO
ArtEZ = grootste HBO kunstonderwijs in NL
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Vestiging van creatieve bedrijven in Nederlandse steden
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Just
Another
Day
In samenwerking met ArtEZ Studium Generale organiseerden CASA en OPA (Ontwerp Platform Arnhem)
op 14 februari Eat, Drink, Dress en Shelter. Deze
workshops waren een onderdeel van het eendaagse
festival Just Another Day. Het dagelijks leven is
volgens architect Dom Van der Laan een ritueel
dat is terug te voeren op drie essentiële materiële ‘vormen van maatschappij’: voedsel, kleding
en behuizing. Onder leiding van Nadine Sterk en
Lonny van Ryswyck (Atelier NL), Berber Soepboer
en Anne Stooker (Soepboer en Stooker) en Reinder
Bakker en Hester van Dijk (Overtreders W) experimenteerden studenten van ArtEZ en professionals met nieuwe vormen van vaatwerk, kleding en
behuizing in Showroom Arnhem. Dit resulteerde in
een kleine pop-up tentoonstelling.

Workshop in Showroom
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Stad-ego
DRIE STEDEN STRIJDEN
OM SAMENWERKING
Hans Venhuizen

Bewoners, bezoekers, bedrijven en bollebozen; iedere stad
wil ze hebben! Daarom profileren steden zich steeds meer
om hun positie ten opzichte van anderen te versterken. Zo
ook Arnhem, Nijmegen en Wageningen. Deze drie steden
liggen op een steenworp afstand van elkaar, maar in plaats
van samen te werken, zijn zij in een verwoede competitie verwikkeld om de gunst van de vier B’s.

Arnhem-Nijmegen en Wageningen
Het Knooppunt Arnhem-Nijmegen heeft zich niet bepaald
ontwikkeld tot de dynamische stedelijke regio die planners
voor ogen hadden en is als bestuursvorm opgeheven. Arnhem
en Nijmegen blijven – zoals de tweekoppige adelaars op hun
beider stadwapens – stug de andere kant uit kijken. Ondertussen ontpopt Wageningen, comfortabel gelegen in de luwte, zich van het derde wiel aan de wagen tot een concurrent
van formaat: internationaal doet Wageningen als universiteitsstad– ondanks A Bridge too Far en de Vierdaagse – zelfs
meer bellen rinkelen dan Arnhem en Nijmegen bij elkaar. De
toekomst is juist aan samenwerkende steden, zo stelt het rap-
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Ondertussen
ontpopt
Wageningen
zich tot een
concurrent van
formaat

port van de Raad voor de Leefbaarheid en Infrastructuur. We
moeten van ‘lokale beleidsconcurrentie naar complementariteit’, maar hoe de huidige impasse te doorbreken?
Strijd der steden
In het kader van het jaarthema ‘De Coöperatieve Stad’ organiseerde CASA daarom op 6 mei STAD-EGO, een debatavond in spelvorm onder leiding van Hans Venhuizen,
gebaseerd op zijn concept-ontwikkelspel In The Making.
Tijdens deze ‘strijd der steden’ werden de spelers uitgedaagd
om elkaar af te troeven en tegelijk vanuit samenwerking een
sterke regio tot stand te brengen. Teams uit Arnhem, Nijmegen en Wageningen presenteerden zich ’s middags aan elkaar.
Deze presentaties waren vervuld van ‘onverholen trots’, maar
bij samenwerking gaat het erom je in te leven in de ander.
Daarom werden de Arnhemmers gebombardeerd tot ‘Team
Wageningen’, de Wageningers werden ‘Team Nijmegen’ en de
Nijmegenaren ‘Team Arnhem’. Zij kregen vanuit hun nieuwe
identiteit de opdracht om voorstellen tot samenwerking uit te
werken. Daarbij hadden zij naar analogie van Silicon, Health
en Food Valley ieder de keuze uit twee thematische valleien:
Smart, Snack, Recycle, Sick, Shop, Wild en War Valley representeerden de bestaande regionale kwaliteiten.

profiteren en zich in hun binnensteden voorts toeleggen op
hun eigen identiteit door middel van extreme thematisering
(Nijmegen Sport & Health, Arnhem: Mode, Art & Design en
last but not least Wageningen met Food).
Minder imago, meer samenwerking
In de daaropvolgende debatronde moesten de teams bezwaren tegen elkaars voorstellen aandragen en het eigen plan
verdedigen. Het publiek dat Bewoners, Bezoekers, Bedrijven
en Bollebozen vertegenwoordigde, vormde daarbij vanuit zijn
fictieve rol de jury. Alle voorstellen werden (weliswaar nipt)
aangenomen en daarmee verdwenen de bezwaren van het
spel-bord. Tegelijkertijd waren er ook kritische geluiden op
de visies: te weinig internationaal perspectief, teveel geredeneerd vanuit de eigen kwaliteit of juist te weinig. ‘Het is
allemaal geredeneerd vanuit ‘imago’, dat wat je zou willen zijn’,
aldus Hans Jungerius. ‘Wat is het nu al? Er is een eindeloze
lijst van kwaliteiten in deze regio. Tekenend is dat de War Valley niet door een van de teams is gekozen’. Na de afsluitende
lobbyronde eindigden Arnhem en Wageningen met één stem
verschil. In plaats van een laatste battle gooiden beide teams
de strijdbijl in de ring en kozen voor de samenwerking. ‘En
daar gaat het in feite natuurlijk om’, concludeerde Edwin Verdurmen als afsluiting van de avond.

Wilde plannen
’s Avonds presenteerden de teams in de vorm van een pitch
hun plannen. Zo deed ‘Wageningen’ onder het motto ‘Incubating Paradise’ een handreiking naar Nijmegen. Vanuit Smart
Valley en Sick Valley ligt er veel potentie op het gebied van
gezondheid: naar goed Arnhems voorbeeld zou men bottom
up een incubator moeten inrichten om de medische kennis
van Nijmegen met de toegepaste kennis op het gebied van
voedsel(industrie) en milieu met elkaar te verbinden. ‘Arnhem’ stelde aan Wageningen voor om samen een driesterrenrestaurant met een rivier-groenteboerderij te starten waarin
voedselwetenschap en fooddesign samenkomen. Daarnaast
kan ook afval uit Wageningen in Arnhem tot verpakking of
kleding worden vormgegeven. Tot slot stelde ‘Nijmegen’ vanuit Wild en Shop Valley aan Arnhem voor om tussen beide
steden een Wild-zone te creëren, waar regelvrij ondernomen
kan worden zodat beide steden daar economisch van kunnen

Thea van den Heuvel en Martin Paul Neys
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Ons interieur is de afgelopen decennia steeds modegevoeliger geworden. Waar men vroeger de uitzet uitzat vooraleer
iets te vervangen, daar propageren stylisten, trendanalisten
en goed bedoelde woonprogramma’s dat wij ons interieur om
de zoveel jaar geheel moeten vervangen om bij te blijven.
In het kader van het eerste Fashion Festival Arnhem organiseerde CASA met Ontwerp Platform Arnhem (O.P.A)
op 10 juni een avond over het modebewuste interieur met
smaakmakers uit de vakwereld van mode en (binnenhuis)
architectuur. Daarin was een hoofdrol weggelegd voor Arnhemse ontwerpen en ontwerpers als Carolien Evers (Bedtime for Bonzo) Sjaak Hullekes, Spijkers + Spijkers en The
People of the Labyrinths.

wereldberoemde merk The People of The Labyrinths runt,
heeft er steeds minder mee – althans zeker met de dwangmatige routine van ieder half jaar weer een nieuwe collectie.
Hij richt zich daarom de laatste jaren steeds meer op interieurvormgeving. De overeenkomst met mode is dat ‘het om
de mens is gemaakt’, maar ‘mode is sneller en heeft meer publiek, interieur is intiemer’. Modehuizen als Versace en Hermes begeven zich inmiddels ook op ‘zijn’ vakgebied, maar zijn
puur en alleen uit op geld. ‘Mensen kiezen daarvoor omdat ze
zekerheid willen hebben’. Demoed ziet zichzelf daarentegen
als een regisseur die een verhaal wil vertellen, toegespitst op
een persoon, de opdrachtgever. Deze is veelal puissant rijk
– Warhol, Basquiat of Hirst heeft niet iedereen boven zijn
bed hangen – en geeft hem totaal de vrije hand. Daarvoor
krijgt hij ‘een interieur dat een heel eigen gezicht heeft, maar
niet trendy is’. Hoewel ook de handtekening van The People onmiskenbaar is, zo blijkt duidelijk uit de vele voorbeelden die tijdens het gesprek met interviewster Marlies Leupen
voorbijkwamen.

Kim Jong Il
‘Ken je die anekdote over Kim Jong Il die alle mannen in
Noord-Korea hetzelfde kapsel wilde aanmeten? Wij vinden
dat belachelijk, maar kijk wat modemagazines hier doen’.
Mode. Hans Demoed, die met zijn partner Geert de Rooij het

Het modebewuste
interieur
‘OM DE MENS GEMAAKT’

Truus en Riet Spijkers
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Mode is sneller,
interieur is
intiemer

Addy de Boer en Edwin Verdurmen

Rozet
Ook Aby Steinhauser van het Amsterdamse collectief deMunnik-deJong-Steinhauser, dat samen met Evelyne Merkx
(MerkX) verantwoordelijk is voor de inrichting van Arnhems
alom bejubelde cultuurgebouw ‘Rozet’, is een regisseur, maar
het contrast met Demoed kon haast niet groter. Het ruimtelijk gegeven en het programma van eisen stonden centraal.
Bovendien leidden bepaalde wensen van de opdrachtgever(s), zoals een extra trap tussen de twee verdiepingen van
de bibliotheek, tot pittige discussies met de architecten van
Neutelings-Riedijk. Binnen die beperkte speelruimte (‘het is
meer puzzelen’) hebben Steinhauser cum suis verschillende
verblijfsruimtes gecreëerd die passen binnen het geheel. ‘Iedereen moet zich er thuis voelen’. Daarin lijken zij overigens
meer dan geslaagd gezien het feit dat Rozet zich binnen korte
tijd heeft ontpopt tot hotspot.

aanwezige ontwerpers uit om een bijdrage te leveren aan de
kastenwand in Rozet. Daarop werd positief gereageerd, maar
dan wel liefst met een zo ruim mogelijk budget. Heeft dat
invloed op de kwaliteit? ‘Ja, grapte Demoed, want bij de één
kun je wel een Warhol hangen en bij de ander niet.

Modez
Vrijheid én beperking, publiek én privé, dat waren juist de
uitdagingen waarvoor verschillende vormgevers van het Arnhemse Modehotel Modez kwamen te staan. De architect
speelde qua interieur vooral een ondersteunende rol; ‘het
gaat erom vooral ruimte te laten’, aldus Addy de Boer van
Nexit Architecten. Hij werkte hierin samen met Piet Paris
die als ‘curator’ verschillende modevormgevers vroeg een kamer in te richten. Dat was woekeren met zowel ruimte als
budgetten, maar tegelijkertijd werden zij binnen die beperkingen en een gegeven thema vrijgelaten. Zo breide Carolien
Evers (Bedtime for Bonzo) een ‘blokhut boven Klarendal’ en
past de kamer van Truus en Riet Spijkers naadloos binnen de
SIS-collectie.
Tijdens de afsluitende discussie rond de vraag of het van meerwaarde is dat modeontwerpers zich met interieurs bezighouden, kwam vooral het verschil tussen de modeontwerper en
interieurarchitect naar voren. Interieurarchitecten verbeelden de identiteit van de opdrachtgever en modeontwerpers
meer hun eigen identiteit, zo vatte een van de aanwezigen
in de zaal het samen. Niet iedereen kon zich daar direct in
vinden, maar wel dat samenwerking tussen beide disciplines
een meerwaarde oplevert. Steinhauser nodigde daarop alle

Moderator Marlies Leupen en enkele sprekers

Hans Demoed
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Heuvelinkprijs
2014
ROZET WORDT
GEROEMD ALS EEN
GESAMTKUNSTWERK

Tijdens De Nacht van de Architectuur op 12 juni werd de tweejaarlijkse Heuvelinkprijs uitgereikt, de Arnhemse architectuurprijs voor het beste nieuwe
gebouw. Rozet, ontworpen door Neutelings Riedijk Architecten in opdracht
van de Gemeente Arnhem werd unaniem uitgeroepen tot winnaar van de
vakjuryprijs. Het gebouw, dat kort geleden ook al de landelijke BNA-Prijs
voor het Beste Gebouw in de wacht sleepte, wordt in het juryrapport geroemd als een ‘Gesamtkunstwerk’: ‘Alle aspecten van het ontwerp- en bouwproces lijken optimaal verlopen. Hier straalt niet alleen ambitie en vakmanschap uit, maar ook – verdiend – geluk’. Rozet heeft niet alleen ‘een enorme
stedenbouwkundige meerwaarde voor zijn directe omgeving, maar is ook van
grote betekenis voor de hele stad. Het staat in de traditie van Arnhemse iconen als het Huis der Provincie en het Stadhuis’. De publieksprijs werd overtuigend gewonnen door Bloemenkiosk ‘De Stek’, een ontwerp van de Arnhemse interieurarchitect Kees Marcelis in opdracht van de familie Sanders.
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Het Mariëndaal
Centre of Excellence
is een technologisch
gebouw met een
ambachtelijke
uitwerking

Juryrapport Heuvelinkprijs 2014
De Heuvelinkprijs, de tweejaarlijkse Arnhemse architectuurprijs voor het beste nieuwe gebouw, is in de jaren negentig
door de gemeente Arnhem en dagblad De Gelderlander in
het leven geroepen om lokale architectuur alsook de interesse daarvoor te stimuleren. Vandaar dat de Heuvelinkprijs,
die sinds 2008 wordt georganiseerd door Arnhems architectuurcentrum CASA, bestaat uit een vakjuryprijs én een
publieksprijs. Voor deze editie konden projecten worden
voorgedragen die in de periode 2012-2013 zijn opgeleverd.
Anders dan voorgaande jaren is ditmaal geen onderscheid gemaakt tussen woning- en utiliteitsbouw. Uit een longlist van
in totaal achttien genomineerden heeft een deskundige jury,
bestaande uit architect Eric Frijters (Fabric), landschapsarchitect Sylvia Karres (Karres en Brands Landschapsarchitecten) en architect Marten Wassmann (Benthem Crouwel
Architects), een zestal projecten geselecteerd.
De finalisten van de Heuvelinkprijs 2014 waren (in alfabetische volgorde):
- Mariëndaal Centre of Excellence, ontworpen door GroupA
in opdracht van BGB Ontwikkeling, een samenwerking van
Giesbers en BAM.
- MFA Klarendal, ontworpen door De Zwarte Hond in opdracht van de Gemeente Arnhem.
- Hotel Modez, ontworpen door Nexit Architecten in opdracht van Volkshuisvesting Arnhem.

- Rozet, ontworpen door Neutelings Riedijk Architecten in
opdracht van de Gemeente Arnhem.
- De Stek, ontworpen door Studio Kees Marcelis in opdracht
van de familie Sanders.
- Zwaluwpark, ontworpen door Mecanoo in opdracht van
Proper Stok Group BV.
Deze zes projecten zijn op 7 mei j.l. bezocht en beoordeeld
aan de hand van de volgende criteria:
1. Kwaliteit van het opdrachtgeverschap
2. Stedenbouwkundige en/of landschappelijke inpassing
3. Meerwaarde voor en uitstraling naar de omgeving
4. Kwaliteit van de massaopbouw
5. Kwaliteit van de gevelcompositie
6. Ruimtelijke kwaliteit van het interieur/exterieur
7. Kwaliteit van de toegepaste materialen en kleuren
8. Kwaliteit van de detaillering
9. Organisatie van het programma
De jury was zeer aangenaam verrast door de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de inzendingen, die de afgelopen twee
jaar – ondanks de voortdurende crisis – in Arnhem gerealiseerd zijn. De zes finalisten zijn stuk voor stuk architectonisch
onderscheidend en terecht op de shortlist gekomen. Tijdens
het juryberaad werd echter unaniem geconstateerd dat er
één boven de anderen uitsteekt.
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Een voorbeeld van de
geslaagde integratie
van een grootschalig
woonproject in zijn
landschappelijke
setting

Mariendaal Centre of Excellence Het Mariëndaal Centre of
Excellence is een technologisch gebouw met een ambachtelijke uitwerking. Deze is in vele opzichten zorgvuldig voltrokken. Het concept – een massa op pilotis, die al zwevend opgaat in het landschap – is een duidelijk en valide uitgangspunt
voor het ontwerp. De vormgeving van het opgetilde volume
heeft naar het oordeel van de jury echter geleid tot een enigszins massief geheel, dat ondanks de grotendeels transparante
plint, vrij gesloten blijft. In het plan zijn kansen blijven liggen,
zoals de ruimtelijke relatie tussen de binnenhof en het omringende parklandschap. Die wens is er wel gezien de uitgebreide
landschapsstudie die er is gemaakt.
Zwaluwpark Het woningbouwproject Zwaluwpark is zowel
qua landschappelijke ingreep als in stedenbouwkundige opzet een geslaagd project; de natuurlijke kom is door aanvullende modellering met hoogteverschillen verrijkt en als het
ware met bouwvolumes subtiel gemeubileerd. De jury plaatst
echter kanttekeningen bij de uitwerking van de twee woonblokken. Het appartementencomplex is naar haar mening
wat rigide en zodoende te urbaan voor de plek. Ook waren
er vragen bij de technische duurzaamheid van de laagbouw
en de privacy-gevoeligheid van beide blokken. Maar al met al
een prima plan: een voorbeeld van de geslaagde integratie van
een grootschalig woonproject in zijn landschappelijke setting.
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Met een trappenhuis
als taille zit het bijna
als een modestuk in
elkaar
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Hotel Modez Hotel Modez is een vrolijk gebouw, dat optimisme uitstraalt. Met een trappenhuis als taille zit het bijna
als een modestuk in elkaar. Er zitten veel authentieke en leuke
ideeën in, maar dat zijn er volgens de jury wellicht te veel per
vierkante meter. Hier wreekt zich ogenschijnlijk dat van de
architect verlangd is om het hotel zo flexibel te ontwerpen,
dat het ook nog ooit dienst zou moeten kunnen doen als studentenhuisvesting. Dit heeft een aantal uitgesproken, maar
ook merkwaardige keuzes tot gevolg gehad, die de eenheid en
vanzelfsprekendheid van het geheel hebben aangetast. Modez is echter door het mode-ruimte-concept een ware belevenis en heeft ontegenzeggelijk een grote meerwaarde voor
Klarendal en Arnhem als modestad!

MFA Klarendal De multifunctionele accommodatie (MFA)
Klarendal is een bijzonder stoer en expressief gebouw, dat
zich subtiel schikt in het ensemble van de bestaande kazernegebouwen. Het doet denken aan een klassiek schoolgebouw,
maar dan in een meer eigentijdse jas. De jury heeft enige
kritische kanttekeningen bij het interieur en de organisatie
van het programma. Zij wil echter haar bijzondere waardering uitspreken voor de stedenbouwkundige aspecten van het
ontwerp, de architectonische kracht, de hoogstaande detaillering en technische uitvoering, maar ook de ambitie om een
duurzaam gebouw te realiseren. Het zal – dankzij de interne
flexibiliteit – nog voor een lange tijd waarde aan de wijk toevoegen.

Het doet denken
aan een klassiek
schoolgebouw, maar
dan in een meer
eigentijdse jas
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Deze kiosk vormt
een grote kwaliteitsimpuls voor de
Jansplaats
Bloemenkiosk De Stek Bloemenkiosk De Stek is een uitzondering tussen de andere finalisten – in feite is dit meer
een stadsmeubel dan een gebouw. Als omhulsel voor een
bestaande elektriciteitskast en vanwege zijn letterlijke en figuurlijke uitstraling vormt deze kiosk echter een grote kwaliteitsimpuls voor de Jansplaats. De eenduidige hoofdvorm
verenigt alle functionele eisen van het verkooppaviljoen en
zorgt tegelijkertijd voor een opwaardering van zijn omgeving.
De jury wil haar bijzondere waardering uitspreken dat een
dergelijke kwaliteitsvolle interventie in het openbaar gebied
heeft plaatsgevonden. Een compliment aan de architect,
die ook bureaucratische tegenwind heeft weerstaan, maar
bovenal aan de particuliere opdrachtgever, die hiermee een
voorbeeld stelt!

Rozet Rozet is vergeleken met de andere finalisten van een
andere orde, een klasse apart. Dit gebouw gaat voorbij aan
mooi of lelijk: het scoort op alle fronten. Ook zonder het ruime budget was dit een uitzonderlijk gebouw geworden. De
opdrachtgever en gebruikers hebben uitputtend nagedacht
over wat ze met het gebouw wilden. De ontwerpers hebben
de opgave vervolgens vertaald naar een heel ruimtelijk, fijn en
verfijnd ontwerp dat ondanks – of juist dankzij – de benauwde kavel van alle kanten klopt. Het uiteindelijke gebouw is
bovendien technisch zeer hoogwaardig uitgevoerd. Kortom:
alle aspecten van het ontwerp- en bouwproces lijken optimaal
verlopen. Hier straalt niet alleen ambitie en vakmanschap uit,
maar ook – verdiend – geluk. Rozet is een magneet voor mensen. De trappartij, oftewel ‘binnenstraat’, werkt in de praktijk
ook daadwerkelijk als straat, de architectuur nodigt uit om
op verkenning te gaan. Ook het daglicht is op een prachtige wijze in de architectuur verwerkt zoals aan het einde van
de hoofdstraat en in de bibliotheek waarin het diffuse licht
de ritmiek van de zaal versterkt. Dag- en kunstlichtontwerp,
meubilering, materiaalkeuzes, alles gaat hand in hand; het is
een Gesamtkunstwerk!

Edwin Verdurmen en jurylid Marten Wassmann

Winnaar publieksprijs:

Winnaar Heuvelinkprijs 2014:

Langs de interne route zijn de functies op een interessante
manier met elkaar verweven waardoor het echt één gebouw
is gebleven. Het Erfgoedcentrum doet nog niet helemaal gelijkwaardig mee, maar deze ruimte valt hopelijk op zijn plaats
zodra de verbinding met de Historische Kelders wordt geopend. Daarmee zou Rozet nóg een bijzonder nieuw perspectief op de omliggende stad bieden.
Rozet heeft echter niet alleen een enorme stedenbouwkundige meerwaarde voor zijn directe omgeving, maar is ook van
grote betekenis voor de hele stad. Het staat in de traditie van
Arnhemse iconen als het Huis der Provincie en het Stadhuis.
Van buiten Arnhem wordt met jaloerse ogen naar Rozet gekeken. Zou dit een van de laatste monumentale publieke cultuurgebouwen zijn?
Het is betreurenswaardig dat Rozets tweeling, ArtA, niet
wordt gerealiseerd, dat was de stap naar de Rijn geweest, die
met Rozet is ingezet.
Rozet is volgens de vakjury de winnaar van de Heuvelinkprijs
2014!

De eilanden

EEN VISIE VOOR STADSBLOKKEN-MEINERSWIJK

Onder grote publieke belangstelling – een gemêleerd gezelschap van architecten, politici, ambtenaren, natuurliefhebbers en bewoners – presenteerden conceptontwikkelaar
Frank Donders (FDP) en landschapsarchitect Harro de Jong
(Buro Harro) op 17 juni in Showroom Arnhem een nieuwe
visie voor Stadsblokken-Meinerswijk. De stad krijgt hiermee
een aanbod voorgeschoteld dat de impasse tussen gemeente en grondeigenaar (voorheen Phanos) kan doorbreken.
CASA had met deze avond de primeur!

Phanos wist te overtuigen om niet in te zetten op een plan
dat het meeste geld oplevert, maar om op zoek te gaan naar
draagvlak in de stad. Donders kreeg vervolgens de opdracht
om in deze lijn een alternatief te bedenken. Hij trok vervolgens Harro de Jong aan voor het ontwerp en samen ontwikkelden zij een nieuw plan binnen de kaders van de gemeentelijke gebiedsvisie. Het resultaat ‘De Eilanden’ is een mogelijke
uitwerking van de gemeentelijke gebiedsvisie, zo benadrukte
Donders. ‘Dit is het voorstel van de curator aan de stad, als
de stad dit accepteert zullen alle gronden in Meinerswijk van
voorheen Phanos (ruim de helft van het gebied) om niet aan
de stad worden overgedragen’.

Stadsblokken-Meinerswijk, de afgelopen decennia zijn er
tientallen grootstedelijke plannen en urbane dromen op dit
ruige stuk Arnhem geprojecteerd. Laatste is het omstreden
ontwerp dat ontwikkelaar en grondeigenaar Phanos nog in
2007 presenteerde: op Stadsblokken en een gedeelte van
Meinerswijk zou een centrumwijk verrijzen met de omvang
van de binnenstad. Tegelijkertijd wees een participatieproces
onder leiding van de gemeente uit dat het gehele gebied juist
een groene invulling moest krijgen, een uitkomst die in 2012
werd vastgelegd in de gemeentelijke gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk. Een patstelling was geboren.
Phanos failliet
Na een jarenlang conflict kondigden de gemeente en de curator van het inmiddels failliete Phanos onlangs aan de strijdbijl
te begraven en samen te werken. Dit is mede de verdienste
van conceptontwikkelaar Frank Donders die de curator van

Impressie van ‘De Eilanden’ in vogelvlucht
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De wilde
achtertuin van
Arnhem mag nog
best ietsje wilder

Impressie van ‘De Eilanden’

Nieuwe plannen
Uitgangspunt is ‘dat wat er al is’ te verbeteren: ‘de wilde achtertuin van Arnhem mag nog best ietsje wilder’, aldus Harro
de Jong, die een buitengewoon enthousiast verhaal hield. Het
natuurgebied wordt vergroot door alle andere activiteiten te
concentreren op twee ‘eilanden’: Stadsblokken en het industriegebied Meinerswijk. Laatstgenoemde wordt getransformeerd tot een bijzonder landschappelijk wooneiland – letterlijk door de nabijgelegen Plas van Bruil te vergroten tot
rivierarm. Bijkomend voordeel hiervan is dat deze nevengeul
extra ruimte aan de rivier biedt en dat de Groene rivier minder intensief beheerd hoeft te worden met alle ecologische
winst van dien. De havens en het festivalterrein op Stadsblokken worden – met respect voor het groen en de industriële
relicten – op passende manier heringericht om cultuur, sport
en recreatie beter te faciliteren en wel zo, dat het terrein het
hele jaar door bruikbaar is. Daarbij moet je denken aan een
drijvend zwembad met de scheepshelling als tribune, een
jachthaven, hardloopbanen en vaste BBQ-plekken. De entree van het gebied wordt verbeterd door een ontsluitingsgebouw tegen de Mandelabrug, waarin mogelijk culturele functies ondergebracht kunnen worden. Bovendien wordt er een
pontje voorgesteld. ‘Met dit plan denken we dat Arnhem dan
ook echt een relatie met de rivier aangaat. Niet langer een
teen in het water, maar een sprong er middenin’.

Discussie
Er volgde een daverend applaus en dat was niet alleen vanwege De Jongs aanstekelijke enthousiasme. De reacties op
de presentatie waren buitengewoon positief; op de vraag ‘wie
vindt dit een goed plan?’ reageerde bijna de hele zaal instemmend. Natuurlijk waren er ook vragen en opmerkingen. Met
name de hoeveelheid infrastructuur en de omvang van de
bebouwing baarden zorgen. ‘U heeft het over woningen die
te gast zijn in het landschap, maar gasten gaan weer weg en
woningen blijven staan’, zo vatte een bezoekster haar vrees
samen. Donders en De Jong benadrukten dat de hoeveelheid
infrastructuur en bebouwing overeenkomt met de gebiedsvisie van de gemeente, de kwaliteit van het gebied staat voorop.
Het voordeel van dit plan is dat het gefaseerd kan worden gerealiseerd. Wanneer is de curator van Phanos zo tevreden dat
hij het gebied uit handen geeft? ‘Als dit waarheid wordt is dat
part of the deal’, aldus Donders. Arnhem kan een slag slaan
zoals eind negentiende eeuw met de aankoop Sonsbeek. ‘Dat
park was al klaar’, constateerde Jeroen Glissenaar ‘het knappe
aan dit plan is dat wat er al is wordt opgepoetst’.
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Arnhem is wereldberoemd dankzij de Slag om de Rijnbrug, maar de stad doet daar vooralsnog bar weinig mee.
Terwijl Oosterbeek ieder najaar maroon kleurt en met
Museum Hartenstein en de Airborne-wandeltocht duizenden bezoekers trekt, is bij De Brug nog geen kop koffie te krijgen. Op dit gebied heeft Arnhem een wereld
te winnen. Daarom organiseerde CASA in aanloop naar
de zeventigste Airborne herdenking en Open Monumentendag – met dit jaar als thema ‘Op reis’ – een discussieavond over slagveldtoerisme in de stad.

A Bridge
So Close
KANSEN VOOR LOKAAL
BEVRIJDINGSTOERISME

Labyrint & Liberation Route
Als je googled op Slag om Arnhem krijg je meer dan een miljoen hits, een voorbode van de veelheid aan plaquettes en
informatieborden in en rondom de stad met als epicentrum
de brug. Het merendeel is geschonken via particuliere initiatieven waaronder OLAT, de ‘Ollandse Lange Afstands-Tippelaars’ uit St.-Oedenrode. Dan zijn er nog allerlei routes
met hun eigen herkenningstekens. Kortom een explosie aan
uitingen met chaos tot gevolg. ‘Het zou goed zijn er een keer
de bezem doorheen te halen en tot meer eenduidigheid te
komen’, aldus Hans Jungerius (Stichting Verborgen Land-

schap) die door CASA gevraagd was ‘het slagveld te verkennen’. We kunnen wat dat betreft veel leren van Normandië
dat jaarlijks vijf miljoen bezoekers trekt. Samenwerking is daar
de sleutel tot succes, vertelde Victoria van Krieken, directeur
van de Liberation Route Europe, die verschillende initiatieven en organisaties verbindt en vermarkt. Deze is ontstaan in
het Airborne Museum (waar een stagiair de genoemde wildgroei constateerde) en uitgegroeid tot een organisatie met
inmiddels honderd luisterkeien in vier provincies en samenwerkingsverbanden met onder andere België, Duitsland, Engeland, Canada, de V.S. en Polen. ‘De Slag om Arnhem ge-
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We kunnen
veel leren van
Normandië

niet internationaal veel bekendheid en er is ontegenzeggelijk
een markt voor, maar er is weinig aanbod aan programma en
activiteiten. Naarmate de oorlog verder weg komt te liggen
neemt de belangstelling alleen maar toe’.

ning. Elfrink: ‘Het gebouw is daar weliswaar neergezet als
horecagelegenheid, maar natuurlijk is het gemaakt voor een
informatiecentrum over de Slag om Arnhem’. Het ligt gunstig aan de Rijnkade nabij de aanlegplaatsen van de witte vloot
en moet ook een impuls aan de zuidelijke binnenstad geven.
Terwijl iedereen in de zaal deze professionaliseringsslag toejuichte had Willem Bijleveld, de directeur van het Nederlands
Openluchtmuseum, daar als zelfverklaard buitenstaander
nog wel enige kanttekeningen bij. ‘Je ziet een versnipperd
beeld hier. Er is in Normandië de afgelopen jaren structureel
gebouwd aan een product. De naam van Nijmegen of Eindhoven heb ik echter vanavond niet horen niet gevallen. Als je
het slagveldtoerisme serieus wil nemen, moet je uitbouwen
langs de lijn van de Liberation Route. Pas dan kun je bezoekers
en touroperators ook meerdaagse arrangementen bieden.

Edwin Verdumren

Airborne & Eusebius
Jan Hovers, directeur van het Airborne Museum in Oosterbeek, heeft dezelfde ervaring: ‘zijn’ Hartenstein trekt,
samen met het bezoekerscentrum bij de Frostbrug dat door
het museum geëxploiteerd wordt, zo’n 100.000 bezoekers
per jaar. Het museum is ontstaan in 1949 als burgerinitiatief
omdat er behoefte was aan een ontmoetingsplek en een plek
om te herdenken. ‘De locatie [Hartenstein] is nummer 1 in
onze collectie. Je moet vanuit authentieke locaties het hele
verhaal vertellen’. Het recente initiatief om in de Arnhemse Eusebiustoren een expositie over de evacuatie, de terugkeer en de wederopbouw in te richten past in deze lijn. Deze
tentoonstelling vanuit het perspectief van de bevolking sluit
bovendien aan bij de wens dat de Eusebius weer een centrale plek voor de Arnhemmers wordt, aldus Hans Winters
van de Stichting Eusebiuskerk. Hovers: ‘De Brug is de icoon
van de Slag om Arnhem, de Eusebiustoren symbool van de
veerkracht van de bevolking en de regio, zo komen we samen
met het Museum in Oosterbeek en het informatiecentrum
Driel-Polen tot een keten. Het huwelijk met de Eusebius was
essentieel in de totstandkoming daarvan’.
Primeur: Nieuw informatiecentrum
Het college neemt ondertussen ook stappen. Wethouder
Gerrie Elfrink kwam met een primeur: er komt een nieuw
informatiecentrum bij de Frostbrug in het gebouwtje waar
restaurant Humphrey’s nu gevestigd is. Het huidige informatiecentrum in het gebouw van Volkshuisvesting voldoet niet
meer. ‘Het is dé plek, maar heeft wel zo zijn beperkingen’,
constateerde gespreksleider Edwin Verdurmen eerder. Gerrit
Breeman, directeur Volkshuisvesting Arnhem, beaamde dat.
‘We wilden gewoon beginnen en we hadden bovendien niet
verwacht dat er zoveel belangstelling zou zijn’. De verwachte
vijfduizend bezoekers worden sinds de opening in 2007 ver
overtroffen; het zijn er drie keer zoveel. Humphrey’s leent
zich als geen ander voor een volwaardige toeristenvoorzie-

Hans Winters (Stichting Eusebiuskerk)
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Arnhemse
Nieuwe
Dankzij de academie bruist Arnhem van jong
creatief talent. CASA, O.P.A en Beeldende Kunst
Arnhem bieden onder het motto Arnhemse Nieuwe
jaarlijks een selectie van vers afgestudeerde studenten het podium. Op 18 september vond
de negende editie plaats van dit event. Een
achttal studenten van de Bachelor Fine Art,
Fashion, Product, Graphic & Interaction Design,
alsook van de Master Bouwkunst presenteerden
op 18 september hun werk, visie en toekomstdromen. De Arnhemse Nieuwen van deze negende
editie waren Stan de Natris (Graphic Design),
Doeke Wartena (Interaction Design), Ingrid
Verweijen (Fine Art), Carlijn Voorneveld (Fine
Art), Wieke Sinnige (Fashion Design), Karin Vlug
(Fashion Design), Tessa Groenewoud (Product
Design) en Gerald Mulder (ArtEZ Academie van
Bouwkunst). Deze nieuwe lichting was geselecteerd door een deskundige jury bestaande uit
Peter Groot (Hoogte Twee Architecten), Hans
Walraven (Beeldend Kunstenaar), Dick van Hoff
(Product Ontwerper), Jaap Kroneman (Beeldend
Kunstenaar), Joris Malta (Catalogtree), Danielle
Wanders (Het Praktijkbureau) en Caroline Evers
(Bedtime for Bonzo).

Ingrid Verwijen
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Doeke Wartena

Gerard Mulder

Wieke Sinnige

Karin Vlug

Carlijn Voorneveld
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Stan de Natris

Nieuwe architectuur
voor de Arnhemse
cultuur
NIEUWBOUW & RENOVATIE VAN
DE CULTURELE INSTELLINGEN

Arnhems reputatie als culturele hoofdstad van het oosten
mag dan volgens velen op de tocht staan, ondertussen wordt
er flink geïnvesteerd in cultuurgebouwen. CASA organiseerde op dinsdag 7 oktober een avond over deze actuele ontwikkelingen. Naast een toelichting op de verschillende lopende projecten stond de vraag centraal hoe in te spelen op
de huidige veranderingen binnen de kunsten en de beleving
daarvan.
Nieuwbouw Musis
Bezuinigingen op kunst en cultuur, de perikelen rondom
MoBA en het afblazen van ArtA bepaalden de afgelopen tijd
het nieuws. Groot was dan ook de verbazing dat het nieuwe
college luttele maanden na de verkiezingen besloten heeft
tot renovatie en nieuwbouw van Musis Sacrum. Arnhems
muziektempel wordt uitgebreid met een nieuwe multifunctionele zaal die in de plaats komt van de huidige achterbouw
uit de jaren tachtig. Dat het menens is blijkt uit het feit dat
de architectenselectie reeds heeft plaatsgevonden Deze
plannen zijn allerminst een konijn uit de hoge hoed, aldus gemeentelijk projectleider Guus de Rijk, ze hebben ‘onder de radar gezeten’; gemeente, Musis en het Gelders Orkest waren
er al jaren mee bezig. De provincie kwam eind vorig jaar met
een substantieel bedrag waardoor deze ambitie binnen bereik
kwam, maar dan moest er wel snelheid gemaakt worden. Zomer 2015 wordt begonnen met de nieuwbouw, die volgens
planning een jaar later wordt voltooid. Medio 2017 moet de
renovatie van het monumentale gedeelte zijn afgerond. Van
Dongen-Koschuch, het bureau van Rijksbouwmeester Frits
van Dongen, heeft de selectie gewonnen met de visie om
oud- en nieuwbouw met een lage zaal te verbinden, waardoor
de eerstgenoemde meer op zichzelf komt te staan en het omliggende park beter tot zijn recht komt. Met de restauratie en
nieuwbouw worden bovenal de faciliteiten voor bezoekers en

Ruud van Meijel (Oostpool)

gebruikers eindelijk up to date. ‘We willen niet meer naar de
kunstenaar kijken maar er naast zitten’, stelde George Wiegel, directeur van het Gelders Orkest. Niet alleen de nieuwe
grote zaal moet dat faciliteren, ook het monumentale gedeelte wordt intiemer. ‘Vroeger was Musis na het Amsterdamse
Concertgebouw de mooiste concertzaal van Nederland, en
dat wordt ’ie weer’.
Pathé, Oostpool en Theater aan de Rijn
Ondertussen verrijst in rap tempo het nieuwe Pathé Arnhem
CS, dat eind 2015 moet worden opgeleverd. Deze bioscoop,
naar ontwerp van Powerhouse Company voorziet niet alleen
in meer zalen en voorzieningen, maar vormt ook een voorname schakel tussen het moderne CS en de oude binnenstad. Volgens projectarchitect Stefan Prins heeft zijn bureau
dat opgelost door een gelaagdheid van volumes, banden in
baksteen, aluminium en glas. Desalniettemin is het beoogde eindresultaat nogal fors, met name gezien vanaf de Janssingels. Als reactie op geluiden uit de zaal beaamde Prins dat:
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‘maar het wordt volgens mij heel mooi’… Aanzienlijk bescheidener qua formaat en stedenbouwkundige ingreep zijn de
twee tijdelijke repetitielokalen door Oostpool gerealiseerd
achter Huis Oostpool aan de Weerdjestraat. Repetities vonden tot voor kort verspreid over de hele stad plaats in gehuurde ruimtes. Het is een tijdelijke oplossing voor een praktisch
probleem, waarvoor al jaren plannen waren, ook op deze locatie. Daar stonden echter drie oude panden, die onlangs zijn
afgebrand en afgebroken. ‘Het is heel simpel, aldus directeur
Ruud van Meijel: twee zwarte dozen, modulair opgebouwd,
betonnen vloer, prefab wanden en een dak. Het past allemaal
net op de kavel’. Ook theaterwerkplaats Generale Oost, sinds
kort eigenaar van het Theater aan de Rijn, heeft plannen. Directeur Eve Hopkins: ‘Wat we willen - naast de renovatie van
het pand, want dat valt echt uit elkaar – is om de entree aan
het Bartokpark te leggen. Er ligt daarvoor al een ontwerp van
SBH Architecten. Zo ontstaat er rond het Feestaardvarken
met Rozet, Showroom Arnhem en wellicht Focus Filmtheater een nieuw cultureel centrum in de stad.

Eve Hopkins (Generale Oost)

de bedoeling de ligging in het groen te optimaliseren, alsook
de relatie met het centrum, station en het Coehoornkwartier
dat de potentie heeft om zich te ontwikkelen tot kunstkwartier. Gerrie Elfrink concludeerde in de nabeschouwing: ‘Als je
het allemaal zo voorbij ziet komen, het is allemaal heel veel.
Dat in het verleden niet alles in betonmolens heeft geresulteerd betekent niet dat het proces niets waard is geweest.
Het feit dat je nu snelheid kunt maken heeft daar alles mee te
maken. Arnhem heeft een enorme rijkdom aan cultuur, maar
nog meer potentie’.
Tijdens de avond werd bovendien als intermezzo Arnhem in
Beweging. Architectuur en Stedenbouw vanaf 1980 van schrijver en stedenbouwkundige Wim Lavooij gepresenteerd. Hij
gaf een korte toelichting op zijn nieuwe boek, dat vervolgens
door uitgever Wouter Botman werd aangeboden aan wethouder Gerrie Elfrink.

Alternatieven ArtA
De locatie Weverstraat zou ook de voorkeur hebben van
Henk Bitter, directeur van Focus. Begin jaren negentig was
deze locatie al in beeld. ‘Daar ligt onze droom’. Voor Gerrie
Elfrink, wethouder cultuur, is dat nog geen uitgemaakte zaal.
Ook nieuwbouw op het Kerkplein of de hoek van Kerkplein
en Nieuwstraat blijft een optie. Het museum dient naar aanleiding van het collegeakkoord uit te breiden op de huidige
locatie. Hedwig Saam, nog nipt directeur, presenteerde een
volumestudie die het museum heeft laten uitvoeren. Het is

Arnhem heeft een
enorme rijkdom aan
cultuur, maar nog
meer potentie
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Stefan Prins (Powerhouse Company)

ARNHEMSE
STEDELIJKE
SAMENWERKINGSVERBANDEN
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Je moet per
onderwerp kijken
naar goede en
logische partners

In onze geglobaliseerde maatschappij zijn netwerken van
levensgroot belang. Dat geldt ook voor steden. In het kader van het jaarthema De Coöperatieve Stad organiseerde
CASA op 4 november een drieluik over samenwerkingsverbanden tussen Arnhem en andere steden. Daarbij werd
ingegaan op regionale samenwerking met Nijmegen, Wageningen en het Duitse grensgebied, alsook op de band met
Arnhems zustersteden.
Arnhems netwerk in kaart
Wuhan of Wageningen, waar moeten we Weeze? Je hoeft
niet te kiezen, maar vanuit je eigen identiteit gebruik maken
van alle netwerken, zo luidde de conclusie van Steve Swiggers.
Hij was door CASA gevraagd om feitelijk onderzoek te doen
naar de verschillende stedelijke samenwerkingsverbanden en
prikte en passant enkele hardnekkige misvattingen door. Feit
is dat de stadsregio met twintig gemeenten samen goed is
voor 740.000 inwoners en daarmee een van de meest verstedelijkte gebieden in Nederland. Voor het bedrag van drie
euro per inwoner is er een organisatie die zich richt op gemeentegrensoverschrijdende opgaven. Het beeld dat beklijft
is dat van een gedwongen huwelijk. Maar nu de stadsregio per
1 januari 2015 ontbonden wordt rijst de vraag wat er voor in
de plaats komt.
Arnhem zou zich, centraal gelegen tussen Food Valley
Ede-Wageningen en Health Valley Nijmegen, kunnen profileren als Sport Valley, dat immers zowel met voeding als
gezondheid te maken heeft. Met Papendal ligt hiertoe al
een aanzet. Valleys werken weliswaar als een magneet op bedrijven, maar op nationaal niveau zie je dat in de praktijk de
meesten toch gewoon in het westen blijven, aldus Swiggers.
Ten oosten van ons liggen meer kansen. Arnhem-Nijmegen
vormt in feite de corridor tussen Rotterdam en NordrheinWestfalen, de vierde Duitse deelstaat. Dat levert nu al banen
op in de transportsector, maar er is veel meer werkgelegenheid uit het Duitse achterland te halen.

gens Guus Westra, voorzitter van de Stichting Jumelage, zijn
deze evenzeer belangrijk maar hij heeft weinig vertrouwen in
de toekomst. ‘Persoonlijk denk ik dat het niet meer helemaal
van deze tijd is’. Wethouder Elfrink kan zich echter niet voorstellen dat de stedenband met Croydon wordt opgeheven: ‘de
gedeelde Airborne is een sterke troef’.
De regio
Wat betreft de samenwerking met Duitsland: ‘Er ligt een
hele opgave’, aldus Gert Boeve, sinds kort werkzaam als strateeg bij de gemeente. Over de grens heeft men het gevoel
dat Arnhem met de jaren steeds meer op afstand is komen
te liggen. Wat daaraan te doen? Het behouden van de HSLverbinding is cruciaal, maar ook het opheffen van de taalbarrière. Vroeger sprak men in iedere winkel nog Duits. Duits
als vak op de lokale ROC’s zou al een begin zijn. De overheid
kan in zijn visie een vehikel zijn, maar het is vooral ook aan de
Arnhemse ondernemers. Gelukkig zijn die er ook, zoals Thijs
Bisschops van Das Lokett dat zich richt op creatieve ondernemers. ‘We hebben jarenlang naar de Randstad gekeken,
maar er ligt ook een Randstad aan de andere kant. Dat weet
iedereen, maar niemand deed iets dus wij zijn maar gewoon
begonnen’. Inmiddels is Das Lokett in gesprek met de Euregio
en heeft Designer Treff (dat zevenhonderd Düsseldorfse designers vertegenwoordigd) over de vloer gehad. ‘Düsseldorf
wil wel en heeft nog geen Nederlandse partner, dus laten we
die kans pakken!’
Ook het omstreden opheffen van de Stadsregio biedt kansen,
zo bleek. Wethouder Gerrie Elfrink: ‘Arnhem heeft gezegd
wat anderen dachten; de Stadsregio heeft zichzelf steeds
meer geïnstitutionaliseerd. Samenwerking met Wageningen
kon bijvoorbeeld niet want dat lag buiten de grenzen van de
stadsregio. Het idee is ontstaan dat Arnhem tegen de stadsregio is en dus tegen samenwerking, maar dat is absoluut niet
zo. Je moet per onderwerp kijken naar goede en logische
partners’. Bovendien kan gezonde rivaliteit ook mooie dingen
opleveren. Als grande finale was er een literaire battle Arnhem-Nijmegen. ‘Arnhem is Nijntje die denkt dat ze Arnold
Schwarzenegger is’, diste de Nijmeegse schrijver Jelko Arts.
Laat dat kleine konijn nou net een internationaal succes zijn…

De zustersteden
Verder oostwaarts ligt zusterstad Wuhan. Deze band wordt
door veel Arnhemmers niet serieus genomen, maar wél door
de Chinezen. Bovendien onderhoudt Wuhan intensieve connecties met metropolen als San Francisco en Sint Petersburg. Steden worden steeds belangrijker, stelde Swiggers verwijzend naar de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber,
auteur van If Mayors Ruled the World (2013). ‘Arnhem heeft
via Wuhan in feite een enorm netwerk’. Bovendien leveren de
‘snoepreisjes’ naar China daadwerkelijk wat op, beaamde Jos
Verweij, die er zowel namens de gemeente als op persoonlijke
titel enkele keren is geweest. ‘Er is onderzoek naar gedaan:
voor zeker dertig bedrijven uit de regio heeft het contracten
opgeleverd’. Wat vinden ze in Wuhan eigenlijk van Arnhem?
Verweij: ‘Ze vinden het gaaf en komen uit zichzelf terug’. De
samenwerking zou volgens hem meer structureel moeten.
Anders dan Wuhan zijn de zusterbanden met Croydon en
Gera meer historisch-cultureel en sportief van karakter. Vol-
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In de huidige netwerksamenleving maken steden
Het blijkt dat Arnhem uit meerdere verbindingen
deel uit van een systeem van knooppunten en
kan kiezen. Via Wuhan is de stad zelfs verbonden
verbindingen. De relatie van Arnhem met zijn samet veel grote wereldsteden. Waar moeten we dan
menwerkingspartners en (mogelijke) allianties is
Weeze? Die vraag is in principe niet zo moeilijk
op vier verschillende schaalniveaus onderzocht:
te beantwoorden – zolang je maar weet waar je
de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, de positie van
vandaan komt. Binnen een netwerk gaat het imArnhem tussen de Food en Health Valley van resmers in eerste instantie om identiteit, daarna
pectievelijk Wageningen en Nijmegen, de relatie
pas over de ambitie en het lef om van daaruit de
met het gebied over de grens – in het bijzonder
gewenste allianties aan te gaan.
Nordrhein-Westfalen – en tot slot de band met
SCHAALNIVEAUS
Arnhems zustersteden.

ZU

Arnhemse
Allianties

NDSTAD
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Steve Swiggers
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EGIO ARNHEM - NIJMEGEN

Onderzoek vanuit vier schaalniveau’s

STADSREGIO’S
Nederland

104 gemeenten (1/4)
+6 milj. inwoners (1/3)

ARNHEM

Amsterdam
Twente

1.567 milj.

0.625 milj.

Haaglanden
1.017 milj.

Rotterdam

NIJMEGEN

1.177 milj.

Utrecht
0.655 milj.

Arnhem-Nijmegen
0.740 milj.

Eindhoven
0.739 milj.

De stadsregio Arnhem - Nijmegen

Stadsregio’s in Nederland

STADSREGIO ARNHEM - NIJMEGEN

STADSREGIO

getallen

structuur

RIJK

PROVINCIE

verplicht functioneel samenwerkingsverband
vastgesteld takenpakket
- ruimtelijke ordening
- volkshuisvesting
- verkeer en vervoer
- economische ontwikkeling
- milieu
3 rollen
- sectoraal beleid waarvan
- aanspreekpunt hogere hierarchie
- coordinatie inliggende gemeentes

20 gemeenten (19 Gelderse, 1 Limburgse)
740.000 inwoners
1000 km²
59.000 bedrijven
357.000 werkzame personen
50.000 studenten
19 miljard toegevoegde waarde per jaar

Verlengd Lokaal Bestuur
Ambtelijk apparaat
Algemeen bestuur (stadsregioraad)
- elke gemeente is vertegenwoordigd
- gewicht ifv grootte gemeente
- centrumgemeenten nooit meerderheid
- (onafhankelijke) voorzitter
Dagelijks bestuur (college van bestuur)
- benoemd door algemeen bestuur

Nijmegen 168.499 inw. 22%
Arnhem 150.959 inw.
20%
Overbetuwe 45.546 inw.
Lingewaard 45.453 inw.

STADSREGIO
kosten 133.718.000€
- 92% voor mobiliteit
waarvan 78% uit BDU
- 3,07€/inwoner

GEMEENTEN

data CBS 2010 / jaarverslag 2014 KAN

steveswiggers

Structuur/bestuur van de stadsregio’s binnen NL

Stadsregio Arnhem-Nijmegen in getallen
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HEALTH VALLEY
Organisatie
-

“nummer 1 in de
economie van de
gezonde mens”

stichting sinds 2006, geinitieerd door Oost NV 2004
matchmaker + regionale ontwikkeling + marketing
uitgevoerd door Oost nv + Radboud UMC + Syntens
mede mogelijk gemaakt door Provincie GLD, Eurowerk
en gemeenten Arnhem & Nijmegen

ENSCHEDE

Universiteit
Twente

Wageningen
Ede

Nijmegen

Wageningen

Synthon, MercaChem,...
UMC St Radboud

HEALTH

FOOD

NIJMEGEN

Radboud Universiteit

TNO

NXP

TU/e
Philips Healt Care

EINDHOVEN

Red Med Tech Higway

CORRIDOR
Arnhem tussen twee valley’s

Healthvalley: de Red Tech Highway laat Arnhem links liggen

FOOD VALLEY

Organisatie

- 2002 WERV: regionaal stedelijk netwerk
Wageningen + Ede + Rhenen + Veenendaal
- 2006 Regio Foodvalley
+ Barneveld + Nijkerk
+ Renswoude + Scherpenzeel

Nijkerk

Barneveld

Scherpenzeel

Veenendaal

Rhenen

NL

“internationale
topregio op gebied
van gezonde en
duurzame voeding”

Ede

Renswoude

D

Wageningen

- 330.000 inwoners - 2.600 bedrijven - 21.700 arbeidsplaatsen
- beleid en advies: Strategische Agenda 2012-2015 > gebiedsvisie = geen wet, wel kader

Foodvalley. Ontstaan en getallen

Arnhem als een corridor tussen Randstad en Duitsland

ZUSTERSTEDEN

CORRIDOR

Verbindingen

Totale handelsvolume NRWF > NL: 59,5 miljard €
Arnhem-Nijmegen:
- Transport & Logistiek: 25.900 arbeidsplaatsen
- toegevoegde waarde logistiek 1,65 miljard €
- 20% productie voor export
- 58% productie maakindustrie voor export

Wuhan

Kiev

Duisburg

CROYDON

Wuhan
Manchester
Christchurch

A12
A15

Bordeaux

RIJN-ALPEN CORRIDOR
(R’DAM - GENUA)

Coventry
Kimberly

RIJN
WAAL
SCHIPHOL
DUSSELDORF
WEEZE
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‘Dit is de decade van de coöperatie’ stelde burgemeester
Herman Kaiser in januari bij de Opening van het CASA-Architectuurjaar. Bijna een jaar later was hij weer te gast bij
CASA om terug te kijken op 2014, het jaar dat het definitieve einde vormde van enkele grote projecten, maar ook
de start vormde van een meer organische ontwikkeling van
Arnhem. Tijdens deze bruisende avond ter afsluiting van het
jaarthema De Coöperatieve Stad werden voor een volle zaal
enkele nieuwe samenwerkingsverbanden en actuele plannen
gepresenteerd – waaronder enkele primeurs!

Toch was Arnhem in 2014 intern niet altijd het toonbeeld
van een coöperatieve stad; de nieuwe coalitie zette de verhoudingen met lokale ondernemers, de culturele sector en
woningbouwcorporaties op scherp. Volgens Gerrit Breeman,
directeur Volkshuisvesting Arnhem, is de angel uit het conflict over de afvalheffing. De driehoek gemeente, corporaties
en bevolking bestaat gelukkig nog steeds. ‘Maar de discussie
met gemeente en het beleid van minister Blok heeft ons tot
rust gemaand. We weten dat we een aantal dingen minder
kunnen – investeringen als Station Klarendal – dat gaat niet
meer gebeuren’.
Rust is ook weergekeerd bij ArtEZ, dat in het voorjaar in het
nieuws kwam vanwege het mogelijke vertrek van opleidingen
uit Arnhem. Dat plan is nu van tafel, aldus locatiedirecteur
Charlotte Bik. Onder leiding van een nieuwe interim wordt
er nu meer ‘bewust en duurzaam nagedacht vanuit de inhoud
met aandacht voor de personen en respect voor wat er is’.
Hoogtepunt voor haar waren de ArtEZ Finals waarin de academie zich in een spectaculaire expositie in de voormalige
bibliotheek in de Koningstraat aan de stad toonde. ‘Het had
een enorme uitstraling naar de rest van Nederland, men was
onder de indruk dat hier in het Oosten zoiets gebeurt’.

2014
Arnhem, een coöperatieve stad? Burgemeester Herman Kaiser kan dat na één jaar alleen maar beamen. Overal ziet hij
Arnhemmers bij elkaar komen en zich voor de stad inzetten
– met name (hoe kan het ook anders) rondom ‘groen’. De lokale overheid dient daarin een faciliterende rol aan te nemen,
maar als stad moet Arnhem volgens Kaiser ‘het voortouw nemen in de kanteling die we nu in Europa zien’. Hoogtepunt
voor hem het afgelopen jaar was de burgertop, eind november
door de gemeente georganiseerd om met Arnhemmers uit
alle lagen van de bevolking over de toekomst van hun woonplaats na te denken.

De coöperatieve
stad
NIEUWE ALLIANTIES IN DE STAD

Charlotte Bik (ArtEZ), burgemeester Herman Kaiser, Gerrit Breeman (Volkshuisvesting Arnhem)
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Het jaar ronden
we af, maar de
coöperatieve
stad gaat door!
Wethouder Gerrie Elfrink en Roy Hasselerharm (KWP)

Coehoorn & Bartok
Dit lijkt tekenend voor het dubbele beeld dat de stad momenteel oproept; ‘Arnhem is de boot aan het missen’, werd onlangs minzaam in De Groene Amsterdammer geconstateerd,
maar óók dat het ‘bruist van de energie van onderaf’. Naast
traditionele partijen als gemeente, woningbouwcorporaties
en ontwikkelaars nemen steeds meer andere spelers deel aan
de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Er ontstaan nieuwe
allianties en samenwerkingsverbanden die een impuls geven
aan een bepaalde plek of zelfs een geheel gebied. Het Bartokpark en omgeving alsook het naburige Coehoorn zijn hier hét
voorbeeld van en landelijk niet onopgemerkt gebleven.
Beide gebieden staan ook allesbehalve stil. Zo is er een prille samenwerking tussen Alliander, ArtEZ, Museum Arnhem
en Coehoorn Centraal om Coehoorn te transformeren van
creatieve biotoop tot een volwaardig kunstkwartier. ‘We zijn
buren die elkaar vooral vinden op inhoud en met elkaar willen
optrekken’, aldus Miriam Windhausen van Museum Arnhem.
Duurzaamheid is daarbij het centrale thema. ‘Er liggen veel
kansen’, voegde Ernst-Willem van Drumpt van Alliander
hieraan toe.
Ook het Bartokpark met Feestaardvarken, dat begon als
een toevallige ‘middle-up-down’-ontwikkeling en zich alras
ontpopte tot stedelijke hotspot, vormt het stralend middelpunt van nieuwe ontwikkelingen. Na de transformatie van
het voormalige Cito-kantoor tot hotel is nu het daartegenover gelegen Bartokblok aan de beurt. Het huidige wederopbouwpand maakt plaats voor een appartementencomplex
met winkelfuncties op de begane grond. Dirk Peters van
Barcode Architecten presenteerde de plannen voor het eerst
publiekelijk. Voorafgaand aan deze primeur ondertekenden
wethouder Gerrie Elfrink en Roy Hasselerharm van KWP
Gebiedsontwikkeling – voor het eerst in de geschiedenis van
CASA – ter plekke het contract.

blijfsruimten en goede verbindingen vormen de onderlegger voor de nieuwe visie op de zuidelijke binnenstad. Geheel
nieuw is deze visie overigens niet: na de vorige gemeenteraadsverkiezingen bedacht nota bene het internationaal gerenommeerde Rotterdamse bureau West8 al een voor hun
doen bescheiden plan waarin de nadruk lag op de openbare
ruimte en organische ontwikkeling.
Tot slot lichtten Jeroen Lutters (Bernard Lievegoed University), Addy de Boer (Nexit Architecten) en Hans Winters
(Stichting Eusebius Arnhem) de komst van de Bernard Lievegoed University toe. ‘Arnhem bruist van de energie, maar
miste eigenlijk nog maar één ding’, aldus Lutters, de rector van
deze onderwijsinstelling (nu nog gevestigd in Driebergen). De
‘geografische ligging en menselijke constellatie’ maken Arnhem tot de perfecte vestigingslocatie. De BLU is in onderhandeling over een mogelijke locatie, maar vanaf september
zullen in het schip van de Eusebiuskerk colleges plaatsvinden.
Uiteindelijk wil de BLU in 2020 vier tot vijf keer het huidige
aantal van 150 studenten trekken. Lutters heeft er alle vertrouwen in: ‘Je hebt hier zoveel mensen die bouwen aan de
stad en zoveel doen, ik vind dat echt een applaus waard!’. Dat
was er ook voor de conclusie van burgemeester Kaiser: ‘Het
jaar ronden we af maar de coöperatieve stad gaat door!’

Binnenstad & Bernard Lievegoed
Het Bartokblok past geheel in de nieuwe strategie van de gemeente: geen grootse plannen meer, maar condities scheppen voor stedelijke ontwikkeling door anderen. De gemeente
focust zich daarbij op de openbare ruimte. Aangename ver-

Jeroen Lutters (Bernard Lievegoed University)
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Regio Update: Oostwaarts
Voorjaar 2013 bezocht de CASA-sociëteit de
ontwikkelingen aan de westflank van Arnhem, in
2014 ging de jaarlijkse regio update op 11 april
oostwaarts. In het voormalig industriegebied
rond de Westervoortsedijk is de afgelopen tijd
een aantal projecten in gang gezet. Volkshuisvesting Arnhem is begonnen met het Nieuwe Kadekwartier (voorheen Centrum Oost). De renovatie
van de Transformatie en nieuwbouw rond dit complex vormen hiervan de eerste fysieke resultaten. Directeur Gerrit Breeman lichtte ter plekke
de (toekomst)plannen toe. Aansluitend volgde een
rondleiding door de nieuwbouw van het Gelders
Archief door de architect Kees Versluis en enkele medewerkers. Via de vernieuwde Nieuwe Kade
bezocht het gezelschap tot slot het Huis der
Provincie voor een toelichting op de voorgenomen
nieuwbouwplannen van de Provincie Gelderland aan
de oostzijde van de Markt.

Coehoorn Park

heeft zo zijn sterke en zwakke punten, maar zo
bleek bovendien: alle drie varen zij een geheel
andere koers.
Arnhem
Arnhem heeft in de loop van de crisis afscheid
genomen van de grote plannen. Arnhem Centraal
wordt nog afgebouwd maar verdere voorgenomen
ontwikkelingen zijn kleinschaliger en organisch
van karakter. De stad heeft volgens wethouder
Elfrink enorm veel vierkante meters geschrapt in
het winkel- en kantorensegment en haar verlies
gepakt op grondposities. De kas is nu leeg, maar
de stad is wel financieel gezonder dan voorheen.
De gemeente is ook niet van plan nog langer als
ontwikkelaar op te treden en verlegt zijn focus
op de openbare ruimte. De kracht van Arnhem zit
met name in creatieve ontwikkelingen en oplossingen. Bartokpark en omgeving en het Coehoorngebied zijn hierdoor getransformeerd van uithoek tot hotspot. Arnhem kent dus een soort van
Middle-Up-Down stedelijke ontwikkeling, die door
wisselende coalities van traditionele partijen
en nieuwe spelers wordt gedragen.

Transformatie

Dagexcursie WAN-gebied

Wageningen
In tegenstelling tot dit gevarieerde, dynamische
beeld heeft Wageningen één duidelijke motor. De
variatie in bodemgesteldheid en de relatieve
afzondering (ver weg van het zondige stadsleven)
maakte het stadje de ideale vestigingsplaats
voor de toenmalige Landbouwhogeschool. Deze
heeft zich inmiddels ontpopt tot wereldspeler op
het gebied van voedseltechnologie en duurzaamheid. Wageningens internationale reputatie is
daardoor enorm. Zo ook de directe spin-off: zeventig procent van de lokale economie draait op
de WUR. Wageningen had hierdoor weinig last van
de economische crisis van de afgelopen jaren,
maar het maakt de stad ook kwetsbaar, beaamde wethouder Michiel Uitdehaag. Uit de recente

Het KAN is niet meer, lang leve het WAN! Nu de
Stadsregio Arnhem-Nijmegen officieel is opgeheven moet gezocht worden naar andere vormen van
regionale samenwerking. Daarom organiseerde CASA
op vrijdag 31 oktober voor de leden van de CASA-sociëteit en genodigden een dagexcursie naar
Wageningen, Arnhem en Nijmegen. Deze drie Gelderse steden vormen samen een driehoek met daarin
veel kwaliteiten en potentie op het gebied van
stedelijke ontwikkeling, onderwijs, duurzaamheid,
cultuur en toerisme. In het vervolg op de STADEGO-avond in mei stond ook deze excursie in het
teken van mogelijke samenwerking. Maar daarvoor
moet je elkaar eerst leren kennen. Iedere stad
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stedenbouwkundige ontwikkeling blijkt hoezeer
de universiteit daar de hand in heeft gehad; de
grote herbestemmingsopgaven in de stad zijn een
direct gevolg van de verhuizing naar het huidige
campusterrein. Tegelijkertijd zorgen studenten
ook weer voor een (tijdelijke) oplossing van de
leegstand op De Dreijen en Duyvendaal. Mocht de
universiteit in de toekomst echter besluiten de
stad te verlaten dan wordt Wageningen weer een
afgelegen oord.

is het dat de fysieke fabriek – de trekker van
de ontwikkeling bezuiden de Waal – straks plaats
moet maken voor nieuwe appartementenblokken. De
hippe creatieve bedrijven krijgen dan een plekje
in de plint. Het is typerend voor de Nijmeegse aanpak: De Oversteek, Honig en Noord alsook
het Stadseiland en Nimbus getuigen van grootse
plannen en torenhoge ambities. Het voornamelijk
Arnhemse gezelschap hoorde dit alles met ongeloof aan. Werpt de ‘gouwe ouwe’ topdown-benadering
hier nog steeds zijn vruchten af of zijn het de
nieuwe kleren van de Keizerstad?
Tijdens de slotdiscussie in Showroom Arnhem
bleek dat er ondanks de verschillen genoeg potentiële aanknopingspunten zijn. Tot concrete
samenwerkingsverbanden leidde dit nog niet, hoewel CASA en ACN de intentie hebben uitgesproken
meer samen op te trekken.

CASA Lustrumcahier
Waalkade

Traditiegetrouw werd tijdens de opening van het
nieuwe architectuurjaar het CASA-cahier gepresenteerd. Anders dan voorgaande jaren staat
in dit CASA-cahier niet alleen een inhoudelijk
verslag van alle activiteiten die CASA in 2013
organiseerde, maar ook – vanwege CASA’s tweede
lustrum – een thematische terugblik op het afgelopen decennium. Welke belangrijke ontwikkelingen deden zich voor in de stad en wat worden de
opgaven voor de komende jaren? Deze lustrumuitgave is na te lezen op www.casa-arnhem.nl onder
de rubriek publicaties.

Rijnkade

Nijmegen
Wageningen mag dan weinig last van de crisis
hebben (gehad), deze lijkt aan Nijmegen voorbij
getrokken. Aan weerszijden van de Waal wordt druk
ontwikkeld. Gemeente, Bouwfonds en woningcorporatie Talis bouwen de komende jaren nog duizenden woningen in Nijmegen-Noord en nog 2.500 op
en rond het voormalige Honigterrein. De fabriek
wordt momenteel voor acht jaar verhuurd aan jonge, lokale ondernemers die er creatieve ondernemingen en hippe horeca drijven. Restaurant De
Meesterproef geniet inmiddels landelijke bekendheid. Het past aldus Walter Hamers, directeur van
Talis, in de strategie om potentiële huizenkopers
naar het gebied te lokken. Des te opmerkelijker
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Souvenir Arnhem
Remember September

Hans Jungerius en gezelschap

Op zondag 14 september, Open Monumentendag, organiseerde CASA in samenwerking met het Gelders
Archief en Kwartiermakers Arnhem een filmmatinee met bijzonder bewegend beeldmateriaal van
Arnhem in en kort na de oorlog. Aansluitend bij
het thema van deze Open Monumentendag speelde de
evacuatie – toen de Arnhemmers noodgedwongen ‘Op
Reis’ moesten – hierin een hoofdrol. Tevens vond
deze middag de officiële lancering plaats van
het fotoboek ‘Arnhem 40-45’ door samensteller en
auteur Ingrid D. Jacobs.

De paden op... de lanen in...!

Ton Schulte

In Park Lingezegen – de groenoase in wording
tussen Arnhem en Nijmegen – vond deze zomer de
Landschapstriënnale 2014 plaats. Naar aanleiding
van dit event organiseerde CASA de Expeditie
Lingezegen. Het ‘groengebied’ tussen Arnhem en
Nijmegen kenmerkt zich door een eigenaardige
mix van planologisch geweld en sporen van kleinschaligheid. Ontdekkingsreiziger Hans Jungerius
trakteerde op 13 september een select gezelschap
op een forse wandeling door de wonderlijke contrastrijke wereld van de Over-Betuwe.

Ingrid D. Jacobs

Expeditie Lingezegen
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20x20 Junior
Naar aanleiding van de zeventigste herdenking
van Operation Market Garden organiseerden CASA
en Museum Arnhem op 13 oktober voor het eerst
een 20x20 Junior. Binnen het thema ‘herinneren/
herdenken’ presenteerde een achttal kunstenaars
en architecten in 20 beelden maal 20 seconden
hun werk aan een zaal vol scholieren. De uitgenodigde kunstenaars gingen in op de totstandkoming
van eigen werk voor de tentoonstelling Sla je
Slag!, die in het najaar in Museum Arnhem te bezichtigen was. CASA had sprekers uitgenodigd die
zich vanuit hun fascinatie voor architectuur en
landschap bezighouden met ‘herinneren/herdenken’.
Met bijdragen van: Mirka Farabegoli, Rudi Koster,
Klaas Gubbels, Rosemin Hendriks, Hans Jungerius,
Heidi Linck, Rob Sweere en Hans Wijninga.

SHOWROOM
Platform voor de Stad
In 2007 sloegen O.P.A, CASA en G.A.N.G de handen
ineen om van de voormalige (versleten) voetgangerspassage onder de Parkeergarage Langstraat een volwaardige projectlocatie te maken.
Showroom Arnhem, dat in het voorjaar van 2009 de
deuren opende, geldt sindsdien als één van Arnhems culturele hotspots. Vanaf 2013 heeft CASA de
ruimte in beheer. Naast de eigen publieke activiteiten vinden er ook bijeenkomsten van andere
(culturele) organisaties plaats. In 2014 ontving
Showroom Arnhem onder meer Gemeente, Provincie,
Alliander en OPA. Daarnaast was het de locatie
van de startbijeenkomst van Sonsbeek 2016, het
Stedennetwerk Stadslandbouw en andere evenementen.

CASA Filmmatinee
Citizen Architect
CASA in cijfers

Op vrijdagmiddag 21 november vond in Showroom de
gratis filmvertoning van de documentaire Citizen
Architect, Samuel Mockbee and the Spirit of the
Rural Studio plaats. Mockbee verwierf in de jaren
negentig bekendheid met een onderwijsprogramma,
waarin studenten participeren in het ontwerpen
en bouwen van opvallende architectuur voor arme
individuen en gemeenschappen in het landelijke
Alabama. Door Mockbees programma ervaren studenten wat het is om hun vaardigheden in te zetten
ter verbetering van hun leefgemeenschap. Naast
Mockbee zelf worden zijn directe collega’s geïnterviewd en komen mensen aan het woord die door
hem beïnvloed zijn. Hierdoor gaat de film ook
over de bredere discussie van de rol die architectuur heeft als het gaat over armoede, klassenonderscheid, ras, onderwijs, burgerschap en
sociale verandering. De film Citizen Architect
laat zien dat Rural Studio over meer gaat dan
architectuur en bouwen alleen.

Januari: 200
Februari: 300
Maart: 90
20x20: 250
April: 80
Regioupdate: 40
Mei: 60
Juni: 70
Juni Stadsblokken-Meinerswijk: 150
September: 70
Souvenir: 110
Arnhemse Nieuwe: 200
Oktober: 130
Dagexcursie: 45
20x20 Junior: 120
November: 30
November Citizen Architect: 25
December: 130
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