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De openbare ruimte maakt een 
stad. Op pleinen en in straten, 
 publieke gebouwen en parken 

ervaren wij stedelijkheid: een bonte mix 
aan uiteenlopende functies en bewo
ners, gebruikers en bezoekers. als een 
plek de moeite waard is om er te ver
blijven, dan ontstaat er iets wat de stad 
in wezen is; een ontmoetingsplek, een 
ruimte om uit te wisselen, om cultuur te 
beleven, om geld uit te geven of juist om 
het te verdienen. een goed stads bestuur 
is dan ook zeer zorgzaam voor de open
bare ruimte. het zijn de kroon juwelen 
van de stad en ze moeten keer op keer 
worden opgepoetst om niet sleets te 
worden en om aan de veranderende 
eisen van de tijd te voldoen. 

arnhem is gezegend met een  prachtige 
landschappelijke onderlegger. De 
stuwwal die de overgang van het Veluwe
massief naar het rivierenlandschap 
markeert is ontegenzeglijk spectaculair 
en uniek voor nederlandse begrippen. 
het is dan ook dit landschap dat arnhem 
noord zijn bijzondere identiteit geeft. 
De parken en landgoederen werken als 
een magneet op bezoekers en bewoners 
die even de stad willen ontvluchten en 
er gaan wandelen, hardlopen of fietsen. 
Maar ook arnhem Zuid is goed voorzien 
in zijn groenstructuur. De meanderende 
oude dijk van Driel, langs elden naar 
huissen, de stadsparken met de riante 
waterpartijen en de ligging aan de rivier 
zorgen voor voldoende afwisseling met 
de bebouwde gebieden. 

Dat het openbare groen breed wordt 
gewaardeerd is het afgelopen jaar wel 
duidelijk geworden. caSa organiseerde 
de petprijs; een eenmalige prijs voor de 
beste en slechtste openbare ruimte. 
park Sonsbeek won glorieus de titel, op 
de voet gevolgd door park Klarenbeek en 
het bartokparkje met Feestaardvarken. 
De prijs voor de slechtste openbare ruim
te ging naar de ir. J.p. van Muijlwijkstraat. 
Over het algemeen scoorden stenige 
gebieden erg slecht, behalve als deze 
bijzonder goed zijn vormgegeven, zoals 
station arnhem centraal.

Versteende openbare ruimte heeft 
bovendien nog een groot nadeel: het 
zorgt voor wateroverlast en hittestress. 
De caSaavond aquaplanning in februari 
– over de vraag hoe wateroverlast door 
ingrepen in de openbare ruimte kan wor
den opgelost – vormde de aanzet tot een 
nieuwe beweging in de stad; caSa en le 
Far West landschapsarchitecten hebben 
samen het initiatief genomen tot arnhem 
Klimaatbestendig. Dit platform wil 
bewoners, bedrijven, kennisinstellingen 
en overheden met elkaar verbinden in 
lopende projecten en nieuwe initiatieven. 
inmiddels hebben in dit kader de nodige 
activiteiten plaatsgevonden waaronder 
het eerste Klimaatcafé. 

Memorabel waren ook de avonden 
over Focus Filmtheater en Museum 
arnhem. cultuurgebouwen zijn immers 
ook publieke ruimtes. De ontwerpvisies 
voor beide cultuurtempels waren een 

2016:  
het jaar van de 

openbare ruimte

feest van architectuur! Met nieuwbouw 
van Filmhuis, Musis, rozet en Museum 
lijkt de gemeente terug te grijpen op de 
succesvolle strategie van het arnhemse 
stadsbestuur in de negentiende eeuw; 
door te investeren in openbaar groen en 
cultuurgebouwen wordt de stad buiten
gewoon aantrekkelijk en dynamisch. 

caSa kan terugkijken op een zeer 
succes vol 2016. Gedurende het jaar 
hebben we de openbare ruimte van 
verschillende kanten benaderd. Van 
infrastructuur tot monumentaal groen 
en aanhakend bij actualiteiten als de 
Sonsbeektentoonstelling en de renovatie 
van het arnhemse Marktplein.  publieke 
 ruimte is van iedereen en dat was 
duidelijk te merken; met een gemiddelde 
van 120 bezoekers per avond was de 
belangstelling onverminderd groot! 

ik hoop dat arnhem zijn openbare ruimte 
de komende jaren zal blijven verbeteren 
en verversen. Met oog voor de kwalitei
ten die we bezitten, onze kroonjuwelen. 
Want alleen dan blijft de stad gezond, 
gewild, prettig om te wonen en aange
naam om te bezoeken.

edwin Verdurmen
Directeur caSa
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Onder grote belangstelling 
lanceerde CASA op dinsdag 
19 januari het nieuwe archi-

tectuurjaar. Hoofdspreker was 
de internationaal vermaarde 
architect Ben van Berkel, de 

ontwerper van Arnhem Centraal 
dat op 19 november vorig jaar 
officieel geopend werd. Daar-
naast nam burgemeester Her-

man Kaiser het Jaarcahier 2015 
in ontvangst en werd het nieuwe 

jaarthema geïntroduceerd. 

Plein Public
Opening van het architectuurjaar

berry Kessels

casa avond Januari

c
aSa richt zich in 2016 op de 
publieke ruimte in de stad. 
Onder het motto plein public 
zullen verschillende aspecten 

van de openbare ruimte – en in het 
verlengde daarvan publieke gebouwen 
– gedurende het jaar aan bod komen. 
De centrale vraag is: hoe kunnen we 
arnhem nog groener, genoeglijker en 
klimaatbestendiger maken? aanleiding 
voor dit thema, aldus edwin Verdur
men, is een uitspraak van de bekende 
vastgoedontwikkelaar rudy Stroink die 
enkele jaren terug bij caSa te gast was. 
hij constateerde toen dat we van een 
groei naar een beheereconomie gaan 
en noemde het stationsgebied arnhems 
laatste grote project. Volgens Stroink 
moeten we gaan ‘tuinieren’ en de stad 
beschouwen als een hotel. concreet be
tekent dit investeren in de kwaliteit van 
de openbare ruimte zodat inwoners en 
bezoekers zich thuis voelen in de stad. 
achteraf blijken deze woorden profetisch 
want het is vandaag de dag staand 
beleid. burgemeester herman Kaiser, die 
het inhoudelijk jaarverslag van caSa in 

ontvangst nam, beaamde dat. ‘het col
lege wil ruimte scheppen en een klimaat 
creëren waardoor anderen zich uitgeno
digd voelen om te bouwen’. De openbare 
ruimte is bovendien dé plek waar we ‘in 
verscheidenheid samenleven’ en ‘verbin
ding en ontmoeting’ plaatsvinden. 

Ben vAn BerKel
Deze focus op de publieke ruimte was 
voor caSa ook de reden om ben van 
berkel te vragen het architectuurjaar te 
openen. het faciliteren van verbinding en 
ontmoeting is een van de hoofdthema’s 
binnen het oeuvre van unStudio. Zo is 
‘social sustainability’ het leidend prin
cipe in zijn ontwerp voor de universiteit 
van Singapore, waar alle afdelingen in 
één gebouw zijn geconcentreerd ‘opdat 
mensen elkaar continu kunnen blijven 
ontmoeten’. Gebouwen zijn volgens Van 
berkel in essentie ‘publieke construc
ties’ die ‘nieuwe verbindingen met de 
stad aangaan en het spektakel daarvan 
stimuleren’. belangrijk voorbeeld hiervan 
is het Mercedes benz Museum in het 
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Arnhem: ‘een 
magistraal 

stralende zon’

ben van berkel

Duitse Stuttgart, ‘een van de meest 
actieve ruimtes in de stad’. Dit ontwerp 
– een volledig open atrium dat met zijn 
looproutes het verlengde vormt van het 
buitenplein – vertoont veel gelijkenis 
met arnhem centraal, het knooppunt 
waar alle verkeersstromen in de stad 
samenkomen. ‘het is de architectuur 
die als het ware stuurt’. Van berkel ging 
uiteraard uitgebreid in op de uitdagingen 
van deze complexe opgave, die dankzij 
de samenwerking met velen tot stand is 
gekomen. interdisciplinariteit is vol
gens Van berkel essentieel: ‘projecten 
realiseren met de beste kennis, dát is de 
architectuur van de toekomst’. arnhem 
centraal is er een schitterend voorbeeld 
van: het is ‘een plek waar je meer tegen
komt dan een station alleen’. 

ArnHemS StrAlenKrAnS 
Van berkels ‘wulpse’ transferlocatie 
arnhem centraal vormt ontegenzeggelijk 
een grote aanwinst voor arnhem, maar 
we zijn allerminst klaar met de stad. 
caSavoorzitter berry Kessels pleitte 
voor investeringen in het ‘sleetse en 
uitgeleefde stadshart’ dat ‘een sluipend 
infarct’ ondergaat. het opknappen van 
straten en pleinen aldaar heeft hoogste 
prioriteit. Tegelijkertijd constateerde 
 Kessels dat er ook veel goed gaat: 
 ‘arnhem is groot in het transformeren 
van ongewenst vastgoed’ en ‘vermo
gende plaatsgenoten maken de stad 
 mooier’. bovendien is het niet de 
binnenstad die arnhem uniek maakt, 
maar de ring eromheen, die is bijzonder. 
levendige woonwijken als het Spijker
kwartier, het bruisende Modekwartier 

Klarendal, het monumentale park Sons
beek,  Museum arnhem (met uitbreiding) 
en straks het prachtige Meinerswijk 
(‘wel uitvoeren graag’) zijn als de parels 
aan een ketting. Wanneer we deze ver
binden krijgt het stadshart een stralen
krans en wordt arnhem een  ‘magistraal 
stralende zon’. 
Tot slot werden de eerste twee nomi
naties voor de petprijs gepresenteerd, 
die caSa dit jaar in het kader van plein 
public organiseert. Wat zijn de beste en 
slechtste plekken in arnhems openbare 
ruimte? Kessels droeg respectievelijk 
het Marktplein op de Geitenkamp en de 
Van Muijlwijkstraat voor. eerstgenoem
de heeft in potentie de allure van een 
 italiaans plein. laatstgenoemde kreeg 
bijval van het publiek. Daar valt inder
daad nog meer dan genoeg te tuinieren.
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casa avond Februari

Focus Filmtheater Arnhem is al jaren op zoek naar een 
andere plek in de stad omdat de huidige locatie niet 
meer voldoet. Hoewel niet onomstreden is nu nieuw-
bouw op het Kerkplein in the picture. eind december 
zijn uit 22 inzendingen vijf bureaus geselecteerd die 
hun visie mochten uitwerken. Deze presenteerden zij 

op woensdag 3 februari aan de jury en diezelfde avond 
nog aan de stad tijdens een CASA-avond in Dudok. De 
opkomst was groot. ‘met deze aantallen komt het met 

de exploitatie van Focus wel goed!’.

Visies 
op Focus  

Dp6 architectuurstudio
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Focus moet het 
cultureel hart 
én de huis-
kamer van de 
stad worden

het nieuwe Focus moet het 
cultureel hart én de huiskamer 
van de stad worden. Met een 
ambitieus programma van 

eisen (met name op het gebied van mul
tifunctionaliteit en duurzaamheid) en een 
historisch beladen locatie in de schaduw 
van de iconische eusebiuskerk was de 
opgave geen sinecure. Gezien deze rand
voorwaarden vertoonden de vijf visies 
de nodige overeenkomsten. allereerst 
hebben de ontwerpers veel respect voor 
de omgeving met nadruk op verbindin
gen binnen het stedelijk weefsel en het 
zoeken naar aansluiting met de omrin
gende bebouwing en de eusebius in het 
bijzonder. Daarnaast is de relatie tussen 
binnen en buiten belangrijk: het gebouw 
moet toegankelijk zoniet laagdrempelig 
zijn door middel van alzijdige gevels met 
een open uitstraling. Dit resulteerde bij 
alle vijf de visies in een grand café op de 
begane grond en een buitenzaal in de 
vorm van een dakterras of balkon op de 
stad. inspiratie voor het uiterlijk wordt 
opmerkelijk genoeg juist veelal gevonden 
in de (door velen toch verguisde) na
oorlogse wederopbouwstijl. Desondanks 
waren de vijf visies zeer verschillend in 
uitwerking en presentaties.   

DP6 ArCHiteCtuurStuDiO 
Onder het motto ‘Focus op de  eusebius’ 
wil Dp6 in zijn ontwerp de genius loci 
vangen. het gebouw voegt zich met 
verschillende hoogtes naar de omrin
gende bebouwing van de oude binnen
stad en de wederopbouwperiode, maar 
wordt bovendien doorsneden door een 
overdekte binnenstraat met trappartij. 
Deze verwijst naar de Torensteeg die 
voor de oorlog – toen het Kerkplein nog 
in zijn geheel bebouwd was – van de 
bakkerstraat naar de Klokkenplaats aan 
de voet van de toren liep. De nieuwe 
toren steeg biedt zowel van binnen als 
van buiten een theatrale vista op de 
toren en vormt tevens de ontsluiting 
naar de fi lmzalen op de verdieping. het 
exterieur moet volgens robert alewijnse 
een ambachtelijke uitstraling krijgen. er 
zal voor inspiratie worden gekeken naar 
details uit de bebouwde omgeving. 

eCtOr HOOgStAD ArCHiteCten 
‘Met deze aantallen komt het met de 
exploitatie van Focus wel goed!’, merkte 
architect renske van der Stoep van 
ector hoogstad architecten op. het 
bureau houdt er echter rekening mee dat 

ector hoogstad architecten

de toekomst van de cinema onzeker is. 
bovenal wilde ector hoogstad een duur
zame structuur. Daarom hebben zij een 
fl exibele ‘naakte’ constructie ontworpen, 
bestaande uit een staalskelet en stenen 
gevelframes, waardoor het gebouw zich 
in de (nabije) toekomst makkelijk kan 
aanpassen aan andere functies en ge
bruikers (een foodcourt of galerie, wonen 
en werken). De gevelframes geven het 
gebouw een verticale geleding en worden 
ingezet om de relatie binnenbuiten te 
versterken. Zij kunnen worden ingezet 
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als billboard, etalage of venster en 
indien nodig worden aangepast om van 
beeld en functie te veranderen.  

SOeterS vAn elDOnK ArCHiteCten
Jos van eldonk benadrukte in zijn pre
sentatie de relatie met de omringende 
stad; ‘moeilijk bij een filmtheater want 
dat zijn gesloten dozen’. het ontwerp van 
Soeters Van eldonk gaat daar bewust 
tegenin door een uitgesproken gebaar, 
dat grotendeels bestaat uit een opval
lend transparante gevel aan de noord en 
westzijde. De foyer en het grand café 
vormen volgens Van eldonk als levende 
plint ‘de etalage’ van het gebouw. Duur
zaamheid wordt zichtbaar geïntegreerd in 
de architectuur door het hergebruik van 
baksteen en goudkleurige zonnepanelen 
als decoratieve elementen aan de gevel. 
laatstgenoemde zijn geïnspireerd op de 

gebouw worden: doel is een theater voor 
iedereen. Daarom is het belangrijk dat je 
buiten kunt zien wat er binnen gebeurt 
en andersom: het bakstenen gebouw 
krijgt grotendeels een transparante 
gevel. er wordt gedacht aan een com
binatie van groen, glas, leD verlichting 
en tegels die als pixels afbeeldingen 
kunnen vormen. 

vAn DOngen-KOSCHuCH ArCHiteCtS  
AnD PlAnnerS
Onder het motto ‘Form Follows Film’ 
heeft het bureau Van DongenKoschuch 
er juist duidelijk voor gekozen om de 
functie van filmhuis leidend te laten 
zijn. patrick Koschuch presenteerde de 
uitgangspunten voor hun ontwerp als 
The Fantastic Four: een centrale trap
partij – The Stairs of cinema – die divers 
geprogrammeerd kan worden, diversiteit 
in sferen (verschillende momenten, ver
schillende betekenissen, verschillende 
zalen), een venster op de stad (een zaal 
met daglicht) en tot slot de rooftop cine
ma. Door de zalen ‘in de grond te druk
ken’ en de grote zaal in het toekomstige 
woonblok te schuiven is het gelukt een 
laag gebouw te maken dat even hoog is 
als de omringende bebouwing. het moet 
een alzijdig gebouw worden dat verweven 
raakt met de stad en de eusebius het 
icoon laat zijn. 

Op 16 februari werd bekend gemaakt dat 
Dp6 hun plan verder mogen uitwerken. 
Volgens de beoordelingscommissie be
antwoordde de visie van Dp6 de steden
bouwkundige opgave op het Kerkplein 
het best. in 2017 wordt met de bouw 
begonnen. 

naburige wederopbouwarchitectuur, maar 
het geheel doet ook denken aan de glas
paleizen van de grand magasins uit het 
einde van de negentiende en de vroege 
twintigste eeuw.   

tenBrASWeStingA ArCHiteCtuur, 
interieur en SteDenBOuW 
roel Ten bras van TenbrasWestinga, 
dat samenwerkt met het amsterdamse 
adviesbureau arup, legde sterk de na
druk op de (technische) duurzaamheid. 
Zij streven een volledig geïntegreerd 
ontwerp na dat energieneutraal en zelf
voorzienend is. Focus moet letterlijk en 
figuurlijk bruisen van de energie. Daarbij 
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van natuurlijke energiestromen en 
zonneenergie. Omdat het Kerkplein een 
hitteeiland is, komt er veel groen. Ook in 
sociaal opzicht moet het een duurzaam 

TenbrasWestinga Van DongenKoschuch architects and planners

Soeters van eldonk architecten
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Hemelwateroverlast in stedelijk 
gebied is een landelijk feno-
meen, maar Arnhem heeft er 

door zijn ligging op de stuwwal 
extra mee te kampen. De wild-

waterbaan tijdens de piekbuien 
in de zomer van 2014 haalde 

zelfs het landelijke nieuws. 
Hoe kunnen we voorkomen dat 
 Arnhem de rijn indrijft? Deze 

vraag stond centraal tijdens 
de goed bezochte CASA-avond 

Aquaplanning op 9 februari. 

casa avond Februari

n
ederland is gewend om met 
water om te gaan: stuwen, 
wallen en dijken houden ons 
land droog. Tegelijkertijd zijn 

we totaal niet ingericht op hemelwa
teroverlast. Daarin staan we overigens 
niet alleen; in het Global risk report 
wordt ‘het niet aanpassen aan klimaat
verandering’ gezien als het allerhoogste 
risico. in 2013 besloot ook de gemeente 
arnhem nog het probleem te negeren. 
Tot 28 juli 2014, toen een ongekende 
piekbui de stad in een rivier veranderde: 
arnhem am rain. landelijk was het een 
van de vier grootste schadedagen van 
de afgelopen vijftien jaar; lokaal liepen 
de kosten in de miljoenen. Door de 
huidige klimaatveranderingen zullen dit 
soort extreme buien alleen maar vaker 
voorkomen, aldus landschapsarchitect 
Daphne van der Wal van le Far West, 
die het probleem voor arnhem in kaart 
heeft gebracht. een piekbui betekent 
niet perse wateroverlast, maar wel hier 
in arnhem, gezien de hoogteverschillen 
in de stad. bovendien lijkt arnhem door 
de vele parken een groene stad, maar in 
feite is een groot deel van de openbare 
ruimte versteend. 

WilDWAterBAAn 
‘Mensen hebben de neiging om naar de 
gemeente te wijzen, maar buiten de par
ken is slechts 7% van de stad openbare 
ruimte’. het probleem zit ‘m ook in de 
particuliere buitenruimte, waar zich dank
zij trends als de tegeltuin en kunstgras 
veel verharding bevindt. iedereen zal 
dus aan de bak moeten, met name in de 
hooggelegen ‘brongebieden’ waar men 
in tegenstelling tot ‘putgebieden’ als 
Molenbeke en het Spijkerkwartier geen 

Wateroverlast als ontwerpopgave

Aquaplanning
last heeft van ondergelopen kelders. De 
oplossing is simpel – meer groen zodat 
het water weg kan – maar hoe zorgen we 
er nu voor dat mensen zich (mede)ver
antwoordelijk voelen voor dit probleem? 
Volgens Van der Wal moeten we van het 
probleem een kans maken: ‘zorg dat je 
er profijt van hebt, mensen vinden water 
leuk’. Op die beruchte 28ste juli werd de 
Klarendalseweg gebruikt als wildwater
baan en dobberden arnhemmers vrolijk 
rond. Je kunt de openbare ruimte hier op 
inrichten. naast ‘inzetten op leuk’ zorgt 
meer groen bovendien voor een gezon
dere stad. Dat besef groeit: niet voor 
niets zijn er veel ‘groene’ initiatieven in 
arnhem. het is nu zaak om deze niet 
alleen als netwerk maar ook fysiek met 
elkaar te verbinden.  
caSa neemt hiertoe samen met le 
far West het initiatief, kondigde edwin 
Verdurmen aan. partners genoeg in de 
zaal zo bleek. ‘Dit is fantastisch, we 
moeten naar een Deltamanagement 
2.0 toe. rotterdam is daarin koploper, 
laat arnhem het voorbeeld in het oosten 
zijn!’, zo pleitte een enthousiasteling uit 
het publiek. 

JAnSBeeK BOven WAter
een van de eerste concrete fysieke ingre
pen die het nuttige met het aangename 
combineert, moet eind 2017 zijn gereali
seerd. Theo reesink (poelmans reesink 
landschapsarchitectuur) presenteerde 
de actuele plannen voor de Jansbeek. 
De beek, waaraan arnhem is ontstaan 
en die tot in de negentiende eeuw door 
de binnenstad liep, vormt stedenbouw
kundig een belangrijke drager voor de 
herinrichting van de Zuidelijke binnen
stad. het tracé begint in de beekstraat Theo reesink
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ter hoogte van het Koningsplein, loopt 
vervolgens via de broerenstraat langs 
de geplande nieuwbouw van Focus 
en het (verkleinde) Kerkplein naar de 
nieuwstraat en eindigt in de rijn. in een 
later stadium wordt de beek ook in de 
historische straten zichtbaar gemaakt. 
De breedte van de benedenloop varieert 
afhankelijk van de plek (van één tot 
vier meter) evenals de hoogte van het 
water ten opzichte van het straatniveau. 
De beek moet in eerste instantie de 
binnenstad een impuls geven, maar 
biedt volgens reesink ook een kans om 
de natuur meer de stad in te halen. als 
het aan hem ligt wordt de beek straks 

Alle kleine 
beetjes helpen 

om de stad 
‘rainproof’ 
te maken.

omzoomd door rietkragen en kan ook 
dienen als waterberging. bij het ontwerp 
voor de herinrichting van de Trans wordt 
dit eveneens meegenomen.

WAter AlS AttrACtie 
het watersysteem zichtbaar en beleef
baar maken dat is het handelsmerk van 
het rotterdamse bureau De urbanisten, 
dat zich heeft gespecialiseerd in het 
ontwerpen met water. auke Wissing 
liet enkele plannen zien, met name 
in  rotterdam dat daarin vanaf 1854 
een traditie heeft ontwikkeld. in 2013 
hebben zij het benthemplein getrans
formeerd in het eerste waterplein, een 
openbare ruimte die bestaat uit een drie
tal bassins waarin het water tijdelijk kan 
worden vastgehouden. negentig procent 
van de tijd is het droog en bruikbaar voor 
sport en spel, maar als er water instaat 
is het helemaal een attractie. Voor
waarde hiervoor is wel een gescheiden 
rioleringssysteem en dat is niet overal 
haalbaar. Momenteel zijn de urbanisten 
op eigen initiatief en in samenwerking 
met andere partijen bezig het project op 
te schalen; voor het naburige Zomer
hofkwartier hebben zij de regentuin 
voorgesteld, ‘een groene versie van het 
Waterplein’. Ook op kleinere schaal zijn 
zij bezig, bijvoorbeeld door in samenwer
king met een productontwerper groen en 
dus waterdoorlatende tegels te ontwik
kelen. alle kleine beetjes helpen om de 
stad ‘rainproof’ te maken. auke Wissing: 
‘Vier alle successen en communiceer!’  

Daphne van der Wal

impressie van de Jansbeek door buro poelmans reesink
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O
ndanks de metamorfose in 
de negentiende eeuw en de 
extreme makeover na de 
Tweede Wereldoorlog vertoont 

de geschiedenis van de Markt een grote 
continuïteit in functies. naast de markt 
op het plein – een functie die binnen
kort na een onderbreking van enkele 
 decennia weer zal worden hervat – liggen 
er rondom nog altijd belangrijke bestuur
lijke instellingen. Maar de centrumfunc
tie die de Markt ooit had is tegenwoordig 
ver te zoeken. Waar ging het dan mis? 
De gebouwen die provincie en Gerechts
hof huisvesten staan weliswaar aan de 
Markt, maar zijn er niet meer zozeer op 
georiënteerd, constateerde Ton Schulte 
in zijn historische quickscan. De entree 
van het paleis van Justitie bevindt zich 
sinds de Wederopbouw aan de Walburg
straat, het monumentale provinciehuis 
kijkt eroverheen en het Stadhuis, dat 
tot in de negentiende eeuw op de Markt 
stond, had zich al eerder teruggetrokken 
in het Duivelshuis.  

mAKe-Over mArKt 
Wellicht dat daar verandering in komt. 
Ten eerste wordt het plein zelf opnieuw 
ingericht als onderdeel van de renovatie 
van de Zuidelijke binnenstad. De open
bare ruimte hier krijgt overal dezelfde 
warme grondtoon. Dat zorgt voor rust en 
sluit aan bij de historische binnenstad, 
aldus stedenbouwkundige Gijs Frencken 
van de gemeente arnhem. pleinen zijn 

De markt – van oudsher het epicentrum van de stad 
– is al jaren een dode uithoek. een winderige parkeer-
plaats met een grauwe uitstraling op zijn omgeving. 
Daar lijkt verandering in te komen. Op dinsdag 8 maart 
 organiseerde CASA een avond over de actuele ontwik-
kelingen op en rond de markt. Hoe wordt ‘Arnhems 
Agora’ – in potentie een plein met allure – weer het 
kloppend hart van de stad? 

casa avond MaarT

Cour de  
la Coeur 

Sylvia Karres Ton Schulte
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tapijten, ‘de mensen maken het feest’. 
De huidige Markt is een versleten patch
workdeken, zo bleek uit de presentatie 
van landschapsarchitect Theo reesink 
(buro poelmans reesink), verantwoorde
lijk voor de herinrichting. Met de Markt 
– tijdens de Wederopbouw aangelegd 
met restmateriaal uit de stad – is daarna 
niet al te zachtzinnig omgesprongen. Zo 
zijn voor de Taptoe in de jaren zeventig 
bijvoorbeeld alle bomen gekapt. in het 
huidige plan, dat op punt van uitvoering 
staat, krijgt de Markt weer zijn opmer
kelijke naoorlogse bestratingspatroon, 
ruimte voor terrassen, hoge lichtmasten, 
een fontein en banken onder bomen, 
‘zodat je zittend in de schaduw over het 
plein kunt staren’.     

gelDerS HuiS 
naast het nieuwe tapijt draagt de 
 provincie straks bij aan de frisse, 
vriendelijker uitstraling van de Markt. 
Sylvia Karres (Karres + brands), als 
landschapsarchitect en stedenbouw
kundige betrokken bij het ontwerp van 
het Gelders huis, gaf een toelichting op 
de nieuwbouw van de provincie. een zeer 
complexe opgave. niet alleen omdat het 
project intensieve samenwerking tussen 
alle betrokken partijen vereist, het is ook 
een ‘plek met betekenis’. De ontwerpers 
moesten zich bovendien verhouden 

tot het ‘enorm bijzondere’ maar ook 
‘nurkse’ Gesammtkunstwerk van Vegter, 
brouwer en Deurvorst. er is daarom 
na uitvoerige ontwerpstudies voor een 
nieuwbouw gekozen, die via luchtbrug
gen is verbonden met het monumentale 
gedeelte. hoewel oud en nieuwbouw 
straks als één geheel moeten functione
ren, moesten zij nadrukkelijk geen blok 
vormen. ‘De fijnmazigheid van de stad 
is veel geweld aangedaan en we wilden 
daar iets van terugbrengen, ook al ma
ken we maar één gebouw’. Vandaar dat 
er een openbare verbinding komt naar de 
rijn alsook een diagonale route door de 
nieuwbouw, die zich meer naar de Markt 
keert. 
 

FriSSe iDeeën 
Ook de eusebiuskerk moet straks Markt 
en stad verbinden. bouwmanager peter 
Koelewijn presenteerde kort de finalisten 
van de ontwerpprijsvraag voor de zijpor
talen van de kerk. uit een ‘overdaad aan 
prachtige plannen’ zijn uiteindelijk zes 
visies gekozen. eind mei dienen deze te 
zijn uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp 
en dan kiest de jury – na een publieks
actie in samenwerking met caSa en de 
Gelderlander – een winnaar uit, die zij 
zal voordragen aan het bestuur van de 
Stichting eusebius. als het vervolgens al
lemaal (financieel) meezit, kan in maart 

Pleinen zijn 
tapijten, 

‘de mensen  
maken het 

feest’

impressie van de Markt door buro poelmans reesink
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2018 de noordzijde worden gerealiseerd. 
het andere portaal volgt in 2019, wan
neer de schutting aan de zuidzijde van 
de kerk verdwijnt. andere plannen om de 
Markt een boost te geven zijn eenvoudi
ger. Zo heeft ontwerpster hanneke van 
der pol, bekend van de tegeltableaus 
onder de hommelse poort, een idee op 
de plank om de marktkramen van een 
hippere stoffering te voorzien. Of de mo
gelijke verplaatsing van de sculptuur het 
Salomonsoordeel naar de Markt. ‘een 
briljant plan’ volgens Margreet blaisse, 
president van de rechtbank. ‘We liggen 
aan de zijkant van de markt hoorde ik 
vanavond. een historische fout, die de 
gemeente is aan te rekenen, dus dat 
biedt ruimte’. Ook de ondernemers 
aan de Markt bruisen van de ideeën. 
lion hermsen, eigenaar van  proeflokaal 
Gewaagd, staat te popelen om er met 
zijn concullega’s evenementen te orga
niseren. ‘arnhems meisje’ lisa Telussa 
kwam nooit op de Markt tot zij daar 
met haar partner First eet opende en 
zij opeens de kwaliteiten van het plein 
zag. ‘arnhemmers moeten weer kennis 
maken met deze vergeten plek’. Zij heeft 
alle vertrouwen in de toekomst.
het slotwoord was aan Jibbe Willems die 
een lofzang hield op de meer dan legen
darische agora van arnhem, na roem
ruchte eeuwen ten ‘prooi gevallen aan 
het vierwielige roofdier’, maar die straks 
weer ‘zoals in oude tijden, het centrum 
van de wereld zal zijn’. 

De Markt van Arnhem

jibbe willems

Er zijn weinig plekken in de stad

die zo’n rijke geschiedenis hebben

als het politieke, sociale

en commerciële centrum

van onze Metropolis aan de Rijn.

Toen de Markt nog een Agora was –

ik spreek nu over 500 voor Christus,

toen Arnhem nog een stadstaat was

in de Delisch-Attische bond en de

oorlog met de Nijmeegse Spartanen

nooit ver weg was – ja toen,

toen de Pterodactylus nog 

op mammoetjacht over

de Gelderse steppen vloog,

toen was de Arnhemse Agora een begrip!

Ah! De Agora van Arnhem!

Gebouwd naar oud-Atheens model,

een plek waar de vrije burgers van de stad

zich verzamelden om te converseren,

filosoferen en te contempleren

in de schaduw van het Parthenon

– dat nog ontworpen was door Willem Diehl,

de Perzische Rijksbouwmeester van Xerxes.

De Agora van Arnhem!

Waar de jaarlijkse tragediespelen

ter ere van de god Dionysos werden opgevoerd

en zo de basis legden voor het hoogst staande

theater wereldwijd, ja, Arnhem,

bakermat van drama en democratie,

maar ook van voetbal, hotdogs en muntgeld,

uitvindingen zonder welke de wereld

er heden ten dage heel anders uit had gezien.

Oh, Arnhem, ik weet het nog goed:

hoe Julius Caesar vanaf het Forum Arnhemmum

over het Colosseum Rozetta uitkeek

en zachtjes fluisterde: De Tering is Verworpen!

De Tering. De ziekte die hij eigenhandig had uitgeroeid

omdat hij penicilline had ontdekt

op de uiers van koeien die op de stadsblokken graasden.

Ach, ja, het Forum Arnhemmum,

met de wagenspelen, de gladiatorengevechten

en de legendarische Romeinse filmhuisoorlog,

waarin Rembrandt van Rijn het zélf nog opnam

tegen de troepen van Maarten van Rossum

die niets zag in de verplaatsing van de markt

naar de markt. Maarten van Rossum,

veldheer van Karel van Gelre, heeft daar

later nog een televisieprogramma over gemaakt.Jibbe Willems
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Dat was ten tijde van de Palio delle contrarde,

de paardenrace die tweemaal per jaar

op het Arnhemse Piazza del Campo werd gehouden,

afgewisseld door de San Fermínfeesten

waarbij de Arnhemse bevolking door de

zeven straatjes rende, achternagezeten door

wilde stieren. Nog een hele kunst, aangezien

de straten dan zeer glad waren van La Tomatina,

het jaarlijks terugkerende tomatengevecht

op de laatste woensdag van augustus.

Nee, niemand kan zeggen dat er niks te beleven valt

op de Markt, het Arnhemse plein van de Hemelse Vrede,

waarop nog niet zo lang geleden tussen vier bronzen leeuwen

een vijftig meter hoge zuil stond, de Nelson’s Column,

vernoemd naar de wereldwijd bekende

bruggenbouwer Nelson Mandela. 

Wie was er niet trots, wanneer de vorige Paus met Pasen

op het bordes van het duivelshuis stond

en Gelderland bedankte voor die bloemen.

Of wanneer de tanks van de jaarlijkse militaire parade

vanaf de uientorens van de Sint Eusebiuskathedraal

doorrolden tot het Nationaal Historisch Museum.

…En natuurlijk is niet alle geschiedenis even fraai,

zo hebben we het Big Brother gebouw

waarin nu nog geïnteresseerde toeristen

rondgeleid kunnen worden door ex-gevangenen

van het Oost-Arnhemse regime. Dat was toen deze stad

met de Klingelburger Tor nog symbool was

van de scheiding tussen Oost en West,

bekend van dat liedje van Klein Orkest,

hoe ging dat ook alweer…

Oost Arnhem, Onder de Linden, 

er wandelen mensen / langs pop-up en bouwput,

waar wethouder Elfrink

nog steeds op een voetstuk staat.

Sowieso niet de eerste keer

dat het iconische Arnhem

geportretteerd werd in de populaire cultuur.

Zo is er de beroemde foto van Alfred Eisenstaedt

waarop een matroos een verpleegster kust,

op 14 augustus 1945, bevrijdingsdag,

de dag dat Japan capituleerde.

Of denk aan die film uit 1960, La Dolce Vita,

waarin Anita Ekberg en Marcello Mastroianni

door de AKU fontein waden,

voordat deze verplaatst werd naar het Gele Rijdersplein

(wat nog een heel gedoe was).

Wie heeft er nog nooit op oudjaarsnacht

op de markt gestaan en afgeteld

terwijl een enorme lichtgevende bal

drieëntwintig meter naar beneden zakt

als symbool van het verglijden van de tijd?

Ach. De Markt van Arnhem,

toneel van degenslikkers

en slangenbezweerders op de dagen

dat het souk is in de schaduw

van het Pantheon.

De Markt met zijn Spaanse trappen, 

het standbeeld van Jan Hus

en de astronomische klok.

Met zijn Arc de Triomphe,

die tijdens aqua alta

met zijn voeten in het water staat.

De Markt van Arnhem,

waar revoluties zijn begonnen

en beëindigd en de vrede

van twee wereldoorlogen

getekend is. Er zijn maar

weinig plekken op de wereld

die zo’n roemruchte geschiedenis hebben

als de Markt van Arnhem.

Maar aan alles komt een eind

en toen de legendarische Markt

van Arnhem begraven werd

onder de parkeerplekken, toen

– met andere woorden – 

de geschiedenis begraven werd

onder de moderne tijd, zoals dat gaat,

toen verdween de markt

uit onze collectieve trots.

Misschien lag ooit onder de stoeptegels het strand,

maar in Arnhem lopen we op asfalt,

niet met onze tenen in het zand.

Hier is de verbeelding al heel lang machteloos

en ten prooi gevallen aan nutsdenken,

rendement, efficiëntie en behoudzucht.

En natuurlijk aan het vierwielige roofdier,

de auto, die parasiteert op stadskernen,

historisch erfgoed en publieke ruimte.

Valt dat vreselijke tij nog te keren?

Kunnen wij terug naar de tijden

waarin de Agora van Arnhem

een begrip was en Arnhem weer,

zoals in oude tijden, het centrum

van de wereld zal zijn?

De tijd zal het ons leren,

maar met de verwijdering

van de wagen

en de terugkeer

van de markt op de markt

wordt er in elk geval

een begin gemaakt.

d
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20x20! heeft zich de afgelopen jaren ontpopt tot één 
van dé culturele events van arnhem. Op donderdag 31 
maart presenteerde een twaalftal ontwerpers, kunste
naars en architecten van naam en faam hun projecten 
en inspiratiebronnen binnen de formule van twintig beel
den maal twintig seconden. Met het thema Transaction 
sloot deze achtste editie aan bij de internationale 
Sonsbeektentoonstelling, die deze zomer voor de elfde 
keer in arnhem plaatsvond. ruangrupa, de curatoren 
van Sonsbeek ’16 wilden hiermee de relatie tussen 
het publieke domein en zijn gebruikers onderzoeken: 
van wie is de stad? Dit thema was voor caSa, Opa en 
Studio Omstand de aanleiding om ieder een viertal 
inspirerende sprekers uit te nodigen voor een bloem
lezing uit eigen werk in 20 beelden x 20 seconden. 

 Joost Vos/ benthem crouwel architects
 ed Joosting bunk/ lanDlab
 Frank Marcus/ Frank Marcus architecten
 Kevin rijke/ ipKW
 Juul Sadée/ beeldend kunstenaar
  peter Fengler/ beeldend kunstenaar/ performer
 Jeroen van loon/ beeldend kunstenaar
 Mattie van der Worm/ beeldend kunstenaar
 Frank Kolkman/ Frank Kolkman experimental Design
 helmut Smits/ multidisciplinair kunstenaar
 Samira boon/ Studio Samira boon
 emilie van Spronsen/ Designer, illustrator

20x20!
cross-over
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arnhemse 
nieuwe 

ieder jaar selecteert een jury op uitnodiging van Opa, 
caSa en beeldende Kunst arnhem de beste afstudeer
ders van arteZ in de disciplines bouwkunst, Fashion 
Design, Fine art, Graphic Design, interaction Design, 
product Design en de opleiding creative Writing. Op 
dinsdag 15 september presenteerden de arnhemse 
nieuwen zichzelf, hun werk en (ontwerp)visie in het 
dynamische format van 20 beelden x 20 seconden. 
Daarnaast was er een popup tentoonstelling van hun 
werk in Showroom arnhem. arnhemse nieuwe 2016 
was de elfde editie van deze publiekstrekker!       

 Jorieke Tenbergen  Fashion Design
 Suzan Marijnissen  product Design
 berit Smit  Graphic Design
 Willem Kempers  interaction Design
 leonie van balen  Fashion Design
 Marjolein Takman  creative Writing
 Julia Janssen  Graphic Design
 Michelle brouwer  creative Writing
 Janneke Donker  Fine art
 Simone atangana bekono  creative Writing
 Valerie van Zuijlen  Graphic Design
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WAAlFrOnt 
De ontwikkeling rond de Waal is een 
nieuw hoofdstuk in de roemruchte 
historie van ‘nederlands oudste stad’ 
zoals nijmegens wethouder bert 
Velthuis nog maar eens benadrukte. 
 noviomagus, stad van de romeinen, 
keizers en  Sinterklaas – want voor 
wie dat nog niet wist: ons aller Sinter
klaasfeest blijkt in nijmegen te zijn 
uitgevonden.  Sinterklaas is er inder
daad langs geweest in de gedaante 
van  rijkswaterstaat, dat miljarden in de 
nevengeul heeft geïnvesteerd. Dankzij 
deze bypass ontstond het Stadseiland 
Veur lent, dat door de wethouder het 
nieuwe middelpunt van de stad wordt 
genoemd. Zover is het nog niet, bleek 
tijdens de wandeling over het vooralsnog 
verlaten eiland, maar de vele bruggen en 
de grootse stadstribune aan de noord
oever anticiperen daar wel op. Stads
eiland en de nabijgelegen nieuwe brug 
De Oversteek vormen de schakel tussen 
de Waalsprong in nijmegen noord en 
het Waalfront, de rivierzone ten westen 
van het centrum. Daar zijn al enkele 
forse appartementencomplexen rond 
de Waalhaven gerealiseerd en zullen 
uiteindelijk tussen de 2000 en 2.200 
woningen worden gebouwd. is de crisis 
soms geheel aan nijmegen voorbij ge
gaan? Volgens Joyce besseling, gemeen
telijk projectleider Waalfront, zijn er wel 
concessies gedaan. in het deelgebied 
Koningsdaal, waar vijfhonderd grond
gebonden woningen moeten verrijzen, 
wordt qua architectuur teruggegrepen op 
de bouwstijl van nijmegen Oost, de popu
lairste wijk van de stad. bovendien wordt 
de voormalige honigfabriek als troef 
ingezet. in dit complex zitten nu tijdelijke 
initiatieven, waaronder het restaurant De 
Meesterproef. honig is inmiddels een 
hippe hotspot en trekt jongeren, die – zo 
hoopt men – er uiteindelijk ook willen 
gaan wonen. Daarvoor moet de fabriek 
dan overigens wijken.  

Nijmegen  
omarmt 
de Waal 

Op vrijdag 8 april organiseerden CASA en het 
 Architectuurcentrum nijmegen (ACn) een dagexcur-

sie langs de rivierfrontontwikkelingen van Arnhem en 
 nijmegen; beide steden zijn druk bezig om de relatie 
met de rijn en de Waal te verbeteren en het stedelijk 

leven langs het water te ontwikkelen. Kan Arnhem iets 
leren van nijmegen en andersom?

excursies

excursies en 
regioupdate
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riJnFrOnt 
na de lunch – in De Meesterproef – 
vertrok het gezelschap met de bus naar 
arnhem. het contrast had niet groter 
kunnen zijn. Waar nijmegen de Waal om
armt daar heeft arnhem een laTrelatie 
met zijn rijn. Deze ambivalente houding 
is te verklaren vanuit het verleden, aldus 
wethouder Gerrie elfrink. arnhem wilde 
in de twintigste eeuw uitbreiden naar 
het noorden, maar dat mocht niet van 
het rijk en zo ontstond de dubbelstad, 
die men nou juist had willen voorkomen. 
Dat is nu echter een gegeven; arnhem 
moet de rijn meer als verbinding gaan 
zien. elfrink: ‘het is als met een relatie, 
dat dingen erin sluipen en heel gewoon 
worden. als je daar dan anders naar kijkt 
denk je: het kan toch veel mooier tussen 
jou en mij’. arnhems rivieroeverontwikke
lingen hebben dan ook minder bravoure. 
De stad heeft geen vliegwiel als de 
nevengeul, maar wel de corporatie Volk
huisvesting arnhem, die zelfverzekerd 
stapje voor stapje een nieuwe woonwijk 
ten oosten van het centrum ontwikkelt. 
na een bezoek aan dit nieuwe Kade
kwartier ging het gezelschap naar de 
Dijkzone in Malburgen Oost en vandaar 
te voet door StadsblokkenMeinerswijk. 
Op dit groengebied tussen noord en Zuid 
zijn al veel plannen geprojecteerd, maar 
nu ligt er een concreet voorstel. het 
plan De eilanden 2.0 voorziet in (naar 
nijmeegse begrippen) relatief kleinscha
lige woningbouw (250350 woningen) op 
Stadsblokken en het voormalig industrie
terrein in Meinerswijk, zodat de rest als 
een natuurlijk stadspark ontwikkeld kan 
worden: het natte Sonsbeek. arnhem 
zou arnhem niet zijn als ook hierover niet 
heftig zou worden gediscussieerd. hoe 
anders is dat in nijmegen dat nu veel 

weg heeft van arnhem in de ambitieuze 
jaren negentig en nul. Met dat verschil 
dat er in nijmegen wel wordt gebouwd. 
in arnhem bleken veel grootstedelijke 
ontwikkelingen een brug te ver.  

SAmen verDer 
De afsluitende borrel vond plaats in 
Museum arnhem, met een spectaculair 
uitzicht dat zich uitstrekt van het rijndal 
tot aan nijmegen. Tijdens de borrel uitten 
de arnhemmers bewondering maar ook 
kritiek op de imposante projecten aan 
de Waal; waar denkt nijmegen al die dui
zenden inwoners en gebruikers vandaan 
te halen? Tegelijkertijd namen sommige 
nijmegenaren niet eens de moeite om 
in arnhem te gaan kijken. ‘Daar is de 
afgelopen jaren toch niets van de grond 
gekomen’. Dat laatste blijkt niet hele
maal waar, maar het contrast tussen 
beide rivierfrontontwikkelingen is groot 
en niet alleen omdat de rijn bij arnhem 
toch meer sloot dan rivier is. Toch smaak
te deze eerste gezamenlijke dagexcursie 
naar meer; beide architectuurcentra heb
ben broederlijk uitgesproken frequenter 
met elkaar op te willen trekken. 

exCurSie ZutPHen-Deventer  
in het najaar organiseerde caSa 
bovendien twee middagexcursies voor 
de leden van de caSaSociëteit. Op 
vrijdag 14 oktober brachten we een 
bezoek aan Zutphen en Deventer. 
Deze steden vertonen de nodige 
overeenkomsten met arnhem op het 
gebied van openbare ruimte, de relatie 
met de rivier en de transformatie van 
een voormalig industriegebied dat 
grenst aan de binnenstad. Wat kunnen 

Arnhem heeft 
een LAT-relatie 
met zijn Rijn 

we hier als rijnstad van leren? in beide 
steden maakten we een inspirerende 
wandeling met als hoogtepunt het 
nieuwe Deventer stadhuis, evenals het 
bejubelde rozet in arnhem een ontwerp 
van neutelingsriedijk architecten. 
het programma van deze middag was 
samengesteld in samenwerking met 
stadsbouwmeester luuk Tepe, die dit 
jaar zijn vijfentwintigjarig jubileum bij de 
gemeente arnhem vierde. 

regiO-uPDAte 
Op vrijdagmiddag 2 december maakte 
caSa een rondgang langs recent opge
leverde en toekomstige projecten aan 
de oostflank van arnhem centrum. in dit 
kader kregen we een update over de ont
wikkeling van het nieuwe Kade kwartier 
en het cobercoterrein, bezochten we het 
nieuwe woonzorgcomplex, de brandweer
kazerne en het voormalig Mozaïekcollege 
dat binnenkort tot appartementen
complex wordt getransformeerd. Grande 
 finale vormde de sneak preview in de 
nieuwe uitbreiding van Musis Sacrum.    



We Arnhem, 
You Jane

Arnhem Centrum – zo’n tien 
jaar terug nog uitverkoren tot 

‘Beste Binnenstad van ne-
derland’ – kampt evenals de 

meeste  steden met leegstand 
van winkels en kantoren. De 

leefbaarheid staat hier danig op 
het spel. is er leven na de koop-

goot? Daarvoor ging CASA op 
12 april te rade bij Jane Jacobs. 

D
e amerikaanscanadese 
selfmade stedenbouwkundige 
Jane Jacobs (19162006) geldt 
vandaag de dag als een van de 

meest invloedrijke denkers over de leef
bare stad: in de sixties pleitte zij, geheel 
tegen de modernistische tijdsgeest in, al 
voor diversiteit in bebouwing en functies, 
een vitale wijkeconomie en meer mense
lijke maat. als activiste hield deze ‘crazy 
dame’ bovendien met succes groot
schalige bouwprojecten tegen en redde 
daarmee een aantal oude stadswijken in 
new York en Toronto. Geen wonder dus 
dat zij tot de verbeelding spreekt. ‘Zelfs 
haar nerdy hipster look is helemaal in’, 
constateerde caSa’s huishistoricus Ton 
Schulte. ‘Desalniettemin was zij in feite 
oerconservatief; Oud  arnhem – om en 
nabij de huidige binnenstad – kwam 
dicht bij haar ideaalbeeld’. in de twin
tigste eeuw zette hier echter de cityvor
ming in. De verwoesting in de laatste 
maanden van de Tweede  Wereldoorlog 
vormde vervolgens het vliegwiel voor een 

grondige modernisering. Dat heeft de 
stad achteraf geen goed gedaan. naast 
alle fysieke ingrepen in de organische 
bebouwing en infrastructuur leidde de 
functiescheiding tot een eigenaardig 
soort biotoop. ‘Kijken we door de bril van 
Jane Jacobs dan moeten we het failliet 
van de monocultuur toejuichen’. 

DnA vAn De StAD
Overigens gaat het minder beroerd met 
‘winkelstad’ arnhem dan je op grond van 
alle alarmerende berichten zou denken. 
carlo van Oostrum van Syntrus achmea, 
eigenaar van het Musiskwartier en als 
bestuurslid verbonden aan de Vereniging 
eigenaren citycenter arnhem, heeft er 
alle vertrouwen in dat de binnenstad 
binnenkort weer in de top tien staat. 
‘Je moet daarvoor het eigen Dna van 
de stad voorop laten staan’; lokale 
ondernemers spelen een sleutelrol 
in de uitstraling van de stad. Volgens 
arend Vogel, als ondernemer geaard in 

Ze komen vanuit  
Sint-Anna Parochie  

naar Arnhem voor 
de 7 straatjes
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We Arnhem, 
You Jane

de stad, betekent dat samenwerking, 
social media en veel ‘liefdewerk oud 
papier’, maar ‘inmiddels komen ze vanuit 
Sintanna parochie (ergens in het verre 
Friesland) specifiek naar arnhem voor 
de 7 straatjes’. De gemeente dient er 
echter wel voor te zorgen dat het schoon, 
groen en veilig is. Op het stadhuis heeft 
men inmiddels door dat het centrum in 
transitie is en wordt ingezet op een kern
winkelgebied rond de centrale winkel
straten en daaromheen wonen en een 
mix van verschillende functies. Wonen 
in de binnenstad is erg populair, zelfs 
de meest onmogelijke kantoorpanden 
worden momenteel getransformeerd tot 
appartementen of jongerenhuisvesting. 
Maar hoe krijg je al die andere functies 
weer terug? 

rOuteKAArt vOOr ArnHem 
‘De krachten bevinden zich nu buiten de 
binnenstad, aldus Steve Swiggers van 
het Departement Tijdelijke Ordening, dat 

op verzoek van caSa een inspirerende 
strategie voor arnhem centrum presen
teerde. Deze werd gevisualiseerd in de 
vorm van een metrokaart, die ‘de kracht
lijnen verbeeldt waaruit de stad bestaat’. 
Zo lopen er een Kennislijn (arteZhan), 
Sportlijn (papendalGelredome) en een 
Groenlijn (Veluwe/lingezegen) door de 
stad. het is zaak deze zoveel mogelijk 
via arnhem centrum te laten lopen. het 
bartokpark is het voorbeeld van een hal
teplaats waardoor de groene lijn even de 
binnenstad aandoet. Door programma’s 
te verbinden in het centrum ontstaan er 
kruispunten waar – geheel in de geest 
van Jane Jacobs – kruisbestuivingen kun
nen plaatsvinden Zo biedt de komst van 
Topshelf kansen om de Sportlijn meer 
de stad in te trekken, zeker wanneer je 
deze kruist met de Kennislijn: de han 
Topsport academy ligt dan in het ver
schiet. ander voorbeeld zou Showroom 
arnhem onder de Mandelabrug zijn dat 
dan als overstapplaats fungeert voor 
kennis en cultuur maar ook het verbin

dende element vormt tussen arteZ en 
coehoorn centraal, Station, rijnoevers 
en binnenstad. 
er dient zich bovendien nog een con
crete ‘halteplaats’ aan op de cultuur
lijn. Marjolein de Groen en haar partner 
peter Jordaan gaan hun kunstcollectie 
onderbrengen in de oude Dansacade
mie aan de Weverstraat. Volgens De 
Groen moet het bruisen in de stad, 
maar tegelijk moet je ook de kleine 
dingen koesteren. en Jane Jacobs 
draaide zich nog een keer tevreden om 
in haar graf. 

Ze komen vanuit  
Sint-Anna Parochie  

naar Arnhem voor 
de 7 straatjes
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Zelfrijdende auto’s, e-bikes en clean mobility; we zijn 
hard op weg naar mobiliteit 2.0. Deze ontwikkelingen 
hebben uiteraard een impact op de openbare ruimte. 
naar aanleiding van de giro d’italia en in aanloop naar 
het internationale event velocity 2017 organiseerde 
CASA i.s.m. Stadswerkplaats Fiets op 17 mei Cité 
 mobilé over hoe mobiliteit de stad gaat veranderen.  

Z
oals de auto zo’n honderd 
jaar geleden paard en wagen 
heeft verdrongen, zo verwacht 
men nu dat het conventionele 

autogebruik de komende jaren drastisch 
zal afnemen en vervangen wordt door 
andere vormen van verkeer. Groen, 
gezond en flexibel speelt de fiets daarin 
een hoofdrol. Slimme steden zetten hier 
dus op in. Ook arnhem wil graag een 
fietsstad worden, maar heeft nog een 

lange weg te gaan zo bleek impliciet uit 
de presentatie van Jeroen de Willegen. 
hij is stadsbouwmeester van  Groningen 
dat zich met recht ‘Fietsstad’ mag 
noemen: vergeleken met een schamele 
17% in arnhem, gaat daar 61% van alle 
verkeersbewegingen per fiets. 

FietSDruK 
er gaat niets boven Groningen! het is 
een compacte stad met een jonge bevol
king die veel fietst. Grote verkeersdoor
braken zijn de stad dankzij de bevlogen 
wethouder Max van den berg bespaard 
gebleven. Sinds de jaren zeventig 
wordt de auto actief uit de binnenstad 
geweerd en zijn veel parkeerplaatsen 
getransformeerd in openbaar groen. De 
fietser wordt consequent voorgetrokken 
met snelle verbindingen, riante parkeer
ruimte en stoplichten op groen. ‘Durf 
radicaal te zijn want anders verandert er 
niets’, zo hield De Willegen zijn gehoor 
voor. ‘Kies dus voor één van de ver
keersmodaliteiten en richt daar je hele 
stad op in’. het doel is een gezonde en 
vitale stad, de fiets is hiertoe slechts 
een middel. ‘Stad maken is condities 
creëren voor ontembare factoren’, aldus 
De Willegen. er zit ook een keerzijde aan 

het Gronings succes: de fietsdruk op het 
centrum is zo hoog dat de bus, voetgan
gers en mindervaliden worden verdron
gen. inmiddels probeert men fietsers 
om de binnenstad heen te leiden, maar 
de anarchistische fietser laat zich niet 
zomaar temmen. 
Fietsdruk, daar heeft arnhem geen last 
van. Volgens hans Schreuder, initiator 
van Stadswerkplaats Fiets die van 
arnhem Fietsstad wil maken, moeten wij 
de fietser juist meer verwennen in plaats 
van ‘vier keer kort op elkaar voor een 
stoplicht laten wachten. iedere fietser 
is een held, wees blij dat hij niet in een 
auto zit’. De fiets, duurzaam en gezond, 
past perfect in het ‘groene’ profiel van 
arnhem. Wil arnhem de transitie maken 
naar duurzame mobiliteit dan zal er nog 
veel moeten gebeuren. 

FOSSielvriJ verKeer
in het tweede deel van zijn presentatie 
ging De Willegen in op het toekomst
scenario dat hij met anderen in het 
kader van de internationale architectuur 
biënnale rotterdam (iabr) voor een 
‘fossielvrij Groningen’ heeft ontwikkeld. 
uitgangspunt hierbij was de elektrische, 
zelfrijdende auto, die ook nog eens wordt 

Cité mobilé 

Jeroen de Willegen
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Deze  transitie 
gaat ervoor 
zorgen dat 

de stad juist 
 leefbaarder 

wordt 

gedeeld. Vervoer wordt een dienst. Dit 
betekent dat niemand meer een eigen 
auto heeft en het aantal gigantisch af
neemt tot 1 auto per 60 bewoners (20% 
van de hoeveelheid nu). hierdoor zullen 
wegen veel efficiënter gebruikt worden 
en verdwijnen parkeerplaatsen. Slechts 
een aantal centrale garages zijn nog no
dig. Dat betekent meer ruimte voor groen 
in de stad. De Willegen en consorten 
hebben een concept bedacht waarbij de 
hele stad is aangehaakt aan en ontslo
ten wordt door een nieuwe centrumring. 
Dit is tegelijkertijd een energieinfrastruc
tuur die, gevoed door duurzame energie
bronnen als aardwarmte, zonneenergie 
en windparken in zee, auto’s automa
tisch oplaadt. Groengebieden die nu nog 
aan de verkeerde kant van de snelweg 
liggen worden onderdeel van de stad. 
Ook het spoor, dat Groningen nu nog 
in tweeën snijdt verdwijnt waardoor de 
stad er ook in sociaalmaatschappelijk 
opzicht op vooruit gaat. in feite wordt 
het stedelijk weefsel hersteld: de vorige 
transitie van paardenkoets naar auto
mobiel heeft de stad verdeeld in veelal 
mono functionele brokstukken. Deze 
transitie gaat ervoor zorgen dat de stad 
juist leefbaarder wordt. 
Tot slot werd met Jeroen de  Willegen, 
hans Schreuder, oudwethouder 
 Margreet van Gastel (tegenwoordig 
aanjager van Velocity en het arnhemse 
clean Mobility center) en de zaal een 
aantal agendapunten geformuleerd 
voor de nieuwe wethouder Mobiliteit. 
Deze zullen binnenkort worden aange
boden zodra de nieuwe wethouder is 
 geïnstalleerd.  

  AgenDAPunten mOBiliteit
  
 
 1.  arnhem wil een groene, duurzame en gezonde stad zijn.  

Mobiliteit is hierbij een middel. 
 2.  Mobiliteit gaat de komende jaren ingrijpend veranderen met 

de zelfrijdende auto, clean mobility en de ebike. Speel hier 
snel op in en juich duurzame innovaties toe.

 3.  Zet vol in op de fietser en maakt het hem zo aangenaam 
 mogelijk met goede en snelle verbindingen, veel parkeer
plaatsen en groene stoplichten.

 4.  Stel een fietsburgemeester aan die het gezicht is en overzicht 
houdt. (Maarten Tjallingii?)

 5.  Maak mooie en goede wandelverbindingen. Ook wandelen is 
goed voor  milieu en gezondheid.

 6.  Maak gebruik van de kwaliteiten van stad en landschap. 
Mooie plekken stimuleren fietsen en wandelen.

 7.  iedere fietser en wandelaar is een held, want hij zit niet in de 
auto. laat dit geluid horen!

 8.  naar verwachting zal het autobezit en daarmee de behoefte 
aan parkeerplaatsen de komende jaren afnemen. parkeer
ruimte kan worden terug gegeven aan de voetganger en de 
fietser.

 9.  De bereikbaarheid van de binnenstad kan verbeterd 
worden door inwoners te stimuleren voor het openbaar 
vervoer of de fiets te kiezen. Ontwikkel hiervoor een 
 stimuleringsprogramma.

 10.  evalueer de centrumring en doorbreek de rigide principes ten 
behoeve van een betere bereikbaarheid van de binnenstad.

Optreden van esk esque
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2016
tijdens De nacht van de Architectuur op 2 juni werd de 
tweejaarlijkse Heuvelinkprijs uitgereikt, de  Arnhemse 
architectuurprijs voor het beste nieuwe gebouw. De 
uitbreiding van Brasserie De Boerderij in stadspark 
 Sonsbeek, een ontwerp van nexit Architecten in 
 opdracht van de gemeente Arnhem, is de verrassende 
winnaar van de vakjuryprijs. De Ov-terminal ontworpen 
door unStudio in opdracht van de gemeente Arnhem en 
Prorail is winnaar van de publieksprijs.

D
e uitbreiding van brasserie De boerderij wordt in het jury
rapport geroemd als ‘een architectonisch juwelendoosje, 
dat zich gaandeweg ontvouwt. De zorgvuldige relatie met 
het park en de verbinding met het monument hebben een 

intelligent en ontspannen gebouw van hoge kwaliteit opgeleverd. Met 
vakmanschap en tomeloze energie is een ogenschijnlijk eenvoudige 
opdracht naar grote hoogte gebracht’. De OVTerminal van unStudio, 
vooraf de onbetwiste favoriet, eindigde op de tweede plaats. Daarmee 
maakte de vakjury ‘een eigenzinnige keuze’, aldus robin hartogh 
heijs, voorzitter van de nacht van de architectuur. Deze sloot echter 
wel aan bij de boodschap van  architectuurcriticus Kirsten hannema, 
die tijdens de nacht van de architectuur een pleidooi hield voor de 
nieuwe generatie architecten die geen grootse iconische gebaren meer 
maakt, maar juist met strategische ingrepen van toegevoegde waarde 
wil zijn. 
 

Foto: Thea van den h
euvel/D

aph
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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. Sinds 2008 
wordt de prijs georganiseerd door arnhems architectuurcentrum caSa. 
Voor deze negende editie konden projecten worden voorgedragen die 
in de periode 20142015 zijn opgeleverd. evenals twee jaar terug is 
er geen onderscheid gemaakt tussen woning en utiliteitsbouw. Dit 
temeer omdat de gevolgen van de crisis van de afgelopen jaren nu 
duidelijk merkbaar waren; niet eerder waren er zo weinig inzendin
gen voor de heuvelinkprijs. De longlist en shortlist waren nagenoeg 
hetzelfde. Desalniettemin staat op deze shortlist een aantal bijzondere 
projecten. bovendien is het merendeel van de geselecteerden ook qua 
omvang niet gering, één uitzondering daargelaten.

De finalisten van de heuvelinkprijs 2016 zijn: 
  arnhem centraal ov-Terminal ontworpen door unStudio in opdracht 
van de Gemeente arnhem en prorail. 

  Brasserie de Boerderij ontworpen door neXiT architecten in opdracht 
van de Gemeente arnhem.

  de Blauwe Weide ontworpen door 0110 architecten in opdracht van 
Vivare. 

  de Transformatie ontworpen door K3 architectuur en han van 
 Zwieten architecten in opdracht van Volkshuisvesting arnhem en 
Kuiperarnhem bouw en Ontwikkeling. 

  MFc omnibus ontworpen door architectuurstudio hh in opdracht van 
de Gemeente arnhem.

  pathé arnhem ontworpen door powerhouse company in opdracht van 
pathé Theatres b.V. 

  sint Martenshof ontworpen door neXiT architecten in opdracht van 
de Kopersvereniging Sint Martenshof

De jury, bestaande uit architect ira Koers (bureau ira Koers), architec
tuurtheoreticus indira van ’t Klooster (architectuur lokaal, hoofdredac
teur van a10 new european architecture) en architect Joost Vos (ben
them crouwel architects) heeft deze zeven bezocht en beoordeeld. 
De projecten, die dit jaar meedingen naar de heuvelinkprijs 2016 zijn 
volgens de jury zeer divers; de kwaliteit varieert van goed tot interna
tionale top, wat bijzonder is voor projecten die voor het overgrote deel 
stammen uit de crisistijd. er lijkt niet tot nauwelijks te zijn bezuinigd 
op architectonische kwaliteit, hetgeen een groot compliment is aan de 
opdrachtgevers en hun architecten. 

JURYRAPPORT HEUVELINKPRIJS 2016

casa jaarcahier 201628



casa jaarcahier 2016

Foto: ©
 ah

h
Foto: O

ssip van D
uivenbode

Foto: Thea van den h
euvel/D

aph 

MFc oMniBus 
Adres: Pallas Atheneplein 2/ Architect: Architectuurstudio HH/ Opdrachtgever: Gemeente Arnhem 

Multifunctioneel centrum Omnibus in het nieuwe hart van Schuytgraaf 
biedt onder meer onderdak aan drie basisscholen, een sporthal en 
kinderopvang. het ontwerp grijpt terug op het Structuralisme van 
geestelijk vader herman hertzberger. het heeft een aantal ruimtes 
die flexibel kunnen worden bestemd, om in te kunnen spelen op 
de toekomstige ontwikkelingen en behoeften in de wijk. Flexibiliteit 
was ook nodig omdat de opdracht tijdens het ontwerpen een aantal 
keren werd aangepast. het resultaat, dat in recordtijd werd gebouwd, 
is verrassend, kleurrijk en avontuurlijk. er valt veel te ontdekken en 
met name de theaterzaal in het hart van het gebouw is een vondst. 
Ondanks een overvol programma is het de architect gelukt om de 
afzonderlijke scholen een eigen kleine schaal te geven die past 
bij de gebruikers. De jury heeft daarnaast veel waardering voor de 
bijzondere details, zoals de ovale gaten in de betonnen kolommen, 
die het gebouw extra spannend maken voor de schoolkinderen. 
architectuurstudio hh is nog steeds een meester in het slim en 
creatief benutten van de ruimte. 

PAtHé ArnHem 
Adres: Oude Stationsstraat / Architect: Powerhouse Company / Opdrachtgever: Pathé Theatres B.V.

pathé arnhem, dat negen filmzalen en een aantal horecazaken 
herbergt, is onderdeel van het masterplan van unStudio voor het 
stationsgebied. De gevel is gebaseerd op baksteentinten uit de 
historische binnenstad en het aluminium uit de raamstroken verwijst 
naar het station. Zo vormt deze megabioscoop een opvallende schakel 
tussen beide sferen. De jury spreekt allereerst waardering uit voor de 
architect, die binnen de beperkte bewegingsruimte van de opdracht 
de bouwmassa heeft weten te verzachten. hij is erin geslaagd om 
op deze moeilijke plek een interessante gevel te ontwerpen waaruit 
vakmanschap blijkt. in het pand daarentegen wordt duidelijk zichtbaar 
dat er drie verschillende ontwerpers los van elkaar hebben gewerkt; de 
cascoarchitect, de interieurontwerper en powerhouse company. het 
blijven daardoor verschillende werelden. 

Sint mArtenSHOF 
Adres: Hommelseweg/Nijhoffstraat / Architect: NEXIT Architecten / Opdrachtgever: Kopersvereni-
ging Sint Martens Hof 

in de oude stadswijk Sint Marten zijn veertig verkrotte boven en 
benedenwoningen getransformeerd tot een twintigtal stadswonin
gen. Dit voorbeeld van collectiefparticulier opdrachtgeverschap is 
vorig jaar door de jury van de Willem Diehlprijs genomineerd voor de 
heuvelinkprijs 2016. De jury van de heuvelinkprijs is onder de indruk 
van de innovatieve vorm van renovatie die hier heeft plaatsgevonden. 
Ze spreekt dan ook haar complimenten uit voor zowel de bewoners, 
die samen als opdrachtgever optraden, alsook voor de architect die 
de regie voerde. Sint Martenshof is ontegenzeggelijk een voorbeeldig 
en sympathiek project dat een aantal karakteristieke woningen heeft 
gered van de slopershamer en de stad daarmee iets moois heeft 
teruggegeven. 
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De trAnSFOrmAtie 
Adres: Van Oldenbarneveldtstraat 90-92 /Architect: K3 architectuur en Han van Zwieten 
 Architecten/ Opdrachtgever: Volkshuisvesting Arnhem en KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling 

De twee robuuste appartementenblokken van K3 architectuur en han 
van Zwieten architecten zijn onderdeel van ‘De Transformatie’, de 
herbestemming van het voormalige p. G.e.M. complex. De renovatie 
van de oudbouw won vorig jaar de Willem Diehlprijs, de arnhemse 
architectuurprijs voor restauratie, renovatie en herbestemming. De jury 
heeft vooral veel waardering voor het samengaan van oud en nieuw. 
Met name de aansluiting op het monumentale deel is dankzij de sculp
turale vormgeving zeer geslaagd. bovendien hebben beide architecten 
goed samengewerkt waardoor beide blokken een eenheid in verschei
denheid vormen. De jury geeft tot slot een groot compliment aan Volks
huisvesting arnhem als opdrachtgever om op zo’n prachtige locatie 
sociale woningbouw te realiseren; als geheel is De  Transformatie een 
zeer geslaagd plan.  

BlAuWe WeiDe 
Adres: Laan van Presikhaaf/Waalstraat /Architect: 01-10 Architecten /Opdrachtgever: Vivare 

het naoorlogse presikhaaf is de afgelopen jaren grondig op de schop 
gegaan. De corporaties portaal en Vivare nemen hierin het voortouw. 
in opdracht van laatstgenoemde is ook de verouderde bebouwing van 
presikhaaf i vervangen door een nieuwe woonwijk met appartemen
ten en grondgebonden woningen in de ‘oude’ stempelstructuur. De 
architect is volgens de jury gewetensvol met zijn opdracht omgegaan, 
waardoor de appartementen met sociale huur niet onderdoen voor het 
eerder gerealiseerde buurblok met particuliere woningen. Daarbij is 
bovendien veel aandacht uitgegaan naar de kwaliteit en samenhang 
van de openbare ruimte, onder andere in relatie tot waterafvoer en 
piekbelasting. 

ArnHem CentrAAl Ov-terminAl 
Adres: Stationsplein/ Architect: UNStudio / Opdrachtgever: Gemeente Arnhem en ProRail 

negentien jaar na de eerste schetsen is in november 2015 het 
sluitstuk van station arnhem centraal opgeleverd: de OVTerminal. Dit 
iconische gebouw vormt als spin in het web de schakel tussen ver
schillende vervoersstromen en tevens de nieuwe entree tot de stad. 
De jury was onder de indruk van het imposante project en dit ‘logistiek 
huzarenstuk’ in staal en beton. Ondanks alles heeft de vasthoudend
heid van alle betrokken partijen erin geresulteerd dat dit complexe 
ontwerp toch is gerealiseerd. De vaak gehoorde vergelijking met een 
ruimteschip is op twee manieren uit te leggen. het ontwerp van de 
destijds jonge Van berkel ziet er nog altijd bijzonder futuristisch uit. 
Maar het is tegelijkertijd een ‘grand projet’ uit de jaren negentig dat 
enigszins als een alien in de stad is geland. 
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BrASSerie De BOerDeriJ 
Adres: Parkweg 2/ Architect: NEXIT Architecten/ Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
in arnhems monumentale stadspark Sonsbeek is naast de eveneens 
monumentale uitspanning brasserie De boerderij een uitbreiding 
gerealiseerd. Deze is ontworpen als een halfvrijstaande ‘kapschuur’ 
van glas om zoveel mogelijk verbinding te maken met het omliggende 
park. hierin is dit project bijzonder goed geslaagd. De nieuwbouw is 
zorgvuldig en met veel liefde ontworpen; compromisloos en industrieel, 
maar tegelijk gedempt en kalm van binnen. het is daarbij een pre dat 
de architect zich ook met de aankleding van het interieur heeft mogen 
bemoeien. De jury heeft bijzondere waardering voor de opdrachtgever 
omdat er op deze gevoelige locatie niet op safe is gespeeld. resultaat 
is een klein en uiterst vakkundig ontworpen pareltje dat op een zeer 
bijzondere en daardoor moeilijke plek tot stand is gekomen. 

COnCluSie 
Vakmanschap, bevlogenheid, originaliteit en betekenis voor de stad; 
tijdens het juryberaad bleek meteen dat de laatste twee projecten 
zich unaniem onderscheidden van de overige vijf. het contrast tussen 
beide favorieten had niet groter kunnen zijn: groots en meeslepend 
versus klein en briljant. De jury is van mening dat beide gebouwen 
kunnen worden bekeken op thema’s als vakbeheersing, trefzekerheid, 
controle over het eindresultaat, inpassing in de omgeving en bijdrage 
aan de publieke ruimte.
het Station blaast de bezoeker omver met indrukwekkende kunsten. 
het gebouw ontketent, letterlijk en figuurlijk, krachten die noch de 
architect, noch de uitvoerders, noch de opdrachtgevers geheel hebben 
kunnen controleren. een project waar talent, originaliteit en ambitie 
van afstraalt, maar dat feitelijk onbeheersbaar is. het geheel oogt als 
het ultieme werk van een tovenaarsleerling. Wat een kracht, wat een 
elan en wat een lef straalt het uit! De monumentale grandeur en de 
autonome architectuur van arnhem centraal bieden de stad een uniek 
icoon. het is een indrukwekkend staaltje krachtpatserij uit de twintig
ste eeuw. 
De brasserie imponeert onbedoeld. het is een tijdloos, bescheiden ge
bouwtje, maar met zoveel liefde, vakmanschap en toewijding gemaakt, 
dat het ontroert. het eindresultaat laat zich misschien vergelijken met 
Japanse ivoorkunstenaars, die in staat zijn om in beeldjes van een 
centimeter groot de meest onwaarschijnlijke details aan te brengen. 
De keuze voor een rondom glazen gevel maakt het bepaald niet een
voudiger. Maar kijk hoe de glasgevels het gebouw en zijn omgeving la
ten ademen. De ontwerpers gingen zo ver in hun wens om het gebouw 
doorzichtig te maken dat de dakrand is bekleed met spiegels zodat 
deze verdwijnt in de reflectie van de omgeving. net als bij het station is 
hier sprake van een radicale stellingname ten opzichte van de directe 
omgeving, maar zie wat het toevoegt aan gebruiksplezier. hoe het zijn 
directe omgeving verheft in plaats van neerslaat. hoewel minder spec
taculair dan het station zag de jury hier een vakbeheersing, rijkdom en 
eenvoud die duidelijk het werk is van de tovenaar zelf. bescheidener 
en bedaarder dan het station, maar minstens zo indrukwekkend. De 
uitbreiding van brasserie de boerderij is een architectonisch juwelen
doosje, dat zich gaandeweg ontvouwt. De zorgvuldige relatie met het 
park en de verbinding met het monument hebben een intelligent en 
ontspannen gebouw van hoge kwaliteit opgeleverd. Met vakmanschap 
en tomeloze energie is een ogenschijnlijk eenvoudige opdracht naar 
grote hoogte gebracht. Daarom is de jury unaniem in haar mening dat 
er één gebouw als het meest verrassend en overtuigend naar voren 
komt: de prijs van de vakjury van de heuvelinkprijs 2016 gaat naar 
brasserie de boerderij!
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D
e verwachtingen waren hoog
gespannen, maar daags na 
de opening van Sonsbeek ‘16 
door koning Willem alexander 

zijn pers en publiek ronduit enthousiast 
in hun eerste reactie. ‘Kunst bruist in 
bos en stad’, aldus het nrc handels
blad, ‘een aangename trendbreuk’ vol
gens De Gelderlander. Volgens zakelijk 
directeur Tati VereeckenSuwarganda 
is dat vooral te danken aan de curator 
ruangrupa. het gaat het indonesische 
kunstenaarscollectief er niet zozeer om 
te laten zien wat er gebeurt in de wereld 
van de kunst; de werken moeten vooral 
een relatie aangaan met de stad en de 
omgeving. ‘Geen kunst op een sokkel 
maar interactie tussen kunst en publiek’. 
Vandaar ook het relatief grote aantal 
lokale kunstenaars; ‘ruangrupa wil niet 
alleen met vrienden werken maar ook 
nieuwe vrienden maken’. Wellicht ver
klaart het thema Transaction ook de op
vallende hoeveelheid folly’s in het park; 
de bouwkunst geldt immers als de social 
art par excellence. Zo heeft de arnhem
se kunstenaar rob Voerman een con
structie gemaakt over de Grote  Waterval. 
het paviljoen “The exchange” is bedoeld 
als tijdelijke ecologische bank. Voerman 
gaat er in gesprek met economen en 
ecologen en geeft bankbiljetten uit die 

L’art Public 
Over kunst in de publieke ruimte

naar aanleiding van Sonsbeek 
‘16 organiseerde CASA op 

dinsdag 7 juni een avond over 
kunst in de openbare ruimte. 

Hoofdspreker was de internatio-
naal bekende beeldend kunste-

naar Florentijn Hofman. Daar-
naast werd uiteraard aandacht 

 geschonken aan de nieuwe 
Sonsbeektentoonstelling en een 

studie voor de ontwikkelings-
mogelijkheden voor museum 

Arnhem. 

de waarde van een vierkante meter op 
aarde vertegenwoordigen. De eveneens 
arnhemse kunstenaar alphons ter avest 
bouwde het bakhuis. ‘brood is iets wat 
alle culturen verbindt’. Zijn houten pavil
joen met daarin patronen uit verschillen
de religies, wordt gaandeweg opgestookt 
door lokale bakkers. het mag duidelijk 
zijn; voor navelstaren is geen plaats in 
deze editie van Sonsbeek, wel voor l’art 
public. 

PAPPA DuCK
Florentijn hofman – sinds kort overigens 
ook een arnhemse kunstenaar – heeft 
van publieke kunst zijn handelsmerk 
gemaakt. Zijn rubber Duck is, evenals 
hofman zelf, inmiddels een wereldster 
en trok wereldwijd miljoenen bezoekers. 
‘Sonsbeek eat your heart out’, grapte 
‘pappa Duck’ goedmoedig. Transaction – 
het thema van Sonsbeek ‘16 – is echter 
zonder meer ook op zijn oeuvre van 
toepassing; kunstwerken in de openbare 
ruimte – site specific en vaak tijdelijk 
van aard – die het publiek uitnodigen tot 
interactie. het arnhemse Feestaardvar
ken dat hij in 2013 in opdracht van het 
jubilerende burgers’ Zoo maakte, is hier 
een goed voorbeeld van. hofman heeft 
echter meer gemaakt dan de kolossale 
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Geen kunst 
op een sokkel 

maar interactie 
tussen kunst 

en publiek

knuffelbeesten waarmee hij zo beroemd 
is geworden. Tijdens het gesprek met 
moderator edwin Verdurmen kwamen 
ook minder bekende werken voorbij. Zo 
trok hofman voorafgaand aan de bouw 
van de n470 verkleed als ‘een soort 
circusdirecteur’ het plangebied in om 
verhalen te verzamelen. Vervolgens heeft 
hij buurtbewoners uitgenodigd om een 
rondvlucht boven het gebied te maken 
in ‘s werelds grootste zeppelin. hier
door konden de bewoners zien wat de 
nieuwe weg doet in het landschap. Zijn 
‘monumentale monogroom’ van blauw
geschilderde huizen aan de rotterdamse 
burgersdijk was bedoeld als kritiek op 
het feit dat een ontwikkelaar moedwillig 
panden laat vervallen zodat uiteindelijk 
iedereen er vrede mee heeft dat ze 
gesloopt worden. ‘Je moet er nu niet 
gaan kijken; architecten doen verschrik
kelijke dingen’. Tegelijkertijd stimuleren 
zijn ingrepen in de publieke ruimte juist 
stedelijke ontwikkeling. in Schiedam ‘de 
armste stad van nederland’ schilderde 
hij een weg geel. ‘ik dacht ze verdienen 
een Yellow brick road en nu hebben ze 
een metrostation’. 

ArnHemS iCOOn 
Ook het arnhemse Feestaardvarken is 
zo’n vliegwiel en heeft er met rozet voor 
gezorgd dat een voorheen verlopen stuk 
stad een hotspot is geworden. Voor hof
man is daarmee het doel bereikt. ‘het 
zou goed zijn als het aardvarken weer 
een keer weg zou gaan, die openbare 
ruimte is van iedereen’. Maar zijn Feest
aardvarken inmiddels ook.     
eerder die avond presenteerde David 
Kloet de studie die Karres+brands 
 landschapsarchitecten heeft gedaan 
naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
Museum arnhem op zijn unieke land
schappelijke locatie. het is er prachtig 
– de vergelijkingen met het Deense 
louisiana of de Fondation Maeght in het 
Franse St.paul de Vence dringen zich op. 
Maar er zijn de nodige verbeter punten; 
het museum is erg gesloten en  wat 
betreft de beeldentuin zou ‘je de kunst 
een betere plek gunnen. bovendien zou 
je willen dat het museum meer deel gaat 
uitmaken van de stad’ Misschien wordt 
het tijd dat het aardvarken er eens gaat 
landen. 

Tati VereeckenFlorentijn hofman
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r
espect voor de monumentale oudbouw en de 
unieke landschappelijke locatie, meer open
heid van museumgebouw en tuin, sloop van 
de wederopbouwvleugel en het museumcafé, 

ondergrondse zalen, kantoren op de eerste verdie
ping van de Koepel, vergezichten over de omgeving 
en meer zichtbaarheid vanuit de stad; de visies voor 
de vernieuwbouw van Museum arnhem vertonen de 
nodige overeenkomsten, maar de vijf architectenteams 
kwamen tot zeer verschillende resultaten.   

BentHem CrOuWel ArCHiteCtS 
in de visie van benthem crouwel wordt de monumentale 
oudbouw in oude luister hersteld zodat de koepel weer 

Ontwerpvisies 
Museum arnhem  
Arnhem investeert in zijn cultuurgebouwen! De nieuwbouw en 
 renovatie van musis is in  volle gang, de plannen voor Focus Film-
theater worden momenteel uitgewerkt en nu liggen er ook plannen 
voor de vernieuwbouw van museum Arnhem. Op donderdag 9 juni 
maakten de vijf geselecteerde architectenteams hun ontwerpvisies 
bekend: overdag in besloten kring voor de selectiecommissie,  
’s avonds gaven zij een publieke presentatie in een  overvol 
Showroom Arnhem. 

het hart wordt van het gebouw. beide vleugels krijgen 
een glazen galerij aan de tuinzijde als knipoog naar 
de oude veranda’s. benthem crouwel kiest als enige 
van de vijf teams er bewust voor om niet ondergronds 
te gaan. naast budgettaire overwegingen biedt boven
gronds bouwen volgens Joost Vos ook andere voorde
len; immers hoe hoger, hoe beter het uitzicht en hier
door wordt de stuwwal – een archeologisch monument 
– niet onnodig aangetast. De vleugel van eschauzier 
wordt daarom vervangen door een clean rechthoekig 
volume, dat enerzijds aan de utrechtsestraat ligt (ook 
handig voor de logistiek) en aan de andere kant over 
de stuwwal uitsteekt. het wordt doorsneden door een 
trap die uitkomt bij een panoramabalkon op het westen. 
Deze trap is ook te gebruiken als tribune en gericht op 

benthem crouwel architects

casa jaarcahier 201634



casa jaarcahier 2016

Landschap en  uitzicht 
moeten maximaal 
 gevierd worden

de tuin. binnen in de nieuwe zalen ‘word je niet lastig 
gevallen met architectuur’, maar wel met natuur. Vos: 
‘We willen het museum een scala aan mogelijkheden 
bieden met introverte zalen die tegelijkertijd gericht 
zijn op de omgeving. een eenvoudig eenduidig volume 
met respect voor de natuur, we hoeven er niets voor te 
kappen’.   

CruZ y OrtiZ AmSterDAm i.S.m. lAurA AlvAreZ 
ArCHiteCture 
eenheid creëren daar is het cruz y Ortiz om te doen. 
Dat heeft het bureau eerder gedaan bij de veelgeprezen 
renovatie van het rijksmuseum in amsterdam. ‘het 
is een kans die zich niet vaak voordoet’, aldus Muriel 
huisman. Om dit te bereiken heeft het bureau een 
aantal interventies voor ogen, die zij graag samen met 
Museum arnhem verder willen uitwerken. Ook zij ope
nen het museumgebouw en de museumtuin letterlijk en 
figuurlijk door de twee latere aanbouwen te verwijderen. 
De tuin wordt het hart van het museum. Daar voegen 
zij twee paviljoens aan toe op de rand van de stuwwal, 
die gerelateerd zijn aan het bestaande gebouw en de 
zichtbaarheid vanaf de utrechtsestraat en Onderlangs 
vergroten. het ene vormt straks de ingang, het andere 
een ruimte voor actuele kunst en evenementen (die 
overigens ook buiten reguliere openingstijden gepro
grammeerd kan worden). beide paviljoens worden 
verbonden door een volume dat is ingegraven in de 
stuwwal. Dit wordt een flexibele publieke zone met 
museumcafé, winkel en auditorium. Deze ruimte vormt 
tevens de toegang tot de ondergrondse expositiezalen 
rond een centrale looproute naar de oudbouw. het mo
nument wordt transparanter en de koepel ingericht tot 
een nieuw type tentoonstellingszaal.  

HAPPel COrneliSSe verHOeven ArCHiteCten  
i.S.m. DrDH ArCHiteCtS 
De invloedrijke Duitse architect Karl Friedrich Schin
kel, die de nadruk legde op ‘de intense relatie tussen 
architectuur en landschap’, vormt het uitgangspunt van 
de visie van hcVa. ‘cornelis Outshoorn (de architect 
van de buitensociëteit waar Museum arnhem nu in 
is gevestigd) zal van zijn ideeën weet hebben gehad’, 
stelde  ninke happel. in de oudbouw van Outshoorn 
worden straks alle publieke functies geconcentreerd 
en deze wordt evenals de tuin geheel toegankelijk. een 
divergerend entreeplein ‘waardoor landschap en uitzicht 
maximaal gevierd worden’ leidt de bezoeker naar het 
gebouw. De koepel wordt de ontvangstruimte met 
een ‘majestueuze’ trap naar de nieuwe ondergrondse 
museumzalen. Deze uitbreiding wordt gematerialiseerd 
in wit architec tonisch beton en volgt de topografische 
contouren van de stuwwal. De nieuwe expositiezalen 
kunnen flexibel ingericht worden tot bijvoorbeeld één 
grote ruimte. een daglichtkoepel, die veel weg heeft van 
een Venustempel zoals je die als folly in een roman
tische parkaanleg kunt tegenkomen, vormt hiervan 
de markering. bovendien worden de koepeltjes, die 
oorspronkelijk op de zijvleugels stonden, teruggebracht. 

cruz y Ortiz amsterdam 

happel cornelisse Verhoeven architecten 
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Zij worden als zwervende vitrines het nieuwe beeldmerk 
van Museum arnhem, zodat het zich nog meer profileert 
in de stad. 

KrAAiJvAnger ArCHiteCtS i.S.m. KrFt en  
KOKKe DeSigner
‘het museum staat nu met de rug naar de stad’, conclu
deerde Dirk Jan postel. Vandaar dat Kraaijvanger, Krft 
en Kokke radicale keuzes hebben gemaakt. ‘eigenlijk 
stellen wij geen uitbreiding voor, maar een geheel 
nieuw museum’. De monumentale oudbouw blijft in 
tact en wordt weer opengemaakt, maar krijgt de functie 
van kunstsociëteit. al het museale programma uit de 
oudbouw komt onder de grond te liggen zodat de tuin 
geheel open en toegankelijk wordt. De ondergrondse 
zalen worden ontsloten door een nieuw entreegebouw 
aan Onderlangs. Deze markante ruwhouten nieuwbouw 
accentueert de stuwwal en vormt tevens een ‘rite 
de passage’ van onder naar boven. Daar begint het 
museum bezoek, maar in de visie van Kraaijvanger heb 
je dan als bezoeker al een groot deel van de beelden
tuin gezien; de groenstrook aan de voet van de stuwwal 
wordt als zodanig ingericht en vormt als het ware de 
loper vanuit de stad. De bestaande museumtuin wordt 
opgeschoond en voorzien van een oculus waarmee de 
ondergrondse museum zich ook bovenover openbaart. 
De rijnzaal blijft bovendien behouden als paviljoen.  
 

SeArCH
Museum arnhem is door zijn spectaculaire ligging meer
maals vergeleken met het Deense louisiana Museum 
voor Moderne Kunst. Vanwege de combinatie van een 
oude villa met nieuwbouw die grotendeels verdwijnt in 
het landschap vormt louisiana een belangrijke inspi
ratiebron voor de visie van Search. als je al iets in de 
natuur gaat bouwen dan moet je dat goed doen, aldus 
bjarne Mastenbroek die verschillende voorbeelden uit 
eigen oeuvre toonde waar rood en groen harmonieus 
samengaan. Mastenbroek: ‘ik denk dat architecten 
geen monument voor zichzelf moeten maken’. even 
leek het er gedurende zijn presentatie zelfs op dat 
Search zou voorstellen helemaal niets nieuws te bou
wen; immers de totale oppervlakte van ruimtes in het 
museum die nu niet als museumzaal gebruikt worden 
komt dichtbij het aantal vierkante meters van de ge
wenste uitbreiding. Kantoren zouden natuurlijk kunnen 
verhuizen naar elders – het zou de meest duurzame 
oplossing zijn. Zo ver gaat Search echter niet; er komt 
een ondergrondse uitbreiding die de stuwwal uitstulpt 
aan de zuidzijde. Deze is organisch gevormd om de 
bestaande bomen heen. naast de oudbouw blijft ook de 
rijnzaal staan, zichtbaar ruw afgezaagd van de rest van 
de vleugel. 

Op maandag 27 juni werd bekend gemaakt dat 
 benthem crouwel de uitbreiding en vernieuwbouw van 
Museum arnhem mogen ontwerpen. hun visie blinkt 
volgens de selectiecommissie uit in ‘helderheid en een
voud’. eind 2017 moet met de bouw begonnen worden. 

Kraaijvanger architects

Search
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energy café arnhem

caSa organiseert maandelijks een energy café voor 
het netwerk energie made in arnhem. Dit is het netwerk 
voor alle partijen in arnhem en de regio die actief bezig 
zijn met het verduurzamen van hun bedrijf en daarmee 
met de energietransitie van de stad. ieder café heeft 
een eigen thema, zoals duurzame evenementen, ener
gietransitie in de woningbouw of het verduurzamen in 
de wijk. Tijdens de bijeenkomsten worden actuele, inspi
rerende projecten gepresenteerd, krijgen mensen met 
urgente vragen of oproepen kort het podium en is er 
ruim tijd voor ontmoeting en uitwisseling van ideeën. in 
2016 heeft caSa in opdracht van de gemeente arnhem 
acht energy cafés georganiseerd. Deze succesvolle 
bijeenkomsten worden in 2017 voorgezet.

37

De caSaavond aquaplanning op 9 febru
ari vormde de aanleiding om een netwerk 
op te starten voor het meer klimaatbe
stendig maken van arnhem. caSa nam 
hiertoe het initiatief samen met le Far 
West landschapsarchitectuur. De ge
meente arnhem, de Waterschappen rijn 
iJssel en rivierenland, natuur centrum 
arnhem en platform Groen arnhem 
sloten hierbij snel aan. platform arnhem 
Klimaatbestendig wil bewoners, bedrij
ven, kennisinstellingen en overheid met 
elkaar in lopende projecten en nieuwe 
initiatieven verbinden. iedereen kan 
bijdragen om de stad klimaatbestendig 
te maken. buiten het voorkomen van 
schade levert dit bijkomende voordelen 
op; de stad wordt groener en aantrekke
lijker, de luchtkwaliteit verbetert, biodiver
siteit neemt toe, bewoners voelen zich 
gezonder en gelukkiger. 

arnhem  
Klimaat 

bestendig

Op 30 maart werd de startbijeenkomst 
voor stakeholders van arnhem Klimaatbe
stendig georganiseerd en vervolgens op 
2 juni een minisymposium voor een bre
dere doelgroep. le Far West had vooraf 
een krachtenveldanalyse uitgevoerd om 
letterlijk in kaart te brengen wie een actie
ve bijdrage kan leveren aan het klimaat
bestendig maken van de stad. het goede 
nieuws is dat er al diverse initiatieven in 
de stad zijn, zoals Groen West en Spijker
energie, die zich veelal op buurtniveau 
bezig houden met vergroening, water en 
hitteproblematiek. Door deze afzonder
lijke initiatieven met elkaar te koppelen 
ligt er in principe al een gedegen netwerk. 
Daarnaast biedt het aanhaken bij lopende 
projecten als buiten Gewoon beter in het 
Spijkerkwartier of de herstructurering 
van de Geitenkamp kansen om op korte 
termijn concrete klimaatbestendige aan
passingen te doen. 

Tijdens beide bijeenkomsten bleek er al 
veel knowhow aanwezig te zijn. De grote 
opgave voor arnhem Klimaatbestendig is 
hoe we álle krachten en initiatieven in de 
stad kunnen bundelen. Om het onder
werp blijvend te agenderen, inspirerende 
projecten te presenteren en vruchtbare 
samenwerkingen te stimuleren, organi
seren caSa en le Far West vanaf eind 
2016 de tweemaandelijkse Klimaatca
fés. De eerste editie op 3 november was 
al een succes met een goede opkomst 
en enthousiaste reacties. in 2017 zullen 
caSa en le Far West de Klimaatcafés 
voortzetten.  



p
assende semipermanente 
huisvesting voor eenpersoons
huishoudens realiseren, die een 
positieve impuls geeft aan zijn 

omgeving en liefst ook nog arnhem als 
een creatieve stad neerzet; de opgave 
die gemeente en corporaties zichzelf 
gesteld hebben is niet mis. Tel daarbij 
de urgentie. arnhem moet dit jaar zo’n 
vierhonderd statushouders huisvesten 
en volgend jaar minstens zoveel, aldus 
Marijn Willemen, projectleider ‘vluch
telingen’ van de gemeente arnhem. 
het gaat hierbij voornamelijk om jonge, 
alleenstaande mannen, die nu in de 
voor malige Koepelgevangenis worden 
opgevangen en veelal in arnhem willen 
blijven wonen (volgens Willemen zijn dat 
er overigens meer dan de stad ver
plicht is op te nemen). Daarbij hebben 
gemeente en corporaties met het oog 
op integratie voor zichzelf de doelstelling 
geformuleerd om statushouders met an
dere groepen te mixen; met name ande
re alleenstaanden. Willemen: ‘we willen 
iets maken dat toekomstbestendig is en 
waar mensen het fijn vinden wonen’. 

De HerBerg 2.0
De huisvestingsvraag was jarenlang 
gericht op gezinnen van twee ouders 
met tweeëneenhalf kind. ‘Dit klassieke 

patroon is allang niet meer up to date’. 
Mobiliteit, mondialisering, moraal en 
crises maken de huidige vraag onze
ker maar ook dynamisch, stelde Steve 
Swiggers van Departement Tijdelijke 
Ordening (DTO), dat speciaal voor deze 
avond een quickscan heeft uitgevoerd 
naar mogelijke huisvestingsconcep
ten en geschikte plekken in de stad. 
Oplossingen en ontwerpen voor tijdelijke 
woningen zijn momenteel meer dan 
genoeg voorhanden, de opgave is echter 
organisatorisch van aard. ‘repeterende 
integratie van permanente tijdelijkheid, 
daar is nog geen plek of typologie voor 
bedacht’. Maar die was er wel. Swiggers 
(her)introduceerde vervolgens het con
cept van de herberg, ‘waar mensen in 
en uitstroomden en waar ook interactie 
was tussen de passanten en de wijk’. 
De waard speelde hierin een sleutelrol 
als intermediair tussen de bewoners 
en gasten. Gastvrij, geïntegreerd in de 
wijk en een stimulans; een eigentijdse 
vertaling van de herberg vormt een 
prikkelend uitgangspunt. Deze zou één 
op één kunnen landen in rijkerswoerd, 
maar ook op maat in andere wijken. 
neem het burgemeesterskwartier met 
zijn ruime eengezinshuizen; de kinderen 
zijn allang het huis uit, maar je wil er wel 
blijven wonen dus waarom neem je geen 
student in huis die helpt in de tuin. in 

Grete houwen
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Transit
Singles, studenten en statushouders; er zijn steeds meer 
 eenpersoons huishoudens in Arnhem, maar het huidige 
 woningaanbod voorziet onvoldoende in huisvesting hiervoor.  
De Arnhemse corporaties en gemeente zijn op zoek naar een 
 oplossing voor dit prangende probleem. Op 21 juni organiseerde 
CASA een inspirerende dialoog om de wensen en mogelijkheden 
te verkennen. 

Willem hofstede
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arnhems jongste wijk Schuytgraaf zijn 
juist relatief veel gezinnen waarvan de 
ouders uit  elkaar gaan; op de lege vel
den zouden tiny houses kunnen verrijzen 
voor gescheiden alleenstaande ouders. 
Kronenburg was het laatste voorbeeld 
van Swiggers; ze gaan het dak van het 
winkelcentrum nu vol leggen met zonne
panelen, maar het zouden ook groene 
daken kunnen worden met zonnepane
len en paviljoens, waar statushouders 
met groene vingers verblijven. Willem 
hofstede, die nu een tiny house aan het 
bouwen is en op zoek naar een geschik
te locatie daarvoor, wil zich desgevraagd 
best inzetten voor de stad en anderen. 
Maar als het erop aankomt verkiest hij 
een rustieke plek ergens in Meinerswijk 
toch boven het dak van Winkelcentrum 
Kronenburg. 

mAgiC mix 
er zijn overigens al de nodige bijzon
dere projecten in de stad. Zo worden 
in het voormalig bejaardentehuis aan 
de akker 71 pas gescheiden ouders 
in pauze kamers opgevangen. Dat gaat 
goed, maar kwetsbare groepen bij elkaar 
werkt meestal averechts, weet Gerda 
 Koopmans, projectleider sociale ont
wikkeling bij Volkshuisvesting arnhem. 
‘het mooiste is wanneer je kansrijk en 
kansarm bij elkaar zet zodat er ‘opvoe
ders’ zijn en mensen worden gewezen 
op asociaal gedrag’. Deze ‘magic mix’ is 
echter een precaire balans. ‘als iemand 
van het ribW ‘s ochtends zijn pilletjes 
niet heeft genomen dan is de magie 
weg’. Toch is het tevoren niet altijd te 

zeggen. ‘in het bruishuis wonen vrou
wen uit een blijf Van Mijn lijfhuis en 
jonge asielzoekers wonderwel samen’. 
Flexibele units zijn volgens Koopmans de 
beste optie, daarom spreekt het herberg
concept haar erg aan. Dat geldt ook voor 
Maurits van butselaar en Grete houwen 
van Stichting niDOS, die zich momen
teel vooral ontfermt over minderjarige 
vluchtelingen die zonder hun ouders 
naar nederland zijn gekomen. Zij hebben 
circa honderd kinderen in woongroepen 
zitten, maar die worden ook allemaal 
meerderjarig. beiden benadrukten de 
noodzaak voor een snelle oplossing van 
dit huisvestingsvraagstuk. Maurits: ‘De 
kracht ligt bij selectie en maatwerk. het 
idee van de waard die nadenkt wie hij in 
zijn groep kan gebruiken, daar zit echt 
iets in’. Volgens Mattijs loor, raadslid 
voor D66, is ook het collectieve aspect 
van de herberg voor vluchtelingen, die 
meer uit een gemeenschapscultuur 
komen, interessant. ‘in arnhem willen 
wij samen’, concludeerde hij. nu nog 
die magic mix, het toverwoord van deze 
inspirerende avond. 
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Een  eigentijdse 
vertaling van de 

herberg vormt 
een prikkelend 

 uitgangspunt

Mattijs loor eric Verbeek met met Syrische bandleden 
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casa avond SepTeMber

Arnhems 
Arcadië

Als er één kleur symbool staat 
voor Arnhem dan is het wel 

groen. Als feestelijke opening 
van Arnhems Open monumen-
tendag, met iconen & Symbo-
len als thema en aansluitend 
op het eigen jaarthema Plein 

Public, organiseerde CASA een 
programma over ‘monumentaal 

groen’. De Arnhemse parken 
en buitenplaatsen zijn zon-

der meer de beeldbepalende 
iconen van de stad, maar hoe 

houden we onze kroonjuwe-
len op niveau en maken we ze 

 toekomstbestendig? 

a
rnhem is ‘uniek’. De stad 
vormt het centrum van Gelders 
arcadië, de landgoederenzo
ne die zich van Wageningen 

tot Spankeren tegen de Veluwezoom 
aanvlijt. bovendien is er geen gemeente 
in nederland die zoveel landgoederen 
bezit, aldus elyze StormsSmeets van 
het Gelders Genootschap. Zij was als 
specialist historische buitenplaatsen 
gevraagd de uitdagingen voor het behoud 
en beheer van landgoederen anno nu te 
schetsen. De kostenbatenanalyse van 
al dat monumentaal groen vertoont een 
opmerkelijke paradox: de opbrengst is 
namelijk gigantisch hoog – qua fysieke 
en mentale gezondheid – alleen is de 
winst niet zozeer in euro’s uit te druk
ken. Vroeger was dat vaak niet anders. 
naast succesvolle landgoederen als 
Middachten – in feite een groot agrarisch 
bedrijf – waren er vele die niet eens 
zelfvoorzienend waren. Goed voorbeeld 
hiervan is Zypendaal, een voor arn

hem typisch regentenbuiten. ‘het land 
bracht wel wat op, maar het geld moest 
van verder komen’. Zo had de familie 
aandelen in plantages en trouwde heel 
goed – liefst binnen de eigen familie. Op 
een uitgekiende huwelijkspolitiek kun 
je tegenwoordig niet meer terugvallen, 
maar het verleden biedt wel een andere 
oplossing; landgoederen kregen vaak 
een injectie door herontwerp. Storms is 
daar voorstander van: ‘Only diamonds 
last forever’.  

lAnDgOeD KlingelBeeK 
een actueel, lokaal voorbeeld is land
goed Klingelbeek, dat na het afblazen 
van de voorgenomen transformatie 
tot zorghotel, nu in handen is van de 
ontwikkelende belegger Schipper bosch. 
Directeur bart Schoonderbeek was naar 
eigen zeggen al verliefd op deze unieke 
plek aan de rijn. Dus toen de mogelijk
heid zich voordeed om het landgoed te 

huis Klingelbeek
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Hoe geef je 
een  ingedut 

landgoed 
nieuw elan? 

verwerven, heeft Schipper bosch dat 
meteen gedaan – nog zonder plan. ‘We 
zijn er open ingestapt’. na historisch 
onderzoek, inspiratie van buiten en 
een inventarisatie van de wensen uit 
de buurt is er een plan ontwikkeld in 
samenwerking met het arnhemse buro 
harro en Dyvik Kahlen architects uit 
londen. Dat was een puzzel want ‘je wil 
het landschap herstellen, een mix aan 
functies (wonen en werken) en econo
misch belang terugzien’. in het huidige 
plan blijft het terrein een groene kamer 
met het historische huis als belangrijk
ste gebouw. Daarin komen drie clusters 
van bebouwing: rond het huis zelf, rond 
de moestuin en in het te versterken 
bosgedeelte. Duurzaamheid en publieke 
ruimte vormen belangrijke elementen. 
Schoonderbeek: ‘We komen nu bij de 
bestemmingsplanprocedures en dat is 
eigenlijk jammer; je zou willen kunnen 
blijven transformeren qua programma, 
maar het wordt steeds meer gekaderd’. 

Steen geWOrDen SPrOOKJeS
hoe geef je een ingedut landgoed nieuw 
elan, binnen of juist buiten de kaders? 
Kirsten hannema, architectuurcriticus 
van De Volkskrant schetste een inspi
rerend overzicht van buitenplaatsen die 
zichzelf opnieuw uitgevonden hebben. 
hellendoorn en Duinrell – beide voor
malige landgoederen – zijn voorbeelden 
waar het goed mis is gegaan. Sinds 
de monumentenwet uit 1988 wordt er 
aanzienlijk voorzichtiger met deze ‘steen 
geworden sprookjes’ omgesprongen, 
maar ‘je moet wel een businesscase 
hebben’. liefst buiten de geijkte kaders. 

Zo is  Fraeylemaborg in Slochteren verrijkt 
met een tiental eigentijdse folly’s voor 
exposities, logies of yoga. Deze pavil
joens blijven maar vijf jaar staan want 
de crux is dat je iets moet verzinnen 
waar mensen voor (terug) blijven komen. 
Vijversburg heeft daarom landbouw
gronden gekocht en daarop verschillende 
bijzondere buitenkamers gerealiseerd 
waar nu naar hartenlust gespeeld wordt. 
ander voorbeeld is Kasteel  broekhuizen 
dat momenteel wordt verbouwd tot 
boetiekhotel. De grote uitdaging hier 
was alle techniek, maar daar zie je niets 
van; de betovering blijft intact. er komen 
zelfs nieuwe landgoederen bij zoals 
Villa Kovenhof en landgoed Voorlinden. 
 hannema: ‘De tijd lijkt het landgoed 

gunstig gestemd, de economie trekt aan 
en nu we allemaal in smart homes en 
tinyhouses wonen biedt het landgoed 
ontsnapping. net als vroeger. 

OPening OPen mOnumentenDAg 
Voorafgaand aan het inhoudelijke gedeel
te verrichtte wethouder Gerrie elfrink de 
officiële opening van arnhems Open Mo
numentendag. Zijn favoriete  arnhemse 
icoon is de Jansbeek, ‘de navelstreng 
van arnhem die alle andere iconen ver
bindt’. Vele hiervan kwamen ten slotte 
langs in de caSaQuiz over  iconen en 
symbolen in het arnhems: van de tong 
van eusebius tot arnhem centraal en 
een brug te Ver.  

Opening Open Monumentendag

caSa quiz
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Y
outopia vormde de prelu
de op de tweede editie van 
ruimtekoers Festival, dat met 
het thema ‘De utopie van de 

Stad’ iedereen uitdaagde om te dromen 
over onze leefomgeving. Die opdracht 
gaf caSa ook aan de sprekers mee. 
utopia roept al gauw associaties op met 
totalitaire architectuur als een ‘machine 
à habiter’ en de stad als een stralende 
megapolis van glas en staal waar nie
mand nog in zou willen leven. De jonge 
generatie arnhemse architecten en land
schappers heeft geen last van dergelijke 
dystopische visies, maar droomt juist 
van praktische, passende ingrepen waar
in mens, plant en stad centraal staan. 
utopia betekent in het engels immers 
gewoon ‘ideal place of life’, merkte land
schapsarchitect claire Oude aarninkhof 
op. arnhem heeft al veel kwaliteiten, 
daar was iedereen het over eens, maar 
er is nog meer dan genoeg ruimte voor 
verbetering. 

robotic Architecture,  radicaal 
vergroenen, wonen à la 

 Barbapapa en microchirurgie 
in Arnhems stedelijk weef-
sel; CASA presenteerde op 

 donderdag 6 oktober yOutOPiA, 
een dynamische avond waarin 

jonge ruimtelijk ontwerpers hun 
 visionaire ideeën deelden over 

de toekomst van de stad. 

Youtopia 

casa avond OKTOber

KraFT architecten
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Een stad leest 
immers als een 

goed boek

iDentiteit en WerKeliJKHeiD 
landschapsarchitect harro de Jong 
deed de aftrap met drie pitches in één 
klap met water als gemene deler. hij 
wil van straten als de hommelsestraat 
nieuwe beekdalen maken en daarmee 
van wateroverlast als probleem een 
feest. De blauwe Golven worden Groene 
Golven, het betonnen bos van pilaren 
wordt werkelijk een bos door de pijpjes 
van de waterafvoer door te zagen. Tot 
slot pleitte De Jong voor De eilanden 
2.0.: ‘arnhemmers kunnen binnenkort 
stemmen of deze utopie werkelijkheid 
wordt’. Ook architect bart van den hoven 
presenteerde een concreet voorstel. hij 
is samen met arnhemse hackers bezig 
een alternatieve invulling voor de voor
malige Koepelgevangenis te realiseren. 
Onder de naam beehive 4.2 moet dat 
als nieuwe techcampus arnhems eigen 
‘Sillicon Valley met bilbaoeffect’ worden. 
‘We gaan die nieuwe economie naar 
 arnhem toehalen’, aldus Van den hoven. 
De geboren en getogen  arnhemse 
architect lucas Ter hall, een van de op
richters van Studio rap in rotterdam, is 
momenteel aan het experimenteren met 
het 3Dprinten van een abri in beton. het 
resultaat is heel verfijnd en heeft veel 
weg van textiel; arnhem zou ideaal zijn 
om dergelijke abri’s te doen landen om 
zo het beeld van Modestad uit te dragen. 

BArBAPAPA
Volgens architect Marije Weijers kan 
arnhem zich onderscheiden in de huidige 
tiny house hype. Tiny houses dien je niet 
als verkapte VineX buiten de stad te 
plaatsen, maar er juist middenin door 
gebruik te maken van de restruimtes. 
uitgangspunt hierbij vormt haar huub 
een minihuis dat zich net als barbapa
pa aanpast aan de behoeftes van zijn 
bewoner(s). architect lisette Jacobs zou 
daarentegen de leemtes in de ‘stadstuin 
arnhem’ tot ontmoetingsplaatsen trans
formeren. liefst in haar concept ‘Stek’, 
een tuinhuis dat binnen en buiten doet 
vervagen en dat door de buurt samen 
gebouwd kan worden. concreet wil ze dit 
in Malburgen realiseren om vervolgens 
door te ‘stekken’. architect Koen Ge
raedts ging in het kader van zijn afstu
deerproject De (On)zichtbare Stad aan 
de arnhems academie voor  bouwkunst, 
op zoek naar vergeten ruimtes in het 
coehoorngebied. hij stelde een vijftal fy
sieke ingrepen voor om verleden, heden 

en toekomst beter zichtbaar te maken, 
waaronder een trap door de bestaande 
bebouwing aan de Oude Kraan. Deze 
vormt niet alleen een letterlijk prakti
sche, maar ook een figuurlijke histori
sche verbinding met de stegen uit het 
verleden. bovendien wordt zo de stuwwal 
hier weer beleefbaar.    

tOeriStiSCHe treKPleiSterS 
beleving; als frisse nieuwkomer ana
lyseerde landschapsarchitect claire 
Oude aarninkhof arnhems kwaliteiten 
aan de hand van het arnhemse lees
plankje: ‘een stad leest immers als 
een goed boek’. niet miepen is haar 
advies. Sommige verborgen kwaliteiten 
kunnen zo zichtbaar worden gemaakt. 
Je moet alleen durven. als voorbeeld 
gaf zij het panorama vanaf De Steenen 
Tafel, ooit een toeristische hotspot maar 
tegenwoordig totaal dichtgegroeid, dat 
door enig snoeiwerk zo weer hersteld 
kan worden. Dat levert weliswaar geen 
utopisch vergezicht op, maar wel een 
fraai uitzicht. hoe maak je als bezoeker 
maximaal gebruik van de stad? vroe
gen arno Geesink en Joep Koenders, 
de architecten van KraFT, zich tot slot 
af. arnhem is de uitvalsbasis naar 
fantastische plekken als de Veluwe en 
Meinerswijk maar er rijdt nog niet eens 
een trolley met zebraprint naar de zoo. 
Meer interactie tussen het centrum en 
de groene kwalitatieve zones is sowieso 
gewenst. Daarom stellen zij een eigen 
noordZuidlijn voor, maar dan als een 
ondersteboven monorail of kabelbaan. 
De kosten voor 19 kilometer bedragen 
slechts 22 miljoen. een koopje! Zeker 
voor een utopie.  

claire Oude aarninkhof

KraFT architecten



casa jaarcahier 201644

e
en stoeptegel lichten om er 
een stokroos in te zetten; 
guerrillagardening mag dan 
nog altijd het beeld beheersen 

van burgerparticipatie in de openbare 
ruimte, inmiddels is deze beweging alras 
gegroeid en professioneel geworden. 
hoofdspreker Marieke de Keijzer, als 
landschapsarchitect betrokken bij initia
tieven in rotterdam als Stadstuinwinkel 
Stek en Stichting Tussentuin, liet inspi
rerende voorbeelden zien uit de stad 
die al jaren voorop loopt op dat gebied. 
De luchtbrug van ZuS geniet landelij
ke bekendheid, maar er is veel meer: 
essenburgpark, Spaanse bocht, de 
Dakakker of de Vredestuin. De gemeente 
krijgt steeds meer een faciliterende rol 
en zit daardoor in een spagaat, aldus De 
Keijzer. ‘Ze moeten bewoners handvat
ten bieden en tegelijkertijd oppassen 
met teveel regie’. hierin kan de ontwer
per als intermediair of ‘entrecharmeur’ 
een belangrijke rol spelen. 

SPiJKerKWArtier 
Ook in arnhem zijn professionals in het 
gat gesprongen dat de gemeente biedt. 
architect Wilbert de haan (neXiT) is 
medeopsteller van een visieplan voor de 
openbare ruimte in het Spijkerkwartier. 
‘als bewoners weten we het beste wat de 
identiteit van de wijk is, daarom vinden 
wij dat we een toegevoegde waarde heb
ben’. Zij hebben inmiddels een analyse 
van de wijk gemaakt en doelen op de 

Publieke 
werken 
van plantenbak tot popup park, betrokken burgers ont-
fermen zich steeds vaker over de openbare ruimte. ge-
lukkig zijn er in Arnhem veel van deze burgerinitiatieven, 
want de lokale overheid trekt zich terug. Hoe werkt dit 
beleid tot nu toe in de praktijk? Waar liggen kansen en 
waar valkuilen? Wie zorgt ervoor dat de openbare ruimte 
niet versnippert? Wat is de (nieuwe) rol van de ruimtelijk 
ontwerper? Om hier antwoord op te geven organiseerde 
CASA op 8 november Publieke Werken. 

casa avond nOVeMber

paul de bruijn Geert ritsema
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Wij vinden 
dat we een 

 toegevoegde 
waarde hebben’

korte, middellange en lange termijn in 
kaart gebracht. De ambitie ligt hoog: een 
integraal groenplan, waterbeheer en uit
eindelijk zelfs een blauwe wijkeconomie. 
concreet worden speciale fietsnietjes 
ontwikkeld om het wildparkeren tegen te 
gaan en tegelijkertijd de wijk nog meer 
smoel te geven. Zoiets kost meer dan de 
standaard oplossingen, maar ook daar 
houdt de werkgroep openbare ruimte 
zich mee bezig. Door betaald parkeren 
in de hele wijk in te voeren kun je geld 
genereren om bijzondere dingen te doen. 
‘Jullie zijn gemeente aan het spelen, 
luidde het commentaar’. De haan: ‘We 
hebben de vrijheid genomen, realisatie is 
de volgende stap’. 

AnDere lOKAle initiAtieven 
Willem Jakobs doet ‘gewoon’ beide; als 
initiator was hij de afgelopen jaren de 
motor van een reeks (tijdelijke) projec
ten. Jakobs speelt naar eigen zeggen het 
liefst ‘dicht op de bal’, organiseert ‘heel 
veel doedagen’ en pakt daarbij veelal de 
rol van regisseur. ‘Je kan het op papier 
bedenken maar je kan het experiment 
ook aangaan’. Mooi voorbeeld hiervan is 
het coehoornpark, dat in slechts tien da
gen tijd werd aangelegd voor bijna geen 
budget, ‘maar het heeft iets heel onge
definieerds opgeleverd en dat is ook de 
kracht’. Groen is een ideaal middel om 
mensen te verbinden en dat is vaak ook 
het eigenlijke doel. Verbinden is ook de 
strategie van arnhem Klimaatbestendig. 
Daphne van der Wal (le Far West land
schapsarchitecten) gaf een korte update 
van het project dat caSa en le Far West 
met de gemeente begin dit jaar zijn ge
start om arnhem weerbaarder te maken 

tegen wateroverlast en hittestress. hier 
waren al de nodige partijen mee bezig 
maar de regie ontbrak. inmiddels is er 
een kernteam gevormd. ideeën zijn er 
genoeg, nu nog de financiën om deze 
fysiek gestalte te geven. 

vAn WiJKen Weten...
Tot slot vond er een discussie plaats 
tussen wethouder Geert ritsema (ruim
telijke Ordening) en paul de bruijn, een 
van de initiatiefnemers van coehoorn 
centraal. ritsema constateerde ‘een 
enorme rijkdom aan initiatieven’. De rol 
van de overheid verandert. in dit kader 
past ook het beleid ‘Van Wijken Weten’, 
waarin wijkteams met de bewoners 
plannen gaan maken. De bruijn hoopt 
dat de burger eerst alle ruimte krijgt 
want ‘dan zou het best wel eens kunnen 
dat het heel goed gaat’. ritsema wees 
op de dilemma’s en gaf als voorbeeld 
de discussie over parkeren in een wijk 
waar twee tegengestelde visies op zijn 
en beide partijen zichzelf presenteren 
als ‘de bewoners’. hier ligt een rol voor 
de overheid. ritsema: ‘Vrijheid totdat de 
vrijheid van de ander wordt aangetast, 
verder mag de buurt een heleboel zelf 
doen’. Maar is dat realistisch? bewoners 
zijn jarenlang gepamperd en hebben 
vaak geen benul van beheer en lange 
lijnen, werd eerder opgemerkt. Gelukkig 
bestaat er ook nog zoiets als de ruimte
lijk ontwerper. lang leve de entrechar
meur!  

coehoornpark

Marieke de Keijzer
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De gouden 
formule 
eind november reikt minister Stef Blok de gouden 
Piramide 2016 uit aan de meest inspirerende opdracht-
gever op het gebied van architectuur, stedenbouw, 
landschapsarchitectuur, infrastructuur of ruimtelijke 
ordening. voorafgaand aan deze uitreiking organi-
seerde CASA op 14 november in samenwerking met 
 Architectuur lokaal en Atelier rijksbouwmeester een 
middagprogramma over inspirerend opdrachtgever-
schap in Arnhem. 

W
at is goed opdrachtgever
schap? Volgens rijksbouw
meester Floris alkemade 
zit het antwoord hierop 

ingebakken in de agenda die het atelier 
rijksbouwmeester heeft opgesteld, 
waarin experiment, transformatie en 
duurzaamheid centraal staan. projecten 
moeten een meerwaarde hebben die de 
opgave ontstijgt. Dat geldt zeker voor 
de arnhemse winnaars van de afgelo
pen jaren: in 2013 ging deze rijksprijs 
naar Volkshuisvesting arnhem voor 
Modekwartier Klarendal en in 2015 
naar Schipper bosch voor industriepark 
Kleefse Waard. eerstgenoemde heeft 
niet alleen een enorme impuls gegeven 
aan deze voorheen verloederde volks
wijk, maar ook heel arnhem op de kaart 
gezet. ipKW heeft vanuit de ambitie om 
het meest duurzame bedrijventerrein van 
europa te worden een voorbeeldfunctie 
die de stad ontstijgt. Voor een middel
grote provinciestad scoort arnhem bui
tengewoon goed bij de Gouden  piramide; 
naast de twee winnaars haalden het 
cultuurgebouw rozet, hoeve Klein 
 Mariëndaal en het Departement voor 
Tijdelijke Ordening (DTO) de shortlist. is 
dit een toevallige samenloop van suc
cesvolle projecten of zit hier een gouden 
formule achter? 

SuCCeSFACtOren
indira van ‘t Klooster (architectuur 
lokaal), die voor deze bijeenkomst de 
nominaties voor de Gouden piramide van 
de afgelopen jaren had geanalyseerd, 

casa avond nOVeMber

bart Schoonderbeek industriepark Kleefse Waard
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Op naar de 
volgende   
Gouden  
Piramide!   

constateerde een drietal opvallende 
zaken: arnhemse projecten doen relatief 
vaak mee in de categorie gebiedsont
wikkeling. Deze projecten moesten het 
opnemen tegen forse concurrentie (met 
name vanuit amsterdam en rotterdam) 
en daarnaast is de kwaliteit van de in
zendingen sinds 2010 er fors op vooruit 
gegaan. Dat was volgens Van ‘t Klooster 
een sleuteljaar; met uitzondering van 
arnhem centraal gingen toen grootse 
projecten en blauwdrukken van tafel. 
Maar wat zou je hieruit kunnen distille
ren? is er een gouden formule? 
uit de interviews met de arnhemse prijs
winnaars en de genomineerden kwamen 
mogelijke succesfactoren naar voren. 
berry Kessels (Volkshuisvesting arnhem) 
memoreerde de busrit naar de uitreiking 
van de Gouden piramide in 2013. in de 
bus zaten naast de eerste ondernemers 
en vertegenwoordigers van de gemeente 
ook bewoners. Zij waren er van begin af 
aan bij. in Klarendal is de ‘Malburgse 
Methode’ toegepast: gemeente, be
woners en de corporatie zelf waren gelijk
waardige gesprekspartners. er is enorm 
zwaar ingezet op draagvlak. bewoners 
wilden bedrijvigheid terug, dat is vertaald 
in het Modekwartier, maar het primaire 
doel was het verbeteren van de wijk. 

SPeelruimte
een open houding was ook de premis
se bij de ontwikkeling van rozet, aldus 
gemeentelijk projectleider Guus de rijk, 
die de regie voerde. ‘Wat willen we als 
instellingen gezamenlijk bereiken op 
deze plek en wat is de betekenis voor de 

stad?’. eerst de meerwaarde, vervolgens 
de organisatie en toen kwam pas het 
gebouw. Daarbij waren alle instellingen 
gezamenlijk opdrachtgever van de archi
tect. betrokkenheid en vasthoudendheid 
zijn volgens bart Schoonderbeek (direc
teur Schipper bosch) de succesfactoren 
van ipKW. Schipper bosch kocht het 
terrein in 2003 met een lange termijnvi
sie en houdt als eigenaar actief de regie 
in handen. Daarbij bemoeien zij zich niet 
alleen met de ‘hardware’ maar ook met 
de ‘software’. Op ipKW wordt momen
teel met circulariteit geëxperimenteerd. 
De letterlijke en figuurlijke ruimte voor 
vernieuwing is een voorwaarde. 
Dankzij de crisis was er de afgelopen 
jaren in arnhem de nodige speelruimte: 
het bartokpark, winnaar van de Gulden 
Feniks 2015 voor gebiedstransformatie, 
is daar een mooi voorbeeld van. peter 
Groot (DTO) vreest dat dit voorbij is nu 
de markt weer aantrekt. ‘ik hoorde de 
rijksbouwmeester net zeggen dat geld 
niet de leidende factor mag zijn, maar 
het gaat inmiddels weer te goed’. het 
gaat om kwaliteit. ‘We hebben de archi
tectuur en landschappelijke inrichting 
altijd centraal gesteld en daar nooit op 
beknibbeld ook al ontbreken de midde
len’, aldus Dirk van uitert, voorzitter van 
hoeve Klein Mariëndaal. De ‘gunfactor’ 
is volgens hem ontzettend belangrijk’. 
Sterker nog: zonder de goodwill en hulp 
van buurtbewoners, professionals en an
dere partijen in de stad had hoeve Klein 
Mariëndaal er niet gestaan. hij kan het 
weten; eerder werd dit zorginitiatief ‘weg
gepest’ uit de gemeente renkum. ‘De 
arnhemmer is makkelijker te verleiden’. 

SAmenWerKing
Wethouder ron König, gevraagd om de 
arnhemse succesfactoren uit de verschil
lende bijdragen te distilleren, kwam met 
een vijftal punten. Ten eerste noemde 
hij de opdrachtgever; dat moet iemand 
zijn die lastig, kritisch en ambitieus is. 
‘Dat je getart wordt’. het is echter veel 
vervelender wanneer een opdrachtgever 
niet weet wat hij wil of telkens weer iets 
anders. Ten tweede is – zoals eerder en
kele malen genoemd – gelijkwaardigheid 
een belangrijke succesfactor. Ten derde 
de maatschappelijke meerwaarde, de 
koppeling met de publieke zaak. König: 
‘Dat is iets waar we makkelijk overheen 
stappen op het moment dat het moeilijk 
wordt, maar niets is zo erg als gemakke
lijk geld verdienen’. hieruit vloeide punt 
vier: geld dient niet leidend te zijn, maar 
König ziet wel graag economisch goed 
onderbouwde plannen. Tot slot moet je 
ook ‘gewoon lef hebben’.   
Floris alkemade had louter lovende 
woorden voor de arnhemse aanpak. De 
‘logica van de plek’ is daarin leidend 
concludeerde hij. ‘er is telkens heel goed 
nagedacht over de vraag: wat moeten we 
hier doen?’. Voeg daarbij het vermogen 
tot samenwerken en een gunstig (archi
tectuur)klimaat. bart Schoonderbeek 
noemde het al eerder: arnhem is – mede 
dankzij de academie – een creatieve 
stad. hij benadrukte – evenals anderen 
– het belang van caSa, een plek waar 
gediscussieerd wordt over de ruimtelijke 
ontwikkeling van de stad en waar uitwis
seling van ideeën plaatsvindt. alkemade 
sloot af met bemoedigende woorden: 
‘Ga zo door’. Op naar de volgende 
 Gouden piramide!   

indira van ‘t Klooster
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casa avond DeceMber

Plein public
Op dinsdag 13 december sloot 

CASA het architectuurjaar 
positief af met een terugblik 

op de actuele ontwikkelingen 
in de stad. Deze avond vormde 

tevens de grande finale van het 
jaarthema Plein Public, waarin 
CASA zich richtte op de publie-

ke ruimte. in dat kader werd 
aan wethouder ine van Burg-
steden de Petprijs uitgereikt, 

de prijs voor Arnhems beste én 
slechtste openbare ruimte.   

h
et jaar 2016 gaat zonder 
meer de annalen in als een 
bewogen jaar: iconen zijn ons 
ontvallen en internationaal 

heerst er grote onrust, ‘maar in arnhem 
klinkt het positieve geluid’, aldus edwin 
Verdurmen. De stad zit plotsklaps in een 
ongekende flow; na dertig jaar eindelijk 
concrete plannen voor Museum arnhem 
en Focus Filmtheater, Musis wordt voort
varend verbouwd, de zuidelijke binnen
stad transformeert zienderogen en tot 
slot de verrassende uitkomst van het 
referendum over het plan de eilanden 
2.0 dat in StadsblokkenMeinerswijk 
gaat landen. ‘cadeautjes uitpakken’, 
zo vatte caSavoorzitter berry Kessels 
het afgelopen architectuurjaar treffend 
samen. caSa had een aantal sleutelfigu
ren uitgenodigd om hierop te reageren. 
Volgens wethouder Gerrie elfrink ligt de 
herinrichting van de Zuidelijke binnen
stad op schema; de Markt is af (en de 
verhuizing van de markt naar de Markt 
een succes), het paradijs is zo goed als 
klaar, in het voorjaar wordt begonnen 
met de bouw van Focus en eind 2017 
stroomt de Jansbeek. bovendien is er op 
2 miljoen na genoeg geld binnen voor de 

restauratie van de eusebiuskerk. elfrink: 
‘Toen we begonnen was het een mon
strueus bedrag, nu wordt het behapbaar 
en kunnen we het werk samen afmaken’.      

CADeAutJeS
Gemeentelijk projectleider Guus de rijk, 
die de vernieuwbouw van Musis onder 
zijn hoede heeft, benadrukte het belang 
van de nieuwe zaal. ‘Je hebt Gelredo
me en luxor, deze maat is er niet’. De 
nieuwbouw biedt flexibiliteit, ongekende 
mogelijkheden qua programmering en 
een enorme verbetering van de uitstra
ling. Dat geldt straks ook voor Muse
um arnhem met zijn nieuwe iconische 
vleugel die over de stuwwal uikijkt. 
Volgens directeur Saskia bak verschilt 
het ontwerp niet bijzonder van de visie, 
die benthem crouwel eerder dit jaar 
presenteerde, maar is de grote over
stek van de nieuwe vleugel technisch 
complex. ‘Je wil niet dat het kopje gaat 
hangen’. Zij beloofde dat, zodra er een 
definitief ontwerp ligt, caSa de primeur 
krijgt! roy hasselerharm, die sinds de 
uitslag van het referendum ‘met een 
glimlach op zijn gezicht loopt’, herhaalde 

bram breedveld
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zijn belofte dat KWp StadsblokkenMei
nerswijk mét de stad wil ontwikkelen en 
voor de hoogste kwaliteit gaat. ‘ik denk 
dat het plan nog beter moet worden’. 
Kiezen voor kwaliteit en lef tonen. ‘Dat is 
ook arnhems. net als veel lullen en toch 
gaan poetsen’, constateerde caSavoor
zitter berry in zijn laudatio op arnhem en 
de ‘Musketiers van Meinerswijk’ in het 
bijzonder. Zij kregen van het publiek een 
groot applaus. 

PetPriJS
Kwaliteit (of juist het tegendeel daarvan) 
was ook de inzet van de petprijs; wat 
maakt of breekt een openbare ruimte? 
Om hier antwoord op te geven, had 
caSa de arnhemse landschapsarchitect 
en ruimtelijk adviseur bram breedveld 
(lanDlab) gevraagd alle nominaties – 
de twaalf hotspots en de twaalf flop
spots – te analyseren. Opvallend is de 
concentratie in en rond het centrum 
– met uitzondering van de genomineerde 
parken in noord en Kronenburg in Zuid. 
Opvallend is ook dat de positieve en ne
gatieve petplekken vaak heel dicht bij el
kaar liggen. ‘Zet je alle plussen op een rij 
dan zie je heel veel groen, bij de minnen 
zie je heel veel grijs en witte strepen’. 
Groen versus verkeer, rust en eenvoud 
versus wildgroei, hoogteverschillen en 
uitzicht (typisch arnhemse kwaliteiten) 
tegenover desolate leegte. 
Maar dit verklaart niet alles. neem het 
Stationsplein bijvoorbeeld: veel verkeer, 
amper groen maar wel een hotspot. De 
verklaring hiervoor is de architectuur. 
breedveld: ‘architectuur is bepalend 
en levert een essentiële bijdrage aan 
de openbare ruimte en het landschap’. 
Om dat te bewijzen liet hij ‘als visueel 
experiment’ enkele bewerkte beelden 

zien en inderdaad: Sonsbeek is zonder 
Witte Villa stukken saaier, het marktplein 
op de Geitenkamp zou ook een nietszeg
gende parkeerplaats kunnen zijn of de 
Van Muijlwijkstraat een fraaie allee, mits 
omzoomd door statige singelhuizen. Met 
de minnen in noord komt het volgens 
breedveld overigens wel goed, Zuid is 
zorgelijk, juist vanwege het feit dat er 
met uitzondering van Kronenburg geen 
petplekken zijn genomineerd. Want zon
der minnen heb je ook geen plussen. 
na deze inspirerende analyse werden 
de winnaars van de petprijs bekend 
gemaakt en nam ine van burgsteden als 
wethouder openbare ruimte een oorkon
de in ontvangst: park Sonsbeek en de ir. 
J.p. van Muijlwijkstraat zijn volgens het 
publiek respectievelijk arnhems beste 
en slechtste openbare ruimte. columnist 
Martijn brugman nam het in zijn slot
woord op voor de Van Muijlwijkstraat. 
‘laat de lelijkste plek van arnhem lelijk 
blijven. Daar kikkert de stad van op’.  

Architectuur 
levert een 
essentiële 

bijdrage aan 
de openbare 

ruimte

ine van burgsteden

De Musketiers van Meinerswijk

Guus de rijk
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i
n het kader van het thema plein public organiseer
de caSa dit jaar eenmalig de petprijs, de prijs voor 
arnhems beste en slechtste openbare ruimte. Deze 
prijs is vernoemd naar c. pet, gemeentearchitect in 

de jaren zeventig en tachtig, wiens erfenis alweer gro
tendeels uit het straatbeeld is verdwenen. bovendien: 
je kunt ergens je petje voor afnemen of er gewoon met 
de pet naar gooien. iedere caSaavond nomineerde een 
bekende arnhemmer twee locaties in de stad. in novem
ber is deze lijst aangevuld door de lezers van Dagblad 
de Gelderlander. Dit resulteerde in twaalf hotspots en 
twaalf fl opspots. Tot en met 5 december kon iedereen 
via www.casaarnhem.nl stemmen op zijn favoriete 
petplek. beide prijzen werden tijdens de caSaavond op 
dinsdag 13 december uitgereikt aan wethouder ine van 
burgsteden. Winnaars waren – niet geheel verrassend 
park Sonsbeek als arnhems beste en de ir. J.p. van 
Muijlwijkstraat als arnhems slechtste openbare ruimte. 

HOt- & FlOPSPOtS 

 Januari – berrY kessels 

+  het Marktplein op de Geitenkamp: zijn nominatie is 
volgens Kessels een aanmoediging, het Marktplein 
op de Geitenkamp heeft ‘in potentie de allure van 
een italiaans plein, arnhems eigen San Gimignano’    

–  ir. J.p. van Muijlwijkstraat (onder luide bijval 
 genomineerd)  

 februari – ine van burGsteDen 

+  eén van haar favoriete plekken in arnhem is de nieuwe 
trappartij op het groene talud nabij de John Frostbrug. 

–  haar ‘pokkenplek’ ligt ernaast: een rommelig stukje 
lage rijnkade, dat volstaat met containers en andere 
barrières. uitgerekend ‘waar de cruiseschepen aan
leggen en arnhem zijn gasten ontvangt. Daar zijn we 
als overheid aan zet’. 

 Maart – Hans Winters 

+  het airborneplein, volgens Winters ‘een pareltje’ en 
‘een van de weinige plekken in arnhem waar het niet 
tocht, waar het goed toeven is met een menselijke 
maat’

–  De ‘desolate ruimte’ tussen Gele rijdersplein en 
looierstraat. 

 april – CHarlotte bik 
+  elly lamakerplantsoen en omliggende straten (Mo

dekwartier Klarendal) ‘fenomenaal dat de stad zo’n 
probleem heeft weten om te vormen’. 

–  het nieuwe plein. arnhem heeft een prachtig nieuw 
station maar als je vandaar naar de binnenstad wil 
moet je eerst die ‘betonplaat’ over: ‘het is de vraag of 
je dat overleeft’. 

Wat zijn de beste en 
slechtste publieke plekken
in de stad? 

petprijs

PETPRIJS 

PETPRIJS 
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  Mei – Gerrie elfrink (NB heeft zich bij beide  
nominaties laten leiden door de racefiets). 

+  rijnWaalpad – kwaliteit, duidelijkheid: ‘alles is erop 
ingericht om je zo aangenaam mogelijk naar nijme
gen te brengen en weer terug’. ‘Door heel nederland 
zo’n netwerk graag!’

–  apeldoornseweg: het fietspad aldaar ligt langs ‘het 
mooiste park van nederland’, maar is levensgevaar
lijk vanwege alle geparkeerde auto’s.

 Juni – WiM korvinus 

+  park Sonsbeek, ‘daar kun je niet omheen’.
–  De openbare ruimte rond winkelcentrum Kronenburg: 

‘neem 20 jaar om iets aan Kronenburg te doen en 
het moet vandaag al op de agenda staan’. 

 septeMber – saskia bak 

+  locatie van het Museum arnhem en de museumtuin. 
bak: ‘een schot voor open doel, maar als de bal 
ervoor ligt moet je ’m er ook inschieten’…  

–  Zypse poort en omgeving. Wanneer je uit het noorden 
de stad inrijdt is het prachtig en veelbelovend, maar 
‘dan kom je beneden en is het net een ballon die 
leegloopt’. (‘Voor je het weet zit je in de Willemstun
nel en ben je alweer op weg naar nijmegen zonder dat 
je de stad hebt gezien’). 

 

oktober – Yosser Dekker 

+ Mariendaal ‘mooier dan Sonsbeek’
–  het uitzichtpunt bij Vrouw in Oorlogstijd aan de 

utrechtseweg. ‘een prachtig stukje arnhem met een 
nog mooier uitzicht, maar er is zoveel meer uit te ha
len’. het uitzicht is alleen zichtbaar als je achter het 
beeld staat. het zou de plek kunnen zijn waar je meer 
kunt lezen over de gevechten die hier plaatsvonden’ 

in november is deze lijst aangevuld door de lezers van 
Dagblad de Gelderlander. De vier publieke nominaties 
voor de beste en slechtste openbare ruimte in arnhem 
zijn: 
+ arnhem cS
+ bartokpark 
+ park Mariëndaal 
+ 7 Straatjes 
– blauwe Golven 
– Stadsblokken
– Stegen rond de Korenmarkt 
– Velperpoortstation e.o.  

beeldcollage lanDlab
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De Weg van de 
Wederopbouw

Op dinsdag 22 november 
werd in Showroom arnhem 
het boek De Weg van de 
Wederopbouw gepresen
teerd. het boek, dat op 
initiatief van de Stichting 
Wederopbouw architec
tuur renkum e.o. (SWar) 
bij uitgeverij boekschap 
verscheen, beschrijft een 
ware ontdekkingsreis langs 
hoogtepunten van de ar
chitectuur, de stedenbouw 

en de beeldende kunst uit de wederopbouwtijd in de 
regio rhenen–arnhem. Deze periode wordt de laatste 
tijd steeds meer gewaardeerd. De kwaliteit van de 
architectuur, de cultuurhistorische waarden en de ste
denbouwkundige concepten krijgen meer aandacht bij 
keuzes over hergebruik, transformatie of sloop. caSa 
had voor deze avond een aantal interessante sprekers: 
rijksbouwmeester Floris alkemade, auteur en land
schapsarchitect han lörzing, architect Meindert booij 
(broekbakema), corporatiedirecteur Gerrit  breeman 
(Volkshuisvesting arnhem) en wethouder Jasper Ver
stand (gemeente renkum).

Een Goed Boek 2016

Jaarlijks worden er in arnhem bijzondere boeken ge
maakt die opvallen vanwege hun vormgeving, fotografi e, 
druk of inhoud. Op dinsdag 29 november organiseerden 
caSa, O.p.a. en plaatsmaken daarom voor het eerst een 
Goed boek. Tijdens deze avond werden tien publicaties 
die het afgelopen jaar zijn uitgegeven gepresenteerd 
door de makers. na het programma was er een gezelli
ge boekenborrel met signeersessies en boekverkoop. 
  Journalist, fotograaf en hardloopster barbara Kerkhof 
over ‘hardlopen voor Vrouwen’ 

  uitgever Wouter botman over ‘De Weg van de Weder
opbouw’

  Food designer Katja Gruijters over ‘Food Design’
 uitgever Oscar lourens over ‘identities’
  Grafi sch ontwerpbureau catalogtree over ‘local code’
  Grafi sch ontwerper Karina Dimitriu en uitgever Marije 
Sietsma over ‘Saakje’s Zoete bakboek’

  Grafi sch ontwerpers Floor Weijs en Sander Molenaar 
over ‘best Verzorgde boeken catalogus studentenjury’

  illustrator Merlijne Marell en uitgever Marije Sietsma 
over ‘Schobbejaques en de 7 geiten’

  Grafi sch ontwerper Diewertje luitse over ‘Fuck Vice, 
but i love Juliana’

  artistiek leider plaatsmaken inge pollet over 
 ‘extraplaats’

Publicaties 

CASA-JAArCAHier 2015: AnnO 2015 
Tijdens de opening van het architectuurjaar werd 
door burgemeester herman Kaiser het Jaarcahier 
2015 in ontvangst genomen. hierin wordt inhoudelijk 
verslag gedaan van het programma dat caSa in 2015 
organiseerde en in het teken stond van het jaarthema 
annO 2015. Daarnaast vonden onder meer de 
uitreiking van de Willem Diehlprijs en evenementen 
als 20x20! en arnhemse nieuwe plaats. het caSa
Jaarcahier verscheen in een beperkte papieren oplage. 
De publicatie is na te lezen op www.casaarnhem.nl    

HeruitgAve OntDeK De StAD 
Speciaal voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs 
(haVO en VWO) heeft caSa in samenwerking met 
Museum arnhem een architectuurroute ontwikkeld. 
leerlingen dwalen aan de hand van teksten, beeldma
teriaal en opdrachten door het arnhem van de Middel
eeuwen, vooroorlogs arnhem en het naoorlogs arnhem. 
in één publicatie zijn dus drie routes verenigd, die 
afzonderlijk gelopen kunnen worden of onderling gecom
bineerd kunnen worden. Ook is het mogelijk een hoogte
puntenroute te lopen, met de belangrijkste gebouwen 
en monumenten als het Duivelshuis, het provinciehuis 
en luxor. Met de route hopen caSa en de arnhemse 
Gemeentemusea jongeren met een frisse blik hun eigen 
leefomgeving te laten ontdekken. Wegens succes is 
deze publicatie opnieuw uitgegeven.   
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Bezoekersaantallen
 
januari 
Opening van het architectuurjaar 250 

FeBruAri 
Ontwerpvisies Focus Filmtheater 250
aquaplanning  150

mAArt
cour de la coeur 130
20x20!   240

APril
Dagexcursie arnhem nijmegen 70
We arnhem, You Jane 135 

mei
cité Mobilé 60

Juni
l’art public  120
Ontwerpvisies Museum arnhem  230
arnhem Transit  50

SePtemBer
arnhems arcadië 80 
arnhemse nieuwe  300

OKtOBer
Youtopia 100
Middagexcursie Zutphen Deventer 32

nOvemBer
publieke Werken 100
Gouden Formule   60
Weg van de Wederopbouw 120
een Goed boek 80

DeCemBer
regioupdate  44 
afsluiting plein public 100 

Showroom Arnhem 

in 2009 sloegen architectuurcentrum caSa, het Ont
werp platform arnhem en kunstenaarscollectief G.a.n.G 
de handen ineen om in de behoefte van een podium 
voor de kunst en ontwerpdisciplines te voorzien. Daar
toe transformeerden zij de verlopen voetgangerspassa
ge onder de parkeergarage langstraat tot Showroom 
arnhem. Sinds 2012 heeft caSa Showroom arnhem 
zelfstandig in beheer. naast de eigen activiteiten wordt 
Showroom arnhem ook als debatruimte gebruikt door 
verschillende, met name culturele organisaties zoals 
arteZ, Dutch art institute en Ontwerp platform arnhem. 
Ook vinden er regelmatig muziek, dans en literaire 
voorstellingen plaats van onder andere Wintertuin, leth 
Dansant, en uiTboulevard. Ook als inspirerende ruimte 
voor netwerkbijeenkomsten is Showroom arnhem in 
trek bij onder meer de Gemeente arnhem en de provin
cie Gelderland. 
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