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NIEUW ARCADIË

2017:
Nieuw Arcadië
2017 was voor CASA een jubeljaar! We vierden – vanuit het
jaarthema Nieuw Arcadië – de kernkwaliteiten van de stad.
Daarmee borduurden we in feite voort op het jaarthema
van eerverleden jaar. We spiegelden ons toen aan de Visie
Arnhem op Weg naar 2015 uit eind jaren negentig en kwamen tot de conclusie dat Arnhem anno 2015 het meeste
lijkt op een groene woonstad, die gericht is op het welzijn
van zijn bewoners. Van de vier toekomstvisies die men
toentertijd aan de Arnhemse bevolking voorlegde, werd
dit scenario gezien als de minst ambitieuze, maar zoals u
allen weet: in der Beschränkung zeigt sich der Meister.

Projectteam CASA: (v.l.n.r.) Inge Stevens, Edwin Verdurmen en Ton Schulte

Groen is het nieuwe goud: steden met een fraaie landschappelijke ligging en een natuurlijke omgeving zijn
gezonder, leefbaarder, aantrekkelijker en daarmee toekomstbestendiger. Arnhem heeft dus een sterke troef in
handen want groen is al eeuwenlang dé kernkwaliteit van
de stad. Niet voor niets stond onze stad bekend als de Genoeglijkste en werd haar omgeving in de 19de eeuw zelfs
vergeleken met het mythische Arcadië. Uit die 19de eeuw
stamt ook een groot aantal van Arnhems kroonjuwelen: de
eerste stadsparken Klarenbeek, Sonsbeek en de Singels,
maar ook het Museum, Musis en de Schouwburg. Natuur,
cultuur en architectuur werden bewust ingezet om de stad
aantrekkelijk te maken.
Vandaag de dag is dat niet anders: een jaar geleden
heropende het Theater aan de Rijn en naast deze winnaar
van de Willem Diehlprijs opende nog geen half jaar later
collectie De Groen. Museum Arnhem zal zich nog meer in
de groene stuwwal nestelen en Focus Filmtheater verrijst
op het Audrey Hepburnplein. Iets verderop staat het Gelders Huis te shinen en de Jansbeek stroomt weer door de
Arnhemse straten.
Nieuw Arcadië komt misschien nog wel het meest tot
uitdrukking in de nieuwbouw van Musis. Natuur, cultuur en
architectuur spelen hier op harmonieuze wijze samen. Net
zoals Bach en Schönberg in Musis worden afgewisseld met
Nick & Simon. En juist dat waren twee belangrijke conclusies van dit CASA-jaar: Nieuw Arcadië bevindt zich midden
in de stad en is voor iedereen!
Edwin Verdurmen
Directeur CASA
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Nieuw Arcadië
Opening van het architectuurjaar

Hendrik Hoogers, Arnhem aan de Rijn, gezien vanuit het westen, 1788 (Beeld: Gelders Archief)

Op 24 januari opende CASA het
architectuurjaar 2017 met de
lancering van ‘Nieuw Arcadië’.
Hoe kan Arnhem vanuit zijn
kernkwaliteiten inspelen op
de uitdagingen die de nabije
toekomst in petto heeft? Om dit
jaarthema te duiden gaf hoofdspreker Matthijs Schouten,
‘geprikkeld door de titel’, een
bevlogen betoog over de relatie
tussen mens, natuur en stad,
Arnhem in het bijzonder.
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roen is het nieuwe goud! Steden met een fraaie landschappelijke ligging en natuurlijke
omgeving zijn gezonder,
leefbaarder, aantrekkelijker en daarmee
toekomstbestendiger. Arnhem heeft dus
een sterke troef in handen want groen
is al eeuwenlang dé kernkwaliteit van de
stad. De omgeving werd in de negentiende eeuw zelfs vergeleken met het
mythische Arcadië. Wat betekent dat nu?
Om antwoord te geven op deze vraag had
CASA filosoof en ecoloog Matthijs Schouten uitgenodigd, die is verbonden aan
Stadsbosbeheer en de universiteiten van
Wageningen en Cork.
Arcadië is een klassieke uitvinding.
Oorspronkelijk het domein van de god
Pan en zijn hitsige nimfen, werd het voor
de oude Grieken en Romeinen synoniem
voor het harmonieuze platteland, bewoond door onschuldige herders en boerinnetjes. Het vormde zowel de contramal van de stad, waar cultuur maar ook
corruptie heersten, als die van de wildernis met zijn ‘ondoordringbare wouden
en stinkende moerassen, bewoond door
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monsters en de nakomelingen van de
seksuele vereniging van mens en dier’.
Arcadië lag dus buiten de stad, maar
had met echte natuur niets van doen.
Het was uitermate elitair, benadrukte
Schouten. ‘Een schone, lieflijke omgeving bevolkt door edelen verkleed in herderskostuum’. Tijdens de Renaissance,
toen steden weer gingen groeien, kreeg
dit klassieke concept nieuw elan. Via
de Romantiek bepaalt het zelfs nu nog
grotendeels ons natuurbeeld.
FYSIEK ÉN MENTAAL
Onze tijd vraagt echter om een ander
Arcadië. Hoe dat er uitziet weten we nog
niet, maar Schouten wees wel de weg.
‘Ik zou het spannend vinden wanneer
het een nieuwe ontmoeting wordt tussen
stad en natuur’. In de negentiende
eeuw, toen steden uit hun veste braken,
werd Arcadië geïncorporeerd. Arnhem
is daarin overigens bijzonder goed
geslaagd, aldus Schouten, maar nu je
buiten de stad ‘een agrarisch industriële
woestijn’ aantreft, wordt het tijd dat we
de natuur de stad in laten. Dat zou beter

Groen is het
nieuwe goud!

zijn voor de natuur en vooral ook voor
ons stedelingen zelf; wetenschappelijk
onderzoek bewijst dat contact met groen
een uitermate positieve werking heeft
op ons - fysiek én mentaal. De natuur
moet dus de stad in. Arnhem is daarvoor
ideaal gelegen, zo direct aan de Veluwe
en de rivier. ‘Trek de ecologische hoofdstructuur tot in het hart van de stad!’ We
moeten dan wel de klassieke beelden
laten varen: het nieuwe Arcadië heeft
onverwachte verschijningsvormen en is
nadrukkelijk geen contramal van de stad,
noch die van de wildernis. Er moet juist
ruimte komen voor het spontane, ruwe,
ongecontroleerde karakter van de natuur.
Kortom: het mag schuren. En - last but
not least - Nieuw Arcadië moet egalitair
zijn, voor en van iedere stedeling. De natuur in Arnhem heeft in principe 160.000
participanten, beheerders en verzorgers,
die allemaal hun steentje kunnen bijdragen. Al is het met een stoeptegeltuin.
Zo komt er niet alleen een fysiek maar
ook een geestelijk landschap tot stand,
waar het gesprek wordt gevoerd over de
relatie tussen mens en natuur; Nieuw
Arcadië als mentale plek om aan een gezonde stad te bouwen. Schouten: ‘Ik ken
geen stad die beter in staat is dit nieuwe
Arcadie vorm te geven dan Arnhem. Begin nu en laat Arcadië hier groeien!’
ARNHEMS ARCADIË
Als het aan CASA-voorzitter Berry Kessels ligt, focussen we dan ook op Zuid.
Arnhems jongste stadsdeel mag dan niet
de naam hebben, maar is met parken als
Meinerswijk, Immerloo en Westerveld in
feite verassend groen. Het kan nog beter, met name in de wijk Kronenburg dat
ondanks de zonnepanelen op het win-

Matthijs Schouten

kelcentrum de contramal vormt van de
groene stad. Daarvoor nam ‘Nachtburgemeester’ Jeroen Glissenaar, beheerder
van Sonsbeek, het CASA-jaarcahier 2016
in ontvangst. ‘Zijn’ Sonsbeek, dat dankzij
de onverwacht succesvolle Sonsbeektentoonstelling en Pokemon Go sowieso
een topjaar beleefde, werd eind vorig jaar
als winnaar van de Petprijs verkozen tot
beste openbare ruimte van de stad. Volgens Glissenaar ligt dat aan de makkelijk
consumeerbare, Engelse landschapsstijl.
‘Je weet dat je zal krijgen wat je verwacht
en dat is heel veel’. Kan het park al die
hordes wel aan? Glissenaar: ‘Ik vergelijk
het park altijd met een oude oma; die
neem je nog mee naar de Efteling voor
het sprookjesbos, maar je gaat niet meer
met haar de achtbaan in’... Ergo: Old
School Arcadië is een sprookje, Nieuw
Arcadië wordt een rollercoasterride…

Berry Kessels
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Oost, West,
Arnhem Best
Arnhem als aantrekkelijke woonstad

Arnhem zit in de lift! Onze stad is met stip gestegen in de lijst van
aantrekkelijkste gemeenten van Nederland. Nu steden als Amsterdam en Utrecht voor veel mensen en gezinnen met een middeninkomen onbetaalbaar worden, kan Arnhem daarvan profiteren. Wat
moet er de komende jaren voor deze doelgroepen worden bijgebouwd en waar kan dat zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten die Arnhem al eeuwen tot de
Genoeglijkste maken?

F
Geert Ritsema
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lanerend over de Velperweg raakte de Portugees Ramalho Ortigão
onder de indruk van de vele
villa’s en landhuizen. ‘Een stad
die geheel uit buitens bestaat’, noteerde
hij in zijn reisgids uit 1883. Veel villa’s
zijn verdwenen, maar mooi wonen in het
groen is naast goede verbindingen en
voorzieningen nog steeds dé onderscheidende kwaliteit van Arnhem, beaamde
makelaar Maarten Muller (Strijbosch
Thunissen). Het loopt lekker op de lokale
woningmarkt, met name de traditionele
jaren ‘30 wijken en hun neo varianten in
Noord zijn bijzonder in trek. Dit is vooral
te danken aan verhuizingen binnen stad
en regio; het aantal Randstedelingen dat
zich hier vestigt is weliswaar meer dan
verdubbeld, maar nog altijd vrij bescheiden. Zij hebben wel veel meer te beste-
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den. Om hogere inkomens te trekken
moet Arnhem volgens Muller inzetten op
‘onderscheidende woonmilieus, binnenstedelijk, aan het water en in het groen’.
Dat ligt natuurlijk gevoelig. ‘We willen
allemaal wel in Arcadië wonen, maar
tegelijkertijd wil niemand dat er gebouwd
wordt, zo vatte architect Steve Swiggers
samen. Hij constateerde dat de focus
in de ontwikkelingsgeschiedenis van
Arnhem telkens heen en weer slingerde
tussen de stad en het buitengebied. We
moeten af van de VINEX-gedachte en
gaan ontwerpen voor de Millennials, die
minder materialistisch zijn en ook anders denken over wonen. Deze mindset
plus alle technologische mogelijkheden
van vandaag bieden juist kansen voor
experimenteel en autarkisch wonen in
groengebieden zonder dat dit daaraan
afbreuk doet.
WAAR NOG BOUWEN?
Het landschap dient volgens landschapsarchitect Harro de Jong leidend
te zijn: ‘Denk niet wat het landschap
voor jou kan doen, maar wat jij kan doen
voor het landschap. Stop je energie in
plekken die nog wat liefde nodig hebben,
dat is wat die oude landgoederen ook deden’. Vanuit die gedachte werkt hij aan
het voormalige defensieterrein Buitenplaats Koningsweg en het toekomstige
Meinerseiland, nu nog industrieterrein.

ING getransformeerd: impressie ontwerp

‘Het zou goed
zijn af en toe
iets af te breken’.

‘Wonen’ is hier straks te gast in het landschap. Landschapsarchitect Anne Martien Lousberg pleitte voor meer natuur in
de stad. De tegenstelling tussen stad en
land is gedateerd, we hebben te maken
met gradiënten van verstedelijking. ‘Het
zou goed zijn af en toe iets af te breken’.
Na deze input werd het publiek gevraagd
waar in Arnhem nog gebouwd kan worden. De Schelmseweg als noordgrens
van de stad bleek voor een groot deel
van de aanwezigen niet meer heilig, met
name het ‘rommelbos’ tussen Schaarsbergen en Burgers’ Zoo kan wel een impuls gebruiken. Maarten Muller: ‘Je zou
die ambitie moeten hebben want er zit
daar een kwaliteit die mensen zoeken’.
Bij Valkenhuizen zou ook een optie zijn,
mogelijk als uitbreiding van de Geiten-

kamp, evenals de Hes, het voormalig
KEMA terrein tussen Klingelbeek en
Oosterbeek. Vanuit de zaal klonk echter
ook een ander geluid: meer verdichting,
de hoogte in en wonen in winkels (zodat
tevens de verpaupering van de binnenstad kan worden tegengegaan).
BRUTALISTISCH BETONBLOK
Wethouder ‘wonen’ Geert Ritsema benadrukte dat Arnhem voor alle inkomensgroepen woningen wil bijbouwen. Hij
hoopt ook meer topinkomens te trekken
en heeft locaties op het oog waar enkele
tientallen woningen voor deze doelgroep
gerealiseerd kunnen worden. Waar
precies is nog geheim, maar ‘groen is de
grote plus’. Inbreiding is het devies. Tot
slot presenteerde architect Stefan Prins
van Powerhouse Company de plannen
voor het voormalige ING-pand aan de
Velperweg, dat getransformeerd wordt
tot wooncomplex. Het Brutalistische
betonblok is ‘erg gaaf als je er doorheen
kan kijken’. De structuur en oriëntatie
zijn goed, je hebt een parkeergarage, en
het uitzicht is erg indrukwekkend. In de
hoogbouw komen appartementen van
vijftig tot honderdvijftig vierkante meter.
De laagbouw wordt vervangen door
paviljoens met een mix aan functies en
groen zodat het geheel zich straks zal
voegen naar de naburige herenhuizen.
Wat Ramalho Ortigão ervan zou vinden
blijft de vraag, maar gezien de reacties
zou menigeen hier graag willen wonen.
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Powerhouse Company (Beeld: Zwartlicht)

Stefan Prins

Anne Martien Lousberg
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Bouwen aan een
duurzame stad

Circulairnhem
De Melkfabriek (Beeld: Studioninedots - Studiospacious)

Arnhem is zonder meer een
groene stad, maar op het gebied van duurzaamheid valt er
nog een wereld te winnen. Hoe
te bouwen aan een duurzame
stad zodat deze – conform het
Verdrag van Parijs – zo min
mogelijk negatieve invloed
heeft op onze planeet? Op 7
maart gaf CASA een aanzet aan
de hand van concrete, lokale
voorbeelden.
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uurzaamheid en circulariteit
zijn inmiddels containerbegrippen waarover je urenlang kunt
discussiëren, maar één ding is
duidelijk: ze zijn gezien de grote publieke belangstelling voor deze avond de
geitenwollen sokken definitief ontgroeid.
Dat beogen ook de initiatiefnemers van
‘De Kiem’, Arnhems eerste echte ecowijk. Dit moet het visitekaartje worden
van DNA in de Bouw, een vereniging van
bouwgerelateerde professionals, die
samen staan voor een nieuwe aanpak.
Duurzaamheid in al zijn aspecten staat
hierin centraal, van herbruikbare materialen tot nul op de meter. Projectleider
Frans Westdorp benadrukte vooral ook
de sociale duurzaamheid. Vandaar dat
toekomstige bewoners van ‘De Kiem’ in
een vroeg stadium bij de ontwikkeling
zijn betrokken om de wijk mee vorm te
geven. Over anderhalf jaar staan er dik
negentig woningen naar zes verschillende ontwerpen. De belangstelling is groot,
met name ook van buiten Arnhem. ‘Er

CASA JAARCAHIER 2017

zijn geïnteresseerden van Groningen tot
Zuid-Limburg, mensen die allemaal op
een andere manier willen wonen’.
DE MELKFABRIEK
Bijzonder wonen kan straks ook op het
voormalig Coberco-terrein, dat na meer
dan tien jaar eindelijk ontwikkeld wordt.
De Melkfabriek moet een zelfvoorzienend stedelijk woonmilieu worden dat
zijn gelijke in de stad niet kent. ‘Het
oude fabriekscomplex als kern’, ‘een
rijkdom aan verschillende plekken’, ‘de
relatie met de Rijn’ en tot slot een ‘mix
van bedrijvigheid overdag en ‘s avonds’
vormen de voornaamste ingrediënten.
Architect Albert Herder van Studioninedots, dat in opdracht van BPD aan Coberco werkt, kon nog geen concrete plannen
tonen, maar zijn bureau heeft wel een
visie. Circulariteit en het zogenaamde
‘cityplot’-principe vormen daarbij de
leidende beginselen. Laatstgenoemde
staat voor een flexibel systeem dat ruimte biedt aan veel diversiteit; de architec-

tuur moet activiteit faciliteren. ‘Wij geloven dat als je
gebieden maakt, je dat niet alleen op een duurzame,
maar ook vitale manier moet doen’. Ninedots staat
een totaalaanpak voor. De uitdaging, aldus Herder, is
toevoegingen en maatregelen te bedenken die elkaar
en de plek als geheel versterken. Qua circulariteit ziet
hij hier veel potentie. Zo kan er elektriciteit en warmte
worden opgewekt uit de stroming van de Rijn, het
gemaal en het riool en er komt een centrale vergister,
die is gekoppeld aan alle huishoudens.

‘We leven als
ontwerpers in
een toffe tijd!’

KLEEFSE WAARD EN KLEINE CAMPUS
Circulariteit wordt zo langzaamaan de norm bij nieuwbouw, maar hoe kun je dat in de rest van de stad
realiseren? Ook hiermee wordt op enkele plekken
in Arnhem geëxperimenteerd. Industriepark Kleefse
Waard heeft de ambitie om het meest duurzame
bedrijventerrein van Nederland te worden. Dat is niet
niks daar er een energiecentrale staat die qua capaciteit Arnhem en Nijmegen van stroom zou kunnen
voorzien. Biomassa, batterijen zonnepanelen op daken, water en weiland, de inzet van koelwater en vier
windmolens moeten dat opvangen. ‘Wij zijn nog niet
zover’, gaf directeur Kevin Rijke meteen toe. Aanpassingen kosten nu eenmaal tijd, de huidige regelgeving
werkt niet altijd mee en de bestaande bebouwing
vraagt om maatwerk. Rijke: ‘Per gebouw kijken we wat
de eigenschappen zijn en hoe we die kunnen gebruiken’. Er zitten echter ook voordelen aan oudbouw. ‘Bij
een rijksmonument sta je meteen 3-0 achter dus alles
is winst’, stelde Floris Schoonderbeek van de Kleine
Campus. In het voormalige Stedelijk Gymnasium zat
nog een ouderwetse dieselkachel, die is vervangen
door een pelletkachel en 220 zonnepanelen. Daarnaast is bewustwording belangrijk. ‘Techniek in een
gebouw te pompen is makkelijk, maar in gedrag is net
zo’n grote winst te behalen’.
DISCUSSIE
Hoe als gehele stad circulair te worden? Tijdens de
daaropvolgende discussie deden de sprekers en het
publiek verschillende voorstellen: geen gasaansluitingen meer, minder regelgeving en meer ambitie.
Investeer in kleine, flexibele systemen, die van elkaar
kunnen afnemen in plaats van één bron, en biedt
vooral ook de kans aan innovatie door als overheid
lokale start-ups te sponsoren. Geert Ritsema heeft in
de korte periode dat hij hier wethouder is al de nodige
grote stappen gezien, zoals zonnevelden en goede afspraken met woningbouwcorporaties, maar benadrukte ook dat Nederland nog altijd ver achterligt op onze
oosterburen. De grote voorsprong die Duitsland heeft
ligt vooral aan kleine initiatieven, Buurtzon is zo’n
lokaal voorbeeld. Ritsema: ‘Je moet de burger in zijn
kracht zetten, wij geven een klein duwtje’. Waarschijnlijk is er meer voor nodig wil Arnhem in 2035 van het
gas af. Van de ruim 160 bezoekers bleken er slechts
drie geen gasaansluiting te hebben. De opgave is dus
gigantisch. Herder draaide ‘m om: ‘Hoe onze steden
anders vorm te geven, we leven als ontwerpers in een
toffe tijd!’

Floris Schoonderbeek

Albert Herder
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Arnhem als toeristenstad

Veluws
verloren
vakantie
paradijs
Stacaravans en pannenkoekenhuizen, de Veluwe lijdt
aan een imagoprobleem. Ook Arnhem stond er als
toeristische trekpleister al eens beter voor. Ondanks
zijn topattracties is de stad allang niet meer het
‘Neerlands Wiesbaden’, waar tout le monde graag
wilde vertoeven. Hoe geven we Arnhem als toeristenstad nieuw elan en revitaliseren we onze band met de
woeste gronden van de Veluwe?

Alex van Hooff
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Hans Jungerius
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et kan verkeren. De Veluwe - eeuwenlang
gezien als ‘dorre heyde en woesteny’ groeide in de twintigste eeuw uit tot hét
vakantieparadijs van ons land. Tegenwoordig is de populariteit echter tanende: verouderde attracties en verlopen vakantievastgoed
bepalen het beeld. De Veluwe heeft kortom last
van de wet van de remmende voorsprong, maar
dit biedt ook kansen. Mooi voorbeeld hiervan is
Buitenplaats Beekhuizen, voorheen bekend als
camping Beekhuizen. De Arnhemse ondernemer
Irene Stoevelaar heeft dit verwaarloosde kampeerterrein overgenomen en in nog geen jaar tijd
samen met landschapsarchitect Harro de Jong getransformeerd tot een succesvolle ‘glamping’: de
hekken zijn verdwenen, het terrein is teruggegeven
aan de natuur en ingericht met vaste luxe tenten
en trekkershutten. Met deze ‘hotelkamers in de
buitenlucht’ onderscheidt de Buitenplaats zich
van zijn concurrenten in de omgeving. Stoevelaar:
‘We hebben duidelijk voor één vernieuwend concept gekozen en niet voor van alles een beetje’.
NIEUWE ATTRACTIES
Vernieuwing is al jarenlang de strategie van
Burgers’ Zoo. In juli opent het Arnhemse dierenpark, wereldwijd befaamd om zijn ecodisplays, de
nieuwe Mangrovehal. Bewustwording is hierbij een
belangrijke motivatie; Burgers beheert al 28 jaar
lang met een Zwitserse partner een natuurpark in
Belize dat vier keer de omvang van park de Hoge
Veluwe heeft. Het is, benadrukte directeur Alex
van Hooff, één van de zes hotspots wereldwijd
qua biodiversiteit en dat dreigt te verdwijnen.
‘Tienduizenden hectaren zijn al weggehaald en
dat is doodzonde. Daarom halen we nu een stukje
naar Arnhem’.
Ook het naburige Nederlands Openluchtmuseum
gaat met zijn tijd mee; in september wordt de
Canon van Nederland geopend. Reële historische
objecten uit verschillende musea worden hier

Dit gebied
trekt jaarlijks
zo’n zes miljoen
toeristen

Willem Bijleveld

gecombineerd met digitale media. Er
komt een 18 meter breed scherm met
de volledige canon van de Nederlandse
geschiedenis en de bezoeker kan straks
aan de hand van een postcode zien hoe
zijn woonplaats in de loop der eeuwen
veranderd is. Bovendien worden op twintig locaties in het park zogenaamde canonvensters ingericht. Zo word je straks
in de Zaanse Buurt bijvoorbeeld geconfronteerd met het slavernijverleden.
Directeur Willem Bijleveld: ‘Wij brengen
de geschiedenis dichterbij dan ooit’.
VELUWE OP DE KAART
Bewustwording en beleving. Hans Jungerius is al jaren vanuit grote bevlogenheid
bezig om de achtertuin van Arnhem onder de aandacht te brengen. Dit gebied
trekt jaarlijks zo’n zes miljoen toeristen
– ondanks de slechte zichtbaarheid en

ontsluiting. Om beide te verbeteren heeft
hij de kunstenaars van Observatorium
benaderd om een landmark te ontwerpen: het resultaat is een omgevallen
cortenstalen sequoia over de A12 die tevens dienst doet als voetgangers- en fietsersbrug. De ‘stronk’ wordt uitkijktoren.
Wat betreft het aanwezige publiek wordt
dit ontwerp zo snel mogelijk waarheid,
maar Jungerius temperde het enthousiasme. Hij is al een tijd in overleg met
provincie en gemeente. Eerstgenoemde
is geïnteresseerd, laatstgenoemde is
momenteel vooral bezig met de binnenstad. Ine van Burgsteden, die toerisme
in haar portefeuille heeft, beaamde dat
in feite. Zij is heel blij met het nieuwe Airbornepaviljoen bij de John Frostbrug, dat
onlangs is geopend en nu al een zichtbare impuls geeft aan de directe omgeving.
De volgende stappen zijn een expositie

in de Eusebiuskerk en een route door de
binnenstad over het oorlogsverleden van
Arnhem. Zij heeft echter ‘Fliegerhorst
Deelen wel degelijk in het vizier’. Temeer
omdat de erfenis van de Tweede Wereldoorlog een belangrijk ingrediënt vormt
van de Arnhemse inbreng in de Veluwe
Agenda, een samenwerkingsverband van
gemeenten die door de Provincie in het
leven is geroepen om de Veluwe weer
meer op de kaart te zetten.
WILDE IDEEËN
In de afsluitende discussie stond de
vraag centraal hoe we de positie van Arnhem als toeristenstad kunnen verbeteren. ‘Het centrum heeft verdomd weinig
te bieden aan gezinnen met kinderen’,
aldus Bijleveld. De stad als bespeelbaar
landschap zou een oplossing kunnen zijn
of gewoon een puik pannenkoekenrestaurant. Betere verblijfsmogelijkheden
zoals Hotel Modez en de Buitenplaats
zijn volgens Alex van Hooff e
 ssentieel
om mensen te verleiden langer te
blijven. Irene Stoevelaar ziet daartoe
mogelijkheden op Stadsblokken en in de
verbetering van de bestaande vakantieparken die nu nog teveel eenheidsworst
bieden. Hans Jungerius opperde dat
er meer moet worden ingespeeld op
de trend om stoere dingen te doen als
varken grillen en whisky stoken. ‘Wij
hebben ondernemers nodig met durf en
wilde ideeën’. Het voelbaar maken van
de Veluwe kan door de stad stevig te vergroenen met bijvoorbeeld vliegdennen en
heidelandschap op de daken. Dan mag
Arnhem zich weer met recht ‘Hoofdstad
van de Veluwe’ noemen.

Beeld: Observatorium
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CASA AVOND

MEI

Parkzaal Musis Sacrum (Van Dongen-Koschuch - foto: Bart van Hoek)

Van Musis
tot Museum
Arnhems Culturele Mijl
Kunst en cultuur behoren tot de kernkwaliteiten van
Arnhem. Net als eind negentiende eeuw wordt er momenteel volop geïnvesteerd in cultuurgebouwen. Tijdens
de CASA-avond op dinsdag 16 mei passeerden actuele
ontwikkelingen aan Arnhems Culturele Mijl de revue.

12
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a ArtA leek het even dat de
‘culturele hoofdstad van het
oosten’ gedoemd was tot stofnest te vervallen, maar er is
een heuse bouwhausse aan de gang. De
plannen voor de uitbreiding en renovatie
van Museum Arnhem liggen zo goed
als klaar en de bouw van het nieuwe
Focus Filmtheater is gestart. Bovendien
vonden onlangs de eerste concerten
in de nieuwbouw van Musis plaats. De
reacties van gebruikers, pers en publiek
zijn erg enthousiast, weet projectleider
Guus de Rijk. Hoewel de Parkzaal nog
niet eens is opgeleverd, ligt de focus nu
op de renovatie van de monumentale
oudbouw, ‘een Oost-Europees hotel waar
al dertig jaar niets aan gedaan was’. De
oude zaal, die Muzenzaal gaat heten,
wordt weer in oude glorie hersteld en zal
voornamelijk gebruikt worden voor repetities en concerten in kleine bezetting.
Mooiste compliment tot nu toe komt van
de musici zelf; zij roemen de akoestiek
en de sfeer van de nieuwe zaal, evenals
het feit dat ze eindelijk bij daglicht kunnen repeteren.

Culturele
instellingen
worden uit hun
bunkers bevrijd
KUNSTENCLUSTER
‘Het feit dat de leden van het Gelders
Orkest bereid zijn geweest om al die
jaren in een koude donkere doos te
werken, zegt wel iets over hoe interessant het hier in Arnhem en omgeving is’,
aldus wethouder Cultuur Gerrie Elfrink.
Hij is ‘waanzinnig enthousiast’ over het
nieuwe Musis. ‘Wat we hier doen, net als
elders in de stad, is culturele instellingen uit hun bunkers bevrijden, kwaliteit
terugbrengen en de verbinding met de
stad zoeken’. Elfrink heeft de wind er
zichtbaar goed onder, maar haalde enige
tijd terug bakzeil met zijn plannen voor
een kunstencluster op het Koningsplein.
Hierin zouden Stadstheater, Oostpool en
Introdans worden ondergebracht. Volgens
de wethouder waren de schetsen van dit
complex geen ontwerp maar slechts een
massastudie en was de discussie daarover ‘een aanranding van waar het om
ging’. Het gaat uiteindelijk om samenwerking tussen plekken in (oost) Nederland
waar cultuur gemaakt wordt. ‘Arnhem
is daar uitermate geschikt voor’. Het is
uiteindelijk ook een ruimtevraagstuk,
makers moeten ergens terecht kunnen.
THEATER AAN DE RIJN
Eén van die plekken is Generale Oost
in het Theater aan de Rijn, dat door de
recente verbouwing naar ontwerp van
NEXIT Architecten een enorme impuls
heeft gekregen. Door de toevoeging van
een uitbouw aan de achterzijde - die
dienst doet als trappenhuis, entree en
foyer - heeft het theater zich als het
ware omgedraaid. Het kijkt nu uit op
het Bartokpark en is hierdoor veel zichtbaarder geworden. Bovendien hebben
de ingrepen ervoor gezorgd dat de twee
bestaande zalen nu zowel voor repetities als voorstellingen los van elkaar
gebruikt kunnen worden. Zodoende
kan er meer geprogrammeerd worden
en dat heeft volgens directeur Eve
Hopkins al in korte tijd geleid tot meer

Marjolein de Groen

bezoekers. Rond het Bartokpark is een
interessante dynamiek ontstaan; naast
het Theater aan de Rijn en het veelgeprezen Rozet opent op 4 juni Collectie
De Groen, een particulier initiatief van
Marjolein de Groen en Peter Jordaan
die in de voormalige dansacademie aan
de Weverstraat hun kunstverzameling
tentoon gaan stellen.
MUSEUM ARNHEM
Sluitstuk van de avond was de presentatie van de actuele plannen voor Museum
Arnhem. Joost Vos en Saartje van der
Made (Benthem Crouwel Architects)
namen het publiek mee op een virtuele
toer. Het ontwerp wijkt eigenlijk maar
op een paar punten af van de visie die
vorig jaar in Showroom gepresenteerd
werd. De oostvleugel van Outshoorns
oudbouw blijft expositieruimte, de koepel
wordt de publieke ontmoetingsplek met
entree, museumwinkel en -café. Verder
is de indeling van de nieuwe vleugel iets
veranderd en wordt daaronder een depot
toegevoegd. Rond de zomer is het definitieve ontwerp af en in het najaar sluit
het museum twee jaar lang voor deze
metamorfose.
BLAUWE GOLVEN
De culturele hoofdstad van het oosten
mag dan een renaissance doormaken,
Arnhem zou Arnhem niet zijn zonder discussie. Onlangs lanceerde de gemeente
de Creatieve Corridor, die het Museum
en Focus via ArtEZ, Coehoorn en Bartokpark verbindt. In deze visie worden
de Blauwe Golven van Peter Struycken
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vervangen door groen. Dit stuit op weerstand. Peter Nijenhuis en Hans Jungerius waren uitgenodigd om een column
voor te dragen. Eerstgenoemde hield
een vlammend betoog voor behoud van
‘dit kunstlandschap dat zijn weerga niet
kent’, voor de ander is het mooi geweest
met deze ‘waste of space’. Struycken
of struiken, daar is het laatste woord
duidelijk nog niet over gezegd.

Gerrie Elfrink

Guus de Rijk
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Uitreiking Willem
Diehlprijs 2017
Op 1 juni werd tijdens de zestiende Nacht van de Architectuur de Willem Diehlprijs 2017 uitgereikt, de tweejaarlijkse architectuurprijs voor het beste project
op het gebied van restauratie, renovatie en herbestemming in Arnhem. Het
Theater aan de Rijn, een project van NEXIT Architecten in opdracht van Theater
aan de Rijn/Generale Oost, is de winnaar van de vakjuryprijs.
Publiekswinnaar is het Sint Petersgasthuis, een project van Hurenkamp Architecten en Studio Kees Marcelis in opdracht van Steunstichting Arnhemse
Gasthuizen, dat de meeste stemmen ontving.

14
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n het juryrapport wordt het Theater aan de Rijn geprezen omdat het niet is ‘herbestemd maar doorbestemd’. ‘Met een klein budget, maar met veel visie
is het negentiende-eeuwse theaterpand nieuw leven
ingeblazen. De voornaamste toevoeging is de grotendeels glazen uitbouw, die dienst doet als entree, foyer
en trappenhuis. Hierdoor is het gebouw nu georiënteerd
op het zuiden. Het theater, dat voorheen alleen toegankelijk was via een steeg aan de Rijnstraat, is door deze
180 graden draai aanzienlijk opener en zichtbaarder
geworden. Dat is op een slimme en smaakvolle manier
gebeurd in goede samenwerking tussen architect en
opdrachtgever’.
‘Het Theater aan de Rijn is heel mooi ontworpen,
waarbij vanuit een integrale visie goed is gedacht aan
klimaat, akoestiek, materiaalkeuze, gebruik en verblijf.
Het heeft een architectonische kwaliteit wars van esthetische opsmuk die prijzenswaardig is. Een voorbeeldige omgang met erfgoed en een goed begrip van het
DNA van het gebouw en de plek hebben hier tot een
kraakheldere oplossing geleid. De integere ontwerp-ingreep is fysiek weliswaar beperkt, maar heeft een grote
impact op het (culturele) verblijfsklimaat in de binnenstad. Het Theater aan de Rijn heeft door de positie die
het nu inneemt een enorme potentie naar de stad toe’,
aldus de jury.
Runner up was ‘Bellevue’, het hoofdkantoor van Alliander, dat opvalt door de radicale aard van aanpak vanuit
een inspirerende visie op duurzaamheid. De jury was
ronduit geïmponeerd door dit vernieuwende concept en
de consequentie waarmee dit is uitgevoerd. Ook was
er lof voor de winnaar van de publieksprijs vanwege
de publieke toegankelijkheid van dit voor Arnhem zo
belangrijke monument.

Theater aan de Rijn (Foto: JDVF)
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De publieke
openstelling
en toegankelijkheid vormen
een grote plus

Sint Petersgasthuis (Foto: Jan van Dalen Fotografie)

JURYRAPPORT WILLEM DIEHLPRIJS 2017
De Willem Diehlprijs, de tweejaarlijkse
architectuurprijs voor het beste project
op het gebied van restauratie, renovatie en herbestemming in Arnhem, is in
2007 door CASA in het leven geroepen om een zorgvuldige omgang met
Arnhems architectonisch erfgoed te stimuleren. In de afgelopen tien jaar heeft
de prijs zich wezenlijk ontwikkeld: waar
in de eerste edities de meeste genomineerden minstens een eeuw oud waren,
schoof de leeftijdsgrens langzaamaan
op. Sinds 2013 doet de wederopbouwperiode mee en met deze zesde editie,
waarvoor projecten genomineerd konden
worden die zijn opgeleverd in de periode
2015-2016, zijn nog jongere gebouwen
toegelaten. De reden hiervoor is dat
dankzij de laatste crisis transformatie en
herbestemming volwassen zijn geworden; het motto ‘behoud door ontwikkeling’ is niet langer voorbehouden aan
monumenten, maar is nu ook zeker van
toepassing op verweesd vastgoed in de
breedste zin. Het accent van de Willem
Diehlprijs verschuift duidelijk van behoud
naar impuls.
Het gevolg van deze keuze van CASA is
dat de verscheidenheid in ouderdom dit
keer bijzonder groot was - van Arnhems
oudste monument tot een kwart eeuw
geleden. De vakjury voor de Willem
Diehlprijs, bestaande uit architectuurhistoricus Pieter-Matthijs Gijsbers,
(restauratie)architect Job Roos en

erfgoedconsulent Elyze Storms-Smeets,
is uitgegaan van een aantal criteria die
voor iedere restauratie en transformatie
van cruciaal belang zijn om deze te doen
slagen: aandacht voor het object en zorgvuldigheid van de ingrepen, de uitstraling
en impact op de omgeving en de stad,
de wisselwerking tussen opdrachtgever
en architect én tot slot duurzaamheid
in materiële, energetische en sociale
zin. Deze criteria waren leidend in de
beoordeling en hebben geleid tot een
unanieme winnaar.
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De finalisten voor de Willem Diehlprijs
2017 zijn:
- Bellevue, ontworpen door COARE Architectuur in opdracht van Alliander
- Building 026, ontworpen door V8 Architects in opdracht van Colliers International
- De Resident, ontworpen door Hurenkamp Architecten & Adviseurs in
opdracht van een particuliere belegger
- Grenspost Vrijstaat Thialf, ontworpen
door Hoogte Twee Architecten in opdracht van de Gemeente Arnhem en de
Stichting Vrijstaat Thialf
- Plint17, ontworpen door Wiegerinck
Architecten in opdracht van Volkshuisvesting Arnhem
- Sint Petersgasthuis, ontworpen door
Hurenkamp Architecten en Studio Kees
Marcelis in opdracht van Steunstichting
Arnhemse Gasthuizen

- Theater aan de Rijn , ontworpen door
NEXIT Architecten in opdracht van Theater aan de Rijn/Generale Oost
- Upgrade Klarendal, ontworpen door
Hoogte Twee Architecten in opdracht
van Volkshuisvesting Arnhem

SINT PETERSGASTHUIS
Het Sint Petersgasthuis is getransformeerd van kledingwinkel met opslag
tot hoofdkantoor en zorgwinkel van de
Driegasthuizengroep. Hiermee is deze
Arnhemse zorgorganisatie - die in feite
is ontstaan uit de fusie van het Anthonie-, Catharina- en Petersgasthuis - weer
terug op het honk. Dankzij de verhuizing
is drie decennia achterstallig onderhoud
aangepakt, waardoor Arnhems oudste
monument er weer jaren tegenaan kan.
Dat was een lastige klus; de jury heeft
waardering voor de wijze waarop dit is
uitgevoerd, maar volgt niet alle ingrepen.
Met name het contrast tussen het monumentale interieur en de nieuwe inrichting
wordt als hard ervaren. De jury is daarentegen zeer te spreken over het hekwerk
aan de achterzijde waardoor het pand nu
ook vanaf de Oeverstraat goed zichtbaar
is. Het gasthuis doet sowieso weer zijn
naam eer aan: geïnteresseerden zijn
meer dan welkom binnen en worden ter
plekke geïnformeerd over de geschiedenis van dit voor Arnhem zo belangrijke
pand. Deze publieke openstelling en
toegankelijkheid vormen een grote plus.

THEATER AAN DE RIJN
Met een klein budget, maar met veel visie
is het negentiende-eeuwse theaterpand
nieuw leven ingeblazen. Dat is op een
slimme en smaakvolle manier gebeurd in
goede samenwerking tussen architect en
opdrachtgever. Het geheel zit ingenieus
in elkaar. Mooi voorbeeld hiervan is het
tension grid, een web van staaldraad dat
veel praktische voordelen biedt voor de
techniek, maar waardoor ook de oude
kapconstructie zichtbaar is. De voornaamste toevoeging is de grotendeels glazen
uitbouw, die dienst doet als entree, foyer
en trappenhuis. Hierdoor is het gebouw nu
georiënteerd op het zuiden. Het theater,
dat voorheen alleen toegankelijk was via
een steeg aan de Rijnstraat, is door deze
180˚ draai aanzienlijk opener en zichtbaarder geworden. Het doet een handreiking
naar de stad waar een enorme impuls
vanuit gaat. Het is een stimulans voor de
verdere ontwikkeling van dit deel van de
stad. De jury hoopt dat deze kans ook
daadwerkelijk wordt benut - los van de
vraag of het Bartokpark verder uitgebreid
of uiteindelijk toch bebouwd gaat worden.
Theater aan de Rijn mag zich nu met recht
zo noemen.

BUILDING026
De transformatie van het modernis
tische KLM-gebouw, beter bekend als
de stadsbibliotheek die hier lange tijd
hoofdgebruiker was, in Building026 is
voor Arnhem van essentieel belang.
Na het vertrek van de bibliotheek naar
Rozet dreigde leegstand, wat funest
zou zijn geweest voor dit deel van het
centrum waar de kleinschalige binnenstad overgaat in de solide zoniet barse
bouwblokken uit de naoorlogse periode.
De architect heeft goed nagedacht over
de positie en potentie van dit ‘scharnierpunt in de stad’. Dankzij zijn nieuwe jas
en de nieuwe functies in de plint maakt
dit ongenaakbare wederopbouwpand een
knieval zonder dat afbreuk is gedaan aan
zijn wat starre monumentale kwaliteit.
Hierin doet Building026 denken aan
de middeleeuwse markthal in Vicenza
die door de beroemde architect Andrea
Palladio werd gerevitaliseerd. Qua allure
sluit het aan bij het stadhuis en het pand
waarin Dudok gevestigd is. Ondanks
dat de jury van mening is dat de materialisering fijnzinniger had gekund is
Building026 ontegenzeggelijk een mooie
impuls voor de stad.

Theater aan de Rijn (Foto: JDVF)

Building026 (Foto: Ossip Architectuurfotografie)
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GRENSPOST THIALF
De geschiedenis van de Grenspost van
Vrijstaat Thialf is er zonder meer een
voor de annalen! De jury heeft niets dan
lof voor dit project dat door de inzet van
betrokken buurtbewoners en professionals van de grond is gekomen. Niet
alleen omdat dit fraaie wederopbouwpareltje van de sloophamer is gered en een
tweede leven heeft gekregen, maar juist
ook omdat deze ‘grenspost’ mensen
verbindt en samenbrengt. Het is een
monument voor de ‘leefbare stad’, nota
bene op een plek waar dat voorheen wel
anders was. Tegelijkertijd is de geschiedenis van het voormalige zwembad
zichtbaar en beleefbaar gemaakt door
middel van fotografische stoeptegels en
een grafisch leitmotief. Grenspost Thialf
is in veel opzichten voorbeeldig, maar
de architectonische ingrepen zijn - mede
gezien het beperkte budget - vooral efficiënt. Het paviljoen heeft weliswaar weer
zijn uitstraling terug, de betekenis ligt
echter voornamelijk in het sociale bereik.

Grenspost Thialf (Foto: Thea van den Heuvel Fotografie)

Upgrade Klarendal (Foto: Thea van den Heuvel Fotografie)

UPGRADE KLARENDAL
Waar de jury de architectonische
ingrepen bij Thialf bescheiden vindt,
daar is zij erg onder de indruk van de
verrichtingen van dezelfde architect in
Klarendal. Uitgangspunt van het project
Upgrade Klarendal was de vraag vanuit
de opdrachtgever om de toegangen van
een vijftal appartementenblokken te
verbeteren. Vervolgens is dit gegeven
aangegrepen om ook een energetische
en esthetische impuls aan deze panden
te geven. De jaren 1970 zijn ingepakt
in Bauhaus-doosjes. Het resultaat is
in zijn eenvoud meer dan inventief, het
is een statement: hier is de impact
van architectuur zichtbaar! Er is lucht,
licht en ruimte toegevoegd, de blokken
stralen uit naar hun omgeving en verankeren zich nu in de stad. Er is echter
niet alleen van non-architectuur architectuur gemaakt: ook op het gebied van
duurzaamheid is een forse kwaliteitsslag
gemaakt van energielabel D naar A+.
Minstens zo belangrijk is het sociale
aspect van dit project: dezelfde veertig
huishoudens wonen hier nog steeds sterker nog: ze zijn hier ook tijdens de
verbouwing blijven wonen en betalen nu
geen cent extra. Een witte villa in Klarendal, het kan voor weinig!
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Dit is een
moedige transformatie die lang
niet overal zou
lukken, maar
wel in Arnhem

PLINT17
Plint17 maakt evenals het vorige project
deel uit van de grootscheepse renovatie
van Klarendal die zich de afgelopen jaren
voltrekt. De renovatie en herbestemming van studentenhuisvesting tot twee
winkels, atelierruimtes en startersappartementen passen tevens in de ontwikkeling van het Modekwartier. Plint17 vormt
met etalages aan de Sonsbeeksingel
de stapsteen tussen Hotel Modez, de
Mode-incubator en het nabijgelegen
Velperpoortstation. Het bouwblok is
netjes opgeknapt, de architectonische
ingrepen zijn echter bescheiden. De
meest opvallende is de enfilade; waar
het bouwblok voorheen uit verschillende
panden bestond zijn deze op de begane
grond verbonden door een opeenvolging
van de verschillende atelierruimtes. Dit
bevordert de onderlinge samenhang en
mogelijk ook de samenwerking. Dankzij
de creatieve gebruikers gaat er zeer zeker een inspirerende werking van dit project uit; dit is een moedige transformatie
die lang niet overal zou lukken, maar wel
in Arnhem. De jury heeft bovendien grote
waardering voor het feit dat Volkhuisvesting Arnhem blijft investeren in deze wijk.
Het achterterrein verdient nog wel enige
aandacht, maar dat krijgt hopelijk met de
komst van de short-stay appartementen
de benodigde impuls.

DE RESIDENT
De crisis van de afgelopen jaren mag
dan achter de rug zijn, de sporen hiervan
zijn nog altijd duidelijk in het Arnhemse
straatbeeld zichtbaar - ook in positieve
zin. In en rond het centrum is een groot

Plint17 (Foto: Jeroen Sprangers)

De Resident (Foto: KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling)

aantal kantoorpanden herbestemd tot
appartementencomplex, zo ook het
voormalige kantoor van de SNS bank
aan de Utrechtsestraat. Een dergelijke
transformatie is geenszins makkelijk
daar woningen een heel ander uitgangspunt hebben dan kantoren. In dit geval
is ervoor gekozen het gebouw tot casco
te strippen en aan de achterzijde uit te
breiden. Hierdoor is er - de hoofdentree,
trappartij en zijgevels uitgezonderd -
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weinig meer over van het oorspronkelijke
wederopbouwpand. Daarbij moet worden
opgemerkt dat dit door een eerdere
verbouwing in de jaren 1990 waarschijnlijk ook al niet meer het geval was. Het
resultaat is een strak en nogal clean
gevelbeeld. De jury is met name enthousiast over de collectieve (buiten)ruimte
op het dak, die de bewoners naast een
fantastisch uitzicht ook de mogelijkheid
biedt om met elkaar in contact te komen.
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Practice what
you preach;
het gebouw
illustreert de
filosofie.

Bellevue (Foto: Alliander)

BELLEVUE
De metamorfose van het hoofdkantoor
van Alliander behoort tot de buitencategorie. Niet zozeer vanwege het feit dat
het hier een relatief jong gebouw betreft,
maar door de radicale aard van aanpak
vanuit een inspirerende visie op duurzaamheid. De ambitie van een energieneutraal gebouw stond centraal, maar
daarin is Alliander veel verder gegaan
dan ‘nul op de meter’. Het oorspronkelijke gebouw uit 1988 is eerst zorgvuldig
gestript en daarna weer opgebouwd met
gebruikmaking van de eigen ‘verzameling bouwafval’. Uiteindelijk is 95% in
enigerlei vorm hergebruikt. Indien niet
op locatie, dan wel elders. Practice what
you preach; het gebouw illustreert de
filosofie. Aan het exterieur is dit niet
zozeer af te lezen met uitzondering van
de ruime ingangspartijen die het gebouw
een uitnodigende uitstraling moeten
geven. De grote verandering zit in het
interieur dat voorheen gesloten was en
nu een open en flexibele inrichting heeft
gericht op verbinding. De jury was ronduit geïmponeerd door dit vernieuwende
concept en de consequentie waarmee
dit is uitgevoerd. Alliander vormt op het
gebied van duurzaamheid een voorbeeld
en inspiratie voor veel bedrijven.

CONCLUSIE
Tijdens het juryberaad bleek al snel
dat De Resident, Plint17 en het Sint
Petersgasthuis niet tot de echte kanshebbers behoorden. Hetzelfde gold voor
Grenspost Thialf, ondanks het feit dat
de jury erg veel waardering heeft voor
het sociale aspect. De Willem Diehlprijs
is echter een architectuurprijs. Ook
Upgrade Klarendal en Building026 vielen
af ondanks het feit dat zij beide door
hun architectuur een grote uitstraling
hebben.
Uiteindelijk bleven er twee projecten
over: Bellevue en het Theater aan de
Rijn.
Beiden finalisten hebben gemeenschappelijk dat zij op eigen wijze omdenken.
Letterlijk en figuurlijk. Het Theater aan
de Rijn heeft zich omgedraaid door zijn
voorkant naar de achterkant te verplaatsen. Bellevue door het proces om te
draaien: niet het ontwerp maar de ambities op het gebied van duurzaamheid
waren hier het uitgangspunt. Dat heeft
geleid tot een herdefiniëring van architectuur juist door het ontbreken ervan! Maar
ook hier geldt: de Willem Diehlprijs is
vooral een architectuurprijs.
Ondanks het waanzinnig inspirerende
statement is Bellevue qua architectuur
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minder prominent aanwezig; duurzaamheid staat hier voorop, niet de architectonische kwaliteit. Bovendien heeft het
stedenbouwkundig geen grote betekenis
voor de stad. Het Theater aan de Rijn
is daarentegen heel mooi ontworpen,
waarbij vanuit een integrale visie goed is
gedacht aan klimaat, akoestiek, materiaalkeuze, gebruik en verblijf. Het heeft
een architectonische kwaliteit wars van
esthetische opsmuk die prijzenswaardig is. Een voorbeeldige omgang met
erfgoed en een goed begrip van het DNA
van het gebouw en de plek hebben hier
tot een kraakheldere oplossing geleid.
De integere ontwerpingreep is fysiek
weliswaar beperkt, maar heeft een grote
impact op het (culturele) verblijfsklimaat
in de binnenstad. Het Theater aan de
Rijn is niet herbestemd maar doorbestemd en heeft door de positie die het
nu inneemt een enorme potentie naar
de stad toe. De winnaar van de Willem
Diehlprijs 2017 is dan ook het Theater
aan de Rijn!

Excursies
Bijzondere plekken met potentie!

DAGEXCURSIE NAAR NIEUW ARCADIË
CASA organiseerde ook dit jaar een drietal excursies
voor de leden van de CASA-sociëteit. De jaarlijkse
dagexcursie stond in het teken van het jaarthema: een
zoektocht naar ‘Nieuw Arcadië’ in Arnhems stadsrandgebied. Hiertoe gingen we per touringcar de vier windstreken af en deden bijzondere plekken met potentie
aan. Ontdekkingsreiziger Hans Jungerius (Verborgen
Landschap) leidde het gezelschap rond op de voormalige Fliegerhorst Deelen, het gebied dat de verbinding
vormt tussen Arnhem en de Veluwe. We bezochten de
nieuwe natuur in Park Lingezegen onder leiding van
Jeroen Bosch (veenenbos en bosch landschapsarchitecten), Abe Veenstra (Abe Veenstra Landschaps
architect) en Ed Joosting Bunk (LANDLAB). Tussendoor
werd er geluncht bij Restaurant Woodz op Buitenplaats
Beekhuizen, een voorbeeld van Veluws recreëren
anno nu naar ontwerp van landschapsarchitect Harro
de Jong (Buro Harro). De dag werd afgesloten met
een rondleiding en borrel op Landgoed Klingelbeek,
waar Harro de Jong en Bart Schoonderbeek (Schipper
Bosch) de actuele transformatie van dit stukje Oud
Arcadië toelichtten.
MIDDAGEXCURSIES ARNHEM – NIJMEGEN
‘Architectuur verbroedert!’. Vanwege de enthousiaste
reacties op de excursie die CASA en Architectuurcentrum Nijmegen vorig jaar gezamenlijk organiseerden,
besloten we dit jaar niet één maar twee keer samen op
pad te gaan. Aanleiding hiervoor was het voornemen

Buitenplaats Beekhuizen (Foto: CASA)

Fliegerhorst Deelen (Foto: CASA)
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van de Provincie Gelderland, de gemeente Arnhem
en de gemeente Nijmegen om te investeren in beide
binnensteden. Op vrijdag 24 maart verkenden we de
nieuwste woningbouwprojecten die Nijmegen rijk is
als eerste deel van een tweeluik. Zo’n vijftig geïnteresseerden liepen mee vanaf de Handelskade, via de
Nimbus en de Hessenberg naar Plein ’44 en tot slot
het recent gerenoveerde concertgebouw ‘De Vereeniging’. Letterlijke hoogtepunten waren het bezoek aan
de appartementen aan de Handelskade en de Nimbus.
Met beide voeten weer op de grond werden onze gasten uitgebreid geïnformeerd door Sjoerd Berends (Vera
Yanovshtchinsky Architecten), Cor Tiemens (Hoogte 2
Architecten), Arjen Kleijer (BPD) en architectuurhistoricus Michiel Kruidenier.
Op vrijdag 27 oktober was Arnhems stadshart aan de
beurt. Na de lunch in Showroom Arnhem bezochten we
Collectie De Groen en het Theater aan de Rijn onder leiding van Marjolein de Groen (Collectie De Groen), Eve
Hopkins (TAR/Generale Oost) en Addy de Boer (NEXIT
architecten), de architect van beide parels. Vervolgens
leidden Gijs Frencken (Gemeente Arnhem) en Theo
Reesink (Poelman Reesink landschapsarchitecten) ons
door de zuidelijke Binnenstad langs Jansbeek, Focus
en Paradijs. Tot slot werd het gezelschap ontvangen in
het pas vernieuwde Huis der Provincie door architect
Jeroen van Schooten (TeamV). Hij gaf samen met Annet
Hendriks en Gabriëlle de Nijs Bik een rondleiding door
oud- en nieuwbouw.

Huis der Provincie (Foto: CASA)
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Bomen over groen
Arnhem als groene parkenstad
Edwin Verdurmen en Jeroen Glissenaar

Arnhem is een buitengewoon
groene stad, daar profiteren we
al eeuwen van. Maar hoe houden we Arnhem groen en wat
moeten we daarvoor doen of
juist voor laten? Op dinsdag 26
september organiseerde CASA
een discussieavond over de toekomst van de Arnhemse parken
en het wijkgroen.
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I

n het kader van het jaarthema Nieuw
Arcadië kon een avond over Arnhems openbaar groen natuurlijk niet
ontbreken. Mooie bijkomstigheid was
de voorgenomen actualisatie van de
gemeentelijke groenvisie uit 2004. ‘Hierin wordt beschreven hoe we het groen
moeten beheren en koesteren, maar we
constateren ook dat de beleving en het
gebruik inmiddels zijn veranderd’, aldus
wethouder ‘groen’ Ine van Burgsteden.
Parkbeheerder Jeroen Glissenaar, al
bijna een kwart eeuw in Sonsbeek
werkzaam, kan dat alleen maar beamen.
Het park heeft een enorm regeneratief
vermogen, maar ‘piept en kraakt’ onder
de massale belangstelling. Alleen al het
aantal festivals is de afgelopen jaren
enorm gegroeid. Festivalorganisator
Thijs Bisschops wijdt dit aan ‘de hang
naar authentieke plekken’. ‘Ik heb veel
artiesten ontvangen die allemaal zeggen
dat ze zelden op zo’n mooie plek hebben
mogen zingen’. ‘Zijn’ Park Open op de
Ronde Weide is vergroeid met Sonsbeek,
maar Bisschops is zich terdege bewust
van de negatieve impact die evene-
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menten hebben en probeert de schade
zoveel mogelijk te beperken door goed
overleg met beheerders. Voor Glissenaar
is het naar eigen zeggen dubbel; hij ziet
graag zoveel mogelijk mensen genieten,
maar het park moet mooier worden van
het evenement en niet andersom.
MONUMENTAAL GROEN
Erfgoeddeskundige Elyze Storms bepleitte dat we eens serieus gaan nadenken
over Sonsbeek in de 21ste eeuw. Het
beeld waarmee het park ooit is begonnen is nu totaal anders, constateerde zij.
Iedere generatie kwam met een eigen
ontwerp. ‘Als je goed kijkt zie je gelaagdheid. Sinds het park is aangekocht door
de gemeente is er geen ontwerpvisie
meer. Ik stel niet voor dat we blanco
beginnen, maar wat willen we als generatie toevoegen?’. We moeten wel wat
doen, al is het maar durven te kiezen.
Herstel van de terrassenstructuur bij
de spiegelvijvers in Zypendaal vereist
een rigoureuze ingreep waarvoor je veel
bestaande bomen zult moeten kappen.
Laat je het verder verlandschappelijken

dan is deze voor Nederland unieke barokke aanleg
over vijftig jaar helemaal weg. Zoiets is gebeurd met
het panorama bij de Steenen Tafel in Klarenbeek.
Het terugbrengen van de cultuurhistorische vista
stuit op verzet van de lokale parkschouwgroep;
men heeft liever de illusie van bos dan zicht op het
Brutalistische Girogebouw. De meerderheid van het
publiek bleek voor herstel van het uitzicht, maar in
de praktijk ligt verandering altijd gevoelig. Helemaal
als het om het kappen van bomen in de openbare
ruimte gaat.
VAN WIJKEN WETEN
Gemeenschappelijk groen is van iedereen maar
tegelijk van niemand. Ofwel: iedereen heeft er een
mening over, maar weinigen voelen zich verantwoordelijk. Niet zelden zijn dat professionals. Waar zien
zij de kansen en valkuilen nu in het kader van het
programma Van Wijken Weten de verantwoordelijkheid over het wijkgroen steeds meer bij de bewoners
komt te liggen? Het Spijkerkwartier is al erg ver in
zelfredzaamheid blijkt uit het verhaal van architect
Wilbert de Haan; in vervolg op de eigen wijkvisie is
men nu bezig met een integraal groenplan. Bovendien is er een eigen wijkgroenbedrijf waarvoor
buurtbewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt
worden ingezet. Het blijft echter lastig om iedereen erbij te betrekken, beaamt De Haan. Daartoe
hebben ze nu Spijkerlabs opgericht, maar het animo
hiervoor is nog gering. Landschapsarchitect Daphne
van der Wal ziet in feite dezelfde valkuil; zij is op zich
positief over de samenwerking met de gemeente
in haar wijk Hoogstede-Klingelbeek, maar de vraag
is hoe het gaat in wijken, waar minder aandacht is
voor groen omdat er urgentere problemen zijn. Het
navrante daaraan is volgens Van der Wal dat meer
groen deze bewoners juist goed zou doen, dat is
inmiddels onomstotelijk bewezen.
HONDENPOEP
Volgens stedenbouwkundige Bert Roete, actief rond
de Velperweg en Molenbeke in het bijzonder, is de
gemeente nog zoekende; ‘alle grasmaaiers denderen vooralsnog maar door’. Als initiatiefnemer van
de Molenbeek boven Water vindt hij bij de gemeente
een gewillig oor, maar het wordt teveel als vrijwilligerswerk gezien. Als het de gemeente serieus is
dan zouden mensen die hier uren in steken betaald
moeten worden. Uit het publiek werd tegengeworpen
dat de binnentuinen in het Spijkerkwartier in de
jaren tachtig zijn ontstaan dankzij actiegroepen die
zich verzetten tegen de inrichting van deze binnenterreinen als parkeerplaats. Niks vrijwilligerswerk,
maar actie! Andere tijden, al blijkt woede nog steeds
een drijfveer voor veel betrokken bewoners. Hondenpoep is de grote boosdoener. Hoe meer mensen op
een positieve manier bij groen te betrekken? Een
mooi voorbeeld is de parkbatch die Jeroen Glissenaar presenteerde; iedereen die iets leuks doet voor
een Arnhems park kan er een verdienen! Wie wil dat
nou niet...

H.W. Couwenberg, De Groote Waterval, 1838 (Beeld: Gelders Archief)

Daphne van der Wal
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Arnhem am Rhein

Rijngoud
Oktoberfest
Na meer dan een kwart eeuw plannenmakerij is Arnhem
eindelijk zijn Rijngoud aan het verzilveren. Naast de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk is er veel meer
gaande in Arnhems rivierzone. Tijdens de CASA-avond op
10 oktober werden twee bijzondere projecten aan de Rijn
uitgelicht.

rnhem am Rhein; het leek wel
een Wagneriaanse opera. In
feite was Arnhem jarenlang
als de dwerg Alberich, die de
dochters van vader Rijn het Rijngoud
afhandig maakte maar daarvoor zichzelf
verloochende. Achteraf is het dus een
groot geluk dat megaprojecten als
Rijnboog en de metropolitaine plannen
van Phanos voor Stadsblokken-Meinerswijk – g edoemd waren te mislukken.
Temeer daar de stad zijn Rijngoud nu op
duurzamere wijze delft - meer in verhouding tot de schaal van de stad, rekening
houdend met de bestaande stedelijke
en landschappelijke kwaliteiten. Het
referendum vorig jaar november maakt
de verdere uitwerking mogelijk van ‘De
Eilanden’ op Stadsblokken-Meinerswijk,
Coberco wordt na jaren verwaarlozing
straks getransformeerd van schandvlek
tot hippe stedelijke woonwijk en het
nabijgelegen Nieuwe Kadekwartier stapt
vastberaden richting Rijn, evenals de
Zuidelijke Binnenstad (voorheen het Rijnbooggebied) waar de Jansbeek binnenkort stad en rivier verbindt.
HET GELDERS HUIS
Schitterende stepping stone tussen
beide is ook het vernieuwde Huis der
Provincie, dat op 20 september jongstleden door koning Willem-Alexander werd

Het Gelders Huis (Foto: Team V Architectuur – Jannes Linders)

24

CASA JAARCAHIER 2017

Van kloof tot
hart van de stad

Bestuursoverdracht (Foto: Studio Arnhem)

geopend. De positie van het complex
vormde - naast de herhuisvesting - een
van de voornaamste uitgangspunten van
het ontwerp, aldus Jeroen van Schooten
(TeamV). Hij was de leidende architect
in het consortium dat de verantwoordelijkheid draagt voor (ver)bouw en beheer
van dit PPS-project. Van Schooten gaf
een heldere en bevlogen toelichting op
zijn ontwerp waaruit vakmanschap en bescheidenheid spreken. De monumentale
oudbouw van Vegter, Brouwer en Deurvorst - volgens Van Schooten een spectaculair en zorgvuldig Gesammtkunstwerk
‘met het mooiste metselwerk van heel
Nederland’ - is grondig gerenoveerd. Het
oude atrium vormt nu het entreeplein
en is daartoe overkapt met een dak van
kunststoffen luchtkussens, die rusten
op een ingenieuze staalconstructie met
trekstangen. Blikvanger hier is de sculpturale trappartij, bedoeld als eigentijdse
aanvulling op het monument, maar de
meeste aanpassingen om het gebouw
qua hardware en energetisch up to
date te maken zijn bewust onzichtbaar.
Vanwege de status van Rijksmonument
zijn alle ingrepen bovendien reversibel.
De nieuwbouw ter vervanging van de
verouderde kantoorkolos ‘Prinsenhof’ is
in concept gelijk met de oudbouw: een
rechthoekig volume met een atrium.
Ook de rastervormige gevelgeleding en
het terugkerende zandlopermotief zijn
hieraan ontleend. Tegelijkertijd zorgen de
spiegelende luchtbruggen en de interne
routes dat er geen A- en B-gebouw is ontstaan. Het complex vormt een eenheid
die nadrukkelijk een relatie aangaat met
zijn omgeving en iets teruggeeft van het
fijnmazig stedelijk weefsel dat hier voor
de oorlog stond. ‘Ik hoop dat dit een
bijdrage is om Arnhem verder aan de Rijn
te ontwikkelen’.

CASA Quiz (Foto: Studio Arnhem)

LANDGOED KLINGELBEEK
Vervolgens werden door Bart Schoonderbeek (directeur Schipper Bosch) en
Max Kahlen van (Dyvik Kahlen Architects
uit Londen) de actuele plannen voor het
prominent aan de Rijn gelegen Landgoed Klingelbeek gepresenteerd. De
opzet van het stedenbouwkundig plan
en de landschappelijke inrichting werden
vorig jaar al bij CASA getoond, dit keer
lag de focus op de architectuur. Het
plan is nog niet definitief. ‘Architectuur
is langzaam’ constateerde Schoonderbeek. Toch kreeg het publiek meer dan
een goede indruk van de toekomstige
situatie. Het terrein dat ‘als een trap
richting Rijn afdaalt’ is hierin leidend. Er
komen drie clusters met ieder een eigen
karakter - een ‘formeel’ ensemble rond
het huis, ‘verdichte bebouwing’ rond de
oude moestuin en een appartementenblok bij de vijver. Het architectonische
beeld is minimalistisch, soms bijna
mediterraan. Omdat er geen privétuinen
in het park komen krijgt de overgang
tussen de publieke- en p
 rivéruimte, bin-
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nen en buiten bijzonder veel aandacht.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit
een levende plek aan de rivier wordt, het
is immers een van de weinige locaties in
Arnhem-Noord waar je aan de rivier kunt
komen.
BESTUURSWISSEL
De Rijn verandert langzaamaan van
kloof tussen Noord en Zuid tot het
hart van de stad. Dat mag historisch
genoemd worden, maar het is ook tekenend voor de omslag van het (zelf)beeld
van Arnhem de afgelopen jaren. We
waren ‘verdwaald in de duisternis’, maar
de stad hervond ‘haar kracht en haar
ziel’ aldus Berry Kessels. Als scheidend
voorzitter van CASA vlamde hij nog een
laatste maal met een hommage aan
Arnhem in de stijl van Johnny van Doorn.
Volgens Kessels opvolger Marco de Wilde bestaat de stad uit ‘gestolde herinnering en gedroomde toekomst’. Voor hem
is CASA een plek waar dromen worden
besproken. De Wilde: ‘Ik gun ons allen
nog veel dromen op dit podium’.
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Nieuw Arcadië in Arnhem Zuid

De slaapstad
ontwaakt
Denkend aan Arnhem Zuid zie ik eindeloze bloemkoolwijken
verveeld in het laagland staan... Velen zien Zuid als een verzameling monofunctionele woonwijken, maar klopt dit wel? ‘Groot
Malburgen’ is weliswaar zo ontworpen, er lijkt een kentering
ingezet! Als prelude op Ruimtekoers Festival en in het kader van
het eigen jaarthema ging CASA op 14 november op zoek naar
Nieuw Arcadië in Zuid.

n 1847 beschrijft luitenant Zjerebtsov
een ‘verbazingwekkend schouwspel’
bij het schiereiland Mangysjlak in
de Kaspische Zee. Daar verrijst Azië
‘als een steile zwarte drempel uit de
woestijnen van de Oeral’. Vanwege de
hete lucht is niets te zien behalve leem
en zonlicht en de sterke noordenwind
veroorzaakte naast oorsuizingen en duizeligheid ‘een zeker gevoel van leegte in
je hele lichaam alsof dit ontdaan is van
bloed en van botten’. De aantekeningen
uit het scheepsjournaal van luitenant
Zjerebtsov laten zich volgens Hans Jungerius ‘met een beetje overdrijving lezen
als een beschrijving die een willekeurige
inwoner van Arnhem-Noord over het
zuidelijke stadsdeel zou kunnen geven’.
CASA had hem als ontdekkingsreiziger
de opdracht gegeven ‘de onbekende
streken van Arnhem-Zuid in kaart te brengen en er op zoek te gaan naar Nieuw
Arcadië’. Jungerius gaf een smakelijk
verslag van zijn driedaagse voettocht
door de Zuidelijke Stad via groene aders,
langs de Kliffen van de Kasteelflats,
halfwilde paarden, dode bomen die als
speeltoestelen zijn neergelegd en de
Pannenkoekenboerderij - ‘het enige restaurant in Zuid dat geen Chinees-Indisch
eten serveert’. ‘Maar het meest van
alles trof ik een utopisch land aan, waarin opeenvolgende naoorlogse ideeën en
idealen over wonen en stedenbouw als
een staalkaart op chronologische volgorde liggen gerangschikt’. Wie oude foto’s
bekijkt begrijpt meteen waar de weerzin
tegen het fenomeen nieuwbouwwijk

Het Arnhems gemaal
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Impressie Meinerseiland (Beeld: Buro Harro)

De dubbelstad
wordt eindelijk
één geheel

vandaan komt. Maar Zuid is niet meer
nieuw en de inmiddels volwassen bomen
‘maken dat het op meer plekken dan
je zou verwachten een waar Arcadië is
geworden’. ‘Er is alleen amper normaal
stedelijk leven in deze woonwoestijn’
DE EILANDEN 3.0
Daar komt verandering in: binnenkort
opent het Arnhems Gemaal, vaart de theaterklipper Hugo Grotius uit en begint de
ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk! Landschapsarchitect Harro de Jong
presenteerde het nieuwe Masterplan;
De Eilanden 3.0 is de verdere uitwerking van de plannen waar de Arnhemse
bevolking zich vorig jaar november over
uit mocht spreken. Na het referendum,
dat in het voordeel van de voorstanders
uitviel, ‘konden we eindelijk weer gaan
tekenen’. Het afgelopen jaar is vooral

gebruikt om problemen op te lossen;
er zijn met name aanpassingen gedaan
om het waterniveau verder te verlagen.
Daarnaast is veel aandacht uitgegaan
naar verbetering van de verbindingen
in het gebied en de ontsluiting voor
fiets en auto zodat je straks zonder
onnodige omwegen Stadsblokken of
Meinerseiland kunt bereiken. Cruciaal
daarin is de Mandelabrug. De Jong zou
deze ‘snelweg’ het liefst inrichten als
een ‘Plein over de Rijn’. Vervolgens ging
hij in op de deellocaties: Meinerseiland
(het huidige industrieterrein Meinerswijk)
krijgt een Scandinavische look: ‘hutjes in
het bos’, zoals we die allemaal kennen
uit de Scandinavische detectiveseries.
‘Dat ziet er altijd makkelijk uit, maar we
zijn heel hard aan het studeren om het
er zo uit te laten zien’. De Haven van
Workum wordt een stuk groter en draait
zich als het ware om; het opslaan van
en het klussen aan de boten komt bij
de brug (‘herrie bij de herrie’), aan de
haven komt een mix van wonen, werken
en recreëren. Bovendien ziet het ernaar
uit dat het huidige museumpaviljoen van
Henket een tweede leven krijgt op de
pier. In het derde ontwikkelgebied ligt de
nadruk op de cultuurhistorische relicten
van de ASM-haven. Deze wordt straks
omarmd door klein- en grootschaligere
gebouwen, die in hun materialisering en
detaillering refereren aan het industriële
verleden. ‘Het blijft een enclave in het
landschap’. Bij de John Frostbrug komt
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een strandlandschap met festivalterrein
en een extra strand aan de nevengeul.
Ontwikkelaar Roy Hasselerharm vermeldde tot slot trots ‘het heugelijke feit’ dat
het masterplan eerder op de dag door
het college is goedgekeurd en ‘met groot
enthousiasme is ontvangen’. Als alles
verder volgens plan verloopt gaat op z’n
vroegst in 2019 de schop in de grond.
HISTORISCHE VERGISSING
Daarmee wordt eindelijk een grote vergissing uit het verleden rechtgezet, aldus
CASA’s huishistoricus Ton Schulte. Zo
natuurlijk als Arnhems stadsuitbreiding
naar het noorden telkens was geweest,
zo geforceerd die naar Zuid. Die was
in feite afgedwongen door het Rijk dat
het natuurschoon op de Veluwe wilde
sparen. Toen de stad dus met tegenzin
moest uitbreiden aan gene zijde van de
Rijn, wilde men van de nood een deugd
maken. Arnhems oude stadshart kon wel
een impuls gebruiken. Door de bouw van
een nieuwe wijk direct tegenover de binnenstad op Stadsblokken zou deze weer
als het ware middenin de stad komen te
liggen. Maar ook dit werd door het Rijk
tegengehouden; Malburgen moest en
zou achter de dijk gebouwd worden. De
huidige ontwikkeling van Stadsblokken
en Meinerseiland geeft straks een enorme boost aan Arnhem-Zuid, maar maakt
bovenal van de dubbelstad eindelijk één
geheel. Beter laat dan nooit…
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Als afsluiting van het jaarthema
Nieuw Arcadië organiseerde
CASA op dinsdag 12 december
een avond over zelfbouwprojecten, CPO en tiny-houses. Hoe Archicadisch is Arnhem landelijk
gezien, wat is er de afgelopen
jaren allemaal gerealiseerd en
biedt de stad wel genoeg ruimte
hiervoor?

E

en tiny house, hotspot onder
de zon... Ooit je eigen woning
bouwen mag dan de ultieme
wensdroom zijn van velen, toch
is zelfbouw in Nederland een relatief
jong fenomeen. Architect Carel W
 eeber
promootte weliswaar al in de jaren
negentig het ‘wilde wonen’, de omslag
kwam pas met de economische crisis
van 2008. Traditionele ontwikkelaars en
woningbouwcorporaties kregen de financiering van hun projecten niet meer rond.
Plots waren gemeenten aangewezen op
particulieren en kleine ontwikkelaars.
Die zagen hun kans schoon volgens architectuurcriticus Kirsten Hannema. ‘De
afgelopen jaren ontwikkelde elke zichzelf
respecterende gemeente een wilde wijk,
waar welstandsvrij en/of tegen gunstige
grondprijzen je woonfantasie werkelijkheid kan worden’. Zelfbouw staat
immers voor creativiteit, betrokkenheid
en ondernemerszin, eigenschappen die
een terugtrekkende overheid graag in zijn
burgers ziet. Hannema schetste vervolgens aan de hand van de nieuwe oogst
zelfbouwprojecten de do’s en dont’s voor
gemeentes en aspirant-zelfbouwers,
want ‘de paradox van het zelfgebouwde
droomhuis is dat de weg er naartoe vaak

Archicadië
Zelfbouw in Arnhem
Marjoleins Tiny House (Foto: Lena van der Wal)
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Impressie nieuwbouw Rodenburgstraat (Beeld: NEXIT architecten)

in een nachtmerrie ontaardt’. Juist daarom kiezen veruit de meeste zelfbouwers
toch voor een klassieke cataloguswoning, die biedt immers zekerheid over het
eindresultaat. ‘Echt wilde woningen zijn
net als wilde dieren een zeldzaamheid’.
Desalniettemin bleek uit tal van inspirerende voorbeelden dat er in vele vormen
en maten geëxperimenteerd is.
NEXIT
Hoe is de lokale situatie? Arnhem zette
zich zo’n vijf jaar terug immers landelijk
op de kaart met Sint-Martenshof, een
schoolvoorbeeld van collectief particulier opdrachtgeverschap. De oogst
sindsdien valt toch enigszins tegen. De
kavels die überhaupt voor zelfbouw ter
beschikking kwamen zijn veelal ingevuld
met traditionele cataloguswoningen.
‘Mensen willen vaak gewone dingen
hebben’, constateerde Addy de Boer
(NEXIT architecten). Hij liet met een
overzicht van de lokale zelfprojecten van
zijn bureau zien dat het ook anders kan;
ontwerpen als het Kapschuurhuis in de
Tuin van Elden of het Pak- en Kashuis in
de Nijhoffstraat zijn ‘een maatpak voor
de opdrachtgever’. Het rijtje zelfbouwwo-

ningen in de Nijhoffstraat toont aan dat
vrije kavels een interessante architec
tonische aanvulling kunnen vormen op
de stad. ‘Hartstikke leuk die verschillen’, aldus De Boer. ‘Je moet het niet te
groot maken, maar op blokniveau gaat
het prima’. Als primeur werden voor het
eerst beelden van hoek Rodenburg- en
Broerenstraat vertoont, waar NEXIT
ook actief is. De Boers opdrachtgevers
Anouk en Alexander Straus vertelden
dat zij in de rij hadden gelegen om daar
één van de tien kavels te bemachtigen.
De belangstelling was enorm; aanvankelijk waren er zelfs zo’n tweehonderd
gegadigden!
TINY HOUSES
Vraag en aanbod staan niet in verhouding. Dat geldt ook voor Tiny Houses,
de mobiele minihuisjes die tijdens de
crisis in de VS opkwamen en uitgroeiden tot een beweging die duurzaam en
flexibel wonen op een klein oppervlak
propageert. Dimka Wentzel, die zich in
Tiny-House-bouw heeft gespecialiseerd,
wordt wekelijks benaderd door geïnteresseerden. Hij heeft het kekke hutje
gebouwd voor Marjolein ‘in het Klein’
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Jonker, boegbeeld van de Tiny House
Movement Nederland. Desondanks heeft
Wentzel nog maar een beperkt aantal
projecten daadwerkelijk gerealiseerd.
Dat ligt deels aan de valse verwachtingen die mensen hebben. Een Tiny House
is op den duur goedkoop qua maandlasten, maar kost toch al gauw zo’n
dertig- tot zestigduizend euro, waar je
geen hypotheek op krijgt. De eventuele
kosten van een standplaats komen daar
nog eens bovenop en dan is er nog een
woud aan regelgeving. ‘Regelgeving is
hier nog totaal niet op aangepast’ aldus
architect Arjenne van Berkum van FARO
architecten. Haar bureau heeft de geheel
autarkische kekke Tiny TIM (Timber Independent Mobile) ontwikkeld, aanvankelijk
als alternatieve studentenhuisvesting.
Inmiddels zijn er drie in omloop, waarvan
er slechts één permanent bewoond is.
Momenteel zijn ze bezig met de gemeente Haarlem om er tien geplaatst te
krijgen voor de duur van tien jaar.
Flexibel wonen vereist een flexibele
overheid. Arnhems wethouder ‘wonen’
Geert Ritsema staat open voor zelfbouw,
CPO en Tiny Houses, maar het probleem
is dat de gemeente gewoonweg te weinig
grond heeft om hiervoor in te zetten. Op
die uitspraak kwam de nodige kritiek.
Het is bewuste grondpolitiek, je kunt kavels ook voor weinig aanbieden zoals Almere doet. Vraag is hoe het verder gaat
nu de economie weer opbloeit. ‘Zelfbouw
staat onder druk’, zo concludeerde
Kirsten Hannema al. ‘Het kavelaanbod is
sterk afgenomen en grond wordt als vanouds aan de hoogste bieder verkocht.
Hoe om te gaan met dit gronddilemma?
Is Archicadië een land waar een huis op
maat voor iedereen bereikbaar wordt, of
waar je met woningen bouwen maximale
winst behaalt?’. Zo bezien ligt Arnhems
Archicadië nog ver weg.

Kirsten Hannema
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CROSS OVER

20x20!

Zouten architectuur, gigantische glazen paddenstoelen, bamboe doodskisten, kunst en hiphop…Op donderdag 30 maart presenteerde een negental architecten, ontwerpers en kunstenaars hun werk, passies en
inspiratiebronnen in het snelle format van 20 beelden
maal 20 seconden. Ook voor deze negende editie
hebben CASA, OPA en Studio Omstand weer sprekers
van naam en faam weten te strikken! 20x20 heeft zich
in de afgelopen jaren ontpopt tot een van de culturele
hoogtepunten van Arnhem.
- Ad de Jong, beeldend kunstenaar
- Anan Striker, beeldend kunstenaar
- Arnout Visser, vormvinder en ontwerper
- Merel Corduwener, illustrator
- Eric Geboers, architect/The Salt Project
- Marc Koehler, Marc Koehler Architects
- Marjolein de Groen, Collectie de Groen
- Ro Koster & Ad Kil, Ro&Ad Architecten
- Rick Tegelaar, product ontwerper/ Atelier Rick
Tegelaar

Rick Tegelaar

Arnhemse Nieuwe

Jaarlijks presenteren CASA, OPA en BKA vers talent.
Ieder jaar selecteert een jury de beste afstudeerders van ArtEZ in de disciplines Bouwkunst, Creative
Writing, Fashion Design, Fine Art, Graphic Design,
Interaction Design en Product Design. Op donderdag
21 september stelden de dertien Arnhemse Nieuwen
zich voor met een presentatie in het 20x20 format.
Daarin vertelden zij over hun achtergrond, werkwijze,
ontwerpvisie en plannen voor de toekomst of gaven
een performance. De selectie Arnhemse Nieuwen
bestond dit jaar uit:
Arnout Visser

- Youri Vijzelman, Bouwkunst
- Jante Wortel, Creative Writing
- Ruby Russell, Fashion Design
- Sjors Bindels, Fine Art
- Valentina Gal, Fine Art
- Willem de Haan, Fine Art
- Kai Udema, Graphic Design
- Malou Brinkman, Graphic Design
- Juul Koene, Interaction Design
- Michelle van Ool, Interaction Design
- Stef Tervelde, Interaction Design
- Eva Bloemsma, Product Design
- Iris de Vries, Product Design

Arnhemse Nieuwe
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Een goed boek 2016

Jaarlijks worden er in Arnhem bijzondere boeken
gemaakt die opvallen vanwege hun vormgeving,
fotografie, druk of inhoud. Vanwege het succes vorig
jaar organiseerden CASA, OPA en Plaatsmaken op
dinsdag 29 november de tweede editie van 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 borrel met
signeersessies en boekverkoop. De geselecteerde
boeken van dit jaar waren:
- Alle Vogels, Koos van Zomeren
- De Gestiek van de Architectuur, Frans Sturkenboom
- The Pink Elephant, Casper Verborg
- Verborgen Landschap, Hans Jungerius (red.)
- Histoires d’Amour, Henk Hilvering
- Veluwe De Natuurgids, Dirk Hilbers
- Nederland Nu, Dennis Geans (red.)
- Eternal Eureka, Patty Struik
- Arnhemse Harten, Jelle Leenes & Suzanne
Valkenburg
- Huis der Provincie, Marlies Hummelen
Boekenmarkt

PUBLICATIES

Jaarcahier 2016

Tijdens de opening van het architectuurjaar werd het
Jaarcahier 2016 gepresenteerd. Hierin wordt inhoudelijk verslag gedaan van het programma dat CASA in
2016 organiseerde in het kader van het jaarthema Plein
Public. Daarnaast vonden onder meer de uitreiking van
de Heuvelinkprijs 2016 en evenementen als 20x20! en
Arnhemse Nieuwe plaats. Het CASA-Jaarcahier verscheen in een beperkte papieren oplage. De publicatie
is te lezen via www.casa-arnhem.nl

De Stijl & andere stijlen

Arnhem is dan wel geen Utrecht of Rotterdam, ook hier
heeft De Stijl zijn sporen nagelaten. De Stijl zag zichzelf
weliswaar als definitieve eindstijl, maar heeft in feite
vele stromingen binnen de moderne (bouw)kunst voortgebracht: van Nieuwe Zakelijkheid en het Modernisme
van het C.I.A.M. tot aan het Post- en Neomodernisme.
Daar zijn fraaie voorbeelden van te vinden in Arnhem!
CASA bracht ze in kaart voor de bezoekers van het
Fashion & Design Festival Arnhem als onderdeel van de
FDFA-publicatie Walks in Stijl.

Uitreiking Jaarcahier

Vakantiewoning Gerrit Rietveld (Beeld: NOM)
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ENERGY- & KLIMAAT CAFE’S

Arnhem Klimaatbestendig

De CASA-avond Aquaplanning op 9 februari 2016
vormde de aanleiding om een netwerk op te starten
voor het meer klimaatbestendig maken van Arnhem.
CASA nam hiertoe het initiatief samen met Le Far West
Landschapsarchitectuur. De gemeente Arnhem, de
Waterschappen Rijn IJssel en Rivierenland, Natuurcentrum Arnhem en platform Groen Arnhem sloten hierbij
aan. Platform Arnhem Klimaatbestendig wil bewoners,
bedrijven, kennisinstellingen en overheid met elkaar
in lopende projecten en nieuwe initiatieven verbinden.
Iedereen kan bijdragen om de stad klimaatbestendig te
maken. Om te inspireren vonden het afgelopen jaar een
viertal Klimaat Café’s plaats met als thema de Arnhemse Beken, Groene Daken, de Bottom Up Beweging
en Afkoppelen of Verzuipen! Daarnaast werd op 14
september een Klimaat- en Energy Café georganiseerd
over de samenhang tussen klimaat en energie. De
Klimaat Cafés zullen volgend jaar worden georganiseerd
wanneer de lokale actualiteit daarom vraagt.

‘Klimaatregelenbord’ (Foto: Studio Arnhem)

(Beeld: Dana Dijkgraaf)

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,
energietransitie in de woningbouw of het verduurzamen
in de wijk. Tijdens de bijeenkomsten worden actuele,
inspirerende projecten gepresenteerd, krijgen mensen
met urgente vragen of oproepen kort het podium en is er
ruim tijd voor ontmoeting en uitwisseling van ideeën. In
2017 heeft CASA in opdracht van de gemeente Arnhem
zes Energy Cafés georganiseerd met als thema’s: de
Aardgasloze Stad, Windenergie, Schoon Vervoer, Zorg
& Energie, Energie uit Water en Integrale aanpak in de
bouw. Bovendien werd in september een gecombineerd
Klimaat- en Energy Café georganiseerd. De Energy
Cafés worden goed bezocht en in 2018 met regelmaat
voorgezet.

(Foto: Studio Arnhem)

Energy Café bij Alliander
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Bezoekersaantallen

(Foto: Studio Arnhem)

JANUARI
Opening Architectuurjaar

170

FEBRUARI
Oost, West…
Energycafé De Aardgasloze Stad
Klimaatcafé Arnhemse Beken

100
90
110

MAART
Circulairnhem
Energycafé Windenergie
Middagexcursie Nijmegen (incl. ACN)
20X20

160
130
50
250

APRIL
Klimaatcafé Groene Daken
Energycafé Schoon Vervoer
Veluws Verloren Vakantieparadijs

90
80
60

MEI
Van Musis tot Museum
Energycafé Zorg
Klimaatcafé Bottom up Beweging
Dagexcursie

160
70
80
25

SEPTEMBER
Klimaat & Energycafé
Arnhemse Nieuwe
Bomen over Groen

100
300
70

Bert Roete (Foto: Studio Arnhem)

(Beeld: Karina Dimitriu)

OKTOBER
Rijngoud Oktoberfest
Energycafé Energie uit Water
Middagexcursie Arnhem (incl. ACN)

80
75
55

NOVEMBER
De Slaapstad Ontwaakt
Energycafé Integrale Aanpak in de Bouw
Klimaatcafé Afkoppelen of Verzuipen!

90
80
85

DECEMBER
Archicadië

90

Slim opgwekt! (Foto: Studio Arnhem)
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