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Op het moment dat ik dit schrijf is de milieuzone in Arnhem 
net van kracht gegaan, heeft het College van Rijksadviseurs 
de visie ‘Panorama Nederland’ gepresenteerd en is het 
concept Klimaatakkoord opgeleverd. De energietransitie en 
het klimaat zijn al enkele jaren niet uit het nieuws weg te 
denken. Voor CASA was dit de reden om het jaarprogramma 
voor 2018 in het teken te stellen van de grote klimaatopga-
ven. Met het jaarthema CASA VISTA wilden we tot ingredi-
enten voor een duurzame toekomstvisie op de stad komen. 
Daar hebben we het afgelopen jaar invulling aan gegeven 
door sprekers van naam en faam uit te nodigen. Zij gingen 
in op urgente klimaatthema’s als stedelijke verduurzaming, 
voedsel, grondstoffen en energie. 

Tijdens de Opening van het Architectuurjaar eind januari 
pleitte Maarten Hajer, hoogleraar Future Urban Studies 
aan de Universiteit van Utrecht, voor een nieuwe ronde van 
stadsvernieuwing. Een immense opgave, vergelijkbaar met 
de Wederopbouw, maar de energietransitie biedt ook de 
mogelijkheid om onze steden structureel te verbeteren.  
Voor de visionaire architect Thomas Rau is juist de 
grondstoffencrisis de voornaamste opgave van onze tijd; 
deze zijn immers eindig. Rau heeft een radicaal circulair 
stelsel voor ogen waarin materialen niet meer als afval 
eindigen, maar continu opnieuw hergebruikt worden. Met 
het  Madaster, een registratiesysteem voor bouwmaterialen, 
heeft hij een duurzaam alternatief ontwikkeld voor verbran-
ding in het ‘grondstoffencrematorium’. Circulaire econo-
mie zou volgens Joris Lohman ook het streven moeten 
zijn bij de productie en consumptie van ons voedsel, de 
 ecologische voetafdruk van de stad ligt immers in de hele 
wereld. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, schetste 
tot slot niet alleen de urgentie maar ook de route die vol-
gens haar leidt tot een energieneutraal Nederland in 2030.

Wat deze sprekers gemeen hadden, is hun overtuiging dat 
klimaat-neutrale oplossingen in de praktijk mogelijk zijn. 
‘Wij kunnen dit, want we hebben het al eerder gedaan. 
Nederland is een land van planners en bouwers’. 
We moeten het alleen wél willen en vooral nú doen! Er wor-
den weliswaar stappen in de goede richting gezet, maar de 
urgentie vraagt om een hogere snelheid. Ook lokaal is dat 
het geval. De gemeenteraadsverkiezingen in maart zorgden 
voor een nieuwe samenstelling van het stadsbestuur dat 
vol goede voornemens zit om van Arnhem een ‘koploper’ 
op het gebied van duurzaamheid te maken. Cruciaal daarin 
is de houding van de inwoners, naast de overheid en het 
bedrijfsleven misschien de meest invloedrijke partij. Wij 
dragen dus ook allemaal verantwoordelijkheid. Of in de 
woorden van Mahatma Gandhi: ‘Be the change that you 
wish to see in the world’. 

Edwin Verdurmen
Directeur CASA 
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Op dinsdag 23 januari opende 
CASA het Architectuurjaar 2018 
met de lancering van het jaar-
thema CASA VISTA. Als intro-
ductie hierop schetste Maarten 
Hajer, hoogleraar Future Urban 
Studies, een panoramisch 
uitzicht op de toekomst van de 
stad in een compact CASA-col-
lege met de titel ‘De Macht van 
Verbeelding: Arnhem in de 21ste 
eeuw’. 

CASA VISTA

Edwin Verdurmen

CASA AVOND JANUARI

De wereld van vandaag verandert in een 
rap tempo; klimaatverandering en het 
daarmee verweven energievraagstuk, 
mondiale bevolkingsgroei, massamigra-
tie en urbanisatie, de digitale revolutie 
en de robotisering, de groeiende kloof 
tussen arm en rijk zorgen tezamen voor 
een ongekende paradigmaverschuiving. 
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor 
de stad en in het bijzonder voor Arnhem? 
Onder het motto CASA VISTA wil CASA in 
2018 tot ingrediënten voor een verge-
zicht komen. Wat is Arnhems vista voor 
de lange termijn? De stad staat voor 
grote opgaven, aldus Maarten Hajer. 
Willen we de 95% CO2-reductie halen 
die in het Klimaatakkoord van Parijs is 
afgesproken dan moeten we het radicaal 
anders gaan doen. We kunnen met een 
tiende toe van de fossiele hulpbronnen 
die we nu verbruiken mits we ons leven 
herinrichten. Deze energietransitie 
vraagt om aanpassingen van wonen, ver-
voer en ons dieet. De stad speelt daarin 
een cruciale rol: 30-35% van de CO2-uit-
stoot komt immers uit de bebouwde 
omgeving. Dit betekent dat we jaarlijks 
280.000 woningen moeten aanpakken 
willen we over 25 jaar klimaatneutraal 
zijn. In de praktijk zijn dat er, ondanks 
alle goede voornemens van de overheid, 
nog maar een paar honderd per jaar. 
Hajer hield een pleidooi voor een nieuwe 
ronde van stadsvernieuwing. Zoals in 
de laatste decennia van de vorige eeuw 
verloederde stadsgedeelten grondig zijn 
aangepakt, zo voortvarend zouden we 
ook nu weer te werk moeten gaan. De 

urgentie is immens hoog, maar een cog-
nitief appel werkt niet volgens Hajer. ‘Het 
ontbreekt ons aan verbeelding hoe die 
stad van morgen eruit zou kunnen zien’. 
Mensen zijn gewoontedieren; hoe kun je 
ze motiveren om in grote veranderingen 
mee te gaan? 

FLY-OVERS VOOR FIETSEN
Hajer schetste verschillende strategieën 
die hij rijk illustreerde. Een positieve ver-
beelding van de toekomst ligt moeilijk, 
maar je kunt wel de absurditeit van het 
heden tonen. De massaliteit van de bio- 
en zuivelindustrie bijvoorbeeld; vlees uit 
de vriezer, daar begrijpen onze kleinkin-
deren straks helemaal niets meer van, is 
Hajers overtuiging. We beschouwen het 
heden als een logisch eindpunt, maar 
niets is minder waar, zo blijkt uit het 
verleden. Nog niet zo lang geleden waren 
nagenoeg alle Nederlandse stadspleinen 
in gebruik als parkeerplaats, tegenwoor-
dig staan hier terrassen. Een ander 
voorbeeld is het Amsterdams Oostelijk 
Havengebied, dat van een grauw indus-
triegebied in een prachtige woonwijk is 
getransformeerd. Hajer: ‘Dat kan dus; 
opgaven zijn niet snel te groot’. Naast 
horizonverbreding door middel van his-
torisch perspectief kun je ook leren van 
elders. Kopenhagen investeert in ‘dure’ 
infrastructuur voor duurzaam verkeer; 
fly-overs voor fietsen zijn niet goedkoop 
maar het zijn inmiddels iconen. Wat 
ook goed werkt, is de toekomst tijdelijk 
ervaarbaar maken. Denk aan Paris Plage 
langs de Seine of Times Square in NYC 
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Marco de Wilde en Gerrie Elferink

dat in 2009 een zomer lang autovrij werd 
gemaakt. Ook met kleine interventies 
kun je een groot verschil maken. Betrek 
de bewoners erbij en ‘zorg dat mensen 
ervan gaan houden’. En last but not 
least: ga samen voor één doel. Want 
alleen als iedereen meedoet en elkaar 
helpt gaan we het redden. 

ARNHEM DE GENOEGLIJKSTE 3.0
Ondanks alles is Hajer optimistisch over 
onze toekomst. Deze nieuwe ronde van 
stadsvernieuwing kan onze steden en 
samenleving beter maken. Organiseer 
de energietransitie op wijkniveau – en 
als de schop dan toch de grond ingaat 
voor gasvrij – neem dan vooral meteen 
andere doelen mee. ‘Wat wil je nog 
meer? In welke stad willen we leven? 
Durf normatief te zijn’. Ik geloof dat de 
steden gaan winnen die het beste weten 
wat ze willen’. Zo wordt de energietran-
sitie de uitdagende motor achter de 
bouw van een gezonde, sociaal-inclusie-
ve stad. Het positieve en inspirerende 
toekomstbeeld dat Hajer uiteindelijk 
voor de stad schetste, lijkt verdacht veel 
op dat van wethouder Gerrie Elfrink, die 
‘Arnhem de Genoeglijkste’ naar een 3.0 
versie voor de 21ste eeuw wil vertalen. 

Hij nam aan het begin van de avond het 
inhoudelijk verslag van het voorgaande 
architectuurjaar in ontvangst en had daar 
het eerste lijsttrekkersdebat voor laten 
schieten. Met genoegen. Elfrink: ‘Ze 
hebben het daar nu over de hoeveelheid 
parkeerplaatsen. Kortom: daar voeren ze 
het debat van de vorige eeuw, hier vindt 
het debat plaats van deze eeuw’. 

‘Opgaven 
zijn niet snel 
te groot’

Maarten Hajer
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Er staan grote uitdagingen voor onze stadspoorten. In aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde CASA op dinsdag 20 
februari de discussieavond ‘In het Belang van de Stad’. Welke uit-
dagingen staan onze nieuwe bestuurders en raadsleden te wachten 
en welke lange termijndoelen zouden de agenda moeten bepalen? 
Onder het motto ‘adviezen tegen politieke kortademigheid’ ging 
CASA in gesprek met diverse genodigden, politici en het publiek. 

CASA AVOND FEBRUARI

In het belang 
van de stad

E
en berg aangekoekte vaat, ver-
droogde pizzapunten en onge-
wenste huisdieren; de keuken in 
een studentenhuis roept meteen 

allerlei associaties op, maar niet direct 
met Urban Governance and the Politics 
of Planning and Design. Voor cultureel 
geograaf Martijn Duineveld, associate 
professor aan Wageningen UR, is deze 
habitat evenwel een perfecte casus om 
studenten de complexiteit van stedelijke 
ontwikkeling (en de grenzen om daar 
sturing aan te geven) uit te leggen. Hij 
vraagt hen antwoord te geven op een 
drietal vragen: 1. Beschrijf hoe je keuken 
er nu uitziet. 2. Bedenk waarom dit het 
geval is en 3. Welke sturingsmaatregelen 
hebben jullie om jullie omgang met de 
keuken te reguleren? De studentenkeu-
ken bestaat niet, maar wat ze allemaal 
met elkaar gemeen hebben, is dat zij het 
resultaat zijn van sociale en culturele 
patronen, gewoontes, formele en infor-
mele regels. Ondanks de vele afspra-
ken, maatregelen, prikkels en ad hoc 
oplossingen blijven veel studentenkeu-
kens smerige oorden. De verklaringen 

Pieterbas Lalleman

die studenten hiervoor geven zijn divers: 
verschillen in cultuur of gender, tijdma-
nagement of gebrek daaraan en verwa-
terde verantwoordelijkheid (namelijk van 
iedereen, dus van niemand). Iedereen 
wil eigenlijk een andere keuken, maar 
wat alle keukens ook gemeen hebben: 
er wordt telkens ad hoc gereageerd op 
korte termijn problemen. 

DE BARON VAN MÜNCHHAUSEN 
Steden zijn net studentenkeukens; zij 
zijn het resultaat van complexe relaties, 
een wirwar aan belangen en gewoonten. 
Af en toe wordt er een nieuwe kraan 
gemonteerd en daarna weer doorgemod-
derd. Willen we ontsnappen aan dat wat 
is, dan hebben we een visie nodig, een 
samenhangend idee van de toekomst 
dat ons aanzet te handelen vanuit een 
perspectief, aldus Duineveld. ‘Het is 
een horizon om onszelf zoals de Baron 
van Münchhausen uit het moeras te 
trekken’. Vervolgens gaf hij een aantal 
aanbevelingen aan de aanwezige poli-
tici: zorg voor een aansprekende visie, 
baseer deze op meervoudigheid, het 
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werkgelegenheid genereert waar we nu 
nog geen weet van hebben. ‘Als je daar 
als stad meer op inzet dan is de sky the 
limit’. 
Om de sociale mix te verbeteren zal Arn-
hem zich ook meer moeten onderschei-
den qua woningaanbod. Ondanks het feit 
dat alles in onze wereld verandert, wordt 
er nog meer van hetzelfde gebouwd, 
constateerde conceptontwikkelaar Frank 
Donders. ‘De opgave ligt bij alles wat 
we zijn vergeten’ van Tiny Houses tot 
Knarrenhof en bouw vooral niet alles vol 
omwille van de toekomst; je weet im-
mers niet welke nieuwe functies de stad 
in de toekomst nog moet herbergen. 

In het belang 
van de stad

Martijn Duineveld 

Frank Donders en Edwin Verdurmen 

‘De opgave ligt 
bij alles wat we 
zijn vergeten’

ambtenarenapparaat dient visievolgend 
te zijn, pas op voor schijnparticipatie, 
vrees geen bestuurders die hun vak 
verstaan en koester kritiek. Kritiek kwam 
er ook na afloop van Duinevelds betoog. 
Wie neemt de verantwoordelijkheid? 
Volgens Berry Kessels moet het primaat 
niet bij de politiek liggen. ‘Je moet veel 
meer uitgaan van de creativiteit van 
mensen uit de stad. Dat heeft zich in 
Arnhem de afgelopen jaren wel bewe-
zen’. Maar waar moet het heen? Van 
Maarten Hajer, hoogleraar Future Urban 
Studies, leerden we vorige maand dat de 
energietransitie niet alleen een noodza-
kelijke stedenbouwkundige transforma-
tie vereist, maar dat deze ook kansen 
biedt om meteen andere opgaves aan te 
pakken als gezondheid, werkgelegenheid 
en de inclusieve stad. Om deze thema’s 
naar de Arnhemse situatie te vertalen 
was een drietal betrokken, deskundige 
bewoners uitgenodigd. 

TOEKOMSTIGE OPGAVEN
Werkgelegenheid is een grote uitdaging 
voor onze stad is de overtuiging van 
Bart Schoonderbeek, directeur Schip-
per Bosch en eigenaar van Arnhems 
Industriepark Kleefse Waard. Onder 
het motto ‘vijf voor twaalf’ wordt daar 
iedere maand een experimenteel project 
geïnitieerd op het gebied van duurzame 
energie. Het interessante daaraan is dat 
er innovatie uit voortkomt. Hierin zit ook 
een kans voor Arnhem, aldus Schoonder-
beek. De energietransitie wordt te veel 
gezien als een problematische opga-
ve, terwijl zij juist nieuwe vormen van 

Naast werkgelegenheid en sociale mix 
benoemde Hajer gezondheid specifiek 
als onderdeel van de energetische stads-
vernieuwingsopgave. Organisatieso-
cioloog en verpleegkundige Pieterbas 
Lalleman schetste de ontwikkeling van 
de zorg. Gezondheid is tegenwoordig 
veel meer dan niet ziek zijn. Hier dien 
je als stad op in te spelen, niet in de 
laatste plaats omdat de zorg steeds 
dichter bij huis – op wijkniveau – georga-
niseerd gaat worden. Arnhem, zo sloot 
Lalleman zijn bevlogen betoog af, liep 
enkele decennia geleden voorop met de 
ontwikkeling van Het Dorp en heeft nu de 
kans dat weer te doen! 



Staan onze steden straks vol 
voedselflats? Eten we allemaal 
meelwormen of vormen geneti-
sche gewassen en kweekvlees 

ons toekomstige dieet? Iedereen 
verplicht veganist? Een ding is 

zeker: ons huidige productie- en 
consumptiepatroon is over zijn 
uiterste houdbaarheidsdatum 

heen! Hoe kunnen we de wereld op 
een verantwoorde manier voeden? 
Wat betekent dat voor een stad als 
Arnhem en hoe houden we het leuk 

en vooral lekker? 

CASA AVOND MAART D
e huidige voedselproductie – met name de 
vlees- en zuivelindustrie – is verantwoordelijk 
voor een gigantische CO2-uitstoot en heeft zo 
een enorme impact op ons klimaat. Boven-

dien zijn we in 2050 naar verwachting met zo’n tien 
miljard monden. Een voedselrevolutie of – transitie is 
dus ‘absoluut noodzakelijk’ en dat besef wordt inmid-
dels breed onderkend, constateerde hoofdspreker Joris 
Lohman, verbonden aan The Food Hub en Slow Food 
International. Honderd jaar geleden was voedsel nog de 
vrucht van noeste arbeid op het land door mens en dier. 
Kleinschaligheid – nu helemaal hip – betekende toen 
in de praktijk onzekerheid qua stabiliteit en veiligheid. 
Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam daar verande-
ring in; voedsel was een van de drijvende krachten 
achter de Wederopbouw en zelfs de eenwording van 
Europa, stelde Lohman. ‘Alles was gericht op zoveel 
en zo goedkoop mogelijk. Dat is gelukt. Genoeg, divers 
en veilig, een prestatie van formaat zeker direct na de 
oorlog’. Deze eerste voedseltransitie was een revolutie. 
Lohman benadrukte dat de efficiency-slag van toen ons 
veel welvaart heeft gebracht én nog steeds brengt, de 
negatieve bijvangst werd evenwel ook al vrij snel dui-

De voedselrevolutie
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‘De voetafdruk 
van de stad ligt in 
de hele wereld’

delijk: overproductie, gifgronden, vermindering van de 
biodiversiteit. Daar werd wel wat aan gedaan, maar het 
systeem bleef intact. 

FOODWAR 
Nu niet zozeer meer voedselzekerheid maar klimaat-
verandering ons ‘sociotechnical landscape’ beheerst, 
zitten we aan de vooravond van een nieuwe voedseltran-
sitie. Zwart-wit zijn er twee frames die hierbij diame-
traal tegenover elkaar staan: het Biotechnologisch en 
het Ecologisch Paradigma. Deze vallen samen met 
de politieke polarisatie tussen rechts en links en de 
‘foodwar’ tussen platteland en stad. Beide kampen 
zitten in een patstelling, Lohman is voorstander van 
een ondogmatische discussie en opstelling. Dat ziet hij 
ook in de praktijk; sinds het jaar 2000 is er een enorme 
groei aan voedselbedrijven en startups die zich niets 
aantrekken van de traditionele etiketten ‘fast food’ en 
‘slow food’. Van Soymint (shakes met daarin alle voe-
dingstoffen voor één dag) tot veganistische mayo, ‘dit 
is een duidelijk signaal dat er verandering gaande is’. 
Geografisch moeten we ook naar een nieuwe balans. 
De wereldvoedselketen is door de mondialisering enorm 
macro georganiseerd, ‘gevoed door rationaliteit en 
perverse prikkels’. Daartegenover staat micro (stad en 
ommeland), ‘maar daarmee vul je de Albert Heijn niet’. 
Meso zorgt volgens Lohman voor een betere verbinding 
tussen stad en land en biedt de mogelijkheid om de 
voedselkringloop te verbeteren. Circulaire economie is 
het uiteindelijke streven: ‘De voetafdruk van de stad 
ligt in de hele wereld, maar we moeten alles veel beter 
op elkaar aan gaan sluiten met alle harde en zachte 
voordelen van dien’. 

LANDBOUW-INCLUSIEVE STAD 
In de daaropvolgende discussie met enkele experts 
en het publiek bleek de vertaling naar de praktijk en 
de Arnhemse context best lastig. Er zijn weliswaar de 
nodige initiatieven maar het ziet er niet naar uit dat de 
voedselrevolutie als eerste in Arnhem ontvlamt. Onder 
het aanwezige publiek bleek een meerderheid voor 
sturing vanuit de overheid – er  wordt zelfs voorgesteld 
om een voedselraad te installeren analoog aan de 
waterschappen – maar de gemeente moet eerst zelf 
nog langlopende cateringcontracten uitzitten voor het 
überhaupt lokaal kan gaan inkopen. Binnenkort doet die 
kans zich wel voor, aldus beleidsadviseur Henk Wentink 
van de Gemeente Arnhem. Hij zou het liefst de hele 
stad volplanten met fruit- en notenbomen. ‘We moeten 
naar landbouw-inclusieve steden’. Landschapsarchitect 
Claire Oude Aarninkhof is het met hem eens, maar 
‘mensen hebben geen zin om naar kale volkstuintjes 
te kijken, je zult het hele jaar rond moeten zorgen voor 
een interessant beeld’. Steven Koster van Puurland 
zou graag zien dat de consument iets bewuster wordt, 
‘het gaat niet alleen om het eten dat je eet, maar je 
ondersteunt ook de lokale economie’. Bovendien is 
het lekkerder! Naast alle duurzaamheid uiteindelijk 
hét argument volgens masterchef en Arnhems meisje 
Estée Strooker, bekend van restaurant ‘t Amusement en 

Joris Lohman

Estée Strooker

24-Kitchen. Zij is een warm pleitbezorger van de Neder-
landse Keuken waar we volgens haar best wat trotser 
op mogen zijn. Dus duikt zij in de recepten uit grootmoe-
ders tijd en is enthousiast gaan wecken. We zijn veel 
te gemakzuchtig geworden met onze sugarsnaps uit 
Kenia. Kennis, waarde en gezond verstand zouden weer 
centraal moeten staan in de keuken. ‘Jezelf kaders 
stellen maakt je creatiever!’
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‘Geen betere vrijer dan een Gele Rijer’, deze Ernèmse 
volkswijsheid illustreert treffend de innige band die 

de stad ooit met zijn soldaten had. Nu zij zich hebben 
teruggetrokken in het noordelijk buitengebied lijkt 

Arnhems rijke militaire geschiedenis verleden tijd, maar 
niets is minder waar. Op 17 april bracht CASA de ver-

borgen relatie tussen stad en defensie in kaart.

A
rchitectuur kwam volgens de 
Romeinse architectuurtheore-
ticus Vitruvius voort uit de na-
tuur maar vormde tegelijk juist 

bescherming tegen diezelfde natuur: 
de elementen, roofdieren en onze eigen 
soortgenoten. Het kasteel – volgens de 
definitie een ‘zelfstandig versterkt bouw-
werk dat bewoonbaarheid en verdedig-
baarheid combineert’ – is daar het beste 
voorbeeld van, maar hetzelfde geldt voor 
de middeleeuwse stad met zijn muur en 
slotgracht. Sterker nog de stadsmuur 
maakte de stad; stadsrechten gaven pri-
vileges, maar ook de verplichting om de 
stad te verdedigen. De fortificaties die 
Arnhem weerbaar moesten maken waren 
gigantisch in verhouding tot de rest van 
de stad en zijn nog steeds zichtbaar in 
de singelstructuur rond het historische 
hart. Defensie heeft de stad op meer 
plekken gevormd. Zo ligt de spoorlijn op 
last van het toenmalige ministerie van 
Oorlog noordelijker dan gepland. Het 
beoogde tracé langs de Rijnoever was 
te kwetsbaar in geval van een inval uit 
het zuiden. ‘De ironie wil dat Arnhem 
als eerste stad in Nederland zijn vesting 
mocht slopen, maar met de aanleg van 
de spoordijk kwam er een nieuwe wal om 
de stad te liggen’ constateerde CASA’s 
huishistoricus Ton Schulte. In de loop 
van de twintigste eeuw trok defensie 
zich steeds meer terug in de bossen van 
Schaarsbergen. Kazerneterreinen zijn 
getransformeerd tot woonwijk, zelfs de 
banenwinkel bij het Gele Rijdersplein is 
verdwenen. Het standbeeld van de Gele 
Rijder aldaar lijkt The Last Post te bla-
zen, aldus Schulte, maar schijn bedriegt 
in de asymmetrische oorlogsvoering van 
vandaag. ‘Misschien zijn de betonnen 
bloembakken aan de voet van dit stand-
beeld strategisch geplaatste obstakels 
om te voorkomen dat terroristen inrijden 
op het winkelend publiek’.  

SCHNELLE KRÄFTE
‘Ik denk dat ik u niet hoef te vertellen 
waarom we weg zijn uit de stad’, grapte 
brigadegeneraal Ron Smits, commandant 
van de 11de Luchtmobiele Brigade aan 
het begin van zijn presentatie. Als aftrap 
had hij net een promotiefilmpje laten zien 
van zijn manschappen in actie; zij zouden 
te veel overlast veroorzaken in stedelijk 
gebied. De Luchtmobiele Brigade, als ge-
heel onderdeel van de Duits-Nederlandse 
Division Schnelle Kräfte, is landmacht die 
met luchtmiddelen optreedt. Vliegbasis 

CASA AVOND APRIL

Garnizoen in 
het groen
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Deelen wordt dan ook door land- en lucht-
macht voor trainingen gebruikt. Daarbij 
is de zogenaamde dirt strip, waarmee 
het landen op oneffen terrein geoefend 
kan worden, landelijk een belangrijke 
faciliteit. Vervolgens schetste Smits de 
huidige ontwikkelingen binnen Luchtmo-
biel en de relatie met Arnhem. Ondanks 
de bezuinigingen van de afgelopen jaren 
is Defensie met zo’n 2000 werknemers 
nog altijd een van de grootste werkgevers 
van de stad met een regionale uitstra-
ling. ‘We ondersteunen de veiligheid, 
bijvoorbeeld met het zoeken naar vermis-
ten of stropers’. Er wordt bovendien veel 
samengewerkt met de buren (Park de 

Hoge Veluwe in het bijzonder) en lokale 
ondernemers. Smits: ‘We willen klein en 
licht zijn, vandaar dat we de samenwer-
king zoeken met start-ups die innovatieve 
oplossingen bedenken voor vervoer, eten 
en medicijnen’. Door technologische 
ontwikkelingen is er weliswaar minder 
personeel nodig, maar op het moment 
dat je hetzelfde aantal houdt is je capaci-
teit veel groter. Smits constateerde ook 
dat Defensie mede door de bezuinigingen 
niet meer zo in beeld is als werkgever. 
We hebben net een pilot gedaan met 150 
jongeren in Assen en gaan nu ook actief 
werven in Arnhem. Zelfs de banenwinkel 
is straks weer terug van weggeweest. 

DEELEN DELEN? 
Defensie is bezig met een comeback: 
waar militaire terreinen een paar jaar 
terug nog te koop stonden ‘wegens 
vrede’, staan de internationale verhou-
dingen momenteel zo op scherp dat dit 
niet meer aan de orde is. ‘Schaarsber-
gen is een heel belangrijk gebied voor 
defensie’, aldus Bart van Veldhuijsen, 
die als omgevingsmanager namens de 
Rijksoverheid de belangen van defensie 
behartigt. Het gaat niet alleen om de 
eigen terreinen, Defensie heeft vooral 
veel indirect ruimtebeslag. De radar-
zones beslaan bijna heel Nederland, 
dus bij hoogbouw moet vaak eerst 
gekeken worden of het kan. Voor heel 
Arnhem geldt een beperking, maar dit 
zijn aanzienlijke hoogtes, de torens bij 
het station zijn niet eens getoetst. De 
windturbines bij de Pleij moesten echter 
wel verplaatst worden in verband met 
de aanvliegroutes. In de daaropvolgen-
de discussie ging het vooral over de 
(on)toegankelijkheid van de Vliegbasis 
Deelen, die een obstakel vormt in de 
verbinding van Arnhem met de Veluwe 
en tegelijk onderdeel is van Nederlands 
grootste Rijksmonument, de voormalige 
Fliegerhorst Deelen. Het levend houden 
van de militaire geschiedenis van de 
stad is volgens Van Veldhuijsen enorm 
belangrijk – ook omdat dit het draagvlak 
voor defensie alleen maar zou vergroten. 
Hij werd meteen op zijn wenken bediend: 
vers van de pers werd gemeld dat de Pro-
vincie van bunker Diogenes een museum 
maken wil maken over de luchtoorlog. 
Zo wordt een vergeten hoofdstuk van 
Arnhem garnizoensstad opnieuw belicht. 

Bart van Veldhuijsen, Edwin Verdurmen en Hans Jungerius

Ron Smits

‘De Gele Rijder 
lijkt The Last Post 
te blazen’ 
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CASA AVOND MEI

A
rnhem is volop in beweging! 
Met name in het stationsgebied 
staat veel te gebeuren. De 
spectaculaire OV-Terminal van 

UNStudio vormde weliswaar de kers op 
de taart, maar strikt genomen is ‘Arnhem 
Centraal’ verre van af. Achter de scher-
men wordt momenteel hard gewerkt aan 
de onbebouwde vlekken, zo’n 40% van 
het plangebied. Het masterplan uit de ja-
ren negentig is hierbij nog altijd leidend, 
aldus projectleider Harriet Wansink van 
de Gemeente. Alleen ligt de nadruk nu 
meer op een mix aan functies dan op 
de vele vierkante meters kantoorruimte 
die oorspronkelijk gepland waren. In de 
nieuwe toren (K3) tussen station en Pa-
thé wordt straks voornamelijk gewoond, 
aan de Amsterdamseweg verrijzen 
negentien herenhuizen en op het perceel 
K7 naast de Zypse Poort komen waar-
schijnlijk huurappartementen. Wonen 
is in de binnenstad helemaal terug van 
weggeweest: naast de zelfbouwbouw-
woningen aan de Turfstraat komt een 
luxe appartementenblok, zo ook op de 

Van binnenstad 
tot buitenplaats 
Arnhem stond nog niet zo lang geleden bekend als de stad waar nooit iets 
van de grond kwam. Niets is minder waar. Musis, Markt, Station en Zuidelijke 
 Binnenstad: de stad heeft de afgelopen paar jaar op veel plekken een heel 
ander aanzien gekregen. Tijdens CASA-actueel op dinsdag 15 mei kwamen de 
nieuwste ontwikkelingen aan bod.  

voormalige locatie van ArtA en achter 
het nieuwe Focus Filmtheater. In het 
verlengde daarvan wordt het MO-pand 
aan de Broerenstraat getransformeerd 
tot een transparant wooncomplex door 
V8  Architects en Colliers International, 
eerder verantwoordelijk voor de facelift 
van de voormalige bibliotheek. Het gaat 
in alle gevallen om ruime appartementen 
in het hogere segment omdat hier vraag 
naar is en het aanbod ontbreekt.  

PLANNEN IN DE MAAK
Ondertussen zijn de landschaps-
architecten van Poelman-Reesink 
druk bezig met de herinrichting van 
de Rijnkade en het Gele Rijdersplein. 
Eerstgenoemde is aan vervanging toe en 
dit biedt volgens Theo Reesink meteen 
de kans om de ontsluiting van de lage 
kade en de aansluiting op het groen van 
de singels te verbeteren. Laatstgenoem-
de wordt een groene oase, waar in de 
nabije toekomst ook de Jansbeek zal 
ontspringen. In de tussentijd komt er bij 
de AKU-Fontein een tijdelijk paviljoen van 
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Van binnenstad 
tot buitenplaats 

om het voormalig militair terrein Kamp 
Koningsweg Noord te ontwikkelen tot 
een culturele enclave. ‘We zijn al twaalf 
jaar bezig en het gaat nu zo zijn’, vatte 
De Jong samen. De Veluwe wordt ‘als 
een deken weer over het terrein heen 
getrokken’ en in dit landschap komen 
tien ‘follies’, kleine recreatiewoningen 
met als thema camouflage. Daarnaast 
worden in de bestaande kazernegebou-
wen woningen en ateliers gerealiseerd; 
Arno Geesink (Kraft architecten) en Peter 
Groot (Hoogte Twee Architecten) gaven 
een sneak preview van hun projecten. De 
belangstelling hiervoor is overweldigend. 
De Buitenplaats bewijst dat de samen-
werking tussen een initiatief van onderaf 
en een grote marktpartij kan leiden tot 
meerwaarde, waar beiden en bovenal de 
stad profijt van hebben!        

‘Zelfs voor de 
stedenbouw-
kundige ramp 
Kronenburg 
gloort hoop’

het hippe Studio Rapp om de mensen 
alvast voor deze plek warm te draaien. 
Het gaat dus lekker met Arnhem. Ook 
buiten het centrum staan de nodige 
ontwikkelingen op stapel, zo bleek in het 
overzicht dat programmamanager Thor 
Smits gaf. Het voormalig Akzo terrein 
aan de Velperweg biedt kansen, evenals 
De Hes Oost, onderdeel van Arnhems 
Buiten, waar ‘een uniek woonmilieu’ 
gerealiseerd kan worden. ‘Grondgebon-
den en groter’ daar is vooral behoefte 
aan. Smits constateert dat marktpartijen 
weer grondposities innemen. Zelfs voor 
‘de stedenbouwkundige ramp’ Kronen-
burg gloort hoop. ‘Heel veel partijen, 
Wereldhave voorop, zijn in nu beweging 
omdat ze de potentie van Zuid zien’. Een 
van de redenen voor deze omslag is dat 
‘er heel veel geld op de markt is dat een 
weg zoekt’. Business as usual? Smits 
verzekerde de zaal dat de gemeente de 
regie neemt, maar wie schrijft het script? 

PROJECTEN OP STAPEL 
Het lijkt alsof de vastgoedcrisis bijna 
weer is vergeten. Zelfs het Feestaardvar-
ken, symbool van Arnhems renaissance 
in barre tijden van crisis, is zijn ligplaats 
niet meer zeker, zo bleek eerder op de 
avond. Dat geeft te denken over de kans 
van slagen van kleinere projecten als het 
bottom up initiatief van Bart Lucassen 
en Wilbert de Haan.  Samen hebben zij 
het Kaf en Koren-plan bedacht om in het 
Korenkwartier een nieuw plein te ontwik-
kelen. Daartoe wordt de aanbouw van 
het Van der Wall & Co gebouw gesloopt. 
De vrijgekomen kavel, het ‘Luthers-
pleintje’ tussen Lutherse-, Varkens- en 
Munterstaat, wordt vervolgens deels be-
bouwd met een licht appartementenblok 
op pilotis. Daaronder zou idealiter een 
dagelijkse versmarkt zijn vaste stek krij-
gen. Dit plan werd met veel enthousias-
me ontvangen, maar waarschijnlijk gaat 
er nog heel wat water door de Rijn voor 
het zover is. Dat gold echter ook voor de 
Buitenplaats Koningsweg, het initiatief 
van Hans Jungerius en Harro de Jong 

Lutherspleintje – NEXIT architecten

Buitenplaats Koningsweg – KRAFT architecten
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T
ijdens De Nacht van de Architectuur op donderdag 17 
mei werd de tweejaarlijkse Heuvelinkprijs uitgereikt, 
de Arnhemse architectuurprijs voor het beste nieuwe 
gebouw. Parkzaal Musis, naar ontwerp van Van 

Dongen-Koschuch Architects and Planners in opdracht van de 
Gemeente Arnhem, is de winnaar van de vakjuryprijs. De jury 
was unaniem in haar oordeel. De Parkzaal Musis is een ‘een 
uitzonderlijk compleet’ gebouw. ‘Het klopt op alle niveaus en 
is op een mooie manier vormgegeven. Musis doet aan OMA’s 
Casa da Música in het Portugese Porto denken, maar dan als 
volgende stap in de typologie. Dit is wereldklasse! Dankzij 
deze schitterende nieuwbouw heeft Arnhem het in zich om 
als culturele stad boven zichzelf uit te stijgen!’. Runner up 
was het Gelders Huis van TeamV Architectuur, volgens de jury 
‘een fantastisch complex, dat heel professioneel is ontworpen 
en uitgevoerd’. Woonboot AD van Hoogte Twee Architecten 
en de Driekapper Vosdijk van JCRArchitecten kregen allebei 
een eervolle vermelding. Laatstgenoemde ontving bovendien 
met 476 stemmen de publieksprijs. In totaal waren er 1882 
stemmen uitgebracht. 

JURYRAPPORT 
De Heuvelinkprijs, de tweejaarlijkse Arnhemse architectuurprijs 
voor het beste nieuwe gebouw, is in de jaren negentig door de 
gemeente Arnhem en dagblad De Gelderlander in het leven 
geroepen om lokale architectuur alsook de interesse daarvoor 
te stimuleren. Vandaar dat de Heuvelinkprijs, die sinds 2008 
wordt georganiseerd door architectuurcentrum CASA, bestaat uit 
een vakjuryprijs én een publieksprijs. Voor deze editie konden 
projecten worden voorgedragen die in de periode 2016-2017 
zijn opgeleverd. Longlist en shortlist vielen samen dit jaar. Een 
deskundige jury, bestaande uit architect Arjenne van Berkum 
(partner bij FARO Architecten), architectuurcriticus Kirsten 
Hannema (verbonden aan de Volkskrant en hoofdredacteur van 
het Architectuurjaarboek) en architect Stefan Prins (partner bij 
Powerhouse Company) hebben deze projecten op vrijdag 6 april 
jongstleden bezocht en beoordeeld. De finalisten voor de Heuve-
linkprijs 2018 zijn (in alfabetische volgorde): 

-  Driekapper Vosdijk, ontworpen door JCRArchitecten in opdracht 
van Phoenx 

-  Dullerthof, ontworpen door Geurst & Schulze Architecten in 
opdracht van ERA Contour & Edwin Oostmeijer Projectontwikke-
ling BV

-  Gelders Huis, ontworpen door TeamV Architectuur in opdracht 
van de Provincie Gelderland 

-  Paradijs, ontworpen door Mulleners + Mulleners in opdracht van 
Blauwhoed Projectontwikkeling 

-  Parkzaal Musis, ontworpen door Van Dongen-Koschuch Archi-
tects and Planners in opdracht van de Gemeente Arnhem

-  Woonboot AD, ontworpen door Hoogte Twee Architecten in 
opdracht van de familie Dijkstra 

-  Woonzorgcentrum Hoogstede, ontworpen door Geesink Weus-
ten Architecten in opdracht van de DrieGasthuizenGroep  

-  Zelfbouwwoningen Nijhoffstraat, ontworpen door o.m. Arno 
Geesink, Corné van de Kraats, NEXIT architecten, Rooijakkers 
Architecten e.a. in opdracht van verschillende particulieren. 

Parkzaal Musis - Van Dongen Koschuch / Bart van Hoek
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DRIEKAPPER VOSDIJK 
De Driekapper aan de Vosdijk is zonder 
meer een bijzonder project. Hier is veel 
energie in gestoken! Met lef en visie 
heeft de architect het plan niet alleen 
ontworpen maar ook mede-ontwikkeld. 
Het is gefinancierd door middel van 
crowdfunding en daarmee in de meest 
positieve zin van het woord een kind van 
de crisis. Tegelijkertijd is het in tegen-
stelling tot veel tijdgenoten juist geen 
commercieel project. De keuze om het 
terrein van deze inbreidingslocatie maar 
deels te bebouwen om zo een monumen-
tale boom te sparen is tekenend. De drie 
geschakelde woningen stralen rust en 
eenvoud uit; aan de buitenzijde is - zeker 
ook gezien het beperkte budget - een 
goede balans gevonden in de keuzes 
van detaillering en materialisering. Van 
binnen hebben de woningen ondanks 
het relatief kleine oppervlak een open en 
ruimtelijke indeling. De driekapper aan 
de Vosdijk heeft bovendien een goede 
sensitiviteit naar de stad. Klein maar 
fijn weet het zich in de schaduw van de 
AKZO-toren en het kolossale ING-gebouw 
staande te houden. De jury was positief 
verrast en geeft de Driekapper een eer-
volle vermelding.  

DE DULLERTHOF 
De woningen rond de Dullerthof vormen, 
samen met de nabijgelegen tuinwonin-
gen naast Vrijstaat Thialf, onderdeel van 
het project Spijkerbroek. In tegenstelling 
tot de strakke modernistische blokjes 
van KempeThill zoekt de Dullerthof juist 
aansluiting bij de typologie en sfeer van 
de negentiende-eeuwse bebouwing van 
het roemruchte Spijkerkwartier. Het is 
een nette architectonische en steden-
bouwkundige inpassing, inclusief de voor 
de wijk zo karakteristieke binnentuin. De 
jury is erg te spreken over dit stijlvolle 
project, dat een stukje stad maakt dat er 
niet meer was en waar je de dynamiek 
van de buurt voelt. Met name in de hof 
zelf komt dit tot uitdrukking; als een 
open podium faciliteert het binnenterrein 
gemeenschapszin tussen de bewoners, 

die hier met zichtbaar plezier wonen. 
Deze zachte, informele binnenwereld 
vormt een mooi contrast met de statige 
buitenkant. De jury heeft echter ook 
enkele kritische kanttekeningen. De bin-
nenruimte is erg gesloten van karakter 
en toch ook erg versteend. De pergola 
aan de achterzijde mist zonder groen zijn 
verbindende werking. Deze potentiële 
plus zouden opdrachtgever en bewoners 
zo kunnen inkoppen als finishing touch. 

Driekapper Vosdijk - René de Wit Architectuurfotografie

Dullerthof - 3D Studio Prins
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GELDERS HUIS 
De vernieuwbouw van het Huis der Provincie is een 
uitzonderlijk project waarin nieuwbouw en restauratie 
letterlijk en figuurlijk een onlosmakelijk geheel vormen. 
Het monumentale Gesamtkunstwerk uit de Wederop-
bouw van de architecten Vegter, Brouwer en Deurvorst 
is met zeer veel eerbied en finesse qua technologie en 
duurzaamheid weer helemaal bij de tijd gehaald. Het 
merendeel van deze ingrepen is onzichtbaar, tegelijker-
tijd is er een groot gebaar gemaakt: het met kunststof-
fen luchtkussens overkapte atrium vormt nu de entree 
van het complex. In het kader van de Heuvelinkprijs is 
echter voornamelijk gekeken naar de nieuwbouw die 
met spiegelende luchtbruggen aan de oudbouw is ver-
bonden. De gevelgeleding van dit moderne kantoorpand 
is op speelse wijze geënt op de monumentale buurman, 
waarmee het een ensemble vormt en tegelijkertijd con-
trasteert. Het open interieur met zijn vides en centrale 
trappartij stimuleert samenwerking en ontmoeting. 
De verbinding naar de Rijn is zeer geslaagd, alleen de 
gewenste interactie met de stad is nog een punt van 
aandacht. Veel complimenten voor de architect die bin-
nen de PPS-constructie alle partijen van opdrachtgever 
tot aannemer wist mee te nemen en zo een meerwaar-
de heeft gecreëerd. Het eindresultaat is schitterend, 
het provinciehuis mag met recht weer het Paleis op de 
Markt worden genoemd!    

‘Het monumentale  
Gesamtkunstwerk  
is weer helemaal 

bij de tijd’

Gelders Huis - TeamV Architectuur / Jannes Linders
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WOONZORGCENTRUM HOOGSTEDE 
De nieuwbouw van woonzorgcentrum 
Hoogstede was bepaald geen sinecure; 
half Arnhem kende de voorganger Huis 
en Haard dat decennialang de westelijke 
entree tot de stad vormde; het was voor 
iedereen een beetje ‘thuiskomen’. Be-
woners en personeel waren er helemaal 
aan gehecht. Eigenlijk wilde niemand het 
karakteristieke pand van de Arnhemse ar-
chitect Feenstra afbreken, maar naar de 
maatstaven binnen de huidige zorgarchi-
tectuur was dit complex uit de Wederop-
bouwperiode niet meer van deze tijd. De 
architect is sensitief met deze opgave 
omgegaan; de nieuwbouw is geheel bin-
nen de contouren van de oudbouw geble-
ven en sluit qua vormgeving hierop aan. 
De jury heeft veel waardering voor de 
prettige maat en schaal van het gebouw, 
dat heel netjes en met oog voor detail is 
uitgevoerd. Het is duidelijk dat de archi-
tect, opdrachtgever en de professionele 
gebruikers, er alles aan doen om de be-
woners naast professionele zorg bovenal 
een thuis te bieden. Groot pluspunt is de 
ambitieuze duurzaamheidsopgave die de 
opdrachtgever zichzelf gesteld heeft en 
die nagenoeg ‘onzichtbaar’ is verwerkt. 
Hierin vormt Hoogstede een schoolvoor-
beeld voor woonzorginstellingen in den 
lande. 

ZELFBOUWWONINGEN NIJHOFFSTRAAT 
In Arnhem is de afgelopen jaren geëxpe-
rimenteerd met zelfbouw. De acht vrije 
kavelwoningen aan de Nijhoffstraat zijn 
daar een voorbeeld van; dit was de aller-
eerste keer dat de Gemeente Arnhem de 
welstandstoets helemaal losliet. Afgezien 
van de bouwhoogte waren de toekom-
stige bewoners helemaal vrij om hun 
woondroom te realiseren. Dit heeft geleid 
tot een potpourri van woningen. Een deel 
daarvan sluit op eigentijdse wijze aan op 
de omringende revolutiebouw door het 
gebruik van baksteenarchitectuur met 
sierelementen, andere gaan daar bewust 
tegenin. De jury is heel positief over het 
initiatief, maar hoewel er zeker geslaagde 
woningen zoals het Lofthuis tussen zit-

Zelfbouwwoningen Nijhoffstraat - NEXIT architecten

Woonzorgcentrum Hoogstede - Geesink Weusten Architecten

ten, is het totaalbeeld naar haar mening 
iets teveel een ratjetoe. Er had meer 
samenhang gecreëerd kunnen worden 
door enige regie of enkele eenvoudige 
ontwerpregels. Dit is een leerstuk voor 
een volgende keer, waarvan de jury hoopt 
dat die mogelijkheid er ook komt. Zelf-
bouw staat, nu we de crisis weer achter 
ons hebben gelaten, steeds meer onder 

druk. Laat het duidelijk zijn dat de jury, 
ondanks de kritische kanttekeningen, bo-
venal heel positief is over dit initiatief dat 
aan particulieren alle ruimte biedt, en zij 
roept de gemeente Arnhem op dit soort 
experimenten te blijven koesteren.
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PARADIJS 
Arnhems zuidelijke binnenstad onder-
gaat een metamorfose. Met de aanleg 
van de Jansbeek en herinrichting van 
de Markt heeft het gebied tussen het 
historische stadshart en de Rijn nieuw 
elan gekregen. Ook het Paradijs draagt 
hieraan bij. Dankzij dit binnenstedelij-
ke inbreidingsproject is een sleets en 
onguur terrein met een verzameling 
loodsen gepromoveerd van achterkant 
tot voorkant, met als drager de vooroor-
logse Trompetsteeg die appelleert aan 
het collectieve geheugen van de stad en 
aansluiting zoekt bij de maat en schaal 
van de historische binnenstad. De in 
totaal 41 stadswoningen en herenhuizen 
zorgen voor levendigheid en bedrijvigheid 
en geven bovendien een impuls aan een 
meer multifunctioneel stadscentrum, 
waar niet alleen geshopt maar ook weer 
gewoon gewoond wordt. Het feit dat 
deze grondgebonden woningen binnen 
korte tijd allemaal waren verkocht toont 
aan dat hier veel behoefte aan is. De 
jury plaatst echter kritische kanttekenin-
gen bij de uitwerking van het geheel. De 
aanhechting aan de stad aan de achter-
zijden is erg hard en het leven op straat 
wordt niet gefaciliteerd. Meer groen zou 
al een hele verbetering zijn. 

WOONBOOT AD 
Woonboten roepen associaties op met 
alternatieve, zelfs anarchistische woon-
vormen. Aan Arnhems Onderlangs ligt 
zo’n vrolijke vrijstaat die grotendeels ver-
borgen gaat, behalve bij hoogwater. Ook 
hier is het merendeel niet bepaald onder 
architectuur gebouwd, maar ‘welstands-
vrij’. Des te groter is de verrassing die 
woonboot AD biedt. De kunde en vooral 
het enthousiasme van architect en op-
drachtgever spatten ervan af! Het open 
in- en exterieur lopen vanzelfsprekend in 
elkaar over; alles is erop gericht om de 
rivier op ultieme wijze te ervaren. Intelli-
gente ontwerpkeuzes op het gebied van 
opbouw, indeling en materiaal maken dat 
woongenot en esthetisch genot harmo-
nieus samengaan. Bovendien is het 

geheel ook nog eens energetisch zelf-
voorzienend door zonnepanelen op het 
groene sedumdak en doordat de bodem 
van het drijflichaam als een warmtewis-
selaar fungeert, die door middel van een 
warmtepomp warmte uit de lucht en het 
rivierwater haalt. Woonboot AD mag zo in 
de handboeken als voorbeeld voor ande-
ren te land, ter zee of in de lucht en krijgt 
daarom een eervolle vermelding! 

Paradijs - Kuiper Bouw en Ontwikkeling

Woonboot AD - Hoogte Twee Architecten
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PARKZAAL MUSIS 
Met de nieuwbouw van Musis, die de verwaarloos-
de achterbouw van gemeentearchitect Pet uit de 
tachtiger jaren heeft vervangen, mag Arnhem zich 
gelukkig prijzen; de stad heeft er niet alleen een 
concertzaal maar ook een architectonische attrac-
tie bij. Het is een heel helder gebouw, waarvan 
de iconische vorm voortkomt uit zijn functie van 
klankkast. Ondanks de omvang en présence is het 
door zijn groene keramische huid opvallend terug-
houdend en voegt het zich op natuurlijke wijze in 
zijn omgeving. Ook van binnen is de opzet bijzonder 
helder: programma, techniek en vormgeving zijn 
slim geïntegreerd als een Zwitsers zakmes. Als 
artiest moet het heel fijn zijn om hier te werken. 
De logistiek van het theater komt er allerminst 
bekaaid vanaf, maar waar het feest is, is het ook 
echt feest. De publieke ruimten, entree, garderobe 
en toiletten zijn functioneel en zeer verfijnd tegelijk. 
Pièce-de-résistence is echter de concertzaal met 
zijn fantastische uitzicht op de Lauwersgracht. Het 
mooiste is nog, dat als de glazen wand opengaat, 
ook iedereen buiten van het Gelders Orkest kan 
genieten. Kortom de jury is lyrisch over dit uitzon-
derlijke gebouw dat werkelijk op alle niveaus klopt. 

‘Programma, techniek 
en vormgeving zijn 
 geïntegreerd als een 
Zwitsers zakmes’

Parkzaal Musis - Van Dongen Koschuch / Bart van Hoek
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CONCLUSIE 
Tijdens het juryberaad bleek al snel dat er twee 
projecten vanwege hun omvang, complexiteit en 
kwaliteit tot de buitencategorie behoren: het Gelders 
Huis en de Parkzaal Musis. Beide vertonen de nodige 
overeenkomsten. Zij dienen zich allereerst te verhou-
den tot hun monumentale buurman. Noch de neo-re-
naissancistische muziektempel Musis-Sacrum met 
zijn Oosterse ui-daken en uitbundige ornamentiek, 
noch het nukkige ‘Kasteel op de Markt’ van de Pro-
vincie dulden van nature iets naast zich. Het Gelders 
Huis zag zich bovendien gesteld voor een complexe 
stedenbouwkundige opgave op een historisch bela-
den stuk stad. Bij Musis diende juist de kwaliteit van 
het omringende park niet aangetast te worden. Beide 
architecten zijn er echter wonderwel in geslaagd met 
hun gebouw kwaliteit toe te voegen aan het bestaan-
de en hebben daarmee een nieuwe relatie met de 
stad weten te bewerkstelligen. Met een aantrekkelijk 
wit podium en een open binnenhof van het Gelders 
Huis c.q. de ‘glazen rok’ rond de parkzaal onthalen 
zij het publiek. Musis slaagt daar beter in dan het 
Gelders Huis. De provincie wil zichtbaar graag, maar 
de interactie met de stad en het plein wordt niet echt 
verzilverd. De kantine aan de Rijnzijde - nu alleen 
toegankelijk voor ambtenaren – is dé plek die de huis-
kamer van de stad zou kunnen zijn! Het Gelders Huis 
is een fantastisch complex, dat heel professioneel is 
ontworpen en uitgevoerd, maar wordt uiteindelijk toch 
tweede. De jury beveelt het Gelders Huis van harte 
aan voor de volgende Willem Diehlprijs. 
De jury is unaniem in haar oordeel dat de Parkzaal 
Musis uitzonderlijk compleet is. Het klopt op alle 
niveaus en is op een mooie manier vormgegeven. 
Musis doet aan OMA’s Casa da Música in het Portu-
gese Porto denken, maar dan als volgende stap in de 
typologie. Kortom: dit is wereldklasse! Arnhem mag 
zich meer dan gelukkig prijzen dat het zo’n gebouw in 
de stad heeft.

De winnaar van de Heuvelinkprijs 2018 is Park-
zaal Musis, ontworpen door Van Dongen-Koschuch 
Architects and Planners in opdracht van de Gemeen-
te Arnhem. De jury onderschrijft de ambitie van de 
gemeente dat Musis een cultuurtempel van iedereen 
wordt. Nu het gebouw gereed is moet het deze ambi-
tie ook gaan waarmaken. Dankzij deze schitterende 
nieuwbouw heeft Arnhem het in zich om als culturele 
stad boven zichzelf uit te stijgen! 

‘Dankzij deze 
schitterende nieuwbouw 

heeft Arnhem het in 
zich om als culturele 

stad boven zichzelf 
uit te stijgen!’

Vakjuryprijs voor Arnhems 
beste nieuwbouwproject
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H
et gaat slecht met je relatie 
en om het tij te keren beloof 
je je partner beterschap: over 
vijftien jaar stop je met roken, 

over 25 jaar stop je met drinken en 
na 35 jaar stop je voor 89,3% met al 
je buitenechtelijke relaties. Natuurlijk 
werkt dat niet en toch staat dit in wezen 
in het akkoord van Parijs. Met andere 
woorden: onze relatie met de aarde is 
totaal scheef, aldus Thomas Rau. ‘Wij 
hebben de illusie dat wij bepalen hoe 
warm de aarde wordt’. Wanneer we zo 
blijven denken is heel Arnhem in 2034 
blauw gekleurd. ‘De aarde is de grote 
monopolist’. Als de urgentie actueel 
wordt is het eigenlijk al te laat, maar Rau 
is ook een optimist: de energietransitie 
is oplosbaar. Het is een kwestie van 
‘willen willen’. In de dertiger jaren kreeg 
de Nederlandse overheid haar burgers 
in slechts zeven jaar tijd van kolen aan 
het aardgas. Waarom doen we er dan 
nu vijftig jaar over om van dat gas af 
te komen? Simpelweg omdat er geen 
verdienmodel achter zit en ‘alles wat 
we zijn is de permanente consequen-

CASA AVOND JUNI

De Circulaire Stad
CASA-College met Thomas Rau 

Thomas Rau was met zijn duur-
zame gebouwen lange tijd een 

buitenbeentje in de Neder-
landse architectuur. Inmiddels 

staat hij wijd en zijd bekend 
als  visionair architect van een 

nieuw economisch systeem. 
Onlangs werd hij zelfs door het 

Vaticaan uitgenodigd om zijn vi-
sie te delen. Op dinsdag 12 juni 
was hij bij CASA te gast en hield 

voor een overvol Showroom 
Arnhem een gloedvol pleidooi 
voor een radicale omslag naar 

circulariteit.  

tie van verdienmodellen’. Het huidige 
 lineair-economische systeem is volgens 
Rau echter niet langer houdbaar; de 
aarde is een gesloten systeem: alle 
materialen zijn limited editions. Door de 
roofbouw die we op onze planeet plegen 
– ‘winstmaximalisatie ten koste van 
limited editions’ – blijven we binnenkort 
met lege handen achter. 

PRODUCT ALS SERVICE 
We moeten de ‘spirit van de economie’ 
veranderen door een andere vraag te 
stellen die macht en verantwoordelijk-
heid weer bij elkaar brengt. Door van het 
product een service te maken worden 
fabrikanten gedwongen duurzamere 
apparaten te ontwikkelen. Consumenten 
willen immers geen lamp maar gewoon 
licht, geen wasmachine maar wassen. 
Dit idee verkondigde Rau al in de inmid-
dels fameuze VPRO Tegenlicht uitzen-
ding ‘Het einde van bezit’ uit 2015. Het 
leidde tot het boek Material Matters 
(2016) dat hij samen met zijn vrouw 
Sabine Oberhuber schreef. Daarin staan 
concrete stappen om de economie van 

Thomas Rau - Studio Arnhem Fotografie
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een grondstoffencrematorium om te vor-
men in een systeem waarin grondstoffen 
optimaal gefaciliteerd worden zodat ze 
‘ongelimiteerd’ raken. Afval is materiaal 
dat in de anonimiteit is beland; niet af-
schrijven maar opschrijven is het devies. 
In het ‘Madaster’ – met een knipoog 
naar het kadaster – wordt de identiteit 
van materialen vastgelegd. Gebouwen 
zijn in feite grondstoffendepots. Dit 
vereist een fundamenteel andere manier 
van ontwerpen. Rau brengt dit uiteraard 
in praktijk in zijn eigen gebouwen: zo 
bestaat het nieuwe kantoorpand van 
Liander in Duiven voor 91% uit materiaal 
dat uit de oudbouw afkomstig is. 

GRONDSTOFFENBIBLIOTHEEK
Het Madaster krijgt inmiddels navolging 
in binnen- en buitenland. Rau zelf is 
inmiddels alweer een stap verder: in het 
najaar wordt de Universele Verklaring 
van de Rechten van het Materiaal bij 
de Verenigde Naties aangeboden. We 
moeten het gebruik van grondstoffen 
gaan beschouwen als een service, zoals 
je bibliotheekboeken gebruikt en weer 
terugbrengt voor de volgende. Ontwikke-
lingslanden zouden daar wel bij varen, al 
zitten wij in het westen misschien niet 
te wachten op de geopolitieke aard-
verschuiving die dit teweegbrengt. Een 
ander baanbrekend concept van Rau is 
‘Soil as a service’; door de grond onder 
je huis te leasen komt er geld vrij dat in 
de energetische verduurzaming van de 
woning geïnvesteerd kan worden. Dit 
biedt de kans om alle huizen in Neder-
land energieneutraal te maken. Rau is 
momenteel met een aantal gemeentes 
hierover in gesprek, waaronder ook 
Arnhem. Wethouder Cathelijne Bouw-
kamp, die onder meer duurzaamheid en 
ruimtelijke ordening in haar portefeuille 
heeft, beaamde dat. ‘Als we echt willen 
verduurzamen moeten we het systeem 
veranderen’. Daarbij is de rol van de 
overheid volgens haar niet heel groot, 
maar de overheid dient wel leiderschap 
te tonen zodat we er straks allemaal pro-
fijt van hebben. Straks, wanneer is dat? 
De Kerk heeft er honderden jaren over 
gedaan om met Galileo Galilei’s helio-
centrische wereldbeeld in te stemmen. 
Nu is het aan ons om ons antropocen-
trische wereldbeeld los te laten en een 
nieuwe relatie aan te gaan met de aarde 
door te erkennen dat we hier slechts te 
gast zijn. Rau: ‘We moeten eigenlijk alles 
omkeren’. En wel snel.   

‘De aarde is de 
grote monopolist’

Liander, Duiven (Foto Eva Broekema)
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G
roen, groen en nog eens groen. 
De ambities van Arnhems 
nieuwe stadsbestuur zijn 
met GroenLinks als leidende 

partner helder: Arnhem moet koploper 
worden op het gebied van duurzaamheid. 
De energietransitie vormt dé opgave voor 
de komende decennia. Een enorme, zo 
niet ondoenlijke opgave beaamt Cathe-
lijne Bouwkamp, GroenLinks-wethouder 
voor duurzaamheid en ruimtelijke ontwik-
keling. ‘Eigenlijk moet ik als wethouder 
bij mensen aanbellen en zeggen dat 
ze hun gasfornuis moeten inleveren’. 
De gemeente gaat echter vooraleerst 
regisseren, verbinden en aanjagen. Early 
adapters en bestaande initiatieven in de 
wijken – zoals Alteveer-Cranevelt – zullen 
door de gemeente worden ondersteund 
en Bouwkamp wil coalities smeden met 
bedrijven en andere gemeenten. Er zit 
volgens haar ‘veel goede energie in de 
stad’, maar daarmee heb je nog geen 
energietransitie. Bovendien zijn er men-
sen die niet willen of kunnen betalen, 

CASA AVOND SEPTEMBER

Nieuw bestuur 
nieuwe kansen

Onder het motte ‘Onze Stad’ hebben GroenLinks, VVD, D66 en 
PvdA eind mei een coalitieakkoord gesloten. Op 11 september 
nam CASA de ruimtelijke impact hiervan onder de loep. Wat zijn 
de ambities van het nieuwe stadsbestuur voor Arnhems stedelijke 
ontwikkeling en hoe nu verder met omstreden lokale projecten als 
Stadsblokken-Meinerswijk?

constateert moderator Edwin Verdurmen. 
‘Dat is de grootste groep’, erkent Bouw-
kamp, ‘en wat mij betreft de grootste 
uitdaging. Niet voor de komende vier, 
maar komende twintig jaar’. 

WONEN
Vraag blijft of we het niet beter ‘op z’n 
Chinees kunnen aanpakken’, want met 
aanjagen en verbinden dreigt het bij 
goede voornemens te blijven. Het is de 
tragiek van het democratisch bestuur: 
te veel compromis en te weinig tijd om 
echt iets te veranderen. Tegelijkertijd 
is de rol van het nieuwe stadsbestuur 
weliswaar beperkt, maar wel degelijk 
kader stellend. In het nieuwe colle-
ge-akkoord is vastgelegd dat bij nieuwe 
ontwikkeling gemiddeld 30% sociale 
woningbouw dient te worden. ‘Daar 
moeten we wel wat mee’, aldus Margreet 
Kaemingk, Strategisch Adviseur Wonen 
bij de Gemeente Arnhem. Van de ruim 
8000 woningen die nu in de planning 
staan zijn er 5000 ‘hard’, in de overige 

Edwin Verdurmen en Mark Coenders
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‘zachte’ 3000 kan deze opgave gereali-
seerd worden. Dat wordt nu onderzocht. 
Die 30% is niets nieuws, maar ligt al 
jaren vast, merkte oud-wethouder Gerrie 
Elfrink op. Volgens Liesbeth van Asten, 
de nieuwe directeur van Volkshuisves-
ting Arnhem, is het wel handig dat dit nu 
duidelijk zwart op wit staat. “We hebben 
evenals de gemeente geen grondposities 
meer en zo kunnen we bij ontwikkelaars 
afdwingen ook sociale huurwoningen te 
bouwen zodat je meer gedifferentieerde 
wijken krijgt’.

BEREIKBAARHEID 
Naast een duurzame en inclusieve stad 
voor iedereen moet Arnhem ook een 
‘bereikbare en aantrekkelijke stad’ zijn. 
Mobiliteit is daarin cruciaal. De voorstel-
len in het coalitieakkoord op dit gebied 
dragen duidelijk de signatuur van de 
VVD, na GroenLinks de grootste partij 
sinds de verkiezingen. VVD-fractievoorzit-
ter Leendert Combée ziet ‘kansen voor 
Arnhem als een proeftuin voor duurzame 

mobiliteit’ maar ook om de ‘gastvrijheid’ 
te verbeteren. In de praktijk betekent dit 
vooral betere autobereikbaarheid van 
de stad, het centrum in het bijzonder. 
De VVD wil een compact winkelhart met 
voetgangersgebied en een dynamische 
schil daaromheen waar de auto gewoon 
welkom is. Er komen sowieso tachtig 
extra parkeerplaatsen op de Blauwe Gol-
ven en er wordt een onderzoek gestart 
naar een ondergrondse garage onder de 
Janssingel. Op den duur zou hierdoor 
weer ‘blik van de straat kunnen’. Met de 
auto voor de HEMA kunnen flitsparkeren, 
daar zit bijna niemand in de zaal op te 
wachten. In antwoord op al het gemor 
stelt Combée nuchter vast dat er duide-
lijk twee scholen zijn, maar ‘bereikbaar-
heid staat voorop en duurzaamheid kan 
op vele manieren’.       

DE MANTEL DER LIEFDE 
Die opmerking is veelbetekenend; in het 
coalitieakkoord strijden economische 
en ecologische belangen om voorrang. 

Vooralsnog verhullen GroenLinks en 
VVD – met D66 en PvdA in het kielzog 
– hun tegenstrijdige idealen met de 
mantel der liefde, maar de verschillen 
zitten er met dit college van het begin 
af aan ingebakken. Zo heeft GroenLinks 
een uitzonderingspositie bedongen om 
tegen de huidige plannen voor Stads-
blokken-Meinerswijk te stemmen. Mark 
Coenders, fractievoorzitter en raadslid 
voor GroenLinks, kan zich desgevraagd 
‘niet voorstellen dat het wat wordt’. 
En wat te denken van Museum Arnhem? 
Het nieuwe college heeft meteen extra 
geld vrijgemaakt om de verbouwing vlot 
te trekken, maar die ligt nu toch weer 
stil omdat de raad op initiatief van de 
VVD-fractie wil dat er nog eens onder-
zoek wordt gedaan naar herhuisvesting 
in het centrum. ArtA revisited? Dat was 
toch een gepasseerd station? Maar nee, 
we doen nóg een rondje om de kerk! Met 
de auto of de fiets, that’s the question…  

‘Kunnen we 
het niet beter 

op z’n Chinees 
aanpakken?’ 

Cathelijne Bouwkamp, Liesbeth van Asten en Margreet Kaemingk
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CASA AVOND OKTOBER

Verbouwen en 
verdichten
Arnhem moet hard aan de bak! Ons land staat immers voor 
een gigantische woningbouwopgave; voor 2030 moeten er één 
miljoen woningen bij. Daarvan dienen er dik achtduizend (of 
zelfs meer) in Arnhem gerealiseerd te worden. Dat is een flinke 
uitdaging want de stad mag niet verder uitbreiden in zijn groen. 
We moeten dus strategisch omspringen met weinig ruimte. Wat 
wordt waar gebouwd en voor wie, daar ging de CASA-avond op 30 
oktober over.  

O
m een overzicht te krijgen heeft 
de gemeente vorig jaar de plan-
capaciteit tot 2028 in kaart 
gebracht. Dit document vormde 

de leidraad tijdens de avond. Volgens Gijs 
Frencken, hoofdadviseur voor Steden-
bouw en Landschap van de Gemeente 
Arnhem, is dit zeker geen plankaart maar 
meer ‘een vloeibare administratieve 
optelling van harde (concrete) en zachte 
(mogelijke) plannen’.  Sommige zijn al 
gerealiseerd of worden nu gebouwd, 
andere zijn nog niet meer dan papieren 
architectuur. ‘Bij elkaar opgeteld kom je 
op dat getal van die achtduizend wonin-
gen’. Er gebeurt in ieder geval genoeg in 
de stad, zo bleek tijdens een ‘zapservice’ 
langs projecten en plannen. Er zit een 
hoge concentratie in en rond de binnen-
stad, het noordelijk buitengebied is erg 
gewild, maar ook de naoorlogse wijken 
en Zuid profiteren van de huidige hoog-
conjunctuur en toegenomen krapte op 
de woningmarkt. Tekenend is dat bij de 
gemeente zelfs aanvragen binnenstromen 
om de lege kantoorpanden in Kronenburg 
te mogen transformeren. ‘Zouden we 
die allemaal honoreren dan komen we 
op negenhonderd woonunits uit’, aldus 
Frencken. ‘Hier kun je dus een enorme 
klapper maken om een grotere opgave 
te realiseren’, constateerde moderator 
Edwin Verdurmen. Het zouden bijvoor-
beeld studentenwoningen kunnen worden 
om de forse kamernood in het naburige 
Nijmegen op te vangen. ‘Kronenburg is nu 
al de heetste plek van de stad, dus liever 
meer bomen dan woningen, merkte Berry 
Kessels (Volkshuisvesting) op.  Frencken: 

Dirk Jan SchaapJohan Blokland
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te gaan is ieder lokaal één-op-één een 
loft geworden. Er zijn geen wanden, maar 
verschillende niveaus rond een centrale 
kern. Helemaal spectaculair is dit bij 
de appartementen op de tweede etage 
waar de zolderverdieping bij is getrokken. 
Zeker, deze penthouselofts worden tegen 
een voor Arnhem relatief hoge huurprijs in 
de markt gezet. Desondanks is er volgens 
Blokland veel animo voor, juist omdat het 
zo’n ‘specifiek product’ is. 

HIGH PARK
Ook High Park richt zich op het nieuwe 
stadswonen. De transformatie van de 
Brutalistische kantoorkolos aan de 
Velperweg, voorheen Postgiro en later 
ING, tot een woongebouw is nog in een 
minder ver gevorderd stadium. Het is 
sowieso een monsterklus, bovendien 
heeft het een tijdje stilgelegen, be-
aamde architect Dirk Jan Schaap van 
Powerhouse Company. Ook zij hebben 
de opdrachtgever Borghese Real Estate 
moeten overtuigen van de ruimtelijke kwa-
liteiten van de oudbouw. Daardoor blijven 
het hoofdgebouw en het zogenaamde 
oostgebouw überhaupt gespaard. De 
omringende ‘clutter’ wordt opgeruimd en 
hier komt een groengebied ‘als verbin-
dend element’ voor in de plaats. Hiermee 
wordt voorheen ING ‘een architectonisch 
volume in het groen’, dat ondanks zijn 
‘buitenmenselijke schaal’ aansluit bij 

Bronbeek, Angerenstein en Regina Pacis. 
Anders dan in eerdere plannen zullen de 
originele betongevels worden vervangen. 
Als architect betreurt Schaap deze keuze 
van de opdrachtgever, anderzijds bieden 
de nieuwe transparante gevels ook voor-
delen. ‘Hierdoor kunnen we er toch meer 
een woongebouw van maken’. 

SCHUYTGRAAF
Met verbouwen en verdichten alleen 
komt Arnhem echter bij lange na niet aan 
die achtduizend woningen: de grootste 
klapper ligt toch in Schuytgraaf, Arn-
hems jongste stadsuitbreiding. Ook hier 
wordt het steeds meer verdichten want 
inmiddels zijn vierduizend van de ruim 
zesduizend woningen gerealiseerd. Uit 
het verhaal van ontwikkelmanager Schuyt-
graaf Kirsten van Rijen, die de laatste 
ontwikkelingen (de velden 2 en 24) aldaar 
presenteerde, blijkt dat de wijk zich richt 
op een breed publiek: van discountsuper 
tot internationale school, Schuytgraaf 
heeft het straks allemaal.
‘Er gebeurt hartstikke veel, ik ben onder 
de indruk’, reageerde wethouder wonen 
Ronald Paping ter afsluiting van de avond. 
Hij heeft er vertrouwen in dat Arnhem 
die achtduizend woningen gaat halen, 
de plancapaciteit neemt met de tijd toe, 
want er komen steeds meer nieuwe loca-
ties in beeld. ‘Als we dit tempo volhouden 
zijn we goed bezig’. 

‘We zitten in een luxepositie, maar 
dat betekent ook dat we goed moeten 
nadenken over het bredere kader en de 
woonkwaliteit’. 

DE BOULEVARD
Woonkwaliteit toevoegen aan de be-
staande voorraad is wat De Boulevard 
en High Park beogen. Eerstgenoemde 
is de transformatie van de voormalige 
ambachtsschool aan de Boulevard 
Heuvelink, bekend als het Mozaïek-colle-
ge, tot een appartementencomplex met 
klasse. Letterlijk en figuurlijk. Architect 
Johan Blokland van opZoom architecten 
wist zijn opdrachtgever te overtuigen om 
het standaard Programma van Eisen los 
te laten. De structuur en het karakter van 
het monumentale gebouw waren leidend 
en zijn zo intact gebleven. ‘Het wordt 
wonen in de school’. Door de hoogte in 

‘Als we 
dit tempo 

volhouden zijn 
we goed bezig’

De Boulevard - opZoom Architecten
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E
erst het zuur, dan het zoet. 
Minnesma had voor de zeker-
heid haar publiek maar alvast 
gewaarschuwd. Want een warme 

zomer mag zo zijn voordelen hebben, 
de nadelen beginnen zich al duidelijk te 
manifesteren en zijn op termijn apoca-
lyptisch. ‘Het is vijf óver twaalf’; steeds 
meer wetenschappers bevestigen dat 
de klimaatverandering al aan de gang en 
onomkeerbaar is. De oceanen hebben 
enorm veel warmte opgenomen, maar 
daardoor blijken de ijskappen nu ook van 
onderaf te smelten. Minnesma was naar 
eigen zeggen blij verrast met de uitkomst 
van het Klimaatakkoord in Parijs in 
2015. Toen werd - dankzij de succesvolle 
lobby van verschillende eilandstaat-
jes onder het motto One point five, to 
stay alive! - afgesproken dat de aarde 
eigenlijk niet meer dan anderhalve graad 
mag opwarmen, Dat zou per direct ook 
Neerlands nieuwe landspreuk moeten 
worden. Het KNMI, dat tien jaar terug 
nog uitging van een zeespiegelstijging 

CASA AVOND DECEMBER

Bij de introductie van het 
jaarthema CASA VISTA wees 
Maarten Hajer de transitie 
van fossiele naar hernieuw-
bare energiebronnen aan als 
de voornaamste opgave van 
nu. Op 11 december vond de 
afsluiting plaats: Marjan Min-
nesma, directeur van Urgenda, 
hield een inspirerend betoog 
hoe Nederland nog voor 2030 
daadwerkelijk klimaatneutraal 
kan worden. Het kan en het 
moet. Anders denken we over 
een paar jaar ‘waarom waren we 
zo  labbekakkerig’. 

De Klimaat-
neutrale stad
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van ‘slechts’ 1,2 meter, houdt nu serieus 
rekening met een meter of drie. ‘Het is 
tekenend dat dit bij ons geen groot debat 
is’, constateerde Minnesma met enig 
understatement. Willen we voorkomen 
dat Nederland verzuipt, dan moet het 
roer radicaal om. Al in 2021 tikken we 
de anderhalve graad verhoging aan, dus 
we kunnen niet wachten tot 2050 zoals 
in Parijs afgesproken. Nog voor 2030 
moet de uitstoot van C02 naar nul en 
dan hebben we nog steeds slechts 50% 
kans dat het verder opwarmen onder 
controle blijft. Iedereen moet zijn stukje 
doen. Doen we dat niet ‘dan zadel je de 
jonge generaties op met een onmoge-
lijk probleem’. Minnesma: ‘Ik vind dat 
immoreel’.    

100% ENERGIENEUTRAAL
Nederland in 2030 klimaatneutraal, hoe 
krijgen we dat dan voor elkaar? Sinds 
1990 is de C02-emissie niet gedaald. 
Sterker nog, ons land staat in de top 
25 van vervuilers wereldwijd. Toch kan 
het. Minnesma mag dan bekend staan 
als activist – vanwege de Klimaatzaak 
die Urgenda tot twee keer toe van de 
Nederlandse Staat heeft gewonnen – 
zij is vooral bezig met oplossingen. In 
2012 publiceerde Urgenda een rapport 
‘Nederland 100% energieneutraal in 
2030’, waaruit bleek dat dit toen al 
mogelijk was met gevalideerde technie-
ken. Onlangs verscheen een ge-update 
heruitgave; veel van de wetenschappers 

en experts die in 2012 eigenlijk nog 
dachten dat het onmogelijk was, zijn 
inmiddels om. ‘Men denkt dat het altijd 
zo gaat als het ging’, maar er kan nu 
meer en sneller. Voor alles is eigenlijk 
al een oplossing. Duurzame energie-
bronnen zijn in wezen ook niet duurder, 
maar ons land is er gewoon nog niet 
op ingericht. Er moet dus eerst fors 
geïnvesteerd worden in met name de 
(energie)infrastructuur en onze gebouw-
de omgeving. Dat vereist een andere 
aanpak. De gemiddelde Nederlander 
heeft een grondgebonden woning en 
geeft in vijftien jaar 35.000 euro uit 
aan energie. Als je die kosten naar 
voren trekt kun je voor dat bedrag een 
gezinswoning energieneutraal maken. 
Urgenda heeft hier inmiddels de nodige 
ervaring mee. Het lukt voor dat bedrag 
door in plaats van extreem te isoleren 
juist slim te compartimenteren. De 
woonkamer wordt dan met een be-
scheiden warmtepomp verwarmd en de 
overige ruimtes door infraroodpanelen. 
Daarvoor heb je zo’n twintig zonnepa-
nelen nodig. Convectoren in plaats van 
radiatoren, alleen een kenner ziet het 
verschil. ‘Koken op inductie is voor veel 
mensen psychologisch nog het grootste 
probleem’. 

EEN OVERZICHTELIJKE OPGAVE
Eerst het zuur, dan het zoet. Gaande-
weg toonde Minnesma overtuigend aan 
dat ‘het kan, als je het wil’. Daarvoor 

moeten we niet alleen onze daken 
volleggen met zonnepanelen maar ook 
naar een nieuwe manier van produceren, 
consumeren (minder vlees) en trans-
porteren (meer fietsen, auto’s delen). Er 
zitten grote (technische) veranderingen 
aan te komen die ons helpen (drones 
die postpakketjes brengen bijvoor-
beeld) en de energietransitie levert zo’n 
100.000 nieuwe banen op. Urgenda 
heeft berekend dat er naast aardwarm-
te en TEO&TEA (Thermische Energie 
uit Oppervlakte c.q. Afvalwater) 4750 
windmolens op zee, 3500 windmolens 
op land (= negen per gemeente) en 
negen zonnepanelen per bewoner nodig 
zijn om Nederland klimaatneutraal te 
krijgen. Dat is nog te overzien. Ondanks 
alles is Minnesma naar eigen zeggen 
optimistisch. Nederland is er klaar voor, 
de meeste mensen zijn bezorgd, maar ‘ik 
vrees dat we veel daadkrachtiger moeten 
optreden. Anders gaan we polderend het 
ravijn in omdat we de afgelopen dertig 
jaar niets hebben gedaan’. Minnesma: 
‘Ik hoop dat jullie tot de gekken behoren 
die het gaan doen’.

Marjan Minnesma

‘Het kan, als 
je het wilt’
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CROSS OVER

20x20!
Wat hebben Donald Duck en de Lolo met groene 
ruïnearchitectuur en een Volle Muil gemeen? Ze 
passeerden allemaal de revue tijdens de tiende editie 
van 20x20 op donderdag 22 maart! Op uitnodiging van 
CASA, OPA en Studio Omstand toonde een twaalftal 
architecten, ontwerpers en kunstenaars in pitches van 
20 beelden maal 20 seconden inspirerende projec-
ten, visionaire producten en succesvolle miskleunen. 
20x20 heeft zich in de afgelopen jaren ontpopt tot een 
van de culturele hoogtepunten van Arnhem; ook deze 
tiende editie was weer een grandioos spektakel. 

Met bijdragen van:
- Vincent Beekman en Oep Schilling (CABINER) 
- Marina van den Bergen (Archined) 
- Janneke Bergmans en Karin Kuiper (Duckkunst).
- Arno Geesink en Joep Koenders (KRAFT architecten) 
- Ontwerper Mieke van den Hout (studio Mieke Lucia)
- Hannah Schubert (Second Nature) 
- Illustrator Merlijne Marell 
- Multi-talent Mike Moonen 
- Productontwerper Suzanne Oude Hengel 
-  Editor en regisseur Michiel Ubels (‘De Koning van de 
Waanzin’)

- Maarten Verweij (Sinds 1416)

Arnhemse Nieuwe 2018
Ieder jaar presenteren CASA, OPA en BKA vers talent. 
Ieder jaar selecteert een jury de beste afstudeer-
ders 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 Arnhemse Nieuwen zich voor 
met een presentatie in het 20x20 format. Daarin ver-
telden zij over hun achtergrond, werkwijze, ontwerpvisie 
en plannen voor de toekomst of gaven een performan-
ce. De lichting Arnhemse Nieuwen 2018 bestond uit: 

- Lola Beumer (Graphic Design - BA) 
- Gala Borovic (Fashion Design - MA) 
- Lilian van Daal (startstipendium Stimuleringsfonds) 
- Sanne Kabalt (DAI Art Praxis - MA) 
- Hanneke Klaver (Product Design - BA)
- Teun Leene (Bouwkunst - MA)
- Mehdi Mashayekhi (Fashion Design - BA) 
- Jelle Reith (Interaction Design - BA)
- Eva Bloemsma, Product Design
- Iris de Vries, Product Design

Arnhemse Nieuwe

20X20

20X20
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Een Goed Boek 2018
Jaarlijks worden er in Arnhem bijzondere boeken ge-
maakt die opvallen vanwege hun vormgeving, fotografie, 
druk of inhoud. Daarom organiseerden CASA, OPA en 
Plaatsmaken op donderdag 29 november de derde 
editie van Een Goed Boek. Tijdens deze avond werden 
elf 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:

- Volle Muil, Tom Marien / Merlijne Marell
-  Distilleren - de kunst van het ruiken, Fenny van Wees / 
Jelle F. Post

- Komma, Broeder Dieleman / Marije Sietsma
-  Archives of absence, archives of presence, Sibylle 
Eimermacher / Martin Brandsma

-  Woorden temmen, Kila van der Starre / Babette Zijl-
stra / De Vormforensen

- Work it, make it, Eefje Bouwkamp / Stukk Design
- NDSM toen en nu, Wouter Botman / Marco Potgieter
-  Arnhem gezien door Crone, Kees Crone / Fenne Beu-
ker

- Next Move LAB, ArtEZ / Dana Dijkgraaf
- Marten Hendriks Leven / Werk, Alex de Vries / Stern
-  The Public Private House, Richard Woditsch / 
 Catalogtree

Excursies 2018
De excursies die CASA dit jaar voor de leden van de 
CASA-sociëteit organiseerde, sloten alle drie aan bij 
het jaarthema CASA VISTA. De dagexcursie op 28 
september voerde naar Utrecht. De domstad maakt een 
explosieve groei door, maar doet dat met veel oog voor 
gezonde, duurzame verstedelijking. We bezochten in dat 
kader het stationsgebied, het centrum van het nieuwe 
stadsdeel Leidsche Rijn, het Maximapark en de Hof van 
Cartesius, een uniek bottom-up-project waar creativiteit 
en circulariteit centraal staan. Ook dit jaar gingen CASA 
en het Architectuurcentrum Nijmegen weer samen 
op pad. Na Kopenhagen, Bristol, Ljubljana en Essen 
mocht de Waalstad zich immers in 2018 de duurzame 
hoofdstad van Europa noemen! Daarom brachten we op 
20 april een bezoek aan actuele projecten in Nijmegen 
– van Valkhof tot Van der Valk – die zich onderscheiden 
op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Deze 
vormden ook het hoofdthema tijdens de middagexcur-
sie op 14 december naar de AVR-Afvalverbrandings-
centrale in Duiven, het door Thomas Rau ontworpen 
kantoor van Alliander aldaar en tot slot Industriepark 
Kleefse Waard, dat hard bezig is om het meest duurza-
me bedrijvenpark van Nederland te worden. 
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ENERGY- & KLIMAAT CAFE’S

Arnhem Klimaatbestendig 
In 2016 namen CASA en Le Far West Landschapsar-
chitectuur samen het initiatief om het netwerk Arnhem 
Klimaatbestendig op te starten. Doel van het netwerk 
is om Arnhem klimaatbestendig te maken vanuit een 
gemeenschappelijke opgave van overheden, bedrijven, 
kennisinstellingen en inwoners. Iedereen kan bijdragen 
om de stad klimaatbestendig te maken door te ontste-
nen, te vergroenen en de bodem te verbeteren waardoor 
regen beter wordt vastgehouden, overstromingen tij-
dens piekbuien verminderen en verdroging in de zomer 
wordt tegengegaan. De Gemeente Arnhem, de Water-
schappen Rijn IJssel en Rivierenland, Natuurcentrum 
Arnhem en platform Groen Arnhem sloten snel bij het 
netwerk aan. Om te inspireren en aan te jagen organi-
seerde CASA in opdracht van het netwerk het afgelopen 
jaar vijf Klimaatcafés: 
-  Het Studenten Klimaatcafé in samenwerking met de 
regionale onderwijsinstellingen

-  De Klimaatbestendige Binnenstad met o.a. Jeroen 
Marseille

-  Klimaatbestendige Bedrijventerreinen in samenwer-
king met Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen

-  Biodiversiteit met Maaike van Stiphout
-  Voedsel en Klimaat met lector Noël van Dooren

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 de energietransitie. 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 uitwis-
seling van ideeën. In 2018 heeft CASA in opdracht van 
de gemeente Arnhem acht Energy Cafés georganiseerd 
over de volgende thema’s:
-  Gaat Arnhem de goede kant op met de energietransi-
tie?

-  Hot Spot Energy met o.a. Marco Broekman
-  Innovation Energizer: gezamenlijk programma met 
Innovate Arnhem

-  Bottom Up Café in samenwerking met bewoners-
initiatieven

  Circulair ontwerpen in samenwerking met de manifes-
tatie State of Fashion 
-  Verduurzaming van monumenten 
- All Electric technologie
-  Duurzame mobiliteit in samenwerking met de 
 Hogeschool Arnhem Nijmegen

PUBLICATIES 

Jaarcahier 2017 
Tijdens de opening van het architectuurjaar werd het 
Jaarcahier 2017 gepresenteerd. Hierin wordt inhou-
delijk verslag gedaan van het programma dat CASA 
in 2017 organiseerde in het kader van het jaarthema 
Nieuw Arcadië. Daarnaast vonden onder meer de uitrei-
king van de Willem Diehlprijs 2017 en evenementen als 
20x20! en Arnhemse Nieuwe plaats. Het CASA-Jaarca-
hier 2017 verscheen in een beperkte papieren oplage, 
maar is te lezen op www.casa-arnhem.nl

Kimaatcafé december met Noël van Dooren

Energy Café tijdens State of Fashion
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Bezoekersaantallen
JANUARI
Opening Architectuurjaar 130

FEBRUARI
In het belang van de stad 100 

MAART
De voedselrevolutie 80 
20x20 260 

APRIL
Garnizoen in het groen 70

MEI
Van binnenstad tot buitenplaats 90

JUNI
De circulaire stad 234 

SEPTEMBER
Nieuw bestuur, nieuwe kansen 130 
Arnhemse Nieuwe 260

OKTOBER
Verbouwen en verdichten 80 
Een Goed Boek 100 

DECEMBER
De klimaatneutrale stad 170

De Energy- en Klimaatcafés hadden gemiddeld 
per keer tachtig bezoekers.

Souvenir Coberco 
De voormalige Cobercofabriek is de plek waar CASA 
in 2004 haar eerste ruimte betrok. Het was daarom 
extra bijzonder dat ontwikkelaar BPD CASA vroeg een 
project te organiseren waarin de historie van de fabriek 
centraal staat. Doel is om deze ook een plek te geven 
in de toekomstige ontwikkeling van het terrein. Als 
eerste onderdeel van dit project organiseerde CASA 
op 3 november een Melkborrel voor oud-werknemer 
en omwonenden van de fabriek. Bijzondere anekdotes 
en herinneringen werden opgehaald en oud foto- en 
filmmateriaal werd gedeeld. Medio 2019 zal CASA 
een filmmatinee organiseren over het verleden van de 
 fabriek waarin deze anekdotes en het beeldmateriaal 
een centrale plek krijgen.
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