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e Nederlandse bouwsector is er
weer helemaal bovenop! De huidige hoogconjunctuur en actuele
woningbouwopgave van meer
dan een miljoen woningen zorgen voor een
bouwhausse die de vastgoedcrisis van de afgelopen jaren doet vergeten. Dat is fijn voor
ambitieuze architecten en stadsbestuurders,
energieke ontwikkelaars en makelaars. Back
to business betekent echter ook business
as usual. Grote ontwikkelaars nemen als
vanouds weer grondposities in, huizenprijzen stijgen tot voorbij het kookpunt en het
land wordt volgebouwd met eenvormige en
gelijksoortige woningen. Ook hier in Arnhem
is deze ontwikkeling zichtbaar.
Terwijl het de BV Nederland voor de wind
gaat, stapelen uitdagingen zich tot ongekende hoogte op: energiecrisis, klimaatcrisis, grondstoffencrisis, vluchtelingencrisis
zijn allemaal met elkaar verbonden in een
onontwarbare kluwen. Urgente mondiale
opgaven die schreeuwen om een oplossing.
Architectuur is van nature nogal traag, maar
vraagt juist onze tijd niet om een andere
architectuur dan nu meestal gebouwd
wordt? Nota bene tijdens de vastgoedcrisis
leek er een omslag te komen naar een meer
idealistische, innovatieve architectuur die
oog had voor mens, milieu en moeder aarde.
Inmiddels is het weer het geld dat telt en
wordt het experiment geschuwd.
Dat is wel eens anders geweest; als iets
de wereld van morgen kan laten ervaren
dan is het wel de bouwkunst, zo leert de
architectuurgeschiedenis van de twintigste
eeuw ons. Kunnen we dat niet naar het nu
vertalen? Nu is immers het momentum: de
energietransitie van onze steden vereist
een nieuwe ronde van stadsvernieuwing
en biedt daarmee de kans om onze steden
en samenleving beter te maken, betoogde Maarten Hajer bij de opening van het

Architectuurjaar 2018. Tegelijkertijd kunnen
we deze ‘wederopbouw’ ook aangrijpen voor
nieuwe, experimentele vormen van architectuur en stedenbouw die gebaseerd zijn op
bevlogenheid en visie.
In 2019 ging CASA onder het motto NUTOPIA! op zoek naar idealisme, innovatie en
visie in de architectuur en stedenbouw anno
nu. Dit deden we met de honderdste verjaardag van het Bauhaus in het achterhoofd; de
idealen van toen – waarin creativiteit en experiment, de kruisbestuiving van de verschillende disciplines en utopische visies voor
een betere wereld voor iedereen centraal
stonden – gebruikten we als kapstok. Wat
dat heeft opgeleverd (en meer) leest u in dit
jaarcahier. Van Bauhaus tot Blauwe Golven,
over houtbouw en Wederombouw, kunst in
de vorm van architectuur en architectuur als
kunstvorm, wonen in 2050 en Pluk van de
Petteflet. Utopia ligt in het verschiet!

Ton Schulte en Inge Stevens, directie CASA
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NUTOPIA!

Opening van het
architectuurjaar 2019
Dubbel feest! Tijdens de Opening van het nieuwe Architectuurjaar
op dinsdag 29 januari vierde CASA niet alleen zijn vijftiende verjaardag, maar ook dat het in 2019 een eeuw geleden is dat het
Bauhaus werd opgericht, dat stond voor vooruitstrevende vormgeving en utopische vergezichten. Reden genoeg voor CASA om het
nieuwe jaarthema aan de Bauhausbeginselen op te hangen, want
ook onze tijd vraagt om innovatieve, idealistische architectuur en
stedenbouw.

V

an de integratie van de verschillende kunsten en techniek
tot het prefab-bouwpakket, de
erfenis van het Bauhaus, ‘een
van de meest revolutionaire scholen in
de architectuurgeschiedenis’, is tot op
de dag van vandaag alom. Hoofdspreker
Mels Crouwel, medeoprichter van het
befaamde bureau Benthem-Crouwel Architects en voormalig Rijksbouwmeester,

Mels Crouwel
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schetste in een boeiende presentatie vol
anekdotes uit de eigen praktijk de impact daarvan, met name ook op Arnhem.
Het Bauhaus wordt niet alleen weerspiegeld in de glasvliesgevels van Rietvelds
academiegebouw aan Onderlangs. Zo
hebben we de Blauwe Golven – ‘een
kunstwerk van nationaal belang’, aldus
Crouwel – te danken aan Johannes Itten,
wiens kleurenleer naar een 3.0 versie
werd vertaald door Peter Struycken, toentertijd hoofddocent aan de ‘Arnhemse
School’. Wie er oog voor heeft ziet ook
een duidelijke lijn lopen van Neuferts
architectenboek en Oscar Schlemmers
Bauhausballet naar de kostuums van
de Japanse couturier Kansai Yamamoto
voor David Bowie en de Water Dress,
die ‘Arnhems meisje’ Iris van Herpen
ontwierp. Overigens in samenwerking
met Jan van Benthem en Mels Crouwel
en daarmee een cross-over van mode,
bouwkunst en techniek in de beste
Bauhaustraditie. Ondanks zijn golvende
vormen sluit zelfs Arnhem CS zich door
de grondige analyse van conculega Ben
van Berkel hierbij aan.
CREATIEVE CORRIDOR
De invloed van het Bauhaus is echter
onmiskenbaar aanwezig in de ontwerpen

‘Architecten
toveren met r uimte
en materie’

Burgemeester Ahmed Marcouch

Marco de Wilde en Edwin Verdurmen

van Benthem-Crouwel zelf; zie het minimalistische glaspaviljoen voor Sonsbeek
'86 of het ontwerp voor de vernieuwbouw van Museum Arnhem, dat eveneens in dienst staat van de kunst. Zoals
de helling het voornaamste uitganspunt
vormde in 1986, zo is de stuwwal dat
nu. ‘Het is een van de mooiste plekken
van de stad met een rijke historie’. Het
ontwerp, waaraan zijn bureau werkt, is
erop gericht om de omgeving, de natuur
en de uitzichten meer bij het museum
te betrekken. In het verlengde daarvan
benadrukte Crouwel het belang van
meer verbindingen tussen Bovenover
en Onderlangs en van de stad naar het

museum via ArtEZ en de Blauwe Golven;
met een beetje meer ambitie kan de
creatieve corridor zelfs zo rond het hele
centrum worden getrokken. Hier ligt
een opgave voor het stadsbestuur, ‘dan
zorgen wij voor de rest’.
‘Architecten toveren met ruimte en
materie’, sprak burgemeester Ahmed
Marcouch eerder die avond, nadat hij
het CASA-cahier 2018 uit handen van
CASA-voorzitter Marco de Wilde in ontvangst had genomen. Als het misgaat
‘heeft iedereen ineens interesse voor
architectuur’, de magie zit in de juiste balans tussen architectuur en zijn
omgeving.
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VIJFTIEN JAAR CASA
De zoektocht naar die ‘magie’ of ‘optimale balans’ is waar CASA in feite al
vijftien jaar voor staat. Aan het begin van
de avond blikte Edwin Verdurmen, een
van de oprichters van CASA, terug op de
begintijd: ‘het pionieren in het ketelhuis
van de Coberco-fabriek’. Het ging toen
onder andere over de drugsboot, de
torens bij het station en natuurlijk Rijnboog. De volgende vijf jaar, inmiddels in
Showroom Arnhem, stonden in het teken
van de vastgoedcrisis. Doordat nagenoeg alle bouwprojecten stil kwamen
te liggen, ging CASA niet volgen maar
steeds meer agenderen met onderwerpen als bottom-up initiatieven en zelfbouw. Na de vastgoedcrisis kwam de klimaatcrisis en verschoof de focus steeds
meer naar duurzame ontwikkeling, zeker
in het afgelopen jaar met thema’s als de
circulaire en klimaat-neutrale stad. In het
verlengde daarvan gaat CASA in 2019
op zoek naar innovatie en idealisme in
de hedendaagse architectuur en stedenbouw onder het motto: NUTOPIA!
Tot slot kondigde Verdurmen een organisatorische verandering aan: na anderhalf
decennium als directeur draagt hij zijn
taken over aan Ton Schulte en Inge Stevens, die respectievelijk de artistieke en
zakelijke leiding op zich nemen. Na een
spontane ovatie werd hij gehuldigd door
CASA-voorzitter Marco de Wilde vanwege
de belangrijke bijdrage die CASA onder
zijn leiding aan de ontwikkeling van de
stad heeft geleverd. ‘Jij hebt ontzettend
veel voor Arnhem betekend’.
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FEBRUARI

Juliëtte Bekkering

HET NIEUWE BOUWEN
Innovatie en idealisme in de
hedendaagse architectuur
Prefabbetonelementen vormen
vandaag de dag misschien de
voornaamste erfenis van het
Bauhaus, maar als iets deze
invloedrijke architectuurschool
karakteriseerde dan waren het
wel experimentele vormgeving
en utopische visies. Daar kunnen we, gezien grote mondiale
uitdagingen als klimaat-, energie- en grondstoffencrisis, wel
wat van gebruiken. Dus organiseerde CASA op 19 februari een
discussieavond over innovatie
en idealisme in de architectuur
anno nu.
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e monotonie van de hedendaagse woningbouw was voor
architect Marcel Barzilay en
stedenbouwkundig ontwerper
Ruben Ferwerda mede aanleiding tot een
onderzoek naar de experimentele woningbouw in de periode 1968-1980, destijds een reactie op de ‘flatneurose’ van
de wederopbouw. Groot verschil met nu:
de rijksoverheid (nota bene onder een
rechts kabinet) nam hierin het initiatief.
Architecten konden plannen indienen
die, als ze echt vernieuwend waren, het
predicaat ‘Experimentele Woningbouw’
kregen. In de eerste jaren richtten deze
zich vooral op het doorbreken van de
eenvormigheid van ‘de doorzonwoningen in het gelid’. Barzilay: ‘Het was nog
niet heel spannend’, maar begin jaren
zeventig raakten architecten op stoom;
de projecten kregen een dosis idealisme
mee en steeds meer navolging. In de
laatste fase werd de regie overgenomen
door de (inmiddels linkse) overheid met
‘verdichting’, ‘stadsvernieuwing’ en
‘andere doelgroepen’ als belangrijke
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thema’s. In totaal kregen 84 plannen
‘het stempeltje’ waarvan er 64 zijn
gerealiseerd. Deze worden nog allemaal
bewoond, zoals de Nieuwe Weerdjes in
Arnhem. Hoewel er ook minder geslaagde experimenten tussen zitten, verdient
de ‘utopische architectuur’ van de ‘Nieuwe Tuttigheid’ eerherstel; het ging om
kwaliteit, geen kwantiteit. Hierin ligt een
les voor de actuele woningbouwopgave
met zijn fixatie op aantallen.
INFERNO
Utopische architectuur is echter ook een
beladen begrip, dat beelden oproept
van totalitaire visies à la Le Corbusiers
Plan Voisin. ‘Wie is er niet opgegroeid
met architecten als de verbeelding van
het kwaad’, stelde architect, hoogleraar
en columnist Juliëtte Bekkering, verwijzend naar Pluk van de Petteflat en The
Towering Inferno. Inmiddels zitten we
met z’n allen in een echte rampenfilm;
klimaatverandering maakt dat ‘we ons
niet meer afzijdig kunnen houden, maar
de architect is de grote afwezige in dit

‘De architect is de
grote afwezige in
het klimaatdebat’

De Nieuwe Weerdjes. Foto: Gelders Archief

debat’. Er wordt vooral gewerkt aan technische ‘back-end’ innovatie, een visie
op de toekomst ontbreekt. ‘Architecten
moeten aan de ‘front-end’ gaan zitten’.
Duurzaamheid bepaalt volgens Bekkering de agenda, niet alleen energetisch
en materieel maar ook immaterieel:
segregatie, vereenzaming en vergrijzing
vormen naast CO2-uitstoot en de schaarse grondstoffen de problemen van nu en
de toekomst.

vluchtelingenhuisvesting of zorg: ‘projecten waar heel veel focus inzit’. Vadertje
Staat weer als vaandeldrager van innovatie en idealisme? ‘Het probleem is dat
binnen de politiek het woord visie al lang
vies wordt gevonden’, constateerde een
zelfverklaarde dwarsdenker. Wie pakt
dan de voortrekkersrol? Hier ligt volgens
Peter Groot (Hoogte 2 Architecten) een
schone taak voor de architect, die als generalist de installateur kan koppelen aan
sociale aspecten. Je moet daarbij wel de

ruimte krijgen van de opdrachtgevers.
De afgelopen jaren komen de opdrachten vooral uit de bouwsector, ‘volledig
uitgeklede bouwprojecten waar we nog
als architect een geveltje tegenaan
mogen plakken’. Hij kreeg bijval van
Arjenne van Berkum (FARO Architecten):
‘We zijn te volgend, hebben te veel uit
handen gegeven en laten te weinig onze
stem naar voren komen’. Peter Groot:
‘Architecten zijn dienend, ook aan de
maatschappij’.

INNOVATIE & IDEALISME
Duurzaamheid domineerde ook het
debat met de zaal dat volgde. Alle
aanwezigen, waaronder veel architecten,
onderstreepten het belang van innovatie
om daartoe te komen. Maar hoe kom je
tot innovatie? Voor de een moet het ‘een
natuurlijke houding zijn vanuit jezelf’
voor de ander is het ‘een samenspel
van architect, ontwikkelaar, gemeente en
de markt’. Innoveren is een teamsport,
werd geconcludeerd. Je kunt het immers
niet alleen en ook niet afdwingen.
Tussen droom en daad staan geld en
regelgeving. Bovendien moet je je opdrachtgever mee hebben. ‘We zitten vast
in een systeem’. In de praktijk focus
je op enkele aspecten, aldus Johan
Blokland (opZoom Architecten). ‘Ik pleit
niet voor een totaaloplossing, maar voor
stappen vanuit de specifieke opgave’.
Ruben Ferwerda ziet een parallel met de
prijsvragen die Rijksbouwmeester Floris
Alkemade nu initieert, die zich richten op
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CASA
ACTUEEL

HEMEL & HEL

MAART

Van Eusebiuskerk tot
moerriool

Arnhem hoog! Onze stad was al kampioen in de herbestemming
van verweesd vastgoed, maar na alle leegstaande kantoren, moeten
nu ook de Arnhemse kerken eraan geloven. Tijdens CASA-Actueel
op dinsdag 9 april passeerden verschillende voormalige kerkgebouwen de revue. Tot slot daalden we af naar de onderwereld voor
de recente opgravingen van de Broerenkerk en het verhaal over de
Nachtgracht.

H

Ruud-Jan Kokke

Erik Laurentzen
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et kan niemand in de stad
ontgaan zijn; na dik een
decennium is de toren van
de Eusebius eindelijk uit de
steigers. Arnhems icoon is ‘bouwfysisch
weer up to date zodat we in ieder geval
weer vijftig jaar van het gezeur af zijn’,
aldus bouwmanager of beter ‘bouwmeester’ Peter Koelewijn. Dankzij zijn
team staat de toren te stralen als nooit
tevoren. Dag én nacht. Dat laatste is
de verdienste van Esther Lipsch die het
nieuwe lichtplan ontwierp. De toren is
niet meer ‘plat’ verlicht, zoals voorheen
het geval was, maar speelt met licht
en schaduw om zo de decoraties beter
zichtbaar te maken. Om die reden zijn
ook twee glazen uitkragende balkons
toegevoegd. Koelewijn: ‘Een kerk maakte
je niet voor het publiek, maar wij leven
in een andere tijd. Daarom hebben we
een weg door het carillon heen gezocht
om bezoekers een fantastisch mooi
uitzicht op de bouwsculptuur en de stad
te bieden’. In het verlengde daarvan
wordt nu gekeken of er een route door
de goten van koor en schip mogelijk is
om zo ook de luchtboogbeelden aan het
publiek te tonen. De restauratie is in
ieder geval nog niet afgerond, er wordt
nu vooral druk gewerkt aan het interieur
om de kerkzaal voor de herdenking van
de Slag om Arnhem in september gereed
te hebben.
TRANSFORMATIES
Als het aan directeur Meike Verhagen ligt
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hangt daar in de nabije toekomst een
werk van de Argentijnse kunstenaar
Tomas Saraceno, bekend om zijn ‘Cloud
Cities’, ‘zwevende’ interactieve installaties waarvan er tien jaar terug een
tijdens Sonsbeek te zien was. Ieder jaar
een interactief ‘kunstwerk van formaat’
als verantwoorde publiekstrekker is één
van de profielen die zij nu onderzoekt
om invulling en nieuw elan te geven aan
de Eusebiuskerk na de restauratie. De
kerk zou als ‘erfgoedlocatie’ ook onderdak kunnen bieden aan een bezoekerscentrum over de Gelderse geschiedenis
of als ‘zaalverhuurcentrum’ aan feesten
en partijen, maar dan wel meer highend dan nu het geval is.
Met haar profielen stipte Verhagen in
feite een belangrijke actuele opgave
aan in Arnhem en de rest van Nederland: wat te doen met al die lege
kerkgebouwen? Onlangs zijn lokaal
een aantal interessante alternatieven
gerealiseerd. Zo vormt de Walburg de
tijdelijke herberg van Museum Arnhem,
dat hier actuele kunst en Arnhems
talent exposeert. Architect Arno
Geesink presenteerde het ‘museummeubel’ dat KRAFT architecten hiervoor
ontwierp. De voormalige Lutherse kerk
is omgetoverd tot ‘Bizar Bazar’, een
hotel-restaurant en bazaar ineen, dat
zo lijkt weggelopen uit Duizend-en-eennacht. Het ontwerpersduo Ruud-Jan
Kokke en Petra Hartman maakte slim
(her)gebruik van de aanwezige architectonische kwaliteiten en het kerkmeu-

‘Een kerk maakte je
niet voor het publiek’

bilair. Buurman en oud-parochiaan Eelco
Schwirtz ontfermde zich over de Heilig
Hartkerk, die naar ontwerp van Jeroen
ter Maat (Strategie Architecten) werd
getransformeerd tot Gezondheidscentrum Gulden Hart. Hier kun je niet alleen
terecht voor geestelijk heil, maar ook
voor fysieke noden.

Tijdelijke inrichting Walburgkerk – Kraft architecten. Foto’s Eva Broekema
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ARNHEMS ONDERWERELD
Hoe verschillend ook qua invulling, de architectonische oplossing is telkens een
variant op het box-in-a-box-principe om
onomkeerbare ingrepen zoveel mogelijk
te vermijden. Vroeger ging men minder
omzichtig met het religieus erfgoed om,
bleek uit de presentatie van stadsarcheoloog Martijn Defilet, die betrokken
was bij de recente opgraving van de in
1805 gesloopte Broerenkerk aan de
Broerenstraat. Dankzij eerdere opgravingen bij de Trans heeft men inmiddels een
goed beeld van het voormalig kloostercomplex waartoe deze kerk behoorde.
Bovendien zijn restanten van de stadsmuur, een molen en een stadskasteel
(misschien wel de Rodenburg) opgegraven. Grote vondst – naast riddersporen,
knekels en een klysmaspuit uit de
negentiende eeuw – is het bewijs dat
vertakkingen van de rivier daadwerkelijk
langs de stad liepen. De Rijn heeft dus
meer betekend voor Arnhem dan doorgaans wordt aangenomen, concludeerde
Defilet.
Tot slot vertelde Erik Laurentzen, hoofd
water- en rioolbeheer bij de Gemeente,
vol trots en in vol ornaat een fascinerend
verhaal over de restauratie van Arnhems
antieke hoofdriool, dat na zo’n honderdvijftig jaar gebruik op instorten staat.
De restauratie van dit ondergrondse
bouwwerk is een uniek project omdat
het allemaal van binnenuit gebeurt. Met
andere woorden, alles moet door een
mangat van 60 x 60 centimeter! Dat
is nog nooit eerder gedaan en daarom
wordt de restauratie van de Nachtgracht
wereldwijd gevolgd. Arnhem hoog! Ook
onder het putdeksel.

9

CASA
CONTEXT

MEI

K
MATERIALEN +
IDEALEN
Huis aan Meer – Studio Nauta. Foto Frank van der Zalm

Materialen en idealen vormen gewoonlijk elkaars tegenpolen, in
de utopische architectuur van de vroege twintigste eeuw lagen
ze echter in elkaars verlengde. Pure materialen als glas en beton
waren de uitdrukking van een nieuwe wereld. ‘Das Glas bringt uns
die neue Zeit, Backsteinkultur tut uns nur leid’. Inmiddels is beton
het succesvolste bouwmateriaal wereldwijd, maar ieder succes
kent zijn prijs. Daarom organiseerde CASA op dinsdag 7 mei een
discussieavond over onze betonverslaving, de impact daarvan en
alternatieven.
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limaatverandering is het thema
van ons tijdgewricht en wat
doen architecten? Zij produceren lekkere renderings van
kekke hoogbouw met wat schaamgroen
erbovenop. Daar gaan we de wereld niet
mee redden. ‘We moeten van onze betonverslaving af’, poneerde hoofdspreker
Jan Nauta (Studio Nauta). Toegegeven,
beton is fantastisch materiaal, ‘je kunt
er ontzettend veel mee, maar het is
eigenlijk vergif’. Als beton een land zou
zijn dan was het na respectievelijk China
en de V.S. de derde CO2-vervuiler wereldwijd. Sinds de Wederopbouw zijn wij er
hier in Nederland totaal aan verslingerd
en bouwen 13 miljoen vierkante meter
beton per jaar, ook als dat helemaal niet
hoeft. Het probleem is dat het in het
huidige systeem ook bijna niet anders
kan, constateerde Nauta. Een aantal
grote ontwikkelaars hebben belangen in
de betonindustrie en bij een uitvraag is
al vastgesteld met welk (beton)systeem
er gebouwd gaat worden. Daar heeft de
architect niets over te zeggen, tenzij hij
zelf iets gaat ontwikkelen.
HOUTBOUW
Nauta heeft dat gedaan. Hij ontwierp
onlangs een familiehuis in Friesland,
(waarmee hij de Abe Bonnemaprijs voor
jonge architecten heeft gewonnen) dat
met uitzondering van de betonnen vloer
voornamelijk bestaat uit hout. Niet zomaar hout, maar kruislaags gelamineerd
hout (CLT). Dat is dankzij bewerking in
veel opzichten een ideaal materiaal: het
is duurzaam, sterk als staal en tegelijkertijd relatief licht met alle voordelen

‘Beton is fantastisch materiaal maar
eigenlijk vergif’

wat dat ook daadwerkelijk is, blijkt nogal
verschillend. Het ligt eraan welke certificering je gebruikt; hout blijkt dan opeens
niet eens zoveel beter dan beton. Plastic
dan maar? Erik Roelevink van Plastic
Fantastic bouwt momenteel op IPKW een
kantoor uit zwerfafval. ‘Als je dat lokaal
circulair kan inzetten dan heb je een winwin situatie’. Afvalplastic met gerecycled
koolstof is volgens Roelevink sterker
dan carbon, maar niemand durft het
aan. Hij wil aantonen dat je ermee kunt
bouwen en hoopt met zijn experiment te
inspireren. Roelevink (met een serieuze knipoog): ‘Plastic is een natuurlijke
grondstof, want je vindt het overal in de
natuur’.
GOEDE ARCHITECTUUR
‘Duurzaamheid is sexy, aansprekend en

essentieel, maar duurzaamheid is geen
ethiek. Duurzaamheid is geen ideaal.
Duurzaamheid is niet hetzelfde als goede architectuur’. Joep Koenders (KRAFT
Architecten) riep tot slot, inhakend op
het actuele debat onder architecten
naar aanleiding van de uitspraken van
Baudet, in een vlammende column op
tot een brede discussie over goede
architectuur, niet alleen tussen vakbroeders, maar ook met de maatschappij
als geheel. ‘Laten we met elkaar praten
over hoe we nu woningen en wijken
kunnen maken waarvan een toekomstige demagoog zich over honderd jaar
afvraagt waarom we niet meer bouwen
zoals begin 21ste eeuw, toen er niet
alleen een globale milieucrisis werd
bezworen, maar ook geweldige architectuur werd gemaakt’.

van dien (hoogbouw bijvoorbeeld). In
landen als Engeland, Duitsland, Oostenrijk en natuurlijk Scandinavië wordt
er al jaren mee gebouwd. Nederland
loopt achter. Nauta ziet echter een kans;
door in de huidige woningbouwopgave
te experimenteren met CLT in casco en
constructie zouden we een enorme duurzaamheidsslag kunnen maken. Arnhem
zou daar als groene stad met goede
verbindingen en zijn vooruitstrevende
industrie op IPKW een voortrekkersrol in
kunnen hebben!
GROEN MONSTER
Houtbouw als serieus alternatief voor
beton? Architect Matthijs Loor, tevens
raadslid voor D66, is een voorstander:
‘We moeten ons er alleen meer in trainen en er is te weinig aandacht voor in
de opleidingen’. Onbekend maakt onbemind. Daarom vinden financiers het nog
te spannend en willen ontwikkelaars er
niet aan, want consumenten willen een
stenen huis omdat ze niet beter weten.
Ontwikkelaar-belegger Bart Schoonderbeek voelt zich aangesproken en wil de
uitdaging wel aangaan om de switch
van beton naar hout te maken. Anderen
komen daar weer van terug. Beton in
de ban, dat moet volgens Leo van der
Kooij (HAN) zeker ‘geen religie worden.
Je moet er selectiever mee zijn’. Goed
nadenken over de hoeveelheid geldt voor
alles, want elk materiaal heeft een milieu-impact, constateerde een van zijn studenten. Duurzaamheid is een veelkoppig
groen monster, zo bleek maar weer uit
de pitch van architect Peter Groot (H2A).
De perceptie van duurzaam materiaal en

Jan Nauta

Ton Schulte
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Uitreiking
Willem Diehlprijs
2019
Op 6 juni werd tijdens de achttiende Nacht
van de Architectuur de Willem Diehlprijs
2019 uitgereikt, de tweejaarlijkse architectuurprijs voor het beste project op het
gebied van restauratie en transformatie
in Arnhem. Het Gelders Huis, een project
van Team V Architectuur in opdracht van de
Provincie Gelderland, is de winnaar van de
vakjuryprijs. Publiekswinnaar is De Boulevard, de transformatie van Arnhems oude
ambachtsschool naar appartementencomplex, een ontwerp van opZoom architecten
in opdracht van SPF Beheer en bouwcombinatie Klok-Draisma.

H

et Gelders Huis is volgens de vakjury door de
combinatie van een ‘bewonderenswaardige
restauratie tot in de kleinste details’ en ‘hele
bijzondere ruimtelijke ingrepen’ een ‘exemplarisch project’. De opdrachtgever heeft van begin af aan
kwaliteit vooropgesteld en de ontwerper heeft hier op
voortreffelijke wijze invulling aan gegeven. Het gesamt
kunstwerk van Vegter, Brouwer en Deurvorst staat er
weer stralend bij. Het is niet alleen energetisch weer helemaal bij de tijd, het is licht en open geworden zonder
schade aan te richten en veel gebruiksvriendelijker dan
voorheen. ‘Het Gelders Huis geeft vorm aan een belangrijke landelijke opgave: het erfgoed uit de Wederopbouw
weer nieuw leven inblazen’.
Daarnaast krijgen Collectie De Groen en Gezondheidscentrum Gulden Hart een eervolle vermelding vanwege
het uitzonderlijke opdrachtgeverschap. De jury is vol
lof over het lef en de liefde van de opdrachtgevers bij
beide projecten. Naast de vakjuryprijs werd dit jaar ook
weer een publieksprijs uitgereikt. Deze werd gewonnen
door het project De Boulevard, met 530 van de 1417
stemmen duidelijk de publieksfavoriet.

12
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Het Gelders Huis – TeamV
Architectuur. Foto Jannes
Linders

De Boulevard – opZoom
architecten. Foto Petra

JURYRAPPORT WILLEM DIEHLPRIJS 2019
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.
Voor deze zevende editie konden projecten worden genomineerd die in de
periode 2017-2018 zijn gerealiseerd.
De vakjury, bestaande uit architectuurhistoricus Eva ter Braak (erfgoed- en
herbestemmingsdeskundige Gelders
Genootschap), architect Hubert-Jan
Henket, (oprichter-partner BiermanHenket Architecten) en belegger-ontwikkelaar
Bart Schoonderbeek (directeur-eigenaar
SchipperBosch), heeft uit de inzendingen
een shortlist samengesteld. Deze vijf
projecten zijn op vrijdag 19 april bezocht
en aansluitend beoordeeld.
Twee hiervan – het Gelders Huis en
Musis Sacrum – behoorden vorig jaar
tot de finalisten van de Heuvelinkprijs,
de Arnhemse Architectuurprijs voor de
beste nieuwbouw. In het kader van deze
prijs zijn beide beoordeeld op de restauratiekwaliteiten van hun oudbouw.
De vakjury 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 en met name ook de
wisselwerking tussen opdrachtgever en
architect. Deze criteria waren leidend in
de beoordeling en hebben geleid tot een
unanieme winnaar.
De finalisten voor de Willem Diehlprijs
2019 waren:
- De Boulevard, ontworpen door opZoom
architecten in opdracht van SPF Beheer
en bouwcombinatie Klok-Draisma.
- Collectie De Groen, ontworpen door
NEXIT Architecten in opdracht van
Marjolein de Groen en Peter Jordaan/
Collectie De Groen.
- Het Gelders Huis, ontworpen door
TeamV Architectuur in opdracht van de
Provincie Gelderland.
- Gezondheidscentrum Gulden Hart,
ontworpen door Strategie Architecten in
opdracht van Eelco Schwirtz.
- Musis Sacrum, ontworpen door Van
Dongen-Koschuch Architects and
Planners in opdracht van de Gemeente
Arnhem.

Appelhof
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DE BOULEVARD
Transformatie van de voormalige ambachtsschool naar
appartementencomplex
Na meer dan een eeuw onderwijs sloot in 2009 het
monumentale schoolgebouw aan de Boulevard Heuvelink definitief zijn deuren. Het pand is getransformeerd
tot appartementencomplex, maar de sfeer van weleer is
toch nog duidelijk aanwezig. Dat is met name te danken
aan de bewonderenswaardige betrokkenheid van de
architect die de opdrachtgever wist mee te nemen in
zijn enthousiasme. Hierdoor is de structuur en het karakter van de school behouden; in de oude klaslokalen
zijn door middel van een inventief inbouwmeubel lichte
loftwoningen gerealiseerd. De voordelen van nieuwbouw in oudbouw. De jury heeft enkele kanttekeningen:
de detaillering is niet overal even overtuigend en het
historische leitmotiv is soms wel erg nadrukkelijk aanwezig. Bovenal complimenten aan de architect die zich
ingespannen heeft om het schoolgebouw in zijn waarde
te laten. De jury hoopt van harte dat het monument en
de nieuwbouw die momenteel daarachter gerealiseerd
wordt zich complementair tot elkaar gaan verhouden.
COLLECTIE DE GROEN EERVOLLE VERMELDING
Transformatie van voormalig bankgebouw tot horeca-,
atelier- en expositieruimte
Het voormalig bankgebouw aan de Weverstraat, dat
sinds 2017 Collectie De Groen huisvest, werd ruim
tien jaar geleden verworven door een ontwikkelaar met
het plan om het pand te transformeren naar wonen
en winkelen. Door de crisis en ongelukkige omstandigheden kwam dit project stil te liggen. Architect en
opdrachtgever troffen een gerenoveerd casco aan met
een verloederd en deels verstoord interieur. Zij zagen
een kans en zijn vervolgens gezamenlijk opgetrokken
om van het pand een huis voor de kunst te maken. Dit
was – naast budgettaire beperkingen – een leidend gegeven; de architect heeft zich dienend opgesteld. Er is
een nieuwe laag aan het monument toegevoegd en van
de oorspronkelijke kwaliteit is zoveel mogelijk teruggebracht zonder dat dit teveel is geworden. Het resultaat
is wellicht architectonisch niet zo spannend, maar het
is zorgvuldig en effectief. De jury is vol lof over de durf
van de opdrachtgever en de positieve impuls die zij met
hun initiatief aan de Arnhemse binnenstad geven. Dit
verdient waardering van inwoners en overheid.

14
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Collectie de Groen –
NEXIT architecten. Foto

GULDEN HART EERVOLLE VERMELDING
Transformatie van een karakteristiek
kerkgebouw tot gezondheidscentrum
De herbestemming van kerkgebouwen
is een van de belangrijkste landelijke
opgaven van dit moment. Arnhem
vormt hierop geen uitzondering. Met
name rooms-katholieke kerken zijn de
afgelopen jaren in hoog tempo aan de
eredienst onttrokken. Zo ook de Heilig
Hartkerk bovenaan de Bakenbergseweg. Oud-parochiaan en buurman
Eelco Schwirtz heeft zich over dit gemeentelijk monument ontfermd en er
een gezondheidscentrum van gemaakt
dat dankzij het café en passant ook
nog eens de functie van buurtcentrum
heeft. Daarbij is hij ‘omgekeerd’ te
werk gegaan door eerst het kerkgebouw te renoveren en te verbouwen
en daarna pas huurders te zoeken die
binnen het concept en de beschikbare
ruimtes pasten. De jury heeft enorm
veel waardering voor dit initiatief
waaruit zowel lef als liefde spreekt. De
architectonische ingrepen zijn helder
en laten de ruimtelijke kwaliteiten van
het oorspronkelijke interieur zoveel
mogelijk intact. Dat leidt soms tot
botsingen tussen oud en nieuw, die
bij de detaillering en materialisatie tot
uitdrukking komen.

Berndnaut Smilde

Gezondheidscentrum
Gulden Hart – Strategie
architecten. Foto Rob Kater

GELDERS HUIS
Restauratie met nieuwe uitbreiding van
het rijksmonument uit de Wederopbouw
Het Huis der Provincie was altijd al een
buitengewoon gebouw. Ondanks de
materiaalschaarste die na de Tweede
Wereldoorlog heerste wist de Provincie Gelderland ter vervanging van het
verwoeste Gouvernementsgebouw een
zeer rijk uitgevoerd gesamtkunstwerk
tot stand te brengen dat openheid en
waardigheid moest uitstralen. Dankzij
de recente restauratie staat dit topmonument van de Wederopbouw er weer
stralend bij. Het is niet alleen energetisch weer helemaal bij de tijd, het is
licht en open geworden zonder schade
aan te richten en veel gebruiksvriendelijker dan voorheen. Dit is een bijzonder geslaagde restauratie; het gebouw
is van boven tot beneden steen voor
steen helemaal opgepoetst, alles is
eruit geweest, genummerd, schoongemaakt en teruggeplaatst. Bovendien
is een aantal bijzondere elementen
toegevoegd: door de overkapping van
het atrium is letterlijk een binnenhof ontstaan, die je nog steeds als
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buitenruimte ervaart. De sculpturale trappartij, tevens
receptie, vormt de opmaat naar de luchtbruggen die op
excellente wijze oud en nieuw verbinden.
MUSIS SACRUM
Vernieuwbouw en renovatie van Arnhems oudste
muziektempel
De Parkzaal van Musis Sacrum was vorig jaar de
winnaar van de Heuvelinkprijs, de Arnhemse architectuurprijs voor de beste nieuwbouw. Ook de jury van de
Willem Diehlprijs is erg onder de indruk: oud en nieuw
sluiten voorbeeldig op elkaar aan en functioneren
als eenheid. In het kader van deze prijs heeft de jury
voornamelijk gekeken naar het monumentale gedeelte. Vanwege tijdsdruk en budgettaire beperkingen is
bewust ervoor gekozen om hier minder in te investeren.
De Muzenzaal is niet eens aangeraakt met als voordeel
dat daarmee ook niets is verstoord. Daarbij is in de omliggende ruimtes op een slimme manier met minimale
middelen van niets iets gemaakt. Jammer dat in deze
basiskleur geen enkele nuance zit. De ingreep om de
jaren negentig uitbouw achter het podium te slopen en
te vervangen door een zijgevel in oude stijl juicht de
jury volmondig toe. Helaas is het verschil tussen het
bestaande en het nieuwe metselwerk te duidelijk en
onnodig leesbaar. Ook hier was enige nuance op zijn
plaats geweest. Wat de jury mist aan restauratiekwaliteit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de
ruimtelijke kwaliteit van het geheel.
CONCLUSIE
De jury wil allereerst alle finalisten complimenteren; zij
heeft tijdens de rondgang in ieder project uitzonderlijke
kwaliteiten gezien. Eén van de finalisten scoort echter
op alle fronten. Tijdens het juryberaad vielen twee
projecten vrij snel af, omdat zij in vergelijking met de
andere qua restauratie toch te mager werden bevonden: de Boulevard en Musis Sacrum. De jury heeft veel
waardering voor de grote betrokkenheid en inzet van
de architect van de Boulevard maar mist in het eindresultaat finesse. Musis is zonder meer voorbeeldig als
geheel. De jury heeft begrip voor de heldere keuze die
gemaakt is; juist door te bezuinigen op de oudbouw is
een fantastische nieuwe aanbouw gerealiseerd, maar
zo komt het monument zelf op de tweede plaats. De
jury constateert dat dit landelijk vaak het geval is,
Musis vormt hierop geen uitzondering. Hopelijk weet
de Gemeente Arnhem budget vrij te maken om Arn-
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Het Gelders Huis – TeamV
Architectuur. Foto Jannes
Linders

hems oude muziektempel – één van de
oudste in Nederland – helemaal in ere te
herstellen.
De jury heeft vervolgens lang gediscussieerd over de top drie: de herbestemming
van de voormalige Heilig Hart is vanwege
de landelijke opgave een belangwekkend project. Het is moeilijk om aan een
karaktervolle kerk iets toe te voegen dat
geen afbreuk doet aan het gebouw en
zijn publieke functie. Dat is hier gelukt.
De jury heeft met name veel waardering
voor het lef van de opdrachtgever, die
hiermee onbedoeld een landelijk signaal
afgeeft. Hetzelfde geldt voor Collectie De
Groen, ook hier is sprake van uitzonderlijk opdrachtgeverschap – of beter nog:
mecenaat. De betekenis van dit initiatief
gaat voorbij aan de gebouwtransformatie
an sich, de passie voor kunst is hier bijna tastbaar. Voor beide geldt echter ook
dat zij qua restauratie niet het niveau
halen van de uiteindelijke winnaar. Het
Gelders Huis was al een uitzonderlijk
gebouw en is dat nu nog meer Ook hier
gelden complimenten aan de opdrachtgever, die van het begin af aan kwaliteit
voorop heeft gesteld. De ontwerper heeft
hier op voortreffelijke wijze invulling aan
gegeven. Een bewonderenswaardige
restauratie tot in de kleinste details in
combinatie met een aantal hele bijzondere ruimtelijke ingrepen maken dit tot een
exemplarisch project. Het Gelders Huis
geeft zo vorm aan een andere belangrijke landelijke opgave: het erfgoed uit de
wederopbouwperiode weer nieuw leven
in blazen. Hierin is het Gelders Huis
buitengewoon geslaagd en daarmee volgens de vakjury winnaar van de Willem
Diehlprijs 2019!
Gezondheidscentrum het Gulden Hart
en Collectie de Groen krijgen beide een
eervolle vermelding vanwege het exemplarische opdrachtgeverschap.

Musis Sacrum – Van Dongen-Koschuch Architects
and Planners. Foto Bart
van Hoek
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TOTAAL INTERVENTIES
Kunst, architectuur, landschap en experiment! CASA presenteerde
op donderdag 13 juni in het kader van NUTOPIA! de internationaal
vermaarde architect en beeldend kunstenaar Ronald Rietveld
(RAAAF). Hij hield een bevlogen betoog over zijn werkwijze en
ideeën en daarmee een pleidooi voor meer experiment, innovatie
en idealisme.

V

Ronald Rietveld
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an Hardcore Heritage en
mobiele sculptuur tot experimentele werklandschappen
en leegte, Ronald Rietveld
werkt met RAAAF (Rietveld Architecture-Art-Affordances) op het snijvlak
van architectuur, beeldende kunst en
filosofie. Zijn multidisciplinaire studio
doet situatie-specifieke ingrepen in de
hedendaagse omgeving die schijnbaar
onmogelijk zijn. ‘Onze Totaal Interventies bevragen praktijken, conventies en
situaties die vaak voor vanzelfsprekend
worden aangenomen. Ze bieden de
mogelijkheid om een geheel andere
wereld te ervaren’. Ruimte is het thema
van Rietveld. Het begon allemaal eind
jaren tachtig, begin jaren negentig. ‘Een
belangrijk moment in de tijd’, aldus
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Rietveld. Amsterdam was toen nog niet
het oververhitte succesnummer waar
iedere vierkante meter geldt, maar een
‘stad vol met leegte, waar van alles kon’.
Met de legendarische Roxy als kers op
de taart. De omzwervingen door deze en
andere parallelle werelden – met name
de freakshows en clubs in Manhattans
Meatpacking district – leidden tot een
blijvende fascinatie om ‘betekenis te
geven aan de leegte door het onzichtbare zichtbaar te maken’.
BUNKER 599
Vrij letterlijk is dat het geval bij de
doorgesneden ‘Bunker 599’, die RAAAF
in 2013 met Atelier de Lyon realiseerde.
Zij wilden de fysieke intensiteit van het
object onthullen. ‘Niemand weet hoe die
dingen er van binnen uitzien’. Door deze
schijnbaar onverwoestbare betonstructuur door te zagen ontstaat niet alleen
een nieuw perspectief op het bouwwerk
en zijn directe omgeving, maar ook op
de overige 700 bunkers die evenals dit
militaire relict onderdeel uitmaakten
van de Hollandse Waterlinie. Het was
de bedoeling om op een radicale manier
ook het monumentenbeleid ter discussie
te stellen. Rietveld: ‘Soms moet je dwars

door een monument heen gaan om de
betekenis te laten zien’. Het project
stuitte aanvankelijk op veel weerstand,
de ironie wil echter dat dit voormalig
gemeentelijk monument inmiddels
gepromoveerd is tot rijksmonument. ‘Het
is dankzij de ingreep in waarde toegenomen. Er zijn lagen aan toegevoegd’.

bijna financieel aan onderdoor. ‘Er zitten
natuurlijk veel kansloze dingen tussen’,
beaamde Rietveld. Ondertussen brengt
hij het Bauhausideaal toch maar mooi
in de praktijk: ‘Laten wij gezamenlijk de
nieuwe bouwkunst van de toekomst, die
alles ineen zal zijn, wensen, bedenken
en scheppen’.

‘Betekenis geven
aan de leegte’

VACANTNL
Betekenis geven aan de leegte en het
onzichtbare zichtbaar maken. Ook het
werk ‘VacantNL’ is tekenend voor RAAAF:
Als curator van de Biënnale van Venetië
in 2010 besloot Rietveld de gevolgen
van de crisis manifest te maken door het
Nederlandse paviljoen vol te zetten met
modellen van verweesd vastgoed. De
voorafgaande inventarisatie had 10.000
leegstaande publieke en overheidsgebouwen opgeleverd, ‘gebouwen waar
we allemaal aan hebben meebetaald’.
Om het dramatische effect te benadrukken had hij de begane grond van het
paviljoen helemaal leeg gelaten, maar
eenmaal op de bovenverdieping ‘draaide
het om en zag je een zee van kwaliteit’.
Geef ons de sleutel om deze ruimtes te
benutten voor kunst en experimenten’,
luidde de achterliggende boodschap.
Daartoe was – ‘als een soort omgekeerde architectonische opgave’ – van
ieder gebouw in kaart gebracht wat je er
allemaal mee zou kunnen doen.
BAUHAUSIDEAAL
Rietveld zou het wel weten, zo werd duidelijk uit de verschillende projecten die
hij liet zien: ‘The End of Sitting’ (de vraag
naar een alternatief voor de ‘zitsamenleving’ resulteerde in een rotslandschap
dat het lichaam op verschillende manieren ondersteunt), ‘Secret Operation 610’
(een uitvalsbasis voor kennisuitwisseling
vermomd als vervaarlijk aandoende
mobiele sculptuur die de geest van de
Koude Oorlog op vliegbasis Soesterberg
reïncarneert) en tot slot – ook samen
met De Lyon – het recent opgeleverde
‘Deltawerk //’ (een voormalige deltagoot
die getransformeerd is tot een verdronken ruïne en ‘het streven naar onverwoestbaarheid bevraagt’). Stuk voor
stuk fraaie proeven van experimenteel
ruimtelijk onderzoek waar, naar Rietvelds
eigen zeggen, ‘aanvankelijk niemand op
zit te wachten’. Vandaar dat hij veruit
de meeste projecten zelf initieert. Deze
komen dan ook vaak moeizaam tot
stand; in het geval van ’Deltawerk //’
duurde het traject vijf jaar en ging hij er

Bunker 599 – RAAAF | Atelier de Lyon

VacantNL. Foto Rob ‘t Hart
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WEDEROMBOUW
Wat is de wederopbouw
waard?

‘Arnhem, Stalingrad van het Westen’. Verwoesting en woningnood
vormden na de Tweede Wereldoorlog het ‘excuus’ voor een grondige
herinrichting en uitbreiding van de stad. De geschiedenis lijkt zich
te herhalen; we staan nu weer voor een gigantische woningbouwopgave. Bovendien maakt de klimaatcrisis de verduurzaming van
onze gebouwde omgeving noodzakelijk. Wat kunnen we leren van de
wederopbouw en wat moeten we met het erfgoed uit die tijd?

H

Eva ter Braak
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outskool en sigarettenrook,
in zwart-wit legde Louis van
Gasteren de ‘conceptie’ vast
van Nagele, een ‘Nieuw Dorp
op Nieuw Land’ zoals de titel van zijn
documentaire uit 1960 luidt. Hierin zien
we hoe ‘progressieve stedenbouwkundigen en architecten’ invulling geven
aan de ‘aantrekkelijke opdracht’ om uit
het niets ‘een volledige dorpsgemeenschap’ te creëren ‘volgens wetenschappelijke richtlijnen en overeenkomstig
moderne inzichten’. Het moest hier
‘goed wonen’ worden voor de landarbeider, die daar zelf overigens niks over te
zeggen had. Het filmfragment, waarmee
hoofdspreker Eva ter Braak aftrapte, is
tekenend voor de wederopbouw toen
‘Nederland op een gigantische schaal
aan de tekentafel werd vormgegeven’.
Over alles werd nagedacht met veel
ruimte voor innovatie en nieuwe ideologieën. Deze periode is nog steeds
beeldbepalend – ‘een derde van onze
woningvoorraad stamt uit die tijd’ –
maar heeft een slecht imago en er
wordt momenteel veel van gesloopt.
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HERWAARDERING
Hoogste tijd voor herwaardering. Ter
Braak, herbestemmingsdeskundige bij
het Gelders Genootschap, is betrokken
bij het project Een Nieuwe Tijd in de
Achterhoek, waarbij de wederopbouw
wordt verbonden met de grote opgaven
van nu. Groenstructuren waren bijvoorbeeld een integraal onderdeel van
woonwijken (want lucht, licht en ruimte)
maar zijn nu juist essentieel vanwege
de klimaatbestendigheid (waterretentie,
hittestress).
Wat kunnen we leren van de wederopbouw? Volgens Ter Braak moeten
we vooral de geest van die periode
vasthouden, die blaakte van visie en optimisme. Arnhems stadsbouwmeester
Gijs Frencken deelt die mening: ‘je kunt
de toekomst als bedreigend ervaren
maar ook als ontwerpuitdaging benaderen’. Het denken in oplossingen spreekt
hem erg aan maar met de kanttekening
dat ‘de samenleving een stuk overzichtelijker was, wat resulteerde in een
overzichtelijker stedenbouw’. Daar werd
vanuit het publiek de kritische noot aan

Impressie renovatie Opstandingskerk – opZoom Architecten

toegevoegd dat we het extremisme in
Presikhaaf aan het stedenbouwkundig
stempelplan te danken hebben.
DOORWAAIWONINGEN
Feit is dat de woonwijken uit de jaren
vijftig en zestig niet meer up-to-date zijn.
Wat doe je daaraan? Jan Alers, manager
bij Volkshuisvesting Arnhem, presenteerde in dat kader de renovatie van 127
doorzon- of beter ‘doorwaaiwoningen’
aan de Biezenlaan in het naoorlogse
Malburgen. Uniek aan het project is de
co-creatie met de bewoners, die zelf
mochten kiezen uit een drietal opties:
een licht of hoog niveau van verduurzaming of voor sloop en nieuwbouw. Omdat
het rijwoningen betreft moesten bewoners er onderling per blokje uitkomen.
‘Dat was een heel proces maar het is
gelukt’. Veruit de meesten kozen voor
een laag niveau renovatie omdat ze
dan tijdens de verbouwing gewoon in
de woning konden blijven wonen. Alers:
‘Waar leggen we als Volkshuisvesting de
grens? Gaan we voor het kortetermijnbelang van de huidige huurder of de lange
termijn van veertig jaar die we voor ogen
hebben’? Slotsom is dat ze deze strategie in de toekomst ook elders zullen
gaan toepassen, maar dan eenvoudiger;
‘deze vorm van maatwerk is wel erg
belastend voor de organisatie’.

winnende Deventer project ‘Bouw van
Jou’ zien, de renovatie van 42 woningen
in een stempel. ‘Wij hebben voor- en achterkant omgedraaid en er een duurzame
schil omheen gemaakt, vervolgens kon
iedereen het interieur zelf mee vormgeven. Iedere woning is anders, maar zo
ontstond vanuit de mix nieuwe collectiviteit’. Momenteel is opZoom bezig met de
Opstandingskerk aan de Rozendaalseweg, die behalve als kerk ook intensief in
gebruik is als buurtcentrum. Het gebouw,
dat wel wordt vergeleken met een ei of
grot, is ontworpen door het Arnhemse
architectenbureau Rothuizen vanuit de
vraag hoe gemeenschapszin opnieuw
vorm te geven. Het pand – inmiddels
zelfs rijksmonument – was sterk verrom-

WEDEROPBOUWPAREL(S)
Aansluitend liet Johan Blokland van het
Arnhemse opZoom Architecten het prijs-

‘Je kunt de toekomst
ook als ontwerp
uitdaging benaderen’.
meld, sleets en donker. De ruimtelijke
ingrepen van opZoom voegen lucht, licht
en ruimte toe ‘zodat deze wederopbouw
ook echt wederopbouw wordt’, aldus
Blokland.
Arnhem heeft nog veel meer parels uit
die tijd, zo bleek tijdens de afsluitende
quiz. Van het gesamtkunstwerk op de
Markt tot Europa’s allereerste shopping
mall; is die Slag om Arnhem toch nog
ergens goed voor geweest…

Edwin Verdurmen en Gijs Frencken
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OKTOBER

TUSSEN DROOM
EN DAAD
Zwaaiende kranen en tollende betonmolens, in de Arnhemse
binnenstad wordt druk gebouwd. Tegelijkertijd liggen een aantal
ambitieuze, beeldbepalende projecten en gebiedsontwikkelingen
rond het centrum (schijnbaar) stil. Worden er bergen verzet achter
de schermen of zijn het nog vooral papieren plannen? Op dinsdag
29 oktober polste CASA de status van deze grote projecten in een
afwisselend actualiteitenprogramma.

Edwin Verdurmen en Gijs Frencken
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e Nederlandse bouwsector
draait op volle toeren’, luidde de
openingszin van de uitnodiging
voor deze CASA-avond. Intussen
ligt nagenoeg alles stil door het recente
stikstofbesluit, dat boeren en bouwers
dwars zit. ‘Het is een majeur probleem
voor het land of je nu aan de kant van
de bouwers of de natuur zit’, constateert
stadsbouwmeester Gijs Frencken. En
we hebben er hier in Arnhem – dankzij
de fraaie landschappelijke ligging – dus
behoorlijk veel last van.
Stadsblokken-Meinerswijk staat hierdoor
on hold. ‘Er zou nu eindelijk het bestemmingsplan door de raad vastgesteld worden, maar dat is uitgesteld omdat er geen
zicht is op realisatie’, aldus landschapsarchitect Harro de Jong, die als ontwerper
en initiatiefnemer nauw betrokken is.
Volgens ontwikkelaar Roy Hasselerharm
van KWP proberen ze de boel op gang te
houden want ‘stilstand komt het project
niet ten goede’.
DUIVELS DILEMMA
Dat geldt voor meer projecten. Naast stikstof blijken de lange looptijd van projecten
in het algemeen en het fenomeen tender
in het bijzonder boosdoeners. De tender
voor de nieuwe torens bij het station, die
tussen de Parktoren en Pathé moeten
verrijzen, werd vier jaar terug uitgeschreven, toen de kantoormarkt ingezakt was.
Podium26, het winnende plan, moest
een ‘microstad’ worden met een mix van
wonen, werken en winkelen. Inmiddels
zijn de omstandigheden gewijzigd en is er
weer behoefte aan meer kantoren. Voor
de ontwikkelaar is dat aantrekkelijk, maar
‘je kunt de regels van het spel niet zomaar
tussentijds veranderen’, stelt Frencken.
Soortgelijks speelt bij De Melkfabriek, de
stedelijke woonwijk to be op het voormalige Coberco-terrein. Hier hebben gemeente
en ontwikkelaar een ‘stevige discussie
over de stedenbouwkundige opvatting’.
Met name parkeren is een heikel punt;
dit zou ondergronds worden opgelost,
maar dat bleek bij doorrekening te duur.
De gemeente houdt echter vast aan de
afgesproken norm. Frencken: ‘Arnhem
is populair, veel ontwikkelaars willen
hier bouwen en dat leidt tot opvallende
plannen. Het is een duivels dilemma, je
wil als ontwikkelaar een ambitieus plan
overleggen en moet tegelijkertijd alle
risico’s voldoende inschatten’. Het nadeel
van een tender is dat je niet in gesprek
bent met de ontwikkelaars en de ontwerpers, een ‘concurrentiegerichte dialoog’ is

Impressie IBIS Hotelcomplex Arnhem – Felix Claus Dick van Wageningen Architecten

‘Stilstand komt het
project niet ten goede’

beter. Veel intensiever voor de gemeente
en deelnemende partijen, maar je krijgt
er wel realistischer plannen door.

opgetrokken, en de recente renovatie
van het daartegenover gelegen volkswoningbouwblok aan de Kleine Oord.

BINNENSTAD & COEHOORN
Tussen droom en daad staan wetten
in de weg en praktische bezwaren’, zo
dichtte Elschot. Gelukkig ligt niet alles
stil. Coehoorn is volop in ontwikkeling
bleek uit het gesprek met stadsmaker
Paul de Bruin, die met Peter Groot het
initiatief nam om dit verloren gebied
in de luwte van centrum en station tot
creatieve biotoop te transformeren.
Het gebied zal door nieuwbouw en
stedenbouwkundige ingrepen enigszins
veranderen van aanzicht, maar het blijft
een gemengde, kleinschalige en vooral
bruisende wijk met Coehoornpark als
hart. De contouren hiervan worden wel
enigszins anders; door het toevoegen
van een bouwblok aan de singelwand
wordt het volgens landschapsarchitect
Daphne van der Wal (Le Far West) meer
een binnentuin. Zij is bezig om deze met
de toekomstige gebruikers samen vorm
te geven.
In de binnenstad wordt al druk gebouwd
en verbouwd. Architect Bastiaan Buurman (opZoom Architecten) presenteerde
als pars pro toto het ontwerp voor Transzoom, het nieuwe wooncomplex dat momenteel aan Trans en Nieuwstraat wordt

HOTEL STATIONSPLEIN
Eind augustus is bovendien bij het
station de eerste paal geslagen van
het nieuwe IBIS-hotel, waarmee ook de
zuidzijde van de Oude Stationsstraat
eindelijk wordt aangeheeld. Dit complex
is ontworpen door Felix Claus Dick van
Wageningen Architecten uit Amsterdam,
bekend van het Nationaal Historisch
Museum in Soesterberg en De Eekenhof in Enschede, een knipoog naar de
expressieve baksteenarchitectuur van
de Amsterdamse school. Het Arnhemse
hotel vertoont de nodige overeenkomsten met dit karakteristieke appartementencomplex, aldus Dick van Wageningen,
die een boeiende presentatie gaf van
het ontwerp. ‘Het heeft even geduurd
om alle ingrediënten bij elkaar te krijgen,
maar er wordt nu gebouwd’.
Tot slot bracht stadsdichter Jesse
Laport een vlammende ode aan Arnhem,
metropool dorp tussen droom en daad,
waar ‘trots met terugwerkende kracht’
tot collectieve eigenschap is verheven.
‘De kerk in de steigers, die pisbeek door
de stad, Focus veel te duur, dat station
kwam nooit meer af, maar zie ons nu
eens glunderen’…
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COUNTERWEIGHT
Make No Little Plans! Op
donderdag 21 november presenteerde CASA in het kader
van het jaarthema NUTOPIA de
lezing ‘Counterweight’ van Job
Floris (MONADNOCK). Voor een
zaal vol vakgenoten gaf Floris,
naast architect ook docent aan
verschillende architectuuropleidingen in binnen– en buitenland
en voormalig redacteur van
OASE, een bevlogen betoog over
architectuur als bouwkunst:
‘ruimtelijkheid, schoonheid en
verbeeldingskracht, daar gaat
het om’.

Festival a/d Werf 2010. Foto Monadnock
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T

he Architect’s Dream (1840) van
de Brits-Amerikaanse landschapsschilder Thomas Cole
toont een potpourri van monumentale bouwkunst uit vroeger eeuwen:
een gotische kathedraal, Helleense
tempels, een klassieke colonnade met
een tempietto erop, een aquaduct, een
Egyptisch tempelcomplex met karakteristieke papyruszuilen en last but not least
verrijst aan de einder ook nog eens een
piramide. Op de voorgrond ligt de architect uit de titel de verrichtingen van zijn
voorgangers te overpeinzen of misschien
droomt hij van nieuwe, evenzo grootste
plannen. Dit beeld illustreert volgens
Job Floris op een perfecte manier dat
architectuur allereerst een ideeënwereld
voorstaat: verbeeldingskracht, mogelijkheden, onvoorstelbare verbanden en
combinaties. Make No Little Plans luidt
niet voor niets de officieuze strijdkreet
van MONADNOCK, dat in 2006 door Job
Floris en Sandor Naus werd opgericht.
Zij vernoemden hun bureau naar het
type berg dat ontstaat na een langdurig
proces van erosie. Alleen het hardste
gesteente blijft over.
DRIE-EENHEID
Gebouwen vormen het harde materiaal
van de stad. Die lange levensduur van
architectuur maakt dat de architect
verder moet kijken dan vandaag. Job
Floris: ‘Er zijn allerlei urgenties waarover
wij architecten ons druk kunnen maken,
zoals een decennium geleden ‘sociale
cohesie’ en momenteel ‘duurzaamheid’.
Floris benadrukte dat hij deze zaken
helemaal niet wil relativeren, maar architectuur blijft naar zijn mening ‘te allen
tijde haar verantwoordelijkheid houden
om verbeeldingskracht, ruimtelijkheid
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en schoonheid te brengen’. Hij roept zijn
vakgenoten op die verantwoordelijkheid
te praktiseren: ‘Wij moeten verhalen
vertellen, architectuur is en blijft een culturele uiting. Ik krijg vaak sterk de indruk
dat architecten zich te veel laten afleiden
door tijdelijke fenomenen, hierdoor te
praktisch zijn en dit vergeten. Natuurlijk
is architectuur een eerste levensbehoefte: iedereen heeft recht op een goede
woon-, werk- en leefomgeving. Het dak
moet niet lekken, maar schoonheid is
ook een functie’. Architectuur moet meer
zijn dan een stapel stenen.
FOLLY NIEUW BERGEN
Hoe dit ideaal zich vertaalt in de (eigen)
praktijk liet Floris vervolgens zien aan
de hand van het veelzijdige oeuvre van
MONADNOCK, dat naast iconische
gebouwen tijdelijke installaties, tentoonstellingspaviljoens, meubels en
maquettes omvat. De focus lag op een
drietal projecten die in wezen staan voor
de drie-eenheid verbeeldingskracht,
ruimtelijkheid en schoonheid. Zo is het
Landmark in Nieuw Bergen voortgekomen uit de wens van de Limburgse
gemeente om deze naoorlogse new
town met zijn non-descripte centrum een
nieuwe identiteit te geven en ‘zichtbaarheid aan de horizon’. Uitgangspunt voor
het ontwerp waren talloze voorbeelden
uit de omgeving; van kerktorens tot
mijnschachten en de oude handels- of
waaggebouwtjes zoals die in veel oude
binnensteden staan. Het is een verfijnd
alzijdig bakstenen gebouwtje geworden
met subtiele decoratieve elementen en
twee meer abstracte torens; een folly
met horeca in de plint en een vergaderzaal, die geschiedenis en gemeenschap
uitdrukt. Floris: ‘We kwamen er tijdens

Job Floris

Landmark Nieuw Bergen. Foto Stijn Bollaert

‘Architectuur is en
blijft een culturele
uiting’

de bouw pas achter dat op het kerkhof
van Nieuw Bergen een fraaie torenruïne
staat en hopen dat ons landmark zo zal
eindigen’.
ATLAS- & LANDHUIS
Ruimtelijkheid is zonder meer van toepassing op het Atlashuis in Eindhoven

(2016). De particuliere opdrachtgevers
wilden een groot woonhuis en een grote
tuin, die gerealiseerd moesten worden op een vrij kleine vrije kavel voor
een klein budget. Door het pand een
kwartslag te draaien ten opzichte van
de straat ontstonden vrije vista’s op de
bosrand en dankzij het dakterras is er
een extra buitenruimte. De compacte
plattegrond wordt gecompenseerd door
de hoogte. Bijzonder is met name dat
de vloeren van de kamers verspringen
waardoor de ruimtebeleving enorm wordt
versterkt.
Floris: ‘Het is een fier gebouw geworden
met echo’s van oude architectuur’. Dat
geldt ook voor het Parkpaviljoen Het
Landhuis (2019) op De Hoge Veluwe, dat
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Floris tot slot presenteerde. ‘Een monumentale opdracht op gewijde grond’. Aan
dit multifunctionele entreegebouw, dat
naar ‘Amerikaans model’ middenin het
park staat, heeft MONADNOCK samen
met De Zwarte Hond zeven jaar gewerkt.
Het resultaat refereert onder meer aan
de landhuizen in de omgeving en wil net
als zij bewust geen natuur zijn, juist vanuit het contrast gaan cultuur en natuur
een relatie aan. Dankzij de abstracte
kroonluchters binnen zou je echter toch
zomaar het idee kunnen krijgen dat je
onder het bladerdek zit. Met het Parkpaviljoen heeft de achtertuin van Arnhem
zonder meer het mooiste pannenkoekenrestaurant van Nederland.
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CONTEXT
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UTOPOLIS

Hoe ziet Arnhem eruit
in 2050?

De verbeelding aan de macht!
Als afsluiting van het jaarthema
NUTOPIA presenteerde CASA op
dinsdag 10 december een nieuwe, utopische visie op de stad.
Hoe ziet Arnhem eruit in 2050
wanneer de bevolking is verdubbeld en al deze mensen onderdak zouden moeten krijgen in
de bestaande stad?

Cathelijne Bouwkamp
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n 2019 was het niet alleen honderd
jaar geleden dat het Bauhaus het
licht zag, precies zestig jaar geleden
vond in het Kröller-Müller Museum de
allerlaatste bijeenkomst plaats van het
CIAM. Het Congrès Internationaux d’Architecture Moderne, opgericht in 1928,
beheerste tot eind jaren vijftig het internationale debat over architectuur en stedenbouw. Het platform, dat voortkwam
uit het Bauhaus en de stroming van het
Nieuwe Bouwen, propageerde invloedrijke concepten als de ‘woning voor het
bestaansminimum’ en de ‘functionele
stad’, waarin wonen, werken en recreëren strikt gescheiden werden. Bestaande
steden dienden grondig heringericht
te worden om ze weer levensvatbaar
te maken en ruimte te bieden aan de
eisen van de moderne tijd. Onze eigen
tijd stelt weer andere eisen: urbanisatie, bevolkingsgroei, migratiestromen,
klimaatcrisis, energietransitie en voedselvoorziening vormen de grote opgaven
van de 21ste eeuw. Vandaar dat CASA
op zaterdag 9 november een ‘heidag’
organiseerde om à la het CIAM een nieuwe, inspirerende visie op de toekomstige stad te schetsen. Hoe ziet Arnhem
eruit in 2050? We vroegen het aan een
negental jonge ruimtelijk ontwerpers van
diverse Arnhemse bureaus en ontwerpopleidingen. Uitganspunt hierbij was een
verdubbeling van het aantal inwoners in
de bestaande stad te huisvesten met behoud van zoveel mogelijk van de huidige
kwaliteiten. Geen tabula rasa dus, maar
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slimme oplossingen met respect voor de
stad en haar bewoners.
ARNHEM 2050
De uitkomst is een revolutionaire reorganisatie van de stad. Exit de eengezinswoning; het bestaande vastgoed wordt
opgedeeld in kleine wooneenheden,
de bedbank heeft de toekomst. Deze
eenkamerappartementen kunnen eventueel worden uitgebreid met compacte
modulaire units. Wonen wordt meer
een dienst, net als Spotify, waarbij je
doorschuift al naar gelang je veranderende ruimtebehoefte en woonwensen.
Het leven vindt voornamelijk buitenshuis
plaats; zo wordt je eten bereid in collectieve keukens of elders genuttigd in een
van de vele restaurants of foodmarkten.
De stad is de huiskamer! De openbare ruimte krijgt een enorme impuls
doordat de privéauto de stad uit wordt
gefietst. Zo zijn er veel minder rijbanen
en parkeerplaatsen nodig, ruimte die
nu wel zinvol benut kan worden voor
eventuele nieuwbouw en vooral een
kwalitatief groene invulling. De parken
en het bosgebied ten noorden van de
stad blijven behouden als hoogwaardige
recreatieruimte, maar worden ook als
voedselbos ingezet. Klimaatadaptatie,
biodiversiteit en gezondheid vereisen
een radicale vergroening van de stad als
geheel. De Rijn zorgt als de halsslagader
van de stad voor energie, verkoeling én
verbinding. Want de stad wordt weliswaar
polycentrisch, het hart bevindt zich rond

Anneriek Simons en Geurt van Driesten

‘De bedbank heeft
de toekomst!’

de rivier met Stadsblokken als epicentrum. Zo worden Noord en Zuid eindelijk
een eenheid!
UTOPOLIS MANIFEST
Dat krijg je ervan als je millennials vraagt
om een inspirerend toekomstbeeld:
‘sharing is caring’ is het motto van die
generatie. Tegelijkertijd vertoont deze
visie op Arnhem in 2050 opvallende
overeenkomsten met het originele
‘Utopia’ van Thomas More. Op het
fictieve eiland dat de befaamde humanist beschreef is er immers geen eigen
bezit meer. Sindsdien geldt voor iedere
utopie: de droom van de een is een
dystopie voor de ander. Dat bleek ook uit
de reacties op het ‘manifest’ dat door
workshopdeelnemers Anneriek Simons
(landschapsarchitect) en Geurt van
Driesten (student aan de Academie voor
Bouwkunst) werd gepresenteerd. Voor de
één was het een feest van herkenning
of een inspirerende lange termijnvisie,
‘die het verder verkennen waard is’, de
ander miste een concrete uitwerking van
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de ideeën of kreeg een Stalinistische
samenleving voor ogen. Volgens wethouder Cathelijne Bouwkamp (Ruimtelijke Ordening) moeten er vanwege
het groeiende ruimtegebrek in de stad
keuzes gemaakt worden. Daartoe kunnen deze prikkelende ideeën tussen
realiteit en utopie als discussiestuk
worden ingezet. Zij ontving tot slot het
manifest in de vorm van een poster
voor boven haar bed(bank) om verder
op door te dromen. De verbeelding aan
de macht!
TOWER BAHWER!
Van het bombastisch abstracte Tower
Bahwer tot de ontroerende Koreaanse
animatie City; Utopia speelde ook de
hoofdrol in het allereerste Arnhemse
Architectuur & Animatiefilm Festival dat
CASA in samenwerking met Kloosterkino in de zomer tijdens Ruimtekoers
organiseerde. Voorafgaand aan de
presentatie van de workshop werd een
compacte reprise getoond met een
inleiding van Maarten van Gageldonk.
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Overige activiteiten

EXCURSIES: ALMERE & ACHTERHOEK
Aansluitend op het jaarthema NUTOPIA! – een zoektocht naar innovatie en idealisme in de hedendaagse
architectuur – voerde de dagexcursie op 21 juni naar
Almere. Want als er ergens wordt geëxperimenteerd in
de woningbouw dan is het daar! Onder leiding van ontdekkingsreiziger Hans Jungerius maakten we een grand
tour langs actuele projecten, gerealiseerde woonidealen
A PLACE TO EAT
en luchtkastelen. Op het programma stonden onder
Voorafgaand aan het programma ben je van harte welkom om een hapje
meer Almere Haven en Centrum,
het artificiële
kustlandmee te eten in restaurant
A Place to Eat. Verhalen
uit Arnhem-Zuid staan
aan de basis van de vegetarische gerechten die hier worden geserveerd.
schap van de nieuwe woonwijk
DUIN
en deen inmiddels
al geproduceerd.
Alle ingrediënten
zijn biologisch
zoveel mogelijk lokaal
roemruchte zelfbouwbouwwijk
Oosterwold.
Kunst- en cultuurfestival
Ruimtekoers strijkt van 3 t/m 7 juli neer in
de buitenruimte van de stad. Twee bijzondere locaties, aan de voet van
Naar aanleiding van de CASA-avond
in september over
de iconische John Frostbrug in Arnhem-Zuid, worden vijf dagen lang
getransformeerd tot bruisende ontmoetingsplekken. Hier geniet je van
de Wederombouw ging CASA
op vrijdag 27 september
heerlijk eten en drinken, kunst, theater, muziek, lezingen en workshops.
Ondertussen verken je samen met makers, publiek en bewoners nieuwe
naar de Achterhoek. Wederopbouwarchitectuur
is niet
ideeën, dromen en richtingen voor de stad van de toekomst.
het eerste waar je bij dit landelijk gebied aan denkt,
maar er is verrassend veel
onze
Wil jevan
meerbij
weten
overoosterburen
het programma ofte
een plekje reserveren in het restaurant?
vinden. Tijdens deze dubbele
regio-update
gingen we
Ga naar: www.ruimtekoers.nl
het erfgoed uit die periode live bekijken in Didam, Wehl,
Doetinchem en Bronckhorst met historicus Joanne te
Winkel van het Gelders Genootschap.
I LOVE YOU, RIETVELD
Voor alle liefhebbers van moderne architectuur, kunst
en vormgeving organiseerden CASA en Boekhandel
Hijman Ongerijmd op donderdag 14 februari de Arnhemse boekpresentatie van I Love You, Rietveld. Hoofdgast was journalist en historicus Jessica van Geel, de
Festival is een initiatief van Halfvol en werkt nauw samen met:
auteur van dit boek overRuimtekoers
de (geheime)
relatie tussen
architect-vormgever Gerrit Rietveld en Truus Schröder.
Zij werd geïnterviewd door Ivan Borghstijn. Daarnaast
droeg Arjan Vroom Dadaïstische liefdesgedichten voor
en werd er een CASA-quiz gespeeld over Rietveldarchitectuur in Arnhem en omgeving met als hoofdprijs
natuurlijk een gesigneerd exemplaar van het boek.
20X20!
Op donderdag 21 maart organiseerde CASA met OPA
en Studio Omstand de elfde editie van 20x20! In twintig
beelden maal twintig seconden namen elf ontwerpers,
kunstenaars en ruimtelijk vormgevers het publiek mee
in de resultaten van hun creatieve processen, hersenspinsels en uitspattingen. Ook deze 20x20! was weer
een te gekke potpourri: van speelse Hermès-etalages
en ludieke interventies tot ontdekkingsreizen op platgetreden terrein en hele landschappen in je achtertuin…
Met bijdragen van interdisciplinair ontwerper Pauline
Wiersema, het ontwerp-duo Visser & Meijwaard, tuinontwerper Joost Emmerik, beeldend kunstenaars Willem de
Haan, Monika Dahlberg, Cindy Bakker en Fenne Saedt,
productontwerper Joris de Groot, modeontwerper Barbara Langendijk en ontdekkingsreiziger Hans Jungerius.
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20X20

RUIMTEKOERS FESTIVAL &
ARCHITECTUURCENTRUM CASA PRESENTEREN:

WAAR ZIT JE
HOTSPOT?!

EEN SERIE TALKS ÉN EEN TOUR OVER HOE
GELUKKIG TE ZIJN IN DE OPENBARE RUIMTE

Ruimtekoers Festival

WAAR ZIT JE HOTSPOT?
Binnen Ruimtekoers Festival, dat van woensdag 3 tot
en met zondag 7 juli in Malburgen plaatsvond, organiseerde CASA onder het motto Waar zit je hotspot?, het
verdiepingsprogramma voor de nodige inhoud.
De openbare ruimte is de plek waar we elkaar ontmoeten. Daarmee is het een cruciaal onderdeel van de
stad; zonder dit bindmiddel zijn we een verzameling
individuen en groepjes op ons eigen eilandje. Wat
maakt echter dat een openbare ruimte geschikt is als
ontmoetingsplek? Tijdens Ruimtekoers Festival gingen
we op zoek naar die kwaliteiten en experimenteerden
we om kwaliteiten toe te voegen. In het programma, dat
CASA binnen Ruimtekoers organiseerde, onderzochten
we vanuit welke idealen de openbare ruimte van Arnhem Zuid is aangelegd. Hoe wordt die vandaag de dag
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gebruikt of juist vermeden? Wat is de rol van kunsten
of rituelen bij het activeren van de openbare ruimte
als ontmoetingsplek? Kunnen we de oorspronkelijke
idealen nieuw elan geven of is dat misschien niet eens
nodig?
Lezingen en een safari
Op woensdag 3 juli vond aansluitend op de opening van
het festival een interview plaats met filosoof Bas Heijne
over het onbehagen in de samenleving. Yosser Dekker
lichtte vervolgens de ambities van het Festival toe.
Op donderdag 4 juli hield beeldend kunstenaar Hans
van Houwelingen een lezing over de rol van kunst in de
openbare ruimte met aansluitend een discussie met
een aantal deelnemers: kunstenaar Yasser Ballemans,
ontwerper Dana Dijkgraaf en theatermaker Charlotte
Verhoef. Zaterdagmiddag 6 juli gaf historicus Henk
Wentink, auteur van Arnhem Zuid. Ontwikkeling van een
stadsdeel, een lezing over de duurzaamheid van de stedenbouwkundige idealen vanuit waar Arnhem Zuid ooit
gebouwd is. Op zondagochtend gingen Jordi Wolf van
Staatsbosbeheer en De Onkruideniers in gesprek met
het publiek over nieuwe rituelen in het (openbaar) groen
met een glansrol voor de paardenbloem. Misschien
liggen de kwaliteiten van Arnhem Zuid wel gewoon voor
het oprapen! Tot slot nam ontdekkingsreiziger Hans
Jungerius het publiek mee op een wandeltocht langs de
kwaliteiten van Arnhems miskende stadsdeel.
Arnhems Architectuur & Animatie Film Festival
Architectuur is van nature traag en grondgebonden,
maar tegelijkertijd het vehikel voor de verbeelding van
vooruitstrevende vergezichten. Veel verder dan ‘papieren architectuur’ zijn deze utopieën meestal niet
gekomen, toch geven zij een beeld van de ‘ideale stad’.
Dit vormde dan ook het thema van het allereerste Arnhemse Architectuur & Animatie Filmfestival, dat CASA
op vrijdag 5 juli in samenwerking met Kloosterkino organiseerde. Tijdens de afsluiting van het architectuurjaar
vond een compacte reprise plaats. Papieren architectuur in beweging: dat smaakte naar meer!

Filmstill uit de animatiefim ‘Tower Bahwer’ van Theodore Ushev
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ARNHEM, STADSPARADIJS VOOR DE HOMOLULU
Stadslucht maakt niet alleen vrij maar ook blij! Vermaak
vormt van oudsher een voorname aantrekkingskracht
van steden. Venetië en Vegas staan erom bekend maar
ook in Arnhem heeft de verpretparkisering allang toegeslagen. In het kader van Open Monumentendag 2019,
dat dit jaar ‘Monumentaal Vermaak’ als landelijk thema
had, gaf CASA’s huishistoricus Ton Schulte op zaterdag
14 september een lezing in Musis Sacrum over stad,
landschap en leisure in heden en verleden: van Feestaardvarken tot Musis Sacrum.
EEN GOED BOEK
Jaarlijks worden er in Arnhem bijzondere boeken gemaakt die opvallen vanwege hun vormgeving, fotografie, druk of inhoud. Architectuurcentrum CASA en OPA
organiseerden daarom op donderdag 12 december Een
Goed Boek 2019. Tijdens deze avond werden zeven
non-fictieboeken met een Arnhemse tintje gepresenteerd door de makers zelf. Het Duivelshuis in Arnhem:
Jeroen van de Werf/Karina Dimitriu, Toevluchtsoord:
Martin Wieldraaijer, Rijnwijk Mijn wijk: Erik van Cuyk,
Margot Wolters, Nederlandse & Duitse studenten vertellen over de Grens: STUKK Design, Wandelen buiten de
binnenstad van Arnhem: Bart van der Mark / Rob Wolfs,
Hovers’ Tractors: Floris Hovers, A Designer’s Material:
Pauline van Dongen / Catalogtree
ARNHEM KLIMAATBESTENDIG
In 2016 namen CASA en Le Far West Landschapsarchitectuur 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 ontstenen, te vergroenen en de bodem te verbeteren waardoor
regen beter wordt vastgehouden, overstromingen tijdens piekbuien verminderen en verdroging in de zomer
wordt tegengegaan. De gemeente Arnhem, de Waterschappen Rijn IJssel en Rivierenland, Natuurcentrum
Arnhem en platform Groen Arnhem sloten snel bij het
netwerk aan. Om te inspireren en aan te jagen organiseerde CASA in opdracht van het netwerk het afgelopen
jaar vijf Klimaatcafés:
Februari: De Temperatuur van de Stad
April: Meten is Weten
Juni: Stadsklimaat & Gezondheid
Oktober: Studentencafe (presentatie afstudeerplannen)
November: Klimaatcollege Florian Boer
JAARCAHIER 2018
Tijdens de opening van het architectuurjaar werd het
jaarcahier 2018 gepresenteerd. Hierin wordt inhoudelijk
verslag gedaan van het programma dat CASA in 2018
organiseerde in het kader van het jaarthema CASA
VISTA. Het jaarcahier 2018 verscheen in een beperkte
oplage van 20 exemplaren. De digitale versie is te lezen
op www.casa-arnhem.nl onder publicaties.

COLOFON
Teksten: Ton Schulte
Eindredactie: Projectbureau CASA
Ontwerp: Accu Grafisch Ontwerpers
Druk: Booxs
Oplage: 20
Fotoverantwoording (tenzij anders vermeld):
Masha Bakker: pagina: 3, 6-7, 22, 29
Rachelle Stoffels Fotografie: pagina 4-5, 8, 11, 18, 20-21, 25, 26-27
© 2020, CASA Jaarcahier 2019 is een uitgave van CASA, Centrum
voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem. Deze publicatie werd mede
mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de
Gemeente Arnhem. Met dank aan de (hoofd)sponsoren van CASA en
aan allen die aan deze uitgave hebben meegewerkt.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van CASA en de auteurs.
info@casa-arnhem.nl
www.casa-arnhem.nl

Subsidieverstrekkers

Hoofdsponsoren

Sponsoren
Aannemingsbedrijf Nico de Bondt B.V., AB Cleaning, BPD Ontwikkeling
BV, Buro SBH, Giesbers-Wijchen Bouw BV, Hendriks Bouw en Ontwikkeling, JCRARCHITECTEN, KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling, NEXIT
architecten, Nysingh advocaten-notarissen, opZoom architecten bv,
Raab Karcher, Rabobank Arnhem en Omstreken, Rebo Era Makelaars
Arnhem, Reinbouw Vastgoed BV, Strijbosch Thunnissen Makelaars,
veenenbos en bosch landschapsarchitecten, Walvoort Ontwikkelaars
B.V., Weusten Liedenbaum Architecten, Wiegerinck Architectuur Stedenbouw, Willemsen Makelaars.

