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De Heuvelinkprijs, de tweejaarlijkse Arnhemse architectuurprijs 
voor de beste nieuwbouw, 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 
vakjury- en een publieksprijs. Voorgaande winnaars waren onder 
meer Rozet (2014), Brasserie De Boerderij (2016), de Parkzaal Musis 
(2018) en Bartok (2020). De publieksprijs ging in die jaren naar 
bloemenkiosk De Stek (2014), Arnhem CS (2018), de Driekapper 
Vosdijk (2018) en Focus Filmtheater (2020). Voor deze twaalfde 
editie konden projecten worden voorgedragen die zijn opgeleverd 
in 2020 en 2021. De vakjury, bestaande uit architect en BNA-
voorzitter Jolijn Valk (Urban Echoes), journalist Mark Hendriks, 
onder meer hoofdredacteur van Blauwe Kamer, tijdschrift voor 
stedenbouw en landschapsarchitectuur, en architect en meervoudig 
winnaar van de Heuvelinkprijs Wilbert de Haan (NEXIT 
Architecten), heeft uit de nominaties een shortlist geselecteerd. 
Deze projecten zijn op 15 april bezocht en beoordeeld. 
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De finalisten voor de 

Heuvelinkprijs 2022 zijn 

(in alfabetische volgorde): 

Bosgebouw ontworpen door 

 Dyvik Kahlen Architects in 

opdracht van Schipper Bosch

Elderburen ontworpen door 

oostwest i.s.m. Van Wijnen 

Projectontwikkeling en Portaal 

in opdracht van Portaal

Hoogwegt ontworpen door 

Diederendirrix in opdracht van 

Hoogwegt Bracamonte

Techplaza ontworpen door Ector 

Hoogstad i.s.m. oostwest en DP6 

in opdracht van Stichting ROC 

RijnIJssel

Transzoom ontworpen door 

opZoom architecten in opdracht 

van Reinbouw BV   

Turfstraat ontworpen door 

 LEVS Architecten in opdracht 

van Stadswaarde 

Turfstraat 27 ontworpen door 

JCRARCHITECTEN in 

particuliere opdracht 
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Bosgebouw ontworpen 

door Dyvik Kahlen 

Architects in opdracht 

van Schipper Bosch
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Bosgebouw 

Landgoed Klingelbeek wordt momenteel 
getransformeerd tot een woonmilieu 
waarin natuur en architectuur moeten 
samengaan. Het Bosgebouw, dat in de 
eerste fase werd gerealiseerd, is hierin 
alvast op voorbeeldige wijze geslaagd. 
Dit appartementenblok van vier lagen is 
ingebed in zijn landschappelijke ligging 
en voegt zich naar zijn omgeving. De 
relatie tussen binnen en buiten is heel 
sterk. Vanuit de appartementen word 
je omringd door hoge bomen en zelfs 
de verdiepte parkeergarage biedt een 
panorama op het terrein en de Rijn. 
Het Bosgebouw zelf is met zijn lichte 
betonnen colonnades een moderne, 
minima listische vertaling van een 
klassiek alzijdig gebouw, waarbij de 
architect zich naar eigen zeggen heeft 
laten inspireren door de befaamde 
Villa Rotunda van Andrea Palladio. 
De glas   gevels en galerijen refereren 
eveneens aan de tuinarchitectuur van 
buitens en orange ries, zoals je die in 
Romantische landschapsparken vindt. 
De jury is vol lof over de architectuur, 
detaillering, uitvoering en afwerking van 
dit ‘sublieme gebouw’. Het klopt met 
wiskundige precisie tot in de kleinste 
details. Het terrein als geheel getuigt van 
de lange termijn  visie van de opdracht-
gever; de gebouwen worden collectief 
ingezet om de transitie naar duurzame 
energie te versnellen. Er is eigenlijk maar 
een kritische noot: door het omsloten 
karakter van het terrein is de maatschap-
pe lijke betekenis voor de stad beperkt. 
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Elderburen ontworpen 

door oostwest 

i.s.m. Van Wijnen 

Projectontwikkeling en 

Portaal in opdracht van 

Portaal

2
Elderburen 

Elderveld is een typische bloemkoolwijk 
waarvan er dertien in een dozijn zijn 
gebouwd. De architect constateerde dat 
de bestaande gezinswoningen in deze 
wijken ongeschikt zijn voor de oudere 
bewoners en dat alternatieven in de eigen 
buurt ontbreken – een zeer prangend 
vraagstuk gezien de crisis op de woning-
markt. Hij nam vervolgens het initiatief 
door een nieuw woonconcept te 
ontwik kelen speciaal voor deze doel-
groep. Het resultaat is een wooncomplex 
dat bestaat uit drie blokken met in totaal 
zeventig levensloopbestendige sociale 
huurappartementen. Het is zo ontwor-
pen dat ontmoeting en gemeenschapszin 
worden gestimuleerd; dankzij de vele 
zichtlijnen, de grote ramen in het 
trappen huis en ruime doorgangsroutes 
kunnen bewoners letterlijk en figuurlijk 
oog voor elkaar hebben. Het hart wordt 
gevormd door een groene binnenhof, die 
door de bewoners zelf wordt beheerd en 
onderhouden. Hieraan ligt ook de 
gezamenlijke ontmoetingsruimte, waar 
mensen echt iets voor elkaar betekenen. 
Elderburen is bovendien een aanjager 
voor een betere sociale structuur in de 
wijk. De jury is dan ook onder de indruk 
van de maatschappelijke meerwaarde 
van dit project, maar een stuk minder 
van de architectuur. Die blijft vrij 
standaard en legt daarmee, aldus de 
juryleden, een cruciale weeffout bloot; 
zij vinden het hoog tijd dat corporaties 
en ontwikkelaars weer ruimhartig 
investeren in de kwaliteit van sociale 
woningbouw met meer ruimte voor 
ontwerpkracht. 
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Hoogwegt ontworpen 

door Diederendirrix in 

opdracht van Hoogwegt 

Bracamonte

3
Hoogwegt 

Arnhem Centraal, het stadsvernieuwings-
project van en rond Arnhems belang rijkste 
OV-knooppunt, heeft een erg lange adem. 
Met de nieuwbouw van het hoofdkantoor 
van Hoogwegt is echter een belangrijke 
(zicht)locatie ingevuld. De driehoek tussen 
Amsterdamseweg, Bouricius- en Brantsen-
straat, beter bekend als het Tamboersbosje, 
lag na de sloop van het monumentale 
schooltje dat hier stond twee decennia 
braak. Diederendirrix ontwierp een 
even eens markant gebouw met een 
monumentale uitstraling. Dankzij het 
getrapte volume met zijn neggen en de 
verschillende zijdes voegt het zich ‘als een 
slijpsteen’ naar zijn context en vormt zo 
een stapsteen tussen het futuristische 
station en het historische Burgemeesters-
kwartier. Binnen wordt het lijnenspel 
doorgezet in fantastische door zichten naar 
buiten. De jury is positief over de keuze van 
de opdracht gever om zich in het centrum 
te vestigen – in plaats van een monotoon 
kantoren park – en zo bij te dragen aan de 
levendig heid en diversiteit van de stad.  
De ruimte lijke condities van de plek zijn 
heel goed opgepakt, maar de bakstenen 
planten bakken rondom de plint maken het 
gebouw wel wat afstandelijk. Waarom geen 
heggen zoals in de rest van de buurt? Meest 
opmerkelijk is dat de riante parkeer garage 
(tegenover het station nota bene!) meer 
entree heeft dan de eigenlijke hoofd ingang. 
Hopelijk komt deze voorziening in de 
toekomst ten goede aan de buurt.  
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Techplaza ontworpen door 

Ector Hoogstad i.s.m. 

oostwest en DP6 in 

opdracht van Stichting 

ROC RijnIJssel

4
Techplaza 

Het voormalig AKZO-terrein ondergaat de 
komende jaren een transformatie. Sterker nog: 
de toekomst is al begonnen. Onderdeel van 
deze herontwikkeling is de ENKA-Campus, 
het ‘kloppend hart’ van het ROC Rijn IJssel dat 
hier zijn stafdiensten en een groot aantal 
opleidingen inmiddels heeft geconcentreerd. 
Techplaza, dat onderdak biedt aan de 
opleidingen Techniek & ICT, is tegen een 
bestaand laboratorium gebouw aangebouwd, 
dat zorgvuldig is geïntegreerd in de nieuwbouw. 
Oud- en nieuwbouw functioneren als een 
geheel met een brede houten tribunetrap als 
centrale spil en ruggengraat. Deze ‘wokkel’, de 
(diagonale) zichtlijnen en vides verbinden de 
verschillende opleidingen, lesruimtes en 
werk plaatsen. Alles is gericht op synergie. 
De jury is onder de indruk van dit lichte 
school gebouw dat het onderwijs viert en 
zichtbaar maakt. Techplaza zet het praktijk-
onderwijs in de stad weer op de kaart en is 
bovenal een gebouw waar leerlingen trots op 
kunnen zijn. Wat dat betreft is het een gemiste 
kans dat er allemaal hekken zijn geplaatst, met 
name aan de Vosdijk, juist daar waar de werk-
plaats autotechniek letterlijk in de etalage wordt 
gezet. Je wil toch dat kinderen uit de buurt (als 
toekomstige leerlingen) hier hun neus tegen het 
glas drukken! Zonder hek zouden het gebouw 
en de campusfilosofie beter tot hun recht 
komen.  
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Transzoom ontworpen door 

opZoom architecten in 

opdracht van Reinbouw BV   

5
Transzoom

De zuidelijke binnenstad, gelegen tussen het 
historische hart en de Rijn, was decennialang een 
onderkomen stuk stad, dat was belast met een 
halfbakken erfenis uit de Wederopbouw en de tijd 
van de stadsvernieuwing. Voor die tijd was het 
overigens ook niet denderend. Toen lag in dit 
gebied een labyrint van sloppen en stegen. 
Kortom: alles leek hier gedoemd te mislukken. 
Dankzij de herinrichting van de afgelopen jaren 
heeft zich echter een succesvolle metamorfose 
voltrokken. Het geheel vernieuwde bouwblok 
tussen Rodenburgstraat, Turfstraat, Nieuwstraat 
en Trans vormt daarin – met de ‘oude’ Jansbeek als 
stedenbouwkundige drager – een belangrijke 
schakel. Onderdeel van dit stedelijke ensemble is 
Transzoom, dat bestaat uit negen gezinswoningen 
aan de Trans plus zes appartementen met daar-
onder een commerciële plint, die zijn georiën-
teerd op de Nieuwstraat. Het rode metselwerk van 
de gevels is geïnspireerd op de historische binnen-
stad en een knipoog naar de Wederopbouw uit de 
jaren vijftig. Transzoom wil bewust opgaan in het 
stedelijk weefsel; dit is zonder meer geslaagd aan 
de zijde van de Nieuwstraat, waar de gevel aansluit 
bij het woonblok aan de Turfstraat. Aan de Trans 
komt de beoogde variëteit tussen de verschillende 
stads woningen niet zo uit de verf.  De verhoogde 
terrassen aan de achterzijde, met lichtgaten waar 
bomen doorheen groeien, zijn een vondst. 
Hopelijk vormen zij de aanzet voor een verdere 
vergroening van het binnenterrein. 
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Turfstraat ontworpen 

door LEVS Architecten 

in opdracht van 

Stadswaarde 

6
Turfstraat

Bij de herinrichting van dit deel van de 
zuidelijke binnenstad vormt de vooroorlogse 
situatie het uitgangspunt, zodat dit gebied beter 
aansluit bij het historische hart. Het nadeel van 
het teruggrijpen op een bepaald tijdperk is dat 
daarmee andere periodes uit de (bouw)-
geschiedenis kunnen worden weggeveegd. 
De metamorfose slaat dan door in een extreme 
make-over waarbij er van het wezen weinig 
overblijft. Dat realiseerde de gemeente zich 
ook; bij de uitvraag voor deze plot was er zelfs 
sprake van het behoud van de bestaande gevel 
uit de Wederopbouw. 
Dit bleek niet haalbaar. Het nieuwe gebouw 
– bestaande uit achttien lichte appartemen ten 
boven een commerciële plint – refereert echter 
wel op verfijnde wijze aan zijn voor  ganger door 
de ritmische verticale geleding van de puien en 
de terugspringende uiteinden, die tevens de 
overgang vormen naar de buurbebouwing. 
De gevel, waarin de waterafvoer en detaillering 
van de witte banden op ingenieuze wijze is 
verwerkt, heeft al een soort patina en brengt rust 
aan het plein. De kwaliteit is doorgezet aan de 
achterkant en in het interieur. De houten 
postkasten en het zitbankje bij de lift; het klopt 
allemaal. Bijzonder zijn de vlaggen mast-
houders die speciaal zijn ontworpen als gift aan 
de bewoners, maar tegelijkertijd ook aan de 
stad: tegenover het pand staat het monument 
‘Mens tegen macht’, waar de Arnhemmers 
bijeen komen om te herden ken. Bij nationale 
feestdagen en herdenkingen wappert hier de 
Nederlandse driekleur in veelvoud. 
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Turfstraat 27 ontworpen door 

JCRARCHITECTEN in 

particuliere opdracht 

7
Turfstraat 27 

Turfstraat 27 is het derde genomineerde project 
in het bouwblok tussen Rodenburgstraat, 
Turfstraat, Nieuwstraat en Trans. Allereerst geeft 
de jury een pluim aan de gemeente. Het besluit 
om het blok op te knippen in verschillende 
projecten – met daarin volop ruimte voor 
particulier opdrachtgeverschap – is niet 
makkelijk geweest, maar het resultaat is zeer 
geslaagd dankzij de diversiteit die dat heeft 
opgeleverd. Dat geldt in het bijzonder voor de 
zelfbouwkavels aan de Rodenburgstraat en om 
de hoek aan de Turfstraat. Kers op de taart hier is 
Turfstraat 27 met zijn opvallende spiegelwand en 
verticale panoramavenster, dat zich door zijn 
asymmetrische opzet afzet tegen de opgelegde 
parcellering. Eigenzinnig is ook het interieur: 
een groot volume waarin forse multiplex 
meubels, die als kast, bedstee of ‘bubble’ dienen, 
de ruimte definiëren. Zij vormen een gebouw in 
het gebouw. Complimenten voor de 
meubelmaker, maar ook zeker voor de architect, 
die samen met veel aandacht en ambitie de 
avontuurlijke woonwensen van de bewoners 
bijzonder goed hebben vormgegeven. Het 
eindresultaat is verrassend, soms wat veel: het 
panoramavenster is een vondst, de spiegelwand 
werkt daarentegen nogal afstandelijk. De 
eigenzinnigheid maakt het juist ook een 
particulier project in de dubbele betekenis van 
het woord. Bovenal staat Turfstraat 27 voor 
gezinnen die in de stad hun woonwensen waar 
kunnen maken. 

N N

20 2220 22
v v

D DA A





42 43

Conclusie 

Tijdens het juryberaad bleek al snel dat er 
drie duidelijke favorieten waren: het 

Bosgebouw, Elderburen en het woonblok aan 
de Turfstraat. Deze drie woongebouwen zijn 
om uiteenlopende redenen uitzonderlijk, 
maar hebben ondanks hun verschillen ook 
een belangrijke overeenkomst: zij richten 
zich op oudere doelgroepen en voorzien 
zodoende in een belangrijke behoefte. Alle 
drie agenderen ze (on)bewust het belang van 
het toevoegen van kwalitatieve woningen 
voor ouderen om ze te verleiden om ook het 
nest te verlaten zodat deze gezinswoningen 
vrijkomen voor gezinnen en er meer 
doorstroming plaatsvindt in de woningmarkt. 
Bovendien raken ze daarbij aan de discussie 
over wat goede architectuur is of moet zijn. 
De drie criteria die voor de Heuvelinkprijs 
gehanteerd worden – architectonische 
kwaliteit, de relatie ontwerper-opdrachtgever 
en de impuls voor de stad – gaven uiteindelijk 
de doorslag en leidden tot een unanieme 
winnaar. 

Het Bosgebouw is puur architectuur. Dit is 
bouwkunst in de ware betekenis van het 

woord. Het eindresultaat is subliem. Een 
groot compliment aan de architect, 
landschapsarchitect en de opdrachtgever die 
hier samen zijn opgetrokken. Dit project is 
voorbeeld stellend waar een goede relatie 
tussen partijen toe in staat zijn, sterke 
architectuur verweven met landschap. Door 
zijn exclusieve setting heeft dit project echter 
minder toegevoegde waarde voor de stad dan 
de andere twee projecten.  
Elderburen is een eyeopener en hopelijk het 
startschot voor soortgelijke projecten: de 

maatschappelijke betekenis is hier enorm. Dit 
project legt bovendien feilloos bloot wat er mis 
is met ons systeem van sociale woningbouw. 
De (woon)politiek van de afgelopen decennia 
heeft de ooit zo fameuze Nederlandse volks-
woning bouw teruggesnoeid in architecto-
nische kwaliteit en verstrikt – of verstikt – in 
regelgeving. Ook hier een groot compliment 
aan de architect, die het initiatief nam en als 
verbinder optrad. De jury roept hem op om 
zich in het vervolg minder bescheiden op te 
stellen; de volkswoningbouw kan wel een 
nieuwe vaandeldrager gebruiken én meer 
schoonheid.

De architect van het fraaie, op de Weder-
opbouw geïnspireerde complex aan de 

Turfstraat heeft tot slot de ervaring en het lef 
om te strijden voor architectuur. Daarin 
hebben zij hun opdracht gever meegenomen. 
Bovendien hebben ze, aldus de jury, ‘heel goed 
geluisterd naar de stad, de schoonheid en de 
pijn’.  De jury is erg enthousiast over dit project 
dat niet alleen klopt op alle niveaus, maar 
bovenal de Wederopbouw viert en deze als het 
ware teruggeeft aan de stad.  

De jury stond voor een lastige opgave. Het 
Bos gebouw is hoogstaande architectuur in 

een zorgvuldig ontworpen context, Elderburen 
staat voor maatschappelijke waarde en sociale 
struc turen, de Turfstraat scoort op beide 
aspecten – zowel individueel en collectief 
alsook op kwaliteit. Het gebouw geeft niet 
alleen nieuw elan aan een cruciale plek in het 
hart van Arnhem: het is een monument voor 
de Wederopbouw.   

Turfstraat ontworpen door LEVS Architecten in opdracht van 

Stadswaarde is winnaar van de Heuvelinkprijs 2022. 
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