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Arnhem am Rhein
Arnhem gaat vrijwel al zijn gebieden aan de Rijn herstructureren, herbestemmen, ontwikkelen of herwaarderen; Rijnboog, Stadsblokken, Meinerswijk, Dijkzone Malburgen,
Cobercokwartier en Schuytgraaf. Met een beetje pech worden de meeste van deze gebieden als monoculturen ontwikkeld; een vinexwijk in de Betuwe, een stedelijke woonwijk
aan het water, een landelijke woonwijk in de natuur.
Het rivierengebied bij Arnhem is uniek en heeft een
sterk, eigen karakter. Het is een landschap van contrasten.
De lome, brede uiterwaarden van de Betuwe versus de steil
oprijzende stuwwal van het Veluwemassief. Het traag stromende water versus het snelverkeer over de stadsbruggen.
Het contrast tussen stad en landschap, cultuur en natuur,
silhouet en horizon.
Arnhem heeft een rijke geschiedenis aan de rivier. De
bodem in Schuytgraaf en Meinerswijk zit barstensvol historische herinneringen die soms duizenden jaren terugvoeren. Het meer recente verleden van de stad laat dampende
schepen zien langs de Rijnkades, hijskranen en havenarbeiders met balen vracht bij de Oude Haven, riviervisserij,
scheepswerven op Stadsblokken en steenfabrieken in Meinerswijk. Al deze herinneringen zijn ver weggestopt in
het geheugen van enkelen en in de stofvrije dozen van het
stadsarchief.
Wat heeft Arnhem vandaag de dag met zijn rivier?
Blijft de rol van het water beperkt tot een mooi uitzicht
vanuit het stadsappartement of liggen er kansen voor lokaal, creatief ondernemerschap, voor diversiteit en subculturen, voor mijmeren, dwalen en ontdekken.
De rivier vertelt zijn eigen verhaal. Hij schept en overspoelt, biedt kansen en staat toe. Vijftig ontwerpers, ondernemers, ontwikkelaars, beeldend kunstenaars en andere
creatieve geesten hebben goed geluisterd naar zowel de stad
als de rivier. Hun verhaal is opgetekend tijdens een boottocht
tussen Düsseldorf en Arnhem. Vandaar Arnhem am Rhein.
Edwin Verdurmen
Directeur CASA
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Een dagje
Düsseldorf
Het is zaterdag 7 oktober 2006, negen uur in de
ochtend. In Arnhem stappen vijftig mensen in een
bus. Ze zijn op weg naar Düsseldorf, een stad aan
de Rijn net als Arnhem. Wat zal deze selecte groep
genodigden daar te zien krijgen? Zullen er spontaan ideeën bij hen opborrelen voor de Arnhemse
Rijnoevers?
De bus vertrekt en Ton Hermanussen, projectleider rivierenzone bij de Dienst Stadsontwikkeling, vertelt kort over
de stand van zaken in Arnhem. Het Rijnboogplan ligt op
hoofdlijnen vast, voor het Cobercoterrein is een schetsplan
opgesteld, maar de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk
kunnen binnen de randvoorwaarden van Rijkswaterstaat
nog alle kanten op. Hier ligt de grootste uitdaging voor de
reizigers.
In Düsseldorf aangekomen rijdt de bus via een lange
tunnel, de belangrijkste ingreep van het Rijnoeverproject,
naar het Apollotheater. Dit gebouw, gelegen onder de Rheinkniebrücke, is eveneens een onderdeel van het Rijnoeverproject, dat werd ontworpen door bureau Fritschi, Stahl en
Baum. Benedikt Stahl legt persoonlijk uit hoe het plan tot
stand is gekomen. Uitgangspunt was dat de stad weer contact moest krijgen met de rivier en dat de kade de rust van
het almaar voortstromende water moest uitademen. De
stedenbouwkundige van de stad, Herr Erben laat met een
reeks historische plaatjes zien dat paard en wagen en flanerende dames in hoepelrokken langzamerhand plaats
moesten maken voor een achtbaansweg. Deze weg ligt inmiddels onder de grond en de kade is weer voor wandelaars
en voor mensen met ditmaal een stalen ros.
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Herr Erben laat met een reeks historische
plaatjes zien dat paard en wagen en flanerende dames in hoepelrokken langzamerhand plaats moesten maken voor een
achtbaansweg.
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Na een stevige lunch leiden lange, doorgaande lijnen
van golfjesbestrating en kunstig gekortwiekte platanen de
groep langs verschillende plekken. We passeren een ondergronds museum dat in aanbouw is, een semi-historisch
haventje en een plein met brede trap, dat weer in verbinding staat met een iets naar achteren gelegen plein, waar je
opeens in het hart van de Altstadt bent. Vooral het h
 aventje
intrigeert door de parallellen die kunnen worden getrokken met het Arnhemse Rijnboogplan. Op deze plek lag ooit
al een haven, maar de huidige haven staat nu niet meer in
verbinding met de Rijn en dat verpest het op zichzelf sympathieke idee. De plek oogt doods ondanks het feit dat er een
groot, houten schip ligt. Stahl vertelt dat er veel te weinig
mensen komen en dat de winkels die eraan liggen slecht
lopen. Les voor Arnhem is dat een haven succesvol kan zijn,
maar dat een goede uitwerking bepalend is. Een haven is
pas een haven als er ook boten in en uit varen.
Vervolgens rijdt de bus naar de zuidelijke oever. Net als
in Arnhem is deze kant groener en voornamelijk op wonen
gericht, maar er zijn ook verschillen. De groene uiterwaarden zijn open en smaller dan in Arnhem. Daardoor zie je de
bebouwing aan de overkant goed liggen waardoor er meer
contact is tussen de beide stadsdelen. Het uiterwaardengebied als park in gebruik. Er grazen schapen en eens per jaar
staat hier een enorme kermis.
We arriveren bij de Medienhafen, een voormalig industrieel havengebied aan de noordelijke oever dat wordt
omgevormd tot een modern stadsdeel met voornamelijk
kantoren in de mediabranche. Er staat onder andere een
imposant gebouwencomplex van de Amerikaanse architect
Frank Gehry. Over dit project krijgen we een uitgebreide
toelichting van een van de Duitse architecten die jarenlang
aan het project heeft meegewerkt. Een deel van de groep
vindt het na een tijdje welletjes en gaat sfeer opsnuiven
bij ‘Monkeys’, een schiereiland dat tijdelijk is ingericht als
stadsstrand met allerlei strandtenten. Het is er goed toeven.
Meerdere stemmen gaan op dat zo’n plek ook niet zou misstaan aan de Arnhemse zuidoever.
Verkwikt wandelt iedereen terug naar de plek waar de
boot ligt aangemeerd. De terugreis zal ongeveer zes uur
duren, wat genoeg gelegenheid moet geven om de indrukken te laten bezinken, een hapje te eten en natuurlijk om
een paar geweldige ideeën op papier te zetten. De vijf groepen krijgen elk een thema: wonen, werken, landschap en
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Les voor Arnhem is dat een haven best kan
werken, maar dat een goede uitwerking ervan het succes bepaalt. Een haven is pas een
haven als er ook boten in en uit varen.
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natuur, cultuur en recreatie. Elke groep bestaat uit deelnemers met verschillende achtergronden. Per groep zijn er
twee begeleiders, één persoon van casa en een externe ontwerper. Hoewel de hele rivierzone van Oosterbeek tot aan
Westervoort het onderwerp van de workshop is, concentreren de meesten zich vooral op de gebieden Stadsblokken en
Meinerswijk. De schetsrollen en stiften vliegen over tafel
en er is drank om de geesten losser te maken en koffie om
de aandacht erbij te houden. Rond een uur of tien worden
de resultaten gepresenteerd. De meest creatieve en verrassende plannen passeren de revue. Wat zo’n smeltkroes van
mensen niet kan opleveren!
Moe, maar tevreden meren we een uur later al weer aan
bij de Mandelabrug. Het was een interessante dag met als
resultaat niet de meest haalbare plannen, maar zeker wel
ideeën die prikkelen en aanzetten tot denken.

Annemieke Molster
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Een dagje
Arnhem
Graag denk ik terug aan mijn eerste bezoek aan
Arnhem op vrijdag 6 oktober 2006. Vroeg in de
avond kom ik met de trein vanuit Düsseldorf aan
in de stromende regen. Na een hartelijke ontvangst
op het architectenbureau van Edwin Verdurmen,
tonen Wim Korvinus en Annemieke Molster allerhande plattegronden en brochures met veel nieuwe
ideeën voor de stad. Daarna gaan we gezamenlijk
fietsend door het centrum van de stad.
Wat ik zie komt me bekend voor; smalle steegjes, achteraf
gelegen pleintjes en hofjes, als in een collage ontstaan,
waarin je het bruisende alledaagse leven van de stad voelt.
Brede straten en viaducten dwars door de stad. In onbruik
geraakte opritten en trappen. Creatief vormgegeven oppervlaktes als poging om verloren plekken weer terug te veroveren. Een indrukwekkende kerktoren. Winkelstraten met
winkels zoals ik ze in andere steden al vaker gezien heb.
Woonexperimenten uit de jaren zeventig. Nieuwe gebouwen die er bedoeld oud uitzien. Het grote marktplein als
één grote parkeerplaats, propvol met auto’s. De straat die
naar de Rijn voert waar de toekomstige haven aangelegd
zal w
 orden. Ik leer een nieuw Nederlands woord: ‘afgeknabbeld’. Er zou nog veel kunnen gebeuren in deze stad.
En waar is de rivier? Waar is hij te voelen? En waar reageren ze op elkaar, de stad en de stroom? Hoe leven de
bewoners van Arnhem en hun bezoekers met dit gegeven?
Ik denk terug aan Düsseldorf, aan onze opdracht om
daar de ‘Rheinufer’ nieuw vorm te geven. In 1991 hebben
mijn compagnon Niklaus Fritschi en ik de architectenprijsvraag voor deze opgave gewonnen en later heeft ons atelier
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En waar is de rivier? Waar is hij te voelen? En waar reageren ze op elkaar, de stad
en de stroom? Hoe leven de bewoners van
Arnhem en hun bezoekers met dit gegeven?

13

de opdracht gekregen het ontwerp uit te voeren. Ik denk
terug aan enorme hoeveelheden schetsen, en vele ideeën.
Wat je overal maken, bouwen en vormgeven kan om de stad
aan de oever mooier te maken. Paviljoens, bruggen, torens,
verhogingen, lichtinstallaties, galeries en cafés met veel glas.
Na veel uitproberen en verhelderende discussies ontdekten we een leitmotiv; de rust van de langzaam maar krachtig
voorbijglijdende stroom en het silhouet van de oude stad.
Beide hoofdthema’s waren al aanwezig.
Om die reden werd het doel van ons ontwerp een ingetogen en tijdloze ruimte te creëren, van waaruit de toekomstige bedrijvigheid van de stad zich zo levendig en veelzijdig
mogelijk zou kunnen ontwikkelen.
Slechts één lichtspoor, één lichtpunt en één lichtplein werden de nieuwe elementen in onze ontwerpen.
En natuurlijk de gelijkmatig gesnoeide platanenallee,
bekend als het oorspronkelijke, historische motief van de
oeverpromenade.
We konden toen nog niet vermoeden wat er op ons af
zou komen. Grote hoeveelheden vormgevingsopdrachten;
er was veel meer te ontwerpen dan wat we oorspronkelijk
gedacht hadden. Zo werden we gevraagd de inrit voor de
nieuwe Rheinufertunnel te tekenen, trapportalen in te passen, pleinen te ontwerpen, monumentale bouwelementen
te ensceneren, de grote ‘vrije trappen’ te plannen, bestrating
vast te leggen, nieuw plaveisel te bedenken, de bomenallee,
een voetgangersbrug met horecagelegenheden toegankelijk
bij hoog water, cafés langs de oude werven, de historische
peilklok te restaureren, speelplaatsen in te voegen, groene
recreatiegebieden toe te voegen. De belichting, de aangrenzende straten, de binnenhuisarchitectuur voor horeca, technische bouwwerken voor de ventilatietorens van de ondergrondse parkeergarage, nooduitgangen in de tunnels, een
bedrijfsgebouw voor de bewaking van de tunneltechniek;
dat alles moest ontworpen, gepland en gebouwd worden.
En de bouwtijd was kort. In 1995 werd de nieuwe
promenade ingewijd. Later volgde nog in 1997 het Apollo
Variété-theater onder de Rheinkniebrücke. En in de komen
de weken, dus vijftien jaar na ons prijsvraagontwerp, wordt
aan de Mannesmannufer (op de Rheinuferpromenade) een
nieuw museum voor moderne kunst (kit – Kunst im Tunnel) geopend in een onderaardse loze ruimte tussen de twee
tunnelbuizen.
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Het doel van ons ontwerp werd een ingetogen en tijdloze ruimte te creëren, van waaruit de toekomstige bedrijvigheid van de
stad zich zo levendig en veelzijdig mogelijk
zou kunnen ontwikkelen.
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Tijdens al deze gedeeltelijk zeer veeleisende taken was
steeds ons motto ruimtes voor een nieuw stadsleven te
laten ontstaan die de stad terugbrengen aan de rivier, aan
de stroom. Waar het mogelijk was hebben we geprobeerd
inhoudsloze vormen te vermijden. Het design is ondergeschikt, vergroeid, en werkt discreet op de achtergrond. Als
het goedgaat, werken de stroom en de stad samen naar een
eenheid.
Vandaag de dag zijn op sommige plekken de sporen van
het gebruik aan de promenade zichtbaar geworden. Af en
toe maken te veel commercie en tumult het daar te luidruchtig. Toch functioneert de Rheinuferpromenade nog
altijd heel goed. De inwoners van Düsseldorf en hun bezoekers hebben deze nieuwe oever al lang geleden in hun hart
gesloten en het is een van hun lievelingsplekken geworden.
De ook wel ‘Alter Hafen’ genoemde binnenhaven, een bekken boven een ondergrondse parkeergarage, was als project
al gestart, ver voordat wij de verbouwing begonnen van de
oever. De haven, waar een oude Nederlandse palingaak een
beetje verlaten voor zich uit schommelt, blijft echter een
zorgenkind. Het stadse leven wil hier maar niet doordringen en de aantrekkingskracht ontbreekt. Misschien ligt het
eraan dat het geen echte haven meer is, daar waar de boten
af- en aanmeren, waar vrachten verscheept worden, waar
dromen en verlangens beginnen...
Ik laat mijn gedachten teruggaan naar Arnhem. Ik
geloof dat de stad veel potentieel heeft. De mensen zijn hier
zeer vriendelijk, ze zijn open van hart en geest, zetten voor
hun gasten een lekker kopje koffie, en betrekken vooral ook
de jonge mensen bij hun plannen en ideeën voor de toekomst. Er heerst ‘Aufbruchstimmung’. In de ‘ideeënkeuken’
pruttelt, borrelt en sist het. Alles lijkt mogelijk. Het is spannend om hier te zijn, ik kom graag terug.
Waar voert de reis naartoe? Hoeveel zal er ‘afgeknabbeld’ worden? Zal eens het hert vanuit de Hoge Veluwe de
‘Mandelabrug’ gebruiken? Hoe dan ook: ik wens mijn
Arnhemse vrienden de herontdekking van hun rivier, nieuw
leven op hun pleinen (met minder auto’s), veel mogelijke
en onmogelijke ideeën en de vooruitziende blik het één van
het ander te onderscheiden.
Benedikt Stahl
vertaling: Judith M. Kleintjes
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De inwoners van Düsseldorf en hun bezoekers hebben deze nieuwe oever al lang geleden in hun hart gesloten en het is een van
hun lievelingsplekken geworden.
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Workshop Cultuur

Van Rheinkultur
naar Rijncultuur
ik draai een kleine revolutie af
ik draai een kleine mooie revolutie af
ik ben niet langer van land
ik ben weer water
ik draag schuimende koppen op mijn hoofd
ik draag schietende schimmen in mijn hoofd
op mijn rug rust een zeemeermin
op mijn rug rust de wind
de wind en de zeemeermin zingen
de schuimende koppen ruisen
de schietende schimmen vallen
ik draai een kleine mooie ritselende revolutie af
en ik val en ik ruis en ik zing
Lucebert
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Dynamisch landschap
De rivierranden en de uiterwaarden worden mede door de
Ruimte voor de Rivier-projecten steeds dynamischer. Water
erin, water eruit, nevengeulen, nat en dras en wisselende
seizoenen; dat alles maakt de randen van de rivier tot zones
met grootse dynamiek en mogelijkheden tot kweek en groei
van verschillende mengculturen.
In tegenstelling tot Rheinkultur die nog voor een zuivere cultuur staat waarbij geen ziektekiemen of andere
organismen aanwezig zijn, zodat een constante kwaliteit
van het bier kan worden gewaarborgd, bestaan de recent
ontdekte open mengculturen uit mengsels die de groei van
organismen stimuleren. Hierdoor kan een veel grotere diversiteit aan culturen ontstaan. Deze open mengcultuur is voor
ons een metafoor voor de nieuwe Rijncultuur.
Het rigide rood-groen-blauwdenken volstaat in dit dynamische landschap niet meer. Het gaat om alle kleuren van
de regenboog; om mengkleuren die leiden tot nieuwe programma’s, leefstijlen en culturen. Düsseldorf laat interessante mengculturen zien: een onder-de-brug-theater, een
havenstrand, een drijvende picknicplaats, een uiterwaardenkermisterrein en rivierrandlanglauf-kampioenschappen.
Welke houding nemen we aan ten opzichte van de
rivier? Ontkennen we hem en vluchten we weg? Of omhelzen we hem, trotseren en exploiteren we het water en het
zand? Dan wordt angst omgezet in verlangen! Welke houding neemt de gebruiker van Stadsblokken en Meinerswijk
aan ten opzichte van de rivier en tot welke culturele uitingen leidt dit?

Drie Cultuurkaarten
Drie kaarten proberen de mengculturen van Stadsblokken
en Meinerswijk te ontrafelen: de Bodemcultuur, de Leefcultuur en de Gebruikscultuur .
De Bodemcultuur beschrijft alle aanwezige culturele
artefacten in het gebied. Van de oude dijk, een houten hek
en de eendenkooi tot enge bosjes, een betonnen jungle en
een historische steenfabriek. Deze artefacten zijn deels toegankelijk en veelal slechts sluimerend aanwezig, als wortels
onder de grond.
De Leefcultuur beschrijft de bewoners van het gebied in
relatie tot de plek. Van de snelheid van het aan de stad gekoppelde Stadsblokken tot de slow motion van Meinerswijk.
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Iedere plek trekt leefstijlen aan: de discojongere, de recreatieve watersporter, de biokweker, de zelfgenoegzame rijke
en de postmaterialist.
De Gebruikscultuur beschrijft de mogelijke activiteiten in het gebied: de agrarische cultuur, de rollercoastercultuur, de feestcultuur, de experimentele cultuur en de
niet aan een plek gebonden dwaalcultuur. Het plan om de
Eldenseweg onder de grond te stoppen (weg - is - wegcultuur) maakt zelfs de weg vrij om Stadsblokken en Meinerswijk te verbinden.
Kweekvijver
Samen vormen de drie kaarten een kweekvijver en voedingsbodem voor het gebied waarin vele culturen kunnen
opbloeien: van uiterwaardenvilla’s tot gezinshuizenterpen,
van een modderobservatorium tot een rietwater roeivereniging, van een rijnvijver tot rivierkwekerijen, van seizoensgebonden hotelvoorzieningen tot amfibische kantoren, van
golfweiden tot knuffelboeren, van een rijnstrand tot een
groots uiterwaardenfestivalterrein.
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Experimenteercultuur
Flaneercultuur
Agrarische cultuur
Feestcultuur
Rollercoaster-cultuur
Weg - is - wegcultuur

Cultuur aan de Rijn: Bodemcultuur, Leefcultuur, Gebruikscultuur

Workshopbegeleiders
· Machiel Spaan, architect
· Ton Verstegen, publicist
Workshopdeelnemers
· Roos Giethoorn, grafisch
ontwerper
· Peter Koelewijn, architect
· Aukje Peters, ontwerper
· Sander Smoes, student Academie
van Bouwkunst
· Marjolein de Groen, beeldend
kunstenaar
· Mark Oonk, beeldend kunstenaar
· Kees Neven, student Larenstein
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‘Ik hou van uitroeptekens, niet van een beetje. Maak een
cultuurcluster en doe het dan goed. Dat kan in Rijnboog.
Stadsblokken-Meinerswijk is weer geschikt voor iets anders. Ga terug naar het moment dat Sonsbeek is aangelegd. Op zo’n kruispunt staan we nu ook. De Floriade was
wel een aardig idee, maar cultuur? Nee, dat ontstaat vanzelf wel als er een mooie plek is. Denk maar aan de Ronde
Weide in Sonsbeek.’
	Alex Kuhne, zakelijk directeur Theater Oostpool
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Workshop Natuur

Wildpark
Meinerswijk
Een les van de excursie naar Düsseldorf, onder leiding van
Benedikt Stahl, is: ‘Ontwerp niet als er geen vraag en/of
functie is.’
In de gebieden Meinerswijk en Stadsblokken hebben
steenfabrieken en een scheepswerf tot ongeveer 1980 de
dienst uitgemaakt. De enkele huizen aan De Praets dateren
nog uit de tijd dat er een voetveer lag op de plek waar nu
de Nelson Mandelabrug op de zuidelijke Rijnoever landt. Na
1980 is het gebied min of meer aan zijn lot overgelaten en
lijkt het langzaam te veranderen in een natuurgebied. Enkele woonboten, een kleine werf, een alternatieve boerderij en wat restanten van de steenfabrieken herinneren aan
meer stedelijke functies.
Ondertussen werden talloze plannen gemaakt, die na
zesentwintig jaren echter nog niets concreets hebben opgeleverd. De deelnemers van de workshop Natuur stellen dan
ook voor om tot 2032 (weer zesentwintig jaren verder) de
natuur als uitgangspunt te nemen voor de ontwikkeling van
de gebieden Stadsblokken en Meinerswijk. Want alleen de
natuur heeft zich in de voorafgaande jaren als enige functie in het gebied bewezen. Dit voorstel wordt vertaald in een
ambitieus ideaal; een Internationaal Wildpark Meinerswijk,
het Serengeti van Arnhem.
Na 2032 zal de stad Arnhem op natuurgebied een
enorme doorbraak beleven. Vanuit de Hoge Veluwe wordt
via het voormalige Sonsbeekpark een wildcorridor naar en
over de Rijn gemaakt, waarbij de Mandelabrug tot ecoduct
wordt verbouwd (de constructie is hier sterk genoeg voor).
Het Singelgebied wordt volledig groengebied, zodat roedels
herten hun eigen links- of rechtsaf hypothesen kunnen
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Natuur aan de Rijn

uitproberen. Nu al staan in de stad twee hertenbeelden
klaar om hun soortgenoten aan te kondigen.
Een andere les van Düsseldorf is dat het gebied zich
moet ontwikkelen vanuit de behoeften van de gebruikers.
Dat het in dit geval om herten gaat en niet om mensen,
wordt mede bevorderd door de overweldigende groei bij
de aanstaande verkiezingen van een nieuwe Partij voor de
Dieren.
Op het voormalige Stadsblokkenterrein evolueert het
wonen in woonboten langzaam maar zeker tot experimentele vormen van behuizing, die bij hoge waterstanden de
geuzennaam van onderwaterwoningen volledig waarmaken. Als uiterste darwinistische consequentie is het zelfs
voorstelbaar dat de toekomstige Arnhem-mens naast vele
andere aanpassingen gaandeweg kieuwen zal ontwikkelen
en als Fishman zal worden gecatalogiseerd.

Workshopbegeleiders
· Wim Korvinus, beeldend
kunstenaar
· Jeroen Bosch,
landschapsarchitect
Workshopdeelnemers
· Jeen Akkerman,
communicatieadviseur
· Johan Bloklan, architect
· Timo Cents, student Larenstein
· Tamara Rookus,
cultuurwetenschapper
· Viet Le, student Academie van
Bouwkunst
· Gerard van Ede, architect
· Dick van Hoff, productontwerper
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‘Je kunt hier de natuur voelen. Het water gaat omhoog
en omlaag. Je voelt de wind. Mensen uit noord komen
hiernaartoe als het stormt, gewoon voor het gevoel. (...)
	Het is hier niet zo netjes gemaakt. Kinderen kunnen
hier avontuurlijk spelen. Je kunt lekker rondstruinen.
Het zou wel goed zijn als hier meer mensen van zouden kunnen genieten. De strandjes zouden bijvoorbeeld beter toegankelijk gemaakt kunnen worden.’
	Petra Eikelkamp, bewoner woonboot in de haven van Coers
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Workshop Recreatie

Islandhoppen
in Arnhem
Oeverpolarisatie
Arnhem kent een onderscheid tussen de uiterwaardenoever aan de zuidzijde en de stedelijke oever aan de noordzijde. Het versterken van de toegankelijkheid en de kwaliteiten van beide oevertypen versterkt ook de relatie van de stad
met de rivier.
De landschappelijke zuidoever is een dynamisch
uiterwaardenpark met een informeel karakter dat wordt
gebruikt als wandel- en recreatiegebied, met Rijnstrandjes,
kleinschalige horeca (de niet te onderschatten pannenkoekhuiseconomie), een stadscamping annex evenemententerrein en een jachthaven met voorzieningen. Polder Meinerswijk, grenzend aan Stadsblokken, wordt een woest ecologisch binnenstedelijk natuureiland, bewoond door oerrunderen, bevers en ooievaars en slechts toegankelijk voor de
stadsbewoner als eilandbewoner.
De harde noordoever fungeert als urbane tegenhanger
met een breed scala aan recreatieve functies: van roeiverenigingen en brave zeeverkenners tot Erosboten met bijbehorende kadesnollen; en van trendy stadsstranden tot verzilvering van de vergrijzing; een passagiersterminal voor Zonnebloem- en Rijnreizen.
Het Paradijsplan: de opnieuw verbeterde formule
Nu de uit haar voegen barstende Korenmarkt steeds v erder
oprukt richting Rijnstraat lijkt de tijd rijp een serieuze
sprong te maken naar en over de rivier. Het havenidee van
De Sola Morales wordt letterlijk en figuurlijk negentig graden gedraaid. Introductie van de Water Weerdjes creëert het
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Party Paradijs, een horecaeiland tussen de bruggen.
Deze ontwikkelingen noodzaken het verplaatsen van de
culturele instellingen vanuit het Paradijsgebied naar Stadsblokken. Hierdoor wordt Stadsblokken het culturele hart
van Arnhem, een echte cultuurcampus met musea, theater, bibliotheek, en omgeven door een cultureel evenementenpark met Rijnstranden. Door de bebouwing van een deel
van het winterbed van de rivier zal de groene rivier noodgedwongen blauw kleuren en Stadsblokken transformeren tot
een treasure- en pleasure-island dat fungeert als een stepping-stone tussen noord en zuid.
(Bet)(h)aalbaarheid
Onder het motto “het moet ook betaald worden” wordt de
kop van Elderveld aan de Drielsedijk voorzien van stedelijke woontorens. Het zijn gestapelde dijkwoningen met
hun voeten in de uiterwaarden maar met de blik op het
Veluwemassief.

Workshopbegeleiders
· Florian Boer, stedenbouwkundige
· Peter Groot, architect
Workshopdeelnemers
· Linda Swaap, grafisch ontwerper
· Oscar Lourens, beeldend
kunstenaar
· José Meijer, student Larenstein
· Paul Poelmans,
landschapsarchitect
· Marije Weijers, student Academie van Bouwkunst
· Jan Waegemaekers,
projectontwikkelaar
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‘Geef ons een weiland en we bouwen een wereld.
Stadsblokken is echt fantastisch! Het is een toplocatie op loopafstand van het centrum en met een bijzondere geschiedenis. Er zijn leuke plekken, zoals onder
de bruggen en aan de strandjes. Dat vind je bij geen enkel ander dancefestival in het land.’
	Kim Lokers, projectleider bij Hagen Events
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Workshop Wonen

Twee verhalen,
twee visies
Het mocht niet meer baten. De begeleiders van de workshop
Wonen keken elkaar hulpeloos aan. Uit deze werkgroep
zou geen gezamenlijk voorstel komen. Er lagen twee visies
die onverenigbaar leken. Een bescheiden voorstel, waarbij
het gebied nauwelijks zou worden aangetast, en een experiment; bouwen op de dijken aan een groot meer.
De workshop ving aan met tegengestelde verhalen
van beide begeleiders. De projectontwikkelaar Phanos
zou slechts 1100 woningen met circa 30 hectare bouwterrein nodig hebben om tot een verantwoorde exploitatie te
komen. Voor het totale gebied van circa 200 hectare was dit
een kleinschalige en verantwoorde ingreep. De rest van het
gebied kon dan voor tal van recreatieve functies worden
gebruikt. Een combinatie van land- en waterrecreatie met
natuurontwikkeling zou een hoogwaardig gebied opleveren.
Dat hield natuurlijk in dat men op de hoge watervrije delen
van de uiterwaarden moest bouwen. Daarbij kan nog worden gekozen voor een geconcentreerde bebouwing op Stadsblokken of een bebouwing in kleine kernen, bijvoorbeeld
langs de Limes.
Het andere verhaal begon met de mededeling dat niet
iedereen bij Rijkswaterstaat blij was dat, bij wijze van experiment, in de uiterwaarden kon worden gebouwd. Het toelaten van bebouwing zou tot een oncontroleerbare situatie leiden en uiteindelijk tot verspreide bebouwing in het
hele gebied van de uiterwaarden. Terwijl iedereen weet dat
we die ruimte meer dan nodig hebben. Een goed alternatief
zou zijn het bebouwen van de verzwaarde en verbrede winterdijken. Dan ving men twee vliegen in één klap. Een

32

Natuur / Recreatie
Wonen
Wandelpromenade

DIJK VAN
EEN WONING

Wonen aan de Rijn

ideale woonomgeving met zicht op de rivier én stevige dijken, waaraan de bouwconstructies een belangrijke bijdrage
zouden leveren. De grond voor de dijken kon worden verkregen door het afgraven van de uiterwaarden, waarbij tevens
het stroombed van de rivier zou worden vergroot.
De brainstorm die volgde, anticipeerde op beide mogelijkheden. Na een selectie van enkele kernbegrippen zag het
ernaar uit dat een gezamenlijk voorstel kon worden opgesteld. Maar de groep had zich al gesplitst op basis van beide
verhalen. Een mengvorm van beide visies bleek niet mogelijk. Gelukkig maar.

Workshopdeelnemers
· Michiel den Ruijter,
landschapsarchitect
· Jean Paul Kerstens, architect
Workshopdeelnemers
· Evelien de Mey, student
Larenstein
· Frank Donders,
projectontwikkelaar
· Floris Schoonderbeek,
productontwerper
· Sandra Schuit,
landschapsarchitect
· Rob Sweere, beeldend kunstenaar
· Bob Zanders, student Academie
van Bouwkunst
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‘Het zou best leuk zijn om hier eens hoog water mee te maken, maar ik denk niet dat dat de plannen tegenhoudt. Het
is logisch als je al wilt gaan bouwen in dit gebied, je dat dan
doet op het terrein van de oude steenfabriek. (...)
Vroeger schijnt hier eens een kermis of circus in het weiland te hebben gestaan. Als er weer eens een circus zou komen, zou ik dat best leuk vinden. Of er kan bijvoorbeeld een
schaatsbaan komen, of een stadscamping.’
	René Jansen, bewoner woongroep Karakter
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Workshop Werken

Over natte landbouw en zware
recreatie
Deze workshopgroep heeft zichzelf de vraag gesteld hoe
de Rijn gereactiveerd kan worden als een logische structuur voor nieuwe ontwikkelingen. Met andere woorden: hoe
kunnen nieuwe identiteiten in het gebied ontstaan vanuit
bestaande kwaliteiten en hoe kunnen deze vormgeven aan
nieuwe ambities voor de stad? Belangrijk uitgangspunt voor
de workshopgroep was dat de nieuwe identiteiten ‘sterk’ of
‘zwak’ kunnen zijn, maar niet koste wat kost ‘leuk’ hoeven
te zijn.
In het gebied Meinerswijk liggen vooral kansen voor de
nieuwe streekeigen ‘natte landbouw’. Entrepreneurs met
producten als rivierkreeft, waterkers, rijst en paling, kunnen vergunning krijgen om in het gebied amfibische boerenbedrijven te gaan exploiteren op de zich voortdurend
verschuivende grens van nat en droog. Het inrichten van
zogenaamde proeverijen voor de klanten maakt deel uit van
de exploitatievergunning. Om op de actuele trends in de
zorg in te spelen worden er ook natte-zorgboerderijen, ofwel
NaZoBo’s, ingericht. Op het terrein van de voormalige steenfabriek komt een nieuw-folkloristische handelsbeurs voor
de nieuwe streekproducten.
Eén keer per jaar wordt de stuw in de Rijn gesloten en
viert het gebied de Arnhemse Hoogwaterdagen. Meinerswijk wordt volgens de-functionalistische principes ingericht zodat er ook amfibische woningen toegestaan zijn tussen de natte boerderijen. De Hoogwaterdagen zijn tevens
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het moment waarop de nieuwe natte-woonclaims worden
vergeven. Amfibische woningen worden op posities tussen
de boerderijen gemanoeuvreerd om bij het weer openen
van de stuw hun nieuwe woonplek in te nemen. Voor het
produceren van de woningen en drijvende bedrijfsgebouwen wordt op het terrein van de voormalige scheepswerf
de Eerste Arnhemse Woondok Maatschappij opgericht.
Het hele Stadsblokkengebied zal worden ingenomen door
productiehallen, toeleveringsbedrijven, materiaalproductie en woningen voor de medewerkers: als een drijvende
showroom. De amfibische woningen worden niet alleen
aan Meinerswijk geleverd maar vinden via de Waal, Rijn
en IJssel hun weg door het hele land. Het is denkbaar dat
er over een paar jaar zelfs in de Markerwaard Arnhemse
woningen zullen worden afgemeerd. Op de Arnhemse
Hogeschool wordt een speciale faculteit voor Amfibisch
Wonen opgericht waar naast ontwerp, hergebruik en productie ook het specialisme ‘autarkie’ zal worden gedoceerd.
De Groene Rivier wordt uitgegraven ten behoeve van
de waterberging, waarbij gepoogd wordt om tegen betaling ook waterbergingsopgaven van andere gebieden te
faciliteren. De opwaardering van Malburgen zal op een
teleurstelling uitlopen, zodat er aan de zuidkant van het
gebied sprake zal blijven van lage-lonenwijken waarin
veel behoefte aan laagbetaalde arbeid is. In de weer blauw
geworden Groene Rivier kunnen aan de dijk daarom drijvende sweatshops worden afgemeerd voor de productie
van zowel Haute Couture als ook prêt-à-porter. Hiermee
creëert Arnhem, naast de ontwerpopleiding, presentatie
en verkoop, nu ook kansen voor de productie van mode, en
neemt daarmee het door haar zo gekoesterde imago van
Modestad eindelijk serieus.
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In het gebied De Kleefsche Waard wordt de campagne
‘De zware industrie als kans!’ opgestart. Op deze locatie
mag zich nieuwe zware industrie vestigen op strikte voorwaarde dat er vierentwintig uur per dag koelwater van hoge
temperatuur wordt geproduceerd. Met dit koelwater wordt
het havenbassin van dit gebied verwarmd, waardoor er een
unieke vestigingslocatie voor ‘zware recreatie’ ontstaat. Als
een ware pionier van de zware recreatie zal als eerste de
drugsboot van onder de John Frostbrug hiernaartoe worden
gesleept om als Dopedok het gebied te openen. Er is hier onder meer ruimte voor een Gokdok en een Neukdok en voor
alle vormen van zware recreatie van de toekomst die we nu
nog niet kennen.
In de aangename watertemperaturen kunnen de
nieuwe streekeigen tropische vissoorten welig gaan tieren,
en de nieuwe Arnhemmer komt er tot rust op zijn eigen
zware-recreatiestrand.

38

ARNHEMSE
HOOGWATER
DAGEN

ZWARE
RECREATIE
STRAND
LAGE LONEN
WIJKEN

ZWARE
INDUSTRIE
ALS KANS

Werken aan de Rijn

Workshopbegeleiders
· Hans Venhuizen,
conceptontwikkelaar
· Addy de Boer, architect
Workshopdeelnemers
· Mieke Gresnigt, beeldend
kunstenaar
· Hans Jungerius, beeldend
kunstenaar
· Theo Reesink,
landschapsarchitect
· Hanz Smolenaers, student
Larenstein
· Cor Tiemens, student Academie
van Bouwkunst
· Arco Zweistra, architect
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‘De huidige weilanden vind ik erg fraai. Het is altijd groen
en het houdt het zicht op de polder open. Die openheid is
een belangrijke kwaliteit in dit landschap. (...)
Bovendien vind ik mijn koeien mooier dan die oerrunderen met al die klitten in hun haar. Mensen houden ook
van koeien. Als ze naast de weg staan, stappen fietsers af
om naar ze te kijken. Zonder koeien wordt het hier minder leuk.’
	Erik Wijers, de laatste boer van Meinerswijk
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Wachten
Bij alle verschillen vertonen de plannen uit de vijf workshops een opmerkelijke eensgezindheid in toon en habitus.
Het is de toon van de ironie, de kynische rede en de overdrijving. Maar laten we niet de fout maken dit geluid niet
serieus te nemen.
Arnhem wacht al jaren op het beloofde land van Stadsblokken. Men wacht tot er iemand komt met een plan: de
overheid, een ontwikkelaar. Maar misschien is de halte wel
opgeheven en is de verlosser het volk vergeten. Van lieverlee
gaat men elkaar bij het wachten verwennen. Men doet spelletjes en workshops. Dat schept vermaak en doodt de tijd.
Maar gaandeweg kunnen we daarin ook de contouren ontwaren van een nieuwe praktijk.
The usual approach to Arnheim was by the river. The visitor passed between shores of a tranquil and domestic beauty, on
which grazed innumerable sheep, their white fleeces spotting the vivid green of rolling meadows. (Edgar Allan Poe: The domain of
Arnheim)
Het gezelschap toog naar Düsseldorf om te zien hoe de
kwaliteit van de relatie – tussen stad en rivier – met succes
werd verbeterd. Maar op het workship terug naar Arnhem
stortte men zich onmiddellijk op de overkant; Stadsblokken. Men wil de planners van de stad blijkbaar geen alternatief plan brengen voor Rijnboog, maar een ander soort planning. En daar leent Stadsblokken zich voor. Als je goed kijkt
zie je dat het gebied al boordevol zit met aanwijzingen.
Het wonen wijst er naar amfibisch wonen. De recreatie
wijst naar strandrecreatie en pleziervaart. Het werk wijst
naar de werkplaats, het dok en de werf. Het beton wijst
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Wat is toch de aardigheid
van levenslang op Iemand wachten
Die telkens tot zijn spijt verhinderd is?
Gerard Reve

naar manifestatie, feest en buitenplaats. En de natuur – de
intense relatie van water en land – wijst naar cultuur van de
kweek en de teelt, als een open mengcultuur.
Ruimte voor de rivier is relatie met de rivier. De stroom,
die nog in kracht zal toenemen, moet niet de kans krijgen
haastig te passeren. Hij moet aan de praat worden gehouden en worden afgeleid, omgeleid, uitgedaagd, getemd en
gevleid.
Met gemak wordt hier in praktijk gebracht wat aan de
overkant het gewicht heeft van een Plan. Breng het tot zinken en overal stijgen luchtbellen op, kleine werelden van
verwenning. Waarom jaren wachten op een paradijs terwijl
het hier spelenderwijs opkomt? Het enige reëel bestaande
paradijs is immers dat van de constructie en van het maken.
Stadsblokken is een bijna leegte, maar de sporen van een
gebruik en van de getijden maken het ook tot een gebied
vol aanwijzingen. Hier word je uitgenodigd te dwalen, al is
het op andermans terrein. Want het gebied behoort tot minstens drie domeinen, die van eigendom, overheid en waterstaat. Stadsblokken is de plaats van de tactieken, niet van de
strategie. Tactieken zijn vormen van maken, verborgen en
verspreid over gebieden die worden gedomineerd door productiesystemen, zoals televisie, stedenbouw en commercie.
Deze systemen dringen aan op duidelijke rollen: van kijker,
gebruiker en consument. Tactieken produceren dwaaltrajecten van miskende producenten zoals Michel de Certeau
zegt: ‘... dichters van hun eigen handelen, zwijgzame ontdekkers van hun eigen paden in de jungle van de functionalistische rationaliteit.’
Ton Verstegen
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