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Voorwoord

professionals uit verschillende vakdisciplines bij elkaar 
te brengen en gezamenlijke betrokkenheid bij de ontwik
keling van Nijmegen te stimuleren.
In 2017 onderzoekt het ACN de stad vanuit de  fascinatie 
voor de snelle ontwikkelingen. Het onderscheidende 
 vermogen van de bestaande en nieuwe identiteit staan 
hierbij centraal.

In dit jaarverslag kijken we terug op een bijzonder jaar, 
met veel experiment en nieuwe geluiden. We hebben veel 
mensen gehoord en gesproken rondom actuele thema’s en 
hebben met het placemakingproject BouwLab Nijmegen 
een actieve rol gespeeld in het Rivierpark. Dit deden we 
met nieuwe partners, een bestaand en nieuw netwerk en 
met betrokken vrienden, donateurs, sponsoren en vrijwilli
gers. We verhuisden naar een nieuwe centrale en zichtbare 
locatie in de stad en ontwikkelden een nieuwe huisstijl.
Het afgelopen jaar heb ik getracht om de ambities uit het 
transitiejaar te vertalen naar aansprekende activiteiten 
en tegelijkertijd de organisatie op te bouwen. Dit wordt 
gezien, het Architectuurcentrum Nijmegen is voor steeds 
meer Nijmegenaren een begrip.

Pepijn Sluiter,
directeur ACN

2016 was een goed jaar voor het Architectuurcentrum 
Nijmegen. Na het transitiejaar 2015, waarin een gedreven 
groep professionals en vrijwilligers zich hard  maakte voor 
een nieuwe koers, is het Architectuurcentrum weer het 
volwaardige platform voor het debat over de  Nijmeegse 
ruimtelijke ontwikkeling en architectuur. Afgelopen jaar 
is niet alleen met architecten, steden bouwers,  bouwers 
en beleidsmakers gesproken, maar is het  netwerk 
uitgebreid met inwoners, landschapsarchitecten, 
ontwik kelaars, juristen, bankiers, makelaars, notarissen, 
ont werpers, studenten en professoren. Dit maakt het 
mogelijk om onverwachte dwarsverbanden te leggen en 
thema’s vanuit uiteenlopende perspectieven te bekijken. 

Het Architectuurcentrum is daarmee een professionele 
netwerkorganisatie met een betrokken Stichtingsbestuur, 
het Projectbureau, de Denktank en de Ambassadeurs van 
de Bouwkamer. Het centrum organiseert uiteenlopende 
activiteiten: rondleidingen, architectuurdocumen taire 
avonden, workshops, excursies, de Architectuurprijs 
Nijmegen, de maandelijkse Bouwkamerbijeenkomsten 
en Specialavonden met lezingen, debat en bouwplaats
bezoeken over actuele onderwerpen. Dit aan de hand van 
een centraal jaarthema.   

Nijmegen ontwikkelt zich in hoog tempo van stad aan de 
Waal naar een stad die de Waal omarmt. De rivier heeft 
een bypass gekregen en daarmee is de stad een eiland 
rijker. In de Waalsprong worden woningen gebouwd voor 
duizenden nieuwe Nijmegenaren. Aan de oevers van het 
voormalige industriegebied Waalfront worden compacte 
stedelijke woningbouwprogramma’s uitgevoerd. Er is weer 
geld om grote ambities te realiseren na een periode van 
kleinschalige particuliere woningbouw en ontwikkelingen 
van onderaf. Het ACN volgt de ontwikkelingen op de voet 
en inspireert de stad met alternatieven en opbouwende 
kritiek. Het afgelopen jaar stond in het teken van de ont
wikkelingen aan de rivier tijdens onze special Riverscapes 
en de veranderende opvattingen over wonen in de special 
Het Nieuwe Wonen. Hierin lag de nadruk op alternatieve 
vormen van stedelijke ontwikkeling aan de noordelijke 
oevers en op nieuwe woonvormen als Tiny Housing. Ook 
werd de Bouwkamer Nijmegen opgericht met als doel om 
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Nijmegen moet opnieuw leren zich tot haar rivier te 
 verhouden. Want de Nijmegenaar weet wel dat je vanaf de 
Waalkade naar de overkant kan staren, dat je over de dijk 
kunt fietsen en dat je op een Waalstrand kunt pootjebaden. 
Maar wonen, werken en leven aan de rivier, hoe moet dat 
eigenlijk? Wat kan de rivier opleveren voor de toekomstige 
bewoners? Hoe slecht je – ruimtelijk en visueel – een dijk? 
In special Riverscapes gingen we op zoek naar de moge
lijkheden en kansen die de rivier de stad te beiden heeft. 

 SPECIAL 
Riverscapes

Iconisch is het beeld van Nijmegen als stad die 
uittorent boven de rivier. Eeuwenlang was de 
Waal de absolute noordgrens. Inmiddels is de 
stad een Spiegelwaal (zoals de nieuwe nevengeul 
is gedoopt), een eiland en vier bruggen rijker. 
Van stad met één Noordkade naar stad met vier 
oevers en met de Waal in het centrum van de 
stad. Het internationaal unieke waterveiligheids
project is lokaal, nationaal en internationaal op 
de kaart gezet.

JAARVERSLAG 2016 



5

 
Nijmegen omarmt de Waal 
Op 20 januari werd in een uitverkochte Lindenberg de 
film ‘Nijmegen omarmt de Waal’ vertoond, aangevuld met 
een lezing over Slow Urbanism onder leiding van Paul van 
Hontem. De film liet zien welke ontwikkelingen de laatste 
jaren hebben plaatsgevonden aan beide kanten van de 
rivier.  
 
Het Architectuurcentrum werkte hiervoor samen met 
de GMG Mediagroep. Aansluitend was er een paneldis
cussie met verantwoordelijken van de gemeente en de 
projectgroep Ruimte voor de Waal: Bert Velthuis (wet
houder Wonen en Stedelijke Ontwikkeling), Mathieu 
Schouten (landschapsarchitect gemeente Nijmegen), 
Eric  Luiten (Rijksadviseur Landschap en Water), Walter 
Hamers (bestuursvoorzitter woningbouwcorporatie Talis), 
Arie  Willem Bijl (strategisch adviseur), Rob Jaspers (jour
nalist) en Paul Mathieu (gebiedsontwikkelaar gemeen
te  Nijmegen). Een levendig gesprek over de behaalde 
 resultaten in de Waalsprong, over de beoogde ruimtelijke 
kwaliteit en over hoe de factoren tijd en tijdelijkheid de 
kwaliteit en het rendement positief kunnen beïnvloeden.

 

NatLab Winterschool 
Tegenwoordig uit veel van het ruimtelijk beleid zich in 
vormen van organische gebiedsontwikkeling. Gebieds
ontwikkeling volgens het concept van de ‘spontane 
stad’ is een geleidelijke vorm van ontwikkelen zonder 
een vooraf bepaald eindpunt en einddoel, waarbij de 
eind gebruiker en kleinschalige initiatieven een centrale 

rol hebben. Daarbij wordt de kracht van het bestaande 
gebied benut en is er veel aandacht voor flexibiliteit 
om snel en adequaat te kunnen reageren op kansen die 
 voorbij komen.

Op 26 februari ondersteunde het Architectuurcentrum 
 Nijmegen in het kader van de “Winterschool” een onder
zoek van Masterstudenten Planologie  (RU). Doelstelling 
van de opdracht was een ontwikkelplan voor de Waalhaven 
en omgeving, de Lentse Kade en VeurLent (stadseiland) 
voor de komende 20 jaar. De plannen werden beoordeeld 
door een deskundige jury: Sandra Stoffels (programma
manager gebiedsontwikkeling gemeente Nijmegen), 
 Sander KleinObbink (stedenbouwkundige Nieuw Blauw 
en intendant Riverscapes) Koen Vrielink (projectleider 
 stichting Lentekracht) en Pepijn Sluiter (directeur ACN).

De plannen waren geïnspireerd op historische thema’s 
maar tegelijkertijd vooruitstrevend en innovatief. Een 
 drijvend huis, dijkwoningen en op de oostzijde van het 
 eiland een multifunctionele uitkijktoren als baken in de 
rivier. De jury beoordeelde de gebiedsstrategie voor de 
Lentse Warande als beste plan; een alternatief voor het 
 woningbouwprogramma aan de Dijkzone van het Rivier
park. De zone werd door de studenten gezien als onder
deel van het park. Zij versterkten de latent aan wezige 
behoefte aan leisure functies en zetten in op sport en 
recreatie, stadslandbouw en horeca. Voor het promo
ten van een gezonde leefstijl werd de nadruk gelegd op 
de  landelijke elementen van de plek, de boomgaarden, 
het open veld, het dorpse karakter van de bebouwing. 
 Recreatief gebruik werd gefaciliteerd aan de rand van het 



JAARVERSLAG 2016 

6

elegante overspanningen van insitu beton, Ney Poulissen 
ontwierp de Promenadebrug naar het stadseiland en De 
Oversteek, Nijmeegs derde brug over de rivier en NEXT 
 Architects ontwierp de Zaligebrug, een looppad als soepe
le curve over de Spiegelwaal. 

Landschapsarchitect van de gemeente Nijmegen  Mathieu 
Schouten vertelde dat de Verlengde Waalbrug werd 
 ontworpen vanaf de onderkant. Het idee: de brug is het 
residu van een grondlichaam nadat het wassende water de 
grond heeft uitgehold en de pijlers overblijven als natuur
lijke dragers. Dit is uitgewerkt in de gepolijste onderzijde 
van gekromde vlakken die het water weerspiegelen en de 
 pijlers slanker laat ogen. De hoogte van de  water standen 
is van de pijlers af te lezen in horizontale lijnen. Deze 
 worden weer doorkruist door het gegraveerde lijnenspel 
die het verloop van parelende waterdruppels verbeeldt.
 
De Promenadebrug of Lentloper werd op het laatste 
 moment gedraaid om op de as van de Stevenskerk te 
komen. Voor deze rank vormgegeven brug is  tweederde 
minder materiaal gebruikt dan voorzien, een staaltje 
ingenieurskunst gecombineerd met creatieve souplesse. 
De pijlers, volgens de architecten ‘slank als meisjesbenen’, 
dragen het dubbele dek op paddenstoelvormige kapitelen. 
De brugdekken scheiden snel van langzaamverkeer, zonne

Rivierpark als onderdeel van een nieuw stedelijke woon
landschap. Dit werd gekoppeld aan een financiële onder
bouwing en procesontwerp en een nauwe samenwerking 
tussen publieke, private en particuliere partijen.
Het Architectuurcentrum was medeorganisator van de 
gebiedsschouw, het betrekken van de gemeente Nijmegen 
en het samenstellen van de jury.  

 

Promenade des Clochards 
Op vrijdagmiddag 27 mei, net voor de start van onze 
 Promenade, een wandeltocht met hapjes, streekwijn 
en verdieping, brak de zon door, schitterde in het water 
en spiegelde zich in het gladde beton van Nijmeegs 
 nieuwste bruggen. 

Na een inleiding over de Groesbeekse wijnvelden door de 
bevlogen Freek Verhoeven van wijnhoeve De Colonjes, 
liepen toehoorders en experts met elkaar van brug naar 
brug. Vier nieuwe bruggen zijn de kroon op het werk dat 
is verzet om de Waal de ruimte te geven. Het fantastische 
nieuwe Rivierpark dat tussen Noord en Zuid ligt strekt 
zich uit in de Waalbocht tussen Ooij en Waalfront. Voor de 
bruggen zijn drie architectenbureaus verantwoordelijk: 
Zwarts Jansma tekende voor de Verlengde Waalbrug, de 

 
 

‘De pijlers, ‘slank  
als meisjes benen’,  
dragen het dubbele  
dek op padden stoel
vormige kapitelen’

Zaligebrug
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zonder dilataties in het brugdek. De bogen werden tijdens 
de bouw met staal onder spanning gehouden om de spat
kracht op te kunnen vangen. Maar een brug uit één stuk 
onder invloed van warmte moet kunnen bewegen. Daarom 
bedachten de ingenieurs om de thermische vervorming op 
te vangen in de hoogte: de bogen bollen op en zakken in 
afhankelijk van de temperatuur. 

Nog een combinatie van technisch en creatief vernuft: 
doordat de brug een kromme lijn volgt en er maar één mal 
gebruikt word voor de bouw van de gewelven, ontstaat bij 
de binnenhoeken een overmaat aan constructiemateriaal. 
Deze wordt ingezet ten behoeve van de balkons die als 
glooiende uitstulpingen karakter geven aan de ‘wanden’. 
Het idee  van de architect is de brug onderdeel te laten 
zijn van de stad: evenementen vinden plaats onder de 
overkapping en passanten flaneren over het dek. 

Na een warme namiddag, lekkere hapjes en toch wel wat 
glazen wijn, waren we nieuwe inzichten en nog meer waar
dering voor de bruggen rijker. Onze gasten leerden elkaar 
kennen en de vraag die restte was: wanneer is de volgende 
Promenade? 

stoelen luieren op de schuine zijden. Vorm en functie zijn 
hier perfect geïntegreerd. Perfect? Door een bouwfout met 
een omgedraaide bekistingsplaat wordt de betonnen spie
gel aan de onderzijde even gebroken. Perfecte imperfectie 
die de brug nog meer charme geeft.

De Zaligebrug van NEXT Architects is meer een landschap
pelijke inpassing van een route over het water dan een 
brug tussen twee overzijden, aldus architect Michel 
 Schreinemachers. De brug slingert als een natuurlijk loop
pad en golft op en neer. Met de hoogteverschillen is ook 
hier de waterstand inzichtelijk gemaakt, het is zelfs  
het centrale thema. Een droge opgang bij laag water 
verandert in een spannende route over stepping stones als 
het water stijgt. En gemiddeld één keer per jaar is de brug 
door hoog water helemaal niet bereikbaar en steekt alleen 
het dek boven het water uit. Een surreëel beeld. Deze 
brug,  geïnspireerd op oosterse voetpaden over het water, 
werd als bouwpakket opgebouwd uit prefab onderdelen 
en stond bij de bouwers dan ook snel bekend als de IKEA
brug. 
 
Tenslotte De Oversteek. Sander Roesink, afdelingshoofd 
procesbeheersing bij bouwer Max Bögl, vertelt dat de ar
chitect de aannemer voor de uitdaging stelde om de aan
eengeschakelde bogen als één brugdeel te bouwen, dus 

Promenadebrug
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Ideeënpresentatie Wonen aan de Waal 
In opdracht van het ACN doet ‘Nieuw Blauw Stedenbouw 
en Landschap’ ontwerpend onderzoek naar de steden
bouwkundige mogelijkheden rond de noordelijke dijk
zone. Zij bieden geen oplossingen, wel denkrichtingen en 
zoeken referenties die leiden tot het gemeenschappelijk 
inzicht van kansen voor de creatie van en uniek leefmilieu 
aan de nieuwe stadskade van Lent.  
 
Op 13 september presenteerde Nieuw Blauw het resul
taat van dit beeldverhaal aan de stad, stakeholders, het 
stadsbestuur en de gemeenteraad in een openbare sessie 
op het BouwLab. Centrale vraagstelling van de avond is: 
hoe wordt Nijmegen een stad die de rivier vol overgave 
omarmt? 
Na de crisis mag er weer gebouwd gaan worden. Er zijn 
cijfers genoeg over de bouw van honderden woningen per 
jaar in Vinex wijk de Waalsprong. En één van de gebieden 
die hiervoor aangewezen wordt is de Lentse Warande, 
 Nijmeegs stedelijkst vormgegeven noordelijke kade aan  
de Spiegelwaal. 
De Lentse Warande is geïnspireerd op de rivieroever van 
Orleans. Maar Lent is geen Orleans; hier ontbreekt een ste

 

Thuis aan het Water 
Op zaterdag 18 juni vond tijdens de Dag van de Archi
tectuur op BouwLab Nijmegen de workshop ‘Thuis aan 
het Water’ plaats. Dit in het teken van de ontwikkelingen 
naar een nieuw stedelijk front aan de Lentse Warande 
met een woonfunctie als uiteindelijke bestemming.

Onder begeleiding van architect Wim Kol (WPP Kol 
 Architecten) en stedenbouwkundige Sander Klein Obbink 
(NieuwBlauw stedenbouw en landschap) werden de jonge 
bezoekers uitgedaagd om hun eigen ideale woning te ont
werpen en deze met behulp van verschillende maquette
materialen en schetsrol op schaal uit te werken. Ook de 
begeleiders konden niet van de schuimsnijder afblijven 
en dat resulteerde aan het eind van de dag in een nieuw 
miniatuurdorp aan de kade: zeer uiteenlopende woningen 
die soms in de dijk verzonken werden, op de dijk lagen 
of over de dijk heen keken. Felice (13), een middelbare 
 scholiere die graag architect wil worden, was de hele 
middag aan het modelleren. Zij werkte haar woning ook uit 
met plattegronden, doorsnede en perspectief. Het resul
taat verbeeldde haar ideale woning.

Dag van de Architectuur – BouwLab Nijmegen



9

 Warande biedt en speel in op de nieuwe situatie. Dit 
 betekent ook dat je naar andere invullingen en functies 
dan woningbouw moet kijken. 

Naar aanleiding van de presentatie ontstaat het beeld dat 
er een keuze gemaakt moet worden tussen deze steden
bouwkundige varianten. Maar ondanks dat een heldere 
keuze vaak de voorkeur heeft boven de het op z’n beloop 
laten van plannen voor stadsuitbreiding is dat niet het 
geval. De vraag die opkomt bij stedenbouwkundige van de 
gemeente Nijmegen Paul Goedknegt, is of er überhaupt 
voldoende factoren zijn die van Nijmegen Noord een 
stedelijke omgeving kunnen maken. Dit is een voorwaarde 
om het daarna te hebben over de vorm van de stad en 
de woonmilieus aan de dijk. De opgave is dus in eerste 
 instantie om te onderzoeken of er ruimte is voor onder
nemers, publieke functies en andere doelgroepen dan 
bewoners die de stad haar stedelijkheid verlenen.  

delijk achterland aldus Klein Obbink. Nog een opva llende 
conclusie uit de vergelijking met andere rivier steden als 
Antwerpen, Parijs en Maastricht: er zijn voldoende brug
gen, maar de afstand tussen noord en zuid blijft in ver
houding groot. De ervaring van een rivier die door een 
stad stroomt is een ervaring die alleen mogelijk wordt als 
er ook aan de noordkant een grote mate van stedelijkheid 
is. 

Met deze constateringen in het achterhoofd presenteert 
Klein Obbink drie ontwikkelingsconcepten:

1. Nijmegen kan de oorspronkelijke ambitie doorzetten 
en zich aan de noordkant van de Waal duidelijk als stad 
profileren door hogere woontorens aan de dijk te zetten 
die samen een herkenbaar stedelijk waterfront vormen. 
Deze stedelijkheid gaat ten koste van het tuindersdorp 
Lent.  

2. De oever biedt de mogelijkheid om de entree van de 
stad met één duidelijk landmark te benadrukken. Deze 
landmark heeft een publieke functie. Een icoon als 
incubator in een dijkpark met voornamelijk sociaal 
culturele functies. 

3. Wonen aan de dijk wordt markant, met de dijk als basis 
voor lagere woonblokken. De achtergelegen Lentse 
woningbouw wordt gerespecteerd en de overgang in 
bebouwingstype en hoogteverschil tussen bestaand en 
nieuw verloopt geleidelijk in een getrapt (woon)land
schap. 

NieuwBlauw pleit voor een consistente denklijn. Sla 
als  gemeente een eigen pad in en kijk niet teveel naar 
de  wensen van ontwikkelaars. Benut de kansen die de 

 
 

‘Sla als gemeente een  
eigen pad in en kijk niet  
teveel naar de wensen  
van ontwikkelaars’
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betrokken bij de plannen, kunnen zij blijven wonen in ‘hun’ 
landschap. Beheerders kunnen alvast woningen aan kopen 
die aan de dijk worden aangeboden om gedwongen 
 uitzetting te voorkomen of de gewonnen grond beter op 
locatie verwerken. 

Blokland wijst op een andere ontwikkeling: het verschuiven 
van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van dijken 
naar verschillende overheden, ten koste van het gebruik. 
Vroeger kon de boer, die net achter de dijk zijn land had, 
via de scheepvaart zijn producten vervoeren. Hij was van 
de dijk afhankelijk en had belang bij het onderhouden en 
tijdig signaleren van verzwakkingen van de dijk. Deze taak 
van dijkbewaking ligt inmiddels geheel bij een ‘stapeling 
van overheden’ die uit bezorgdheid elke activiteit zo ver 
mogelijk van de dijken weghouden.

en alternatief voor deze ontwikkeling is het neerleggen 
van de verantwoordelijkheid van het gebruik van de dijk 
bij een zogenaamd ‘dijkschap’. Zo’n dijkschap, met daarin 
 betrokken bewoners en ondernemers aan de dijk, neemt 
de verantwoordelijkheid voor gebruik van een dijkvlak 
terwijl het waterschap de controle houdt over de water
veiligheid. De dijken hebben volgens Blokland de potentie 

Stadmaken van onderaf, de gemeente gaat er een prijs
vraag voor uitschrijven om de stadmakers te vinden.  
Of dat lukt? De toekomst zal het uitwijzen. 

 

Presentatie ‘De Adaptieve Dijk’ 
Anders dan aan de harde kades van de zuidoevers, is 
het rivierenlandschap kenmerkend voor de identiteit 
van Nijmegen Noord. Dit landschap is door de eeuwen 
heen dynamisch, maar ontwikkelt zich zo langzaam dat 
het tegelijkertijd een stabiel gegeven is voor meerdere 
generaties. Toch wordt er met de plannen aan de dijken 
omgegaan alsof het normale projectontwikkeling betreft: 
projecten moeten vooral snel worden opgeleverd.  
Michel Schreinemachers (NEXT Architects) en Johan 
Blokland (opZoom architecten) laten zien hoe we in 
Nederland met onze dijken omgaan, wat daar op aan 
te merken valt en welke kansen er liggen tijdens de 
 ideeënpresentatie Wonen aan de Waal.

Volgens Schreinemachers zou je de planning van een 
dijkverhoging of teruglegging moeten zien als een con
tinu proces. Als bewoners in een vroeg stadium worden 

Ontwikkeling dijklandschap (NEXT Architects)
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om weer geliefde en actieve plekken te worden in het 
Rivierenlandschap. Met hun pleidooi voor een inclusiever 
gebruik van de dijken in het gebied, worden het aanwezige 
publiek en stedenbouwkundigen van de gemeente Nijme
gen aangespoord om de kansen die zich hier voordoen 
beter te benutten. Een stuk van de dijk in gebruik geven 
aan bewoners en ondernemers, daar moet animo voor zijn, 
ook in Nijmegen. 

Volksdijk (opZoom architecten)

 
 

‘De dijken hebben de  
potentie om weer  
geliefde en actieve  
plekken te worden in het  
Rivierenlandschap’
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Welke antwoorden hebben architectuur en ontwerp 
hierop? Wat betekent betaalbaar bouwen/wonen voor de 
gebouwde omgeving? Wat is er nodig voor een  gezonde 
rehabilitatie van de bestaande woningvoorraad. Wat 
zijn er voor bottomup initiatieven voor wonen en welke 
 instrumenten kan de overheid inzetten? 

Aan de hand van uiteenlopende deelactiviteiten maakt 
het Architectuurcentrum Nijmegen de genoemde thema’s 
beleefbaar en bespreekbaar. 

De crisis heeft het denken over wonen op zijn kop 
gezet. Geijkte wooncarrières staan onder water, 
de liberaliseringsgrens lijkt een glazen plafond, 
wonen en zorg zijn losgekoppeld, betaalbaar 
 wonen was nog nooit zo duur en tot overmaat 
van ramp enteren vluchtelingen de woningvoor
raad of kapen hipsters de autochtone woonwijk. 

 SPECIAL 
Het Nieuwe  
Wonen
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Het Architectuurcentrum Nijmegen en stichting  Fabrikaat 
initieerden een proefveld voor deze woningen aan de 
gloednieuwe Lentse Kade. Door dit project te  realiseren 
op een prominente plek aan de Spiegelwaal droeg 
het  bovendien bĳ aan placemaking van het gebied: 
 markante, experimentele huisjes en objecten maakten 
de  belevingsmogelĳkheden tastbaar. Door de proeftuin 
werd een platform geboden voor uitwisseling van ideeën, 
kennisdeling en inspiratie voor mensen die mee wilden 
denken en bouwen aan een duurzame en prettige leef
omgeving.

Het project sloot thematisch aan bĳ de uitwerking van 
de Woonvisie van de gemeente Nijmegen (betaalbaar 
en  flexibel bouwen) en liet de breedte zien van wat er 
 momenteel aan initiatieven op het gebied van Tiny Houses 
en alternatieve woonvormen is, waarbĳ zowel bottomup 
bouwers als innovatieve ontwikkelaars een plek kregen. 
Als onderdeel van het proefveld hebben we gezocht naar 
manieren om BouwLab zo duurzaam en zelfvoorzienend 
mogelijk te laten functioneren. Door samen te werken met 
MIR, 100% ZONNIG en de ontwikkelaars van de Watertoren 
voorzagen we in onze eigen energie en watervoorziening. 
In het minidorp kon je ook blijven overnachten, de  Solid 
Family, de Afrikawoning, het Waterlandhuisje en de 
‘Single’ Tiny House waren via Airbnb te boeken voor een 
unieke ervaring van ruimte en locatie. Onze beheerders 
zorgden voor een uitgebreid ontbijt met uitzicht over de 
Spiegelwaal.

Naast het publieksprogramma was BouwLab elke don
derdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend 
voor  publiek. Onze vrijwilligers gaven rondleidingen en 
 informatie, in de dome van MIR kon je bij Het Theez(a)akje 
wat drinken en alle objecten waren open ter bezichtiging.  
Naast het uitgebreide publieksprogramma, was Bouw

 
 

‘BouwLab bood ons de  
kans om een breder publiek 
te  interesseren’

BouwLab Nijmegen  
28 maart t/m 23 september 2016  
Actieve betrokkenheid van burgers, crosssectorale 
samenwerking, kennisverdieping en innovatie zijn nodig 
om daadwerkelijk betaalbare en leefbare plekken te 
realiseren. Een hele generatie jonge woonconsumenten 
zet de tering naar de nering en droomt over wonen XS. 
Tiny Houses: betaalbaar, klein, maar fijn. Vaak met een 
aanstekelĳke dosis cocreatie en zelfwerkzaamheid. Ook 
creatieve ontwikkelaars en architecten laten zich niet 
onbetuigd en zo ontstonden bĳvoorbeeld de Porta Palace 
en Heijmans One. 
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Objecten 
 
MIR – Alphons ter Avest 
Dé eyecatcher van BouwLab. De hele periode vond in 
dit mobiele expeditiestation van kunstenaar Alphons ter 
Avest een groot deel van het publieksprogramma plaats. 
Uit geklapt bestaat de constructie uit een 20ft container, 
een kas en een dome. MIR wekt met zonnepanelen en een 
windmolen zelf stroom op, zodat het overal ter wereld 
onafhankelijk kan staan. Je kunt in MIR wonen en ver
blijven, daarnaast functioneert het station als werkplaats, 
laboratorium, onderzoeksstation, ontmoetingsplek en 
expositieruimte.

MIR biedt hiermee een vrijplaats voor experimenten, waar 
kunstenaars de gelegenheid krijgen werk te maken waarin 
techniek, wetenschap en beeldende kunst samenkomen, 
gekoppeld aan een specifieke locatie. Op BouwLab werden 
in de dome filmavonden, workshops en exposities gehou
den en dronken mensen op de dagen dat we open waren 

Lab elke donderdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur 
 geopend. Onze vrijwilligers gaven rondleidingen en infor
matie, in de dome van MIR kon je bij Het Theez(a)akje wat 
drinken en alle objecten waren open ter bezichtiging. Op 
aanvraag hebben het ACN en Fabrikaat rondleidingen en 
workshops verzorgd. MIR heeft tevens gefungeerd als ont
moetingsplek en presentatieruimte voor andere partijen 
met een aan het BouwLab gerelateerde doelstelling.  

Om de actualiteit tastbaar te maken, ideeën uit te wisselen, 
te inspireren en nieuwe belangstellenden te leren kennen 
is het BouwLab zeer waardevol geweest. BouwLab bood 
ons de kans om een breder publiek te interesseren voor 
architectuur, (steden)bouwkunde en ruimtelijke ontwikke
lingen in Nijmegen. Ook een gevolg van de samenwerking 
met Fabrikaat dat inzet op placemaking en kunstzinnige 
woon en leefvormen en daarmee een ander publiek aan
spreekt. Gemiddeld brachten tussen de 20 en 200 mensen 
per dag een bezoek. Daarnaast hebben we de locatie aan 
de Lentse Warande goed leren kennen. De problematiek 
van het bouwen op de grens van een stedelijke kade en 
een landelijk achterland drong zich daarbij op. 
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de traditionele bouwkunst van de Zaanstreek en vernoemd 
naar Waterland; het veenweidegbied vlak boven Amster
dam.  

Het Waterlandhuisje is een complete geïsoleerde woning, 
met woonkamer, keuken, badkamer en slaapzolder. Het 
staat op wielen en kan gemakkelijk verplaatst worden.  
De lage kosten, de minieme milieubelasting en de grote 
flexibiliteit maken Waterlandhuisje bovendien geschikt 
voor diverse locaties. Een Hollandse variant binnen de  
‘tiny house movement’.

‘Single’ Tiny House – Mill Home 
Een luchtdicht en energiezuinig Tiny House gemaakt van 
naadloos in elkaar passende sandwichpanelen. Architect 
is Auke de Vor, die het huisje bedacht in opdracht van Mill 
Panel uit Mill. De ‘Single’ die op BouwLab stond was de 
kleinste in zijn soort, maar de voorzieningen in dit gepre
fabriceerde huisje zijn uitgebreid: er is een kookplaat, 
afzuigkap, vloerverwarming een boiler en mechanische 
ventilatie. Het bijzondere aan de woning is niet de huise
lijke vormgeving maar het feit dat wanden en dak tegelijk 

een kop koffie van Het Theez(a)akje. In de kas verbouwden 
we onze eigen groenten en kon je documentaires bekijken.  

Solid Family – Boomhuttenfest 
Dit bijzondere ontwerp is gebaseerd op de geometrische 
vormen van de Platonic Solids: vijf afgesloten ruimten met 
als buitenoppervlak identieke vlakken, lijnen en  hoeken. 
Aan weerszijden is een tweepersoonsbed geplaatst, 
waardoor je hier met z’n vieren kunt overnachten. De 
constructie is gemaakt van gerecyclede materialen, zo 
is het hout eerder gebruikt als podiumdecoratie voor het 
dancefestival Mysteryland. Solid Family is een ontwerp van 
 Boomhuttenfest; een doorlopend social design project van 
ontwerpers Sander Borsje en Tobias Krasenberg. Op Bouw
Lab kon je in dit object blijven logeren en wakker worden 
met uitzicht over de Spiegelwaal.

Waterland-huisje Peer van Ling – Reinoud Boland &  
Teun de Bok 
Het Waterlandhuisje is met 10 m2 een van de kleinste 
huisjes van Nederland en werd vanaf de opening enkele 
weken verhuurd op BouwLab. Het huisje is geïnspireerd op 

 
 

‘Via Airbnb waren enkele  
huisjes te boeken voor een 
unieke ervaring van ruimte 
en plek‘
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aan elementaire huisvesting voorzien van volledig zelfvoor
zienende  woningen. De hele zomer werd dit minihuisje 
met bad kamer, keuken, veranda en slaapplek voor twee 
personen via Airbnb verhuurd en genoten logees ’s och
tends van een ontbijtje met uniek uitzicht op Nijmegen. 
Het modulaire systeem dat in deze woning gebruikt wordt 
heeft GB4all doorontwikkeld en wordt nu ook gebruikt 
voor woningbouwprojecten in Nederland. De voorbeelden 
zijn te zien in NijmegenNoord, op een steenworp afstand 
van BouwLab. 

KAPKAR / SF-P7S – Frank Havermans  
In dit ontwerp verwijst Havermans naar de constructies 
van boerderijen die hebben moeten plaatsmaken voor 
de ontwikkeling van de Spiegelwaal in Nijmegen. Deze 
traditionele objecten verdwijnen langzaam uit ons land
schap  terwijl we zoeken naar nieuwe vormen van bouwen 
en wonen. Havermans zoekt in zijn ontwerp naar een 
toe passing van deze twee systemen die met elkaar in 
 symbiose zijn. Met gebruik van hedendaagse materialen 
heeft hij een hybride, demontabel en modulair paviljoen 
gecreëerd. Voor de realisatie werkte hij samen met Mesh 
Construction Technology (MCT) dat het innovatieve modu
laire bouw systeem KNØP heeft ontwikkeld, waarop het 
paviljoen lijkt te  zweven. Het experimentele bouwwerk 
heeft een  spannend architectonisch uiterlijk en een  
dynamische  ver schijningsvorm waaruit blijkt dat archi
tectuur ook  vanuit een eenvoudige situatie kan worden 
gecreëerd.

constructief en scheidend zijn. Een idee van deurenfabri
kant Millpanel die zijn deuren steeds dikker zag worden en 
dacht: laten we er een huisje van bouwen. De huisjes van 
Mill Home zijn volledig elektrisch en daarmee is de woning 
makkelijk aan te sluiten op het net of met zonnepanelen 
zelfvoorzienend te maken. Dit prototype werd op BouwLab 
bewoond en getest door onze beheerders en wordt nu 
verder ontwikkeld en op de markt gebracht. 

Watertoren Rick – Tegelaar & Arno Geesink  
Rick Tegelaar van Atelier Rick Tegelaar en Arno Geesink 
van Kraft architecten bedachten samen een low budget 
zelfvoorzienend watersysteem voor het Roofgarden  festival 
in Arnhem. De 7,6 meter hoge watertoren met een bassin 
van 1000 liter creëert voldoende druk voor een douche of 
tappunt op locatie. De kleine windmolen op de top zorgt 
voor de benodigde energie om water omhoog te pompen. 
De toren is gemaakt van houten latten en stalen ringen en 
kan door twee man worden opgebouwd en  afgebroken. 
Praktisch voor de ‘reizende toren’ die BouwLab de gehele 
periode van water voorzag.

Afrikawoning – GB4All 
Green Buildings for All (GB4ALL) heeft als missie: If we can 
fly people to the moon, we should be able to provide all 
humans a good, environmentally friendly, comfortable and 
affordable house. Op BouwLab konden we een stukje zien 
van de oplos singen die GB4ALL ontwikkelt voor de door 
hen gestelde uitdaging: landen en regio’s met behoefte 

1m2 huisje, van Hontem architecten

 
BouwLab in cijfers
 
BouwLab open air expo*   18.000
Publieksprogramma   440 
Randprogrammering   370 
Op aanvraag   500 
Facebook likes  987 
Totaal   20.297

*(inclusief bezoekers van de opening 
Rivierpark Nijmegen,  Giro d’Italia en 
de Vierdaagse Nijmegen) 
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Bouwpakket: Tiny Housing in Nederland 
Tiny Housing rukt op in Nederland: binnen een jaar tijd 
is er een enorme interesse ontstaan voor deze nieuwe 
woonvorm, ook in Nijmegen. Tijd om de trend eens beter 
te bekijken. Het Architectuurcentrum Nijmegen organi
seerde op donderdag 7 juli de themaavond Bouwpakket: 
Tiny Housing in Nederland. Samen met de voortrekkers 
van de Tiny Houses movement, ontwerpers, bouwers, 
bewoners en beleidsmakers keken we naar de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van klein wonen. Daarna 
was er tijd voor een bezichtiging van deze bijzondere 
woonvorm.

Aan de hand van hun ontwerp en de bouw van één van 
de eerste Tiny Houses in Nederland lichtten  ontwerpers 
 Laurens van der Wal en Vincent Höfte (TinyHouse 
 Nederland) toe wat de ‘movement’ is en waarom zij de 
beweging gestart zijn. Er is veel enthousiasme onder 
starters op de woningmarkt, maar ook voor alleenstaan
den, statushouders, studenten en ouders in de achtertuin 
kan Tiny Housing een oplossing bieden: kleiner wonen 
voor minder geld. En de Nederlandse exponent blijkt 
inventief en creatief. De kleine woning is vaak deel van een 
gemeenschap, kan een torentje zijn op een restkavel in 

een Vinexwijk, of een parasiet op een kantoorkolos. Hij is 
flexibel, uitbreidbaar en duurzaam. Flexibiliteit is essentieel 
om de woningen aan te laten sluiten bij de veranderende 
behoefte van de bewoner. Het volledig autarkisch wonen is 
een speerpunt, maar geen dogma. In de praktijk blijkt dat 
het aanleggen van allerlei voorzieningen om een enkele 
woning zelfvoorzienend te maken duur en minder efficiënt 
is dan het collectief inrichten van voorzieningen. Het is dus 
goed om je bewust te zijn van de ambitie, maar je ook te 
realiseren dat we in Nederland een enorme infrastructuur 
aan goede NUTS voorzieningen hebben.
 
Daniël Venneman (Woonpioniers) laat zien wat er komt 
 kijken bij het zelfvoorzienend maken van een Tiny House. 
Hij bouwde verschillende Tiny Houses, waaronder de 
‘Hermit House’: een ecologische, op maat te maken, 
zelfvoorzienende woning. Hij staat uitgebreid stil bij de 
huidige regelgeving, de afmetingen van een verplaatsbare 
kleine woning in relatie tot de voorschriften in het Bouwbe
sluit. Die verhouden zich op z’n minst nogal stroef. Uit het 
 publiek komt de vraag wat zo’n huisje eigenlijk kost en hoe 
je dat financiert. Daniël licht toe dat je exclusief de grond 
tussen de € 40.000 en € 80.000 betaalt en dat de finan
ciering per bank erg verschilt. Financiering is een voudiger 

Tiny Housing in Nederland
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Haar advies aan pioniers is om collectief te investeren en 
de dichtheid te vergroten. Volgens Laurens van der Wal 
kan dat door kleine eenheden te stapelen, ook binnen de 
bestaande gebouwde omgeving. Hij verwijst naar Space 
and Matter als een andere vorm van intekenen op ruimte 
in de stad. Uit het publiek komt de vraag of braakliggend 
terrein huren dan misschien mogelijk is. Van de Vossen
berg geeft het Honigcomplex als voorbeeld. Het kan, 
maar de kosten moeten terugverdiend worden. Daarnaast 
is het tijdelijk anders gebruiken van braakliggend terrein 
politiek kwetsbaar: angst voor adoptie door inwoners kan 
zorgen voor conflict over de grond en het (teveel) uitgeven 
van belastinggeld. Daniel Venneman brengt hier tegenin 
dat waarde juist gerecreëerd wordt door plek te maken 
 (placemaking). Deze meerwaarde ziet hij terug bij een 
project van de Woonpioniers in Den Haag. 

De discussie loopt uiteen van de wens voor flexibiliteit van 
de woningbouw en levensloopbestendige woningen naar 
de waardevastheid van Tiny Houses. Vincent en Daniël 
merken op dat banken voorzichtig geïnteresseerd zijn, 
maar er over de waardevastheid nog gespeculeerd wordt. 
Ten slotte wordt de vraag gesteld of Tiny Houses niet te 
egoïstisch zijn. Hoe duurzaam is het sociaal gezien en qua 
ruimtegebruik? Van der Wal: flexibel bouwen en intensief 
gebruik van de ruimte zijn nodig in de stad. Het fenomeen 
Tiny Housing zal zich aan moeten passen aan de Neder
landse context van schaarse ruimte. Dit is nu al merkbaar 
in deze discussie en het zal zich nog verder ontwikkelen. 
Klein wonen met elkaar en met gedeelde voorzieningen 
is al een behoorlijke verandering ten opzichte van je 
eigen woning op wielen in de wilde natuur. Of het kleine 
 wonen in Nijmegen echt voet aan de grond krijgt, blijft de 
vraag. Het kan gezien de opkomst vanavond in ieder geval 
 rekenen op grote belangstelling.

te realiseren bij een collectieve aanvraag. Door het 
opzetten van een fonds met een bewonersgroep, waarbij 
de deelnemers allen geld inleggen, worden de kansen op 
financiering aanzienlijk groter (risicospreiding).

Auke de Vor, architect van de Mill Home, geeft een indruk 
van een luchtdicht en energiezuinig prefab huisje voor 
mensen die zelf bouwen niet zitten. Een ‘woonproduct’ 
 gefabriceerd van naadloos in elkaar passende panelen 
door een deurenfabriek in Mill. De voorzieningen zijn  
‘all electric’. 

De gemeente Nijmegen reageert op de sprekers en op 
vragen uit het publiek. Aanwezig zijn:
Bert Velthuis, wethouder stedelijke ontwikkeling,  
grondbeleid, wonen en cultuur
Ingrid van den Vossenberg, stedenbouwkundige en 
 projectleider Tijdelijk Anders Gebruik
Moniek van den Elzen, beleidsadviseur Wonen

Wethouder Velthuis beaamt dat individualisering van de 
samenleving een nieuwe realiteit is die vraagt om andere 
woonvormen. De standaard plattegrond voldoet steeds 
minder en het bouwen van veel eengezinswoning is voor 
de toekomst niet duurzaam. Tiny Houses vormen daarom 
en relatief betaalbaar alternatief. Mensen houden geld over 
voor hun eigen leefwijze en zijn minder afhankelijk van 
 hypotheeklasten en dat is een goede ontwikkeling.  
Hij roept de gemeente op om zich in te spannen dergelijke 
oplossingen ook mogelijk te maken. Het zijn interessante 
ideeën, ook voor de bestaande stad.

Moniek van den Elzen, beleidsadviseur wonen, merkt op 
dat als je zo wilt wonen collectieve aanvragers kansrijker 
zijn dan individuele. Stedenbouwkundige Ingrid van den 
Vossenberg valt haar bij. Nijmegen is geen buitengebied 
maar een stedelijke omgeving, terwijl de meeste beelden 
van deze woningen er nogal idyllisch uitzien. Waar zouden 
ze kunnen staan? Gemeenten zitten daarnaast met grond 
die verkocht moet worden en de exploitatiedruk is hoog. 

 
 

‘Het fenomeen Tiny Housing zal zich aan 
 moeten passen aan de Nederlandse context  
van schaarse ruimte‘



19

oplossing voor veel woonproblemen zou zijn verdween 
snel... Maar net zoals bij vele andere bouwwerken gaat het 
bij Tiny Houses vooral om de ziel van de plek. De omge
ving bepaalt of het project slaagt of goed voelt. De fijnste 
dagen had ik dan ook als het regende of wanneer ik in alle 
rust met een zonsopgang wakker kon worden, kijkend over 
de Waal richting de sympathieke skyline van Nijmegen en 
de bijzondere bruggen. Een waar genot.
Ik ben kortom een woonervaring rijker en als architect 
weer heel wat wijzer! Architectuurcentrum Nijmegen en 
Fabrikaat: bedankt voor deze unieke kans!

 

Wonen in een Tiny House 
Mini column door Ward Boeijen

Door het Architectuurcentrum Nijmegen werd ik  begin 
maart geïnformeerd over BouwLab Nijmegen: een tijde
lijke proeftuin voor verschillende woonvormen op een 
prachtige locatie aan de Spiegelwaal. Iets wat me als 
architect erg prikkelde. En begin juni kreeg ik de kans om 
dit idealistische beeld van kleiner wonen te gaan ontdek
ken: ik betrok de Mill Home.  

Wat ik wel een beetje had kunnen verwachten bij een 
proeftuin is dat niet alles vlekkeloos zou verlopen. Deze 
plek aan De Lentse Warande met het prachtige uitzicht 
op Nijmegen was namelijk compleet zelfvoorzienend. 
Water en elektriciteit waren bij te weinig zonneuren niet 
 beschikbaar en ‘wonen’ leek soms meer op kamperen in 
een toeristische attractie. 
Ik begon steeds beter te begrijpen waarom de evolutie 
van het wonen zoals we die nu in Nederland kennen zo 
gek nog niet is. Een slaapkamer met kledingkast en een 
berging voor je racefiets bleken belangrijker dan ik van 
tevoren dacht. En het beeld dat een Tiny house een 

 
 

‘Ik begon steeds beter 
te  begrijpen waarom de 
 evolutie van het wonen  
zoals we die nu in Nederland 
kennen zo gek nog niet is.‘
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bestaande infrastructuur en faseer de ontwikkeling. Zet 
deze bouwblokken niet los in het groen, maar zorg voor 
een sterke samenhang en creëer kleinschalige openbare 
ruimte in een parkachtige setting.

Ontwikkelaar BPD gaf een selectie van architecten als 
opdracht mee om woningen te tekenen in de ‘sfeer van 
Oost’. Joris Molenaar (Molenaar & Co) won. Als zelfbe
noemd eclectisch architect presenteert hij zich als iemand 
met fascinatie voor renovatie van bestaand cultureel erf
goed. Hij stelt zich de vraag hoe we willen leven met en 
in onze erfenis. Het debat moet daarbij niet gaan over de 
vraag of iets modern of traditioneel is, maar welke iden
titeit het heeft; het is volgens Molenaar ouderwets om 
steeds modern te willen zijn. 

Molenaar haalde referentiestijlen op in Oost en transfor
meerde deze tot een passende jas voor de achterliggende 
systeembouw van bouwer Trebbe. De oorspronkelijk als 
gesloten gedachte bouwblokken werden op de hoeken 
geopend om ze algemeen toegankelijk te houden, van 
accenten als een erker of een tuin voorzien en een gezicht 

 
Gentrification 2.0: Expeditie Koningsdaal 
Tegen de volkswijk Waterkwartier aan verrijst Konings
daal, een ontwikkeling van BPD Bouwfonds en bouwer 
Trebbe.  Hoe draagt de architectuur en het stedenbouw
kundig ontwerp van Koningsdaal bij aan het slaan van 
bruggen tussen wijken en het verbinden van de stad met 
de rivier? En waarom is hier expliciet gekozen voor een 
historiserende beeldtaal?

Het Architectuurcentrum Nijmegen organiseerde op 
zondag 30 oktober een excursie en planpresentatie 
voor belangstellenden en professionals op locatie: De 
Meesterproef op het Honigcomplex. Peter Hoesbergen 
(Hoesbergen Advies) presenteerde zijn visie op de ontwik
kelstrategie, een alternatief voor het ‘spierballenplan’ van 
Lodewijk Baljon en Liesbeth van der Pol. In dit plan met 
hoge woontorens en appartementen was de markt tij
dens de crisis niet meer geïnteresseerd. Nijmegen heeft 
behoefte aan stadswoningen dichtbij het centrum; een 
alternatief voor de dure woningen in Nijmegenoost. Zijn 
advies: bouw grondgebonden woningen met een privé 
tuin en appartementen in stedelijke bouwblokken, benut 

 
 

‘Het debat moet niet gaan over de vraag  
of iets modern of traditioneel is‘
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aan de straat te geven. Het resulteert in een wijk met 
 klassieke zichtlijnen en een divers gevelbeeld opgebouwd 
uit ornamenten, speklagen, daklijsten en baksteenarchi
tectuur met smalle voegen. 

So far so good. Tijdens de excursie blijkt dat de nadruk 
op de ‘façade’ ligt. Binnen contrasteert het opgeroepen 
 klassieke beeld met de voorgeschreven maatvoering 
uit het bouwbesluit en de rationele bouwmethode van 
kanaalplaten, standaard borstwering en het ontbreken van 
 specifieke details. De binnenhoven dienen als parkeer
plaats voor de bewoners aan kleine achtertuinen met 
 houten schuurtjes. De aansluiting met het Waterkwartier 
werd gevonden in het doorzetten van het bestaande 
 stratenpatroon, maar zonder expliciet een brug te slaan 
tussen de twee bevolkingsgroepen van voormalige 
 arbeiders en de hoogopgeleide welgestelden. 

Historiserend bouwen blijft onder veel architecten 
not done. Maar als je het wilt, dan moet je het volgens 
 Molenaar goed doen. Is hij niet bang voor het verlies van 
de leesbaarheid van de stad? Historiserend bouwen is 
volgens hem van alle tijden, ook in Nijmegen Oost werden 
geliefde oudere bouwstijlen volop gekopieerd. “De huidige 
historiserende bouwstijl is typisch iets van onze tijd, als 
je dat weet dan zul je dat ook later aan de stad af kunnen 
lezen”.  
Tijdens een goede afsluitende lunch was er gelegenheid 
om dieper op het werk in te gaan. Nijmegen is een rijk 
geornamenteerde wijk rijker, de vraag blijft of deze op de 
juiste plek beland is.  

Het Nieuwe Wonen op de Ouwe Dag 
Op donderdag 24 november organiseerde het Archi
tectuurcentrum Nijmegen de themamiddag Het Nieuwe 
Wonen op je Ouwe Dag. Over de mogelijkheden van en 
voor een generatie ouderen die zelf willen bepalen hoe 
ze met behoud van een hoge levenskwaliteit wonen en 
leven. De middag vond plaats op een bijzondere locatie: 
woongroep Centraal Wonen Mozaïek op de voormalige 
Limoskazerne in Nijmegen. De hamvraag vandaag is:  
hoe kunnen we gelukkig oud worden en welke rol speelt 
de architect?

Wim Hamersma van Centraal Wonen Mozaïek trapt af met 
een korte introductie over de locatie van de bijeenkomst. 
Het doel van het gemeenschappelijk wonen bij Centraal 
Wonen is een alternatief te bieden voor individualisering. 
Door het delen van ruimtes en faciliteiten, delen bewoners 
ook een deel van hun leven met elkaar. De gemeenschap
pelijke ruimte vormt daarom ook het hart de woongroep. 

Schrijver en journalist Ditty Eimers schreef samen met  
Piet van Os het boek ‘Villa Begonia, niet achter de 
 geraniums’. Ze begonnen zich als vijftigers zorgen te 
maken over hun toekomstige woonsituatie en maakten een 
reis door Nederland om te zien welke alternatieven er zijn 
voor het gevreesde verzorgingstehuis. Het project ‘Doe 
maar gewoon’ in het Brabantse Boekel is zo’n alternatief: 
een gezamenlijke huiskamer met professionele verzorging. 

Themamiddag Het Nieuwe Wonen op je Ouwe Dag
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‘De bewoners waarderen hun huisgenoten, 
alsof ze er een nieuwe familie bij hebben 
gekregen‘

Meintje Delisse van Heren 5 architecten is medeauteur 
van het boek Stadsveteranen. Een stadsveteraan is volgens 
Delisse een anticiperende senior. Heren 5 onderzoekt 
op vier verschillende niveaus: de schaal van de stad, de 
buurt, het gebouw en de woning.  Op schaal van de stad 
viel op dat ouderen zelf hun stad ‘uitvinden’ en belopen 
de stad omdat fietsen te moeilijk wordt. Het buurtniveau 
is van groot belang voor deze generatie, en er wordt veel 
georganiseerd door en voor ouderen. Delisse noemt dit de 
‘grijze economie’. En op de schaal van het gebouw bestaat 
bij ouderen een voorkeur voor een entree met een portier 
en een complex met een brede galerij, waarbij de galerij 
tevens een ontmoetingsplek is.

Uit het publiek komt de vraag hoe het zit met ouderen met 
een andere culturele achtergrond. JeanPaul Kerstens stelt 
dat culturele minderheden vaak uit een collectivistische 
samenleving komen (in tegenstelling tot onze individualis
tische), hier speelt de familie een belangrijke rol bij het 
 zorgen voor ouderen. Het is dan ook eerder vanzelf
sprekend om voor je ouders te zorgen.

De drukte op deze donderdagmiddag benadrukt de popu
lariteit en interesse voor dit thema. Ook in Nijmegen zijn 
er blijkbaar veel Stadsveteranen die graag gelukkig oud 
worden. De architect kan bij het ontwerpen van bijzon
dere woonvormen een belangrijke rol spelen, zowel in het 
organiseren van een woongroep, het scherp krijgen van 
alle wensen als het vormgeven aan praktische oplossingen 
en het creëren van ontmoetingsplekken. Veelzijdigheid en 
betrokkenheid vormen daarbij de kern van het vak.

De bewoners waarderen hun huisgenoten, alsof ze er een 
nieuwe familie bij hebben gekregen. Ook het project de 
‘Zorgzame Buurt’, opgezet door twee buurvrouwen van 
midden 60 spreekt tot de verbeelding. Zij organiseren al 
ruim drie jaar elke ochtend een inloop met verschillende 
thema’s. Mensen in de wijk bloeien op en kunnen weer 
betekenis geven aan hun bestaan. Volgens Eimers bestaan 
er veel initiatieven voor vergelijkbare plannen, maar 
 worden deze vaak niet gerealiseerd. Vandaar haar oproep: 
Nijmegen, kom bij elkaar!

JeanPaul Kerstens, architect en  stedenbouwkundige 
bij maak<architectuur en medeoprichter van het 
 Gene ratieLab stelt: “We leven in een maatschappij van 
diversiteit”. Eén vorm van diversiteit is het idee van 
 generaties. In het GeneratieLab worden oudere mensen 
in contact gebracht met andere generaties, aan de hand 
van het boek ‘Het Generatieconflict’ van Pieter van Dijk. 
 Kerstens licht toe dat we allemaal kinderen van onze tijd 
zijn, geboren in een verschillende generaties:  
de vooroorlogs generatie (geboren tussen 1910 en 1928), 
de stille  generatie (1928-1940), de babyboomers (1940
‘55),  generatie X (1955‘70), generatie Y (1970‘85) en de 
 Einstein generatie (1985-2000). Elke generatie heeft zo zijn 
eigen kenmerken; de stille generatie accepteert het leven 
zoals het zich voordoet, generatie Y heeft door een zeer 
bewuste opvoeding last van keuzestress en Einsteiners 
 gebruiken hun netwerk om zelf dingen te organiseren, 
maar kunnen weer moeilijker bestaan in de ‘grote’ wereld. 
Door verschillende generaties mee te laten denken over de 
toekomstige invulling van gedeelde woonvormen,  kunnen 
zij elkaar aanvullen en versterken en ontstaan hechte 
 kleine gemeenschappen met zorg voor elkaar.  
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In 2016 heeft het Architectuurcentrum het initiatief 
 genomen om een bouwsociëteit op te richten: de Bouw
kamer Nijmegen. De Bouwkamer Nijmegen heeft als 
doel om professionals uit meerdere vakdisciplines bij 
elkaar te brengen en gezamenlijke betrokkenheid bij de 
ontwik keling van Nijmegen te stimuleren. De Bouwkamer 
 organiseert acht ledenbijeenkomsten per jaar, afwisse
lend tussen een vaste locatie met presentaties en een 
bouwlocatie in de omgeving Nijmegen onder de noemer 
‘Melden bij de Uitvoerder’. Inmiddels telt de Bouwkamer 
70 leden en melden zich nog steeds nieuwe geïnteres
seerden. 

Afgelopen jaar hebben verschillende  gerenommeerde 
sprekers een lezing of presentatie gegeven: Esther 
 Geuting (STEC) en Rudy Stroink (Dutch Spring) gaven op 
21 april een lezing over het thema transformatie en op 
16 juni presenteerde Andries Geerse (We love the City) 
het woningbouwproject Plant je Vlag en gaf zijn visie op 
gebiedsontwikkeling van onderaf. Op 17 november werd 
na een presentatie van Paul Mathieu (gebiedsontwikkelaar 
gemeente Nijmegen) gediscussieerd over de vraag of er 
een typisch Nijmeegs DNA valt te herkennen in de huidige 
gebiedsontwikkeling. 

De Bouwkamer heeft zich onder de noemer ‘Melden bij 
de Uitvoerder’ op 19 mei bij de Handelskade gemeld voor 
een verdiepende bijeenkomst over dit supercompacte 
ontwikkelingsgebied. Met bijdragen van Sjoerd Beerends 
(Vera Yanovshtchinsky architecten), Theo van Heukelom 
en Jeroen van der Stoop (woningbouwcorporatie Stand
vast Wonen) en gastheren Henri Schimmel en Arjen Kleijer 
(ontwikkelaar BPD).
 
In oktober werd een bezoek gebracht aan de transformatie 
van het Estelgebouw (van architect Alexander Bodon).  
De Bouwkamerleden werden uitgebreid geïnformeerd door 
Leon van Meijel (cultuurhistoricus), Taeke Bouma (architect 
transformatie) en Coen Tutein Nolthenius (beheerder vast
goedfonds Viduvast). Na afloop volgde een discussie over 
de omgang met monumentaal erfgoed, de notariële akte 
die bepaalt dat een boekenkast op de begane grond de 
zichtlijnen naar de andere zijde van het gebouw niet mag 
verstoren en, de lichte constructie en de (on)mogelijkheid 
van het plaatsen van jacuzzi’s op de enorme dakterrassen. 
 
In 2017 zal De Bouwkamer Nijmegen een vast maar 
 exclusief onderdeel blijven vormen van onze programme
ring.  

De Bouwkamer  
Nijmegen
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alle partijen voorbeeldig is geweest en tot een uitzonderlijk 
resultaat heeft geleid.
De jury kende ook twee eervolle vermeldingen toe.  
De eerste aan het Montessori College (Ector Hoogstad 
 Architecten & clipL2R interieurarchitecten in opdracht 
van het Montessori College Nijmegen). “Een gebouw met 
een geweldige atmosfeer en een treffende materiaalkeuze.  
De ruimtelijke opzet met de tweedeling (splitlevel) is ver
rassend en werkt erg goed. Het opdelen van het gebouw 
in twee helften en het werken met algemene ruimtes voor 
de leslokalen zijn ingenieuze oplossingen.” 
 
Een tweede eervolle vermelding ging uit naar Plein 1944 
(Soeters Van Eldonk architecten in opdracht van ING Real 
Estate Development) vanwege de uitstekende steden
bouwkundige uitwerking. Omdat het werken in een politiek 
en economisch krachtenveld in binnenstedelijk gebied 
vaak lastig is, ontving het plan veel waardering van de   jury. 
“Het project belooft een flinke impuls voor dit deel van de 
binnenstad te zijn. Hier past een groot compliment voor de 
stad, de gemeente, de opdrachtgever en het architecten
bureau”, aldus de juryleden.
 

  
In januari organiseerde het Architectuurcentrum de 
Architectuurprijs Nijmegen 2013-2015, dé prijs voor het 
beste gebouw van Nijmegen. Op 29 januari werd de prijs 
uitgereikt aan Joost Vos (Benthem Crouwel architects) 
en Ellen Schild (Studio Groen+Schild interieurarchi
tecten) voor het Grotiuscollege. Uit 42 inzendingen koos 
de  driekoppige jury deze nieuwkomer op de universi
teitscampus als favoriet. In het Grotius Gebouw aan de 
Montessorilaan is de rechtenfaculteit van de Radboud 
Universiteit, tevens opdrachtgever, gehuisvest. 

De jury noemde het gebouw beheerst en doeltreffend, 
groots maar nooit pompeus. Zowel in de stedenbouw
kundige inpassing als de detaillering, materiaalkeuze en 
de uitwerking van het interieur blinkt het project uit. “Een 
 ontwerp dat excelleert dankzij goed opdrachtgeverschap, 
een intensieve samenwerking tussen architect, construc
teur, installatie en bouwfysisch adviseurs en het vak
manschap van de bouwers. Ook hier geldt dat de zwakste 
schakel de prestatie van de gehele keten bepaalt”, aldus 
de juryleden. Het Grotius Gebouw is in deze opzichten een 
voorbeeld van een project waar de samenwerking tussen 

JAARVERSLAG 2016 

Architectuurprijs 
Nijmegen

Plein 1944Grotius College
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 buurtinitiatieven tot stand brengen van de gemeenschap
pelijke buitenruimte, met veel liefde en aandacht voor de 
plek.”
De Weezenhof (Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur 
BNA b.v., opdrachtgever Talis)  
“Er zijn weinig voorbeelden van dergelijke renovaties waar 
het is gelukt een architectonische ambitie mee te geven. 
Hier is een standaard en uitdaging neergezet voor de 
corporaties die vergelijkbare hoogbouwcomplexen in ei
gendom hebben”, aldus de jury. De jury riep gemeente en 
corporatie op ook werk te maken van de herinrichting van 
de openbare ruimte op maaiveldniveau en de plint van het 
hoogbouwcomplex. “Dan zou de ambitie volledig waarge
maakt worden.”

De vakjury bestond uit:
– Ludo Grooteman (architect en stedenbouwkundige 

Moke Architecten– winnaar van de Architectuurprijs 
2011/2012)

– Jan Peter Wingender (architect Winhov architecten)
– Anne Wilbers (bestuurder woningstichting Mooiland)
– Juryvoorzitter: Edwin Verdurmen (directeur CASA 

Arnhem)

De jury was aangenaam verrast door het aantal projecten 
dat in tijden van crisis in Nijmegen is gerealiseerd. Het 
ambitieniveau heeft niet geleden onder de crisis en de 
kwaliteit van architectuur is op hoog niveau gebleven. 
Daarom beloonden zij de naast de winnaar en 2 eervolle 
vermeldingen ook de volgende 3 projecten met een uit
gesproken compliment. 

Erica Terpstra Sportfondsenbad (Faulknerbrowns  
Architects, opdrachtgever Sportfondsen Nijmegen NV) 
“Dit sportgebouw staat stedenbouwkundig en landschap
pelijk goed op zijn plek. De openheid en relatie tot de 
omgeving is plezierig en draagt in belangrijke mate bij aan 
de sfeer in het gebouw. Achter de ogenschijnlijke een
voud gaat het vakmanschap van het ontwerpteam schuil”, 
 concludeerden de juryleden.
Bijenpaviljoen Goffert (marcus architecten,  
opdrachtgever Gemeente Nijmegen) 
De jury loofde dit project met de volgende woorden: “Sim
pelweg vakwerk, met veel liefde ontworpen en gemaakt. 
Het project is gaan fonkelen doordat overduidelijk mensen 
de schouders eronder hebben gezet. Het project borduurt 
voort op een Nijmeegse traditie: het door middel van 

 
 

‘Een ontwerp dat excelleert 
dankzij goed opdracht
geverschap‘

Montessori College

Plein 1944
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Publieksprijs 
Naast de vakjury, kon ook het Nijmeegse publiek een 
favoriet kiezen. Een recordaantal van 475 mensen depo
neerden hun stem in de stembus in de bibliotheek aan 
de Mariënburg. Daaruit rolde een overtuigende winnaar. 
Ruim de helft van alle stemmers eerden Pieter Oosterhout 
Buro voor Architektuur BNA voor de renovatie van De 
 Weezenhof, het hoogbouwcomplex aan de 41e t/m 48e 
straat in opdracht van woningstichting Talis. Het publiek 
waardeert ‘de prachtige kleuren en strakke lijnen’. Dit 
complex heeft een flinke metamorfose ondergaan en de 
stemmers  noemden het eindresultaat ‘verfrissend, een 
geslaagde uitdaging en een aanwinst voor Dukenburg’.
Ter gelegenheid van de Architectuurprijs organiseerde 
het Architectuurcentrum een volgeboekte bustoer langs 

Uitreiking Architectuurprijs Nijmegen

de 10 genomineerde bouwwerken. De gasten waren blij 
verrast door alle nieuwe architectonische aanwinsten voor 
de stad. Ieder gebouw werd bezongen door Jan Willem 
van Opstal en Marjolein Pieks schreef voor iedere genomi
neerde een eigen gedicht. Een week na de bekendmaking 
vond de overhandiging van de bijbehorende plaquette 
plaats. Hoogleraar staatrecht prof. mr. Paul Bovend’Eert 
nam de prijs in ontvangst. Projectarchitect Joost Vos van 
architectenbureau Benthem Crouwel architects  wist onze 
deelnemers aan de excursie alles te vertellen over de 
indeling van de plattegrond, de functie van de luifels, de 
ligging van het paviljoenachtige gebouw in het park en de 
portretten van de familie Jurgens op de gevel.

 
 

‘Simpelweg vakwerk,  
met veel liefde  
ontworpen en gemaakt‘

Bijenpaviljoen Goffert

Renovatie De Weezenhof
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Seminar Vastgoed 2016 
Op 14 april organiseerde Poelmann van den Broek 
advocaten in samenwerking met Architectuurcentrum 
Nijmegen het ‘Seminar Vastgoed 2016’. Het werd een 
inspirerende middag, waar wij ruim 140 gasten moch
ten verwelkomen! Het verduurzamen van ons vastgoed 
vraagt om transformatie van ons bestaande vastgoed en 
innovatie in de bouwsector. Hoe? We vroegen het Jan 
Willem van de Groep en Onno Dwars. 

Van de Groep hield een pleidooi voor verregaande  transitie 
van de bouwsector. Een deel van de uitdaging zit in de 
techniek van de bouwstromen. Door deze in te richten 
naar het voorbeeld van de autoindustrie worden de 
 producten beter tegen een lagere prijs en met minder 
gebruik van onze grondstoffen. Van stapelen naar prefabri
ceren, of in de woorden van Van de Groep; van LEGO naar 
PLAYMOBIL. Koppelen we installaties aan elkaar via micro
grids en sensoren voor optimale informatieuitwis seling, 
dan komt het ideale bouwproduct in beeld. Maar voor het 
zover is, is een omschakeling nodig in het proces. Dat is 
nu lineair ingericht: leveranciers bieden hun pro ducten 
aan als losse bouwstenen. Zij moeten met elkaar op zoek 
naar brancheoverstijgende innovaties en overkoepelende 
doelen. Pas dan kunnen bedrijven echt innoveren. 

Onno Dwars is hoofd acquisitie en innovatie van Volker 
Wessels vastgoed. Dwars is wars van gemakzucht  en zet 
zich al jaren in voor het centraal stellen van duurzame. Hij 
ontwierp het ClimateReady concept, waarbij gestandaar
di seerde nieuwbouwwoningen in hun  eigen warmwater 
en duurzame verwarming voorzien. De  woningen functio
neren ‘allelectric’ door het dak vol te leggen met zonne
panelen. Verdere optimalisatie wordt bereikt door te 
verwarmen met een luchtwarmtepomp en driedubbelglas. 
Dwars werkt binnen VolkerWessels aan het beperken van 
bouwafval door te prefabriceren en  woningen binnen één 
dag op locatie in elkaar te sleutelen en is daarmee een 
exponent van de door Van de Groep voorziene transitie. 

 
Riverscapes: Arnhem-Nijmegen
Op vrijdag 8 april organiseerden CASA-Arnhem en het 
Architectuurcentrum Nijmegen een dagexcursie langs 
de rivierfrontontwikkelingen van Arnhem en Nijmegen. 
Beide steden zijn druk bezig om de relatie met de Rijn 
en de Waal te verbeteren en het stedelijk leven langs het 
water te ontwikkelen; in de strijd tegen het water worden 
ook in Arnhem de oevers verlegd. Kan Arnhem iets leren 
van Nijmegen en andersom? 

Wildcards
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De ontwikkeling rond de Waal is een nieuw hoofdstuk 
in de roemruchte historie van ‘Nederlands oudste stad’ 
zoals wethouder Bert Velthuis nog maar eens benadruk
te. Dankzij deze bypass ontstond het Stadseiland Veur 
Lent, dat door de wethouder het nieuwe middelpunt 
van de stad wordt genoemd. Zover is het nog niet, bleek 
tijdens de wandeling over het vooralsnog verlaten eiland, 
maar de vele bruggen en de grootste stadstribune aan 
de noordoever anticiperen daar wel op. Stadseiland en 
de nabijgelegen nieuwe brug De Oversteek vormen de 
schakel tussen de Waalsprong in Nijmegen Noord en het 
Waalfront, de rivierzone ten westen van het centrum. Daar 
zijn al enkele forse appartementencomplexen rond de 
Waalhaven gerealiseerd en zullen uiteindelijk tussen de 
2000 en 2.200 woningen worden gebouwd. Is de crisis 
soms geheel aan Nijmegen voorbij gegaan? Volgens Joyce 
Besseling, gemeentelijk projectleider Waalfront, zijn er wel 
concessies gedaan; in het deelgebied Koningsdaal, waar 
vijfhonderd grondgebonden woningen moeten verrijzen, 
wordt qua architectuur teruggegrepen op de bouwstijl van 
Nijmegen Oost, de populairste wijk van de stad. Bovendien 
wordt de voormalige Honigfabriek als troef ingezet. In dit 
complex zitten nu tijdelijke initiatieven, waaronder het 
inmiddels landelijk bekende restaurant De Meesterproef. 
Honig is inmiddels een hippe hotspot en trekt jongeren, 
die – zo hoopt men – er uiteindelijk ook willen gaan wonen. 
Daarvoor moet de fabriek dan overigens wijken.  

Na de lunch vertrok het gezelschap met de bus naar 
Arnhem. Het contrast had niet groter kunnen zijn. Waar 
 Nijmegen de Waal omarmt daar heeft Arnhem een LAT 
relatie met zijn Rijn. Deze ambivalente houding is te ver
klaren vanuit het verleden, aldus wethouder Gerrie Elfrink. 
Arnhem wilde in de twintigste eeuw uitbreiden naar het 
noorden, maar dat mocht niet van het Rijk en zo ontstond 

de dubbelstad, die men nou juist had willen voorkomen. 
Dat is nu echter een gegeven; Arnhem moet de Rijn 
meer als verbinding gaan zien. Elfrink: ‘Het is als met een 
relatie, dat dingen erin sluipen en heel gewoon worden. 
Als je daar dan anders naar kijkt denk je: het kan toch veel 
mooier tussen jou en mij’. Arnhems rivieroeverontwikke
lingen hebben dan ook minder bravoure. De stad heeft 
geen vliegwiel als de Nevengeul, maar wel de corporatie 
Volkhuisvesting Arnhem, die zelfverzekerd stapje voor 
stapje een nieuwe woonwijk ten oosten van het centrum 
ontwikkelt. Na een bezoek aan dit Nieuwe Kadekwartier 
ging het gezelschap naar de Dijkzone in Malburgen Oost 
en vandaar te voet door StadsblokkenMeinerswijk. Op 
dit groengebied tussen Noord en Zuid zijn al veel plannen 
geprojecteerd, maar nu ligt er een concreet voorstel. Het 
plan De Eilanden 2.0 voorziet in (naar Nijmeegse begrip
pen) relatief kleinschalige woningbouw (250-350 wonin
gen) op Stadsblokken en het voormalig industrieterrein 
in Meinerswijk, zodat de rest als een natuurlijk stadspark 
ontwikkeld kan worden: het natte Sonsbeek. Arnhem zou 
Arnhem niet zijn als ook hierover niet heftig zou worden 
gediscussieerd. Hoe anders is dat in Nijmegen dat nu veel 
weg heeft van Arnhem in de ambitieuze jaren negentig 
en nul. Met dat verschil dat er in Nijmegen wel wordt 
 gebouwd. In Arnhem bleken veel grootstedelijke ontwik
kelingen een brug te ver. 

Het contrast tussen beide rivierfrontontwikkelingen is 
groot en niet alleen omdat de Rijn bij Arnhem toch meer 
sloot dan rivier is. Toch smaakte deze eerste gezamenlijke 
dagexcursie naar meer; beide architectuurcentra hebben 
broederlijk uitgesproken frequenter met elkaar op te willen 
trekken. 
 
(Verslag Ton Schulte, CASA-Arnhem)

 
 

‘De uitdaging zit in  
de techniek van de 
bouwstromen’

Stadsblokken Arnhem
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De rondleidingen vormen een vast onderdeel van onze 
programmering. Zowel met de maandelijkse zondag
ochtendrondleidingen als de rondleidingen op aanvraag 
bereiken we veel geïnteresseerden in architectuur en 
stedelijke ontwikkeling. Begin 2016 is het rondleidin
genprogramma herzien en is ons team van rondleiders 
uit gebreid met 3 personen: Cecile GovaartElsen, Ilse 
Peeman en Luuk Cornelissen. Het totaal aantal rond
leiders komt hiermee op 11.  

Het Architectuurcentrum organiseerde rondleidingen in 
het Willemskwartier, het Waalfront en de Benedenstad. 
Daarnaast zijn er bijzondere excursies georganiseerd, 
zoals een fietstocht door Dukenburg in het teken van het 
60 jarig bestaan en een nachtelijke wandeling over het 
nieuwe stadseiland. Het populairst waren de rondleidin
gen op aanvraag: in totaal organiseerde het Architectuur
centrum 37 fiets en wandeltochten waaraan zo’n 900 
mensen deelnamen. We zagen studenten, tandartsen, 
woningbouwcorporaties, families, docenten, psychiaters, 
scholieren, historici en architecten en zij hadden vooral 
interesse voor de nieuwe Spiegelwaal en het Stadseiland. 
Maar ook de wederopbouw, het Honigcomplex, woning
bouw in NijmegenNoord, de binnenstad en Dukenburg 
werden goed bezocht.

Rondleidingen  
2016

Dit jaar was er 1 excursie naar het buitenland. Van 9 tot 
11 september werd een bezoek gebracht aan Bremen en 
Hamburg. Deze excursie was volgeboekt en werd geor
ganiseerd door Prof. Nico Nelissen. 

Architectuurhistoricus Michiel Kruidenier is vanaf 2016 
aangesteld als Intendant Rondleidingen voor het Archi
tectuurcentrum en daarmee verantwoordelijk voor de 
programmering en de organisatie.  
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willen houden met de huidige wet en regelgeving op dit 
gebied. De stad wordt gezien als experimentele ruimte. 
In ‘Laboratorium de Stad’ onderzochten we verschillende 
bronnen van deze nieuwe ontwikkeling en keken wat die 
voor Nijmegen konden betekenen.  

 
Januari
Architect en filmmaker Jord den Hollander vergeleek 
Amsterdam, Beijing, Havana, Mexico, Budapest and Milaan 
in een choreografie van zes fietstochten die synchroon 
werden afgespeeld in zijn film ‘Cycling Cities’ .Vanuit het 
oogpunt van de fietser ontdekken we de steden vanuit 
‘Une Derive’, een ongeplande reis door een stedelijk land
schap met als doel een nieuwe en authentieke ervaring op 
te doen. 

De Architectuur documentaire avonden worden al jaren 
verzorgd door architect en stedenbouwkundige Paul 
van Hontem. Omdat deze gepland worden voor een 
theaterseizoen zijn er per kalenderjaar twee thema’s. In 
2016 waren dat ‘Laboratorium de Stad’ en ‘Ongewone 
 Ontwerpen’. 

 
Laboratorium de Stad 
Sinds enige tijd is er sprake van een gewijzigde ziens
wijze op de ontwikkeling en ordening van de stad. Er 
is steeds meer behoefte aan participatie van burgers 
in het stedelijke beleid en worden burgerinitiatieven 
ontwikkeld die vergaand invloed uit willen oefenen op 
de beleving van de stedelijke ruimte zonder rekening te 

Architectuur  
documentaire  
avonden
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Februari
Eric Luiten (Rijksadviseur Landschap en Water) nam ons 
mee door de geschiedenis van hofjes, tuinen, parken en 
landgoederen in en om Nijmegen in ‘Landschappen in de 
stad’. Nijmegen is één van Nederlands groenste steden. 
Een kwaliteit die door de huidige bewoners als typische 
Nijmeegs wordt ervaren en een pullfactor voor expats 
en hogeropgeleiden die in de regio een woning zoeken. 
 Luiten pleit voor een alternatieve benadering van het 
stadseiland: doe even niets en laat het eiland leeg. In de 
toekomst zou het wel eens een ideaal central park kunnen 
zijn, met  publieke functies in een landschappelijke setting. 
 

 
Maart
Florian de Boer (De Urbanisten) is gespecialiseerd in 
het klimaatbestendig inrichten van de stedelijke ruimte. 
Tijdens de avond ‘Water in de stad’ vertelt hij over de 
uiteenlopende problemen en oplossingen bij watergere
lateerde projecten. Zijn bureau biedt ontwerpoplossingen 
voor overstromingsgebieden en bijzondere aanpassingen 
in dicht bebouwde stedelijke omgeving: van waterpleinen, 
tot een netwerk van groenblauwe zones. Water wordt 
daarbij vaak ingezet als speels element in een wijk of stad.

 
April
‘De Creatieve Stad’ richt zich op de toepassing van kunst
vormen in het stedelijk gebied. Architecten Marc Maurer 
en Nicole Maurer vertellen over hun eigen werk, dat sinds 
twee decennia voornamelijk bestaat uit crossovers met 
andere ontwerpdisciplines. Daarbij speelt het verbinden 
van mensen door middel van hun werk een belangrijke rol: 
mensen mobiliseren, tijdelijke interventies en een mix van 
activiteiten dragen bij aan meer creativiteit.  Spectaculair 
is de ‘Indemann’: een gigantische uitkijktoren in de vorm 
van een robot zo groot als de ‘Colossus van Rhodos’. De 
sculptuur werkt als nieuwe identitieitsdrager in het gebied 
dat voor bruinkoolwinning door robots wordt opgegeten.

 
Mei
In ‘Nijmegen als Laboratorium’ vertellen 5 medewerkers 
van de gemeente Nijmegen over hoe Nijmegen het experi
ment aangaat. Martijn te Lintelo, mobiliteitsplanner, geeft 
een update over Nijmegen als netwerk van aaneengesloten 
fietspaden. Het RijnWaalpad tussen Arnhem en Nijmegen 
verbindt het netwerk bovendien met de regio. Nijmegen 
is in 2017 dan ook ‘Velocity Nijmegen’! In ‘Rethink the 
river’ vertelt landschapsarchitect Mathieu Schouten, over 

de ingrijpende transitie van stad aan de Waal naar stad 
‘om’ de Waal. Stef van Roemburg, Anne Hurkens en Ingrid 
van de Vossenberg vertellen over Nijmegen als ‘City of 
Culture’, ‘Green Capital’ en ‘Inclusive City’. In het kort: 
Nijmegen is extreem ambitieus, heeft een groot cultureel 
aanbod, wordt in 2018 Green Capital of Europe en doet dat 
door zijn inwoners steeds te betrekken, getuige partici
patieprojecten als ‘Levende Waalkade’ en zelfbouwwijk 
‘Plant je Vlag’. 

 
 
Ongewone Ontwerpen
In het standaardwerk “De Architectura” van de Romeinse 
architect Vitruvius zijn drie basisprincipes voor goede ar
chitectuur geformuleerd, waaraan ieder ontwerp getoetst 
kan worden. Deze basisprincipes zijn FIRMITAS (construc
tie), UTILITAS (gebruik) en VENUSTAS (schoonheid). Het 
lijkt er op dat na 2000 jaar er een nieuw basisprincipe aan 
de reeks van Vitruvius kan worden toegevoegd: DURABILI
TAS (duurzaamheid). 

Het verduurzamen van de woningvoorraad biedt een 
enorme kans om gelijktijdig het klimaat in de steden en 
het comfort en gebruik van woningen te verbeteren, de 
CO² uitstoot te reduceren, en de energierekening van de 
bewoners omlaag te brengen. Maar in het streven naar een 
schoner milieu dreigt het Venustasprincipe van Vitruvius 
naar de achtergrond te verdwijnen.
De reeks ‘Ongewone Ontwerpen’ onderzoekt de invloed 
van Duurzaamheid op het ontwerpproces en de daaruit 
voortkomende architectonische en stedenbouwkundige 
vormgeving.

Oktober
Daan Bruggink (Orga architecten) vertelt over zijn 
 worsteling tussen zijn fascinatie voor de natuur en het 
sobere architectuurklimaat tijdens zijn studie Bouw kunde 
in Delft. De Zwarte Madonna van Carel Weeber werd 
gevierd, zijn schrikbeeld als het gaat om huisvesting van 
de mens als natuurwezen. Inmiddels heeft Bruggink zich 
vrijgevochten en zet volledig in op duurzaamheid. Hij 
neemt ons in een inspirerende avond mee in de wereld 
van biobased bouwen, de circulaire economie, duurzaam 
renoveren,  bevlogen opdrachtgeverschap en signaleert 
dat ook marktgerichte partijen geïnteresseerd raken in 
biobased bouwen. Bruggink was daarin de pionier, maar 
de  Nijmegenaar wordt als voorzitter voor de adviesgroep 
Nieuwbouw en Renovatie van BREEAM-NL inmiddels als 
autoriteit gezien.
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toe. Strobouwproject ‘Iewan’  in NijmegenNoord, is een 
van de weinige strobouwprojecten in de sociale woning
bouw in Nederland. Een ecologisch strobouwcomplex op 
basis van zelfverzonnen plattegronden. Heeft strobouw  
de toekomst of blijft het een niche voor leemsmeerders op 
geitenwollensokken? Zeker niet! 
 
De eerste prefab strowijken zijn al in voorbereiding.
Peter Brouwer bouwde eerst voor iedereen, nu alleen 
nog voor mensen die ze kunnen inspireren: duurzaam, 
 kierdicht, dampopen, met gezonde materialen en natuur
lijke technieken voor ventilatie en beschaduwing. Brouwer 
nam het initiatief voor ecowijk ‘De Kiem’ in het  Arnhemse 
Schuytgraaf, als tegenwicht voor de 13 in een dozijn 
woningbouw. Uitgangspunten: biodiversiteit, een heldere 
groenstructuur, gedeelde binnentuin, regenwateropvang 
en zelf voorzien in je drinkwater. Er zijn al voldoende 
 kopers gevonden, nu moet de gemeente nog definitief 
over de streep. Hopelijk zijn ze in Arnhem net zo vooruit
strevend als in NijmegenNoord. 

November
Frank Marcus wint met zijn voorstel INnergy in 2013 
de prijsvraag Energetic City 2050, georganiseerd door 
 Alliander en de gemeente Arnhem voor de stad van de toe
komst. Energetic City 2050 is een fluïde stad die  constant 
andere vormen aanneemt. Het is een stad van 3D printers, 
hyperskype, wederafbouw en woonabonne menten, waarin 
gebruik belangrijker is dan bezit. De mens is de stad, 
stedelijkheid bestaat in 2050 uit ontmoetingen, uit sociale 
netwerken, uit connecties en is niet langer gebonden aan 
een fysieke omgeving, aldus Marcus.

Brigitte van Bakel (AMi) presenteerde haar ‘pareltje van 
duurzaamheid’ zoals ze haar woningontwerp de Ark noemt. 
Een bouwplan voor de toekomst uitgevoerd in bamboe, in 
eerste instantie ontworpen voor de gemeente Borne die op 
zoek is naar een duurzame woning voor het jaar 2020. 

December
Michel Post (Orio Architecten en Strobouw Nederland) en 
Peter Brouwer (D+B architecten) lichtten twee projecten 

 
 

‘Materiaalkennis, 
overdracht en 
transparantie  
zijn de sleutel  
om de bouw te  
transformeren’Daan Bruggink (Orga architecten) 

De Ark (AMi)
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moet maken over openbaar vs. privé, het organiseren van 
een divers programma (functiemix) en de detaillering. De 
workshop is door het Architectuurcentrum Nijmegen aan
geboden in het kader van de Kunst en Cultuurroute. 

Ook organiseerden we de workshop Blauwdruk. In deze 
les gaan de leerlingen aan de slag met het ontwerpen van 
een gevel en krijgen ze een vormstudieopdracht aan de 
hand van verschillende gevelbeelden. De workshop werd 
aangeboden aan Cultuur en School Nijmegen/Kunstbus 
(34 leerlingen), Mondial College (36 leerlingen) en de IMC 
weekendschool Nijmegen (25 ouders/leerlingen).

In Ontwerp je eigen Stadseiland kregen leerlingen van 
de Esdoorn uit Elst (56 leerlingen) een introductieles 
 stedenbouwkunde. Na een rondleiding door het Rivierpark 
ontwierpen ze hun eigen versie van het nieuwe stadseiland 
in een begeleide ontwerpsessie. 
 
Naast het vaste aanbod, heeft het Architectuurcentrum 
 Nijmegen op aanvraag ook maatwerk geleverd: een intro
ductie Architectuurstijlen + een bijbehorende rond leiding 
door het centrum van Nijmegen voor  hoogbegaafde leer
lingen van de Leonardoschool (25 leerlingen), een rond
leiding op het Honig complex + een ontwerples op het 
Karel de Grote College (22 leerlingen), een aantal  
ontwerplessen op het Stedelijk Gymnasium (15 leerlingen) 

 
Programma
In de zomer van 2016 is gestart met een nieuwe opzet 
en werkwijze voor ons educatieve programma: meer 
 structuur in het bestaande aanbod aan de hand van 
een doorgaande leerlijn. Hierbij zijn enkele bestaande 
workshops c.q. educatieve projecten geactualiseerd en 
doorontwikkeld voor een specifieke doelgroep. 
 
Voor het Mondial College (42 leerlingen) organiseerde 
het Architectuurcentrum het lesprogramma Verover je 
Wijk: leerlingen werkten gedurende een aantal maanden 
in groepjes aan het ontwerp voor een ‘incubator’ in de 
wijk Lindenholt. De leerlingen bedachten uiteenlopen
de  functies voor een nieuw gebouw in het wijkpark: van 
jeugdgevangenis tot ondergrondse sporthal. Zij presen
teerden hun werkstukken, concept, programma van eisen, 
plattegronden en maquette in de aula voor een jury van  
3 architecten. 
 
Tijdens de workshop en excursie Kijk je Rijk – Mondial 
College (63 leerlingen) en Stedelijk Gymnasium (60 leer
lingen) – door het stadsdeel Mariënburg (Soeters Van 
Eldonk architecten) leerden leerlingen van het voortgezet 
onderwijs goed te kijken naar de fijnmazige stedenbouw
kundige structuur, de open en gesloten ruimte en de 
aansluiting van het project op de oude binnenstad. We 
boden ze meer inzicht in de afwegingen die een architect 

Educatie
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Architectuur door andere Ogen 
Column door Michiel van Zoest

Het doel van de workshop Architectuur door andere Ogen, 
was om 10 leerlingen met een visuele beperking, waarvan 
er 2 zelfs volledig blind waren, kennis te laten maken met 
het de bijzondere objecten op BouwLab Nijmegen. 
In groepjes, onder begeleiding van hun begeleiders of 
zelfs van elkaar, werden de objecten verkend. Ze waren 
bijzonder enthousiast, met name over de kleinere ruimtes 
en konden dan ook geen genoeg krijgen van ‘Het Honden
bot’ (Solid Family, Boomhuttenfest). Volgens Frank te Beek, 
de docent die overigens zelf ook slechtziend was, geeft 
een kleine ruimte de leerlingen een gevoel van veiligheid, 
overzicht en worden de zintuigen geprikkeld. Je kunt de 
ruimte voelen, ruiken en horen (kloppen), en bovendien 
is deze ruimte ook niet ‘standaard’ recht. Daarna hebben 
de leerlingen zich verzameld in de kapkar/sfp7s (Frank 

en een rondleiding op het stadseiland + bezoek aan de 
Tiny Houses op het Bouwlab voor 9 blinde c.q. slecht
ziende leerlingen van Visio uit Grave. Tenslotte biedt het 
Archi tectuurcentrum Nijmegen de workshop lattedralen 
aan, een workshop geschikt voor leerlingen variërend van 
groep 4 van de basisschool tot 6 Gymnasium. De leer
lingen werken samen in teams en  creëren samen artistieke 
bouwwerken door het  stapelen van honderden latten. 
De workshop duurt 1,5 uur en wordt gegeven voor 40 tot 
120 leerlingen tegelijk. In 2016 heeft het architectuur
centrum Nijmegen workshops aange boden op de Vasim 
(o.a.  Mondial  College) op het Streek in Ede, het Dominicus 
College in Nijmegen, het Maaswaal College in Wijchen en 
Notre Dames des Anges in  Ubbergen. Het totale aantal 
leerlingen dat we in 2016 hebben bereikt ligt rond de 
1000. 
 
In 2017 werken we verder aan een pool van vaste bege
leiders voor de educatieve projecten. Naast de  vertrouwde 
vakkundige begeleiders, wordt er actief gezocht naar 
 jonge enthousiaste begeleiders, die dicht(er) bij de 
doelgroep staan. Michiel van Zoest is hierbij aangesteld 
als Intendant Educatie. Hij fungeert als coördinator en 
centraal aanspreekpunt voor alle workshops en educatieve 
projecten.

 Havermans), waar ik ze kort wat heb uitgelegd over de 
 Gulden Snede en het Plastisch Getal. Ik had een grote 
blokkendoos  de grote Morphotheek  meegenomen, 
 zodat de leerlingen eerst allerlei blokjes, vormen en wat 
verhoudingen konden voelen. Daarna gingen ze aan de 
slag: passen en meten om te proberen een reeks of juist 
een artistiek bouwwerk te maken. Ook dit vonden de 
leerlingen erg leuk om te doen, waarbij sommigen er echt 
helemaal in op gingen.

Als afsluiting heb ik wat verteld over een aantal gebouwen 
die speciaal zijn ontworpen voor en door blinde mensen. 
Dit was voor de leerlingen ook erg leerzaam, omdat ze zich 
van kleins af aan continu aanpassen aan de onbekende 
en ‘gevaarlijke’ omgeving. Het idee om een gebouw aan 
te passen aan hun specifieke wensen was hun compleet 
vreemd. Tenslotte nog een kijkje genomen in de MIR 
 (Alphons ter Avest) (wat ze een stuk minder interessant 
vonden!) en aan de kas. Ook de kas was een succes, on
danks dat ze deze ruimte eerst vreemd vonden, warm en 
met een vreemde geur, had ie wel weer een lekkere bank. 
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donateurs en vrijwilligers voor hun trouwe bijdrage. Ronald 
Leushuis (bestuurder woningstichting Talis) belichtte de 
goede relatie van het Architectuurcentrum Nijmegen met 
de woningcorporatie en feliciteerde het centrum met de 
nieuwe locatie.
 

 
Nieuwe huisstijl 
Bij een nieuwe koers hoort een herkenbare nieuwe huisstijl. 
Ik legde Theo de Vries van het ontwerpcollectief Wunder
bar het oude logo en huisstijl voor en begon te klagen. 
Over het sleetse logo, de waterige letters, het ontbreken 
van de relatie tussen de logo en de huisstijl. Ik kende Theo 
niet. Toen ik klaar was zei hij: “Bedankt, ik heb het 20 jaar 
geleden voor jullie ontworpen”. Daarna presenteerde hij 
de complete huisstijl die hij in een map had bewaard maar 
door de jaren verloren was gegaan. Het zag er ineens toch 
goed uit. Voor die tijd. De nieuwe huisstijl is eigentijds met 
een bestendig logo dat je kunt gebruiken als ‘stempel’ en 
altijd onze volledige naam communiceert. Theo bouwde 
het logo op uit verschillende elementen die afzonderlijk 
terugkomen om de bladopmaak te kleuren of accenten te 
leggen. Theo, bedankt!

Op vrijdag 9 september opende het Architectuurcentrum 
Nijmegen zijn nieuwe locatie aan de Spoorstraat 268, in 
het hart van de stad naast het centraal station. Een vaste 
plek voor een nieuwe koers. Het ACN is gevestigd op 
de begane grond van de Nimbus. Deze woontoren telt 
23 verdiepingen en is met een hoogte van 76 meter de 
 hoogste toren van Nijmegen. 

Samen met sponsoren, donateurs, vrienden, vrijwilligers 
en andere betrokkenen is er getoost, zijn de behaalde 
 resultaten gevierd en is er vooruitgekeken naar de toe
komst. Ook de nieuwe huisstijl en  website werden gepre
senteerd. Wethouder stedelijke ontwikkeling, wonen en 
cultuur Bert Velthuis feliciteerde het Architectuurcentrum 
met de nieuwe huisvesting en ingeslagen koers. Ook de 
reactie van de genodigden was positief: zowel de  nieuwe 
koers als de ontspannen sfeer werden gewaardeerd. 
Daarnaast was men blij met deze ‘doorstart’: een stad als 
Nijmegen hoort een Architectuurcentrum te hebben!
 
Pepijn Sluiter (directeur ACN) verwelkomde de genodig
den met een korte introductie over de transitie, orga ni
satie, het programma en de nieuwe huisstijl. MartinPaul 
Neys (voorzitter ACN) bedankte de sponsoren en prees de 

Huisstijl en nieuwe 
huisvesting
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Deelnemersaantallen rondleidingen
Zondagochtendrondleidingen en op aanvraag 1.000+
Deelnemers workshops 1.000+

 
Oplage publicaties en communicatie
BouwLab Nijmegen 300
Jaarverslag ACN 50
Abonnees digitale nieuwsbrief 1.320
Facebooklikes 576
Directe genodigden Special en  
Bouwkamer bijeenkomsten 288

 
Colofon
 
Teksten 
Projectbureau Architectuurcentrum Nijmegen
Pepijn Sluiter, Roos Geraets, Michiel Kruidenier, Michiel van Zoest, 
Luuk Cornelissen, Paul van Hontem, Ton Schulte (CASA-Arnhem) 

Ontwerp 
Wunderbar ontwerperscollectief/Raphaela Puhl

Beeldverantwoording 
Thea van den Heuvel fotografie | p. 2, 4, 5 (zaal), 6, 7, 23, 30 
Ruw Beeld | p. 3  
ACN: p. 8, 9, 12,13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 28, 29, 30, 32, 35
Next Architects | p. 10 (illustratie)
opZoom architecten | p. 11 (illustratie)
Ton Thus | p. 20
Soeters Van Eldonk Architecten | p. 25 (Plein 44)
Ector Hoogstad architecten | p. 25 (Montessori College)
frank marcus architecten | p. 26 (bijenpaviljoen Goffert)
Pieter Oosterhout Bureau voor Architectuur: p. 26 (De Weezenhof)
Michiel van Zoest | p. 33, 34 

Subsidieverstrekkers 
Gemeente Nijmegen en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Hoofdsponsoren 
Poelmann van den Broek, Giesbers Wijchen,  
Rabobank Rijk van Nijmegen

Sponsoren
Hendriks Bouw en Ontwikkeling | Burghouts Bedrijven | Croes 
Bouwtechnisch Ingenieursbureau | JVZ Raadgevend Ingenieurs
buro b.v. | Steenhandel Gelsing | opZoom architecten b.v. | Trebbe 
| Oost & Noord b.v. | Croonen Architecten | Thea van den Heuvel 
Fotografie | Hoogte Twee Architecten | van Hontem architecten 
| Frank Willems Architecten | Jansen Bouwontwikkeling | BPD

Bezoekersaantallen en activiteiten

Januari
Nijmegen omarmt de Waal 72
Architectuurprijs Nijmegen 150

Februari
Landschappen in de stad met Eric Luiten 50

Maart 
Water in de stad met Florian Boer (Urbanisten) 45

April
Excursie ArnhemNijmegen 60
De creatieve stad 47
Vastgoed seminar  140
Oprichtingsbijeenkomst Bouwkamer 70
Opening BouwLab 50

Mei
Nijmegen als Laboratorium 45
Melden bij de Uitvoerder: De Lunet 47
Promenade des Clochards 46

Juni
Bouwkamer, Plant je Vlag; toekomst of niche 52
Workshop: Thuis aan het Water 6

Juli
Bouwpakket: Tiny Housing in Nederland 60

September
Opening Architectuurcentrum 40
Wonen aan de Waal/De Adaptieve Dijk 20
Slotfeest BouwLab 60

Oktober 
Ongewone Ontwerpen: Daan Bruggink 47
Melden bij de Uitvoerder: Estelgebouw 58
Expeditie Koningsdaal 41

November
Ongewone Ontwerpen: Brigitte van Bakel  
en marcus architecten 46
Bouwkamer, Visie op Nijmegen 35
Het Nieuwe Wonen op de Ouwe Dag 55





 
 

‘We kijken terug op een bijzonder jaar,  
met veel experiment en nieuwe geluiden‘

www.architectuurcentrumnijmegen.nl




