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JAARVERSLAG 2018

VOORWOORD 

Met veel genoegen presenteer ik u het Jaar
verslag 2018 van het Architectuurcentrum 
 Nijmegen. Het was een bijzonder jaar met 
veel activiteiten die thematisch aansloten 
bij  Nijmegen Green Capital of Europe. Maar 
 uiteraard ook een jaar met de vaste succesvolle 
ingrediënten van de voorgaande jaren. Het  
ACN is het centrum voor ideevorming en uit
wisseling over architectuur, stedenbouwkunde 
en de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen.  
Dit jaarverslag getuigt daarvan.

Foto Syl Scheffel
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Om ook in Nijmegen de verduurzaming van woningen te 
stimuleren organiseerde het ACN in samenwerking met 
de Rabobank Rijk van Nijmegen, gemeente Nijmegen 
en RvN@ de goed bezochte Inspiratiemarkt Duurzaam 
Verbouwen. Paul Geurts van Kessel, CEO Greenhome, liet 
zien hoe je woningeigenaren kunt helpen bij de eerste 
stappen naar een duurzamer huis en bezoekers werden 
geïnspireerd door de nieuwste technieken en bio-based 
materialen.

Een ander belangrijk thema op het gebied van de  groene 
stad is de toekomst van onze mobiliteit. Hoe zorgen we 
 ervoor dat Nijmegen bereikbaar blijft en tegelijkertijd 
de uitstoot van fijnstof en CO2 drastisch omlaag gaat? 
 Volgens Daan Zandbelt, Rijksadviseur fysieke leefomge-
ving, zoeken we antwoorden op duurzaamheidsvraag-
stukken vaak in technologie, maar bepalen overheid, 
politiek en burgers uiteindelijk de mate van acceptatie.  
Zijn stelling luidde dan ook: zet nieuwe technieken in om 
de verblijfskwaliteit te vergroten in plaats van de bereik-
baarheid, zodat we minder ver hoeven te reizen en elkaar 
vaker tegenkomen. 

Dan de energietransitie. Stedenbouwer Michiel Brouwer 
ziet de overgang naar duurzame energiebronnen in ons 
landschap alleen tot stand komen als politici en burgers 
beter samenwerken. Deze grote ruimtelijke opgave vergt 
vooral gewenning aan een nieuwe realiteit en meer flexi-
biliteit in ons denken. Sven Stremke, medeoprichter van 
NRGlab en lector Landschapsarchitectuur bij de Academie 
van Bouwkunst Amsterdam, onderstreepte dat we dat 
denken een beetje kunnen helpen door onze rechter-
hersenhelft aan te spreken.

Nijmegen was in 2018 Green Capital of 
 Europe. Als duurzame hoofdstad gold de 
stad een jaar lang als voorbeeld voor andere 
 Europese  steden. Dit gaf bedrijven, gemeente 
en  bewoners de kans om de wereld te laten 
zien wat Nijmegen in huis heeft op het gebied 
van  hernieuwbare energie, klimaatadaptatie, 
 duurzame woningbouw en mobiliteit. 

Voor het Architectuurcentrum Nijmegen was dit de aan-
leiding om Green Capital centraal te stellen in ons jaar-
programma. We wilden duurzame initiatieven uitlichten 
en actuele klimaatthema’s als energievoorziening, circulair 
bouwen, duurzame mobiliteit en de vormgeving van nieu-
we energiebronnen in ons landschap op de agenda zetten. 
Hier hebben we afgelopen jaar invulling aan gegeven door 
een nieuwe prijs in het leven te roepen: de Duurzaam-
heidsprijs voor het beste ‘groene’ gebouw van de stad. 
De eerste prijs ging naar opdrachtgever Van der Valk en 
architectenbureau Wiegerinck Architecten voor de bouw 
van het Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent.

Dat Nederlandse steden in het algemeen duurzamer 
 worden zagen we tijdens een bezoek aan het nieuwe circu-
laire paviljoen van ABN-AMRO ‘CIRCL’ in Amsterdam. Hans 
Hammink, architect bij de Architekten Cie, onderstreepte 
het belang van een radicaal andere koers en  ontwikkelde 
binnen het bureau een nieuw concept voor circulaire 
gebouwen.

 SPECIAL 
Nijmegen  
Green Capital
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Voor succesvolle experimentele ontwerpen moeten we 
namelijk meer ruimtelijk denken en holistisch redeneren. 
 
Al deze verbeeldingskracht, geïnspireerde mensen en 
goede voorbeelden laten zien dat het mogelijk is om onze 
samenleving zo in te richten dat onze en komende gene-
raties een hoge levenskwaliteit kunnen combineren met 
een kleine footprint. Maar of dat ook lukt hangt af van ons 
vermogen om onze gewoontes te herzien, blijvende inves-
teringen te doen in duurzame alternatieven en de volhar-
ding van alle betrokken partijen. Ik ben ervan overtuigd dat 
Nijmegen dat kan.  
 
Divers programma 

Naast het jaarthema stonden er dit jaar ook andere  
activi teiten op ons programma. Tijdens de film- en docu-
mentaire avonden van architect en stedenbouwkundige 
Paul van Hontem werden klassieke architectuurfilms als 
North by Northwest, Cherrytown en Professione  Reporter 
ingeleid door programmamaker en voorzitter van het 
Archi tectuur Filmfestival Rotterdam Jord den Hollander.

Met de Architectuurcafés boden we een podium aan jonge 
Nijmeegse architecten en aan bijzondere projecten in de 
wijk. Ook de zondagochtendrondleidingen gaven meer 
 inzicht in de Nijmeegse ontstaansgeschiedenis en de 
 laatste ontwikkelingen in onze stad. 
Professionals uit de sector werden uitgenodigd voor twee 
excursies in samenwerking met CASA-Arnhem, en de 
Bouwkamer Nijmegen organiseerde excursies en discus-
sieavonden voor het bouw-brede netwerk in onze stad.

 vervolg 
Nijmegen  
Green Capital

Ontwikkeling 

2018 was het jaar van de samenwerking met Arthouse LUX, 
CASA-Arnhem, de Rabobank Rijk van Nijmegen, RvN@, de 
gemeente Nijmegen en het Nijmeegs Ontwerp Platform. 
Samenwerking levert naast een scherp en afwisselend 
programma ook nieuwe invalshoeken en nieuwe bezoekers 
op. Dit zetten we door in 2019. 
Zonder onze bevlogen vrijwilligers zouden een groot aan-
tal activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden. Zij vormen 
de basis voor het succes van de Architectuurcafés en onze 
Dagexcursies. Door de inzet van onze vrijwilligers hebben 
we meer geïnteresseerden blijvend voor ons weten te 
winnen. 

Financieel gezien hebben we het jaar met een kleine plus 
kunnen afsluiten. Onze dank gaat dan ook uit naar onze 
sponsors, donateurs en vrienden die een belangrijke 
financiële pijler voor ons programma zijn. Maar ook veel 
dank voor de financiële bijdrage van onze projectpartners, 
de Bouwkamer, de subsidie vanuit de BNA voor de Dag van 
de Architectuur en natuurlijk de bijdrage van de gemeente 
Nijmegen voor het Green Capital programma. 
 
2018 was ook het jaar waarin de denktank (programma-
raad) eigenzinniger vorm gaf aan het jaarprogramma voor 
2019.  Dit uit zich onder andere in het beter herkenbaar 
maken van programmaonderdelen door de introductie 
van vier duidelijke formats: ACN presenteert, ACN college, 
ACN verkent en ACN café. 

Ik wens u veel leesplezier en hoop u te treffen tijdens onze 
activiteiten in 2019! 

Pepijn Sluiter, directeur ACN
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Duurzaam verbouwen, foto Raymond Rutting Photography

 
 

‘De verbeeldingskracht, geïnspireerde mensen 
en goede voorbeelden laten zien dat het mogelijk 
is om onze samenleving zo in te richten dat onze 
en komende generaties een hoge levenskwaliteit 
kunnen combineren met een kleine footprint’
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Foto Hannah Kipje

Duurzaamheidsprijs  
Nijmegen  
Green Capital 

In januari 2018 organiseerde het Architectuurcentrum de Architectuurprijs Nijmegen 
2016/2017, dé prijs voor het beste gebouw van Nijmegen. Op 29 januari werd de prijs 
uitgereikt aan INBO architecten voor de renovatie van het Tandheelkundegebouw op 
de campus van de Radboud Universiteit. 

29 januari 2018
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De winnaar van de tweejaarlijkse prijs voor het beste 
gebouw van de stad werd gekozen uit 10 genomineerde 
inzendingen. In het jaarverslag van 2017 staan de inzen-
dingen en winnaars uitgebreid omschreven. 
 
Nieuw in deze editie van de Architectuurprijs Nijmegen 
was de Duurzaamheidsprijs. Het Architectuurcentrum 
Nijmegen wilde in het jaar waarin Nijmegen de titel ‘Green 
Capital of Europe’ droeg de aandacht vestigen op bijzon-
dere duurzaamheidsprestaties. Wiegerinck architecten 
uit Arnhem ontving deze aanmoedigingsprijs voor de 
realisatie van het Van der Valk Hotel Nijmegen Lent. De 
jury roemde in het bijzonder de opdrachtgever en  noemde 
het hoopgevend dat Van der Valk heeft gekozen voor een 
echte identiteitswijziging: “Dat duurzaamheid hier als 
uitgangspunt is genomen voor een  commercieel hotel-
bedrijf is erg bijzonder. Zeker, omdat het hotel dit niet per 
se nodig heeft om zich te onderscheiden in de markt. De 
jury hoopt dat in de familie en breder in de hotelbranche 
hierdoor duurzaam (en circulair) bouwen de norm wordt.” 

Voorafgaand aan de prijsuitreiking gaf landschapsarchitect 
Clim Sorée (Bosch Slabbers landschapsarchitecten) een 
inhoudelijke presentatie over de trendbreuk in de land-
schapsarchitectuur van ‘capability brown’ naar energie-
landschappen nu. Tijdens de romantiek markeerde de 
overgang van een geometrische tuinkunst naar de roman-
tische tuinstijl de omslag in het maatschappelijke denken. 
De samenleving wilde geen tuinen meer die de natuur naar 

hun hand zetten, maar tuinen die op de natuur zelf waren 
geïnspireerd. Een vergelijkbare trendbreuk doet zich nu 
voor. De samenleving wil niet langer energie verbruiken 
maar gebruiken. We maken de omslag van een op fossiele 
brandstoffen gedreven economie naar een economie die 
gebruik maakt van herwinbare bronnen.

Sorée toonde de impact die de winning van fossiele 
energie heeft gehad op ons landschap in vergelijking 
met de impact van onze huidige energieopwekking. Deze 
impact werd eerst alleen door wind gedomineerd, maar 
verandert steeds meer naar een all-inclusive aanpak met 
meerdere energiebronnen. Uiteindelijk gaan we naar een 
integraal energielandschap toe, in plaats van een sectoraal 
landschap. Een landschap dat nieuwe waarden toevoegt 
aan het bestaande landschap en  door alle schalen heen 
wordt ontworpen. Van landschappelijk casco, naar stede-
lijke aanpak, naar wijkaanpak, naar straataanpak. Van een 
paar grootschalige ingrepen in het land die veel opbren-
gen naar een heleboel kleine ingrepen in de stad die niet 
door hun omvang maar door hun aantal net zoveel kunnen 
opwekken. 

Als afsluiter maakte hij een knipoog naar onze oude wind-
molens die intussen door hun tijd ingehaald zijn en als 
cultuurhistorisch erfgoed behouden blijven. De energie-
landschappen en windturbines zullen ook tijdelijk zijn.  
Over tientallen jaren zullen er een paar als cultuur histo-
risch erfgoed in ons landschap bewonderd worden. 

Clim Sorée, foto Hannah Kipje Foto Hannah Kipje
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Tijdens de Dag van de Architectuur hadden 
we een dubbel programma: we  bezochten 
het  nieuwe circulaire paviljoen van ABN 
AMRO  ‘CIRCL’ in Amsterdam om professio
nals en publiek te informeren over circulair 
bouwen en organiseerden in samenwerking 
met de Rabobank en gemeente Nijmegen de 
Inspi ratiemarkt Duurzaam Verbouwen om 
 Nijmegenaren te laten zien hoe zij hun woning 
kunnen verduurzamen. 

Dag van de  
Architectuur

1 en 2 juni 2018

CIRCL Zuidas Amsterdam

Dagexcursie naar CIRCL op de Zuidas  
Amsterdam 

 
 
1 juni 2018  
Een living lab, een podium voor nieuwe principes van 
bouwen en werken en een doorbraak voor opdrachtgever 
en architect. Dat is het nieuwe circulaire paviljoen van 
ABN-AMRO op de Zuidas. Op vrijdag 1 juni vertrokken we 
met een volle bus richting de Zuidas om meer te weten 
te komen over circulair bouwen en over de blinkende 
 iconen van het Amsterdamse zakendistrict.  
 
Wat circulariteit eigenlijk inhoudt werd tijdens de busrit 
toegelicht door expert Karlijn Bakker, adviseur circulaire 
economie bij KplusV en drijvende kracht achter Cirkelstad. 
De Circulaire economie is volgens Bakker een methode die 
omschrijft hoe afvalstromen te gebruiken als productie-
middel. 
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de manier van bereiden vertaalde zij in het interieur. De 
keuken is open en biedt bezoekers de kans om te zien en 
ervaren hoe er gekookt wordt vanuit het principe ‘redu-
ce, re-use en no waste’: er worden voornamelijk lokale 
seizoensproducten gebruikt en wat er overblijft krijgt een 
nieuwe bestemming. 

Na een rondleiding door het gebouw en een lunch op de 
Zuidas arriveerde Hans Hammink, architect bij de Archi-
tekten Cie., om zijn visie te geven op het ontwerp van 
CIRCL. Het paviljoen was al jaren een wens van Pi de Bruijn 
(medeoprichter Architekten Cie.), omdat het de steden-
bouwkundige leemte voor het hoofdkantoor van ABN zou 
vullen. De bank wilde meer eigen vergaderruimte aan de 
Zuidas en de Cie. ontwierp een paviljoen dat paste bij de 
toenmalige uitstraling van de systeembank. Toen het ont-
werp klaar was en de fundering gestort, werd ABN-Amro 
zich bewust van het statement dat zij hier zou maken:  
nog meer luxe aan het plein. Niet het imago dat de bank 
voor hun toekomstige klanten wilde. “Kan het ook duur-
zamer?” was de vraag aan de Cie. 
 
Duurzamer wel, maar echt duurzaam zou het ontwerp 
nooit worden. De ABN trok de stekker uit de ontwikkeling 
en bij de Cie. bezonnen ze zich op een nieuw ontwerp: een 
volledig circulair gebouw. Dit was waar de bank zich echt 
mee kon onderscheiden. Hammink ontwikkelde binnen 
het bureau een nieuw concept voor circulaire gebouwen 
dat resulteerde in een mooi en super consequent gebouw 
van hergebruikte kozijnen en vloeren, isolatiemateriaal van 
duizenden spijkerbroeken, faseovergangsmaterialen voor 
warmtebuffering en energie uit zonnepanelen. Omdat veel 
fabrikanten hun materiaal in de toekomst niet terug wilden 
nemen werd een driedimensionaal model als ‘digitale 
tweeling’ opgeslagen en voorzien van alle informatie over 
de gebruikte materialen, data voor het beheer, onderhoud 
en metingen. Zo wordt toekomstig hergebruik verzekerd. 
Alleen de lift gaat straks terug naar de fabriek, de bank 
betaalt nu per liftbeweging. 

 
 

‘Het ‘sustainisme’ als nieuwe cultuur van net werken, 
delen, lenen en uitwisselen is het uitgangspunt voor  
het ontwerp’

In Nederland wordt nu ingezet op een volledig circulaire 
economie in 2050, door middel van overheidscampagnes 
als ‘Van afval naar Grondstof’ en het Grondstoffenakkoord. 
Nijmegen volgt deze trend met Nijmegen Cirkelstad. Een 
sector die veel vraagt van haar omgeving is de bouw. Die 
is energie-intensief door het transport van zware materia-
len en vaak niet circulair omdat verschillende materialen 
met elkaar worden verlijmd. In de sector valt dus winst te 
behalen door meer lokale materialen te gebruiken en zo te 
ontwerpen dat gebouwen ook bij sloop of renovatie hoog-
waardige reststromen opleveren. 
 
Wat zijn succesfactoren van een circulaire economie? Van 
bezit naar gebruik (Thomas Rau) en nieuwe verdienmodel-
len. Bakker noemde de huur van een gevel als service of 
het inrichten van een kantoor met circulair meubilair als 
voorbeeld; de gebruiker betaalt een vast termijnbedrag en 
de leverancier blijft eigenaar van het product. 
 
Odette Ex is oprichter van Ex Interiors en ontwierp het 
interieur van CIRCL. Volgens Ex leven we in een interes-
sante tijd. We zien de overgang van een industriële naar 
een digitale revolutie die drijft op informatie, algoritmes 
en kunstmatige intelligentie. Bovendien komen biologie en 
technologie samen, bijvoorbeeld in de interactie tussen de 
hedendaagse bank en zijn klanten. 
 
In de biologische cirkel wordt afval bestaande uit zuivere 
materialen teruggegeven aan de omgeving en hiermee 
wordt opnieuw waarde gecreëerd: bio-based. Want 
 materiaal doet ertoe (Material Matters, Thomas Rau). We 
moeten ontwerpen in samenspraak met de natuur, aldus 
Ex. Zij probeert zich als ontwerper open te stellen voor 
deze tijd en het ‘sustainisme’ als nieuwe cultuur van net-
werken, delen, lenen en uitwisselen als uitgangspunt te 
nemen voor haar visie op het ontwerp. 
Ex drukte haar stempel door het ontwerp naadloos aan te 
laten sluiten bij het circulaire gebouw van de Architekten 
Cie. Transparantie over de herkomst van producten en 



10

JAARVERSLAG 2018  |  DAG VAN DE ARCHITECTUUR 

 Na deze presentatie wandelen we onder leiding van archi-
tectuurhistoricus Suzanne Roelofs en plein air door het 
Mahler-gebied en het Gershwin-deel, en is er uitgebreid 
aandacht voor het ontstaan van elk deelgebied en alle ins 
en outs van deze verzameling iconische gebouwen.
 
Inspiratiemarkt duurzaam verbouwen 

2 juni 2018  
Zaterdag 2 juni was het zover: 5 sprekers, een fietsex
cursie, een bouwplaats voor kinderen, 18 marktkramers, 
muziek, ijs, Surinaamse hapjes en lokaal bier. Na weken 
promotie en voorbereiding bleken zo’n 250 bezoekers 
warm te lopen voor de verduurzaming van hun woning. 
En ondanks de voorspelde regen bleef het ook nog eens 
droog. 

Het Architectuurcentrum Nijmegen, Rabobank Rijk van 
Nijmegen, gemeente Nijmegen en RvN@ kijken terug op  
een geslaagd evenement met geïnteresseerde bezoekers, 
tevreden marktpartijen en veel animo voor de presentaties. 
De fietstocht ‘Gluren bij de duurzame buren’ voerde langs 
drie circulair ingerichte of verduurzaamde woningen van 
bevlogen opdrachtgevers. 

Dat de leveranciers van duurzame bouwmaterialen, ener-
gie en financieringsmogelijkheden tevreden waren, kwam 
door de goede match tussen vraag en aanbod. Mensen 
kwamen goed geïnformeerd naar de markt en konden 
terecht met al hun vragen. Paul Geurts van Kessel, CEO 
Greenhome, liet zien hoe je woningeigenaren kunt helpen 
bij de eerste stappen naar een duurzamer huis en bezoe-
kers werden geïnspireerd door de nieuwste technieken en 
bio-based materialen. 

Tim van der Maden en Tessa Brummelkamp gaven vanuit 
eigen ervaring tips & tricks om zelf mee aan de slag te 
gaan en ook bij de bijdragen van Loket Duurzaam Wonen 
Plus, EcoArchitecten  en Ecobouw Nederland zaten veel 
mensen aantekeningen te maken. Kenmerkend was de op-
merking van het bedrijvencollectief Enverion: “Op andere 
markten zijn onze rolletjes pepermunt allemaal meege-
nomen en hebben we maar een paar goede gesprekken 
gevoerd, vandaag is er geen pepermunt aangeraakt en 
hebben we een bak vol geïnteresseerde contacten.”

Zuidas Amsterdam Inspiratiemarkt duurzaam verbouwen, foto Louise Honée
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Hoe verplaatst de Nijmegenaar zich het liefst? 
Welke rol speelt de auto eigenlijk nog over 10  
of 15 jaar? En welke impact heeft dit op hoe de 
stad eruit ziet? In het kader van de European 
Mobility Week verkenden Architectuurcentrum 
Nijmegen en LUX de toekomst van de duur
zame mobiliteitsstad. Door verschillende 
scenario’s te laten zien en kritisch te bevragen, 
zetten we technologische ontwikkelingen af 
tegen de keuzes die we zelf kunnen maken.

Als eerste spreker presenteerde Bijzonder Hoogleraar 
Transportgeografie Taede Tillema vier toekomstscenario’s 
uiteenlopend van vervoer door automatische taxibots in 
een florerende deeleconomie tot volledig geautomati-
seerde privé ‘cocons’ voor de ‘happy few’.
Prikkelende scenario’s als oefening om tot de gewenste 
mobiliteitsvorm te komen. Maatschappelijke acceptatie is 
daarbij volgens Tillema cruciaal. Autodelen is inmiddels 
wel algemeen geaccepteerd, maar de acceptatie van de 
techniek die ons het stuur volledig uit handen neemt is een 
lastiger hobbel op weg naar onze toekomstige mobiliteit. 

Harriët Tiemens, wethouder duurzaamheid en mobili-
teit, is voorstander van de autopilot – ‘Niets is zo saai als 
rijden op de snelweg’ – maar binnen de stad krijgen fiets 
en openbaar vervoer prioriteit. Nijmegen streeft naar 
een leefbare, groene stad waar de mens en niet de auto 
centraal staat. De laatste jaren is de voetganger daar-
bij wat achterge ble ven op de fietser, ov en intelligente 
verkeersregeling, maar hier werkt de gemeente aan een 
inhaalslag. En stel nu dat er morgen een fabrikant komt 
die een volledig  veilige, zelfsturende en CO2 neutrale 
wagen in Nijmegen wil laten rijden, maar daarvoor een 
paar ‘oefenstroken’ nodig heeft? Dat kan volgens Tiemens 
niet omdat de ruimte veel te schaars is. Wat haar betreft is 
Nijmegen in 2030 een stad met emissievrije fietspaden en 
zonder benzine-, of dieselauto’s. Dat kunnen we niet alleen; 
 regionale samenwerking met onder anderen Arnhem is 
‘super belangrijk’. Passen robot-auto’s in dat beeld? Alleen 
als dat veilig kan en we niet van alles hoeven te chippen, 
aldus de wethouder.

Daan Zandbelt, Rijksadviseur fysieke leefomgeving, stelde 
dat we vaak antwoorden zoeken in technologie, maar 
wat is eigenlijk de vraag? Technologie bepaalt het intro-
ductietempo, maar overheid, politiek en burgers bepalen 
de mate van acceptatie. Zijn stelling: verkeer is geen water. 
Ook in zelfrijdende, elektrische deelauto’s staan we in de 
file als we tegelijk van A naar B willen. Daarnaast schept 
aanbod aan kilometers asfalt een grotere vraag; dat werkt 
dus niet. Straten en open ruimtes maken de stad.  

De Duurzame Stad  
in beweging

18 september 2018, LUX

Foto Sara Donkers Photography
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En die wisselen steeds van functie. Zet nieuwe technie-
ken daarom liever in om de verblijfskwaliteit te vergroten 
in plaats van de bereikbaarheid, zodat we elkaar tegen 
komen en meer tijd hebben voor elkaar. Hoe dan?  Zandbelt 
doet de volgende suggesties: verlaag de maximumsnel-
heid naar 30km/uur. Dit vergroot de veiligheid, de verblijfs-
kwaliteit, stimuleert het gebruik van (e-) fiets en ov, en 
biedt een veilige omgeving voor de introductie van de 
 zelfrijdende auto. Zorg per woonblok voor een autodeel-
systeem van e-auto’s op lokaal opgewekte zonne-energie. 
De accu’s dienen tevens als buffer voor de opslag van 
 lokale energie. Combineer mooi met functioneel en leg 
nieuwe singels aan. Groenblauwe structuren in de stad 
bieden verkoeling, waterberging, een mooie woonomge-
ving en een aantrekkelijke verbinding naar het landschap. 
Lopen als primair vervoermiddel in de stad is belangrijk, 

‘Nijmegen is in 2030 een stad met 
emissievrije fietspaden en zonder 
benzine-, of dieselauto’s’ 

Harriët Tiemens, foto Sara Donkers Photography Daan Zandbelt, foto Sara Donkers Photography

 

omdat het goed is voor onze gezondheid, autoverkeer ver-
mindert, de luchtkwaliteit verbetert en het sociale verkeer 
bevordert.
  
Hoe ziet het Nijmegen van morgen er dan uit? Volgens 
Taede Tillema was de hamvraag of de deeleconomie 
echt doorzet. Harriët Tiemens zag een autoluwe singel 
wel  zitten en volgens Daan Zandbelt moet je het gewoon 
 proberen. Zo is Times Square ook autoloos geworden. 
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Vormgeven aan  
het Nijmeegse  
energielandschap 

Beeld Land van Succesie van Hester Koelman

27 november 2018

Nederland schakelt over op duurzame 
 energie. Hoe geven we die energietransitie 
vorm en wat betekent dit voor Nijmegen?  
Op dinsdag 27 november organiseerde het 
Architectuur centrum Nijmegen een debat  
over de impact van de energietransitie op  
het landschap en de behoefte aan nieuwe 
ontwerpoplossingen. 

 Michiel Brouwer, senior consultant stedelijke ontwikke-
ling, gaf inzicht in de schaal en impact van deze enorme 
tran sitie. Om aan de gestelde klimaatdoelen te voldoen 
moeten we energie op een andere manier gaan op wekken 
en daar is veel ruimte voor nodig. De ruimtevraag van 
kleinschalige energiebronnen is namelijk vele malen groter 
dan die van energiecentrales. Energie is dus ruimte en 
daarmee een ontwerpopgave. Niets nieuws eigenlijk. Onze 
behoefte aan energie leidde tot grote houtkap en dit is 
terug te zien in wat nu het Groene Hart heet. De huidige 
Weerribben ontstonden tijdens de winning van energie uit 
turf; de energie uit kolenmijnen zorgde voor een kunstma-
tig heuvellandschap in het Zuiden en de gaswinning in het 
Noorden heeft bodemdaling tot gevolg.  
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Energie en landschap zijn dus altijd met elkaar verbonden 
geweest. Toch toont de huidige (politieke) discussie dat 
de meeste mensen de impact op ons landschap nogal 
onderschatten. Samenwerking met alle stakeholders is 
en blijft dus heel belangrijk om onze doelstelling te halen, 
aldus Brouwer.

Professor landschapsarchitectuur Sven Stremke presen-
teerde experimentele en alternatieve ontwerpen voor 
windmolenparken en zonneakkers. Stremke is betrokken 
bij het nationaal Klimaatakkoord, Associate Professor 
landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit, 
medeoprichter van NRGlab en lector Landschapsarchitec-
tuur bij de Academie van Bouwkunst Amsterdam waar hij 
leiding geeft aan het lectoraat ´high-density energy lands-
cape’. Zijn onderzoek is gericht op het ontwikkelen van 
duurzame energielandschappen met een speciale rol voor 
ontwerp en de ontwerper in de energietransitie.

Stremke onderstreepte dat we ons denken een beet-
je  kunnen helpen door onze rechterhersenhelft aan te 
 spreken. Voor succesvolle experimentele ontwerpen 
moeten we namelijk meer ruimtelijk denken en holistisch 
redeneren. Jonge mensen zijn hier misschien nog beter in. 
Daarom liet hij aan de hand van het werk van zijn studen-
ten nieuwe ideeën voor toekomstige landschappen zien. 
 
Eén van de projecten is Land van Succesie van Hester 
Koelman. Zij plaatste 30.000 kleine windpalen in de 
 Lopikerwaard. Rond de palen ontstaan wervelingen, 
 waardoor de paal gaat wiebelen of trillen. Die beweging 
wordt omgezet in elektrische energie voor zo’n 180.000 
huis houdens.

Lianne Polinder, ontwerper bij Design Innovation Group, 
liet zien hoe de door DIG ontwikkelde zonnepanelen de 
aanblik van stad en land verfraaien. De energietransitie 

JAARVERSLAG 2018  |  VORMGEVEN AAN HET NIJMEEGSE ENERGIELANDSCHAP 

Foto boven | Michiel Brouwer, foto onder | Sven Stremke 

Foto’s Sara Donkers Photography
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is een middel en geen doel op zich, aldus Polinder. Maar 
 alleen daken zijn voor energie uit zonnepanelen niet 
genoeg. We hebben PV voorlopig dus hard nodig in de 
gebouwde omgeving en dan komen we op de gevels uit  
en op ons landschap. 

Daarom ontwikkelt DIG een techniek die een full colour, 
duurzame print toevoegt aan een gevelpaneel met geïn-
tegreerde PV-cellen. De gewenste afbeelding wordt 
 verwerkt door een algoritme, dat een optimum bepaalt 
tussen minimale bedekking van het oppervlak en een 
maximaal optisch effect. Het paneel is nog in de ontwikkel-
fase, maar wordt nu getest. Toepassing verwacht Polinder 
vanaf 2020. 

Wat kunnen deze ontwikkelingen voor Nijmegen beteke-
nen? Kees Baijens, site manager bij Engie en verantwoor-
delijk voor De Groene Delta, beheert het terrein van de 

oude Nijmeegse kolencentrale. Dit moet een proeftuin 
worden voor duurzame oplossingen voor het gebruik 
van elektriciteit, warmte en mobiliteit. Baijens denkt aan 
mobiele zonnepanelen en het kweken van gewassen onder 
een zonnepark-opstelling en wil bovendien 2 windmolens 
plaatsen. In een reactie op de oogst aan projecten die we 
deze avond zagen, gaf hij geen ruimte om de experimen-
tele voorbeelden bij Engie in de praktijk te brengen. Een 
gemiste kans voor onze stad.

LAND VAN SUCCESSIE
EEN GESPREK TUSSEN MAN - MACHINE - NATUUR
PROJECT P5 ENERGIZE - HESTER KOELMAN

“THE WORLD HAS ENOUGH FOR 
EVERYONE’S NEED, BUT NOT 
ENOUGH FOR EVERYONE’S GREED” 
- GANDHI

De wereldpopulatie rijst exponentieel en we consum-
eren meer en meer. Als we proberen om gehoor te 
geven aan deze altijd toenemende eisen, dan zullen 
we meer ruimte nodig hebben op aarde. We hebben 
nu al bijna geen ruimte meer over. De ‘space gap’ tus-
sen de ruimte die er is op aarde en de ruimte nodig 
voor de vraag van de consument zal groter worden.
 Urbanisatie vormt een grens tussen perife-
rie en stad. Inwoners van de stad zullen  zich daar-
door minder realiseren dat hun vraag ruimtelijke 
consequenties op het landschap heeft. Dit wordt ook 
duidelijk uit ons vraagstuk voor de Lopikerwaard: het 
landschap moet de mensen uit Utrecht dienen om 
aan hun energievraag te voldoen.

Ghandi zei: ‘The world has enough for everyones need, 
but not for everyones greed.’ Daarom moeten we de 
problemen aanpakken vanaf de bron: ons menselijk 
gedrag.

Om een impact te maken op de energievraag moet-
en mensen weer een verbinding voelen met het land-
schap dat hun dient en begrijpen wat het betekent om 
aan hun vraag te voldoen.

Energiegrid
Lopikerwaard is een perfect bewaard gebleven voor-
deel van de cope-ontginning. Dit grid had bijna niks 
te maken met het natuurlijke landschap. De polder is 
een productiemachine, maar langzaamaan beginnen 
we ons te realiseren dat dit niet duurzaam is en dat 
het landschapsgebruik zal moeten veranderen.
 Het nieuwe energiegrid op de Lopikerwaard 
geeft plek voor ongeveer 30.000 kleine windpalen. 
Het zal een high-tech landschap worden dat in 
gesprek gaat met de inwoners van de stad en de bo-
eren van wie het land is, maar het zal ook de ecologie 
bevorderen inplaats van het uit te putten.

De windpalen maken een kleinere impact op het 
landschap: er is geen geluid, geen onderhoud nodig 
en onschadelijk voor vogels. Daarnaast hebben ze 
geen windrichting nodig, en kunnen dus vrij geplaatst 
worden en brengen ze een meer menselijke schaal in 
het productieproces.

WIND SPEED

6 - 6.5 M/S

6.5 - 7 M/S

7 - 7.5 M/S

7.5 - 8 M/S

8 - 8.5 M/S

8.5 - 9 M/S

9 - 9.5 M/S

9.5 - 10 M/S

Relatie tussen stad en land
Boeren en inwoners van de stad zullen een samenw-
erking aangaan. De windpaal levert genoeg energie 
voor 6 huishoudens, waarvan 1 de boer op wiens land 
de paal staat en 5 de inwoners van de stad. De inwon-
ers kunnen op een app precies bijhouden wat hun 
windpaal oplevert, en met behulp van de specifieke 
coordinaten kunnen ze in het weekend op trektocht 
richting hun paal. Op deze manier zal er een verbeter-
de relatie ontstaan tussen stad en land. Mensen zullen 
zich meer bewust zijn van hun energievraag doordat 
ze inzicht hebben in het proces en deels eigenaar zijn 
van een windpaal.
 Boeren zullen zich weer trots voelen in plaats 
van Nederlands slechtste klimaatvervuilers. Ze heb-
ben een vast inkomen met de windpaal en daardoor 
meer vrijheid om hun manier van boeren te veran-
deren.

Het landschap genezen
Het landschap onder het nieuwe grid moet genezen. 
Hiervoor wordt teruggegaan op traditionele waarden. 
Het deel van de polder met veengrond zal eerst 
worden omgevormd tot gebied voor natte teelt en 
daarna langzaam in successie gaan tot elzenbroek-
bos. Het deel met klei zal gebruik maken van het kwel 
dat hier omhoog komt om voedselarme graslanden 
te vormen. Natuurinclusief produceren staat hier cen-
traal.
 De windpaal zal waar hij neerkomt iets doen 
voor de lokale ecologie. In het natte veen deel zal hij 
drijvend geplaatst kunnen worden waardoor er bijvo-
orbeeld mosselproductie zal kunnen plaatsvinden, 
welke het water zuivert. Op het grasland zal de voet 
van de paal niet gemaaid worden waardoor weidevo-
gels aangetrokken worden.

Het beeld dat het nieuwe grid geeft is hypermodern, 
maar er liggen traditionele waarden ten grondslag.

‘Land van successie’  gaat niet alleen over de mo-
gelijkheid van successie van het productielandschap, 
maar ook over successie binnen de productie. Het 
producerende landschap zou beter moeten kunnen 
reageren op de vraag van de consument en zo kan er 
een continue wisselwerking ontstaan.

OM DE ‘SPACE GAP’ OP TE LOSSEN MOETEN WE VERANDEREN WAT WE 
VRAGEN VAN HET LANDSCHAP.

EEN DUIDELIJKE VERBINDING WORDT GEMAAKT TUSSEN STAD EN LAND-
SCHAP ZODAT HET BEWUSTZIJN BIJ DE MENS WORDT VERSTERKT.

EEN NIEUW GRID BOVENOP HET COPE-GRID DAT ZAL VOORZIEN IN DE 
ENERGIEBEHOEFTE MET PLEK VOOR 30.000 WINDPALEN.

EEN HIGH-TECH LANDSCHAP DAT IN GESPREK GAAT MET DE MENS, MAAR 
DAT OOK DE ECOLOGIE ZAL VERBETEREN.

TERUGGAAN OP TRADIONELE NATUURLIJKE WAARDEN VAN HET LAND-
SCHAP EN SUCCESSIE DE VRIJE HAND LATEN.

Poster Hester Koelman

 
 

‘Voor succesvolle ex
perimentele ontwerpen 
moeten we meer  
ruimtelijk denken en  
holistisch redeneren’
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De long take of tracking shot vormt in films een toevoe-
ging aan het verhaal, het is statisch én dynamisch, het 
schept verwachting, roept spanning op, oriënteert of 
 des oriënteert. Den Hollander grossierde in kennis en 
fragmenten die de schoonheid van de techniek lieten 
zien, leidde ons door de onderwereld met een longtake 
uit ‘Good fellas’ en liet ons weer bovenkomen met een 
take uit The Bonfire of the Vanities (1990, Brian de  Palma), 
waarin de sequenties van bestaande ruimtes de film 
dicteren. In het najaar vond het programma aansluiting bij 
het  jaarthema  Nijmegen Green Capital. Onder de noemer 
‘Duurzame Steden’ werden twee avonden georganiseerd.
 
Duurzame steden: Plannen voor plaats 

4 oktober 2018  
Ook in België worden antwoorden gezocht op vragen 
naar een duurzamere inrichting van ons stadslandschap. 
In de documentaire Plannen voor plaats nemen Nic 
 Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck de 

Architectuur- 
documentaire  
avonden

Onder leiding van architect en stedenbouw
kundige Paul van Hontem werden in het 
 voorjaar 4 mustsee films vertoond met een 
hoofdrol voor architectuur:
– Professione Reporter uit 1975 van 

 Michelangelo Antonioni
– Rosemary’s Baby  uit 1969 van Roman 

 Polanski
– North by Northwest uit 1959 van Alfred  

Hitchcock
– Cherry Town uit 1963 van Gerbert   

Rappaport
 
Tijdens de slotavond op dinsdag 15 mei besprak architect 
en filmmaker Jord den Hollander de meest architecto-
nische filmfragmenten uit een aantal beroemde films aan 
de hand van de zogeheten long take: het ononderbroken 
shot in de speelfilm dat soms minuten lang kan duren.  
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kijker mee op een tocht door Vlaanderen, op zoek naar 
vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over 
de inrichting van onze leefomgeving.

Van Broeck spreekt in de taal van de normale man over 
een complex onderwerp. De natuur heeft plaats nodig, de 
klimaatakkoorden gaan we niet halen en nu is de tijd om 
direct om te schakelen naar een samenleving van méér 
naar béter. Zijn pleidooi richt zich met name op ruimte-
gebruik. “We blijven 12 voetbalvelden per dag consumeren 
in Vlaanderen. Hoe kunnen we dat anders gaan doen?” De 
toekomst ligt in de stad. Meer dan 70% van onze bevol-
king gaat in de stad leven. We moeten dus stadswoningen 
 maken die concurreren met de geliefde vrijstaande villa. 
Een dilemma want de Vlaming is nogal gehecht aan eigen 
kot en zijn eigen tuin. Geen schrikbeelden van blinde 
torens dus, maar collectieve en compacte woonvormen 

met een gemengd programma en een sterke publieke en 
groene ruimte. 
 
Eén van de voorbeeldigste projecten is de stadsver-
nieu wing van Harelbeke (26.000 inwoners). Te gast was 
 Stadsdokter Els Nulens, van BLAUWDRUK Stedenbouw.  
Zij werkte een hoogwaardig marktplein uit tegen de 
coulisse van compacte nieuwbouw en legde daarmee het 
centrum van Harelbeke weer terug aan de rivier de Leie. 
Volgens Nulens moeten we collectief wonen inzetten om 
ons grootverbruik op grond te keren. De baksteen in de 
maag van de Vlaming hoeft er niet uit, maar moeten we 
verleggen naar een andere plaats.

Jeroen Ruitenbeek, stedenbouwkundige bij PALMBOUT 
URBAN LANDSCAPES en vanuit Rotterdam betrokken bij 
het project, lichtte de stedenbouwkundige situatie toe. 

 
 

‘Geen schrikbeelden van blinde torens dus, maar 
 collectieve en compacte woonvormen met een  
gemengd programma en een sterke publieke en  
groene ruimte’

Uit de documentaire ‘Plannen voor plaats’
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Volgens Ruitenbeek zijn gemeenten in tegenstelling tot de 
Nederlandse erg afwachtend. Integraal denken en samen-
werken zijn niet vanzelfsprekend. Cultureel bepaald is ook 
de grote waarde van het particulier bezit. De open plekken 
open houden lukt niet, omdat iedereen aanspraak mag 
maken op die ruimte. 
 
Wat kunnen we in Nederland wel van de Vlamingen leren? 
Volgens Jeroen Ruitenbeek zijn Vlamingen goed op de 
vierkante meter: ze bouwen meer maatwerk en minder 
tunnelbouw dan de Hollandse ontwikkelaars. Dit levert 
meer inventieve vormen op. Ook in Nederland hebben 
we weer een agenda nodig voor verdichting. Gemeenten 
‘faciliteren’ sinds de crisis projecten. Bottom up maar ook 
de projecten van de ontwikkelaar die verkoopt als zoete 
broodjes. Hebben we weer meer visie nodig? Of leidt de 
Nationale Omgevingsvisie tot een nieuw perspectief?  

Duurzame steden: De gelukkigste stad  
ter wereld 

1 november 2018  
Denemarken prijkt vaak bovenaan de lijst van gelukkigste 
landen, met Aarhus als gelukkigste stad. Maar waarom 
zijn de bewoners van deze havenstad zo gelukkig? Ligt 
dat aan de hoge ambities op het gebied van duurzaam
heid en de voortvarende stadsvernieuwing? Of is het 
gewoon allemaal erg “Hygge”? 

Aan de hand van de documentaire “Terug naar Fogo 
Islands” van architect Todd Saunders gaf stedenbouw-
kundige Elma van Beek haar visie op de ontwikkeling van 
duurzame, gelukkige en levendige steden. Volgens Van 
Beek, partner stedenbouwkundig bureau Maris, is de mens 

 
 

‘Vlamingen zijn goed op de vierkante  
meter: ze bouwen meer maatwerk en  
minder tunnelbouw dan de Hollandse 
 ontwikkelaars’

JAARVERSLAG 2018  |  ARCHITECTUUR DOCUMENTAIRE AVONDEN 

altijd de maat der dingen. Meer dan de helft van de men-
sen leeft inmiddels in steden en het is aan de professionals 
om te zorgen dat het gevoel en de geaardheid die je in de 
natuur ervaart terug komt in onze stad. 
 
Met ingrepen in de stad wil je bovendien meervoudige 
waarde creëren. Functies moet je daarom vermengen 
en niet scheiden om nabijheid mogelijk te maken. Geen 
 wonen en werken en file, maar het creëren van plekken 
waar mensen de mogelijkheid hebben om ontspannen   
met hun omgeving om te gaan. 
 
Ook circulaire stedenbouw is kijken naar behoefte. Als je 
mag slopen en iets nieuws bouwen dan kun je sterker ver-
dichten door hoger te bouwen. Van Beek pleitte voor (her)
investering in bestaande wijken. Nieuwe wijken in de stad 
leiden tot een verhuistrek naar het nieuwe ten koste van de 
bestaande wijken. De achterblijvers hebben het nakijken. 
Onze planningcultuur is gedeeltelijk gestoeld op basis 
van woningnood na de oorlog. Toen was dat noodzakelijk, 
maar inmiddels is het sterk ingebed geraakt in onze bouw-
cultuur. Het is makkelijk en goedkoper om in het weiland te 
bouwen. Dit is niet fout, maar we moeten ons nu realiseren 
dat we niet op dezelfde voet verder kunnen bouwen.
 
Ook het beleid in Aarhus is afgestemd op de groeiop gave: 
de ambitie om te groeien van 200.000 naar 350.000 
inwoners. Aarhus kent daarbij inspraak van burgers bij 
de besluitvorming, wat leidde tot meer betrokkenheid en 
gelukkige inwoners. Wat maakt Aarhus verder nu zo geluk-
kig? De bewoners kunnen vrij bewegen in een toegankelijk 
omliggend (nabij) landschap. Er is een robuuste groen-
structuur en er wordt goed geluisterd naar de mensen die 
wonen op een (nieuw) te ontwikkelen locatie.
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Afgelopen jaar werden bijeenkomsten georganiseerd in 
o.a. Cum Laude, twee monumentale panden (het  klooster 
van de Orde van de Dochters der Wijsheid en de voor-
malige RK. Kweekschool voor Onderwijzeressen) die 
samen één ensemble vormen en De Houtwerf. Met een 
inhoudelijke discussie over de hype rond herbestemming 
van industriële panden en terreinen (is het toekomst-
bestendig?) en een lagerhuisdebat over de rol van de 
gemeente als  opdrachtgever onder leiding van Marjolijn 
v.d.  Zandschulp, algemeen directeur bij de gemeente 
Nijmegen.
In oktober bracht de Bouwkamer een bezoek aan de 
herontwikkeling van de oude Graansilo in de Benedenstad 
met een plantoelichting door Heine van  Nieuwenhuijze 
(D&M properties BV) en architect Bob Zanders (Flow 
Architecten) en in november gaven de prijswinnaar van 
de tender voor het Hof van Holland Jeroen de Willigen 
 (Zwarte Hond) en runner up Brigitte de Wit (Mollink 
 Soeters architecten) een duopresentatie over de architec-
tuur van het ‘nieuwe hart’ van de Waalsprong. Ook in 2018 
heeft de Bouwkamer zijn bestaansrecht bewezen: er is 
meer  wederzijds begrip, partijen houden elkaar scherp en 
 brengen steeds waardevolle nieuwe thema’s in. 

In 2016 is vanuit het Architectuurcentrum 
de Bouwkamer Nijmegen opgericht. In de 
Bouwkamer worden actuele ontwikkelingen 
gepresenteerd aan professionals uit de brede 
bouwpraktijk van architecten, stedenbouwers, 
ontwikkelaars, makelaars, beleids makers en 
bankiers. In de vorm van een excursie, lager
huisdebat of paneldiscussie worden profes
sionals uit deze vakdisciplines bij elkaar 
 gebracht om ontwikkeling en verdieping van 
de regionale  beroepspraktijk te stimuleren 
en de betrok kenheid bij de ontwikkeling van 
 Nijmegen te ver groten. 

Een open dialoog tussen de Bouwkamer en wisselende 
leden van de gemeente Nijmegen draagt bovendien bij 
aan voorbeeldstellend opdrachtgeverschap en meer 
 maatschappelijk relevante projectresultaten. De Bouw-
kamer organiseert acht ledenbijeenkomsten per jaar, 
telt meer dan 70 leden en is daarmee hét netwerk voor 
 bouwend Nijmegen.

De Bouwkamer  
Nijmegen

ARCHITECTUURCENTRUM NIJMEGEN 
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Dagexcursie AFFR Rotterdam 

14 oktober 2018 
Van 10 t/m 14 oktober vond in Rotterdam het Archi tectuur 
Film Festival plaats met als thema ‘Building  Happiness’. 
Het Architectuurcentrum Nijmegen organiseerde op 
 zondag 14 oktober een dagexcursie naar Rotterdam, waar 
we na een rondleiding over de Kop van Zuid en Katen
drecht twee films op het festival bekeken. 

We zagen het monumentale pand Pakhuis Meesteren, 
onlangs gerestaureerd door AVG architecten, en wandel-
den over Kop van Zuid onder leiding van Urban Guides 
langs de iconische hoogbouw van Álvaro Siza, Renzo 
Piano, Francine Houben, Norman Foster en Rem Koolhaas. 
Op de brug naar Katendrecht, de Rijnhavenbrug en in de 
volksmond de “Hoerenloper” genoemd, gaf Robert Winkel 
van MEI Architecten een toelichting op de Fenix Lofts, een 
herbestemmingsproject van loods Fenix 1 in Katendrecht. 
Op het AFFR bekeken we de korte film City of Tomorrow 
(Gavin Hipkins, India, Nieuw Zeeland 2018), de  Europese 

première van Grandma and Le Corbusier (Marjolaine 
 Normier, Frankrijk 2017) en de openingsfilm van het festival 
The Experimental City (Chad Freidrichs, VS 2017).

Regio-update Nijmegen 

Ter bevordering van de professionalisering van de ont
werppraktijk organiseerde het ACN twee dagexcursies in 
samenwerking met architectuurcentrum CASA-Arnhem. 
Deze excursies vormen inmiddels een terugkomende 
netwerkgelegenheid voor de regionale professional. We 
bezochten toonaangevende projecten in beide stads
regio’s en reflecteerden op de ontwikkelingen en steden
bouwkundige strategieën van Arnhem en Nijmegen. 
 
20 april 2018 
Wat heeft Nijmegen als ‘Green Capital’ te bieden en wat 
kunnen de Arnhemmers hiervan leren? Op het middag-
programma in Nijmegen stonden projecten die zich onder-
scheiden op het gebied van circulariteit en duurzaamheid: 
van Valkhof tot Van der Valk. 

Excursies
De Rotterdam
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We bezochten het entreepaviljoen Green Capital van Ney/
Poulissen op het Valkhof met een inleiding door land-
schapsarchitect Mathieu Schouten over Nijmegen Green 
Capital. In het door INBO gerenoveerde gebouw van 
 Tandheelkunde, winnaar van de Architectuurprijs  Nijmegen 
2017, volgde een rondleiding door Jeroen Simons, project-
architect INBO architecten en Henri Scheper, hoofd 
 Tandtechnisch Laboratorium Radboud Universiteit. 
Daarna op naar de ecologische woongemeenschap Iewan 
voor een rondleiding door Arne Broekhoven en Mare 
Nynke, één van de initiatiefnemers van Iewan. Dit typisch 
Nijmeegse project oogstte veel sympathie door het eigen 
initiatief en de consequente inzet van de woongroep voor 
een leven in harmonie met de natuur. De middag eindigde 
met een borrel op het zonnige terras van het Van der Valk 
Hotel, winnaar van de Nijmeegse duurzaamheidsprijs 2017, 
waar we voor uitleg en een rondleiding werden ontvangen 
door bedrijfsleider Thijs Boomkens en Tom Vlemingh, 
projectarchitect van Wiegerinck architecten.

Regio-update Arnhem 

14 december 2018 
Ook op vrijdag 14 december vergezelden we onze 
 collega’s uit het professionele netwerk van CASA-Arnhem 
tijdens de regioupdate naar Duiven en Industriepark 
Kleefse Waard. De Regio ArnhemNijmegen won de ABN 
AMRO Circular Economy Award in de categorie Beste 
circulaire Regio. De middagexcursie, geheel in het teken 
van circulariteit, sloot daar op aan en vormde bovendien 
een waardige afsluiting van het jaarthema Nijmegen 
Green Capital. 

We bezochten Afvalbedrijf AVR in Duiven dat investeert in 
grootschalige CO2-afvang, brachten een bezoek aan het 
door Thomas Rau ontworpen hoofdkantoor van Alliander 
in Duiven en sloten af bij Industriepark Kleefse Waard in 
Arnhem waar Erik Roelevink van Plastic Fantastic een 
presentatie hield over de eerste volledig van afvalplastics 
gebouwde woning in Arnhem. Na de netwerkborrel in 
 parkrestaurant De Waard was de cirkel rond.

Robert Winkel, MEI Architects IEWAN Strowijk in Nijmegen-Lent, foto CASA-Arnhem

Afvalbedrijf AVR in Duiven, foto CASA-Arnhem
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Rondleidingen
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De groepsgrootte varieerde tussen de 5 en de 85  personen 
en voor groepen groter dan 20 personen werden meer-
dere rondleiders ingezet. Er was ook dit jaar wederom 
vooral veel animo voor het prijswinnende Rivierpark en het 
Stadseiland (Nederlandse Bouwprijs 2017, Gulden Feniks 
2016). Andere onderwerpen waren de wederopbouw, de 
binnenstad en de Honig. 

Daarnaast werden er in 2018 een paar bijzondere rond-
leidingen georganiseerd. In maart werd een rondleiding 
georganiseerd naar de Stevenskerk naar aanleiding van het 
nieuw verschenen boek De Stevenskerk, 750 jaar  spiegel 
van Nijmegen, in april werd een bezoek gebracht aan de 
winnaars van de architectuurprijs en in juni werd in het 
kader van de ‘Inspiratiemarkt duurzaam (ver)bouwen’ de 
fietstocht Gluren bij de Duurzame Buren gehouden langs 
verduurzamingsprojecten in de woningbouw.

In 2018 zijn er door het Architectuurcentrum 
Nijmegen weer tal van rondleidingen geor gani
seerd. De organisatie en planning, de aan
vragen en het inzetten van rondleiders, lag  
ook dit jaar weer in handen van architectuur
historicus Michiel Kruidenier. 

 
Iedere laatste zondag van de maand vond er traditiege-
trouw een zondagochtendrondleiding plaats. Thema’s in 
2018 waren onder andere de Afrikaner- en Bouwmeester-
buurt, het Waalfront en de Radboud Universiteit. In totaal 
namen 141 personen deel. 
Aanvullend werden 28 fiets- en wandeltochten op aan-
vraag georganiseerd, 2 meer dan vorig jaar. In totaal 
namen er ongeveer 630 mensen deel. De groepen waren 
vrij divers: scholieren, families, ambtenaren, projectont-
wikkelaars, studenten, bedrijven en architecten.  

Michiel Kruidenier, foto Louise Honée
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Architectuurcafés

In 2018 organiseerde het Architectuurcentrum 
Nijmegen vier cafés waarin jonge Nijmeegse 
architecten hun werk en visie  presenteerden 
aan hun collega’s en een breed publiek. Hier
mee wilde het ACN bijdragen aan de profes
sionalisering, verdieping en verzelfstandiging 
van jonge ontwerpers. Deze bijeenkomsten 
werden wisselend bezocht en droegen 
 onvoldoende bij aan de doelstelling door een 
te kleine doelgroep, te weinig uitwisseling en 
te weinig openlijke kritiek.

De vier cafés op locatie waren daarentegen succesvol 
en werden goed bezocht. Tijdens de cafés stonden de 
zogenaamde ‘bruinbrood’ projecten centraal: nieuwbouw-
projecten die kwaliteit toevoegen aan een buurt of wijk, 

Kevin Battarbee, INBO Architecten

maar vaak onbekend zijn bij buurtbewoners zelf. We 
nodigden de architecten en landschapsarchitecten uit hun 
projecten toe te lichten en vergrootten zo de belangstel-
ling onder buurtbewoners voor hun eigen wijk en voor het 
vakgebied. De organisatie is in handen van ervaren vrij-
willigers. Hieronder staat een selectie uit de cafés. 

HAN op de Houtwerf 

In februari was het café te gast bij De Houtwerf met bijdra-
gen van het HAN leermeesterlab en Tjakko Smit, directeur 
projecten bij BPD gebiedsontwikkeling. Drie studenten-
duo´s presenteerden hun project met als algemeen thema 
´Waarde behoud door Waarde creatie´, waarbij zij kozen 
voor het optoppen van het Oscar Leeuwgebouw als onder-
deel van het te vernieuwen Honigcomplex.
Studenten Kevin de Weerd en Timmo de Haas presen-
teerden hun studie naar duurzame hoogbouw.

ARCHITECTUURCENTRUM NIJMEGEN 
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HAN op de Houtwerf Coen Koenders

Tjakko Smit, directeur projecten bij BPD Gebiedsontwikke-
ling, vertelde aansluitend over de toekomstplannen voor 
het Honigcomplex. 

Parc Margriet 

In de bruine cafézaal van Trianon aan de Berg en Dalse-
weg, genoten 70 bezoekers van de uitleg van project-
architecten Kevin Battarbee van Inbo Architecten en  
Coen Koenders van FAME groep. Battarbee vertelde over 
zijn inspiratie voor het ontwerp van de koopappartemen-
ten, de herenhuizen en het (sociale) huurappartement-
gebouw Wilhelmina en Margriet.

Koenders liet de toehoorders de aangepaste woonvorm 
van het beschermd-wonen gebouw Juliana beleven, waar 
met veel “zorg op maat” en toewijding 24-uurszorg door 
de ZZG-groep wordt geboden. 
 
Hatert vergroent 

 
 
Stedenbouwkundige Kees Teeken gaf een korte inleiding 
van hoe Hatert van agrarisch dorpslint tot een stedelijke 
wijk is veranderd in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Het 
uitbreidingsplan uit 1960 was de leidraad voor het steden-
bouwkundig plan zoals we het nu kennen: met een strikte 
scheiding van functies, aparte zones voor voorzieningen 

 
 

‘Tijdens de cafés stonden de zogenaamde  
‘bruinbrood’ projecten centraal: kleinere  
nieuwbouwprojecten die kwaliteit toevoegen 
aan een buurt of wijk’
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Coen Koenders

en woningstempels voor platte laagbouw in een royale 
opzet met veel licht, lucht en ruimte. 

Architect Peer Wolkers van Omni Architecten gaf aan de 
hand van ontwerpschetsen een toelichting op het plan van 
laagbouw- en hoogbouwwoningen op het Circusterrein. 
Architect Vera Yanovshtchinsky deelde het ontwerp-
proces van de zes donkergrijze woonblokken aan de Kort 
van Lindenstraat en architect Maartje Lammers gaf ten 
slotte een toelichting op de woontoren ‘Centrale Hart’.  
De woontoren ‘Centrale Hart’ won eerder de publieksprijs 
van de Architectuurprijs Nijmegen en is nog steeds de 
eyecatcher van de wijk.

Wolfskuil vernieuwt: Nachtegaalplein 

In het Wijkcentrum Titus Brandsma, werden ongeveer 40 
bezoekers welkom geheten. Stedenbouwkundige Kees 
Teeken ging in op het ontstaan van de wijk. Nadat in 1901 
de woningwet haar intrede deed en er woningbouwver-
enigingen werden opgericht, ontstonden de eerste groot-
schalige uitbreidingsplannen. De volkswijk Wolfskuil was 

daar één van; een ruime en hiërarchisch  opgebouwde 
 tuinstad met veel groen, rechte hoofdstraten en korte 
gebogen woonstraten rondom pleintjes. Het gedeelte 
rondom het Nachtegaalplein werd opnieuw opgebouwd 
op basis van het tuinstadprincipe en in 2005 aangewezen 
tot een gemeentelijk beschermd stadsbeeld.

Architect Reinier Ubels (MIX architectuur) lichtte de 
 plannen voor de vervangende nieuwbouw toe. Het 
nieuwbouwplan van 57 sociale huurwoningen en 38 
 vrije sectorwoningen in fraai gedetailleerde baksteen-
architectuur, werd nadrukkelijk vormgegeven naar de 
 bestaande typologie. Met aandacht voor de kleinschalig-
heid van de woningen, het terugspringen van de gevels  
en het verbijzonderen van de hoekwoningen. Ook het 
behouden poortgebouw werd mooi geïntegreerd in de 
nieuwbouw. Robert Hendriks van woningcorporatie 
 Portaal beantwoorde tenslotte nog enige vragen over de 
rol van de opdrachtgever tijdens het proces.
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Januari
Architectuurdocumentaire avonden:  40 
Professione Reporter  
Architectuurcafé: podium voor jonge ontwerpers  25 
Bouwkamer Nijmegen: 
Melden bij de Uitvoerder – LIV, een buitengewone  35 
klantbeleving 
Uitreiking Architectuurprijs Nijmegen  200 
  
Februari
Architectuurdocumentaire avonden:  40 
Rosemary’s Baby  
Architectuurcafé op locatie: HAN op de Houtwerf  60 
Bouwkamer Nijmegen:  
De gemeente als Opdrachtgever 35 
 
Maart 
Architectuurdocumentaire avonden:  45 
North bij Northwest  
Architectuurcafé: podium voor jonge ontwerpers 25 
Bouwkamer Nijmegen:  
Melden bij de Uitvoerder – Cum Laude  35 
  
April
Architectuurdocumentaire avonden:  45 
Cherry Town 
Architectuurcafé op locatie: Parc Margriet  70 
Regio-update Nijmegen (i.s.m. CASA-Arnhem) 50 
Bouwkamer Nijmegen:  30 
Duurzaamheid en Stedelijke Ontwikkeling  
  
Mei
Architectuurdocumentaire avonden: long takes 50 
Bouwkamer Nijmegen:  35 
Melden bij de Uitvoerder - De Kolpingbuurt  
 
Juni
Dag van de Architectuur, excursie CIRCL 50
Dag van de Architectuur, Inspiratiemarkt  250 

Bezoekersaantallen 

Duurzaam Verbouwen              
Architectuurcafé op locatie: Plant je Vlag  30 
Bouwkamer Nijmegen:  30 
Herbestemming industriële panden –  
hype of toekomstbestendig  

September
De Duurzame Stad in Beweging  120

Oktober 
Architectuurdocumentaire avonden:  25 
Plannen voor Plaats  
Architectuurcafé op locatie: Hatert vergroent  30 
Dagexcursie AFFR 50 
Bouwkamer Nijmegen:  35 
Melden bij de Uitvoerder – Framy  
  
November
Architectuurdocumentaire avonden:  55 
De gelukkigste stad ter wereld  
Architectuurcafé op locatie: Wolfskuil vernieuwt 40 
Vormgeven aan het Nijmeegse energielandschap 60 
Bouwkamer Nijmegen: Hart voor de Waalsprong 45 
  
December
Regio-update Arnhem (i.s.m. CASA-Arnhem) 40 
 
Deelnemersaantallen rondleidingen

Zondagochtendrondleidingen en op aanvraag 770
Deelnemers workshops Lattedralen 160

Oplage publicaties

Jaarverslag ACN 2018 50
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‘Het was een bijzonder jaar met veel activiteiten 
die thematisch aansloten bij  Nijmegen European 
Green Capital‘

www.architectuurcentrumnijmegen.nl

Foto CASA-Arnhem


