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Een betekenisvolle discussie over de toekomst van die 
stad kan alleen plaatsvinden als er een zeker stedelijk 
bewustzijn is. Identiteit is een product van de verbeelding, 
van de verhalen die telkens opnieuw worden verteld en 
de sym bolen waar grote culturele betekenis aan wordt 
toe gedicht. De stad wordt pas bewust vorm gegeven als 
er een helder en positief beeld is van hoe die eruit zou 
moeten zien. 
 
Een van de taken van het Architectuurcentrum Nijmegen 
is het stimuleren van een lokaal bewustzijn over de stad als 
geheel, om richting te geven aan ontwikkelingen binnen 
deelgebieden.

Daarom stelde het Architectuurcentrum in 2017 het thema 
stedelijke identiteit centraal aan de hand van de vraag: 
Hoe bouwt Nijmegen verder aan een  toekomstbesten dige 
stad met een sterke en herkenbare identiteit? Tijdens 
een serie thema-avonden en activiteiten onderzocht het 
 Architectuurcentrum wat Nijmegen is en kan zijn. Daarbij 
lag de focus op 5 ontwikkellocaties die samen bepalend 
zijn voor de toekomstige identiteit van de stad en op het 
‘over all’ beeld dat Nijmegen van zichzelf heeft. Afge lopen 
jaar hebben we ontwerpers, beleidsmakers, bouwers, 
 studenten en andere Nijmegenaren uitgedaagd mee te 
denken over de vraag wie wij zijn en hoe de stad zich 
 verder zou moeten ontwikkelen. Het resultaat leest u in  
dit verslag.

Nijmegenaren zien hun stad ingrijpend veran
deren: van katholieke industriestad naar eigen
tijdse universi teits stad en van stad áán het water 
naar stad die het water omarmt. Het nieuwe 
Rivierpark met stedelijk  vorm ge geven oevers 
vormt de nieuwe verbinding tussen de noorde
lijke en zuidelijke Waaloever en is daarmee een 
nieuw icoon voor Nijmegen. In NijmegenWest –  
het voormalig grootste industriegebied van 
Nijmegen – is na jaren van deindustrialisering 
en het vertrek van de Honigfabriek en het slacht
huis een postindustrieel stedelijk woon gebied 
aan het ontstaan met ruimte voor ambachten 
en  creatieve industrie. Nijmegen heeft nu de 
mogelijkheid om een samenhangende stede
lijke identiteit te ontwik kelen. Hoe kan de stad de 
opzichzelf staande deelgebie den en fragmenten 
verbinden zodat er een coherent beeld ontstaat 
van de stad aan het water?

 SPECIAL 
Nieuw Nijmegen: 
Identiteit van een  
groeiende Stad
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In deze inleidende samenvatting staan de meest 
opvallende opvattingen en ideeën als  resultaat 
van onze zoektocht naar identiteit en wat 
 Nijmegen is of zou kunnen zijn. Voor de bronnen 
verwijzen we naar de oorspronkelijke verslagen. 
  

 
 
Wat is identiteit? 
Als individu ben je opgebouwd uit een ‘reeks’ of verzame-
ling van identiteiten. Datgene waarmee je je identificeert 
op basis van karaktereigenschappen of ervaringen, maar 
ook datgene waarmee je je bewust wilt identificeren. De 
culturele identiteit wordt ontleend aan symbolen uit de 
buurt, de stad, de regio of de ‘natie’. Ook een stad kent 
meerdere identiteiten. Door stedenbouwers, stadsmakers 
en bewoners van de stad, staat een specifieke ruimtelijke 
structuur (stadsplan of plattegrond) of markant gebouw 
(icoon) vaak symbool als identiteitsdrager. 
 
In de huidige tijd is het de trend om onderscheidend te 
zijn, dit geldt voor personen evengoed als voor steden.  
Het leidt soms zelfs tot een stedenstrijd om de meest mar-
kante stad te zijn. Tegelijk ben je het imago dat je hebt in 
de ogen van anderen: You are what people think you are. 

 
 
Wat is Nijmegen? 
Nijmegen is bij uitstek een landschapsstad. De geogra-
fische onderlegger vormt een essentieel deel van de 
Nijmeegse stedelijke identiteit. Identiteit wordt boven-
dien ontleend aan alle gebeurtenissen die gedurende de 
lange geschiedenis hun sporen nalieten: Nijmegen heeft 
een spanningsvolle historische gelaagdheid die uniek 
is in Nederland en wordt gekenmerkt door de stedelijke 
structuur en door markante gebouwen. Fysieke lagen 

 vervolg 
Nieuw Nijmegen:  
Identiteit van een  
groeiende Stad

gaan verloren, nieuwe lagen worden toegevoegd of ver-
vangen oude lagen onder invloed van machthebbers, 
econo mische ontwikkeling of toeval. De stedelijk identiteit 
 ver andert in de loop der jaren dus permanent. 
Nijmegen is een relatief jonge, groeiende studentenstad, 
al moet Nijmegen er harder voor werken dan bijvoorbeeld 
het centraal gelegen Utrecht. De stad is politiek ‘links’, 
heeft een sterke regiofunctie en ziet een structurele terug-
keer van bewoners naar de stad. Nijmegen onderscheidt 
zich op het sociale domein: de stad heeft vergeleken 
met andere steden veel autochtone volkswijken als het 
 Waterkwartier en Wolfskuil. 
 

Hoe versterk je het imago? 
Nijmegen kent als oudste stad de slogan ‘Altijd Nijmegen’, 
maar als je door de stad loopt, waar heb je dan die erva-
ring in een oer-oude stad te zijn? Nijmegen kan zijn imago 
versterken door zijn monumenten en de geschiedenis 
nog beter beleefbaar te maken en de geschiedenis zo te 
 ‘verlengen’.

Moeilijker wordt het op het moment dat een architect 
iets aan het stedelijk beeld moet toevoegen. Omdat ook 
de architect de drang heeft zich te onderscheiden, leidt 
dit regelmatig tot gebouwen die zich niet (meer) vanzelf-
sprekend voegen binnen de bestaande context en zo de 
leesbaarheid van de stad aantasten. Het onderscheidend 
vermogen van de stad als geheel wordt dan juist verzwakt. 
Wat dat betreft kan Nijmegen een voorbeeld nemen aan 
Parijs of Turijn. In Parijs draagt een uniforme materiali-
sering van de bouwblokken het vermogen in zich om 
uitzonderingen als iconen te accommoderen, waardoor 
deze iconen juist bijdragen aan de bijzondere eigenheid 
van de stad. Ook Turijn zorgt voor een herkenbaar stads-
beeld door een paar kleurpigmenten voor te schrijven 
als ‘spectrum’ van de stad, zowel voor bestaande als 
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nieuwe gebouwen. Zo creëer je één herkenbare stedelijke 
 iden titeit. 

 

Iconen 
Zijn stedelijke icoonprojecten een oplossing voor een 
sterkere stedelijke identiteit? Iconen zetten de stad op de 
kaart en kunnen, mits hoogwaardig gematerialiseert en 
exceptioneel ontworpen, bijdragen aan een sterkere en 
herkenbare identiteit. Maar de maakbaarheid van de stad 
door middel van iconen kan worden betwist: inzetten op 
icoonprojecten leidde niet zelden tot het kopiëren van 
succesformules en het verdwijnen van het lokale eigene, 
met ‘clone cities’ tot gevolg.
Daarom wordt gepleit voor ‘verankerde ontwikkeling’ of 
‘verankerde vernieuwing’. Met een ‘local first’ benadering 
en ‘slow architecture’ wordt het bestaande karakter behou-
den en opnieuw tot leven gebracht, zoals dat bijvoorbeeld 
is de wijk Roombeek in Enschede gebeurde. Particulier 
opdrachtgeverschap en het betrekken van mensen bij 
herontwikkeling leidde daar tot een hernieuwd bewustzijn 
van de eigen identiteit.

Stedelijke identiteit 
Het gebruik van een eigen stedelijke identiteit is een rede-
lijk alternatief voor enerzijds de kosmopolitische relative-
ring (alles is gelijk, de plek doet er niet toe) en anderzijds 
de xenofobe verheerlijking van de natiestaat. Daarbij is 
het belangrijk dat die identiteit mede vormgegeven kan 
worden door de Nijmegenaren zelf en dat deze tegelijk een 
herkenbaar stad-overschrijdend imago oproept. Voor een 
sterke stedelijke identiteit is wel een specifiek en divers 
programma nodig. Soms ontbreekt dit, zoals in de Dijkzone 
in Nijmegen-Noord; Nijmegen omarmt de Waal is een wat 
ongemakkelijke omarming geworden. Hier wordt identiteit 

daarom gezocht in een sterke confrontatie van verschil-
lende landschappen en in landschapseigen typologieën. 
Door op een soort Haverleij gebaseerd idee te werken, met 
appartementenblokken in een groene zone achter de dijk, 
ontstaat een gebied met een eigen identiteit.

Soms ook ligt een herkenbare en gebiedseigen identiteit 
voor het oprapen, maar wordt hier omwille van de markt 
van afgeweken. Aan het Waalfront is deels nagelaten het 
industriële imago van het gebied te versterken en de 
betekenis van de aanwezige context te benutten, met het 
inmiddels 19e-eeuws ogende Koningsdaal-Zuid als resul-
taat. Dichter naar de Waal toe, komt het industriële karak-
ter wel langzaam uit de verf. 

In het stationsgebied – de eerste kennismaking met de 
stad – lijkt een eigen of Nijmeegse identiteit geheel te 
 ontbreken. Studenten planologie en sociale geografie van 
de Radboud Universiteit deden tijdens de specialavond 
over het gebied een paar voorstellen om het gebied te pro-
fileren: Maak van de huidige bewoners aan de Spoordijk 
hoeders van het westelijke stadspark en zorg dat er tijde-
lijke evenementen worden georganiseerd om het gebied te 
activeren. Zo creëer je het bewustzijn dat de westzijde van 
het station onderdeel is van het centrum van Nijmegen. 
Bouw een nieuw icoon als incubator voor deze specifieke 
locatie. Deze katalysator van het gebied trekt mensen aan, 
geeft bekendheid en draag bij aan een sterke en herken-
bare identiteit. 

Een overkoepelende stedelijke identiteit die als leidraad 
kan dienen voor toekomstige ontwikkelingen is er niet. 
De stad bestaat uit fragmenten die allemaal hun eigen 
vorm en karakter hebben. Toch is het de moeite waard om 
bij nieuwe ontwikkelingen te zoeken naar de symbolen 
die een gebied of gebouw kunnen laden met betekenis, 
zodat het een herkenbaar onderdeel wordt van de stad als 
geheel.

 
 

‘Iconen zetten de stad op de kaart en kunnen, mits 
hoogwaardig gematerialiseert en exceptio neel 
 ontworpen, bijdragen aan een sterkere en herkenbare 
identiteit’
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Paul Goedknegt, stedenbouwkundige van de gemeente 
Nijmegen, licht de gemeentelijke plannen toe en consta-
teert: Nijmegen is een landschapsstad. De kracht van de 
stad ligt in zijn ligging op de stuwwal aan de bocht van de 
rivier en De Waalsprong staat volgens Goedknegt voor ont-
spannen wonen. Geen concurrerend stadscentrum, maar 
een ontspannen woonlandschap dicht in de buurt. Dit past 
bij Nijmegen: een stad die altijd in contact staat met het 
landschap, met de luxe van het wonen in directe nabijheid 
van een natuurlijke omgeving. 

De vraag is hoe je een omvangrijk woonlandschap met 
een beperkte verscheidenheid aan functies onder
scheidend maakt. Veel VINEX-locaties kampen met deze 
probleemstelling, maar verschillen echter in één belangrijk 
opzicht met de Waalsprong. De Waalsprong ligt ontzettend 
dicht bij het historische centrum van de stad Nijmegen. Is 
het dus nodig om een grote mate van stedelijkheid toe te 
voegen met het historisch centrum op steenworp afstand? 
Goedknegt concludeert dat je voor een gebiedseigen in-
richting van de nieuwe gebieden, het best kunt bouwen op 
de historische en landschappelijke laag. Voor een sterke 
stedelijke identiteit is een specifiek en divers  programma 

Woonlandschap: 
Identiteit als  
succesfactor

JAARVERSLAG 2017 

De openingsavond van de ACN Special ‘Identi
teit van een groeiende stad’ stond in het teken 
van stedelijke uitbreiding achter de dijken in 
 Nijmegen Noord. De komende 10 jaar verwacht 
de stad te groeien van 172.000 naar 182.000 
inwoners en dat vraagt om meer woningen.  
De dijkzone biedt een kans voor een bijzonder 
en stedelijk woonmilieu met een herkenbare 
iden titeit – aantrekkelijk voor de stad en de 
 toe komstige bewoners. Maar hoe combineer  
je woningbouw met behoud van het karakteris
tieke dijklandschap?

IDENTITEIT EN STEDELIJKE ONTWIKKELING

26 januari 2017

Presentatie ACN Florian Boer,  

beeld De Urbanisten
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nodig. Dit ontbreekt in de Dijkzone. Daarom pleit hij 
ervoor de identiteit te zoeken in een sterke confrontatie 
van  verschillende landschappen en in landschapseigen 
typologieën. 

Onze 2e spreker is Marc Nolden, landschapsarchitect 
en vakredacteur van tijdschrift ‘de Blauwe Kamer’. Ook 
 Nolden ziet Nijmegen als landschapsstad bij uitstek. 
 Identi teit hangt volgens hem samen met het feit of ieder-
een  eraan mee wil of kan doen. Belangrijk is dat de (toe-
komstige) identiteit niet alleen Nijmegenaren aanspreekt, 
maar een herkenbaar stad-overschrijdend imago oproept. 
Park Lingezegen, een regionaal park als groene buffer 
tussen Arnhem en Nijmegen, aan de andere kant van de 
Waalsprong is naast het Rivierpark een potentieel sterke 
identiteitsdrager. Zoek geen aansluiting met de stad  
aan de andere kant van de rivier, maar juist met het oor
spronkelijke rivierenlandschap waar de Waalsprong in ligt 
aldus Nolden. Hij pleit ondanks de terugtrekkende bewe-
ging van de provincie, vóór de metropoolregio Arnhem 
Nijmegen, met Lingezegen als bindende groene, land-
schappelijke factor. Ook met het oog op de toekomst en 
de concurrerende rol van steden en regio’s. De Waalsprong 
zou zich in deze metropoolregio zelfstandiger kunnen ont-
wikkelen en een belangrijke rol kunnen gaan spelen als het 
aanhaakt op de juiste gebieden in het stedelijk landschap 
en de ligging aan de A15. 

Florian Boer, mede oprichter van De Urbanisten uit Rotter-
dam, roemt de enorme potentie van het gebied. Opvallend 
is dat Nijmegen de sprong over de Waal waagt, maar dat 
de letterlijke afstand sinds dit voornemen bijna  verdubbeld 

is in plaats van verkleind. Nijmegen Omarmt de Waal 
is een wat ongemakkelijke omarming geworden. Het is 
volgens Boer van essentieel belang de plannen steeds bij 
te  schaven om deze omhelzing toch nog comfortabel te 
maken. Hoe ontmoeten de dijk en de bebouwing elkaar? 
Wat betekent deze ontmoeting voor de relatie tussen stad 
en rivier?

De Urbanisten onderzocht in opdracht van de gemeente 
Nijmegen een aantal varianten waaronder een klimaatdijk, 
een dijk die binnendijks heel geleidelijk terug gaat naar 
het maaiveld. Boer gaf aan dat juist zo’n klimaatdijk het 
gebied geen goed zou doen. De dijk is er altijd geweest en 
heeft altijd bijgedragen aan de sfeer in het gebied. Door 
een klimaatdijk verdwijnt het karakter van de dijk, hij wordt 
onherkenbaar vanuit het binnendijks gebied. 
Om in de dijkzone toch tot het gewenste aantal  woningen 
te komen haalde de Urbanisten een oud plan uit de kast 
van de gemeente. Het plan bestond uit losse blokken in 
een groene zone. Door op een soort Haverleij  gebaseerd 
idee te werken, met appartementenblokken in een 
groene zone achter de dijk, ontstaat een gebied met 
een eigen identiteit. Een gebied waar de dijk als element 
duidelijk zichtbaar blijft en een gebied dat de geleidelijke 
overgang vormt tussen de rivier en de dijk en de stadsrand 
achter de singel. 
 
Ten slotte adviseert Boer Nijmegen om geduld te hebben 
met het eiland Veur Lent en het Rivierpark. De schuring 
en ongecontroleerde dingen die er nu gebeuren kunnen 
volgens hem het gebied alleen maar helpen om uiteindelijk 
het succes te worden dat het verdiend!

Paul Goedknegt, foto Sarah Donkers Photography Marc Nolden, foto Sarah Donkers Photography
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Volgens de prognoses van de gemeente en 
het Centraal Bureau voor de Statistiek groeit 
 Nijmegen de komende 10 jaar met 1.000 in
woners per jaar. Wat is de kracht van Nijmegen 
als Woonstad en hoe blijf je als stad aantrek
kelijk? En is Nijmegen altijd een ‘groeistad’ 
 geweest?

 

Wonen in Nijmegen, 
ja graag!

Wethouder wonen Bert Velthuis laat zien dat de  identiteit 
van de stad een aantal keer van kleur is verschoten. 
 Nijmegen, ooit gesticht op de Noordelijke rand van het 
grote Romeinse rijk, ontwikkelde zich tijdens de vroege 
Middeleeuwen tot handelsstad en werd Hanzestad. De 
stad groeide en het centrum verschoof langzaam maar 
zeker van de havens aan de Waal naar de Sint Stevenskerk; 
bidden en werken stonden centraal. Mede door de tacti-
sche ligging aan de rivier is Nijmegen lange tijd ook een 
garnizoensstad geweest. Dit betekende juist een beperking 

23 februari 2017

Metterswane – schetsimpressie, Barcode Architects, 2016
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werking tussen de corporaties en de gemeente. De rol 
voor corporaties is te blijven investeren in de zwakkere 
 stukken van de stad en om voor iedereen betaalbare 
huizen aan te bieden. Zo kan de grote kloof die nu in de 
steden dreigt te ontstaan voorkomen worden.

Kansen liggen er ook in de regio: Nijmegen kan zich 
samen met Arnhem ontwikkelen tot een alternatief voor 
de Randstad. Wel is dan belangrijk dat Nijmegen minder 
afhankelijk wordt van de collectieve sector, de grootste 
 banenverschaffer in de stad. En om juist tijdens periodes 
van laagconjunctuur proactief plannen te maken, zodat 
je die als de hoogconjunctuur zich aandient snel kunt 
uitvoeren.

Edwin Verdurmen, medeoprichter en directeur van CASA 
in Arnhem, laat zien wat Arnhem doet om als woonstad 
aantrekkelijk te blijven. Zowel Arnhem als Nijmegen 
presen teren zich als steden in een directe natuurlijke om-
geving. Nijmegen heeft een ‘echte’ rivier en een Rivierpark 
als verbindende schakel tussen Noord en Zuid. Arnhem 
heeft een aantal groene vingers die tot diep in de stad 
 reiken. Dit is te danken aan een goed stadsbestuur dat 
hiervoor in de 19e eeuw de basis heeft gelegd. Arnhem 
mocht al begin 1800 de stadsmuren slopen, en kreeg 
zo de ruimte om uit te breiden. Al deze uitbreidingen 
 waren eerst richting het noorden, Arnhem wilde liever 
niet de oversteek maken naar de zuidzijde van de Rijn, 
maar toen de noordelijke grenzen bereikt waren, werd de 
wijk  Malburgen ontwikkeld. Daarna ging het hard met de 
 uitbreidingen ten zuiden van de Rijn. 

De huidige opgave voor Arnhem is het aantrekken van 
de midden en hoge inkomens. Tijdens de jaren 70 en 80 
zijn veel inwoners met hogere inkomens naar groeikernen 
om Arnhem getrokken. Verdurmen stelt dat er binnen het 
 traditionele spectrum weinig mogelijkheden liggen voor 
de stad, de mogelijkheden moeten worden gezocht in 
 andere woningtypen, kleinschalig, meer verweven met 
het landschap en exclusief. Een antwoord op deze opgave 

van de uitbreidingsmogelijkheden: vanwege landsbelang 
bleef Nijmegen lange tijd gebonden aan de stadsmuren. 
Pas in 1874 krijgt Nijmegen vanuit Den Haag toestemming 
om de muren af te breken en weer te ‘groeien’.

Het centrum van de stad verschuift, dit keer richting het 
Keizer Karelplein waar lange radiale wegen het dan nog 
 natuurlijke landschap met de stad verbinden. Nijmegen 
kan zich nu zuidwaarts uitbreiden, met grote uitbreidings-
wijken als Hatert en later Lindenholt en Dukenburg. 
Velthuis voorziet dat Nijmegen in de nabije toekomst 
nogmaals sterk van kleur verschiet onder invloed van de 
groei naar straks 180.000 tot 190.000 inwoners én door 
de verandering van het traditionele woonhuis naar meer 
diverse woonvormen. Woonvormen die nu al zichtbaar 
zijn in de Waalsprong in experimentele projecten zoals 
Plantjevlag, Strowijk Iewan en Tiny Housing. Willen we 
als  Nijmegen een aantrekkelijke woonstad blijven, dan 
zullen we  moeten investeren in experimentele en sociale 
woningbouw aldus Velthuis. 

HenkPeter Kip, voormalig bestuurder van Talis en Portaal 
en huidig directievoorzitter van woningcorporatie Mitros in 
Utrecht, vergelijkt Nijmegen met Utrecht. Beide zijn relatief 
jonge, groeiende studentensteden, al moet Nijmegen er 
harder voor werken dan het centraal gelegen Utrecht. 
 Beide steden zijn politiek ‘links’, hebben een sterke regio-
functie en zien een structurele terugkeer van bewoners 
naar de stad. De verschillen zijn te vinden in het sociale 
domein: Nijmegen heeft vergeleken met Utrecht en andere 
steden in de Randstad veel autochtone volkswijken als het 
Waterkwartier en Wolfskuil. 

Kip stelt dat de trek naar de stad geen modeverschijnsel is 
maar een duidelijke trend die zich zeer waarschijnlijk nog 
lang doorzet. Niet iedereen profiteert echter van de groei 
van de stad, er ontstaan steeds grotere verschillen. Om als 
woonstad aantrekkelijk te blijven moet Nijmegen daarom 
meer differentiëren in vastgoedaanbod en investeringen 
in de zwakkere buurten. Dit vereist een goede samen-

 
 

‘Kansen liggen er ook in de regio: Nijmegen kan zich 
samen met Arnhem ontwikkelen tot een alternatief 
voor de Randstad’
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Walter Hamers en Bert Velthuis (links boven)
Edwin Verdurmen (links onder) 
Dirk Peters (rechts), foto’s Sarah Donkers  
Photography

eenheid en synergie tussen de verschillende gebouwen en 
meer verblijfskwaliteit aan het stationsplein te creëren. De 
eclectische en dynamische context van het stationsgebied 
met de Nimbus toren en het nieuwe Doornroosje verlangt 
een uitzonderlijk gebouw met een flexibele houding ten 
aanzien van die context. Aan het stationsplein en de Bur-
gemeester Hustinxstraat kan het gebouw zich spiegelen 
aan de hogere elementen zoals Doornroosje en de Nimbus 
terwijl de schaal van de van Schaeck Matonsingel juist 
vraagt om een subtiele overgang naar de huidige stads-
villa’s. Vandaar dat het gebouw is ontworpen als een reeks 
getrapte volumes die alzijdig reageert op zijn omgeving.
Door menging van functies als wonen, winkelen, kantoor 
en hotel, wordt het nieuwe Metterswane een verticale stad 
met een 24 uurs beleving aan het stationsplein. De plint 
van het gehele gebouw biedt ruimte aan all round activi-
teiten.

Dirk Peters beschouwt de crisis van 2009-2016 achteraf 
als positief. Door een beperkte hoeveelheid geld is er 
creatiever ontworpen. Hij pleit er dan ook voor om juist 
tijdens deze tijden van economische groei in te zetten op 
kwaliteit, hoogwaardige materialisering en te kiezen voor 
exceptionele bebouwing die bijdraagt aan een sterkere 
en herkenbare identiteit van het toekomstige Nijmegen.

is mogelijk te vinden in een nieuwe woningtypologie, 
wonen in het zogenaamde Nieuw Arcadië: de geromanti-
seerde natuur die zich bevindt tussen stad en wildernis. 
De kansen voor deze nieuwe woonvormen ziet hij in de 
transformatie van rommelige ‘natuurlijke’ plekken zoals de 
noordelijke stadsrand aan de Veluwe, park Lingezegen en 
Stadsblokken Meinerswijk.

Tegelijkertijd moet Arnhem inzetten op meer biodiversiteit 
en regenwaterregulering door het introduceren van meer 
groen. Verdurmen pleit ervoor om altijd een landschaps-
architect te betrekken van planvorming tot realisatie.  
De landschapsarchitect is degene die deze nieuwe uit
da gin  gen voor de aantrekkelijke stad van de toekomst 
het  beste kan aanpakken. Het levert mooiere, duurzamere 
wijken op die een grotere waardevastheid hebben.

Volgens Dirk Peters, oprichter en architect bij BARCO-
DE-architecten uit Rotterdam, daagt BARCODE opdracht-
gevers uit door te zoeken naar nieuwe typologieën. 
BARCODE is betrokken bij projecten over de hele wereld 
en Dirk Peters is uitgenodigd om vanavond één van hun 
projecten toe te lichten: het nieuwe Metterswane. 
Ook hier is het de ambitie van BARCODE om geen stan-
daard toren te ontwerpen. Het doel van de architect is 
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Nijmegen is goed bereikbaar, maar het Nijmeegse 
station laat behoorlijk te wensen over. Hoe krijgt 
Nijmegen een station dat beter aansluit op de 
stad, functioneel is en tegelijk een prettige 
verblijfsplek? De gemeente Nijmegen,  ProRail,  
NS en de provincie Gelderland werken aan een 
plan voor betere ontsluiting en een extra spoor. 
Drie studententeams van de Radboud Universiteit 
(Spatial Planning) gaven een voorproefje met hun 
visie op het nieuwe stations gebied.

Peter Ache, professor Spatial Planning, introduceert de 
 casus en geeft uitleg bij het nieuwe curriculum Urban 
Innovation Space. Hoofddoel van het vakgebied is het 
aanreiken van oplossingen voor ruimtelijke uitdagingen. 
Het vraagstuk omtrent de westzijde van het station is zo’n 
ruimtelijke uitdaging. Een belangrijk onderdeel van de 
studie bestaat uit het verbinden van de vele verschillende 
belangen in de stad: ‘steen en cement’ maar ook mensen 

en ideeën. In dat kader hebben de teams contact gelegd  
met de gemeente Nijmegen en inwoners van de stad om 
de casus zo reëel mogelijk te maken. 
Volgens ‘The gamechangers’ – geuzennaam van de eerste 
groep – lag de uitdaging van de opgave in het ontwikkelen 
van de westelijke spoorbuurt. Het bestaande gebied is een 
onaantrekkelijke semi-openbare ruimte met lege kantoor-
gebouwen en parkeerplaatsen. De nieuwe  stationsentree 
aan deze kant van de stad moet een aansprekende iden-
titeit bieden die jonge mensen aantrekt en vasthoudt, een 
plek van iedereen. Dit kan volgens The gamechangers 
bereikt worden in drie fases. 

 
Fase 1 (2017-2020) 
Maak van de huidige bewoners aan de Spoordijk  hoeders 
van het westelijke stadspark en zorg dat er tijdelijke 
 evenementen worden georganiseerd om het gebied te 
 activeren. Zo creëer je het bewustzijn dat de  westzijde 
van het  station onderdeel is van het centrum van 
 Nijmegen. 
 

Go West: CS als  
stedelijke schakel

30 maart 2017

Luchtfoto, beeld Placemakers
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Fase 2 (2021-2025) 
Bouw een nieuw icoon als incubator voor deze specifieke 
locatie. Deze katalysator van het gebied trekt mensen aan, 
geeft bekendheid en identiteit. Investeer in de TOD-score 
van de westzijde van het station. Die kan worden verbeterd 
door het toevoegen van o.a. een rotonde en een kiss&ride.

 
TOD staat voor Transit-Oriented Development, een 
ontwikkelingsconcept dat zich richt op de stedelijke 
ontwikkeling rondom het openbare vervoerssysteem. 
Door eenheden als hogere bebouwingsdichtheden, 
gemengde functies en de menselijke maat toe te  
passen ontstaat er een gecentreerde leefomgeving  
die minder afhankelijk is van de auto en daarmee  
verdere  suburbanisatie tegen gaat.

Fase 3 (2026-2040) 
Ontwikkel multifunctioneel gebruik rondom het hele 
 stationsgebied volgens het TOD-principe; het toevoegen 
van verbindingen.

Volgens de 2e groep, ‘The Placemakers’, draait alles om 
transforming space into place. De huidige locatie is place-
less, een plek zonder identiteit of doel. In 2030 moet 
de  locatie een belangrijke sociale en fysieke link vormen 
tussen Nijmegen oost en west. Een focal point en een 

 landmark voor de huidige duurzaamheidsambities.  
Het toekennen van identiteit en het creëren van een 
 nieuwe plek in de stad doe je door in te zetten op twee 
strate gieën: Placemaking + Green TOD.
– Zet in op een stationsgebied met veel verschillende 

functies en een nieuwe westelijke ingang
– Verleg de stationstunnel naar de oostzijde en verbindt 

deze met de Keizer Karel garage
– Zet perron 1 in als busplatform om de verschillende 

verkeerstromen beter te beheersen
– Sloop een groot gedeelte van het huidige station en 

 verhoog het openbaar gebied zodat hieronder gepar-
keerd kan worden

De laatste groep, ‘Lacuna’, Latijn voor missing gap, con-
stateert dat er door slechte planning zogenaamde gaten 
zijn ontstaan in de stedelijke structuur van de stad. Lacuna 
stelt voor om deze gaten door goede processen en ideeën 
te dichten.

Er is sprake van een gedateerde verbinding tussen oost en 
west (de Tunnelweg), een onaantrekkelijke westzijde van 
het station – het spoor werkt als barrière – er is een slechte 
verbinding van het centrum met het Waalfront en er zijn 
risico’s op overstromingen door hevige regenval en urban 
heat.

 

Peter Ache, foto Sarah Donkers Photography  Madalina Doru, foto Sarah Donkers Photography
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‘Maak van de huidige bewoners aan de 
Spoordijk  hoeders van het westelijke stads-
park. Zo creëer je het bewustzijn dat de 
westzijde van het  station onderdeel is van 
het centrum van Nijmegen’

De Urban Heat Island effect is een resultaat van 
 klimaatverandering, door de steeds intensievere 
ver stening in de binnenstedelijke omgeving  kunnen 
 temperatuurverschillen tussen het centrum en bij-
voorbeeld de Ooijpolder oplopen tot 7 graden 
 waardoor het steeds onaangenamer wordt om in het 
stadscentrum aanwezig te zijn. Door meer te ver-
groenen en oppervlaktewater in te passen kunnen  
deze problemen worden.

Ook de visie van Lacuna is gebaseerd op het Placemaking 
principe. Zij richt zich op vier verschillende gebieden: 
1. De connectie tussen Waalfront en het centraal station 

zal worden ingericht als een urban greenway waar de 
fiets en voetganger centraal staan. Dit moet een goede 
verbinding naar het station worden voor inwoners van 
de nieuwe en oude wijken in Nijmegen-west 

2. Het westelijke stationsplein wordt ingericht als ontmoe-
tingsplein op het niveau van de Spoordijk

3. Tussen de station en het Waterkwartier glooit de dijk 
langzaam naar het niveau van de wijk in de vorm van 
een groen park met verschillende mogelijkheden. 

4. Een gedeelte van de tunnel wordt omgevormd tot een 
fietsparkeerplaats

De bestaande tunnel wordt versmald voor autoverkeer en 
ingericht als stalling, fietstunnel en openbaar gebied. Door 
de realisatie van de Oversteek verwachten de studenten 

dat het autoverkeer sterk afneemt, waardoor er ruimte 
ontstaat voor deze initiatieven.

Het publiek kan zich in meerdere voorstellen goed vinden. 
verplaats de levensgevaarlijke busbaan naar spoor 1 als 
alternatief voor ‘de cirkelzaag’ die nu tussen het station 
en de stad loopt! Zorg voor goede aansluiting tussen de 
wijken in west en de binnenstad door de Tunnelweg in te 
richten voor langzaamverkeer! Zorg voor een  inspirerende 
en eigen identiteit van het station, zowel aan de oost 
als aan de westkant! Meer aandacht mag er zijn voor de 
kwaliteiten van het gebied zoals de historie van de plek, 
de markante architectuur van de spooroverkapping en het 
bruggenhoofd.

De gemeente Nijmegen schetst de complexiteit van de 
opgave en erkent ook het gebrek aan een aansprekende 
identiteit. Maar volgens gebiedsontwikkelaar Paul  Mathieu 
is er geen gouden sleutel voor de oplossing van alle pro-
blemen. Hij wijst op de functie van het stationsgebied: het 
is in eerste instantie een gesmeerd vervoersknooppunt. 
Voor aanpassingen moeten lange termijn doelen gesteld 
worden binnen een strategie die flexibel genoeg is om 
onvoorziene effecten op te kunnen vangen. Het stations
gebied kent namelijk een ‘domino effect’ waarbij je niet 
weet hoe de eerste steen de rest laat volgen. De eerste 
steen is de sloop van het oude UWV gebouw voor de 
nieuwbouw  van een incubator. We wachten de af welke 
kan die op valt. 
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Pim Köther, foto Sarah Donkers Photography

Het voormalige industriegebied tussen de 
 binnenstad en De Oversteek wordt momenteel 
ontwikkeld tot gewilde woonwijk aan het water, 
met een nieuwe stedenbouwkundige en archi
tectonische invulling. Wat is de huidige identiteit 
van het gebied? Hoe verhouden de ontwikke
lingen zich tot de gelaagde geschiedenis?  
En zitten we hiermee op de goede weg? 

Op dinsdag 23 mei organiseerde het Architectuur centrum 
Nijmegen de Special-avond Update Waalfront over de 
identiteit van het westelijk stadsdeel. De avond begon 
met de uitreiking van het ACN-jaarverslag aan wethouder 
Bert Velthuis (Wonen, stedelijke ontwikkeling, grondbeleid 
en cultuur) die het dankbaar in ontvangst nam. Velthuis 
benadrukte nog maar eens dat het podium dat het Archi-
tectuurcentrum aan Nijmegen biedt waardevol is voor de 
discussie over de stad.

Wout van Hees, directeur Ontwikkelbedrijf Waalfront beet 
het spits af. Het Ontwikkelbedrijf, een samenwerkings-
verband van de Gemeente Nijmegen en Bouwfonds, 

tegenwoordig BPD, is al ruim tien jaar aan het plannen. In 
2008 kwam het Masterplan Waalfront gereed. Volgens dit 
plan, gemaakt door Lodewijk Baljon en Liesbeth van der 
Pol, zou het gehele gebied integraal worden getransfor-
meerd tot woningbouwlocatie. ‘Dat is het niet geworden’ 
aldus Van Hees. Mede door toedoen van de crisis in de 
woningmarkt, is besloten om het Masterplan niet uit te 
voeren, maar te vervangen door een alternatieve ontwik-
kelstrategie. Het gebied wordt gefaseerd en zelfstandig 
ontwikkeld, waarbij telkens op de actuele marktsituatie kan 
worden ingespeeld. Een masterplan is volgens Van Hees 
dan ook ‘een achterhaald concept’.

Een van de deelgebieden is het inmiddels 19e-eeuws 
ogende Koningsdaal-Zuid (Molenaar & Co.) en er wordt 
gewerkt aan de plannen voor Koningsdaal-Noord en het 
Dijkkwartier door architectenbureau KENK uit Amsterdam. 
Architect Pim Köther licht zijn plannen toe. Het bureau 
maakt een architectonische ontdekkingstocht door de 
19e eeuw en probeert dit beeld langzaam te vertalen 
naar eigentijdse architectuur door de woningblokken 
aan de zuidzijde aan te laten sluiten bij de historiserende 
 archi tectuur van Zuid, maar naar het noorden toe te laten 
‘ver kleuren’ tot een meer moderne en robuuste verschij-

23 mei 2017
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ning. De panden zijn geclusterd tot ensembles, waarbij 
sym metrie en vensterritmes een belangrijke rol spelen. De 
laatste fase richting de Waal is nog met potlood geschetst. 
We zien rondbogen en spitsbogen, analoog aan de bogen 
van de brug De Oversteek en De Vasim. Ook het industrië-
le karakter komt langzaam uit de verf. ‘Als het ergens kan, 
dan is het in Nijmegen’ aldus Köther als verwijzing naar de 
historische pluriformiteit van Nijmegen.

Karel Loeff, directeur van Erfgoedvereniging Heemschut, 
schetst daarop de ontwikkeling van de waardering voor 
industrieel erfgoed in Nederland. Industrieel erfgoed is 
een type erfgoed dat zich van andere soorten onder-
scheid, omdat er volgens Loeff veel meer mogelijk is; het 
gaat minder om zorgvuldige restauraties, maar veel meer 
over uitstraling en karakter. Grotere ingrepen zijn niet 
alleen nodig, maar ook mogelijk. Aan de hand van enkele 
spraakmakende voorbeelden uit Frankrijk, zien we ver-
schillende manieren om met industrieel erfgoed om te 
gaan.  ‘Creativiteit’ en ‘out-of-the-box’-denken zijn hierbij 
sleutelbegrippen. Kan dat hier ook?
De zaal merkt op dat het Waalfront in tegenstelling tot 
 Nijmegen-Noord veel meer een mix zou moeten  worden 
van wonen, werken en uitgaan. Er is hier voldoende 
gelaagd heid voor een stedelijke invulling, doe daar wat 
mee! In hoeverre het industriële karakter van de plek met 
deze nieuwe woningen achter historische gevels geweld 
wordt aangedaan? Veel aldus sommigen. 
 
Hoe kom je erbij om in een gebied met een verleden van 
arbeid en industrie een 19e eeuwse architectuurstijl voor 

te schrijven? Leidt het ontwikkelen van deelgebieden op 
basis van de marktvraag wellicht tot willekeur? 
 
Ten slotte de Honig. Het complex wordt nu ingezet als 
placemakingproject en is een succesvolle aanjager met 
een tijdelijke invulling voor werk-, recreatie- en horeca-
voorzieningen. Leuk voor de ondernemers en goed voor 
de ontwikkelaar. Maar wat blijft er aan kwaliteit over na 
sloop van de Honig?

Volgens Ontwikkelbedrijf Waalfront moet het complex een 
toegevoegde waarde hebben waarbij ook de financiële 
consequenties en de mogelijke concurrerende werking 
met de binnenstad moeten worden meegewogen. Het 
Ontwikkelbedrijf wijst erop dat de nieuwe woningen niet 
alleen vanwege de Honig in trek zijn, maar ook door hun 
uiterlijk en de ligging nabij de binnenstad. Ongeveer een 
derde van de zaal vindt dat het Ontwikkelbedrijf daarmee 
op de goede weg zit. Als je gebouwen beter leert kennen 
ga je aan ze hechten; slopen lijkt daarmee een  gepasseerd 
station, zo is de stemming. Tjakko Smit, directeur pro-
jecten van BPD, spreekt daarom nu voorzichtig van ‘een 
groot vraagteken’ binnen de verdere ontwikkeling. Er 
worden  gesprekken gevoerd met de huidige stakeholders 
en er is de wil om het complex permanent deel te laten 
worden van het Waalfront. Nog een aantal suggesties uit 
de zaal: trek je niet zoveel aan van de ondernemers uit de 
binnenstad, die komen altijd wat tekort en durf mensen 
de vrijheid te geven om het Waalfront zelf vorm te geven. 
Of zoals iemand het verwoord: we hebben behoefte aan 
minder plannen! Wordt vervolgd.

Nieuwe invulling van industrieel erfgoed in Ville-de-Nantes,  

foto Service photographique Mairie de Nantes

KENK architecten
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van de stad, staat juist een specifieke ruimtelijke structuur 
of markant gebouw vaak symbool als identiteitsdrager.  

Iedereen heeft volgens Nelissen meerdere identiteiten. 
Als individu ben je opgebouwd uit een ‘reeks’ of verzame-
ling van identiteiten en in de huidige tijd is het de trend 
om  onderscheidend te zijn, anders dan de ander. Dat kan 
zowel op individueel, als op groepsniveau. Wij versus zij, 
waarbij ‘wij’ meestal als beter gezien wordt dan ‘zij’. 
Een groepsidentiteit verschaft een zekerheidsgevende 
identiteit aan individuen. Klein, groter, grootst. Maar 
onderschat het imago dat je hebt in de ogen van anderen 
niet want: You are what people think you are.
 
Wat is nu stedelijke identiteit? Meerdere factoren spelen 
een rol: landschap, architectuur, stedenbouw, demografie, 
sociaal en cultureel leven. We herkennen een stad vaak 
meteen aan het ruimtelijke silhouet. Voorbeelden daar-
van zijn: Athene, San Gimignano, Venetië, Florence, New 
York, London. Ook aan de hand van haar plattegrond kan 
een stad vaak snel herkend worden: Naarden (vesting), 
 Amsterdam (grachten), Barcelona (grid) en Parijs (centraal) 

Het Architectuurcentrum Nijmegen presen
teerde 3 avonden over het thema ‘stedelijke 
 identiteit’ om een inhoudelijke verdieping 
toe te voegen aan de thematische Special 
 avonden. Aan de hand van drie centrale   
vragen werd onderzocht wat Nijmegen is of  
zou  moeten zijn. 

1. Wat is de zin of onzin van stedelijke identiteit? 
2. Hoe veranderlijk is stedelijke identiteit? 
3. En wie werken er nu aan de toekomstige  

Nijmeegse identiteit?
De avonden stonden onder leiding van Prof. dr. Nico  
Nelissen

Wat is het zelf, het eigene? vraagt Nelissen zich af. Het 
eigene lijkt opgebouwd uit meerdere dimensies: een 
persoonlijke, groeps- en culturele identiteit. De culturele 
identiteit wordt ontleend aan de buurt, de stad, de regio of 
de natie. Door stedenbouwers, stadsmakers en bewoners 

17 oktober 2017

Drieluik stedelijke 
identiteit 1:  
zin of onzin

IDENTITEIT EN VERDIEPING
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hebben allemaal een specifieke ruimtelijke identiteit die uit 
de plattegrond af te lezen is. Stedelijke identiteit kan daar-
naast gerelateerd zijn aan markante monumenten of aan 
moderne architectonische iconen: Rome (Colosseum), Pisa 
(toren), Utrecht (Domtoren), Middelburg (stadhuis),  London 
(Big Ben), New York (Empire State building),  Barcelona 
(Gaudi), Valencia (Galatrava), Hamburg (Elbphilharmonie) 
en Nijmegen (Waalbrug) bijvoorbeeld. 

Een stad kent kortom meerdere urbane identiteiten. Maar 
waarom is het onderwerp ‘urbane identiteit’ tegenwoordig 
erg actueel? Veel mensen zoeken naar het eigene om zin 
te geven aan hun eigen bestaan en dat doen steden ook. 
Wat ben je als stad? Waar kom je als stad vandaan? Het is 
het doel om dit te ontdekken, er een gevoel bij te krijgen 
en mogelijk trots te zijn op de stad waarmee je je identifi-
ceert. Deze zoektocht heeft tegelijk iets onzinnigs: ieder-
een ziet iets anders in het eigene van de stad en de zoek
tocht naar de eigen identiteit is blijkbaar vaak nodig juist 
vanwege het gebrek eraan. Toch heeft deze identiteits-
crisis inmiddels een markt opgeleverd voor de pro ductie 
van de stadsidentiteit door middel van citymarketing en 
citybranding. Urbane identiteit kan bovendien niet los 
 worden gezien van urbane rivaliteit: stedenstrijd. Steden 
willen in vergelijking tot andere steden bijzonder zijn.

De documentaire Betoog en Beton brengt de verhalen 
rond iconische architectuurprojecten in beeld en zoekt 
naar de achterliggende factoren om architectonische 
iconen te realiseren. In de documentaire kijken we achter 
de façades van beeldbepalende architectuurprojecten 
en zien de strijd van politici, architecten, ontwikkelaars 
en bevolking die achter deze projecten schuil gaat. De 
 maakbaarheidsuitdaging van iconische architectuur 

betreft niet zozeer het stapelen van stenen (beton), maar 
eerder het bouwen aan overtuigingskracht (betoog).

De documentaire is geïnspireerd door het boek  ‘Stede lijke 
Iconen. Het ontstaan van beeldbepalende projecten 
 tussen betoog en beton’ van Wouter Jan Verheul. Als 
universitair docent en onderzoeker op het gebied van 
het stedelijk ontwikkelingsmanagement aan de TU Delft, 
is Verheul steeds op zoek naar de relatie tussen wat de 
stad wil zijn en haar gebouwde omgeving. Voor zijn boek 
onderzocht hij welke beslissingen in het ontwikkelproces 
doorslaggevend zijn om een iconisch gebouw te creëren. 
Burgers, bestuurders, ontwerpers, ontwikkelaars en 
tegenstanders van projecten vertellen namelijk ieder hun 
eigen verhaal over de betekenis van een project, zowel 
voor als na de bouw. De ‘narratieve nastrijd’ noemt Verheul 
het.
Zijn stedelijke icoonprojecten een geneesmiddel voor een 
sterkere stedelijke identiteit? Ze dragen in ieder geval bij 
aan de identiteit. Zie de Erasmusbrug in Rotterdam, het 
Eye Museum in Amsterdam-Noord, het Centraal Station in 
Arnhem.

Iconen zetten de stad op de kaart en hebben meerdere 
functies (Verheul, 2012):
1.  Iconen vallen op door hun symbolische betekenis.  

De samenleving is de co-creator van deze symboliek. 
2.  Iconen sacraliseren, we vereren ze met onze bezoeken 

en foto’s (zoals bij het vrijheidsbeeld of de Eiffeltoren). 
3.  Iconen zijn wapens in de stedelijke strijd om nieuwe 

bezoekers en bewoners aan te trekken. Het  bekende 
 Bilbao-effect; iedere stad wil een emblematisch 
 gebouw. 

Prof. dr. Nico Nelissen Wouter Jan Verheul, foto Gerhard van Roon
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4.  Iconen zijn prestigieus. Ze geven de stad en de initiatief-
nemers prestige. Zie de piramide voor het Louvre van 
François Mitterrand en de projecten van Calatrava in 
Valencia. Presidenten, burgemeesters en wethouders 
nodigen graag starchitects uit om deze kunst te her-
halen. 

Iconen worden als attractie ingezet om toeristen te 
 trekken. De Rotterdamse Markthal had in de eerste maand 
na de opening 1 miljoen bezoekers. Inmiddels is het een 
toeristische enclave en wordt het voor lokale winkels 
minder interessant, met leegstand tot gevolg. Iconen als 
deze zijn de zogenaamde Witte Olifanten zoals de  meeste 
olym pische stadions, het Vogelnest van Herzog & De 
Meuron of het kasteel van Almere. Jo Coenen zegt over de 
iconendrang van bestuurders en samenwerkende actoren: 
de triangel (driehoek) van ontwikkelaar, architect en poli-
tiek leidt vaak tot leegstand en projecten die zelden in het 
belang zijn van het publiek. 
 
De maakbaarheid van de stad door middel van iconen kan 
dus worden betwist. Het geloof in maakbaarheid vanaf 
de tekentafel is een erfenis uit ons moderne verleden. 
Stedenbouwer Van Eesteren had in zijn witte doktersjas 
als stadsdokter een sterk geloof in de maakbaarheid. Le 
Corbusier probeerde met zijn ‘Plan Voisin’ het centrum van 
Parijs te transformeren. 

De inzet op icoonprojecten leidde niet zelden tot het 
kopiëren van succesformules en het verdwijnen van het 
lokale eigene, met ‘clone cities’ tot gevolg. Maar ontwik-
kelen voorbij de maakbaarheid, hoe doe je dat? Verheul 
pleit voor ‘verankerde ontwikkeling’ of ‘verankerde 
vernieuwing’. Hij heeft zijn hoop gevestigd op wat ook wel 
‘glocalisering’ wordt genoemd met een ‘slow architecture’ 
en een ‘local first’ benadering. Dat wil zeggen het karakter 
behouden en opnieuw tot leven brengen. Je ziet hiertoe 
pogingen bij herbestemde projecten, maar ook bij som-
mige opvallende nieuwbouwprojecten, zoals Inverdan van 
Sjoerd Soeters in Zaandam, of (de ornamentiek van) de 
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Rozet in Arnhem van Neutelings Riedijk, waar de identiteit 
van de plek wordt versterkt of teruggebracht. Een ander 
voorbeeld is de wijk Roombeek in Enschede, waar parti-
culier opdrachtgeverschap en het betrekken van mensen 
bij herontwikkeling tot een hernieuwd bewustzijn van de 
eigen identiteit leidde. 
Maar wat is stedelijke identiteit eigenlijk? Veel heeft te 
maken met persoonlijke identificatie van mensen met een 
plek. ‘Ich bin ein Berliner’, zei Kennedy. ‘Zo ik íéts ben, ben 
ik een Hagenaar’, zei Louis Couperus. Voor identiteit geldt: 
je bent wat de ander niet is. Limburg is heuvelachtig en 
bourgondisch, omdat de rest van Nederland dat niet is. Zo 
kun je je identiteit bepalen. Door in Nijmegen in te zetten 
op oudste stad bijvoorbeeld. 
 

 
Conclusie 
Iconen zijn maar beperkt maakbaar en  attracties beperkt 
houdbaar. Een icoon als speeltje maakt minder kans wer-
kelijk iconisch te worden en te blijven. De basisvraag moet 
zijn: is het goede architectuur voor de plek? Voorop moet 
staan het op zoek gaan naar en gebruiken van stedelijke 
identiteit in de ontwikkeling van de stad en haar gebouwde 
omgeving. Identiteit gaat over ‘sense of place’, over hoe 
mensen zich verbonden voelen met een plek. Identiteits-
politiek is een populair onderwerp geworden in de politiek, 
als reactie op vervreemding van mensen met hun omge-
ving. 
De stelling van Verheul is dat het gebruik van een eigen 
stedelijke identiteit een redelijk alternatief is voor ener
zijds de kosmopolitische relativering (alles is gelijk, de 
plek doet er niet toe) en anderzijds de xenofobe verheer
lijking van de natiestaat. 

In de narratieve nastrijd is het verhaal van de plek heel be-
langrijk. Wat betekent dit alles voor Nijmegen? Hoe kunnen 
we de waarde van ons iconische Rivierpark versterken? 
Hoe kun je de plek blijvend interessant houden? Heeft 
het verblijfskwaliteit? Kun je er iets doen? Kijk hier naar in 
relatie tot de ‘dubbelstad’ die Nijmegen is. 
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Drieluik stedelijke  
identiteit 2:  
veranderlijke identiteit

14 november 2017

In 1874 verliest Nijmegen zijn vestingstatus en wordt ‘uit-
legstad’ met kenmerkende singels, het Keizer  Karelplein 
en stedelijke stijlkenmerken onder invloed van jugendstil 
en andere stijlen van rond de eeuwwisseling, zoals een 
afwisseling van banden en streepmotieven en balkons 
aan de uitbreidingsstraten (veelal in Neo-Hollandse 
Renais sancestijl). Een nieuw icoon was de Vereeniging  
van architect Oscar Leeuw.  Nijmegen is vanaf 1923 een 
 Universiteitsstad met kenmerkende gebouwen als het 
 Kasteeltje Heyendaal (Charles Estourgie), verschillende 
missie huizen en later in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw op de campus de Erasmustoren die – net iets lager 
dan de  Stevenstoren – het geloof in de ratio symboliseert.  

Op 22 september 1944 wordt een groot deel van de stad 
verwoest na een ‘vergissingsbombardement’ van de 
 geallieerden (Nijmegen ligt aan de grens met Duitsland). 
Bijna de gehele binnenstad is verdwenen en Nijmegen 
moet opnieuw worden opgebouwd. De Wederopbouw 
wordt gekenmerkt door uitbreidingswijken en een nog 
steeds voortdurend herstel van de binnenstad. Nijmegen 

Dolly Verhoeven, foto Bert Beelen

Hoe veranderlijk is stedelijke identiteit? Vormt de 
 Nijmeegse geschiedenis een belangrijke stuwen
de kracht voor de stedelijke ontwikkeling? En op 
welke manier dan? Tijdens de 2e documentaire
avond over het jaarthema ‘De identiteit van de 
groeiende stad’ lieten prof. dr. Nico Nelissen 
en hoogleraar Nijmeegse geschiedenis Dolly 
 Verhoeven hun licht schijnen op alle lagen van  
de geschiedenis die de stad maken tot wat hij is.

De stad zoals we die nu kennen, is volgens Nelissen een 
optelsom van lagen en gebeurtenissen; het resultaat van 
menselijke interventies in een landschap met een aantal 
specifieke kenmerken: de stuwwal, de loop van de Waal, 
de hoog gelegen delen en de lage polder. De geografische 
onderlegger vormt een essentieel deel van de identiteit 
van landschapsstad Nijmegen.  

Identiteit wordt bovendien ontleend aan alle gebeurte-
nissen die hun sporen nalieten. Wat is er nog te zien van 
die verschillende lagen in de Nijmeegse stadsplattegrond?  
De godenpijler en grafmonumenten van de Romeinse 
vesting rond 19 v.Chr., de prestedelijke kern op het Valk-
hof met fragmenten van de Paltskapel en de ruïne van 
de  Barbarossakapel uit de vroege Middeleeuwen, de 1e 
stadsuitleg, de 2e stadsuitleg met ongeveer 30  poorten 
die op een enkele uitzondering na allemaal gesloopt 
zijn, de  massief versteende stad in het landschap, de 
 Stevenskerk, het Waaggebouw en het stadhuis uit de late 
Middeleeuwen. De Vestingstad: weertorens, bastions, 
ravelijnen, extra versterkte stadspoorten, schootsvelden 
die omge toverd zijn tot het Kronenburgerpark, de deels 
gereconstrueerde Hertogpoort, de forten Knodsenburg 
en Krayenhof. Het Nijmeegse vestingstelsel was groter in 
oppervlakte dan de stad die beschermd moest worden! 
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als wederopbouwstad: binnen het beschermd stadsge-
zicht werd onder invloed van de Bossche School  sociale 
woningbouw gebouwd (Dick Pouderooyen). Andere 
voorbeelden van interventies in de binnenstad zijn de 
Marikenstraat, (Joris Molenaar, Vera Yanov schinsky, Sjoerd 
Soeters), De Hessenberg (Bob van Reeth/AWG, Hans van 
der Heijden), Josephhof (Mecanoo), en Plein 44 (Soeters 
Van Eldonk). 

En Nijmegen is later ook een stadsuitbreidingsstad. 
Karakteris tiek zijn de grote ontsluitingswegen, rijwonin-
gen, flats met 3 lagen wonen en een plint in de Haterse 
Hei (uitbreidingen van Neerbosch, Dukenburg, en Linden-
holt). In die wijken verscheen ook ‘hippe hoogbouw’. 
 Nijmegen is de laatste decennia ook een herbestemmings-
stad  geworden met als voorbeelden het Limos terrein 
(Jo  Crepain, Joop Slangen) en het Dobbelmanterrein 
met  verwijzingen en relicten uit het industrieel verleden 
 (Liesbeth van der Pol). 

Daarnaast dragen grote projecten tegenwoordig bij de aan 
de Nijmeegse identiteit: 52 degrees (Francine  Houben), 
Museum het Valkhof (Ben van Berkel), het politie bureau 
(Jeanne Dekkers), studentenhuisvesting (AGS), het 
 Grotiuscollege (Benthem Crouwel), de Nimbus  (Hoogte 
2 archi tecten) en de Lunet aan de Handelskade (Vera 
Yanovschinsky). 

 
Conclusies 
De stedelijk identiteit verandert in de loop der jaren perma-
nent. Nijmegen heeft een spanningsvolle historische ge-
laagdheid die uniek is in Nederland en wordt gekenmerkt 
door de stedelijke structuur en door markante gebouwen. 
Fysieke lagen gaan verloren, nieuwe lagen worden toege-
voegd of vervangen oude lagen onder invloed van macht-
hebbers, economische ontwikkeling of toeval.  

Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse én Nijmeegse 
geschiedenis, kijkt aan de hand van de documentaire ‘Mijn 
Nijmegen’ naar deze gelaagde stad. Hoe hebben bepaalde 
karakteristieken hun waarde behouden of zijn veranderd? 
Wat is stedelijke ID? Is er een kern of ‘wezen’ te ontdekken? 
Nee, identiteit wordt binnen de sociale wetenschap tegen-
woordig gedefinieerd als een constructie. Er wordt gespro-
ken over ‘identificatie’ of ‘identiteitsbesef’, geen ‘identiteit’ 
aldus Verhoeven. Wij zijn een gedachtegemeenschap op 
basis van symbolen, vertoog en herkenning. Het (gedeel-
de) verleden is een belangrijk element dat gevoelens 
oproept van trots of slachtofferschap. De blik van de ander 
speelt ook een rol (imago) en vooral dominante personen 
uit heden en verleden – zogenaamde ‘identiteitsmakers’ – 
vertellen het verhaal van de stad.

Gezicht op de Waal en de Valkhofburcht, schilder Aelbert Cuyp



ARCHITECTUURCENTRUM NIJMEGEN 

21

 
Continuïteit en verandering bepalen de identiteit:

–  Rivierstad Nijmegen: Nijmegen ligt veilig hoog aan de 
Waal, belangrijk voor de handel en logistiek. Het brengt 
de stad welvaart door o.a. tolheffing. Maar de rivier 
vormt ook een barrière: scheiding van de overkant. De 
pont speelde een grote rol om de scheiding te over-
bruggen, de bruggen zelf zijn inmiddels heel belangrijk 
en geven de stad een iconische betekenis: de Spoor-
brug, Waalbrug en Oversteek. Vanaf de Middeleeuwen 
keerde de stad zich van de rivier af. Nu met de realisatie 
van het Rivierpark is Nijmegen weer stad aan de rivier. 

– Romeinse stad: Nijmegen is een Romeinse stad met 
legerkampen en nederzettingen. De gevonden Goden-
pijler vormt het kenmerk van de vroegstedelijke iden-
titeit, een claim voor Nijmegen als oudste stad van 
Nederland want alleen grotere Romeinse steden kregen 
een pijler. Dat de Romeinen hier waren, is de voedings-
bodem voor andere ontwikkelingen. Karel de Grote 
ziet zichzelf als opvolger van Romeinse Keizers en laat 
zich ook kronen als keizer.  Hij bouwt zijn Palts op de 
plek waar de Romeinen gevestigd waren (8e eeuw). 
 Barbarossa bouwt hier in de 15e eeuw op zijn beurt weer 
een burcht en verwijst op een gedenksteen naar de ver-
meende (gewenste) vestiging van Nijmegen door Julius 
Caesar. Ook in het huidige Nijmegen spelen Romeinen 
een rol tijdens de Romeinse festivals en Romeinenweek.  

– Middeleeuwse stad: Nijmegen krijgt in 1230 stadsrech-
ten. Belangrijk, want nu mocht de stad zich ommuren 
en ook belasting heffen. Nijmegen wordt binnen Gelder-
land een van de 4 hoofdsteden: Nijmegen, Arnhem, 
Zutphen en Roermond en kreeg stadsrechten van de 
Duitse keizer. Het toenmalige hof reist veel, onder 
andere regelmatig naar  Nijmegen. Nijmegen wordt 
Hofstad en de Gebroe ders van Limburg worden aange-
steld om op hoog niveau kunst te vervaardigen. In 1543 
wordt Gelderland verenigd met de Nederlanden en in 
1591 wordt de stad door Maurits van Nassau veroverd 
en gaat deel uitmaken van de republiek. De Gelderse 
stad is niet meer zo prominent. Toch blijft Gelderland 
als  Hertogdom (Holland is een Graafschap) het promi-
nentste gewest en Nijmegen is dus indirect (terugvoe-
rend op Middeleeuws stadsrecht) een prominente stad. 
Aan het einde van de 80- jarige oorlog wordt bovendien 
de eerste handteke ning onder de Vrede van Munster 
door de afgevaar digde van  Nijmegen gezet. Het Middel-
eeuwse verleden komt onder andere terug in de her-
denking van Mariken van Nim wegen en de herbouw van 
de DonJon. 

– Grensstad en bolwerk van de Republiek: In 1789 volgt 
de Franse revolutie. De oude Burcht van  Barbarossa als 
symbool van oude macht voor de Fransen wordt in 1795 
afgebroken. Nijmegen moet een toontje lager zingen. 
Verovering door Maurits betekende een omslagpunt. De 
stad wordt grensstad en bolwerk van de Republiek. Het 
maakt dat de stad wordt ingeklemd tot het einde van de 
19e eeuw en dat er binnen de stad ook altijd veel solda-
ten zijn. Dit militaire verleden leidt weer tot ‘de juiste’ en 
permanente plek voor de Vierdaagse. 
 

–  Luxe woonstad: Eind 19eeuw profileert Nijmegen zich 
als een luxe woonstad en trekt vermogen van buiten de 
stad aan, maar was tegelijkertijd in belangrijke mate een 
arme industriestad. 

–  (Religie) protestantse stad: Kerken werden overgeno-
men van de katholieken. In 1923 wordt Nijmegen een 
katholieke Universiteitsstad met de vestiging van de 
katholieke Universiteit (nu Radboud Universiteit Nij-
megen). Dit heeft grote invloed op de stad. Er komen 
zo’n 30 studiehuizen voor pater en nonnen om hier te 
komen studeren. Er is een heiligverklaring van Canisius, 
 Processies komen weer terug.

– Universiteitsstad: Voor de oorlog studeren er 500 
studenten, inmiddels telt de stad 21.000 studenten en 
12.000 medewerkers. Studenten maken zich in de jaren 
70 van de vorige eeuw los van het katholieke imago en 
geven de stad een nieuw imago: dat van proteststad. 
Studenten zorgen voor meerdere imago’s: de linkse 
stad, de creatieve stad, de moderne stad, en de sociale 
stad (openhartig voor nieuwkomers).  

 
Kortom 
De Nijmeegse identiteit wordt gekenmerkt door continuï
teit en verandering. Nijmegen is de oudste stad, maar 
blijft eigentijds. Identiteit is bijna allesomvattend, maar 
er zijn punten van verdichting, specifieke eigenschappen 
of een onderstroom. Leg je er de vinger op, dan verdwijnt 
deze. Wat is de (toegenomen) betekenis van identiteit in 
een  globaliserende wereld? Het voedt de behoefte aan 
het verhaal waar je bij hoort, geeft vaste punten. Maar je 
hebt als mens vandaag (en ook vroeger) steeds de keuze 
waarmee je jezelf wilt identificeren. 
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die  ervaring in een oer-oude stad te zijn? Volgens Dekkers 
kunnen steden wat dat  betreft een voorbeeld nemen aan 
de Efteling, daar wordt het sprookje ook echt werkelijk-
heid. Maak daarom als Nijmegen je monumenten en je 
geschiedenis nog beter beleefbaar en ‘verleng’ hiermee de 
geschiedenis van de stad.
 
Moeilijker wordt het op het moment dat een architect 
iets aan het stedelijk beeld moet toevoegen. Omdat ook 
de architect de drang heeft zich te onderscheiden, leidt 
dit regelmatig tot gebouwen die zich niet (meer) vanzelf-
sprekend voegen binnen de bestaande context en zo de 
leesbaarheid van de stad aantasten. Het onderscheidend 
vermogen van de stad als geheel wordt dan juist verzwakt.
Een positieve uitzondering hierop vormt volgens Dekkers 
de Zaanse Schans in Zaandam (Sjoerd Soeters). Het voegt 
met het bestaande beeldmerk een nieuw stuk stad toe en 
werkt zo extreem herkenbaar. Een ander voorbeeld van 
waar het wel goed gaat is Parijs. Hier draagt een gelijke 
materialisering van de bouwblokken het vermogen in zich 
om uitzonderingen als iconen te accommoderen, waarbij 
deze iconen juist bijdragen aan de bijzondere eigenheid 
van de stad.

Ook Turijn zorgt voor een herkenbaar stadsbeeld door een 
paar kleurpigmenten voor te schrijven als ‘spectrum’ van 
de stad. Zo creëer je één herkenbare stedelijke identiteit.
Nijmegen staat nu voor de opgave om een herkenbaar 
rivierfront te maken. Hoe kan de stad de  opzichzelfstaande 
deelgebieden en fragmenten verbinden zodat er een 
 coherent beeld ontstaat van de stad aan het water?  
Volgens Hans Gernaat, hoofd bureau ruimtelijke plan-
vorming bij de gemeente Nijmegen, is dat ook binnen het 
stadhuis  de discussie: zetten we het hele Waalfront in voor 
woningbouw óf proberen we zoveel mogelijk identiteits-
dragers te laten staan en daaraan te refereren om zo een 
eigen en onderscheidende identiteit te ontwikkelen?

Steden benadrukken hun identiteit tegenwoordig 
graag. Maar komt dit imago ook  overeen met wat 
je als bewoner of bezoeker beleeft? En hoe kun je 
je als stad richten op een toekomstige identiteit? 

Te gast is Herman Dekkers, schrijver, architect, stads-
bouwmeester en secretaris bij diverse welstandscom-
missies. Volgens Dekkers komt de vraag naar een heldere 
stedelijke identiteit voort uit een behoefte je als stad 
te  onderscheiden. Je wilt graag anders zijn dan  andere 
 steden, of iets anders te bieden hebben. Binnen de marke-
ting van een stad kan de focus bijvoorbeeld liggen op 
‘nieuw is beter’ of op ‘blijven wie je bent’. Het is daarbij 
van belang om je dan ook werkelijk van andere steden te 
onderscheiden, vanuit het idee dat een stad een ‘merk’ 
is. Daarbij schep je een verwachting die je daarna als 
stad ook waar moet maken. En dat gaat nu vaak mis: 
 Hilversum  profileert zich als media-stad, maar waar ervaar 
je dat? Nijmegen kent als oudste stad de slogan ‘Altijd 
 Nijmegen’, maar als je door de stad loopt, waar heb je dan 

Herman Dekkers, foto Nettie van de Gronde
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Nijmeegse Kunstnacht 
Game: Architecture

Op zaterdag 23 september 2017 trapte de 
 Nijmeegse Kunstnacht het nieuwe culturele 
seizoen af. In deze nacht vol unieke crossovers 
lieten bijzondere Nijmeegse  kunstinstellingen 
zien wat ze in huis hebben. 

Bezoekers beleefden mash-ups van beeldende kunst, 
muziek, film, theater, literatuur, dans, wetenschap en 
multimedia op diverse culturele locaties in Nijmegen. Een 
avond vol onverwachte ontmoetingen van live-optredens, 
kunstinstallaties en optredens.
Het Architectuurcentrum Nijmegen en Cultuur op de 
Campus presenteerden “Game: Architecture”, een zelf 
 ontwikkelde VR-game over de identiteit van de stad. 
Met zo’n 350 bezoekers en 170 gamers was het een hele 
gezellige avond. Spelers konden 6 iconische locaties 
mani puleren om hun ideale Nijmegen te creëren, om een 
 nieuwe brug te bouwen of hoogbouw in het centrum 
te testen. “Wat een vet spel dit! Wolkenkrabbers op het 
eiland? Nee joh…bomen! En een kabelbaan natuurlijk!” Via 
een enorme projectie op de gevel konden bezoekers daar-
naast de gevel beschilderen met uiteenlopende fantasieën.
Beelden werden ondersteund met Soundscapes van  
muzikant Rindert Lammers.

Kunstnacht, foto by We Do

Kunstnacht, foto’s by We Do
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De Bouwkamer 
Nijmegen

Melden bij de Uitvoerder: Tandheelkunde,  
Thea van den Heuvel fotografie

De opdrachtgever, pater Eduard Kimman, en de directie 
Fons te Braake en Hans Vroom waren de gastheren. Eduard 
Kimman nam het voortouw bij de presentatie en was de 
rondleider pur sang. Voor de direct betrokkenen bij het 
project was de opdrachtgever zichtbaar ingenomen met 
hun nieuwe huis. Pieter de Ruijter, architect in het team 
van Bert Dirrix, lichtte de realisatie verder toe. Uniek in het 
project is de toepassing van SolarEis. Dit Duitse systeem 
van warmte- en koude opslag wordt hier voor de eerste 
maal op een dergelijk grote schaal in Nederland toegepast. 
Harm Flintrop presenteerde de werking van de energie-
voorziening waarbij het buffervat in de grond, 5 meter diep 
met een diameter 14 meter, het hart van het ijssysteem 
vormt. Na de rondleiding werd onder het genot van een 
drankje en uitstekende hap van Smooth & Spicy Catering 
op niveau in de aula bijgepraat. 
 

De imperfectie van de markt 
Dat was het thema van de bijeenkomst van de Bouwkamer 
in de vertrouwde omgeving van de Lindenberg. Huub 

In 2016 heeft het Architectuurcentrum Nijmegen 
de bouwsociëteit Bouwkamer Nijmegen opge
richt. De Bouwkamer Nijmegen heeft als doel 
om professionals uit meerdere vakdisciplines bij 
elkaar te brengen en gezamenlijke betrokkenheid 
bij de ontwikkeling van Nijmegen te stimuleren. 
De Bouwkamer organiseert acht ledenbijeen
komsten per jaar, afwisselend tussen een vaste 
locatie met presentaties en een bouwlocatie 
in de omgeving Nijmegen onder de noemer 
 ‘Melden bij de Uitvoerder’. De Bouwkamer 
 Nijmegen telt zo’n 70 leden. 

 

Aqua Viva 
In het kader ‘Melden bij de uitvoerder’ bracht de Bouw-
kamer een bezoek aan ‘Aqua Viva’, beter bekend als het 
Hofgebouw en de Drukkerij aan de Heyendaalseweg in 
Brakkenstein. 



ARCHITECTUURCENTRUM NIJMEGEN 

25

Tandheelkunde, Thea van den Heuvel fotografie

aan de bouwplaats van De Bastei. Het nieuwe Centrum 
voor Natuur en Cultuurhistorie is dan ook nog niet af, maar 
de Bouwkamer mocht donderdag 18 mei al wel een kijkje 
komen nemen.

Met zijn aanstekelijke enthousiasme neemt architect  
Marc van Roosmalen ons mee op ontdekkingsreis. Die reis 
begint aan de ‘achterzijde’ van De Bastei. Daar is de toe-
komstige ontvangstruimte en het  bezoekerscentrum van 
Staatsbosbeheer in de helling van het Valkhof  geschoven. 
Deze ruimte oogt als een diepe spelonk. Zodra je aan de 
donkere omgeving bent gewend, gaat de blik als  vanzelf 
naar boven in de richting van het dakraam dat zicht biedt 
op de hoger gelegen Sint Nicolaaskapel. De toon is gezet. 
De eerste ruimtelijke ervaring in De Bastei is  meteen 
 spectaculair: contrastrijk en effectvol. De trappen van 
gevouwen staalplaat nestelen zich in de  rafelrand van het 
gebouw en leiden omhoog naar de horeca voorziening 
met dakterrassen: de ruimtelijke apotheose van de rond-
gang door het gebouw. Het uitzicht aan beide zijden is 
adem benemend. De meervoudige gevoeligheid van deze 
historische plek krijgt er bij de dakopbouw nog een extra 
dimensie bij. De buurman hecht namelijk sterk aan zijn 
uitzicht vanuit de slaapkamer op de Sint Nicolaaskapel. 
Van Roosmalen is echter niet voor één gat te vangen. Hij 
schuint de dakopbouw af en compenseert de verloren 
ruimte elders in het gebouw. Die soepele vindingrijkheid is 

van Rumund, eigenaar Hans Janssen Makelaars, introdu-
ceerde het probleem in 5 minuten met een spoedcursus 
over huurprijzen, toewijzings(on)mogelijkheden, huur-
toeslaggrenzen, liberalisatiegrenzen, inkomensgrenzen 
en  hypotheekmogelijkheden. De conclusie kwam luid en 
 duidelijk over. Het middensegment met een huur tussen  
€ 650 en € 950 wordt in Nijmegen niet bediend, terwijl de 
vraag groot is. 
 
Rob van Gijzel, voormalig burgemeester van Eindhoven en 
nu door Minister Plasterk het land ingestuurd om dit pro-
bleem te agenderen schetste een landelijk tekort van zo’n 
200.000 woningen in het middensegment. De problema-
tiek spitst zich vooral toe in de grote steden. In Nijmegen 
is het niet anders. Hier ligt zeker een opgave voor zo’n 
1.000 woningen. “Jullie zijn allemaal verstandige mensen; 
jullie hebben allemaal een eigen belang; jullie hebben ook 
een collectief belang; dat moet goed komen. Dus geen 
jij – bakken of ja-maren. Aan de slag in goed vertrouwen 
om stappen voorwaarts te maken.” was zijn oproep aan de 
Nijmeegse politiek en bouwwereld.

De Bastei 
Waar kijk ik naar? In diverse varianten is dit zo’n beetje de 
meest gestelde vraag die gesteld werd tijdens het bezoek 

 
 

‘De Bouwkamer heeft als 
doel om profes sionals uit 
meerdere vakdisciplines 
bij elkaar te brengen en 
gezamenlijke betrokken
heid bij de ontwikkeling 
van Nijmegen te stimu
leren’
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kenmerkend voor de architect. Nieuwe bodemvondsten en 
financiële tegenslagen schrikken niet af maar dagen juist 
uit. Het handgetekende (!) ontwerp wordt er zelfs beter 
van.
De enigszins verstopte plek waar in het voorjaar van 2018 
het museumbezoek of de natuurwandeling start. Waar je 
dan ook voor kiest, Nijmegen heeft er op voorhand een 
attractie van formaat bij.

 
 
Contracten en samenwerken 
Op een tropische donderdagavond is het onderwerp meer 
juridisch getint. In de brainstormbijeenkomsten van de 
Ambassadeurs van de bouwkamer kwam naar voren dat 
hier weleens behoefte aan zou kunnen bestaan. Echter 
daarbij is wel meteen als taakstelling meegegeven dat het 
niet te dor, te langdradig en te juridisch-technisch moest 
zijn. Arent van Wassenaer van de Faithful Goose is daar-
voor de meeste geschikte spreker. Van Wassenaer was 33 
jaar bouwadvocaat en heeft sinds anderhalf jaar de advo-
catuur heeft verlaten en zich veel meer gericht op de ont-
dekkingstocht naar de elementen van een succesvol pro-
ject. In dat verband heeft hij recent een boek geschreven 
dat ook deze maand juni wordt gepresenteerd: “A Practical 
Guide to succesful construction projects”. Voor dat boek is 
hij op verzoek van de uitgever de hele wereld rond gegaan 
en heeft 25 vooraanstaande personen, in allerlei hoedanig-
heden betrokken bij diverse projecten, gesproken.

Van Wassenaer laat een aantal hele sprekende voorbeel-
den voorbijkomen: een mislukking als een boorplatform 

van tweeënhalf miljard wat nooit heeft gefunctioneerd. 
Maar een ander wel geslaagd project was de realisatie van 
de Isalaklinieken. Uitgangspunt van een jaar vooroverleg 
was dat alle stakeholders tijdens het project en na afloop 
heel tevreden moesten zijn. Zo moest het medisch per-
soneel ongestoord door kunnen werken. Een klein maar 
mooi voorbeeld van het succes daarvan: drie maanden 
na de eerste paal kwam de medische staf vragen of het 
wel opschoot, want ze merkten niks. En inderdaad, dat er 
inmiddels 2.500 palen de grond in waren gegaan, daarvan 
had niemand iets gemerkt.

 
 
Delirious Nijmegen 
Lezing door Jan Brouwer, architect en voormalig hoog-
leraar architectuur en adviseur van de Rijksbouwmeester 
in Nederland. Hieronder is een deel van de lezing opge-
nomen.

In 1978 verscheen in Londen het inmiddels beroemde 
boek van Rem Koolhaas “Delirious New York”. De eerste 
zin op de flaptekst luidt als volgt: “Manhattan is the arena 
of the terminal stage of Western civilisation.” U bent hier 
niet naartoe gekomen om een verhaal over New York aan 
te horen en u vraagt zich dan ook af hoe ik uiteindelijk bij 
Nijmegen uitkom. Dat duurt nog even. (…) 

 
Veranderende wereld
De wereld verandert snel, of te wel de maatschappij 
 verandert en dat betekent dat ook de stad verandert.  

Thea van den Heuvel en Bert Velthuis,  
Thea van den Heuvel fotografie

Marc van Roosmalen en Paul Matthieu, 
Thea van den Heuvel fotografie
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En dus de architectuur van de stad. De stad is populair, 
we willen er bijna allemaal wonen. De hoeveelheid werk 
en ook de varia tie daarin zijn er hoog. Het cultuuraanbod 
in onder meer musea, theaters en sport is voor velen 
belangrijk. Maar de natuur ontbreekt, zult u zeggen. Maar 
zoals  Manhattan het Central Park heeft, hebben de meeste 
 steden een aantal parken, Nijmegen niet uitgezonderd. 
Elke eeuw z’n eigen park. Met als nieuwste park uiteraard 
de Spiegelwaal en omgeving. Nijmegen is goed bedeeld.
 

 
Ontwerpende discipline
Het ontwerpen als vakgebied is anders geworden door 
de gewijzigde omstandigheden. Integraliteit heeft de 
boventoon. De architect is allang niet meer de enige uit 
de  beroepsgroep die aan zet is. Op gebouwniveau is het 
proces nog betrekkelijk eenvoudig.

Ontwerpen aan de stad is complexer. Hierbij komen de 
 stedenbouwer, de landschapsarchitect, de verkeers-
des kundige en deskundigen uit andere infrastructurele 
netwerken mede aan tafel. De mentaliteit van de ont-
werper wordt ook steeds belangrijker. De goede ontwerper 
vermijdt het ontwerpen van zaken die niet maatschappelijk 
relevant zijn. Er gaat misschien meer poëzie en culturele 
kwaliteit verloren door de programmatische aanpak van 

het proces, maar kijkend naar de resultaten van de laatste 
jaren zijn er heel wat gebouwen met een hoog architecto-
nisch niveau gebouwd. 
 

 
De stad
De stad is ook vanuit de visie van de ontwerper veel meer 
dan een verzameling gebouwen. Van groot belang is juist 
de ruimte tussen de gebouwen: de straat, het plein, het 
park, de gracht. 

Wie wil tegenwoordig nog een stad die niet “smart” is? 
Het is overigens een lelijk begrip en moeilijk te definiëren. 
Een andere moderne en populaire beschrijving van de 
stad is het beschrijven van zijn metabolisme. Het begrip is 
ontleend aan het omschrijven van het lichamelijk inwen-
dige van de mens zoals de ademhaling, de bloedsomloop, 
het zenuwstelsel, de spijsvertering en de ontlasting. Het 
gaat dus om de “stofwisseling” van de stad: de lucht, de 
aarde en de diverse materialen, water, voedsel, energie, 
de  overige infrastructuren, het afval, etc. De onderlinge 
relaties en afhankelijkheden zijn even belangrijk als bij de 
diverse systeem het menselijk lichaam. Er zitten zowel 
technisch als morele en sociale dimensies aan het meta-
bolisme van de stad. Maar hoe destilleer je uit de diverse 
analyses een programma voor de toekomst van de stad?

Jan Brouwer, Thea van den Heuvel fotografie
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“Kijk alleen al naar de ruimtelijke aspecten rond de Waal.  
U bent zeer goed bedeeld. De Nederlandse bouwprijs is  
een van de vele  erkenningen van de ontwikkelingen hier  
in deze stad”

 
Woonvormen
Toch nog maar een aspect uit het stedelijk programma. 
Het wonen in de stad houdt iedereen en altijd maar weer 
bezig. Is het aanbod in overeenstemming met de behoef-
te? Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid: Neen. 
Ook in deze stad zal het antwoord hetzelfde zijn. Er zijn 
verklaringen vanuit de maatschappelijk veranderingen. 
In Amsterdam is het percentage 1-persoonshuishoudens 
55% van het totaal, het aantal huishoudens zonder kinde-
ren is 22%. Dus het aantal grotere huishoudens is 23%. In 
Den Haag is het aantal 1-persoonshuishoudens zelfs boven 
60%. Een nieuwe Vinexwijk lijkt dan ook geen oplossing. 
Exposure in Heerlen. Andere vormen van wonen komen 
dan aan de orde zoals het “microwonen”. 
Kortom een heroriëntatie op de manier van wonen is 
zeker aan de orde. Zo zou ik ook kunnen uitwijden over 
het  nieuwe werken. Dat heeft u zelf ook al overal  gemerkt. 
Denk aan de vele over het land verspreide Van Der 
Valk-vestigingen waar in het bijbehorende café het aantal 
open laptops even groot is als het aantal bezoekers.

 
Nijmegen
Het zou interessant zijn om op een bijzondere manier 
naar Nijmegen te kijken. Daarom ben ik begonnen met 
een  kleine analyse van Delirious New York. Koolhaas keek 
op een andere manier naar een stad. Je zou nu andere 
onderwerpen moeten kiezen gerelateerd aan de  toekomst; 
 historische schetsen bestaan er al genoeg. Het zou 
moeten in de vorm van een manifest dat sterke en zwakke 
verhalen uit de stad noteert en daaruit conclusies trekt.
Beschouw de ontwikkelingen en veranderingen in de 
maatschappij als een ontwerpopgave. We moeten af van 
structuurvisies, structuurplannen en traditionele bestem-
mingsplannen. Op het eerste gezicht zijn ze goed voor 
de traditionele bouwprocessen maar passen niet goed bij 
manifestachtige uitgangspunten. Ze zijn contracreatief. Ze 
beperken eerder dan dat ze een vernieuwende stimulans 
voor de stad betekenen. De traditionele reeks is “besturen, 

plannen, ontwerpen”. Ik stel voor om dat om te draaien: 
“ontwerpen, plannen besturen”.

Ga in discussie met de stad en kom tot een formulering 
van een aantal ambities op cruciale plekken. Schakel de 
ontwerpkracht van de maatschappij in en kijk niet alleen 
naar behoefte maar formuleer ook aanbod. Stel ambitieuze 
uitgangspunten op en wek creativiteit op bij bouwcombi-
naties, waarbij ontwerp, uitvoering, financiering en beheer 
integraal in de plannen terecht komen. Kortom initiatieven 
die met de burgers en marktpartijen worden geïnitieerd 
met hoge ambitieformules van de overheid en een strenge 
jury. Ik denk hierbij aan de resultaten die dit soort initiatie-
ven onlangs hebben opgeleverd in Parijs. Het programma 
heet “Réinventer Paris”, het opnieuw uitvinden van Parijs. 
23 locaties werden aangewezen waar men op kon in-
schrijven. Er hebben zich 815 partijen gemeld  waarvan 
er 372 van voldoende kwaliteit werden toegelaten. 74 
projecten werden tot de finale toegelaten, waarvan weer 
22 projecten in de prijzen vielen na een strenge  jurering 
op ambitie en realiteitszin. Voor 1 locatie werd geen 
 acceptabel plan ingezonden. Deze oefeningen in creatieve 
realiseringsmogelijkheden zijn een groot succes. Zo zou 
ook Nijmegen een tiental locaties kunnen aanwijzen waar 
partijen hun ontwerpkracht zouden kunnen uitleven. Voor 
een stadsbestuur veel interessanter dan het strikt volgen 
van een bureaucratisch vastgesteld bestemmingsplan.  
 
Een dynamische stad eist een dynamisch beleid. De 
 burgers participeren in het vaststellen van de ambities. 
Er is zoveel aanleiding in Nijmegen om die dynamiek te 
benutten. Kijk alleen al naar de ruimtelijke aspecten rond 
de Waal. Vergelijk eens het strand aan de Waal met het 
deca dente strand in Nice aan de Mediterrane. U bent zeer 
goed bedeeld. De Nederlandse bouwprijs is een van de 
vele  erkenningen van de ontwikkelingen hier in deze stad.  
En dat kwam niet door het feit dat ik in de jury zat. 
Dank voor uw aandacht.
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In januari 2018 organiseerde het Architectuur
centrum de Architectuurprijs Nijmegen 2017, 
dé prijs voor het beste gebouw van Nijmegen. 
Op 29 januari werd de prijs uitgereikt aan INBO 
architecten voor de renovatie van het Tandheel
kundegebouw op de campus van de Radboud 
Universiteit.

De winnaar van de tweejaarlijkse prijs voor het  beste 
gebouw van de stad gekozen uit 10 genomineerde 
 inz endingen:
– Kloostertuin Brakkenstein, diederendirrix + EVA  

architecten + Kees Tolk ontwerp
– De Lentloperbrug, Ney & Poulissen uit Brussel (B)
– Basisschool de Klokkenberg, Bendien/Wierenga 

 architecten uit Amsterdam
– de Lunet (Handelskade), Vera Yanovshtchinsky 

 architecten BV uit Den Haag
– Onder Onnes, Vera Yanovshtchinsky architecten BV  

uit Den Haag

– EPR Partner, Wiegerinck Architecten uit Arnhem
– Villa Lent - plant je vlag, NEXIT architecten uit Arnhem
– Tandheelkunde Radboud UMC, Inbo uit Amsterdam
– KAPKAR/ SF-P7S, Studio Frank Havermans uit Heeswijk
– Zaligebrug, NEXT architects uit Amsterdam
 
Juryvoorzitter Fred Schoorl maakte namens de vakjury de 
keuze van de vakjury bekend ”Doorslaggevend voor ons 
was behalve de kwaliteit vooral de voorbeeldfunctie van 
deze prachtige renovatie voor vergelijkbare gebouwen.”

Tandheelkunde Radboud UMC 
De nieuwbouwplannen lagen al klaar voor dit gebouw op 
de grens van de RU campus en Radboud UMC. Alsnog 
koos Radboud Universiteit voor renovatie van Dijkema’s 
ontwerp uit 1970. De jury typeert de opdracht als een 
prachtige, effectieve transformatie van een brutalistisch 
gebouw tot een licht, uitnodigend en groots zorg- en 
 onderwijsgebouw. De jury uit veel lof voor de bijzondere 

Architectuurprijs 
Nijmegen 2017

Tanheelkunde, fotografie JDVF
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keuze voor behoud en herontwikkeling en de  duurzaam-
heidsprestatie, met naast hergebruik een aanzienlijke 
verlaging van het energieverbruik. “Steeds is slim gekozen 
voor combinaties van oud en nieuw. Het project vervult in 
die zin een duidelijke voorbeeldfunctie en is een pleidooi 
voor het vaker hergebruiken van gebouwen uit deze cate-
gorie.” Ook is er veel lof voor de kwaliteit van uitvoering: 
“De jury was al onder de indruk bij het benaderen van dit 
gebouw, maar viel binnen van de ene in de andere aan-
gename verrassing. De manier waarop het interieur is 
 aangepakt – de tapijten, de verlichting, de uitsparingen – 
zijn een feest.” 

Eervolle vermelding van de jury 
De jury kende ook een eervolle vermelding toe aan de 
Kloostertuin Brakkenstein, naar een ontwerp van diederen-
dirrix (Eindhoven), EVA architecten en Kees Tolk Ontwerp. 
De opdracht is van De Nederlandse Provincie Der Paters 

Jezuïeten. De jury: “Het project straalt rust uit, is geestrijk 
en poëtisch. Op alle niveaus is het project excellent. Alles 
klopt hier, van opdrachtgever tot uitvoering lijkt hier alles 
goed gegaan. Ook de verbinding met de omliggende 
buurt is door de fraaie, uitnodigende opzet versterkt. Daar 
hebben de Paters Jezuïeten moed getoond: er is prachtige 
publieke ruimte aan Nijmegen toegevoegd.”

Duurzaamheidsprijs 
Nieuw in deze editie van de Architectuurprijs Nijmegen 
was de Duurzaamheidsprijs. Het Architectuurcentrum 
Nijmegen wil in het jaar waarin Nijmegen de titel ‘Green 
Capital of Europe’ draagt (2018) de aandacht vestigen op 
bijzondere duurzaamheidsprestaties. Wiegerinck archi-
tecten (Arnhem) ontving deze aanmoedigingsprijs voor 
de realisatie van het Van der Valk Hotel Nijmegen Lent. De 
jury roemt in het bijzonder de opdrachtgever en noemt 
het hoopgevend dat Van der Valk heeft gekozen voor een 

Kloostertuin Brakkenstein, fotografie Luuk  Kramer
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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.”  

Publieksfavoriet 
Ook het publiek kon een favoriet kiezen. Een  recordaantal 
van bijna 1.800 mensen bracht hun stem uit. Daaruit 
rolde een overtuigende winnaar. Bijna 14,5% van het te 
 verdelen aantal punten viel ten deel aan De Lentloperbrug, 
gebouwd in opdracht van de gemeente Nijmegen naar 
een ontwerp van Ney & Poulissens Architects & Engineers 
 (Brussel/Antwerpen). De brug die het eiland Veur-Lent 
 verbindt met de oeverzijde van de Spiegelwaal wordt door 
de stemmers geroemd om zijn “gracieuze ontwerp” en 
“het lichtspel dat ervoor zorgt dat de brug telkens weer 

Lentloper, foto Thea van den Heuvel/DAPh

Hotel Nijmegen Lent, foto Leon Abraas (links boven)

Winnaar INBO, foto Hannah Kipje (links onder)

 
 

‘Dat duurzaamheid hier als 
uitgangspunt is genomen 
voor een  commercieel 
hotel bedrijf is erg bijzonder‘

een verrassende plek is om volop van de prachtige om -
geving te kunnen genieten.” Met 11% van de stemmen werd  
De Lunet, Handelskade (Vera Yanovshtchinsky architecten, 
Den Haag) gekozen als tweede favoriet. Met bijna 10% van 
de stemmen eindigde Basisschool De Klokkenberg op het 
Kopsehof (Bendien / Wierenga architecten, Amsterdam)  
als 3e favoriet van het publiek.

De prijsuitreiking vond plaats op maandag 29 januari  
om 20.00 uur in LUX Nijmegen (uitverkocht).

De vakjury werd gevormd door:
– Juryvoorzitter: Fred Schoorl, directeur Branchever-

eniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA)
– Jurylid: Joost Vos, architect / partner Benthem Crouwel 

Architects
– Jurylid: Sylvie Deenen, directeur bestuurder bij Idealis
– Jurylid: Peter van Assche, directeur bureau SLA
– Adviseur: Paul Goedknegt, stedenbouwkundige 

 gemeente Nijmegen
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Orga-Architect, Tandartspraktijk  

Ongewone Ontwerpen 
In het standaardwerk “De Architectura” van de 
Romeinse architect Vitruvius zijn drie basis
principes voor  goede architectuur geformu
leerd, waaraan ieder ontwerp getoetst kan 
worden:  firmitas (constructie), 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: 
Durabilitas  (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 Venustas-principe van Vitruvius 
naar de achtergrond te verdwijnen.
De reeks ‘Ongewone Ontwerpen’ onderzocht de invloed 
van Duurzaamheid op het ontwerpproces en gaf een gedif-
ferentieerd beeld van het begrip en de daarbij behorende 

Architectuur  
documentaire  
avonden

ontwerpen: alternatieve materialen, nieuwe woonvormen, 
sociale cohesie, circulair bouwen, stedenbouwkundige 
context, leefomgeving en circulaire economie.
Aan de hand van films als “Terug naar Fogo Islands”, waar-
in Architect Todd Saunders terugkeert naar de plek van zijn 
jeugd om er een bijzonder project te realiseren, “Het einde 
van het bezig”, een tegenlicht uitzending van Thomas 
Rau uit 2015 en “De noodzaak van een utopie” met  Rutger 
Bergman als exponent van het nieuwe vooruitgangs-
denken, gaven architecten Daan Bruggink, Brigitte van 
Bakel, Frank Marcus, Michel Post, Peter Brouwer, Alexandra 
Dietzsch, Dieter Dettling, Kim Verhoeven, Vincent Valen-
tijn, Koen Geraedts en ORGA-bouwer Patrick Schreven en 
fotograaf en filmer Petra Noordkamp hun visie op invloed 
van duurzaamheid op architectuur. 
De reeks werd feestelijke afgesloten met de Poetry song 
House van Ria Roerdink en Jan Hoenselaar.

 
Programmasamenstelling en inleiding 
Samenstelling en inleiding van het programma werden 
verzorgd door architect en stedenbouwkundige Paul van 
Hontem.
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Architectuurcafé

Het maandelijkse Architectuurcafé biedt jonge 
ontwerpers en architecten een podium voor hun 
werk en zet mooi ontworpen gebouwen in de 
spotlights. De cafés vinden afwisselend plaats bij 
het Architectuurcentrum of op locatie.
 

Visionair of Lakei? 
Dat was de vraag tijdens het eerste café in september. 
Volgens Ward Boeijen van Boeijenjong Architecten is de 
rol van architect dubbel. Je dient een opdrachtgever, 
maar wilt tegelijkertijd jouw visie verkopen en bouwen. 
Opdrachtgevers hebben vaak veel invloed op het ontwerp-
proces. Illustratief is een pompeuze villa die hij voor een 
Pakistaanse opdrachtgever in Almere ontwierp. Aan de 
andere kant doet hij onderzoek naar sterflats die gebouwd 
zijn volgens het CIAM ideaal, maar waar van de oorspron-
kelijk uitgangspunten niets meer over is. Het ‘restaureren’ 
van de scheiding van functies en collectieve ruimtes in de 
plint is voor hem het leitmotiv in het ontwerp en daarmee 
is hij toch ook visionair.

Koen Geraedts, architect en oprichter van Atelier Herbe-
stemming, beschouwt het spectrum van de architect 
tussen die van ambachtsman en beeldend onderzoeker.  
In kleine projecten, die hij uitwerkt tot op een hoog detail-
niveau, schuilt de kracht van de visie. Maar ook het grote, 
in samenwerking met andere professionals uitgevoerde 
onderzoek naar een alternatief programma voor Meinders-
wijk in Arnhem, een ruimtelijke verbeelding van het 
Gebroeders van Limburghuis en een grensoverschrijdend 
onderzoek van de ruimtelijke perceptie tussen Nijmegen 
en Kleef, vraagt visie van de architect.
Hoe ga je om met de soms schizofrene taak om leidend en 
dienend te zijn? Volgens Geraedts moet je de opdracht-
gever ondervragen op zijn werkelijke wensen, hem be grij-
pen en daarna meevoeren naar een visie die hij niet  
zelf kon bedenken. Vanaf dat punt heb je de gewenste 
speelruimte gecreëerd en ben visionair en lakei tegelijk.

Ook Jezuïeten worden ouder  
Het architectuur café in oktober was het eerste café 
op locatie. Ruim zestig mensen waren afgekomen op 
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de  ontmoeting met de Paters Jezuïeten en hun nieuwe 
behuizing aan de Heijendaalseweg: Aqua Viva. Pieter de 
Ruijter van DiederenDirrix architecten vertelde dat waar 
eerst een enorme kerk stond en een groot klooster, nu 
een kleine kerk staat met een kapel en een groot apparte-
menten complex. Daar wonen nu ouder wordende paters, 
teruggekeerd uit de hele wereld, DiederenDirrix ontwierp 
in opdracht van Ballast-Nedam een fraai appartementen-
complex met een forse dichtheid. 

Het sobere gebouw rond een binnenhof, dat gevormd 
wordt door een gebouw van vijf en zes lagen en de nieuwe 
kerk met klooster aan de andere kant, oogt door de lichte 
baksteen niet te massaal. Via een gewelfde onderdoor-
gang staat deze ruimte in directe relatie met de oude 
kloostertuin. Die relatie wordt onderstreept door de fontein 
op de binnenplaats en het beekje dat de tuin in stroomt. 
Mede door het ingetogen karakter van het tuinontwerp 

van Kees Tolk is de sfeer van een klooster aanwezig. Op de 
binnenplaats, in de portico en in de kloostertuin is de sfeer 
van religieuze aandacht voelbaar, maar die is nu wel deel 
geworden van de openbare ruimte van Brakkenstein en 
dus voor iedereen toegankelijk.

In het eerste deel van de tuin zit het geheim van het 
gebouw. In een experimentele ijskelder wordt een grote 
voorraad water tot ijs gekoeld. De energie die bij de kristal-
li satie vrijkomt kan gebruikt worden voor de verwarming 
van het gebouw. In de zomer kan het gebouw met behulp 
van het ijs worden gekoeld.

Als het aantal paters met de jaren afneemt, kunnen de 
 woningen gewoon verkocht of verhuurd worden. “Het is 
onze laatste standplaats”, zoals een van de paters het met 
een zekere melancholie verwoordde.

Nijmegen aan de Waal, foto Atelier Herbestemming

De Drukkerij, Brakkenstein, foto ACN

 
 

“Als je een  opdrachtgever 
ondervraagt, begrijpt, 
 meevoert naar een visie die 
hij zelf niet kan bedenken 
dan heb je de ge wenste 
speelruimte gecreëerd en 
ben je visionair en lakei 
 tegelijk”
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Excursies en 
rondleidingen

Dag van de Architectuur 
Tijdens de Dag van de Architectuur organiseerde 
het Architectuurcentrum een Running Dinner 
door de Waalsprong en fietsten liefhebbers 
langs werk van de toonaangevende Nijmeegse 
architecten Oscar Leeuw (1866-1944), Charles 
 Estourgie (1884-1950) en Cees Pouderoyen 
(1912-1993) onder leiding van onze gidsen. 

Op het programma in het ‘nieuwe’ Nijmegen stonden de 
HomeRun (Bedeaux de Bouwer Architecten), Prins Maurits 
(Frank Willems Architecten), Lofthome (BKVV Architecten), 
een ecologische twee-onder-een-kap-woning (Van Laar-
hoven Architecten), Kip in aubergine, Witlof-rodebieten-
taartjes, verse Sushi, Pogaça en Portugese wijn. Aanleiding 
was de vraag of er een herkenbare Nijmeegse identiteit te 
vinden is in het Nijmegen over de Waal. De HomeRun en 
de Prins Maurits verwijzen architectonisch wel naar de 19e 
eeuwse stadsuitleg, waarbij met name de singels als voor-

beeld dienden. Toch speelt het doorzetten van de groen-
structuur een grotere rol in die beleving en is architectuur 
daaraan ondergeschikt, aldus architect Frank Willems. De 
knusse twee-onder-een-kapper is typisch ‘Van Laarhoven’ 
en de Lofthome met zijn ‘wow-factor’ is op meerdere plek-
ken in Nederland te vinden. Nijmeegs, zo werd opgemerkt, 
is vooral de eigenwijsheid waarmee veel Nijmegenaren 
hun eigen idealen vormgeven in zelfbouwwijk Plant je Vlag.  

In de oude stad werden concertgebouw De Vereeniging, 
de Synagoge aan de Gerard Noodtstraat (Leeuw), wijn-
handel P. de Bruijn aan de Bijleveldsingel en het curieuze 
Bisschop Hamerhuis. (Estourgie)en wederopbouwpro  jec-
ten in Hengstdal en Doddendaal (Pouderoyen) verhalend 
tot leven gewekt.

Middagexcursies Arnhem-Nijmegen 
‘Architectuur verbroedert!’. Vanwege de enthousiaste 
 reacties die CASA-Arnhem en het Architectuurcentrum 
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Nijmegen vorig jaar gezamenlijk organiseerden,  besloten 
we dit jaar niet één maar twee keer samen op pad te gaan. 
Aanleiding hiervoor was het voornemen van de  Provincie 
Gelderland, de gemeente Arnhem en de gemeente 
 Nijmegen om te investeren in beide binnensteden. Op 
vrijdag 24 maart verkenden we de nieuwste woningbouw-
projecten die Nijmegen rijk is als eerste deel van een 
tweeluik. Zo’n vijftig geïnteresseerden liepen mee vanaf 
de Handelskade, via de Nimbus en de Hessenberg naar 
Plein ’44 en tot slot het recent gerenoveerde concertge-
bouw ‘De Vereeniging’. Letterlijke hoogtepunten waren 
het bezoek aan de apparte menten aan de Handelskade 
en woontoren de Nimbus. Met beide voeten weer op de 
grond, werden onze gasten uitgebreid geïnformeerd door 
Sjoerd Berends (VYA), Cor Tiemens (Hoogte2 Architecten), 
Arjen Kleijer (BPD) en onze eigen architectuurhistoricus 
Michiel  Kruidenier. 

Op vrijdag 27 oktober was Arnhems stadshart aan de 
beurt. Na de lunch in Showroom Arnhem bezochten 
we Collectie De Groen en het Theater aan de Rijn onder 
 leiding van Marjolein de Groen (Collectie De Groen), Eve 
Hopkins (TAR/Generale Oost) en Addy de Boer (NEXIT 
architecten), de architect van beide parels. Vervolgens 
leidden Gijs Frencken (Gemeente Arnhem) en Theo 
 Reesink (Poelman Reesink landschapsarchitecten) ons 
door de zuidelijke binnenstad langs Jansbeek, Focus en 
Paradijs. Tot slot werd het gezelschap ontvangen in het  
pas vernieuwde Huis der Provincie door architect Jeroen 

van Schooten (TeamV). Hij gaf samen met Annet Hendriks 
en Gabriëlle de Nijs Bik een rondleiding door oud- en 
nieuwbouw.   

 
 
Rondleidingen

Iedere eerste zondag van de maand vindt er traditie-
getrouw een zondagochtendrondleiding plaats. In 2017 
werden die georganiseerd in onder andere het Water-
kwartier, de Benedenstad en herbestemde kloosters en 
kerken. Daarnaast werden er 26 fiets- en wandeltochten 
op aanvraag georganiseerd voor scholieren, families, 
 ambtenaren, projectontwikkelaars, studenten, bedrijven  
en architecten. Er was dit jaar weer veel animo voor de 
Spiegelwaal en het Stadseiland, maar ook de wederop-
bouw, de binnenstad en de Honig werden regelmatig 
bezocht.  
 

 
Programma en organisatie 
De programmering en organisatie zijn in handen van 
 archi tectuurhistoricus Michiel Kruidenier.

Theater aan de Rijn, foto ACNWoning in Arnhem, foto ACN
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Educatie

Het Architectuurcentrum Nijmegen liet ook in 
2017 veel leerlingen kennis laten maken met 
architectuur en stedenbouw. Dit deden we door 
een lesprogramma aan te bieden dat aansluit 
bij de natuurlijke interesse voor het bouwen en 
wonen in de stad. Het educatieve programma 
voor onderbouw basisonderwijs t/m boven
bouw voortgezet onderwijs, bestaat uit een vast 
 programma en daarnaast is er veel ervaring in 
het leveren van maatwerk.  

Afgelopen jaar zijn enkele bestaande workshops c.q. 
 educatieve projecten geactualiseerd en doorontwikkeld 
voor een specifieke doelgroep, ontwikkelden we nieuwe 
workshops en werd het bestaande programma geactuali-
seerd. Een paar projecten ter illustratie: 
 

 
 
Velo-city Junior 
Leerlingen ontwerpen fietsenstalling van de toekomst

25 Leerlingen uit klas 1B van Het Rijks VMBO campus 
 kregen de opdracht om de fietsenstalling van de toe-
komst te ontwerpen. “Onlangs zijn de plannen voor de 
verbouwing en nieuwbouw van het huidige schoolgebouw 
aan de Goffertweg gepresenteerd, dus nieuwe plannen 
rondom architectuur is een thema dat bij ons op school 
heel actueel is”, vertelt Larisa Cichy, docent Tekenen en 
 Handvaardigheid en Cultuur coördinator. Het project 
is opgezet in samenwerking met Architectuurcentrum 
 Nijmegen. “De opdracht is: ontwerp een fietsenstalling 
die milieuvriendelijk en creatief is en waar je veilig jouw 
fiets kunt stallen. De ontwerpen zijn divers geworden. Er is 
zelfs letterlijk een fietsvesting ontworpen!” vertelt Michiel 
van Zoelst, Intendant Educatie bij het ACN. De vier beste 
ontwerpen zijn tentoongesteld in de Mariënburgkapel in 
Nijmegen. 
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Verover je Wijk 
Voor het Mondial College organiseert het Architectuurcen-
trum ieder jaar het lesprogramma Verover je Wijk. Ook dit 
jaar werkten 2 klassen gedurende een aantal maanden in 
groepjes aan het ontwerp voor een publiek gebouw in de 
wijk Lindenholt. Zij presenteerden hun werkstukken, con-
cept, programma van eisen, plattegronden en maquettes 
in de aula voor een jury van 3 architecten. En de winnaar 
is… “Light it up!”

De jury was bij dit ontwerp van deze sporthal + markthal 
vooral onder de indruk van de manier waarop het ontwerp 
op alle schaalniveaus zo goed is uitgewerkt. Er is  gekozen 
om de sporthal te verzinken en zo efficiënt gebruik te 
maken van de schaarse ruimte. Verder vond de jury het 
idee om de bovengrondse markthal te laten  contrasteren 
met de parkachtige omgeving ijzersterk consequent 
uit gewerkt. Dit komt goed tot uitdrukking in de expres-
sieve uitstraling van het gebouw met zijn opvallende 
 dakpanelen, bijzondere belichting en de felle prints op de 
gevels van de begane grond. Ook is er goed nagedacht 
over de expeditie van goederen, de materialisatie (zelf-
reinigende panelen) en is er veel aandacht besteed aan 
het thema duurzaamheid. Er wordt bijvoorbeeld gebruik 
gemaakt van zonnepanelen, een grijswatercircuit en er is 
gekozen voor bamboe als vloerafwerking. 

Tenslotte was het een goed verzorgde en complete 
presen tatie. Mondeling erg sterk, een mooie lay-out, 

zelfs een 3D animatie in Sketchup en als aanvulling op de 
 schit terende maquette met echte verlichting. Kortom; een 
 verdiende eerste plaats!

 
 
Uit liefde getekend 
Op zondag 22 september organiseerden Museum Het  
Valkhof en Architectuurcentrum Nijmegen de eerste van  
3 tekenworkshops perspectief tekenen. Aanleiding voor 
de workshop vormde de expositie “Ben Luderer – Uit liefde 
getekend”. 

In 1971 begon de Nijmeegse kunstenaar Ben Luderer (1937) 
met het maken van een vogelvluchttekening van Nijme-
gen, zoals het er ruim een eeuw geleden uitzag. Bijna 50 
jaar lang heeft Ben Luderer pand voor pand met uiterste 
precisie getekend. De enorme tekening (450 x 125 cm) is 
niet af en zou ook nooit kunnen worden voltooid. 

In een korte inleidende presentatie werd uitgelegd hoe 
een architect 3-dimensionaal kan tekenen, met voorbeel-
den over verschillende soorten perspectief. Hierna gingen 
deelnemers actief aan de slag om aan de hand van gege-
ven voorbeeldgevels een perspectieftekening te maken, 
waarmee later samen één groot geheel werd gevormd;  
net als Ben Luderer deed.

Light it up, foto’s ACN
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November
Documentaire avonden: Mijn Nijmegen 65
Bouwkamer Nijmegen: feestelijke bijeenkomst 50

December
Documentaire avonden: Toekomstige Identiteit 60
 

Deelnemersaantallen rondleidingen
Zondagochtendrondleidingen en op aanvraag 750
Deelnemers workshops 750

 
Oplage publicaties
Jaarverslag ACN 2016 50

Januari
Documentaire avonden: Ongewone Ontwerpen 40
Specialavond: Woonlandschap 65

Februari
Documentaire avonden: Ongewone Ontwerpen 50
Bouwkamer Nijmegen: Welstand, plaag of zegen? 45 
Specialavond: Wonen in Nijmegen, ja graag! 65 

Maart 
Documentaire avonden: Ongewone Ontwerpen 45
Melden bij de Uitvoerder: Tandheelkunde 40 
Specialavond: Go West! 45 
Excursie Nijmegen (incl CASA) 50 

April
Documentaire avonden: Ongewone Ontwerpen 50
Bouwkamer: De imperfectie van de markt 40

Mei
Documentaire avonden: Ongewone Ontwerpen 45
Melden bij de Uitvoerder: De Bastei 45
Specialavond: Update Waalfront 55

Juni
Bouwkamer: Contracten en samenwerken 25
Dag van de Architectuur 60

September
Architectuurcafé: podium voor jonge ontwerpers 35
Nijmeegse Kunstnacht: Game Architecture 350

Oktober 
Architectuurcafé: Brakkenstein 60
Documentaire avonden: Betoog en Beton 45
Melden bij de Uitvoerder: De Spoorbuurt 55
Excursie Arnhem (incl CASA) 55

Bezoekersaantallen  
activiteiten
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Teksten 
Pepijn Sluiter, Michiel Kruidenier, Paul van Hontem,  
Maarten de Vletter, Rosalie Thomassen, prof. Nico Nelissen,  
dr. Wouter, Jan Verheul 
Bouwkamer Nijmegen: Ton Gijsberts, Leon van Meijel,  
Vincent Cantrijn, Koen Roordink, Jan Brouwer

Grafisch ontwerp 
Raphaela Puhl/Wunderbar ontwerpcollectief 
 
Druk
XXL-Press
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50

Beeldverantwoording 
ACN, tenzij anders vermeld
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‘Een van de taken van het Architectuurcentrum Nijmegen is het 
stimuleren van een lokaal bewustzijn over de stad als geheel, 
om richting te geven aan ontwikkelingen binnen deelgebieden‘

www.architectuurcentrumnijmegen.nl


