
We zijn aan de slag
We voelen ons steeds meer thuis in het 
Spijkerkwartier. Na de eerste kennismaking 
tijdens de burenmiddag in juli, zijn we met 
regelmaat in Arnhem aan het werk. Zo leren 
we de wijk en de bewoners nog beter kennen. 
Ook de eerste twee ontwikkelateliers met 
de klankbordgroep hebben hieraan zeker 
bijgedragen. 

Samen ontdekken
Op de burenmiddag hebben buurtbewoners 
hun opmerkingen en aandachtspunten 
gepost op een groot paneel. De mogelijkheid 
bestond je aan te melden voor de 
klankbordgroep. Uit alle aanmeldingen 
hebben we een klankbordgroep gevormd 
met vijftien buurtbewoners. Met de eerder 
geplaatste opmerkingen en de leden van 
de klankbordgroep zijn we het eerste 
ontwikkelatelier gestart. Tijdens dit eerste atelier 
behandelden we vier thema’s: stedenbouw/
landschap, programma, mobiliteit en 
duurzaamheid. 

Samen dromen
De ontwerpers beginnen hun presentatie met een ruimtelijke analyse van de plek. 
Geschiedenis en kenmerken van de wijk komen aan bod. De locatie met de directe 
omgeving was voorheen een buitengebied van de stad. Later was dit de plek 
van de stadsmuur en gracht. Vervolgens is het tijdenlang een industrieel gebied 
geweest (productie, autobedrijf en woningen). Nu is het een drukkerij en woningen. 
Het uiteindelijke ontwerp voor de nieuwe ontwikkeling mag een ‘buitenkant’ en 
een ‘binnenkant’ hebben. De buitenkant passend bij het statige Spijkerkwartier, 
de binnenkant met een industrieel en informeler karakter. Voordat de ontwerpers 
beginnen aan het ontwerp, hebben zij zes verschillende ruimtelijke denkmodellen 
geschetst met bijbehorende referentiebeelden. In het tweede ontwikkelatelier heeft de 
klankbordgroep per model aangegeven wat hen wel of niet aanspreekt.
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Modellen

Variant A – woontoren

Een geweldig idee van een van de buren tijdens de burenmiddag: houd de locatie zo 
veel mogelijk groen en ga de hoogte in! Met elkaar hebben we in ieder geval direct 
geconcludeerd dat een woontoren niet past in het Spijkerkwartier. Positief aan dit 
denkmodel is dat de loods en villa een herbestemming kregen en het groen en water in 
de referentiebeelden. Een woontoren levert, ondanks al het groen, niet bij aan een knusse 
stedelijke ruimte zoals je dat kent van de wijk.

Variant B – gesloten straatwand

Ook in deze variant is er veel ruimte voor groen, wat gewaardeerd wordt. Maar de 
gesloten straatwand nodigt niet uit om binnen te komen, toont eenzijdig en massief. 
Ook de referentiebeelden worden wat saai en somber gevonden. Vraagtekens ontstaan 
bij de kwaliteit van het binnengebied en van licht, uitzicht en privacy voor de Singelstraat-
bewoners.
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Variant C – gesloten bouwblok

Aan de binnenkant van een gesloten bouwblok ervaar je veiligheid. Maar met deze 
geslotenheid creëer je ook een vesting die onbereikbaar aanvoelt. De referentiebeelden 
geven een duidelijker beeld van het groen: ondanks dat het bescheidener is, is het effect 
groot. Het blok wordt als massief ervaren en als niet passend in de wijk. Deze variant roept 
de wens op om de villa te behouden en een opening aan de Rietgrachtstraat te sparen.

Variant D – open geknipt blok

Het behoud van de oude villa geeft karakter. Er ontstaan spannende doorlopen met 
een mooi binnengebied met ruimte voor groen en water. Omdat hoogteverschillen 
ontbreken, voelt het geheel gesloten en massief aan met veel steen. Een doorkijk vanaf de 
Rietgrachtstraat wordt gemist. Ook bestaan twijfels over de kwaliteit van wonen op de plek 
van de oude loods voor nieuwe bewoners en omwonenden.
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Variant F

Hybride bouwblokken referenties

Voorlopige eerste conclusie
De voorkeur lijkt uit te gaan naar de meer stedelijke modellen met differentiatie in 
hoogten en veel ruimte voor een groen maaiveld. Groene gevels en groene daken 
scoren in alle varianten goed. Uitzicht van en naar de nieuwe ontwikkeling vraagt om 
de nodige aandacht. Behoud van de villa wordt als positief ervaren.

Samen verder
De ontwerpers gaan -waar mogelijk- de positieve feedback van de verschillende 
modellen en de tips/aanbevelingen, verwerken in één nieuw model. Ook de feedback 
van de gemeente wordt daarin meegenomen. Tijdens het volgend ontwikkelatelier 
worden deze schetsen gepresenteerd en voorzien van referentiebeelden. 

Variant E – getrapt bouwblok

Een groene, veilige en speelse opstelling voorzien van mooie ruimten en een heldere open 
structuur. Wederom wordt het behoud van de villa gewaardeerd. De opbouw, vertrappingen 
en groene daken zijn een absoluut pluspunt. Toch nodigt deze opstelling niet uit tot sociaal 
contact. De bebouwing op de plek van de oude loods is ook hier wat hoog en veel, terwijl 
op andere plekken best een iets hoger accent mag.

Variant F – hybride bouwblok

Pluspunten zijn de losse structuur, speelse hoogten, het groen en de variatie in het model. 
De bewoners van de Singelstraat vragen aandacht voor de woonkwaliteit op de plek van 
de oude loods.


