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Wulpse 
welvingen

1962. Het jaar waarin Russische schepen met atoomraketten 
opstoomden naar Cuba. Dan maar liever wegdromen. 
Bij Lawrence of Arabia bijvoorbeeld, de film die in de herfst van 
dat jaar in première ging. Een mijlpaal in de filmgeschiedenis, 
een epos van drieënhalf uur. Magistrale beelden van de woestijn. 
De folklore wil dat het publiek zich vanwege al dat zand massaal 
op de drank stortte… In Arnhem wisten ze hoe je zo’n film 
uitserveert. Het hele Velperplein werd bedolven onder het zand. 
Lees het verderop in het prachtige verhaal van Marco Bouman 
over de geschiedenis van het Rembrandt Theater. Niet zomaar 
een bioscoop maar een filmtempel van internationale allure. 
Waar in 1977 nog de hoofdrolspelers van de eerste Star Wars over 
de rode loper schreden. Bij de Europese première. In Arnhem. 
Where? 
In Arnhem! 
Kom daar nog maar eens om. 
De Astra Film Maatschappij bouwde in 1954 een pand in de stijl 
van de Nieuwe Zakelijkheid aan het Velperplein dat daarmee 
naast Musis Sacrum een tweede icoon kreeg. De wulpse 
crèmekleurige welvingen beloofden de glamour van de film, een 
vleugje Cannes aan de Rijn. Het publiek stroomde massaal toe. 
Niet alleen uit de stad, uit het hele land. Het gebouw was een 



2
0
1
8

2
0
1
8

2
0
1
8

2
0
1
8

2
0
1
8

2
0
1
8

NACHT VAN DE ARCHITECTUUR NACHT VAN DE ARCHITECTUUR NACHT VAN DE ARCHITECTUURNACHT VAN DE ARCHITECTUUR NACHT VAN DE ARCHITECTUUR NACHT VAN DE ARCHITECTUUR

4 5

symbool van de herrijzenis van Arnhem na de razernij van de Slag. 
Al in 1955 startte het internationale filmfestival dat zo’n dertig jaar 
topfilms naar de Gelderse hoofdstad bracht. De bioscoop maakte 
de zestig jaar net vol. De moderne bioscoop schudt en beeft, 
ontvangt de bezoeker in donzig comfort nadat hij is verleid tot 
aanschaf van etenswaar die amper onder de noemer voedsel en 
drank te vatten vat. Zakelijk zeker en nog even nieuw. Maar zonder 
de allure van Rembrandt. 

Onze stad laat zich op cultuurgebied gelukkig niet onbetuigd. 
De monumenten van de toekomst zijn recent gebouwd. De 
culturele mijl krijgt vorm: een lint van nieuwe en vernieuwde 
cultuurgebouwen van museum naar Musis. Twee zijn genomi
neerd voor de Heuvelinkprijs 2018.  Arnhem is ook de stad waar 
de blauwdruk is vervangen door het avontuur. De crisis – hij is al 
weer bijna vergeten – heeft behalve een slachting in de bouw en 
architectuur ook fraaie toevoegingen aan de stad opgeleverd. 
St. Marten is de wijk waar de creatieve burger zijn eigen droom 
vorm heeft gegeven. Kluswoningen en zelfbouwhuizen zijn nu al 
een trekker waar menig architectuurliefhebber een blokje voor 
omloopt. Zo krijgt Arnhem smoel!
En ook aan de Vosdijk is, in alle bescheidenheid, schoons ontstaan. 
Ze zijn genomineerd. Blader verder en lees zelf. 

Tracy Metz zien we altijd graag komen in Arnhem. Natuurlijk 
omdat ze zo mooi kan vertellen, met dat vederlichte, buiten
gemeen charmante Amerikaanse accent. Maar ook omdat ze de 
laatste keer een prijs kwam brengen namens vier ministers: de 
Gouden Piramide, rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. 
Ze schrijft onder andere voor NRC. 
De wijze waarop Nederland zichzelf aan de haren uit het water 
trekt en het land vormgeeft, blijft haar boeien. Haar fascinatie is 

neergeslagen in enkele even fascinerende boeken. 
Ze deelde het podium met Steven Delva, minstens zo charmant, 
niet in de laatste plaats door het vleugje Vlaams in zijn uitingen. 
Als landschapsarchitect naar Nederland gemigreerd omdat 
hij hier zoveel meer kan doen dan alleen prachtige tuinen 
ontwerpen. Hij creëerde in Amsterdam zijn eigen oase, vlakbij 
Artis. Hij woont en werkt er en u kunt er logeren. De architect 
runt aan huis een bescheiden hotel. Wellicht zien we hem over 
enkele jaren terug als genomineerde voor de Heuvelinkprijs. 
Hij is de geestelijk vader van de Melkfabriek, naast de John 
Frostbrug. Vol verwachting klopt ons hart. 

Mogelijk is de Nacht van de Architectuur de zwanenzang van 
dit schitterende paleis van de film. De Meisjes met de Wijsjes 
brachten hun eigen glamour en dompelden ons onder in de 
vocale historie van de film. 
Prachtig gezongen, dames! 
Onze animator heeft zich uitgeleefd met de schitterende vorm
geving van Harald Slaterus. Die ging voor het eerst bewegen. 
Ja, geeft u die man na zeventien jaar ook maar eens een open 
doekje! We hebben weg kunnen dromen bij de beelden van 
Rembrandt in zwartwit en technicolor. Schatgraven in de rijke 
historie. 
Nog een keer herleefden de tijden van vroeger, met uzelf in de 
hoofdrol. En waren er niet velen die de schoonheid van Prinses 
Leia in herinnering riepen? 
De cocktail was, natuurlijk, shaken, not stirred.
Heeft hij gesmaakt?  

Robin Hartogh Heys van de Lier, Chris Jagtman, Berry Kessels
Stichting AAA 
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Het lijkt onvoorstelbaar, maar het is echt 
waar. Luke Skywalker, Darth Vader, 
prinses Leia én Chewbacca op het 
Velperplein in Arnhem. Even ontspannen 
een persconfe ren tietje doen en daarna 
nog een beetje dollen voor de fotografen 
op het parkeer terrein van Hotel Bosch, 
toen nog echt een hotel.
 Prinses Leia (Carry Fisher) ging er in 
haar geruite bloesje op de schouders bij 
Chewbacca (Peter Mayhew). Op de 
parkeer plaats van het hotel waar zij 

samen met ‘Star Wars’collega’s Mark 
Hamill en David Prowse waren 
ondergebracht twee 2CV’s, een Simca, een 
Peugeot en een Spartabrommertje met één 
zadeltas.
 De datum: donderdag 13 oktober 1977. 
De aanleiding: de Europese(!) première van 
George Lucas’ eerste ‘Star Wars’ film (er 
zouden er nog vele volgen) ter gelegenheid 
van Filmweek Arnhem in het Rembrandt 
Theater. Toen, 23 jaar na de opening, nog 
een belangrijke bioscoop. Niet alleen in 

Het Rembrandt Theater gaf 
vlak na de oorlog kleur aan een 
geteisterde stad. Maar de dagen 
van de bioscoop zijn geteld. 
Films zullen er niet meer worden 
vertoond. Een toekomst als 
woongebouw ligt voor de hand.

Marco Bouman

Cannes 
aan de 
Rijn

Verlichting Rembrandt Theater Arnhem
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Panorama Arnhem met rechts het Velperplein met in het midden het “Rembrandt theater”, 1962



2
0
1
8

2
0
1
8

2
0
1
8

2
0
1
8

2
0
1
8

2
0
1
8

NACHT VAN DE ARCHITECTUUR NACHT VAN DE ARCHITECTUUR NACHT VAN DE ARCHITECTUURNACHT VAN DE ARCHITECTUUR NACHT VAN DE ARCHITECTUUR NACHT VAN DE ARCHITECTUUR

8 9

Nederland dus, maar ook daarbuiten.
De dagen van ‘Rembrandt’ als film
theater zijn inmiddels geteld. Eigenaar 
Haig Balian voerde sinds de sluiting van 
Stadsbioscoop Rembrandt gesprekken met 
een aantal partijen die wel iets zagen in het 
voormalige (film)theater, maar zij haakten 
allemaal af. ,,De benodigde procedures 
duurden ze te lang”, legt hij uit.
 Balian legde recent zijn werk als direc
teur van dierentuin Artis in Amsterdam 
neer en neemt nu zelf de herontwikkeling 
ter hand van het gebouw van Architecten
bureau Nap en Van Ede: ,,Er móet iets 
gebeuren. We kunnen het zo niet laten.” 
Woningen zijn het meest kansrijk, schat 
de pandeigenaar in. ,,Maar ik ga het 
onderzoeken.”
 Hij vindt het ‘nog altijd een prachtplek’. 
Heeft er ook goede herinneringen aan. 
Balian werkte lang in de filmindustrie, had 
als jonkie aan het Velperplein zijn eerste 
klant, zag er in de jaren zeventig tijdens de 
Arnhemse filmweek Rudolf van den Bergs 
film ‘De plaats van de vreemdeling’.  
Die maakte diepe indruk.
Maar hij heeft meer herinneringen aan het 
Rembrandt Theater. ,,Toen ik stage liep bij 

FOX hoorde ik daar het verhaal dat ze voor 
de speelfilm ‘Lawrence of Arabia’, die zich 
afspeelt in de woestijn, het hele Velperplein 
hadden volgestort met zand. Dat vond ik zó 
indrukwekkend... dat dat kón.”
 De (Internationale) Filmweek Arnhem 
loopt als een rode draad door de vroege 
geschiedenis van het filmtheater uit 1954. 
Dat móest af zijn voor de eerste editie, in 
1955. Het was de reden waarom de draag
constructie voor de grote, schelp vormige 
zaal in staal werd uitgevoerd. Dan was het 
gebouw sneller klaar.
 De filmmanifestatie leverde Arnhem 
de bijnaam ‘Cannes aan de Rijn’ op, gaf 
glamour aan het moeilijke bestaan zo 

kort na de Tweede Wereldoorlog. Behalve 
de première van ‘Star Wars’ lokte het 
bijvoorbeeld ook de allereerste voorstelling 
van Steven Spielbergs kaskraker ‘Jaws’ naar 
de Gelderse hoofdstad.
 Eind jaren zeventig verliest het evene
ment aan glans. De internationale film
pers gaat liever naar ‘Cannes aan de 
Middellandse Zee’ en ook het journaille 
in Amsterdam kan provinciestad Arnhem 
steeds moeilijker vinden. In 1983 is het echt 
gedaan met de Filmweek Arnhem, voorloper 
van het Nederlands Filmfestival.

Met de Filmweek Arnhem verloor het 
‘functionalistische’ Rembrandt Theater ook 
wat aan grandeur. Toch is het nog altijd een 
‘markant gebouw op een heel markante 
plek’, vindt de Arnhemse architec tuur
kenner Wim Lavooij. ,,De integratie met 
kunst nijverheid is prachtig. Rembrandt is 
een tijdcapsule uit de jaren vijftig.”
Lavooij zag aan het Velperplein zijn eerste 
‘Pinkeltje’voorstelling, kan zich nog 
de organist herinneren die de filmvoor
stel lingen omlijstte. ,,Rembrandt was 
aanvankelijk ook een theater. In de ‘toneel

Trappenhuis Rembrandt Theater, 19550131

Trappenhuis Rembrandt Theater, 1955

G
el

de
rs

 A
rc

hi
ef

. F
ot

og
ra

af
: R

en
es

G
el

de
rs

 A
rc

hi
ef

. F
ot

og
ra

af
: R

en
es

Film: Opening Internationale Filmweek Arnhem 13 t/m 19 oktober 1977, onder musicale begeleiding van muziekkorps 
‘Jubal’, in het Rembrandt Theater, 13101977
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toren’ zijn later de kleinere zalen gebouwd. 
Het gebouw werd aanvankelijk ook gebruikt 
om grote feesten in te houden.” 
De Arnhemse architectuurkenner is 
lyrisch over het werk van kunstenaar John 
Grosman (19161970). Die maakte niet alleen 
de Egyptische aandoende reliëfs op de 
buitengevel, maar ook een zogenoemde 
‘sgraffito’wand in de bovenfoyer. 
,,De grootste van Nederland, écht heel 
bijzonder.”
Het kunstwerk (dat bestaat uit verschillend 
gekleurde lagen pleisterwerk waarbij door 

lagen weg te krassen een afbeelding wordt 
gevormd) mag nooit weg, vindt Lavooij. 
,,Als er woningen komen in het Rembrandt 
Theater en dat werk zou verdwijnen, dan 
gaat er echt iets verloren. Ik zou dat heel erg 
vinden.” 
Grosman moet dus blijven, en het buiten
aanzicht van Rembrandt moet ook voor 
het nageslacht worden veilig gesteld, is de 
stellige overtuiging van Lavooij: ,,Dat moet 
volstrekt ongewijzigd blijven.”

Staalconstructie bouw Rembrandt Theater, 1954
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Zaal Rembrandt Theater, 1955

Rembrandt Theater bij avond, waar o.a. ‘History of the 
World Part I’ draait, 1981

Velperplein met Rembrandt Theater waar 
‘Cleopatra’ draait, 1963
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Alleen ‘voor het mooi’ een landschap 
draperen? Voor landschapsarchitect  
Steven Delva is het niet voldoende. 
Zijn ambitie is het werkende landschap. 
En om zijn doel te bereiken kijkt hij graag 
over zijn eigen grenzen. 

Marco Bouman

Altijd in 
kansen 
denken

STEVEN DELVA
Steven Delva werd geboren in het Belgische 
Roeselare als zoon van een boer. Het zou zijn kijk 
op het landschap bepalen.  Hij studeerde tuin 
en landschapsarchitectuur in Gent en haalde 
zijn master aan de Acadamie van Bouwkunst in 
Amsterdam. In 2008 richtte DELVA Landscape 
Architects/Urbanism op. Dit jaar viert het bureau, 
dat zowel een vestiging heeft in Amsterdam 
als in Antwerpen, het tienjarig bestaan. DELVA 
Landscape Architects/Urbanism werkte mee aan 
het boek ‘Zoet&Zout. Water en de Nederlanders’ 
uit 2012 van Tracy Metz.
Delva maakte furore met het vooruitstrevende plan 
voor De Ceuvel, een broedplaats in Amsterdam
Noord. Op een oude scheepswerf achter het 
NH Hotel in de hoofdstad, ontstaat sinds 2009 
een klein paradijs van knutselaars, bouwers en 
ondernemers, een stadse vrijhaven op een nog 
onontgonnen stuk Amsterdam.
Het bureau van Delva maakte plannen voor 
De Melkfabriek in Arnhem, maar ook voor een 
voormalig melkfabriekterrein in Eindhoven. 
Andere opdrachten die hij in de wacht sleepte 
zijn bijvoorbeeld Het Suikerpark in het Belgische 
Veurne, Ronduit Utrecht in Utrecht, een plan voor 
woningen op station Amsterdam Sloterdijk en 
Breda Botanique voor de Chassékazerne in Breda.

Hij vindt het leuk, een verhaal vertellen 
op de Nacht van de Architectuur in 
Arnhem over zijn passie voor het vak. 
,,Het dwingt je na te denken over je eigen 
werk”, zegt landschapsarchitect en 
stedenbouwkundige Steven Delva. 
,,Waar zijn we mee bezig en waarom doen 
we dat allemaal?”
Waarom hij het allemaal doet? 
Voor het team, is het antwoord. ,,Ik wil 
altijd over grenzen heen kijken, ook in 
mijn werk. Ik zoek naar interactie tussen 
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landschap, architectuur, stedenbouw en 
duurzaamheid.” Het is iets dat hij vaak 
mist, de verbinding tussen verschillende 
vakdisciplines.
Met zijn eigen bureau DELVA Landscape 
Architects werkte hij aan het plan voor 
De Melkfabriek aan de Nieuwe Kade 
in Arnhem. Daar komt vele jaren na de 
sluiting van de Cobercomelkfabriek 
eindelijk schot in de herontwikkeling van 
het fabrieksterrein. Volgend jaar moet een 

begin worden gemaakt met de bouw van 
een nieuwe, bruisende wijk.
Delva’s modus operandi leidde tot vragende 
blikken in het Arnhemse, vertelt de Belg 
(Roeselare, 1978). ,,Een van de eerste 
vragen die ik stelde was: ‘Er loopt toch een 
dik riool onder het project door? Kunnen we 
daaruit warmte winnen?’.” Steven Delva wil 
in kansen denken. Is er altijd naar zoek. 
Die Nederrijn, die stroomt daar toch. 
Kun je daar geen energie uit halen? 

,,Wat is er? Wat kan ik gebruiken? Daar 
kijk ik naar. En dan wacht ik liever niet op 
anderen”, legt hij uit. Zo is het plein van 
project De Melkfabriek straks ook een 
wateropvang. Delva wil met zijn ontwerpen 
tegelijk problemen oplossen, of zoals hij zelf 
zegt: ,,Actuele uitdagingen te integreren.”
Het heeft te maken met zijn achtergrond, 
denkt hij. ,,Als boerenzoon was ik altijd 
op het land. Zag ik mijn vader mooie lijnen 
trekken bij het poten van de aardappelen. 
Recht, zonder bochten. Ik vond dat mooi 
als kind  schoonheid pur sang. Boeren zijn 
eigenlijk primaire landschapsarchitecten, 
al willen ze voor alles oogsten. Ik ben geen 
boer, maar oogsten wil ik zeker.”
Schoonheid alleen is voor Delva dus niet 
voldoende. Hij voelde zich om die reden 
niet echt thuis bij de opleiding tot tuin en 
landschaparchitect in Gent. ,,Want daar 
ging het alléén om schoonheid.” 
In Nederland vond hij wat hij zocht aan de 
Academie van Bouwkunst in Amsterdam; 
het ‘werkende landschap’. Het zit in het 
Nederlandse DNA, is zijn conclusie.

Coberco, foto: StudioninedotsStudiospaciousBPD



2
0
1
8

2
0
1
8

2
0
1
8

2
0
1
8

2
0
1
8

2
0
1
8

NACHT VAN DE ARCHITECTUUR NACHT VAN DE ARCHITECTUUR NACHT VAN DE ARCHITECTUURNACHT VAN DE ARCHITECTUUR NACHT VAN DE ARCHITECTUUR NACHT VAN DE ARCHITECTUUR

16 17

,,De landschapsarchitectuur in België 
vindt zijn oorsprong in de hortus, in de 
tuinkunst.” Hij ziet er Franse invloeden, 
schoonheid staat voorop. In Nederland is 
het uitgangspunt totaal anders, stelt Delva. 
,,Het gaat om techniek, het creëren van 
werkende landschappen. Ik zie daar een 
scheiding tussen Zuid en NoordEuropa.”
DELVA wil schoonheid en werkend 
landschap koppelen. Om dat te bereiken, is 
samenwerking cruciaal. ,,Wij zoeken altijd 
naar interactie. Inmiddels al tien jaar – zo 
lang bestaat ons bureau dit jaar. En als 

we de specifieke kennis niet hebben, dan 
halen we die in ons team. Wij zijn dan het 
verbindende element, een mooie rol. Dat 
geeft heel veel voldoening. Wij zullen nooit 
meer zomaar een landschapje draperen.”
De leefomgeving moet zo interessant zijn 
dat een woning weer een plek wordt waar 
mensen zich thuisvoelen, vindt Delva. ,,Je 
ziet vaak dat een huis voornamelijk wordt 
gezien als beleggingsobject, maar het 
doel moet zijn dat je er thuis bent. En dat 
kan onder meer door een verbondenheid 
te creëren met de omgeving, met het 

Cityplot Buiksloterham  Montage Waterfront

Rotterdam Rotte

ZuiverendParkdeCeuvel

landschap. Ik wil een plek maken voor de 
mensen.”
Het gesprek komt weer op De Melkfabriek 
aan Arnhems Rijnoever. ,,Iedereen kan daar 
straks wonen”, zegt de landschapsarchitect. 
,,Het gaat om diversiteit, om een inclusieve 
stad. Er komen appartementen, huurhuizen, 
koopwoningen, aanleunwoningen, zelf
bouw, maar er is ook ruimte om te werken 
en om elkaar te ontmoetren. Dat is allemaal 
niet nieuw, maar we laten het wel zien in 
een andere expressie.”
Daarbij gaat het ook om duurzaamheid  een 
andere belangrijke pijler onder DELVA 
Landscape Architects. Al tien jaar. ,,Toen 
was wat wij wilden nog heel vooruit
strevend. Inmiddels is het vanzelfsprekend 
geworden.” Zijn ambitie voor het komende 
decennium: Parijsproof plannen maken, 
plannen die passen in het klimaatakkoord 
dat in 2015 in de Franse hoofdstad werd 

gesloten. Maar ook: ,,Heel veel projecten 
uitvoeren. Er liggen er nog heel veel op de 
plank. Wij willen onze plannen nu in snel 
tempo in de praktijk brengen.”
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Tracy Metz belandde bij toeval in 
Amsterdam en maakte van Nederland 
haar nieuwe thuis. Ze verdiepte zich 
in de ruimte om haar heen en werd 
gegrepen door water. Door het teveel 
én het tekort.

Marco Bouman

Win-win 
met water

TRACY METZ
Tracy Metz is journalist, auteur en presentator. 
Ze komt oorspronkelijk uit Californië en kwam na 
haar studie naar Europa, waar ze in Nederland in 
de journalistiek terechtkwam. Ze schrijft voor NRC 
Handelsblad, De Groene, Het Parool, Architectural 
Record over architectuur, stedenbouw, natuur en 
landschap – kortom, over onze verhouding tot de 
gebouwde en natuurlijke omgeving om ons heen. 
In 2012 richtte ze Stadsleven op, een boeiende 
live talkshow en digitaal magazine over het leven 
in steden. Sinds 2013 is zij directeur van het John 
Adams Institute, het centrum voor Amerikaanse 
cultuur in Nederland.  Metz geeft regelmatig 
lezingen in binnen en buitenland, is met regelmaat 
te horen en te zien op radio en tv.
Als onderzoeker werkte ze voor Loeb Fellowship 
and Visiting Fellow at Harvard Graduate School of 
Design, ze was lid van de Tweede Deltacommissie, 
gastcurator Week van de Stad en  gastonderzoeker 
van het Ruimtelijk Planbureau.
Ze schreef diverse boeken: ‘Zoet&Zout: Water en 
de Nederlanders’, ‘Nature as Artifice: New Dutch 
Landscape in Photography and Video Art’, ‘PRET! 
Leisure en Landschap’, ‘Op de Grond: Observaties 
vanuit Harvard’, ‘Nieuwe Natuur: Reportages over 
veranderend landschap’, ‘Snelweg: Highways in 
the Netherlands’.

Na haar studie Frans en Spaans in haar 
thuis stad Los Angeles wilde de jonge Tracy 
Metz haar kennis in de praktijk brengen. 
,,Het goedkoopste ticket naar Europa dat 
ik kon krijgen, was voor het vliegtuig naar 
Amsterdam.” De Californische stapte 
op Schiphol uit in een andere wereld en 
was verkocht. ,,Zo gaat dat soms in een 
mensenleven.”
Inmiddels woont Metz alweer sinds 1980 in 
Nederland. ,,Ik vond Amsterdam meteen 
een fantastische stad. Het was mijn eerste 
kennismaking met een historische stad. 
Dat je op straat bekenden ontmoette, 
lopend, met de fiets en de tram door de stad 
kon, dat was voor mij compleet nieuw.”
Een cultuurshock ook met Los Angeles. 
,,Daar ligt niets op loopafstand. Iedereen 
doet alles met de auto omdat alles ver weg is. 
Het is zelfs gevaarlijk om te gaan lopen, want 
mensen zien je meteen aan voor een zwerver 
of een junkie; wie in Los Angeles door de stad 
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loopt, heeft blijkbaar geen geld om een auto 
te kopen.” 
Het is dat contrast dat haar belangstelling 
heeft gewekt voor ‘ruimtelijke vraag
stukken’, zegt ze. ,,Wat een rotwoord 
eigenlijk. Daar moeten we nog eens iets 
beters voor verzinnen...” Ze heeft er veel 
over geschreven. Voor de kranten waar ze 
werkte (Het Parool, NRC Handelsblad), 
maar ook acht boeken. ,,Al is het laatste 
alweer zes jaar geleden.”
In haar nieuwe thuisland heeft ze veel 
bemoeienis gehad met de gebouwde 
omgeving. Metz, directeur van het 
John Adams Institute, het centrum voor 
Amerikaanse cultuur in Nederland, zat 
bijvoorbeeld in de Deltacommissie en 
is gastonderzoeker geweest van het 
Ruimtelijk Planbureau. Ze zat in de jury voor 
de Gouden Piramide.
Zo kent ze Arnhem ook. Ze was lid van 
de jury die de rijksprijs voor inspirerend 
opdrachtgeverschap in architectuur, 
stedenbouw, landschapsarchitectuur, 

infrastructuur en ruimtelijke ordening in 
2013 toekende aan Klarendal. Om precies te 
zijn aan het project 100% mode in Klarendal 
van Volkshuisvesting Arnhem.
,,Het zou nu niet meer kunnen”, constateert 
ze, die vergaande bemoeienis van een 
corporatie in een wijk. De rijksoverheid 
heeft er een stokje voor gestoken, vindt dat 
corporaties zich moeten beperken tot hun 
kerntaak: woningen verhuren. ,,Maar je ziet 
in Klarendal wat het kan opleveren als je 
visie hebt, en hart voor de zaak. De wijk is 
ongelooflijk opgeknapt.”
Ze maakt zich wel een beetje zorgen 
over Klarendal. ,,Het is belangrijk dat je 
activiteiten op het gebied van mode blijft 
ontplooien”, vindt Metz. ,,Ik weet anders 
niet of het levensvatbaar is.” Daarom is ze 
ook blij met State of Fashion, de opvolger 
van de Arnhem Modebiënnale. ,,Mode is 
een vitaal onderdeel van de branding  van 
Arnhem.”
Snijd het thema passie aan en het gesprek 
gaat direct over water, onderwerp van 

‘Zoet&Zout: Water en de Nederlanders’, 
Metz’ meest recente boek. Ze kwam met 
water in aanraking als Loeb Fellow aan 
Harvard en vervolgens als lid van de Tweede 
Deltacommissie. ,,Water is het grote verhaal 
van onze tijd”, zegt ze. ,,En als het om water 
gaat, kijkt iedereen naar Nederland.”
De mens heeft een nieuwe verhouding 
nodig tot water, is haar overtuiging. Niet 
alleen als het gaat om een teveel, maar 
ook om een tekort. Ze adviseerde als 
Deltacommissielid te gaan ‘samenwerken 
met water’, zoals is gebeurd bij de Ruimte 
voor de Rivierprojecten, waar in en bij 
Arnhem StadsblokkenMeinerswijk en de 
Hondsbroeksche Pleij (bij Westervoort) 
voorbeelden van zijn.
De kern van Ruimte voor de Rivier is druk 
van het systeem af halen. ,,In Nederland 
wordt veel geld gestoken in preventie”, 
weet Metz. ,,We moeten natuurlijk ook wel. 
Een groot deel van ons geld wordt onder 
de zeespiegel verdiend, heel veel mensen 
wonen daar. We kunnen niet allemaal 
voorbij Arnhem gaan wonen.”

Hoe anders is dat in haar moederland, de 
Verenigde Staten. ,,Als het mis gaat, zoals 
bij overstromingen in New Orleans, in New 
York of recent nog in Texas, dan wordt 
automatisch Nederland erbij geroepen. 
Maar de manier van werken is er compleet 
anders.; de besluitvorming, de mentaliteit.”
In de VS zijn ze toch al niet zo kapot van 
belasting betalen. Maar dat de fiscus de 
hand ophoudt voor iets dat wellicht nooit 
gebeurt, dat is zo goed als ondenkbaar, legt 
ze uit. ,,Sterker: na overstromingen keerde 
de verzekeringsmaatschappij alleen aan 
gedupeerde huiseigenaren uit als ze hun 

Meijnerswijk

woning op exact dezelfde plek herbouw
den. Terwijl je je af kunt vragen of dát nou 
wel zo’n goed idee is.” Terwijl er ook in de 
USA, net als in Nederland, kansen liggen in 
preventie van wateroverlast. ,,Het kan een 
drager zijn voor stedelijke ontwikkeling.” 
Ze verwijst naar riviermaatregelen in 
Nijmegen, waar op een nog grotere schaal 
dan in StadsblokkenMeinerswijk is 
gestreefd naar een voor het publiek 
aantrekkelijk gebied: ,,Winwin met water.”
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De Heuvelinkprijs, de tweejaarlijkse 
Arnhemse architectuurprijs voor 
het beste nieuwe gebouw, is in de 
jaren negentig door de gemeente 
Arnhem en dagblad De Gelderlander 
in het leven geroepen om lokale 
architectuur alsook de interesse 
daarvoor te stimuleren. Vandaar 
dat de Heuvelinkprijs, die sinds 
2008 wordt georganiseerd door 
architectuurcentrum CASA, 
bestaat uit een vakjuryprijs én 
een publieksprijs. Voor deze 
editie konden projecten worden 
voorgedragen die in de periode 
2016-2017 zijn opgeleverd. Longlist 
en shortlist vielen samen dit jaar. 
Een deskundige jury, bestaande 
uit architect Arjenne van Berkum 
(partner bij FARO Architecten), 
architectuurcriticus Kirsten 
Hannema (verbonden aan de 
Volkskrant en hoofdredacteur 
van het Architectuurjaarboek) en 
architect Stefan Prins (partner bij 
Powerhouse Company) hebben 
deze projecten op vrijdag 6 april 
jongstleden bezocht en beoordeeld. 

JURYRAPPORT
HEUVELINKPRIJS
2018

Driekapper Vosdijk, ontworpen door 
JCRArchitecten in opdracht van Phoenx 
Dullerthof, ontworpen door Geurts 
& Schulze Architecten in opdracht 
van ERA Contour & Edwin Oostmeijer 
Projectontwikkeling BV
Gelders Huis, ontworpen door TeamV 
Architectuur in opdracht van de Provincie 
Gelderland 
Paradijs, ontworpen door Mulleners + 
Mulleners in opdracht van Blauwhoed 
Projectontwikkeling 
Parkzaal Musis, ontworpen door Van 
DongenKoschuch Architects and Planners 
in opdracht van de Gemeente Arnhem
Woonboot AD, ontworpen door Hoogte 
Twee Architecten in opdracht van de familie 
Dijkstra
Woonzorgcentrum Hoogstede, ontworpen 
door Geesink Weusten Architecten in 
opdracht van de DrieGasthuizenGroep  
Zelfbouwwoningen Nijhoffstraat, 
ontworpen door o.m. Arno Geesink, 
Corné van de Kraats, NEXIT architecten, 
Rooijakkers Architecten e.a. in opdracht van 
verschillende particulieren 
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1  

Driekapper Vosdijk 
ontworpen door JCRArchitecten in 

opdracht van Phoenx 
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De Driekapper aan de Vosdijk is zonder meer 
een bijzonder project. Hier is veel energie in 
gestoken! Met lef en visie heeft de architect 
het plan niet alleen ontworpen maar ook 
medeontwikkeld. Het is gefinancierd door 
middel van crowdfunding en daarmee in 
de meest positieve zin van het woord een 
kind van de crisis. Tegelijkertijd is het in 
tegenstelling tot veel tijdgenoten juist geen 

commercieel project. De keuze om het 
terrein van deze inbreidingslocatie maar 
deels te bebouwen om zo een monumentale 
boom te sparen is tekenend. De drie 
geschakelde woningen stralen rust en 
eenvoud uit; aan de buitenzijde is  zeker 
ook gezien het beperkte budget  een 
goede balans gevonden in de keuzes van 
detaillering en materialisering. Van binnen 

hebben de woningen ondanks het relatief 
kleine oppervlak een open en ruimtelijke 
indeling. De driekapper aan de Vosdijk 
heeft bovendien een goede sensitiviteit 
naar de stad. Klein maar fijn weet het zich 
in de schaduw van de AKZOtoren en het 
kolossale INGgebouw staande te houden. 
De jury was positief verrast en geeft de 
Driekapper een eervolle vermelding.  
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 2

De Dullerthof 
ontworpen door Geurts & Schulze 

Architecten in opdracht van ERA 

Contour & Edwin Oostmeijer 

Projectontwikkeling BV
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De woningen rond de Dullerthof vormen, 
samen met de nabijgelegen tuinwoningen 
naast Vrijstaat Thialf, onderdeel van het 
project Spijkerbroek. In tegenstelling 
tot de strakke modernistische blokjes 
van KempeThill zoekt de Dullerthof juist 
aansluiting bij de typologie en sfeer van de 
negentiendeeeuwse bebouwing van het 
roemruchte Spijkerkwartier. Het is een nette 
architectonische en stedenbouwkundige 

inpassing, inclusief de voor de wijk zo 
karakteristieke binnentuin. De jury is erg 
te spreken over dit stijlvolle project dat 
een stukje stad maakt dat er niet meer 
was en waar je de dynamiek van de buurt 
voelt. Met name in de hof zelf komt dit tot 
uitdrukking; als een open podium faciliteert 
het binnenterrein gemeenschapszin 
tussen de bewoners, die hier met zichtbaar 
plezier wonen. Deze zachte, informele 

binnenwereld vormt een mooi contrast met 
de statige buitenkant. De jury heeft echter 
ook enkele kritische kanttekeningen. De 
binnenruimte is erg gesloten van karakter 
en toch ook erg versteend. De pergola 
aan de achterzijde mist zonder groen zijn 
verbindende werking. Deze potentiële plus 
zouden opdrachtgever en bewoners zo 
kunnen inkoppen als finishing touch. 
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3

Gelders Huis 
ontworpen door TeamV 

Architectuur in opdracht van de 

Provincie Gelderland 
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De vernieuwbouw van het Huis der 
Provincie is een uitzonderlijk project waarin 
nieuwbouw en restauratie letterlijk en 
figuurlijk een onlosmakelijk geheel vormen. 
Het monumentale Gesammtkunstwerk 
uit de Wederopbouw van de architecten 
Vegter, Brouwer en Deurvorst is met zeer 
veel eerbied en finesse qua technologie 
en duurzaamheid weer helemaal bij tijd 
gehaald. Het merendeel van deze ingrepen 
is onzichtbaar, tegelijkertijd is er een groot 

gebaar gemaakt: het met kunststoffen 
luchtkussens overkapte atrium vormt nu de 
entree van het complex. In het kader van 
de Heuvelinkprijs is echter voornamelijk 
gekeken naar de nieuwbouw die met 
spiegelende luchtbruggen aan de oudbouw is 
verbonden. De gevelgeleding van dit moderne 
kantoorpand is op speelse wijze geënt op de 
monumentale buurman, waarmee het een 
ensemble vormt en tegelijkertijd contrasteert. 
Het open interieur met zijn vides en centrale 

trappartij stimuleert samenwerking en 
ontmoeting. De verbinding naar de Rijn is 
zeer geslaagd, alleen de gewenste interactie 
met de stad is nog een punt van aandacht. 
Veel complimenten voor de architect die 
binnen de PPSconstructie alle partijen 
van opdrachtgever tot aannemer wist mee 
te nemen en zo een meerwaarde heeft 
gecreëerd. Het eindresultaat is schitterend, 
het provinciehuis mag met recht weer het 
Paleis op de Markt worden genoemd!    
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4

Paradijs 
ontworpen door Mulleners + 

Mulleners in opdracht van 

Blauwhoed Projectontwikkeling 
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Arnhems zuidelijke binnenstad ondergaat 
een metamorfose. Met de aanleg van de 
Jansbeek en herinrichting van de Markt heeft 
het gebied tussen het historische stadshart en 
de Rijn nieuw elan gekregen. Ook het Paradijs 
draagt hieraan bij. Dankzij dit binnenstedelijke 
inbreidingsproject is een sleets en onguur 
terrein met een verzameling loodsen 
gepromo veerd van achterkant tot voorkant, 
met als drager de vooroorlogse Trompetsteeg 

die appelleert aan het collectieve geheugen 
van de stad en aansluiting zoekt bij de maat 
en schaal van de historische binnenstad. De 
in totaal 41 stadswoningen en herenhuizen 
zorgen voor levendigheid en bedrijvigheid 
en geven bovendien een impuls aan een 
meer multifunctioneel stadscentrum, 
waar niet alleen geshopt maar ook weer 
gewoon gewoond wordt. Het feit dat deze 
grondgebonden woningen binnen korte tijd 

allemaal waren verkocht toont aan dat hier 
veel behoefte aan is. De jury plaatst echter 
kritische kanttekeningen bij de uitwerking 
van het geheel. De aanhechting aan de stad 
aan de achterzijden is erg hard en het leven 
op straat wordt niet gefaciliteerd. Meer 
groen zou al een hele verbetering zijn. 
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5

Parkzaal Musis 
ontworpen door Van Dongen

Koschuch Architects and Planners 

in opdracht van de Gemeente 

Arnhem 
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Met de nieuwbouw van Musis, die de verwaar
loosde achterbouw van gemeentearchitect 
Pet uit de tachtiger jaren heeft vervangen, 
mag Arnhem zich gelukkig prijzen; de stad 
heeft er niet alleen een concertzaal maar ook 
een architectonische attractie bij. Het is een 
heel helder gebouw, waarvan de iconische 
vorm voortkomt uit zijn functie van klankkast. 
Ondanks de omvang en présence is het door 
zijn groene keramische huid opvallend 

terughoudend en voegt het zich op natuur
lijke wijze in zijn omgeving. Ook van binnen 
is de opzet bijzonder helder: programma, 
techniek en vormgeving zijn slim geïnte
greerd als een Zwitsers zakmes. Als artiest 
moet het heel fijn zijn om hier te werken. De 
logistiek van het theater komt er allerminst 
bekaaid vanaf, maar waar het feest is, is het 
ook echt feest. De publieke ruimten, entree, 
garderobe en toiletten zijn functioneel en 

zeer verfijnd tegelijk. Piècederésistence is 
echter de concertzaal met zijn fantastische 
uitzicht op de Lauwersgracht. Het mooiste is 
nog, dat als de glazen wand opengaat, ook 
iedereen buiten van het Gelders Orkest kan 
genieten. Kortom de jury is lyrisch over dit 
uitzonder lijke gebouw dat werkelijk op alle 
niveaus klopt. 
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6

Woonboot AD 
ontworpen door Hoogte Twee 

Architecten in opdracht van de 

familie Dijkstra
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Woonboten roepen associaties op met 
alternatieve, zelfs anarchistische woon
vormen. Aan Arnhems Onderlangs ligt zo’n 
vrolijke vrijstaat die grotendeels verborgen 
gaat, behalve bij hoogwater. Ook hier is het 
merendeel niet bepaald onder architectuur 
gebouwd, maar ‘welstandsvrij’. Des te groter is 
de verrassing die woonboot AD biedt. 
De kunde en vooral het enthousiasme van 
architect en opdrachtgever spatten ervan af! 

Het open in en exterieur lopen vanzelf
sprekend in elkaar over; alles is erop gericht 
om de rivier op ultieme wijze te ervaren. 
Intelligente ontwerpkeuzes op het gebied 
van opbouw, indeling en materiaal maken 
dat woongenot en esthetisch genot 
harmonieus samengaan. Bovendien is het 
geheel ook nog eens energetisch zelfvoor
zienend door zonnepanelen op het groene 
sedumdak en doordat de bodem van het 

drijflichaam als een warmtewisselaar 
fungeert, die door middel van een warmte
pomp warmte uit de lucht en het rivierwater 
haalt. Woonboot AD mag zo in de hand
boeken als voorbeeld voor anderen te land, 
ter zee of in de lucht en krijgt daarom een 
eervolle vermelding! 



2
0
1
8

2
0
1
8

2
0
1
8

2
0
1
8

2
0
1
8

2
0
1
8

NACHT VAN DE ARCHITECTUUR NACHT VAN DE ARCHITECTUUR NACHT VAN DE ARCHITECTUURNACHT VAN DE ARCHITECTUUR NACHT VAN DE ARCHITECTUUR NACHT VAN DE ARCHITECTUUR

36 37

 

7

Woonzorgcentrum 
Hoogstede 
ontworpen door Geesink Weusten 

Architecten in opdracht van de 

DrieGasthuizenGroep
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De nieuwbouw van woonzorgcentrum 
Hoogstede was bepaald geen sinecure; half 
Arnhem kende de voorganger Huis en Haard 
dat decennialang de westelijke entree tot de 
stad vormde; het was voor iedereen een 
beetje ‘thuiskomen’. Bewoners en personeel 
waren er helemaal aan gehecht. Eigenlijk 
wilde niemand het karakteristieke pand van de 
Arnhemse architect Feenstra afbreken, maar 
naar de maatstaven binnen de huidige 

zorgarchitectuur was dit complex uit de 
Wederopbouwperiode niet meer van deze 
tijd. De architect is sensitief met deze 
opgave omgegaan; de nieuwbouw is geheel 
binnen de contouren van de oudbouw 
gebleven en sluit qua vormgeving hierop 
aan. De jury heeft veel waardering voor de 
prettige maat en schaal van het gebouw, dat 
heel netjes en met oog voor detail is uitge
voerd. Het is duidelijk dat de architect, 

opdrachtgever en de professionele 
gebruikers, er alles aan doen om de 
bewoners naast professionele zorg bovenal 
een thuis te bieden. Groot pluspunt is de 
ambitieuze duurzaamheidsopgave die de 
opdrachtgever zichzelf gesteld heeft en die 
nagenoeg ‘onzichtbaar’ is verwerkt. Hierin 
vormt Hoogstede een schoolvoorbeeld voor 
woonzorginstellingen in den lande. 
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Zelfbouwwoningen 
Nijhoffstraat  
ontworpen door o.m. Arno Geesink, 

Corné van de Kraats, NEXIT architecten, 

Rooijakkers Architecten e.a. in opdracht 

van verschillende particulieren 
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In Arnhem is de afgelopen jaren geëxperimen
teerd met zelfbouw. De acht vrije kavel
woningen aan de Nijhoffstraat zijn daar een 
voorbeeld van; dit was de allereerste keer dat 
de Gemeente Arnhem de welstandstoets 
helemaal losliet. Afgezien van de bouwhoogte 
waren de toekomstige bewoners helemaal vrij 
om hun woondroom te realiseren. Dit heeft 
geleid tot een potpourri van woningen. Een 
deel daarvan sluit op eigentijdse wijze aan op 

de omringende revolutiebouw door het 
gebruik van baksteenarchitectuur met 
sierelementen, andere gaan daar bewust 
tegenin. De jury is heel positief over het 
initiatief, maar hoewel er zeker geslaagde 
woningen zoals het Lofthuis tussen zitten, is 
het totaalbeeld naar haar mening iets teveel 
een ratjetoe. Er had meer samenhang 
gecreëerd kunnen worden door enige regie of 
enkele eenvoudige ontwerpregels. Dit is een 

leerstuk voor een volgende keer, waarvan de 
jury hoopt dat die mogelijkheid er ook komt. 
Zelfbouw staat, nu we de crisis weer achter 
ons hebben gelaten, steeds meer onder 
druk. Laat het duidelijk zijn dat de jury, 
ondanks de kritische kanttekeningen, 
bovenal heel positief is over dit initiatief dat 
aan particulieren alle ruimte biedt, en zij 
roept de gemeente Arnhem op dit soort 
experimenten te blijven koesteren.
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Vakjuryprijs voor Arnhems 
beste nieuwbouwproject

Conclusie 
Tijdens het juryberaad werd bleek al snel dat er 
twee projecten vanwege hun omvang, complexiteit 
en kwaliteit tot de buitencategorie behoren: het 
Gelders Huis en de Parkzaal Musis. Beide vertonen 
de nodige overeenkomsten. Zij dienen zich allereest 
te verhouden tot hun monumentale buurman. Noch 
de neorenaissancistische muziektempel Musis
Sacrum met zijn Oosterse uidaken en uitbundige 
ornamentiek, noch het nukkige ‘Kasteel op de Markt’ 
van de Provincie dulden van nature iets naast zich. 
Het Gelders Huis zag zich bovendien gesteld voor een 
complexe stedenbouwkundige opgave op een historisch 
beladen stuk stad. Bij Musis diende juist de kwaliteit van 
het omringende park niet aangetast te worden. Beide 
architecten zijn er echter wonderwel in geslaagd met 
hun gebouw kwaliteit toe te voegen aan het bestaande 
en hebben daarmee een nieuwe relatie met de stad 
weten te bewerkstelligen. Met een aantrekkelijk wit 
podium en een open binnenhof van het Gelders Huis c.q. 
de ‘glazen rok’ rond de parkzaal onthalen zij het publiek. 
Musis slaagt daar beter in dan het Gelders Huis. De 
provincie wil zichtbaar graag, maar de interactie met de 
stad en het plein wordt niet echt verzilverd. De kantine 
aan de Rijnzijde  nu alleen toegankelijk voor ambtenaren 
– is dé plek die de huiskamer van de stad zou kunnen zijn! 
Het Gelders Huis is een fantastisch complex, dat heel 
professioneel is ontworpen en uitgevoerd, maar wordt 
uiteindelijk toch tweede. De jury beveelt het Gelders 
Huis van harte aan voor de volgende Willem Diehlprijs. 
De jury is unaniem in haar oordeel dat de Parkzaal Musis 
uitzonderlijk compleet is. Het klopt op alle niveaus en 
is op een mooie manier vormgegeven. Musis doet aan 
OMA’s Casa da Música in het Portugese Porto denken, 
maar dan als volgende stap in de typologie. Kortom: dit 
is wereldklasse! Arnhem mag zich meer dan gelukkig 
prijzen dat het zo’n gebouw in de stad heeft.

De winnaar van de Heuvelinkprijs 2018 is Parkzaal Musis, ontworpen door 
Van Dongen-Koschuch Architects and Planners in opdracht van Gemeente 
Arnhem

De jury onderschrijft de ambitie van de gemeente dat Musis een cultuurtempel 
van iedereen wordt. Nu het gebouw gereed is moet het deze ambitie ook gaan 
waarmaken. Dankzij deze schitterende nieuwbouw heeft Arnhem het in zich om als 
culturele stad boven zichzelf uit te stijgen! 
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De Nacht van de Architectuur wordt mogelijk gemaakt door: 

Nysingh advocaten - notarissen
Wiegerinck architectuur stedenbouw
KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling
Gemeente Arnhem
BPD
Van Wijnen
De Gelderlander
KlokBouwOntwikkeling
Geesink Weusten Architecten
Giebers ontwikkelen en bouwen
Ter Steege Bouw Vastgoed
Reinbouw
opZoom architecten
KondorWessels Projecten
NVM

De Nacht van de Architectuur dankt haar partners: 

CASA
Minerva Entertainment B.V.
Fidato
Bar Florian

architecten bv  www.opzoom.nl
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47Stichting AAA is een initiatief dat is voortgekomen 

uit de Heuvelinkprijs. De stichting wil architectuur 

in de meest brede zin propageren, ondersteunt 

initiatieven en wil proberen krachten te bundelen 

van Arnhemmers die met architectuur bezig zijn. 

Bestuursleden zijn Robin Hartogh Heys van de Lier, 

Chris Jagtman en Berry Kessels. 

Tekst: Marco Bouman, Berry Kessels

Tekst Juryrapport: CASA i.s.m. de vakjury

Foto’s: Daniel Cohen, DELVA Landscape Architects, 

Gelders Archief, Renes

Projectleiding: 

Jan Willem van Bokhorst 

Productie: 

Chris Braam

Vormgeving:

Harald Slaterus

2002  Nederlands Openluchtmuseum
 Riek Bakker, Henri Lenferink
2003  Voormalig Coberco-fabriek
 Francine Houben,  Theo Peters
2004  Industriepark Kleefse Waard
 Sjoerd Soeters, Marlies Rohmer
2005  Stationstorens
 Peter Nijhuis
2006  Jachtwerf op de Stadsblokken
 Dirk Sijmons,  Gert Koele
2007  Rheden, Riverstone
 Ashok Bhalotra
2008  Café Goed Proeven
 Jo Coenen, Henri Meijdam
2009  Bemmel, kassen 
 Yttje Feddes, Eric Luiten
2010  Perrontunnel station Arnhem 
 Rudy Stroink
2011  Industriepark Kleefse Waard 
 Henri Lenferink, Gerard Marlet
2012  Businesspark Arnhem, Zoetenlaboratorium 
 Ben van Berkel, David Gianotten
2013  Janskerk-Vesta-gebouw
 Florian Idenburg, Daan Roggeveen
2014  Trolleybus-remise 
 John Körmeling, Ole Bouman
2015  OV terminal station Arnhem 
 Francine Houben, Wilma Mansveld
2016  Nederlands Openluchtmuseum
 Michiel Riedijk, Kirsten Hannema
2017 Koepelgevangenis ‘De Berg’
 Machiel Spaan, Lucas ter Hall
2018 Rembrandt Theater
 Steven Delva, Tracy Metz




