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Voorwoord
In dit afstudeerverslag vindt u de resultaten van een ontwerponderzoek met als thema 'autarkie'.
Graag wil ik mijn afstudeercommissie bedanken voor de begeleiding die zij mij hebben gegeven
gedurende mijn afstudeertraject. Ton Venhoeven heeft als hoofdbegeleider en op het gebied van
architectuur een grote rol gespeeld. Gijs Wallis de Vries heeft binnen de architectuurtheorie de
nodige steun gegeven en Bruno de Meulder heeft mij vanuit de stedebouw begeleid.
Bovendien gaat mijn dank uit naar Sjoucke Hooghiem voor zijn hulp bij de visualisatie, Tsjalke Bouma
voor ondersteuning bij het bouwen van de maquette, Bas Termeer voor zijn bijdrage in het
ontwerpproces. Marc Dankers bedank ik voor zijn hulp bij het detailleren en Floris van Geel voor alle
computertechnische ondersteuning. Daarnaast bedank ik Andre Vianen, Aafke Dahmen, Nicole
Segers en Jochem Kamp voor hun commentaren, tips en overige ondersteuning in welke vorm dan
oak. Tenslotte wil ik mijn ouders en zus bedanken voor de steun die zij mij hebben gegeven.
Robbert Ploegmakers
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Samenva tting
De ontwikkeling van de samenleving in de afgelopen anderhalve eeuw wordt gekenmerkt door grate
veranderingen met betrekking tot industrialisatie, transport en communicatie. Dit heeft grate invloed
gehad op de manier waarop de mens ruimte gebruikt en beleeft.
lndustrialisering zorgde voor een enorme groei van de steden waardoor deze zich uitbereidden tot
buiten de traditionele stadsmuren. Het onderscheidt tussen stad en land raakte hierbij vervaagd.
Door de verbeterde transportmiddelen namen de afstanden in relatieve z,in af. De benodigde tijd
voor een reis werd steeds korter, van A naar B gaan wordt steeds makkelijker. Reizen werd
bovendien voor de massa beschikbaar. Ook de ontwikkeling van moderne communicatiemiddelen
heeft invloed op hoe wij de ruimte beleven. Via internet en televisie zijn beelden van verre plaatsen
direct en live ter beschikking, afstand doet er niet meer toe. De verregaande individualisering en
globalisering die mede hierdoor heeft kunnen ontstaan, heeft geleid tot het ontstaan van een
capsulaire samenleving.
Met deze term, gebruikt door bijvoorbeeld Lieven de Cauter, wordt gedoeld op het fenomeen dat
ons leven zich steeds meer afspeelt in een fysieke en/ of mentale capsule. In fysieke zin hebben we
onze woning die we als capsule kunnen beschouwen, als we naar ans werk gaan stappen we in de
auto. Oak dit kan als een capsule warden beschouwd. Aangekomen op het werk parkeren we de auto
in de parkeergarage en nemen de lift naar kantoor, wederom te zien als een capsule. In principe
komt men in dit voorbeeld niet meer buiten de capsule terecht maar 'happen' we van de ene
beschermde omgeving naar de andere. Oak mentaal werkt dit spelletje, denk eens aan de i-pod of de
mobiele telefoon . Eenieder die wel eens in de trein heeft gezeten weet dat de gemiddelde beller in
zijn eigen capsule is, die van het gesprek, metals gevolg dat de omgeving voor hem of haar vervaagt.
Het is dan oak niet verwonderlijk dat deze beller makkelijk vergeet dat hij of zij zich in de openbare
ruimte van de trein bevindt.
De mens komt niet meer buiten de hem bekende capsules waardoor er weinig mogelijkheden zijn tot
een spontane ontdekking of beleving. Men raakt teruggetrokken in de capsule en verliest de
betrokkenheid bij de omgeving, die verwordt tot een restruimte. Er is geen betekenisvolle
tussenruimte die de capsule doorbreekt en waardoor de passant verast kan warden.
In dit afstudeerverslag wordt een mogelijke oplossing onderzocht voor het doorbreken van de
negatieve effecten van deze zogenoemde 'capsularisering' door middel van een stedenbouwkundige
en architectonische ingreep. De centrale vraag is of een ontwerpstrategie gebaseerd op het begrip
'autarkie' kan warden ingezet om de capsularisering te doorbreken. Daartoe is het begrip 'autarkie'
operationeel gemaakt door het stellen van kaders: de ontwerpstrategie. Vervolgens is de gekozen
lokatie onderzocht, waarna de ontwerpstrategie op deze lokatie is toegepast.
Het operationaliseren van

het begrip

'autarkie'

heeft tot de volgende

kaders voor de

ontwerpstrategie geleid:
1.

Er moet sprake zijn van een artificiele, betekenisgevende, grens.

2.

Met de buitenwereld moeten levensgevende relatie(s) bestaan.

3. lnterne autarkische relaties moeten warden gevormd door een gemeenschappelijk doel.
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4. De capsules moeten op verschillende schaalniveau's functioneren.
5. De transportnetwerken dienen te warden verweven met de tussenruimte en het overstappen
tussen verschillende snelheden moet mogelijk zijn.
Naar aanleding van het onderzoek van de lokatie 'Rijnboog' te Arnhem zijn de volgende conclusies te
trekken. Op stedelijk niveau valt op dat er een sterke scheiding bestaat tussen noord en zuid,
gevormd door de Rijn en de hoge aanlandingen van de b ruggen. Het weinig gebruikte
cultuurlandschap aan de zuidzijde van de Rijn versterkt dit. Dit betekent dat de verbinding tussen het
maaiveld en de brug kan warden verbeterd. De Rijnkade wordt, in plaats van de in het masterplan
voorgestelde jachthaven, aangewezen als aanlegplaats voor de pleziervaart en hierop ingericht. De
directe omgeving van de locatie, het Roermondsplein, lijkt in het masterplan niet echt tot een ruimte
te warden gevormd. In dit project wordt dan oak gestreeft naar een duidelijkere pleinruimte.
Hierdoor kan in schaalniveau beter op de aanliggende woonwijk 'Stadtuinen' warden aangesloten.
De nota 'cultuur in Rijnboog' geeft duidelijk aan dat samenwerking tussen de culturele instellingen
van de stad realistisch en gewenst is. De creatieve bedrijfjes aan de Oude Kraan en in de daarachter
liggende wijk zijn echter niet met name in het masterplan of cultuurnota opgenomen.
De toepassing van de ontwerpstrategie op de bevengenoemde lokatie heeft geleid tot het
uiteindelijke ontwerp. De begrenzing van het plangebied, de artificiele grens, wordt gevormd door
het Roermondsplein en de oprit naar de Nelson Mandelabrug, waarbij de aansluiting met brug erg
belangrijk is. De begrenzing van het gehele complex is herkenbaar in de vormgeving van de open bare
ruimte en gebouwen. De interne relaties tussen de functies warden gevormd door een
gemeenschappelijke doel, in dit project is de centrale bindende factor de cult urele, kunstzinnige
uiting. Dit heeft ertoe geleid om het Museum voor Moderne Kunst Arnhem (MMKA) te combineren
met een (kunst-)educatieve functie, de stichting Domein. Vervolgens z,ijn hieraan woonfuncties en
stedelijke functies gekoppeld. Hierbij zijn een aantal van de woningen gericht op het huisvesten van
zelfstandig kunstenaars met een atelierruimte aan huis. De functies zijn mede gekozen op basis van
de schaalniveau's waarop zij opereren en relaties hebben met de buitenwereld. Het MMKA
functioneert op een hoog schaalniveau, de uitstraling van het nieuwe museum dient landelijk te zijn.
De externe relaties warden gevormd door de bezoeker enerzijds en de mogelijkheid om
rondreizende exposities plaats te bieden anderzijds. De Stichting Domein functioneert op een
regionaal en stedelijk niveau, de bezoekers zullen voornamelijk uit Arnhem zelf afkomstig zijn. De
woonfuncties en stedelijke functies tenslotte functioneren op het niveau van de wijk en de buurt.
Door de onmiddelij ke nabijheid van de Nelson Mandelabrug is het onvermijdelijk dat de
verschillende transportstromen die hier warden gebundeld, moeten warden ondervangen en
afgewikkeld. De transportstromen dienen zich te verweven met de tussenruimte tussen de
verschillende functies. Door parkeermogelijkheden te bieden voor de auto en fiets en deze publiek
toegankelijk te maken, wordt de mogelijkheid geopend om in het gebied te komen zonder er direct
een bestemming te hebben.
Het uiteindelijke ontwerp van het Centrum voor de Kunsten en het bijbehorend museum overbrugt
in fysieke zin de afstand tussen de stad, het maaiveld en de ruimte van de brug. Daarnaast wordt
kunstproductie, educatie en expositie mogelij'k gemaakt op verschillende niveau's en vormt het
complex als broeinest een overbrugging tussen de amateur- en beroepskunstenaar en tussen de
kunstenaar en het publiek.
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1

lnleiding

Door enkele krantenartikelen werd mijn interesse gewekt voor de stedelijke ontwikkelingen in
Arnhem. Binnen een kader van stedelijke vernieuwing bleken er plannen te bestaan voor een nieuw
museumgebouw gelegen naast de Nelson Mandelabrug. Daarnaast was recent een nota afgerond
waarin een (gedeeltelijke) bundeling van culturele instell iingen in de stad werd voorgesteld. De
combinatie van de bundeling van functies met een gemeenschappelijk doel en de bundeling en
afwikkeling van transportstromen rand de Nelson Mandelabrug maakten deze locatie zeer geschikt
als onderwerp voor mijn afstuderen. Hierbij is een ontwerpstrategie gebruikt die is ontleend aan het
begrip 'autarkie'.
Na de inleiding wordt in hoofdstuk 2 van dit verslag wordt ingegaan op ontwikkelingen in de
afgelopen eeuw die van invloed zijn geweest op de vorming van de huidige gedachten in de
architectuur over de capsulaire samenleving. Vervolgens wordt aangegeven hoe de denkbeelden
'autarkie' en 'micronetwerk' kunnen warden ingezet in een ontwerpstrategie. Hoofdstuk 3 'Locatie
en context' behandelt de specifieke locatie van de stedenbouwkundige en architectonische opgave.
Aan de orde komen de huidige situatie en de toekomstplannen voor dit gebied in de binnenstad van
Arnhem. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 uiteengezet hoe de ontwerpstrategie, in relatie tot de op
deze locatie specifieke context, kan warden ingezet in een concept. In hoofdstuk 5 komt de
daadwerkelijke uitwerking van het project aan de orde. Er wordt uiteengezet hoe de conceptuele
interpretatie uit hoofdstuk 4 is omgezet in een kunstcomplex met museum, ateliers en woningen,
een broeinest voor beeldende kunst en cultuur in de stad Arnhem. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6
gereflecteerd op de inzet van de theoretische gedachten en de uitwerking die zij1hebben gekregen in
dit afstuderen.
Robbert Ploegmakers, Eindhoven, september 2009
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2

De capsulaire samenleving

De voorschrijdende industrialisatie was begin vorige eeuw op vele plaatsen in de samenleving
doorgedrongen, eclhter, de architectuur bleef veelal terugvallen op klassieke en bekende vormen.
Een groep architecten die hieraan een einde wilde maken verenigde daarop zich in het CIAM

1

.

Het CIAM werd in 1928 opgericht en was een internationale groepering die zich tot doel stelde de
architectuur te vernieuwen. Zij stelden dat hierbij rekening gehouden moest warden met de
technische, economische en sociale problemen van die tijd. De groep propageerde het zogenaamde
'Nieuwe Bouwen'. Dit verschijnsel bestond uit een radicaal nieuw antwoord op de voortschrijdende
woningnood, onhygienische volkshuisvesting en een ongebreidelde groei van steden . Bouwen werd
benaderd vanuit de industrialiseringsgedachte, met gebruik van moderne materialen zoals beton en
glas. Mensen moesten opgevoed warden met goede architectuur, zij moesten doordrongen warden
van het gezondheidsideaal van licht, lucht, zon en hygiene. Men zag de woning als praktische
woonmachine, anti-academisch en anti-monumentaal.
De CIAM-leden ontpopten zich tot fervente voorstanders van een open bebouwingswijze, dat wil
zeggen woonblokken als stroken met gevels op het oosten en het westen voor een optimale
toetreding van zonlicht. Tevens pleitten zij voor een strikte scheiding van de belangrijkere functies wonen, werken, verkeer en recreatie - in de stad. Hierover wordt gezegd:

"Stedenbouw is de collectieve optelsom van de collectieve stadsfuncties, is niet esthetisch doch
functioneel bepaald. De stedelijke functies moeten geordend warden naar wonen, werken, verkeer en
recreatie."
We zien dat men op zoek is naar een nieuwe stedelijke orde ter vervanging van de verdwenen orde
van de middeleeuwse stad. Een rigide scheiding van stedelijke functies is hierbij leidend . Veelal wordt
gebruik gemaakt van een orthogonaal grid (een raster) om de functies te ordenen . Daarnaast is er
een industriele, paternalistische houding te herkennen. Hieruit spreekt een groat geloof in een
maakbare wereld. De voornaamste winst is dat ideeen uit de industrialisatie, zoals standaardisering,
massaproductie en gebruik van moderne materialen, warden toegepast op de bouwkunde.
In de jaren '60 en '70 valt er nog altijd groat geloof in de maakbaarheid van de samenleving te
bespeuren . In antwoord op de koele zakelijkheid en rigiditeit van het CIAM en in samenhang met de
opkomst van de vrijetijds- en consumptiemaatschappij ontwikkelden zich andere manieren om de
stedelijke omgeving te bekijken of voor te stellen. De ideeen uit die tijd zijn veelal utopisch en stellen
ons een stad voor waarin vrije tijd en consumptie centraal staan. Het paternalisme is verdwenen en
deze 'brave new world' zou de bevrijding van de architectuur en de stad betekenen .

1

CIAM: Congres lnternationaux d'Architecture Moderne, een in 1928 te La Sarraz (Zwitserland) door
toedoen van Siegfried Giedion en Le Corbusier gestichte o.rganisatie van architecten tot internationale
bundeling van krachten bij het opstellen van richtlijnen tot vernieuwing van de architectuur, rekening
houdend met technische, economische en sociale problemen.
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De

in

1958 opgerichte

groep Situationiste

Internationale probeerde de architectuur en de
stad

in

het

licht

van

de

opkomende

vrijetijdsmaatschappij anders te definieren. Zij
verzetten

zich

onder

andere

tegen

de

traditionele cartografie . Oat leidde volgens hen
tot een steriel en ervaringsarm gebruik van de
stad .

De

door

de

geconceptualiseerde

stad

Situationisten
we rd

niet

weergegeven als een continue eenheid zoals op
een

normale

stadskaart

maar

als

TH£ HUD CITY

. ·,.,

een

discontinue ervaring. De mindmaps van Parijs Flguur 1: The naked city
(zie figuur 1) beelden de stad af als een netwerk van sferen. Alleen de daadwerkelijke beleving wordt
weergegeven, tussenruimte is vervangen door pijlen. Hierdoor onstond een fragmentarisch beeld
van de stad dat volgens de Situationisten beter aansloot op onze daadwerkelijke beleving.
Een ander aansprekend concept van deze groep is dat van de moving cities, de mobiele citycenters.
Deze futuristische voorstellingen geven een idee van de stad waarin niet de lokaliteit van belang is
maar de combinatie van functies en sferen. Een relatief dun bevolkt gebied kan door het bezoek van
een moving city in korte tijd warden omgebouwd tot een volledig stadscentrum en later weer
terugkeren tot de oorspronkelijke functie. Kortom de stad kan overal zijn en is niet langer
plaatsgebonden.
In

dezelfde

Nieuwenhuys

periode
met

zijn

geeft

Constant

kunstproject

"New

Babylon" een andere uitdrukking aan deze
thematiek. Nieuwenhuys neemt de "spelende
mens" als uitgangspunt. In een wereld waarin
de vrije tijd de belangrijkste component van het
menselijke leven wordt, is de mens op drift
door een continue stad die zich verheft boven
het maaiveld . De labyrintische structuren (zie
figuur 2)

herbergen veel

veranderbaar

naar

de

functies en

behoefte

van

zijn
de

gebruiker. Op het maaiveld bevindt zich het Figuur 2 : New Babylon
transportnetwerk.
Op te merken valt dat voor zowel de Situationisten als voor Nieuwenhuys, die korte tijd deel
uitmaakte van deze groep, de lokaliteit niet van belang is. Het gaat om de functies en sferen die in
elke positie in een netwerk kunnen warden geplaatst of opgeroepen. Zij zijn als het ware plaatsloos.
In beide uitingen is een voorbode van de netwerkwerkstad of nevelstad te ontdekken .
In 1967 neemt Michel Foucault de netwerkstad als uitgangspunt als hij spreekt over de heterotopie.
Hij stelt dat de 2oste eeuw in het teken staat van een ruimtestructuur met daarin op zichzelf staande
eenheden. Dit in tegenstelling tot de middeleeuwse ruimte-opvatting, waarin de ruimte een
hierarchisch geheel van plaatsen vormt. Nadat Galileo deze ruimte openbreekt, staat de aarde niet
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langer

in

het

centrum

van

het

universum.

Belangrijker nag is de vaststelling dat de ruimte
vanaf dan oneindig is en oneindig open. De
hierarchische plaatsen warden vervangen door
uitgebreidheid.

Volgens

Foucault

is

deze

uitgebreidheid tegenwoordig weer vervangen door
relaties

van

nabijheid

tussen

punten

en

elementen, wat benoemd kan warden als de
netwe rkwe rkru i mte.
Vanuit deze ruimteverkenning onderzoekt Foucault Flguur 3; Het schip als ultleme heterotopie
de heterotopie. Dit begrip is voor te stellen als een
afgesloten reeele ruimte waarbinnen een andere orde geldt dan in de alledaagse ruimte daarbuiten.
Waarschijnlijk kent elke cultuur deze ruimtes. Hij noemt het tegenplaatsen (centre-emplacements)
'een soort van effectief gerealiseerde utopieen, waarin de andere plaatsen van de maatschappij
tegelijk gerepresenteerd, geproblematiseerd en verdraaid zijn. Plaatsen die buiten de plaatsen
liggen, hoewel ze effectief lokaliseerbaar zijn'. Voorbeelden hiervan zi1n het schip {zie figuur 3), de
kazerne, het klooster, de begraafplaats en het badhuis.
De heterotopie van Foucault valt te beschouwen als een capsule van
een speciale soort. Niet elke capsule is per se een heterotopie, maar
andersom is elke heterotopie een capsule. De capsule wordt door
Kisha Kurokawa voorgesteld als het model voor de moderne
architectuur. In zijn 'Capsule declaration' omschrijft hij de capsule als
een werktuig dat tot milieu wordt of andersom.
Typisch voorbeeld is de ruimtecapsule, een werktuig dat leven in de
barre omstandigheden van buiten de aardse atmosfeer mogelijk
maakt maar tegelijkertijd een eigen ruimte vormt. Een ander
voorbeeld is de auto, welke steeds meer van voertuig tot een
verlenging van de woning, de woonkamer, is geworden. Kurokawa
heeft een overtuigd positieve kijk op deze ontwikkeling en denkt dat
de toekomst van de 'Homo mavens' in de capsule ligt die "een erg

onafhankelijk onderkomen [zou] moeten zijn waarin het individu zich
ten volle kan ontp/ooien".
Kurokawa ontdoet de capsule van zijn gebondenheid aan de aarde en
positioneert
ruimte

deze

rand

waaromheen

informatieknooppunten,
capsules

samenclusteren

Flguur 4: Nakagln Capsule

heterotopische Tower, Tokyo
en

tijdelijke

leefgemeenschappen vormen. Een voorbeeld hiervan is de Capsule
Tower in Tokio (zie figuur 4).
Bij zowel Foucault als Kurokawa is, zeals bij de vorige voorbeelden, sprake van een plaatsloosheid. De
heterotopie en de capsule kunnen op ieder punt in een netwerk warden ingevoegd.
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Lieven de Cauter en Michael Sorkin reflecteren op het voorgaande vanuit de hedendaagse situatie. In
hun visie hebben veel van de denkbeelden uit deze jaren zich gerealiseerd, echter niet op de
utopische en paradijselijke manier die men zich voorstelde. Zij noemen enkele negatieve aspecten.
Beiden zien de stad als een netwerk van plaatsloze capsules en heterotopieen. De aandacht gaat
hierbij vooral uit naar de steer en ruimte fn de capsule. De nabijheid, als cement van de stad, wordt
ontkracht door de introductie van massaproductie en interactieve communicatiesystemen. Vroeger
kon men spreken van een gemeenschap, verenigd in de door muren omgeven stad, verenigd in een
sociale en economische orde die deze stad vormgaf. Nu kan men beter spreken van een verzameling
van 'urbane bits', een losse verzameling van generieke capsules en heterotopieen zoals de
MacDonalds, de landelijke winkelketens, maar ook de eenvormige kantoorgebouwen. De relatie met
de specifieke plaats is verdwenen en en de generieke capsules kunnen naar believen worden
ingevoegd. Ook de mogelijkheid om ' real-time ' en 'live' te kunnen communiceren met iedereen in
ons netwerk, waar dan ook in de wereld, heeft ervoor gezorgd dat de betekenis van de plaats waar
men zich bevindt verdwijnt. Het idee van de stad als gemeenschap, als geheel van menselijke
relaties, wordt opgeofferd.
De plaatsloosheid is zo werkelijkheid geworden en de capsule zorgt voor (schijn)zekerheden, zij geeft
een gevoel van controle en maakbaarheid in de chaotische en onzekere wereld van het netwerk.Het
stadscentrum is hierin een historisch of consumptief pretpark geworden en woonwijken zijn van de
buitenwereld afgesloten slaapdorpen. Aansluitend hierop stelt Michael Sorkin dat de obsessie met
veiligheid de moderne stad heeft vervormd. We doen er alles aan om binnen onze veilig geachte
capsule te kunnen blijven. Dit leidt in meest extreme vorm tot 'gated communities', volledig van de
buitenwereld afgesloten woonwijken met beveiliging zoals die voorkomen in delen van de derde
wereld. In mindere mate is dit fenomeen ook op te merken in de tot slaapwijken gedoemde Vinexlokaties in Nederland. De 'probleemwijken' in de binnensteden worden overgelaten aan de armen. In
plaats van een integratie van gemeenschappen wordt juist seggregatie in de hand gewerkt.
De openbare, dagelijkse, ruimte dreigt zo te verworden tot een restruimte in een netwerk van
heterotopische en capsulaire knooppunten. Voor de deri.ve, het dwalen zoals in New Babylon, is geen
ruimte. Deze optimistische visie is in de duale wereld, een wereld van tegenstellingen, ondenkbaar
geworden .
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2.1 Prob1eemstelling en hypothe e
In dit project wordt onderzocht of de door De Cauter en Sorkin aangegeven negatieve effecten van
de capsularisering kunnen warden doorbroken. De vraag is of de relaties tussen de functies van de
stad opnieuw kunnen warden vormgegeven, zodat een lokaal micronetwerk wordt gevormd waarin
de tussenruimte opnieuw betekenis krijgt. ldee en thema van het project is dat dit micronetwerk kan
ontstaan door het inbouwen van een zekere mate van zelfvoorzienendheid, oftewel autarkie.
Zuivere autarkie bestaat niet, dat zou zoiets zijn als een perpetuum mobile, het is een utopisch
model. Zelfs het meest zelfvoorzienend systeem wordt ergens door onderbroken. De aarde is
bijvoorbeeld te bezien als autarkisch systeem. De energie van de zon is echter nodig om dit systeem
gaande te houden. De aarde is daarom geen zuiver autarkisch systeem en kan alleen als dusdanig
beschouwd warden als welbewust een artificiele grens wordt getrokken (bijvoorbeeld de bovenste
laag van de atmospheer). Vervolgens dient geaccepteerd te warden dat relaties zich uitstrekken
voorbij deze grens. Het is zelfs essentieel dat deze relaties er zijn om het systeem levensvatbaar te
laten zijn.
Hoe zijn nu de interne relaties tussen de onderdelen van
een autarkisch systeem te definieren? Om deze vraag te
beantwoorden kijken we naar een expositie die in 2003
werd gehouden vlak bij l eidsche Rijn: Parasite Paradise.
De expositie

bestond

uit een

verzameling

mobiele

onderkomens en publieke functies gepositioneerd in een
weiland

(zie

figuur

5).

Het

weiland

werd

aldus

getransformeerd tot quasi stedelijk landschap. Deze
expositie valt te beschouwen als autark systeem met een

Figuur 5: Parasite

overduidelijke relatie naar buiten: de bezoeker.
Karakteriserend is de relatie tussen de verschillende bouwwerkjes. Door het gezamelijk doel
waarmee ze zijn neergezet (een zoektocht van de parasietenbouwers naar het ongeregisseerde, het
ongeplande en het ongewone) gaan de gebouwtjes relaties aan die te omschrijven zijn als autarkisch.
Deze autarkische relaties ontstaan door het gezamelijke doel, hoewel door elke kunstenaar
individueel uitgewerkt. Gecombineerd met de bezoeker vormen zij een sociaal, economisch en fysiek
micronetwerk en dit vormt de uiteindelijke tentoonstelling.
Kemerkend aan de netwerkstad is, zoals we gezien hebben, het verlies van de relatie met de
geografische plaats. De elementen kunnen op elke positie in het netwerk las van elkaar bestaan. De
tussenruimte wordt overbrugd door transportsystemen en interactieve communicatienetwerken.
Het netwerk wordt zodanig ingevuld door capsules en heterotopieeen dat de betekenis van de
tussenruimte verloren gaat. Problematisch hieraan is dat het ruimtegebruik rand deze capsules
wordt beperkt doordat veelal elementen bij elkaar geplaatst zijn die eenzelfde schaalniveau
bedienen. Denk hierbij aan de monofunctionalistische bedrijventerreinen maar oak aan suburbane
wijken. Hierdoor warden deze delen van het netwerk effectief gesloten voor de passant en wordt de
ruimte slechts gebruikt op de voor de aanwezige capsules geldende tijden. Ten slotte valt op te
merken dat in het stadscentrum de heterotopie de regel is geworden. Ruimte die van oudsher
openbaar was wordt in deze heterotopieen opgenomen en dit versterkt het betekenisverlies van de
openbare ruimte.
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Uit het bovenstaande blijkt dat het noodzakelijk is dat de capsules en heterotopieen in de autarkie
zullen moeten functioneren op verschilende schaalniveau's. Zo kan per niveau warden aangesloten
op 'dat wat erbuiten ligt', de wijk, de stad, de regio en op 'dat wat er binnen ligt', de woning, de
directe leefomgeving en de voetgangersruimte. Het ruimtegebruik wordt gespreid over de tijd en
over verschillende groepen gebruikers, kortom de monofunctionaliteit wordt tegengegaan.
Gecombineerd met de eerder geformuleerde eis dat een gezamelijk doel de autarkische relaties
tussen de elementen vormt, brengt het een uitwisseling op gang tussen de gebruikers van de
verschillende schaalniveau's waardoor, voor even, de capsules doorbroken kunnen warden.
Hiermee is de passant, die binnen de autarkie geen directe bestemming heeft, nag niet bediend. Oak
deze categorie kan op verschillende schaalniveau's warden onderscheiden. Het is echter duidelijker
te spreken over hun verschillende snelheden. Op het hoogste niveau oftewel de grootste snelheid
vinden we de automobilist, dan de fietser, de voetganger en tenslotte de slenteraar of flaneur. Door
de verschillende snelheden is sprake een verschillende belevingen van de omgeving. De autarkie zal
verschillen moeten opvangen en voor elk begrijpbaar en aangrijpbaar zijn. De automobilist kan
warden bedient met een doorgaande route en een groat gebaar, een soort uithangbord dat op grate
snelheid kan warden beleefd. Terwijl de flaneur kan warden verleid met meanderende routes tussen
de capsules.
Als het mogelijk wordt gemaakt om "over te stappen" tussen de verschillende snelheden zal de
passant nag beter 'gevangen' warden. Met de "overstap" wordt voor de passant een doel
toegevoegd, een reden om zich in de autarkie te begeven. Door de verkeersstromen te verweven en
op elkaar aan te sluiten wordt de autarkie aangehaakt op het transportnetwerk en krijgt de
tussenruimte nieuwe betekenis. De transitruimte baant zich een weg tussen de capsules en zorgt dat
de mentale capsule voor korte tijd onder vuur komt te liggen.
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2.2 Conclusie
Samengevat zal een effectieve autarkie binnen de volgende kaders moeten warden ontwikkeld:

1.

Er moet sprake zijn van een artificiele, betekenisgevende, grens.

2.

Met de buitenwereld moeten levensgevende relatie{s) bestaan.

3.

lnterne autarkische relaties moeten warden gevormd door een gemeenschappelijk doel.

4.

De capsules moeten op verschillende schaalniveau's functioneren.

5.

De transportnetwerken dienen te warden verweven met de tussenruimte en het overstappen
tussen verschillende snelheden moet mogelijk zijn.

Vanuit deze vijf uitgangspunten is een ontwerp uitgewerkt voor een museumgebouw in Arnhem. In
het volgende hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de locatie en context van de ontwerpopgave.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 aangegeven hoe de vijf theoretische punten samen met de
conclusies uit hoofdstuk 3 Context en locatie zijn omgezet in een ontwerpconcept.
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Figuur 6, Arnhem In NL

Figuur 8, Arnhem

Figuur 9, Loc-alle In vogelvlucht
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3 Context en locatie
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de stad Arnhem, haar geschiedenis en een aantal opvallende
karakteristieken. De specifieke locatie van dit project en de toekomstplannen voor dit gebied warden
vervolgens bekeken. Hieruit volgen een aantal uitgangspunten die zijn meegenomen in de verdere
uitwerking van het project. Deze warden weergegeven in de conclusie van dit hoofdstuk.

3 1 De stad Arnhem
Arnhem ligt in het oosten van Nederland en vormt met Nijmegen een stedelijk conglomeraat (zie
figuur 7). Met zo'n 144.000 inwoners is Arnhem een, voor Nederlandse begrippen, middelgrote stad .
Het is tevens de hoofdstad van de provincie Gelderland. Een van de belangrijkste verbindingswegen
naar Duitsland, de A12, loopt langs de stad alsmede de ASO, een belangrijke noord-zuid verbinding.
Uiteraard is ook de Rijn een belangrijke verbinding met Duitsland .
Culturele instellingen en stadsparken zijn in Arnhem rijkeljk aanwezig. Het Musis sacrum (muziek en
theater), de Stichting Domein (amateurkunsten), het Museum voor Moderne Kunst Aarnhem
(beeldende kunst) en de

Rietveldacademie (kunstopleiding) zijn maar enkele van de vele

organisaties. De stadsparken (o.a. Sonsbeek) en de Veluwe in de onmiddelijke nabijheid geven de
stad een groen karakter en Arnhem wordt dan ook vaak omschreven als 'parkstad'. Door de
aanwezigheid van deze culturele instellingen en parken is de stad een interessant doel voor
toeristen. Steeds meer (Duitse) riviercruises doen de stad dan ook aan.
Stedenbouwkundig gezien zijn er de laatste jaren veel ontwikkelingen rand het stationsgebied. Men
is bezig met het vernieuwen van het station en onderwerpt daarbij het gehele stationskwartier aan
een grondige opknapbeurt. Ondertussen borduurt men op plannen voor het stadskwartier 'de
stadstuinen' en het daarnaast gelegen gebied aan de voet van de Nelson Mandelabrug, genaamd 'de
Rijnboog' {zie figuur 8 en 9). Deze gebieden werden verwoest in de 2e wereldoorlog waarna een
snelle wederopbouw volgde. Thans is dit gebied toe aan een opwaardering. Het zijn mede deze
plannen welke een aanleiding vormden bij de keuze van de locatie van dit afstudeerwerk.
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Figuur 10, 1230 Arnhem ontstaat
in bocht Sonsbeek

Figuur 11, 1650 Stadsrechten
door Graaf Otto van Gel re en
Zutphen

Figuur 12, 1830 Rijn verlegd ,
schlpbrug, wallen verdwijnen

Figuur 13, 1873 Spoorlljn
aangelegd

Figuur 14, 1906 Stadsuitbreiding
noord

Flguur 15, 1940 voorganger John
Frostbrug aan oostzljde

..
Figuur 16, 1945 Oorlogsschade
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Flguur 17. 1965 Uitbereidlngen
op zuld, veel herbouwd

Flguur 18, 1990 Nelson
Mandelabrug aangelegd
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3.1.1

Historie

Arnhem ontstond in de 9e eeuw in een bocht van de Sint-Jansbeek. Belangrijk voor de ontwikkeling
waren de handelswegen richting Utrecht en Zutphen die in Arnhem bij elkaar kwamen. De SintJansbeek verleende bescherming en water. Opvallend is dat Arnhem niet ontstond langs de Rijn,
maar op hoger gelegen gronden, tegen de stuwwal'. In 1233 verstrekte Graaf Otto II stadsrechten aan
de stad. Figuur op de linkerpagina geeft de nederzetting weer zoals deze eruit zag rand 1230. Pas
rand 1531 kwam de Rijn, door het graven van de nieuwe bedding, dichter bij de stad te liggen. In
1602 legde men aan de westkant van de stad een schipbrug aan (zie figuur 11).
Al in de dertiende eeuw had Arnhem een omwalling welke in de loop der tijd steeds werd versterkt.
Zo liet Prins Maurits tussen 1619 en 1623 de vestingwerken verbeteren, waardoor vreemde troepen
geen kans kregen. In de loop van de zeventiende eeuw werden de vestingwerken echter
verwaarloosd en in 1672 had Lodewijk XIV weinig moeite om Arnhem in te nemen.
In het begin van de 19e eeuw deed zich een opmerkelijk verschijnsel voor. Gegoede Nederlanders
trokken naar oostelijk Nederland en Arnhem groeide daardoor snel. De wallen werden steeds meer
als obstakel gezien en waren in defensief opzicht nutteloos geworden. In 1817 werden dan ook de
buitenwallen geslecht en de hoofdwal verdween rond 1830 (zie figuur 12). Vergeleken met de
geboren Arnhemmers had de "gegoede import" een sterk ontwikkeld sociaal en cultureel gevoel.
Hierdoor ontstonden dan ook onder andere de "Kunstoefening" (de huidige Academie voor
beeldende kunst en kunstnijverheid), Musis Sacrum en het Stedelijk Ziekenhuis. Arnhem werd een
bolwerk van het vroegnegentiende-eeuwse liberalisme.
Aan het einde van de 19e eeuw nam de stroom van rijken af en stagneerde de uitbreiding. Arnhem
zocht naar andere bronnen van inkomsten. Het toerisme, in die jaren een zaak van de rijkdom, werd
gestimuleerd. De gemeente organiseerde congressen en tentoonstellingen, kocht landgoederen aan
en maakte er parken van. Er kwam een gemeentemuseum en het tramnet werd geelektrificeerd.
lndustrie werd min of meer bewust geweerd, wel trok het gemeentebestuur administratieve
instellingen als de Nederlandsche Heidemaatschappij aan. Pas in 1911 vestigde de Nederlandse
Kunstzijdefabriek, het huidige Akzo/Nobel, zich in de stad. Stadsuitbreiding vond vooral aan de
noordzijde van het centrum plaats (zie figuur 13 en figuur 14).
In de tweede wereldoorlog werd de Slag om Arnhem uitgevochten, een hero"lsch gevecht van Britse
en Poolse para's die achter de Duitse linies werden gedropt om de Rijnbrug intact te houden. De
tegenstand van de Duitse bezetting was echter veel sterker dan werd verwacht. De geallieerden
vochten om iedere meter grand maar moesten zich uiteindelijk terugtrekken. De Slag om Arnhem
was verloren en dat betekende een verschrikkelijke hongerwiinter voor het westen. Arnhem zelf lag
grotendeels in puin (zie figuur 15 en figuur 16).
Na de Tweede Wereldoorlog werd in Arnhem de wederopbouw krachtig aangepakt. Rand de Grote
Kerk kwamen nieuwe gebouwen met name voor de dienstverlenende sector. Arnhem had het geluk
dat door de vestiging van enkele grate bedrijven (Postbank, Akzo-Nobel, Ohra) de werkgelegenheid
in de die sector sterk steeg. Om ook de werknemers goede huisvesting te bieden bleef de stad zich
uitbreiden, van 1945 tot nu in 2004 steeg het inwonertal van 97.000 tot 141.000. De stad werd nu
ten zuiden van de Rijn uitgebreid (zie figuur 17). In de jaren '70 werd de Nelson Mandelabrug
aangelegd (zie figuur 18).
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Flguur 19, Scheiding Noord·Zuld

Flguur 20, Blnnenstad, Melnerswijk en Stadsblokken

Figuur 21 , Kade en bruggen
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3.2 De locatie; Arnhem
3.2. 1

S ·heiding Noord - Zuid

Wat direct opvalt als men kijkt naar Arnhem is de scheiding tussen het noorderlijke deel en het
zuidelijke deel van de stad (zie figuur 19). Arnhem, origineel gelegen aan de noordzijde van de Rijn,
heeft naoorlogs een aantal uitbreidingen gedaan aan de zuidzijde maar van een duidelijke stedelijke
eenheid is geen sprake. De Rijn en zij n uiterwaarden liggen als fysieke barriere tussen de stadsdelen .

3.2.2

Centrum

Het centrum ligt aan de noordzijde van de rivier (figuur 20). Het wordt van de rivier gescheiden door
de wijk 'stadstuinen'. De rondweg loopt in het westen, noorden en oosten langs de binnenstad.
Functioneel gezien is het centrum voornamelijk gericht op winkelen en uitgaan. Daarnaast vinden we
in het centrum een groat deel van de dienstverlenende instanties en zijn er in beperkte mate
woonfuncties te vinden.

3.2.3

Meinerswijl· en de Stadsblokken

De groene zone langs de Rijn wordt gevormd door een interessant cultuur/natuurgebied.
Meinerswijk en de Stadsblokken vormen een oase van rust en ruimte aan de rand van de binnenstad
(zie figuur 20). Het gebied is voornamelijk in gebruik als overloop voor de rivier. Opvallend is dat er
slechts mondjesmaat gebruik wordt gemaakt van de recreatieve mogelijkheden. Mede debet hieraain
is de subjectieve onbereikbaarheid. Dit terwijl het gebied een verborgen schoonheid heeft welke
meerwaarde voor de stad zou kunnen betekenen. De stadsblokken bijvoorbeeld herbergen enkele
kleine strandjes aan de Rijn en in Meinerswijk vind men naast een prachtig wandelgebied oak een
recreatieplas waar gezwommen kan warden.

3.2.4

Kade en bruggcn

Beeldbepalend in Arnhem zijn de twee bruggen, de John Frost-brug aan de oostzijde en de Nelson
Mandelabrug aan de westzijde (figuur 21). De John Frost brug is de vervanging voor het origineel dat
werd verwoest in de tweede wereldoorlog. De Nelson Mandelabrug dateert uit de jaren '70. Tussen
de bruggen gelegen vindt men een ander beeldbepalend element, de Rijnkade. De kade strekt zich
uit van de oost- tot de westzijde van de stad. In de loop van de afgelopen jaren is een voorzichtige
ontwikkeling aan de gang waarbij steeds meer horecavoorzieningen aan de kade komen te liggen .
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Flguu 22. Spoor en station

Figuur 23, Rondweg en parkeren

Flguur 24, Cullurele instellingen en publiekstrekkers
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3.2.5

Spoor en station

Het spoor werd aangelegd op de overblijfselen van de wallen. Het station ligt dan ook, zoals bij veel
Europese steden aan de rand van de binnenstad (figuur 22) . Rond het station zijn

ingrijpende

werkzaamheden in uitvoering of reeds afgerond. Het stationsgebouw wordt volledig vernieuwd, er
zijn nieuwe kantoorgebouwen verrezen en er is een grote parkeergarage gebouwd.

3.2.6

Rondweg en parkeren

De rondweg strekt zich in een lange lus uit over de noord- en zuidzijde (figuur 23). Aan de noordzijde
wordt deze ring aangevuld met een secundaire verkeersverbinding die een ring rond de binnenstad
completeert. Aan de rondweg liggen op verscheidene plaatsen grote parkeervoorzieningen in de
vorm van parkeerkelder en torens.

3.2.7

Culturele instellingen en publiekstrekkers

In figuur 24 zijn enkel'e grote instellingen en publiekstrekkers aangegeven . Opvallend is dat deze zich
veelal langs de rondweg bevinden. Vaak zijn

zij gecombineerd met parkeermogelijkheden die

kunnen worden gebruikt voor, bijvoorbeeld, een bezoek aan de binnenstad . Het Gelredome is een
van de weinige publiekstrekkers in het zuidelijke deel van de stad.
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Flguur 25, De locatle

Figuur 26, Vooroorlogse situatie

Figuur 27, Huidige situatie
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3.3 De locatie; Rijnboog
Hieronder wordt ingegaan op de directe omgeving van de gekozen locatie. Het gebied random de
afrit van de Nelson Mandelabrug wordt 'de Rijnboog' genoemd, de grote gekrulde oprit naar de brug
noemt men 'de Krul'. De hierbinnen gelegen specifieke locatie wordt weergegeven in figuur 25.

3.3.1

Oorlogsschade

Zoals te zien is op figuur 26 en 27 is het gebied rond de aanlanding Nelson Mandelabrug sterk
veranderd in en na afloop van de tweede wereldoorlog. De schipbrug werd in de oorlog vernield
evenals de pakhuizen tussen de haven en het Roermondsplein. De verwoestingen leidden ertoe dat
de haven werd gedempt met het oorlogspuin.
In de jaren '70 van de vorige eeuw werd de Nelson Mandelabrug gebouwd waarvan de aanlanding
ongeveer op de plaats van de oude haven werd gesitueerd. Het gebied wordt gedomineerd door
infrastructuur. Een overdreven oprit naar de Nelson Mandelabrug beheerst het beeld. Het kunstwerk
"de blauwe golven' strek zich tussen de vele autowegen uit. Dit kunstwerk werd vroeger gebruikt als
parkeergelegenheid maar die functie is sinds enkele jaren opgeheven.
Het Roermondsplein was in de vooroorlogse situatie nog een duidelijke ruimte, nu zijn twee van de
pleinwanden verdwenen. De Nelson Mandelabrug en de afwikkeling van het snelverkeer hiernaartoe
hebben veel van de ruimte ingenomen. De oprit naar de brug kan nu warden gezien als een
pleinwand. Er is echter geen sprake van een duidelijke ruimte. De enig overgebleven pleinwand aan
de oostzijde wordt gevormd door een reeks kantoorpanden.
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Flguur 28, rulmtegebrufk

Flguur 29, Verbindfngen
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3.3.2

Functies en ruimt gebruik

De ruimte tussen de vele wegen is aangekleed door
middel van het kunstwerk 'de blauwe golven'. Dit
kunstwerk bestaat uit grote, golvende banen van witten
en blauwe klinkers. Het is in zijn grootschaligheid vooral
gericht op het snelverkeer en biedt de passant geen
aangrijpingspunten

tot

verblijven.

Aan

het

Roer-

mondsplein bevinden zich kantoren. Het 'plein' zelf
bestaat

uit

een

grasveld

met

wat

bomen

en

Figuur 30, De blauwe golven

parkeerplaatsen. Ten noorden, aan de Oude Kraan zijn
een aantal creatieve bedrijfjes gevestigd. Daarachter ligt
een woonwijk waarin ook nog wat van die bedrijvigheid
te vinden is. De stadstuinen (ten oosten van de locatie) is
een

woonwijk

met

enige

bedrijvigheid

en

een

parkeervoorziening ten behoeve van de binnenstad. Ten
westen van de krul gaat het gebied over in een groen,
meer

parkachtige

omgeving.

Ook

daar

is

een

Flguur 31 , De blauwe golven

parkeervoorziening gesitueerd.

3.3.3

De elson Mandelabrug

Het dek van de Nelson Mandelabrug ligt zo'n 14 meter
boven het maaiveld. Voor snelverkeer is deze te bereiken
via de 'krul'. Stadsbussen, fietsers en voetgangers maken
gebruik van de andere oprit. Vanaf het Roermondsplein
is

de

brug

toegankelijk

gemaakt

via

een

trap-/

Flguur 32 Aoermonspleln

hellingbaansysteem. Dit bouwsel is slecht onderhouden
en inmiddels afgesloten.

3.3.4

De kade

De kade is een sterk beeldbepalend element en loopt
van west tot oost door de stad. Er is een hoge en een
lage kade. De lage kade overstroomt enkele dagen in het
jaar en wordt verder voornamelijk gebruikt om te
parkeren. H.fer leggen binnenvaartschepen aan en kleine
riviercruiseschepen. De hoge kade is een aangenamere

Flguur 33, Nelson MandeJabrug

ruimte voor de voetganger of passant. Hier bevinden zich
enkele horecagelegenheden en kantoren, maar er wordt
voornamelijk aan gewoond. Door verkeersmaatregelen
in de achterliggende wijk is de hoge kade verkeersluw
gemaakt.

Figuur 34. De Rijnkade
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3.3.5

Verbindin en

Het snelverkeer wordt via de krul de brug af geleid en
vervolgens
knooppunten

via
met

een

ingewikkeld

stoplichten

in

systeem
noord-,

oost-

van
of

westelijke richting verdeeld. Het openbaar vervoer maakt
gebruik van de directe oprit naar de brug.
Het langzaam verkeer blijft vooral aan de randen van de
knoop. In noord-zuid richting loopt een fietspad dat de

Figuur 35, De krul

verbinding vormt tussen noord en zuid Arnhem . Het is, als
fietser,

mogelijk om dezelfde oprit als het openbaar

vervoer te gebruiken maar men kan er ook voor kiezen
om van de brug af te dalen middels aangebouwd
trappenhuis met hellingbanen, men komt dan uit op het
roermondsplein. In oost-west richting is er voor fietser en
voetgangers de mogelijkheid om via de kade te gaan, dit
kan zowel boven- als onderlangs. Ook kan ten noorden
van de knoop de Oude Kraan gevolgd warden .

Flguur 36 Oprlt Nelson Mandelabrug

Flguur 37, Roermondsplein

Figuur 38, Meijnderwijk
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Figuur 39, Masterplan

Figuur 40, Clusters
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3.4 Masterplan Rijnboog Arnhem
In 2005 heeft de gemeente Arnhem ingestemd met het masterplan van de hand van de Spaanse
architect Manuel de Sola-Morales. Dit plan omvat het gebied tussen de binnenstad en de Rijn en het
gebied tussen het NS-station en de Rijn.
De voor dit afstudeerwerk gekozen lokatie valt binnen dit masterplan. In figuur 39 is het plangebied
van het masterplan en de lokatie van dit afstudeerproject aangegeven. Zander het masterplan
volledig te willen ontleden is het toch nodig enig inzicht te geven in enkele achtergronden . Het
volledige masterplan wordt hier dan oak in grate lijnen getoond en uiteengezet voor zover dit van
belang is met betrekking tot dit afstudeerwerk.

3.4.1

Cluster

Het masterplan is opgedeeld in een aantal deelplannen, clusters genoemd. Deze clusters warden
gekenmerkt door een functionele samenhang. Er is sprake van een kunstcluster, een kenniscJusteren
een leisurecluster zoals te zien in figuur 40.
Het kunstcluster is gelegen in wat in het masterplan het 'havenkwartier' wordt genoemd . Het is het
gebied rand de geprojecteerde nieuwe jachthaven. In dit cluster zijn de culturele instellingen zoals de
Schouwburg Arnhem en het Filmhuis Arnhem geprogrammeerd aangevuld met commerciele
activiteiten zoals horeca maar oak galleries. Het kenniscluster, tussen het centrum en de stadstuinen,
herbergt de bibliotheek en het Vr ije Universiteit. Daarnaast warden oak kantoren en enkele
1

educatieve instellingen voorzien. Het leisurecluster heeft een wat hybride invulling met woningen,
kantoren en enkele recreatieve voorzieningen. Vlak naast de brug wordt een grate culturel·e instelling
voorgesteld in de vorm van een museum. Dit deels openbare gebouw dient 'verweven te warden
met de structuur van de brug' .
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Flguur 41 , De nleuwe haven en de kade
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3.4.2

Havenkwartier en kad

Een opvallend element in het masterplan is de nieuwe haven (zie figuur 41) . Dit element verbindt de
binnenstad met de Rijn. Ze loopt van de markt tot aan de rivier. Eromheen liggen de functies van het
kunstcluster, aangevuld met horeca en commerciele galleries.
Een van de sterkst beeldbepalende elementen in de stad is de kade die uitstekend gebruikt kan
warden als aanlegplaats. Het vreemde is dater voor de aanleg van de nieuwe haven juist opening in
de kade moet warden gemaakt. Oak problematisch is het waterpeil in de haven omdat het peil van
de rivier een meter of 6 a 8 onder het niveau van maaiveld 1ligt. Het waterpeil in de haven komt dan
oak erg laag te staan en zou niet zichtbaar zijn vanaf straatniveau. Er is voorgesteld om dit middels
een sluis op te !assen wat de bereikbaarheid van de haven niet ten goede komt. Tenslotte is oak in
de historie van het gebied geen aanleiding te vinden om hier een haven aan te leggen, de haven van
Arnhem was immers gesitueerd op de plaats waar nu de krul ligt. In opzet is het prima om de
binnenstad te willen verbinden met de rivier, maar een minder pompeuze en gezochte oplossing zou
beter zijn.
Oak onder de bevolking van Arnhem is grate controverse over dit dee! van het masterplan ontstaan.
Bij een in 2007 gehouden referendum kon de bevolking zich uitspreken over een drietal varianten
voor deze haven. Er was geen mogelijkheid om te kiezen voor het verwerpen van de haven . Uit
protest is een actiecommite opgericht dat de bevolking aanspoorde om niet te gaan stemmen om zo
aan te geven dat men het niet eens is met de komst van de haven. De opkomst van het referendum
was dan oak erg laag.
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Figuur 42, Oprit verdwijnl de krul bUjft, wlrwar aan wegen vervangen door rotonde

Figuur 45, Roermondspleln
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3.4.3

Locatie museum

De locatie voor het museum in het masterplan is eigenaardig. Gezien de indeling van de clusters lijkt
het logisch om een nieuw museum in het kunstcluster te verwachten. Men heeft er echter voor
gekozen om het museum aan de Nelson Mandelabrug te plaatsen. Voor het museum levert dit een
betere zichtlocatie op, maar het is niet consistent met het clusterconcept.
Wat opvalt in de directe omgeving van het geplande museum is dat de helft van de oprit naar de
Nelson Mandelabrug wordt verwijderd (figuur 42). Deze dient nu als busbaan, in de toekomst zullen
de bussen dan ook via de krul de brug op moeten, de krul blijft gehandhaaft. In plaats van de wirwar
aan wegen zoals die in de huidige situatie bestaat is gekozen voor een oplossing met een rotonde,
die erg groat, zo niet te groat is.
Wat verder opvalt is dat het maaiveld aan de linkerzijde van het geprojecteerde museumgebouw is
opgetild (zie figuur 43). Daardoor is het mogelijk een doorgaande voetgangersverbinding te maken
met het gebied in de krul. De verbinding met het niveau van de brug wordt hierdoor verbeterd. In de
krul warden enkele torens gerealiseerd die wisselend een woon- of een kantoorbestemming krijgen
(figuur 44).
Ten slotte valt te noemen dat het Roermondsplein een onduidelijke ruimte vormt (figuur 45). Er is
een groenstrook voorzien die de doorloop uit de stad naar de kade moet verbeteren maar de grate
schaalsprong tussen de wijk Stadstuinen en het museumgebouw en de brug blijft bestaan. Ook wordt
er geen echt plein gevormt omdat er te weinig pleinwanden zijn en de ruimte wegloopt aan de kant
van het museum en de rotonde .
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Productie

Educatie

Expositie

Figuur 46. De Arnhemse creatoop

MMSA

•
•

•
•

MMKA

FHA

OBA

Domein

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

vu

•
•

Grootschalig vierzalenconcept op een nieuwe plek.
lntegratie in nieuw cultureel complex dat 'landmark' in Arnhem word!.
90% van het podiumkunstaanbod in Arnhem in dit complex .
Logische partners: Gelders Orkest, de gezelschappen Oostpool en lntrodans, FHA en het
Domein.
Grootschalig nieuw museum op nieuwe plek.
Karakter van een 'productiehuis' met als primair product exposities over realisme (huidige
collectie), (inter)nationale actualiteit en specifiek Arnhemse ontwikkelingen op het gebied van
mode, design en beeldende kunst.
Loaische partners: ArtEZ of het Domein .
Vijf- tot zeszalencomplex op nieuwe plek geTntegreerd in 'huis van de beeldcultuur' .
Breed en actueel aanbod van kwaliteitsfilm .
Loaische partners zi inbiivoorbeeld MMKA, ArtEZ en VU .
Nieuw bibliotheekconcept in een nieuw gebouw.
Multimediale 'transferhal' van informatie, kennis en literatuur.
Uitnodigende 'huiskamer' voor iedereen .
Loaische partners zi in biivoorbeeld VU, het Domein en onderwiisinstellinaen .
Sterke kernorganisatie op een zichtbare locatie in het centrum, een educatief knooppunt en
ontmoetingsplek op de lijn tussen amateurkunst en professionele kunst.
Naas! kennisoverdracht word! werk- en oefenruimte voor presentatie en geestelijke en fysieke
ruimte voor discussie en verwondering geboden.
Loaische 1:grtners MSSA, MMKA, FHA, Vl!..l, OBA en onderwij1sinstellingen .
Actieve netwerkorganisatie gericht op optimale verbinding tussen maatschappij en kunst en op
de lijn tussen kunstconsumptie en kunstproductie.
Logische partners: MSSA, MMKA, FHA, OBA, onderwijsinstellingen, maar bijvoorbeeld ook het
sociaal-cultureelwerk.

Figuur 479, wensen van de zes culturele lnstelllngen onderzocht in de nola
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3.5 Nota 'Cultuur in Rijnboog'
In 2004 werd, in opdracht van de gemeente Arnhem, de nota 'Cultuur in Rijnboog' (zie bijlage A,
'Cultuur in Rijnboog') uitgebracht. In deze nota werd onderzocht of en hoe de toekomstverwachtingen en plannen van zes grote culturele instellingen in Arnhem konden worden
gerealiseerd. Dit mede in het kader ven de grootschalige stedenbouwkudige plannen zoals
weergegeven in het Masterplan Rijnboog Arnhem
Volgens de nota laat de Arnhemse creatieve biotoop of 'creatoop' zich beknopt samenvatten in de
volgende functies : productie, educatie, expositie (zie figuur 46). De centrale gedachte achter het
stimuleren van de Arnhemse 'creatoop' is: het ontwikkelen van een keten met experimenteerruimte,
met tijdelijke en/ of permanente podia in de binnenstad en culturele podia in Rijnboog.
De zes instellingen die kansen zien in een gezamenlijk concept voor nieuwe huisvesting zijn:
•

Musis Sacrum/ Schouwburg Arnhem (MSSA)
o

•

Museum voor Moderne Kunst Arnhem (MMKA)
o

•

(Bibliotheek, educatie)

Domein van kunst en cultuu r (Domein)
o

•

Filmhuis, podium

Openbare Bibliotheek Arnhem (OBA)
o

•

Exposities beeldende kunst, podium

Filmhuis Arnhem (FHA)
o

•

Theaterproducties, podium

Stichting voor amateurkunsten, educatie, productie en podium

Volksuniversiteit Arnhem (VU)
o

Universitaire instelling, educatie

Deze instellingen hebben ieder een droombeeld op papier gezet, zoals weergegeven in figuur 47.
Wanneer de zes individuele droombeelden worden gecombineerd, wordt duidelijk dater onderzocht
dient te worden of de instellingen gezamelijk kunnen worden gehuisvest. Dit biedt allerlei voordelen
in functionele zin (ruimte, organisatie, financien) . Het gezamelijke verlangen om meer te betekenen
voor stad en regio en de ambitie om een nieuwe culturele ontmoetingspl.e:k toe te voegen, bieden
een verdere

basis om op zoek te gaan naar scenario's waarin de instellingen (deels) gezamelijk

worden gehuisvest.
In de nota worden vijf varianten voorgesteld voor de huisvesting van de zes instellingen.De conclusie
van de nota geeft aan dat de varianten waarin gezamelijke huisvesting wordt gezocht het meest
wenselijk zijn, zowel gezien vanuit het idee van de Arnhemse 'creatoop' als vanuit de wensen van de
instellingen individueel. Dit wil zeggen dat men hier kiest voor een variant waar,in een grootschalig
stedenibouwkundig icoon wordt gerealiseerd met de zes instellingen als basis en/ of dat een cultureel
kwartier wordt voorzien waarin een veelheid van kleine en middelgrote culturele functies
samenleven in een broeinest van productie, presentatie, educatie en consumptie. Tenslotte geeft
men aan dat gezien de grootschalige stedenbouwkundige opgave van Rijnboog deze opties reeel zijn
en dat commerciele initiatieven, zoals kwalitatief hoogwaardige horeca en detailhandel een
toegevoegde waarde zouden kunnen bieden.
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3.6 Conclusie
Aan de hand van de analyse van Arnhem, de directe omgeving van de locatie, het Masterplan
Rijnboog en de nota 'Cultuur in RiJnboog' zijn een aantal conclusies te trekken.
Op stedelijk niveau valt op dat er een sterke scheiding bestaat tussen noord en zuid . Deze wordt in
fysieke zin gevormd door de Rijn en de hoge aanlandingen van de bruggen. Het weinig gebruikte
cultuurlandschap van meijnderswijk en stadsblokken versterkt dit. Voor dit afstudeerproject
betekent dit dat de verbinding tussen het maaiveld en de brug kan warden verbeterd. Dit biedt
vervolgens perspectief voor een diverser gebruik van meijnderswijk en kan zodoende bijdragen aan
een verbeterde connectie van het noordelijke en zuidelijke deel van de stad.
De in het masterplan voorgestelde jachthaven is een vreemd element in de stad. De kade, als
beeldbepalend element, wordt erdoor onderbroken en de resulterende haven heeft beperkte
gebruiksmogelijkheden. Beter is het de kade aan te wijzen als aanlegplaats voor de pleziervaart en
deze hierop in te richten . De verbinding tussen binnenstad en rivier kan dan warden gevormd door
een minder ingrijpende waterpartij.
De directe omgeving van de .locatie, het Roermondsplein, lijkt in het masterplan niet echt tot een
ruimte te warden gevormd. In dit afstuderen wordt dan oak gestreeft naar een duidelijkere
pleinruimte, vergelijkbaar met de situatie van voor 1945. Hierdoor kan in schaalniveau beter op de
aanliggende woonwijk ' stadtuinen' warden aangesloten .
De nota 'cultuur in Rijnboog' geeft duidel·ijk aan dat samenwerking tussen de culturele instellingen
van de stad realistisch en gewenst is. In dit afstuderen wordt dat dan oak als uitgangspunt gekozen
bij het samenstellen van de programatische en functionele eisen.
De creatieve bedrijfjes aan de Oude Kraan en in de achterliggende wijk zijn niet met name in het
masterplan

of cultuurnota

opgenomen.

Deze

bedrijvigheid

biedt

echter

een

interessant

aanknopingspunt en kan een aanvulling zijn op de 'Arnhemse creatoop'. Huisvesting in combinatie
met de culturele instellingen lijkt dan oak een mogelijkheid.
In het concept en de uitwerking zijn deze punten verwerkt. Het volgende hoofdstuk gaat in op het
concept dat op de locatie is geprojecteerd .
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Woningen/ stedelijke
functies

Figuur 49, Functies

Figuur 48, Begrenzing

Bezoeker

Landelijk

Cursist

Regionaal/ stedelijk

Woningen/ stedelijke
functies

Lokaal

Woningen/ stedelijke ._,.__
functies
Wijk- en
buurtbewone

Figuur 51 , Externe relatles

Figuur 50, Schaalniveau 's

Expositie

Auto
Fiets

Dorne in

Educatie
Voetganger

Woningen/ stedelijke
functies

Woningenl s edelijke
funciies

Productie
Cruiseschepen/
pleziervaart

Figuur 52, lnteme relaties
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4

Concept

De uitgangspunten voor het vormen van een effectieve autarkie, zoals genoemd in hoofdstuk 2 'De
capsulaire samenleving', zijn gecombineerd met de bevindingen in hoofdstuk 3 'Context en locatie'.
Tezamen vormen zij het concept voor een te ontwerpen 'Centrum voor de Kunsten'. Hieronder is
aangegeven hoe deze uitgangspunten en bevindingen in elkaar grijpen.
Ten eerste dient een artificiele grens getrokken te warden. Deze begrenzing wordt gevormd door het
Roemondsplein en de oprit naar de Nelson Mandelabrug, waarbij de aansluiting met brug erg
belangrijk is. De begrenzing van het gehele complex dient herkenbaar te zijn in vormgeving van de
open bare ruimte en gebouwen (zie figuur 48).
Er is voor gekozen om enkele functies genoemd in de nota 'Cultuur in Rijnboog' te combineren .
Daarbij is gezocht naar een goede combinatie en is gekeken of er voor de andere clusters (het
kunstcluster rand de nieuwe haven en het kenniscluster) voldoende functies overbleven. De interne
relaties tusen de functies dienen te warden gevormd door een gemeenschappelijke doel, in dit
project is de centrale bindende factor de culturele kunstzinnige uiting.
Dit heeft ertoe geleid om het Museum voor Moderne Kunst Arnhem (MMKA) te combineren met een
(kunst-)educatieve functie, de stichting Domein. Vervolgens zijn hieraan woonfuncties en stedelijke
functies gekoppeld. Hierbij zijn een aantal van de woningen gericht op het huisvesten van zelfstandig
kunstenaars met een atelierruimte aan huis (zie figuur 49).
De functies zijn mede gekozen op basis van de schaalniveau's waarop zij opereren en relaties hebben
met de buitenwereld. In figuur 50 en 51 wordt dit geillustreerd. Het MMKA functioneert op een hoog
schaalniveau, de uitstraling van het nieuwe museum dient landelijk te zijn. De externe relaties
warden gevormd door de bezoeker enerzijds en de mogelijkheid om rondreizende exposities plaats
te bieden anderzijds. De Stichting Domein functioneert op een regionaal en stedelijk niveau, de
bezoekers zullen voornamelijk uit Arnhem zelf afkomstig zijn. De woonfuncties en stedelijke functies
tenslotte functioneren op het niveau van de wijk en de buurt.
Aansluitend op de nota 'Cultuur in Rijnboog' dienen functies te warden geprojecteerd met de aard
van expositie, productie en educatie van culturele kunstzinnige uitingen. Door een mix van MMKA,
Domein en atelierwoningen plus enkele stedelijke functies zijn de drie componenten gewaarborgd
(figuur 52) . Hiermee warden oak de interne relaties verder gevormd. In het museum is plaats voor
expositie, dit kan op meerdere schaalniveau's, oak een overzichtstentoonstelling van stichting
Domein kan in het museum warden ondergebracht. De stichting Domein heeft een educatieve
functie maar er wordt oak geproduceerd. De atelierwoningen en atelierruimtes tenslotte zijn
productieomgevingen.
Door de onmiddelijke nabijheid van de Nelson Mandelabrug is het onvermijdelijk dat de
verschillende transportstromen die hier warden gebundeld, moeten warden ondervangen en
afgewikkeld. De transportstromen dienen zich te verweven met de tussenruimte tussen de
verschililende functies (figuur 53) . Door parkeermogelijkheden te bieden voor de auto en fiets en
deze publiek toegankelijk te maken, wordt de mogelijkheid geopend om in het gebied te komen
zonder er direct een bestemming te hebben.
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Uitgaansgebied

Stationzone

Kenniscluster

Geen haven maar "blauwe loper", waterpartij
Gebied gericht op de "gegoede" recreant
Kade wordt gebruikt als haven
Figuur 54, Wijzigmgen masterplan (cluster)s
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5

Uitwerking

In dit hoofdstuk komt de uitwerking van het Centrum voor de Kunst aan de orde . Eerst warden de
stedenbouwkundige

ingrepen

toegelicht.

Hierbij warden

aanpassingen van

het bestaande

masterplan weergegeven en de praktische invulling hiervan op de locatie. Vervolgens wordt de
nadere uitwerking van een museumgebouw voor het MMKA, een deel van het Centrum voor de
Kunst, besproken.

5.1 Stedenbouwkundige uitwerking
5.1.1

Aanpassing masterplan

Hoewel het masterplan een prima aanzet biedt tot de ontwikkeling van het gebied 'Rijnboog' en
omgeving, zijn er in hoofdstuk 4 enkele kritiekpunten geformuleerd. Dit heeft geleid tot de
aanpassing van het masterplan op die punten (zie figuur 54).

5.1.1.1

Clu ters

De indeling in clusters zoals in het masterplan wordt aangegeven is in beginsel goed. Wat vreemd is,
is dat het museum buiten het kunstcluster wordt geplaatst. Hier wordt dan oak een wijziging in de
opbouw van de clusters voorgesteld, dat wil zeggen, er wordt voorgesteld om een cluster toe te
voegen en om het kunstcluster (havenkwartier) anders in te vullen. Het nieuwe cluster wordt
gevormd door het Centrum voor de Kunsten en de Openbare Bibliotheek. Er ontstaat zo een nieuw
verband dat gezien kan warden als een 'cultuurcluster'. Dit cluster is voornamelijk gericht op
kennisoverdracht, kunstproductie en expositie. Door het inpassen van stichting Domein en het
MMKA en het toevoegen van ateliers en woningen kan het gaan fungeren als een 'broeinest' voor
kunst in Arnhem. Door toevoeging van enkele stedei'ijke functies zoals winkelruimte etc. kunnen
verbanden warden aangegaan met de omliggende woonwijken. Het kunstcluster kan in hoofdlijnen
het programma volgen zoals in het masterplan wordt voorgesteld. Hier kunnen enkele van de
cultuurinstellingen, de schouwburg Arnhem, Musis Sacrum en het Filhuis Arnhem, een plaats vinden .
Dit programma kan verder warden aangevuld door galleries en horeca. Verder is er ruimte voor
woningbouw zoals oak in het masterplan wordt voorgesteld. Het gebied wordt zo gericht op de
ietwat 'gegoede' bezoeker. Dit sluit aan op het winkelgebied van de binnenstad.

S.1.1.2

Haven en kade

Een vreemd element in het masterplan is de haven. Het argument om de binnenstad met de rivier te
verbinden is valide. De wijze waarop dit vervolgens is uitgewerkt is op zijn minst twijfelachtig te
noemen . Het is beter om de haven niet uit te voeren en te vervangen door een 'blauwe loper', een
ondiepere waterpartij waaromheen het kunstcluster wordt gevormd. Deze blauwe loper kan
aanzienlijk goedkoper warden gerealiseerd en vormt evengoed de verbinding tussen binnenstad en
Rijn. De kade hoeft niet onderbroken te warden en kan dienen als 'jachthaven' als deze daa.rop
wordt ingericht. De kade wordt zo als beeldbepalend element versterkt en krijgt meer betekenis.

5.1.1.3

Creatieve bedrijfie

De creatieve bedrijfjes in de wijk Coehoorn zijn in het huidige masterplan niet opgenomen. Het is op
zijn plaats om aan deze bedrijvigheid ruimte te bieden in het cultuurcluster. De combinatie van deze
bedrijfjes met het MMKA, stichting Domein en woningen- ateliers kan zorgen voor een creatieve
biotoop waarbij uitwisseling tussen de verschillende functies mogelijk wordt. Dit programma wordt
hieronder verder toegelicht.
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Figuur 55, Functles In complex
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5.1.2

5.1.2.1

Programma

Museum Moderne Kunst Arnhem

Het Museum voor Moderne Kunst Arnhem (MMIKA) is
een instelling met een brede vaste collectie.

Deze

bestaat uit een groot aantal werken van voornamelijk
Nederlandse magisch realisten en hun tijdgenoten.
Voorts heeft men veel sculpturen en een grote collectie

mmkA
••um voor

odern• turiet arnhem

prenten. Op de huidige locatie van het museum heeft men de beschikking over een beeldentuin met
uitzicht over de stad, de Rijn en de uiterwaarden. Opvallend is dat de prentencollectie nauwelijks
wordt getoont, belangrijkste reden hiervoor is ruimtegebrek. Het aankoopbeleid is gericht op vooral
Nederlandse kunstenaars met maatschappelijk engagement. Per jaar warden er zo'n twaalf
bijzondere tentoonstellingen rond een thema georganiseerd. Hierbij heeft het publiek, in de vorm
van een publiekscommissie, zijn eigen inbreng. Het museum verzorgt educatieve bezoeken voor
basisscholen en middelbare scholen.
In de wens voor een nieuw onderkomen voor het museum komt naar voren dat men behoefte heeft
aan faciliteiten voor het onderbrengen van de eigen, vaste, collectie. Hierbij dient plaats geboden te
warden aan de collectie schilderijen van de magisch realisten en de beelden uit de beeldentuin. Ook
zou de grote collectie prenten op een goede manier getoont moeten kunnen warden. Daarnaast
heeft men de wens om ook rondreizende exposities plaatst te kunnen bieden (kunsthalfunctie). Men
zou zich graag profileren als een productiehuis en ook zou men de educatieve functies verder willen
versterken. Een combinatie met stichting Domein wordt dan ook als een reele mogelijkheid gezien.

5.1.2.2 Stichting Domein
De Stichting Domein verzorgt educatie op het gebied van
beeldende kunst, muziek en dans. Het aanbod aan
cursussen bestaat onder andere uit workshops theater,
dans, beeldende kunst en muziek. De stichting ondersteunt de ontwikkeling van breedtekunst in de
regio Arnhem en verzorgt daarnaast voorbereidingscursussen voor de kunstvakopleidingen.
In een nieuw onderkomen zouden faciliteiten voor de workshops moeten warden opgenomen in de
vorm van grote ateliers. Voor de muziekafdeling is het van belang om te kunnen beschikken over
goede oefenruimtes. Daarnaast heeft men graag de ruimte voor het organiseren van eigen exposities
en uitvoeringen. Tenslotte zou men graag de mogelijkheid hebben om ateliers te kunnen verhuren of
beschikbaar te stellen voor vrij werken.

5.1 .2.3

Woningen en stedelijke fimcties

Om het programma te completeren warden een aantal woonfuncties gerealiseerd. Het gaat hierbij
om atelierwoningen en appartementen van verschillende afmetingen. De lbewoners van de
appartementen dienen de mogelijkheid te hebben om appart een atelier bij te huren. Deze ateliers
zijn echter ook beschikbaar voor niet· bewoners.
In het complex warden een aantal stedeHjke functies opgenomen. Deze bestaan uit voorzieningen
die bedoeld zijn voor de bewoners en bezoekers van het complex en uit voorzieningen voor de
buurt/ wijk. Hierbij warden horeca en winkels en voorzieningen zoals een copyshop, ecosupermarkt
etc. aan het plan toegevoegd.
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Figuur 56, Voetgangersroute Noord-Zuid via meander en via 'shortcut'

Flguur 57, Entree stadszijde

Flguur 59, Vanaf brug
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Figuur 58, Via meanderende route
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5.1.3
5.1.3.1

Routing en openbar ruimte
Voetgangers

In het plan zijn twee hoofdroutes voorzien voor voetgangers. De in noord-zuid richting lopende route
vormt de belangrijkste verbinding tussen het maaiveld en de brug. Ze verbindt de binnenstad met de
brug en loopt meanderend en langzaam stijgend door het complex (zie figuur 56, blauwe pijlen).
Langs deze meanderde route bevinden zich de workshopruimtes van de stichting Domei·n, deze
ruimtes worden vanaf de route ontsloten. Het is mogelijk om een 'shortcut' te nemen en de meander
over te slaan, er kan dan gebruik worden gemaakt van een trap (zie afbeelding 56, rode pijlen) . De
tweede hoofdroute loopt in oost-west richting en verbind de kade en de wijk 'stadstuinen' met het
complex en het gebied in de krul (zie figuur 60). Vanaf deze route wordt ook aangesloten op de
noord-zuid route. Alie voetgangersroutes worden gekenmerkt door het gebruikte materiaal voor de
ondergrond. Hier is Tire veneer toegepast, een hoogwaardige vloerbedekking van gerecyclede
autobanden. Dit materiaal kan zowel binnen en buiten gebruikt worden.

Flguur 60, Voetgangersroute Oost-West en 'shortcut' over Roermondsplein

Ftguur 61 , Vanaf kade

Flguur 62. Entreepleln MMKA

Figuur 63 Entreepleln MMKA
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Figuur 64, Fietsersroute en fietsenstalllng

Figuur 65, Fietspad

so

Flguur 66, Fietspad vanaf brug
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5.1.3.2 Fietsve,.keer
Voor het fietsverkeer is het mogelijk om gebruik te maken van de meanderende noord-zuid route.
Om echter het dagelijkse woon-werkverkeer te faciliteren is een 'shortcut' opgenomen waarmee
men rechtstreeks door het complex wordt geleid (zie figuur 64, blauwe pijlen). Hierbij daalt men af
van het niveau van de brug naar het maaiveld door middel van roltrappen. Deze methode wordt oak
in Rotterdam toegepast bij de MaastunneL Langs de doorgaande route bevinden zich atelierruimtes
en een bewaakte fietsenstalling. Deze fietsenstalling is toegankelijk voor iedereen en daarmee wordt
de mogelijkheid geboden om hier 'over te stappen', oak als men het complex niet als bestemming
heeft.
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Ftguur 67, Autoroute en parkeerqarage

Figuur 68, Op de krul

Flguur 70, Parkeergarage
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Figuur 69, Vanaf brug
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5.1.3.3 Autoverkeer
Het autoverkeer wordt, zoals voorgesteld in het masterplan, afgewikkeld via krul en aansluitend de
rotonde (zie figuur 67). De omvang van de rotonde is beperkt ten opzichte van het masterplan. Er
wordt zo meer ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van de ruimte op het Roermondsplein en in het
complex. Er is in een parkeergarage voorzien die bereikbaar is vanaf de krul en vanaf de rotonde.
Deze parkeergelegeheid is toegankelijk voor iedereen. De automobilist met een andere bestemming
dan het complex wordt zo in het systeem gebracht.
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Figuur 71. Entreepleln stadzljde

Flguur 72, Roermondsplein

Figuur 73. Entreeplein museum
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5.1.3.4 Roermondsplein
In het complex zijn verschillende pleinen te vinden, enkele zijn hier toegelicht (zie figuur 74). Het
Roermondsplein is een woonplein geworden waaraan de atelierwoningen liggen (zie figuur 72). Ten
behoeve van de voetganger is een doorsteek gemaakt in de noordwesthoek van het plein. Voor
bewoners is het mogelijk te parkeren op het plein.

5.1.3.5

Et1treepleirl museum
Het entreeplein ligt onder het museum en de de brug (zie figuur 73). Aan dit plein liggen een
horecagelegenheid en de oefenruimtes voor stichting Domein, de hoofdentree van stichting Domein

en de entree van het museum.

5.1.4

Waterfront

In het masterplan warden torens naast de brug geplaatst die bij het binenrijden van de stad een
'poortfunctie' zouden vervullen. 1ln dit project wordt voorgesteld om het museum als groats gebaar
over de brug te positioneren en zo de poortfunctie te versterken .De daktuin van het museum sluit
aan op de groene achtergrond van de stuwwal (zie figuur 75).

Figuur 74, pleinruimtes

Aguur 75, Waterlront
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MMKA

Oppervlakte

%

Circulatie

100,00
300,00
2300,00
300,00
100,00
350,00
200,00
250,00
100,00
400,00
50,00
400,00
600,00

1,79
5,36
41,07
5,36
1,79
6,25
3,57
4,46
3,46
7,14
0,89
7,14
10,71

Totaal

5450,00

100,00

Entree/ garderobe
foyer
Tentoonstellingsruimten
Kantoren/ vergaderruimte
Bibliotheek
Informatievoorziening/ educatie
Auditorium
Cafe
Shop
Depot/ overslag
Sanitair
Instal latieru imte

Buitenruimte
F guur 76, Programma van elsen MMKA
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5.2

De Juitwerking Museum MMKA

Het deel van het complex dat bestemd is voor het Museum voor Moderne Kunst Arnhem is verder
uitgewerkt op gebouwniveau. Het betreft het deel dat over de brug is gepositioneerd. Het museum,
dat te zien is als een semi-openbaar gebouw, vormt binnen het complex zijn eigen capsule. Het is
echter een bijzondere capsule, het kan gezien worden als een heterotopie. Deze heterotopie
weerspiegelt de kunstproductie en educatie in het overige deel van het complex en maakt deze
toegankelijk voor de bezoeker die er zichzelf weerspiegeld ziet in zijn beleving van de
tentoongestelde kunstwerken. Het museum staat buiten de werkeHjke tijd en plaats door de
verzameling van werelden die zich in de kunstwerken schuilhouden. De beleving van deze werelden
is voor elke bezoeker uniek en maakt dat een museumbezoe'k vaak als een stap 'buiten de wereld'
wordt ervaren. Het vormgeven van deze heterotopie begint met het vormen van een programma
binnen een huls, een huid, waardoor de capsule wordt gevormd. Het museum is ontworpen als een
lange route van entree tot daktuin en sluit door het materiaalgebruik en de daktuin aan op de
openbare ruimte. De openbare ruimte die zich tussen de capsules van het complex slingert, is hier
opgenomen in de capsule. In dit hoofdstuk wordt het ontwerp nader toegelicht.

5.2.1

Programma

In het programma voor het museum is rekening gehouden met de wens om naast expositie ook een
educatieve functie te vervullen (zie figuur 76). Hiervoor is ruimte opgenomen voor een bibliotheek
met studieruimte. Uiteraard vormen de expositiezalen de hoofdmoot van het programma, hierbij is
een deel van de zalen bestem voor de vaste collectie, een deel kan plaats bieden aan tijdelijke
exposities. Ter ondersteuning van de museumfunctie zijn ruimtes opgenomen voor kantoren, opslag,
overslag en ,personeelsruimte. Het auditoruim dient zo ingepast te worden dat ook de stichting
Domein hiervan gebruik kan maken.
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Figuur n , Constructie • huld • vloeren • binnenwanden

Flguut 78, Materlaal gevelbekledlng : Alucobond Sunset 910
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5.2.2

Constructie

De constructie kan warden gezien als een stijve balk/ vakwerk op twee ondersteuningen. Daarop de
dakopbouw eronder de kleine theaterzaal. De afbeelding (figuur 77) hiernaast geeft het
constructieprincipe weer. De liftkokers vormen twee stijve kernen.

5.2.3

Gevel

De huid van het gebouw wordt bekleed met Alucobond (zie figuur 78). De specifieke afwerking die
hiervoor gekozen is heeft de speciale eigenschap dat de kleur verandert bij een veranderde kijkhoek
of lichtinval. Door de hoeken in het gebouw en de beweging om het gebouw heen en de verandering
van het licht veranderd ook de kleur van het gebouw van paars/blauw tot goud/groen. Oe gevel
heeft een gelaagde opbouw waarbij de structuren en patronen van de gevelbekleding, het glas en de
constructie onafhankelijk van elkaar zijin gepositioneerd.
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Flguur 79, Trap naar grote zaal

Figuur 80. Trap naar grote zaal

Figuur 81 , Grote zaal
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5.2.4

Int ri ur

5.2.4.1

Materialiseri11g
In het interieur is gekozen voor een sobere, duidelijk materialise ring. Alie
binnenwanden, oak de binnenzijde van de huid, zijn afgewekt met een

stuclaag. Deze is gebroken wit en vormt een neutrale achtergrond voor
de te exposeren stukken. De vloeren warden alien voorzien van Tire
veneer (zie figuur 82) zodat visueel aangesloten wordt op de
voetgangersroutes in het complex.

5.2.4.2

Entree

De entree van het museum betreed men via het plein onder het gebouw.
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Figuur 82, Tire veneer

Aan dit plein ligt de ingang van stichting Domein en de oefenruimtes. Het
museum betreedt men via de trap of de panoramalift. Vervolgens
bevindt men zich bij de kaartverkoop en museumshop. Via het vervolg
van de trap of de panorama lift kan men naar de grate zaal.

5.2.4.3

Grote zaa/

De grate zaal is de grootste ruimte van het museum (zie figuur 81, 86). Het bestaat uit verschillende
'terrassen' en men heeft uitzicht op de brug, rivier en uiterwaarden aan de zuidkant en op het
complexz en de stad aan de noordzijde. Door het grate atrium ontstaat een lichte ruimte met een
centrale ligging in het museumgebouw. De bandramen aan weerszijden geven een panoramisch
beeld van de stad aan de noordzijde en de Rijn en uiterwaarden aan de zuidzijde.

5.2.4..4

Bibliotheek

De bibliotheek is een bijzondere ruimte (figuur 84, 85). De vloer- en wandbekleding wijkt hier af van
de rest van museum. Door gebruik te maken van vloerbedekking en stoffen wandpanelen wordt het
geluid gedempt en ontstaat een capsule binnen het gebouw. De bibliotheek kan gebruikt warden
door de stichting Domein en het museum als studieruimte.

5.2.4.5 Prentenkabinette11
Voor de grate collectie prenten is een deel van het museum geschikt gemaakt door te voorzien in
kleine ruimtes die afzonderlijk afsluitbaar zijn. Deze kleine ruimtes zijn bij elkaar geplaatst en vormen
een labyrinth-achtig geheel. De openingen in deze ruimtes zijn voorzien van spiegelend glas om wat
meer ruimtelijkheid te verkrijgen zonder dat wordt afgeleid van de tentoongestelde prenten.

5.2.4.6 Overige zalen
De overige zalen zijn zo georganiseerd dat zij kunnen warden opgenomen in de totale route door het
gebouw en als apparte zalen kunnen warden gebruikt. In hoofdstuk 5.2.5 warden de gebruiksmogelijkheden getoont. In alle zalen zijn de vloeren voorzien van Tire veneer en zijn de wanden
afgewerkt met een stuclaag.

5.2.4. 7 Dakopbouw
In de dakopbouw is ruimte voor expositie maar er is oak voorzien in een kleine lunchbar/ theebar
met uitzicht over de rivier. Deze bar ligt op het einde van de route door het museum. Vanuit de
dakopbouw komt men in de daktuin.
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Figuur 83, Zaal 1 achter bibllotheek

Figuur 84, blbliotheek

Flguur 85, B1bllo1heek
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5.2.4.8 Daktuin
De daktuin biedt plaats aan de beelden uit de huidige beel'dentuin. Vanaf het dak heeft men uitzicht
over de Rijn en de uiterwaarden aan de zuidzijde en de stad aan de noordzijde. De beplanting van het
dak bestaat uit sedumgewassen, kleine struiken en planten en enkele grotere bomen op plaatsen
waar dit mogelijk is. Tussen de beplanting l<unnen de beelden warden geplaatst. De bezoeker kan het
dak rondwandelen en uiteindelijk terugkeren in de dakopbouw om vervolgens met de panoramallift
naar beneden te gaan.
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Flguur 86 Grote zaal

Flguur 87, Trap naar zaal 3

Ftguur 88, Zaal 3
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Figuur 89. Zaal 2

Figuur 90. Zaal 4

Flguur 91 . Zaal 4
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Flguur 92, Zaal 4

Figuur 93, Zaal 5 en 6

Flguur 94, Zaal 5
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Figuur 95, Zaal 6

Figuur 96, Zaal 6

Flguur 97, Zaal 7, lunchroom
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Flguur 98, Daktulnl beeldentuln

Flguur 99, Daktuln/ beeldentuln
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Flguur 100, Een route

Flguur 101 , Twee routes
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Figuur 102, Lossa zalen
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5.2.5

Routing en g bruiksopties

In principe kan het gehele gebouw warden gezien als een doorlopende route die begint op het
entreeplein en eindigt in de daktuin . Vervolgens kan met de panoramalift terug afdalen naar het
niveau van het entreeplein. Bij het ontwerp van het museum is in bijzonder rekening gehouden met
een flexibel ruimtegebruik. In dit geval wil dat zeggen dat het mogelijk is om verschillende routes
door het gebouw te maken door het openen of sluiten van grate schuifdeuren. Oak kunnen zo een
aantal van de zalen afzonderlijk warden opengesteld . Dit is nodig om de mogelijkheid te bieden om
naast de vaste collectie oak t ijdelijke, appart toegankeljjke tentoonstellingen te huisvesten
(kunsthalfunctie). In de afbeeldingen hiernaast zijn enkele van de gebruiksopties weergegeven. In
figuur 100 is de mogelijkheid weergegeven om alle zalen in een route op te nemen . Figuur 101 geeft
de optie weer om twee apparte routes te maken en in figuur 102 zijn de zalen zoveel mogelijk apart
toegankelijk. Naast deze opties zijn nag andere combinaties mogelijk, deze zijn niet weergegeven.
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6

Nawoord

In dit afstudeerwerk is onderzocht of met behulp van het begrip 'autarkie'een micronetwerk kan
warden gevormd waarin de openbare ruimte, de tussenruimte, nieuwe betekenis krijgt en de
negatieve effecten van de capsularisering warden bestreden.
Het begrip 'autarkie' bood voldoende aangrijpingspunten om een programma en een ontwerp mee
te realiseren. De utopische gedachte van de autarkie diende wel te warden omgezet naar een
practische en op de locatie gerichte vorm . In dit project is dit gedaan door de autarkie op te laden
met een programma dat draait om kunstbeleving. Van belang is dat de practische autarkie interne en
externe verbindigen heeft. De interne verbindingen zijn nodig om een gemeenschap, een
'binnenwereld' te kunnen vormen waarvan de gebruikers de ruimte aangrijpen en betekenis geven.
De exterene relaties zijn nodig om de autarkie levensvatbaar te maken en te verbinden met de
'buitenwereld'. De zo gevormde binnenwereld kan als een creatief broeinest gaan fungeren in de
stad Arnhem, terwijl de capsularisering onder vuur komt te liggen als de toevallige passant of
stadsbezoeker zich in de autarkie begeeft .
Het museum fungeert binnen de autarkie als een heterotopie, het verzameld niet allen kunstwerken
maar oak de mensen die deze beleven. De openbare ruimte is in het museum in fysieke en
programmatische zin doorgetrokken door de materialisering en de invulling van het programma .
Door het gebruik van {een deel van) het museum mogelijk te maken voor de stichting Domein
warden interne relaties versterkt.
Het uiteindelijke ontwerp van het Centrum voor de Kunsten en het bijbehorend museum overbrugt
zo in fysieke zin de afstand tussen de stad, het maaiveld en de ruimte van de brug. Daarnaast wordt
kunstproductie, educatie en expositie mogelijk gemaakt op verschillende niveau's en vormt het
complex als broeinest een overbrugging tussen de amateur- en beroepskunstenaar en tussen de
kunstenaar en het publiek.
Robbert Ploegmakers

73

R.F.C. P/oegmakers

74

Een brug dichtbij

Literatuur en bronnen
•

Lieven de CAUTER, De opkomst van de mobiliteitsmaatschappij, van utopia naar heterotopia,
artikel in de archis, februari 2000

•

Kishio KUROKAWA, Capsule Declaration (1969), ned. vert. In H. Heijnen, Dat is Architectuur, 010,
Rotterdam 2001

•

Michael SORKIN, Variations on a theme park, Hill and Wang, New York, 1992; ed. vert. In
H.Heijnen, Dat is Architectuur, 010, Rotterdam 2001

•

Michel FOUCAULT, Des espaces autres (1967), ned. vert. In H. Heijnen, Dat is Architectuur, 010,
Rotterdam 2001

•

Guy DEBORD, Society of a spectacle, vertaling Black & Red, 1970

•

Lieven De Cauter, De capsulaire beschaving, Over de stad in het tijdperk van de angst, NAi
Uitgevers, Rotterdam, 2004.

Bijlagen
Situatietekeningen
Plattegronden
Aanzichten
Doorsnedes
Details
Foto's maquette

75

