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Lokale context, het doel en opzet van het project.

De gemeente Arnhem wil nog meer doelgericht in de wijken gaan werken met het programma 
‘van wijken weten’.
Het van wijken weten heeft een dubbele betekenis. Enerzijds betekent het kennis hebben over 
een buurt anderszijds betekent het, terugtreden of ruimte bieden aan anderen. 
Samenvattend komt het erop neer dat teams van ambtenaren een wijk onder hun hoede nemen 
en in die wijken op zoek gaan naar initiatief dat in die buurt leeft, te toetsen of hiervoor breed 
draagvlak is en kijken hoe de gemeente dit kan faciliteren of zelfs meer verantwoordelijkheid in 
de buurt zelf kan neerleggen. 
(Uitgebreide informatie hierover is te vinden op: www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/Wijken )
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fig. 1.1 Kaart van Arnhem met in rood tinten de buurten van de wijk het Spijkerkwartier

Voor het Spijkerkwartier komt dit programma op het juiste moment.
Het Spijkerkwartier is door haar roemruchte geschiedenis gezegend met veel creatieve en 
initiatiefrijke  bewoners en ondernemers die zich ook graag voor de wijk inzetten. Om al deze 
buurtinitiatieven in goede banen te leiden heeft het bewonersplatform in 2015 een werkgroep 
openbare ruimte in het leven geroepen met de vraag een visiedocument te maken waarin 
uiteenlopende doelstellingen voor de wijk op een rij gezet zijn. 
In het visiedocument zijn doelen omschreven die verder gaan dan de gemeentelijke doelen. Daar 
waar gemeentelijk doelen voldoen met een sluitend kosten-baten vergelijk wil het wijkplatform 
met het visiedocument toekomstplannen aanjagen die meerwaarde bevatten. Die meerwaarde 
bestaat uit tal van mogelijkheden om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen, locale en 
regionale economie te verbinden en een wisselwerking
tussen ondernemers en bewoners te initiëren. Daarnaast is er een wereld van verschil te maken 
op gebied van klimaatbestendigheid en energie neutraliteit als de inzet van bewoners betrokken 
wordt in plannen. Het recept voor de juiste synergie tussen fysieke en sociaal-economische 
programmering in een wijk kan het beste vanuit die gebruikers zelf bedacht worden. En zo 
geschiedde; de recepten staan nu in het visieplan opgesomd.
Op de website www.mijnspijkerkwartier.nl is de veelzijdigheid van de wijk te bewonderen. 
Het visieplan is hier te vinden maar ook rechtstreeks op https://issuu.com/worspijkerkwartier/
docs/2016-02-22-visiedocument-definitief?e=23724455/33624763 
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Het doel
Een aantal doelstellingen uit het visieplan dat in februari 2016 aan de buurt gepresenteerd is, 
worden nu door de werkgroepen die er betrekking op hebben uitgevoerd. Een aantal bewoners 
heeft de schouders gezet onder het realiseren van twee pilotprojecten. Dit zijn locaties waarin 
we in beperkte omvang de gestelde ambities willen realiseren. De gemeente Arnhem heeft in het 
Spijkerkwartier een inhaalprogramma voor achterstallig onderhoud ingepland. Maar dit gaat niet 
ver genoeg. De inrichting van de openbare ruimte zal ook op de volgende facetten integraal up to 
date gebracht moeten worden;
- waterbeheersing
- klimaatbeheersing 
- onderhoud in combinatie met bewonersparticipatie
- wijkeconomie in combinatie bewonersparticipatie
- synergie tussen functie en identiteit
- grenzeloze stadsecologie waarin openbare ruimte en private ruimte
samenwerken. (bij de toelichting op de specifieke opgaven meer hierover)

Doel van dit project is om met behulp van de twee pilotlocaties deze facetten uit het visieplan te 
implementeren in het (her)ontwerp van de openbare ruimte en zo tot een bewezen meerwaarde 
te komen van deze openbare ruimte voor zowel het spijkerkwartier en haar bewoners als voor de 
stad. Deze pilotprojecten kunnen vervolgens als voorbeeld dienen voor nieuwe ontwikkelingen in 
Arnhem. 

Het is daarbij juist zaak om deze facetten integraal te benaderen. Voorbeeld: Een 
buurtgroenbedrijf zou het onderhoud van iets kleins zoals boomspiegels op zich kunnen nemen 
met  monitoring van buurtbewoners. De kwaliteit en continuïteit is door en voor de bewoners 
beter geborgd. De betrokkenheid van gebruikers van de wijk bij het ontwerp is een stimulans 
om de beoogde kwaliteit in stand te houden. De wijk wordt aantrekkelijker hetgeen nieuwe 
ondernemers en bewoners aantrekt.

fig. 1.2 Voorbeeld van een pilotproject loxatie en schetsen van een buurtbewoner
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Opzet van het project:
De wijk heeft sinds opheffing van de prostitutie in 2004 nog geen wezenlijke verandering 
ondergaan in de openbare ruimte. Veel inrichting die daarmee samenhing is nog steeds 
aanwezig zoals bijvoorbeeld paaltjes tegen wildparkeren, afsluitingen van straten, afbakeningen 
van fietsstroken, afgesloten pleinen en speelplekken, enzovoort enzovoort. De gemeente gaat 
nu eindelijk het langbeloofde programma voor achterstallig onderhoud uitvoeren (het ‘Buiten 
Gewoon Beter’ programma) dat vertraagd is door de bezuinigingen tijdens de crisis. Er is nu 
ook nieuw beleid  ( ‘van Wijken Weten’ ) dat het mandaat meer bij de wijk legt als deze zelf een 
mening heeft over het te voeren beleid en ontwerp. Het Spijkerkwartier wil dat initiatief graag 
naar zich toetrekken.

Daarvoor hebben we in het visieplan voor de korte termijn het doel geformuleerd om in ieder 
geval op één locatie van beperkte omvang te laten zien hoe een samenhangend ontwerp van 
openbare ruimte en private ruimte er uitziet. Een locatie ter inspiratie én evaluatie voor de rest 
van de wijk. Uiteindelijk zijn dit twee locaties geworden als gevolg van overleg en discussie met 
wijkbewoners. Eén locatie betreft het klassieke deel van de wijk met 19e eeuwse bebouwing. 
De andere locatie betreft een stadvernieuwingslocatie uit de jaren ‘80 waar het aandeel 
huurwoningen groot is (en niet uitblinkt in architectonische kwaliteit).

Bewoners rond deze locaties hebben zelf de handschoen opgepakt. Zij gaan een integraal 
ontwerp voor twee pilotlocaties maken. Voor begeleiding en ondersteuning van dit ontwerp 
willen we een externe landschapsarchitect inschakelen. Ondanks de grote betrokkenheid en de 
aanwezigheid van expertise (in de werkgroep openbare ruimte) willen we deze belangrijke taak 
juist extern plaatsen om twee redenen;
- de onbevooroordeelde blik van de buitenstaander op de wijk
- ter voorkoming van iedere ogenschijnlijke vorm van belangenverstrengeling
en last but not least
- Dit lab vergt een onbevangen ontwerper met onderzoekende houding.
De buitenruimte ontwerper moet een ‘nieuwe’ rol ontwikkelen. Als de nieuwe rol van burgers 
ertoe leidt dat ze zelf hun buitenruimte mogen inrichten, wat heeft de ontwerper dan nog voor 
een rol? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze beweging niet leidt tot een lappendeken van 
projecten die geen ruimtelijke/esthetische/functionele relatie meer met elkaar aangaan. En welke 
professionele kennis ontbreekt er? Welke ingrepen dienen er toch altijd geregisseerd te worden?

In eerste instantie zal er een ontwerp voor de pilotlocaties moeten komen. In tweede instantie 
verschaft dit ontwerp ons handvatten om op zoek te gaan naar financiële middelen om 
(onderdelen van) het plan te realiseren. Dit kan uit gemeentelijke of provinciale bron zijn maar 
we zien ook mogelijkheden om als wijk inkomsten te genereren. Zo is er een nieuwe parkeerplan 
geschreven door de wijk waarin meer betaald parkeren gecreërd wordt. Dit plan is aan de 
gemeente gepresenteerd met het voorstel om zelf over een deel deze meeropbrengsten te kunnen 
beschikken. Dit zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden om een ‘eigen’ fietsen-nietje voor de 
wijk te ontwikkelen.

fig. 1.3 Parkeerpaaltjes uit de prostitietijd fig. 1.4 Fietsobstakels
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Toelichting op de specifieke opgaven waarop het lab zich zal richten.

Bij de doelstelling zijn onderstaande opgaven al kort geformuleerd. Het is de bedoeling dat 
middels bewonersparticipatie een ontwerp tot stand komt dat hier integraal antwoord op geeft.

waterberheersing: 
De wijk heeft door haar lage ligging en de enorme hoogteverschillen in de stad enorm te leiden 
onder piekregenbuien. Naast maatregelen op stadsniveau om regenwaterretentie te realiseren 
zullen in het Spijkerkwartier aanvullende maatregelen ontworpen moeten worden om regenwater 
te bufferen én op te vangen. Omdat slechts 5% van de ruimte openbaar is kan de gemeente dit 
niet alleen. Bewoners en andere gebruikers moeten hier dus bij betrokken worden.

klimaatbeheersing:
De gemeente Arnhem heeft een hitte-attentie kaart van de stad gemaakt waarop risicovolle 
hittestress gebieden ingekleurd staan. Met name het centrum is hier uiteraard donkerrood 
gekleurd maar ook het Spijkerkwartier kent een aantal hotspots. 
Met name de dichtst bebouwde buurten behoren hiertoe. Ook hier zullen bewoners en vastgoed 
eigenaren uit de wijk hun verantwoordelijkheid moeten nemen om maatregelen toe te voegen aan 
hun warmte acumulerende steengoed omdat het probleem niet alleen in de beperkte openbare 
ruimte opgelost kan worden.

onderhoud in combinatie met bewonersparticipatie
Op dit moment wordt onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente openbaar aanbesteed 
met als gevolg dat aannemers van ver komen. Zodra enigszins een werkrelatie met de wijk 
opgebouwd is, loopt de contractperiode al weer af waarna de geschiedenis zich herhaalt. Dit 
kan in de ogen van een aantal wijkbewoners beter. Een deel van het onderhoud in de wijk kan 
ook door wijkbewoners zelf gedaan worden, eventueel onder de hoede van de gecontracteerde 
aannemers. Ook in het Spijkerkwartier wonen werkzoekenden waaronder velen die baat kunnen 
hebben bij een werkervaringsproject. Daarvoor is het buurtgroenbedrijf opgericht. Het zou mooi 
zijn als kleinschalig onderhoud voor en door wijkbewoners verricht kan worden. De inrichting 
van de openbare ruimte zou dan zodanig moeten zijn dat hierin duidelijk gekaderde beheertaken 
zitten. In het voorbeeld van  onderhoud van boomspiegels moet begroeiïng gesnoeid moet 
worden, afval opgeruimd en regenwaterafvoer gegarandeerd.

fig. 1.5 Wateroverlast in het Spijkerkwartier fig. 1.6 Hittekaart van het Spijkerkwartier
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wijkeconomie in combinatie met bewonersparticipatie
De diversiteit van de wijk uit zich niet alleen in de bewoners maar ook in ondernemers. De wijk 
kent zowel grote bedrijven als kleine mkb’ers. De wijkeconomie drijft ook op deze veelzijdigheid. 
Velen werken in de wijk en wonen elders. Zij runnen bedrijfjes met een groot afzetgebied 
tot ver in de regio en zelfs over de oostelijke landsgrens. Deze bedrijvigheid trekt ook veel 
ondernemende bewoners aan waaronder veel zzp’ers die vanuit huis werken. Oude scholen en 
kantoorgebouwen vinden een nieuwe functie als  bedrijfsverzamelgebouwen. De wijk is een 
aantrekkelijke lunchtijd locatie aan het worden voor de wijde omgeving. Dit vraagt ook wat van 
de inrichting van de openbare ruimte. Meer ruimte voor voetgangers, meer plekken om buiten te 
verblijven en een goede  balans tussen ruimte voor bezoekers en bewoners. Dit succes van buurt 
moet geen last voor de bewoners zijn.

synergie tussen functie en identiteit
Sinds de opheffing van de prostitutie in het Spijkerkwartier in 2004 is er nieuw elan in de wijk 
ontstaan. Veel nieuwe bewoners en ondernemers vinden hun weg naar het Spijkerkwartier maar 
oude bewoners die hun bijdrage hebben geleverd aan het veelzijdige  (multiculturele) karakter 
wonen er ook nog steeds en het is van belang dat dat zo blijft. 
De rafelrandjes die de identiteit van de wijk hebben bepaald zouden met het badwater wel 
eens weggespoeld kunnen worden tenzij het lukt om bij vernieuwde functionele inrichting 
ook de identiteit van de wijk te vatten. Zo is bijvoorbeeld het Spijkerkwartier nog een wijk 
met veel fietsers en dat willen we graag zo houden door deze te faciliteren met goede 
stallingsmogelijkheden. Deze benodigde ‘fietsennietjes’ hiervoor zouden dan ook een uniek 
ontwerp kunnen zijn die het karakter van de wijk weergeeft. Het straatbeeld waarin fietsen 
overheersen blijft, hinderlijke bijwerking van geblokkeerde troitoirs verdwijnen.

grenzeloze stadsecologie waarin openbare ruimte en private ruimte samenwerken.
Vanaf de jaren ‘80 is in het Spijkerkwartier een aantal prachtige binnentuinen rijker geworden op 
locaties waar aanvankelijk door de gemeente parkeerplaatsen beoogd waren. Het dan al groeiende 
verzet in de wijk tegen de prostitutie is snel gemobiliseerd om de ongebreidelde facilitering van 
de automobiliteit te keren. Dertig jaar later zijn deze groene oase’s in de wijk. De wijk gaat nog 
steeds prat op deze monsterzege van weleer maar het is nu wellicht nog belangrijker om kleine 
overzichtelijke succesjes te boeken. Kleine locaties in de straat maar ook in de (voor)tuinen waar 
direct omwonenden zich uitermate betrokken voelen om de water- en klimaatbeheersing vorm 
te geven maar ook de kwaliteit van de leefomgeving te verrijken met flora en fauna die ook op 
grotere schaal  in de stad een weefsel kunnen vormen dat zichzelf ontwikkeld en in stand houd. 
Deze vlekken zullen grensoverschrijdend zijn dus enerzijds in de openbare ruimte, anderzijds 
in voortuinen. Misschien is de volgende ‘binnentuin’ wel een parkeerplaats die ondanks het 
aanwezige blik groen oogt en tal van beestjes huisvest.

fig. 1.7 Huidige situatie kruispunt spijkerkwartier fig. 1.8 Streefbeeld uit het Visieplan Openbare Ruimte Spijkerkwartier
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Organisatievorm
  

Bewonersoverleg 
Spijkerkwartier

Werkgroep OR 
Spijkerkwartier

Bewoners

Gemeente

Gemeentelijke 
aannemers + 
buurtbedrijf

Ontwerpers

Toelichting op de expertise van coalitiepartners en hun specifieke rol

Bewoners overleg Spijkerkwartier: opdrachtgever.
Het bewoners overleg waakt over de voortgang en geleverde resultaat en overlegt met de 
gemeente over de taken die de wijk naar zich toe wil trekken.

Werkgroep openbare ruimte Spijkerkwartier: Begeleidt de bewoners en de ontwerpers met raad en 
daad. Bewaakt de doelen die in het visiedocument geformuleerd zijn én evalueerd de uitkomsten 
van het ontwerp (of ontwerpend onderzoek). Blijft werken aan een visiedocument 2.0 waarin 
doelen eventueel bijgesteld worden.

De bewoners: leveren input. Denken na over het programma dat ontworpen moet worden. (Zie 
toelichting op de opgave). Leveren input in de vorm van vlekkenplannen, globale schetsen. 
Werken als ambassadeurs van het plan in de buurt. Leggen verbindingen tussen gebruikers 
(bewoners, ondernemers etc.)

De ontwerpers:
Zij gaan een wisselwerking aan met de hele groep door middel van het leveren van input (kennis), 
het begleiden van bewoners en het ondersteunen van gesprekken met de gemeente. Zij zorgen 
voor de inspiratie en gereedschap om processen te sturen.
De ontwerpers overleggen met gemeentelijke aannemers of het buurtbedrijf over specifieke 
voorstellen om te bewerkstelligen dat ook minder gangbare ontwerpoplossingen een kans kunnen 
krijgen in de openbare ruimte. Waar nodig ondersteund door de Werkgroep openbare ruimte.

Gemeentelijke aannemers: zijn primair de uitvoerenden van voorstellen en als zodanig 
gesprekspartner voor uitwerking en voorbereiding van ontwerpvoorstellen. Daarnaast kunnen 
deeltaken ondergebracht zijn bij

Buurtbedrijf: uitvoerenden van kleinschalige taken in de wijk eventueel onder de hoede van de 
hoofdaannemer. 

Gemeente Arnhem: Beheerder van de openbare ruimte. Opdrachtgever van (onderhouds) 
aannemers maar ook gesprekspartners van het bewonersoverleg waarmee afgestemd wordt welke 
taken de gemeente kan en wil delegeren aan de wijk.
ontwerp met bewoners worden geformuleerd; wat werkt en wat werkt niet. 

Het Spijkerkwartier De Gemeente

Externen
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Toelichting op de interdisciplinaire aanpak

Bij het project zijn vanuit het bewonersoverleg, gedelegeerd in een werkgroep openbare ruimte, 
een aantal architecten betrokken geweest bij het opstellen van visiedocument met doelen voor de 
korte termijn, middellang en lange termijn. In dit visiedocument is gekozen voor het formuleren 
van doelen en niet hoe die doelen bereikt moeten worden om het initiatief zoveel mogelijk aan  
afzonderlijke bewonerswerkgroepen te laten. 

Het nu omschreven project voor de pilotprojecten moet de betrokkenheid van de bewoners 
zoveel mogelijk aan wakkeren. Er is doelbewust gekozen voor externe begeleiding van bewoners 
en ontwerpproces (zie ook de opzet van het project) om de helicopterview op het project te 
behouden. De ontwerpers zullen de focus volledig leggen op de “nieuwe” ontwerpopgave 
met bewoners. Een opgave die over het publieke domein gaat maar ten dele ook over het 
private. Grensoverschrijdende maatregelen ten behoeve van water- en klimaatbeheersing. Een 
samenhangend beeld van publieke ruimte en private ruimten en functionele inrichtingselementen 
die daar bij horen. (zie ook toelichting op de specifieke opgaven). De professionals uit de 
werkgroep openbare ruimte zullen vooral een ondersteunde rol hebben waar het gaat om 
contacten te leggen tussen werkgroepen, gemeente en uitvoerenden. De werkgroep zal tevens 
een visiedocument versie 2 maken waarin doelen bijgestuurd worden en de bevindingen uit het 
ontwerp met bewoners worden geformuleerd; wat werkt en wat werkt niet. 

Er wordt ook een integraal groenplan voor de wijk opgesteld naar aanleiding van het 
visiedocument. Dit wordt uitgevoerd door studenten van de hogeschool Larenstein onder leiding 
van iemand uit de werkgroep openbare ruimte. Het is uiteraard van belang dat de werkgroep er 
voor zorg draagt dat de aanbevelingen uit dit groenplan bekend worden bij de bewoners van de 
pilot projecten.

De professionals van de gemeente zullen naast hun uitvoerende taak ook een faciliterende taak 
erbij krijgen. Bewoners en hun ontwerpers zullen met uiteenlopende vragen komen varierend van 
“te gewoon om bij stil te staan” tot “nog nooit over nagedacht” De ambtenarenteams ‘van wijken 
weten’ zullen dit onder andere goed moeten begeleiden.
Het visiedocument is inmiddels al bestuurlijk en ambtelijk (aan alle afdelingen) voorgelegd.
Daarbij is ook bovenstaande toezegging afgegeven om gevraagde ondersteuning te leveren. Het 
initiatief voor vragen moet echter te allen tijden bottum up komen.

Het vraagt een nieuwe manier van denken en werken, de gebruikelijke rollen en 
verantwoordelijkheden zijn niet meer afdoende. De gemeente wordt facilitator, de bewoner 
ontwerper, de buurt opdrachtgever en de ontwerper regisseur. Dit vraagt een nieuwe manier van 
werken die tot nu toe in Arnhem nog niet is voorgevallen. Hiervoor is experimenteerruimte nodig 
en daarom zijn deze twee pilotlocaties de uitgelezen mogelijkheid om hier vorm aan te geven.
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Toelichting op de manier waarop in het project aan kennisdeling en reflectie wordt 
gedaan. 

Er wordt een visiedocument 2.0 geschreven waarin de bevindingen van het ontwerpend 
onderzoek verwerkt worden. Wat werkt wel en wat werkt niet. Wat zijn de ervaringen van de 
bewoners die bij het project betrokken zijn geweest. Wat is de indruk van overige bewoners en 
ondernemers. Wat is realiseerbaar door de wijk zelf en wat moet bij de gemeente blijven.  

Dit visiedocument is evenals het eerste openbaar toegankelijk. Het staat op de website en 
wordt verspreid in allerlei kringen. (Het visiedocument 1.0 is 22 februari gepubliceerd op 
mijnspijkerkwartier.nl en circa 900 x bekeken) 
Met name op de www.mijnspijkerkwartier.nl kan de werkgroep de ervaring met het stadslab 
uitgebreid delen. Aandachtspunt hierbij zal dan zijn dat alle informatie die hier gepubliceerd 
wordt ook voor buitenstaanders goed te begrijpen is.
Als het lab echt heel veel materiaal oplevert kunnen we zelfs overwegen hiervoor een separate 
site te maken zoals we dat ook ooit is gedaan voor het verticaal groenproject waaraan het 
stimuleringsfonds ook aan de wortels heeft gestaan. (zie www.stijlgroen.nl )

VISIEDOCUMENT OPENBARE RUIMTE
Spijkerbuurt & Boulevardkwartier

Versie februari 2016

De werkgroep heeft dit jaar twee overlegavonden met de volledige buurt georganiseerd en zal dat 
volgend jaar ook doen. De activiteiten van de werkgroep worden ook in breder verband gevolgd. 
Op 8 november j.l. is bijvoorbeeld het visiedocument openbare ruimte Spijkerkwartier nog 
voor het voetlicht gehouden in het Arnhemse architectuurcentrum op een speciale avond over 
burgerinitiatief; http://www.casa-arnhem.nl/terugblik/40-activiteiten/476-casa-avond-publieke-
werken

Het resultaat van het prorgramma ‘van Wijken weten’ zal ook door de gemeente Arnhem kritisch 
gevolgd worden. Wat is de moeite waard om ook elders te promoten en welke teleurstellingen 
hadden vermeden kunnen worden. Ook al is van wijken weten vooral een programma om bottum 
up initiatief te ondersteunen sommige patronen kunnen zich blijven herhalen ook als ze uit 
bewonersinitiatief ontstaan. Des te belangrijker is het om teleurstelling vroegtijdig te keren.

fig. 1.9 Voorkant Visiedocument Openbare Ruimte Spijkerkwartier _ Boulevardkwartier


