Rijnijsel Arnhem

Doorsnede bestuurskwartier
Opgave
Gegeven de variabelen die er speelden leek het onmogelijk om een vaste opgave uit te werken,
waarin gebouwhoogte, stedenbouwkundige massa en het programma van eisen zou vastliggen. Met
een minimaal programma van eisen moest de ontwerpopgave uitgevoerd worden.

Bouwcatalogus

Circulaire economie: De bouwstenen ontleden.

Uiteindelijk moesten er meerdere op�es open blijven. Gemeentelijk bestuur was niet uit over keuzes
en wil zo lang mogelijk de keuze voor het uiteindelijke deﬁni�eve PVEuitstellen. Om tussen alle
par�jen te kunnen blijven balanceren.

Locatie

Prinsenhof A

De toegewezen loca�e voor de ontwikkeling van een Circulaire gebouw is een prominente posi�e
aan de stadkade. Vanaf de brug, de toegang tot de stad is de loca�e erg goed zichtbaar, mede
daarom zal het te verrijzen gebouw als een goede landmark voor de stad kunnen fungeren. Met het
circulaire gebouw als mediar tussen het zogeheten bestuurskwar�er en het coberco terrein wordt
het totale gebied afgemaakt. De promonade langs de kade kan hierdoor tot volle bloei komen. Het
stadfront van arnhem is hiermee een levendig aanzicht, met een prominent en uniek circulair
gebouw als sluitstuk.

De oplossing was het kiezen voor ontwerp strategieën in plaats van een vast ontwerp. Binnen de
ontwerp strategieën zijn enkele voorbeelden uitgewerkt, en is een modelwoning gerealiseerd.
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De bouws�jl van deze elementen is herkenbaar dit deel van het bestuurkwar�er, daarmee is een van
de ontwerpregels geboren, “het zichbaar terug laten komen van de architectuur van de elementen
in het nieuw te ontwerpen gebouw.” Zodat het gehele gebied aan zijn gedateerde vormentaal
ontsnapt, door de nieuwe interpreta�e van deze elementen wordt de kracht van de systema�ek van
het oude versterkt, en dient dit als een prach�g voorbeeld hoe bestaand en hergebruik bij elkaar
kunnen komen.

Input stedebouwkundige ambities

SMART CIRCULAIR CHALLENGE

Prinsenhof A

Ontwerpmethode 1

Vanuit twee ontwerp concepten is onderzocht hoe dat de elementen opnieuw ingezet konden
worden. Omdat het wenselijk was om de stedebouwkundige massa nog niet in deﬁni�eve vorm vast
te ze�en hebben we ervoor gekozen om vanuit twee principes te starten. Allereerst uit vanuit de
hoeveelheid materiaal, elke woning/unit bevat 100 m3 beton, vanwaar iedere vorm is toegestaan,
Deze studie leverde een interessant samengesteld gebouw op waarin de massa zich als een ruïne
presenteert. De ruine gee� interessante doorkijken en buitenplekken en hee� grote poten�e tot in
natuurinclusief maken van het gebouw.
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Stedebouwmassa studies...

Ontwerpmethode 2

Deze methode gaat uit van een construc�eve buitenvorm waarin de elementen en hun construc�eve
eigenschappen tot stapelbare dozen worden geconstrueerd. Dit zou verder uitgewerkt kunnen
worden met parametrische ontwerpen. De grote poten�e van deze studie is de verscheidenheid aan
stedenbouwkundige massa’s die daaruit gevormd kan worden. De aanleiding voor het uitstellen van
de deﬁni�eve stedenbouwkundige massa, kwam voort uit het bestuurlijke proces. Middels deze
methode kan de deﬁni�eve keuze voor de stedenbouwkundige massa nog enigszins vooruit worden
geschoven.

Ontwerproces
Het proces van besluitvorming was bijzonder interessant. Binnen alle belangen opereren en binnen
de kaders van de poli�eke par�jen en wensen van de gemeente en provincie was het zinvol om
zoveel mogelijk op�es open te houden. En was de ideeen producten even waardevol als de
uiteindelijke uitwerking. In 15 weken �jd hebben de studenten, in 4 uur onderwijs per week en met
behulp van gastlessen en input van gemeente, adviseurs en provincie een bijzonder mooi
eindproduct bereikt naar ieders tevredenheid en is dit een mooi startpunt voor de marktconsulta�e
voor het circulair gebruik van de te delven gebouwen.

Ontwerpstrategie construc�e:

Klimaatadaptief.

1 Windenergie voor verkoeling
2 Opvang/afgifte van water
3 CO2 opname in beplanting
4 Schaduwplekken

Doorsnede bestuurskwartier
Duurzaamheidsambities

schaalbaar >

Middels parametrische ontwerpmethode kan de buitenschil worden ingezet als een construc�eve
huid. De construc�eve gegevens van de her te gebruiken onderdelen, zullen gerangschikt worden en
door een model worden uitgerekend. Binnen de construc�eve huid is voldoende ruimte om het
programma verder te ontwerpen.

Circulaire Economie

Energie transitie

Klimaatadaptief:

Duurzame mobilitieit:

Biodiversiteit:

Alles in het gebied is gemaakt van biobased materialen, alle materialen hebben een loop van minder
dan 50 jaar. Dat betekent dat binnen deze generatie het gebouw zich terug heeft gewonnen dat is het
uitgangspunt qua circulariteit. Alle bouwmateriaal is ofwel aanwezig ofwel binnen 50 jaar
herwinbaar.

De gemeente arnhem wil een voorbeeld functie uitdragen met dit gebied. En wil daarvoor het gebied
aansluiten op stadverwarming. Maar ook binnen het gebied elektriciteit opwekken. Denk bijvoorbeeld
aan het opwekken van energie in de Rijn. Maar ook het gebruiken van slimme technieken tot het
reduceren van stroomverbruik. Langzaam dimmend stadlicht, wat enkel de paden voor de bezoeker
verlicht, maar ook nightvision technieken.

De ambitie is om meer klimaat adaptief te bouwen, geen droge steden maar een ﬁjn verblijfsgebied
dat met het klimaat omgaat en waarin beekjes en stromen, maar ook vegitatie aanwezig zijn om
bijvoorbeeld water vast te houden. We denken ook aan het beheren van zuurstof het meten van CO2
waarden en windinstallaties. Het klimaat is onderdeel van de gebouwde omgeving.

In het gebied is alle transport duurzaam georganiseerd, in eerste instantie gericht op het reduceren
van transport, delen van automobielen en ﬁetsen met pasjes en elektrische laadpalen behoren tot de
mogelijkheden. Er zijn veel wandelpaden, paden waarlangs verlichting alleen ter plaatse van de
gebruiker word ingezet, beweging en mobiliteit word gemeten en gemonitord. Onderdeel van de
duurzame mobiliteit is het meten ervan, weten wat we doen zodat we ervan kunnen leren.

Binnen beide ontwerp scenario’s is ruimte opgenomen om veel groen en biodiversiteit toe te voegen
aan het gebouw en de gebieds ontwikkeling. Diverse planten, en dier- en insectensoorten zullen hun
habitat vind in dit nieuwe gebied. Het gezamenlijk leven met de natuur staat centraal in de verdere
uitwerking van het ontwerp.

