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BESTUURSKWARTIER

ARNHEM

De toegewezen locatie voor de ontwikkeling
van een circulaire gebouw is een prominente
positie aan de stadskade. Vanaf de brug, de
toegang tot de stad is de locatie erg goed
zichtbaar, mede daarom zal het te verrijzen
gebouw als een goed landmark voor de stad
kunnen fungeren. Met het circulaire gebouw als
mediar tussen het zogeheten bestuurskwartier
en het coberco terrein wordt het totale gebied
afgemaakt. De promenade langs de kade kan
hierdoor tot volle bloei komen. Het stadsfront
van Arnhem is hiermee een levendig aanzicht,
met een prominent en uniek circulair gebouw
als sluitstuk.

LOCATIE



CIRCULAIR 
DELVEN
De bouwstijl van deze elementen is herkenbaar
aan dit deel van het bestuurkwartier, daarmee is
een van de ontwerpregels geboren, “het
zichtbaar 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 interpretatie van deze elementen
wordt de kracht van de systematiek van het oude
versterkt, en dient dit als een prachtig voorbeeld
hoe bestaand en hergebruik bij elkaar kunnen
komen.
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Het te delven gebouw is een kantorencomplex
uit de jaren 80. Dit systematisch ontworpen
gebouw leent zich uitstekend voor het wederom
systematisch uit elkaar pluizen in te hergebruiken
materialen. De prefab elementen zijn in een
catalogus uiteengezet voor dit ontwerp, en
vanuit deze bouwcatalogus zijn de elementen
mooi op nieuw in te zetten.



METHODISCHE
ONTWERPEN

METHODE 1

100 m3

Vanuit twee ontwerp concepten is onderzocht hoe dat de elementen opnieuw ingezet
konden worden. Omdat het wenselijk was om de stedenbouwkundige massa nog niet
in definitieve vorm vast te zetten hebben we ervoor gekozen om vanuit twee principes
te starten. Allereerst 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 ruïne
geeft interessante doorkijken en buitenplekken en heeft grote potentie tot in natuur
inclusief maken van het gebouw.

+ Ruïne karakter, het maakt nieuwsgierig en levert verrassende ruimtelijke kwaliteiten
op.

+ Potentie tot levendige natuur inclusieve benadering voor de verder uitwerking van
het gebouw.

+ Ruïne wordt overstolpt en daardoor ontstaat een tweede huid en een interessant
binnengebied.



METHODISCHE
ONTWERPEN

METHODE 2

110 m2

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

+ Constructieve oplossing geïntegreerd met ontwerp massa en hergebruik van
elementen.

+ Stedenbouwkundige vrijheid tot

+ Stedenbouwkundig beeld waarin de elementen heel duidelijk in een nieuwe
interpretatie naar voren komen.



ONTWERP
METHODE 1 

OFFICEHUB/PAVILJOEN

Voorafgaand aan de opgave is door de
provincie/gemeente geopperd dat er
2000m2 kantoorruimte beschikbaar
moet komen in het nieuwe programma.
Dit ontwerp hebben wij als een aparte
opgave benaderd. De kantoortuinplint
is natuur inclusieve en biobased
ontworpen gedeeltelijke open en
gedeeltelijk gesloten volume waarin de
verkeerstromen op de begane grond
ook gefaciliteerd moeten worden. Het
dient als platvorm voor duurzame
mobiliteit. Tussen deze verkeerstromen
bevind zicht de kantoorruimten die
vanuit het bestuurkwartier, maar ook
vanuit het cobercoterrein goed
bereikbaar zijn. De plint is natuur
inclusief ontworpen en geeft het
gevoel van werken in een paviljoen.
Vanuit de kantoortuinen is de daktuin te
bereiken. De daktuin is de openbare
ruimte waar door de boulevard
bezoekers verbleven kan worden.



INDIANA JONES

De ruïne in het gebouw toont zich als een
weelderige samenstelt volume waarin bij
binnenkomst de architectuur van de
elementen goed aanwezig is. De natuur heeft
de ruïne overwoekerd en het geheel wordt in
een subklimaat geconserveerd.

De kracht van dit ontwerp is de publiek
toegankelijke binnenwereld waarin het
uiterlijke massa van het gebouw goed
aansluit in de stedenbouwkundige schaal van
het bestuurskwartier. De wonderlijke natuur
inclusieve en biobased binnenruimte spreekt
tot de verbeelding. Vanuit de plint is de
binnenruimte voor de stad toegankelijk. Er is
een duidelijke plek voor de bewoners, de
stedelingen en het gebouw is een prachtige
landmark voor de stad.



De landmark wekt de nieuwsgierigheid, je wilt
er binnen vertoeven en complementeert de
kerktoren gezien vanaf de brug.



ONTWERP
METHODE 2

LITTLE MANHATTEN

Vanuit de plint zal een stijgpunt worden
gecreëerd waarin het plein en de
kantoortuinen voor de stad en de
highrise voor de bewoners duidelijk
gescheiden zullen zijn.



KERN
TOEGANG WORDT VERLEEND DOOR

EEN CENTRALE LIFTSCHAGT



De units zijn constructieve eenheden (8 x 8 x 12 meter) en die gestapeld kunnen
worden. Binnen in die units is er veel ruimte om natuur inclusief af te bouwen.
Binnen de bouwblokken kunnen met biobased materialen de ruimtes wederom
circulair vormgegeven worden. Met hout worden de interieurs gemaakt voor het
desgewenste programma.

Het woonprogramma sprijkt boven het stadfront uit, waarin de betonelementen
goed zichtbaar zijn, en op die manier een nieuwe interpretatie geven van de
architectuur van de jaren ’80. Het gebouw is nieuw maar relateert aan het oude
in zijn omgeving.



STEDENBOUW
PLAN

Door ontwerpmethode 2 waarin de
blokken als constructieve stapelbare
eenheden worden uitgevoerd en
doorgerekend kan er een veelvoud aan
verschijningsvormen worden toegepast.
Op deze manier is de uiteindelijke vorm
nog niet bepaald maar kan ondertussen
binnen de blokken het programma
doorontworpen worden, de
samenstelling van de blokken en het
programma kan daarmee tot het einde
variëren. En in iedere willekeurige vorm
worden gegoten.



BOUWLOCATIE



MASSA’S

MASSA 1 MASSA 2



MASSA 3 MASSA 4



MASSA 5 MASSA 6



CONCEPT 1



CONCEPT 2



Na de presentatie aan de
gemeente is een voorkeur
gegeven aan een massa die
verder is uitontwikkeld. Dit
ontwerp bevat meerdere
kenmerken en pluspunten van
beide ontwerp strategieën. In
deze doorontwikkeling zijn 5
duurzaamheidsambities die
de gemeente Arnhem en de
Provincie Gelderland stellen
aan de gebiedsontwikkeling
verder vormgegeven en
ontworpen.



PLINT
TER GROOTTE VAN HET MARKT PLEIN, 

VERBIND HET PARK DE MENSEN MET DE RIJN. 

ONTWERP 1



WAAIER
DE PARAMETRISCHE VORM BRENGT, 
ROYALE TUINEN EN BESCHUTTING.



TOEGANG
DE TRAP LEIDT TOT HET PARK 

EN FUNGEERT ALS PUBLIEK TERRAS.



DUURZAAMHEIDS
PRINCIPES

Als landmark en eyecatcher zal dit gebouw niet alleen
een voorbeeld zijn voor de nieuwe architectuur van
circulair bouwen binnen het gebied, maar zal het ook
de drager zijn van de 5 duurzaamheidsambities van de
stad. Samen met de studenten hebben we de ambities
verder omschreven.



BIODIVERSITEIT
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.



ENERGIE TRANSITIE
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.



KLIMAATADAPTIEF
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 vegetatie 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.



DUURZAME MOBILITEIT
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.



CIRULAIRE ECONOMIE
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 zijn permanent aanwezig ofwel binnen
50 jaar herwinbaar.



BEDANKT!

RIJNIJSSEL COLLEGE
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