
JURYRAPPORT HEUVELINKPRIJS 2012 
 
 
 
 
 
De Heuvelinkprijs, de Arnhemse architectuurprijs voor het beste nieuwe gebouw, is in de jaren 
negentig in het leven geroepen door de gemeente Arnhem en dagblad De Gelderlander om de 
aandacht voor lokale architectuur te stimuleren. Het thema van deze achtste editie is ‘woningbouw’. 
Architectuurcentrum CASA, dat voor de derde keer tekende voor de organisatie, heeft aan de 
welstandscommissie, de gemeente Arnhem en de verschillende Arnhemse corporaties gevraagd 
kanshebbers voor te dragen die zijn opgeleverd van 2008 tot en met 2011. Ook is een open oproep 
geplaatst in De Gelderlander en via de digitale media van CASA. Dit resulteerde in een longlist van 
achttien genomineerden. Vervolgens is een deskundige jury samengesteld, bestaande uit Helena 
Casanova (Casanova+Hernandez Architecten), Marc Reniers (M3H Architecten), Cilly Jansen 
(directeur Architectuur Lokaal) en Ko Jacobs (directeur ArtEZ Academie van Bouwkunst Arnhem) als 
voorzitter. De jury heeft in kleine samenstelling de longlist ingedikt tot een shortlist met acht 
projecten. Deze acht gebouwen, die eveneens meedingen naar de publieksprijs, zijn op 16 april door 
de jury bezocht ter beoordeling. Tijdens de jurering zijn de volgende criteria gehanteerd: 

1. Kwaliteit van het opdrachtgeverschap  
2. Stedenbouwkundige en/of landschappelijke inpassing. 
3. Meerwaarde voor en uitstraling naar de omgeving. 
4. Kwaliteit van de massaopbouw. 
5. Kwaliteit van de gevelcompositie.  
6. Ruimtelijke kwaliteit van het interieur/exterieur. 
7. Kwaliteit van de toegepaste materialen en kleuren. 
8. Kwaliteit van de detaillering.  

De jury heeft zich daarnaast afgevraagd wat de relevante opgaven zijn voor de Arnhemse context en 
wat de toekomstwaarden zijn van de projecten. 
 
Achtereenvolgens heeft de jury de volgende projecten bezocht: 
 
 
Velperpoortslangstraat – Wonen boven Winkels 
Zes maisonnettes in de binnenstad 
Opdrachtgever: Portaal Arnhem 
Architect: K3 architectuur en stedenbouw 
 
Wonen boven Winkels is een voor Arnhem interessante en relevante opgave. De verdichting van de 
bestaande stad heeft voor velen de voorkeur boven het alsmaar uitbreiden ervan, al zal het 
uitbreiden van de stad, gelet op de huidige vastgoedcrisis en de toekomstige krimpscenario’s, wel 
meevallen in de toekomst. Toch blijft het vernieuwen en verbeteren van het huidige stedelijk weefsel 
een actuele opgave. Vanuit dit perspectief heeft dit nieuwbouwproject aan de 
Velperpoortslangstraat een voorbeeldfunctie. De jury waardeert dan ook het initiatief van de 
opdrachtgever en de inzet van de architect, met name omdat het project alles behalve standaard is. 
Jaren voordat de nieuwbouw is gerealiseerd zijn er al enkele stalen draagkolommen geplaatst in de 
éénlaagse onderbouw. De positie van deze kolommen zorgde ervoor dat het ontwerp binnen een 
constructief stramien moest worden uitgewerkt. Daarnaast staat de nieuwbouw boven een grillige 
verzameling van aanbouwen die weinig representatief zijn. Het project is een moeilijke puzzel 
geweest die onder druk van een gering budget en tegenwerking vanuit de buurt moest worden 
opgelost. 



Singelkwartier 
110 sociale huurwoningen in Schuytgraaf 
Opdrachtgever: Volkshuisvesting Arnhem en Rhynstroom BV 
Architect: Nexit Architecten en Hoogte Twee Architecten 
 
De genomineerde woningen zijn gebouwd in drie stedelijke bouwblokken in het centrumveld 
Singelkwartier van de vinexwijk Schuytgraaf. Het programma betreft sociale woningbouw in 
gezinswoningen en begeleide wooneenheden. Door de gevarieerde plattegronden zijn de woningen 
geschikt voor verschillende doelgroepen. Leidraad voor de architectuur was een beeldkwaliteitsplan 
dat refereert aan de baksteenarchitectuur van de Amsterdamse School en de architect Dudok. De 
architecten hebben dit vertaald in een sympathieke en zorgvuldige uitwerking van de voorgevels, 
met vertikaal groen en bankjes bij de entreepartijen. Het parkeren vindt plaats op de 
binnenterreinen. De ambitie om de binnengebieden kwalitatief en groen in te richten is helaas 
gesneuveld in een bezuinigingsronde waardoor de kwaliteit van de voorgevels niet is doorgetrokken 
naar de binnenzijde van de bouwblokken. 
 
 
Maagdenpalm 
25 woningen in De Plantage, Malburgen West 
Opdrachtgever: Volkshuisvesting Arnhem 
Architect: Sacon 
 
De Maagdenpalm is een intiem en groen woonstraatje omzoomd met 25 grondgebonden 
gezinswoningen. De architect heeft een basiswoning ontworpen met een aantal keuzemogelijkheden 
voor uitbreiding. Bedoeling was dat de bewoners hier zelf een variant uit konden kiezen, al naar 
gelang hun behoeften en gezinsgrootte. Uiteindelijk is dit niet haalbaar gebleken en heeft de 
architect zelf een keuze gemaakt in woningvarianten, die vervolgens op de markt zijn gebracht. De 
woningen zijn knap ontworpen in plattegronden en ruimtelijkheid. De variatie in de woningtypen en 
de groene inrichting van het straatprofiel krijgen waardering van de jury. 
 
 
Toren van Gelre 
62 appartementen in Stadseiland, Malburgen Oost 
Opdrachtgever: Volkshuisvesting Arnhem 
Architect: Van de Looi en Jacobs Architecten 
 
De Toren van Gelre omvat 17 woonverdiepingen met een divers woonprogramma aan 
gezinsappartementen, aangepaste woningen voor mensen met een lichamelijke handicap en twee 
penthouses. De begane grond is bestemd voor commerciële functies en voorzieningen. De jury 
waardeert de inzet van de architect, die ook het stedenbouwkundig plan voor Stadseiland heeft 
gemaakt en al eerder twee complexen met winkels en woningen heeft ontworpen. Ook het 
naastgelegen woonzorgcomplex is van deze architect. De Toren van Gelre is door zijn prominente 
ligging en hoogte een icoon voor de wijk geworden. De plattegronden van de toren, inclusief de 
verkeersruimten zijn helder van opzet. De trappenhuizen zijn erg ruimtelijk vormgegeven en hebben 
veel daglicht. De jury waardeert het ook dat de toren een echte bekroning heeft en de 
materiaalkeuze en detaillering zorgvuldig is uitgewerkt. Het is een echt degelijk gebouw. 
 
 
Eilandstaete 
63 woonzorgappartementen met voorzieningen 
opdrachtgever: Vivare 
architect: Van de Looi en Jacobs Architecten 



 
Eilandstaete omvat 48 intramurale zorg- en 15 seniorenappartementen. Op de begane grond 
bevinden zich multifunctionele zorgvoorzieningen, die ook zijn bedoeld voor de wijkbewoners, zoals 
een café-restaurant, ruimtes ten behoeve van de dagbehandeling, een stilteruimte, winkel, pedicure 
en kapper. Het programma zit degelijk in elkaar en is ruimtelijk goed ontsloten. De centrale 
trappenpartij en de woningontsluitingen werken goed en hebben allen daglichttoetreding door de 
vides en glaspartijen.  
 
 
Studententoren 
85 wooneenheden voor studenten en voorzieningenruimte in Presikhaaf 1 
opdrachtgever: Vivare 
architect: GROUP A 
 
De studententoren is onderdeel van de herstructureringsopgave Presikhaaf 1. Opdrachtgever Vivare 
streefde naar een blikvanger op deze locatie. GROUP A ontwierp vanuit deze ambitie een gebouw 
dat groter lijkt dan het werkelijk is, door de veelheid aan verstrooide raamopeningen en de smalle 
bouwmassa van de toren. Verder vallen de grote hoekvensters op en het patroon van de 
gevelpanelen, die gerangschikt zijn als een geabstraheerde boomstructuur. De jury waardeert het 
gebouw door de eigenzinnigheid ervan en de duidelijke beeldtaal. De gevel is zorgvuldig ontworpen, 
goed gedetailleerd en oogt goed op verschillende afstanden.  
 
 
Podium 
153 appartementen met ondergrondse parkeervoorziening in Presikhaaf 1 
opdrachtgever: Vivare en de Klaassen Groep 
stedenbouwkundige en supervisor: Ralf Hottenträger – OD205 SL 
architect: Geesink Weusten Architecten 
 
Het Podium is ontworpen als een stedenbouwkundige eenheid binnen Presikhaaf 1. Het geheel is 
een meter opgetild ten opzichte van het omringende maaiveld om plaats te bieden aan verdiept 
parkeren. De gebouwen van de eerste fase zijn ontsloten via een houten dek boven de parkeerlaag. 
Het parkeren voor de overige appartementen vindt plaats langs de straat op maaiveldniveau. De jury 
heeft veel waardering voor de rol van de stedenbouwkundige en supervisor die het totaalconcept 
heeft ontworpen, evenals de landschappelijke inrichting, de maatvoering en de beeldkwaliteitseisen 
voor de architectuur. De architect heeft op overtuigende wijze deze randvoorwaarden uitgewerkt in 
frisse, alzijdige appartementsgebouwen.  
 
 
Waalstraat 2 
Acht woonzorgeenheden en acht appartementen in Presikhaaf 1 
opdrachtgever: Portaal 
architect: Van Ede Architecten 
 
Dit woningbouwproject herbergt op de begane grond een woonzorgafdeling met acht semi-
zelfstandige woonstudio’s en een gemeenschappelijke ruimte. Op de twee bovengelegen 
verdiepingen zijn acht appartementen gesitueerd met een eigen terras op het zuiden en een naar 
achteren geplaatste galerijontsluiting. Hierdoor hebben de woningen meer privacy en heeft de 
bouwmassa een duidelijke blokvorm gekregen. Met name de bijzondere ontsluiting met galerijen en 
gescheiden terrassen heeft de jury geboeid, te meer omdat het voor de functie van het gebouw niet 
noodzakelijk was. Ook de afwerking van de groene daktuin kreeg waardering.  
 



Overwegingen van de jury 
 
Allereerst willen de leden van de jury alle finalisten complimenteren. De projecten zijn zowel 
genomineerd als geselecteerd voor de finale van de Heuvelinkprijs. Het gaat hier dus om de beste 
acht projecten uit vier jaren woningbouw. 
 
Tijdens de eerste discussieronde kwam de jury tot de conclusie dat de projecten vrij dicht bij elkaar 
zaten en er zich niet direct een overtuigende winnaars aftekende. De uiteindelijke winnaar van de 
vakjuryrijs is dan ook niet zonder slag of stoot gekozen. Er was veel discussie voor nodig. 
 
Allereerst heeft de jury vier favorieten gekozen. De vier andere projecten zijn niet verkozen om de 
volgende overwegingen: 
 
De Velperpoortslangstraat omdat de jury van mening is dat het ontwerp van de woningen en de 
detaillering niet uitzonderlijk goed zijn en dat er te veel loze ruimte is. De kwaliteit van de woningen 
is beperkt om dat er geen buitenruimten zijn. De potentie van de opgave is niet volledig benut, de 
essentie had krachtiger gekund en de detaillering zorgvuldiger. Het was een moeilijke puzzel, die 
naar behoren is opgelost, maar niet briljant. 
 
Maagdenpalm omdat het oorspronkelijke idee van particulier opdrachtgeverschap niet is 
gerealiseerd. De Architect heef de diversiteit zelf bepaald. De uitwerking van de gevels en details 
blijven volgens de mening van de jury achter bij de kwaliteiten van het totaalplan. 
 
Singelkwartier omdat de parkeeroplossingen aan de achterzijde, en daarmee de kwaliteit van het 
binnenterrein, erg tegenvallen. De jury betreurt het dat de architecten weinig invloed mochten 
uitoefenen op de inrichting daarvan. Daarnaast vraagt de jury zich af wat de waarde van 
Amsterdamse School en Dudok is voor de Arnhemse context en of dergelijke uitbreidingswijken een 
duurzame toevoeging vormen aan de stad. 
 
Waalstraat omdat de jury moeite heeft met de vrij gesloten gevels en het harde en ongenaakbare 
karakter van het gebouw, zeker in combinatie met de zorgwoningen. Ook is de jury van mening dat 
de uitwerking van het gebouw in materialen, ontmoetingen en details zorgvuldiger had gekund.  
 
 
De vier overgebleven projecten, te weten de Toren van Gelre, Woonzorgcentrum Eilandstaete, de 
Studententoren en het Podium, hebben volgens de jury zowel architectonische kwaliteiten, alsook 
een betekenis voor de wijdere omgeving van het project. Ook de meerwaarde vanuit sociaal-
maatschappelijk oogpunt en de stedenbouwkundige betekenis van de projecten speelden mee in de 
keuze. Het zijn vier uitzonderlijke projecten die een betekenisvolle impuls geven aan de stad.   
 
Nadat de jury deze vier favorieten had gekozen, tekende zich twee finalisten af. De twee projecten 
die hier niet bij hoorden zijn: 
 
Woonzorgcentrum Eilandstaete. Het gebouw is met grote vaardigheid en aandacht ontworpen en 
gemaakt, maar heeft een nogal strikte en rigide uitstraling. Het thuisgevoel ontbreekt naar de 
mening van de jury en het  gebouw oogt erg zakelijk en functioneel.  
 
De Studententoren. Het gebouw oogt zeer fraai van buiten, maar de sfeer binnen met de smalle 
gangetjes was voor de jury teleurstellend. De oorspronkelijk bedachte gemeenschappelijke ruimtes 
ontbreken en de internationale studenten hebben nauwelijks ruimte voor uitwisseling en 
ontmoeting. Ook de voorzieningenruimte op de begane grond heeft geen functie voor de 
studentenbewoners gekregen en het daar gevestigde bedrijf is met rug naar de etalages gericht. Het 



resultaat van de samenwerking tussen architect, verhuurder en huurder heeft helaas minder goed 
uitgepakt dan in eerste instantie de ambitie was. Dit is naar het oordeel van de jury een gemiste 
kans. 
 
 
De twee overgebleven projecten oogsten veel waardering van de jury. Daarom heeft de jury besloten 
een eervolle vermelding te geven aan de nummer twee: de Toren van Gelre. Dit is een 
stedenbouwkundig kwalitatief project dat de ambitie van de oorspronkelijke opdracht overtreft. De 
toren is een icoon voor de wijk en een positieve impuls voor zijn omgeving. De architect brengt de 
wens van de opdrachtgever goed over en neemt zijn taak zeer serieus. Het totaalbeeld is echter wat 
afstandelijk en dogmatisch. Het oogt niet echt als een woontoren, maar zou ook een meer utilitaire 
functie kunnen hebben. Het gebouw toont van binnenuit warmte en betrokkenheid voor de 
bewoners, maar communiceert dit te weinig met buitenwereld. 
 
Het winnaar van de Heuvelinkprijs 2012 is het Podium.   
De jury roemt het teamwerk van opdrachtgevers, stedenbouwkundig supervisor en architect. De jury 
heeft met name veel waardering voor de inbreng van de supervisor Ralph Hütentrager van het 
bureau OD205 SL, die de geestelijk vader is van het stedenbouwkundige totaalbeeld en 
verantwoordelijk is voor de begeleiding van het ontwerpproces. Maar de prijs wordt uitgereikt aan 
het gehele team van opdrachtgevers en ontwerpers. Vivare en Klaassen Groep als opdrachtgever en 
OD205 SL en Geesink Weusten Architecten als de ontwerpers. Zij hebben gezamenlijk een goed 
project gerealiseerd met een slimme parkeeroplossing, een fraaie landschappelijke inrichting en een 
fris en open architectuurbeeld in een eigentijdse taal. De kwaliteit van de collectieve ruimten is goed 
en het plan is een belangrijke impuls voor de buurt. De jury hoopt dat het project geen gated 
community wordt - de bordjes ‘eigen terrein’ hangen er immers al – en vraagt de corporatie hiervoor 
te waken.  
De jury feliciteert deze winnaar van de Heuvelinkprijs 2012, de prijs voor het beste Arnhemse 
gebouw. 

 
 
 
 
 
 


