
JURYRAPPORT WILLEM DIEHLPRIJS 2011 

De Willem Diehlprijs, de lokale architectuurprijs voor het beste restauratie- of renovatie 

project, is in 2007 door CASA en de SBA in het leven geroepen om een zorgvuldige omgang 

met Arnhems architectonische erfgoed te stimuleren. In tegenstelling tot voorgaande twee 

edities, waarin de binnenstad en directe omgeving centraal stonden, is de prijs nu 

stadsbreed. Genomineerd voor deze derde editie zijn: Selexyz in het voormalig 

Hoofdpostkantoor, de Schouwburg, de Van Verschuerwijk, Boulevard Heuvelink 108, de 

Schuttersberg op de Geitenkamp en de Maycretewoningen op Alteveer.  

De Jury van de Willem Diehlprijs 2011 bestond uit: 

Pieter-Matthijs Gijsbers  Kunst- en Architectuurhistoricus, als directeur verbonden aan 

het Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem) 

Indira van ’t Klooster  Projectmanager bij Architectuur Lokaal (Amsterdam) en 

verbonden aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam 

Job Roos     Architect, Braaksma en Roos architecten (Den Haag) en 

verbonden aan RMIT van de Technische Universiteit Delft 

 

Edwin Verdurmen   Directeur van CASA was technisch juryvoorzitter (en met klem 

niet stemgerechtigd!) 

 

De jury heeft de zes genomineerden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

- De ambachtelijke kwaliteit van het project (vakmanschap, detaillering en uitvoering geheel) 

- Respect voor de monumentale kwaliteiten van het monument (zorgvuldigheid ingrepen) 

- Goed opdrachtgeverschap  

- De uitstraling naar en toevoegde waarde aan de directe omgeving en de stad.  

 

Met deze criteria is de jury tot de volgende slotsom gekomen: 

Het feit dat Arnhems voormalige hoofdpostkantoor van C.H. Peters uit 1888-1889 een 

nieuw leven heeft gekregen is geweldig voor de stad. Bijzonder is ook dat de ontwikkelaar 

Elissen Vastgoed en huurder Selexyz hierbij samen gedreven zijn opgetrokken vanuit een 

gedeelde ambitie, waarbij eerstgenoemde de restauratie van het exterieur op zich heeft 

genomen en de ander het interieur. Het is fantastisch dat het gebouw weer toegankelijk is en 

er met de eerste verdieping een publieke ruimte bij gekregen heeft. Waardering is er ook 

voor de aandacht waarmee originele details, waaronder de plafonds en ramen, zijn 

behandeld. De transformatie tot boekhandel en horecagelegenheid heeft echter wel tot een 



aantal ingrepen geleid die afbreuk doen aan de ruimtebeleving, met name de positionering 

van de trap had qua routing en als element in de ruimte beter gekund. Ook de vormgeving 

van het interieur tast de oorspronkelijke architectuur aan en staat met zijn forse meubilering 

haaks op de ranke neogotiek. Hier is te snel naar een standaard vocabulaire gegrepen. De 

meerwaarde ligt vooral in de levendige uitstraling, de toegankelijkheid van het gebouw en het 

feit dat de omringende stad nu vanuit onverwachte hoeken beleefd kan worden.  

Uit onverwachte hoek kwam ook het restauratieplan van de Boulevard Heuvelink 108. De 

particuliere eigenaren vonden kort nadat zij deze laat negentiende-eeuwse stadsvilla 

betrokken hadden een foto van de voorgevel van het identieke buurhuis in de brievenbus. 

Aan de hand hiervan en door te kijken naar vergelijkbare woningen in de wijk hebben zij het 

exterieur zoveel mogelijk teruggerestaureerd naar de oorspronkelijke situatie. De eigenaren 

hebben zich veel moeite getroost ten aanzien van detaillering van voor- en achtergevel, 

maar zich ook veel vrijheden veroorloofd. Zo heeft de veranda daklichten gekregen en is het 

balkon aan de voorzijde dichtgemaakt in plaats van ingevuld met gietijzer smeedwerk. Het 

resultaat had vanuit architectuurhistorisch oogpunt weliswaar zuiverder had gekund, maar de 

jury heeft veel waardering voor het lef dat de eigenaars van Boulevard 108 tonen en dat zij 

zonder dat iemand hen dat verplichtte zoveel verder zijn gegaan dan de meeste 

particulieren. Boulevard 108 heeft een grote uitstraling en een voorbeeldfunctie naar haar  

omgeving, waar veel eigenaren (klaarblijkelijk) hun pand eerder opdelen dan opknappen. 

Woningbouwcorporaties zijn ook belangrijke hoeders voor het architectonisch erfgoed en 

gaan daarbij eveneens hun verantwoordelijkheid niet uit de weg, ook niet als deze wordt 

opgedrongen. Dat is misschien nog wel het sterkst het geval bij de zogenaamde 

Maycretewoningen op Alteveer. Deze noodwoninkjes uit het eind van de jaren veertig 

stonden een aantal jaren terug op de nominatie om gesloopt te worden totdat de 

gemeentepolitiek op dat besluit terug kwam vanwege de historische waarde voor de stad in 

relatie tot de Slag om Arnhem. Woningcorporatie Portaal nam vervolgens het initiatief als 

eigenaar om deze bescheiden wederopbouwmonumentjes, waar menigeen de waarde niet 

van inziet, naar eer en geweten te renoveren. Dat is in dit geval niet eenvoudig want van 

deze prefabwoningen is wel bekend uit welke delen ze bestaan maar niet hoe deze aan 

elkaar bevestigd worden. Na een grondige aanpak zijn comfortabele woonhuisjes ontstaan, 

waarvan het industriële karakter echter enigszins is weggepoetst. Maar ook al is het patina 

verdwenen – als historisch spoor zijn deze woningen wel bewaard gebleven en bovendien 

beter bewoonbaar geworden.  

Dit laatste geldt ook zeker voor de 147 woningen in het renovatie- en uitbreidingsproject 

Schuttersberg van Vivare en Nexit-architecten op de Geitenkamp, waar de bewoners er 



qua woonruimte flink op vooruit gegaan. De voorzijde, dat sinds kort de status van 

Rijksbeschermd stadsgezicht geniet, is met veel respect voor het originele straatbeeld 

gerenoveerd. Zo is de dakisolatie prachtig afgewerkt als rollaag over de dakgoten. Aan de 

achterzijde mist de jury dergelijke finesse. Hier was men minder gebonden en zijn de 

ingrepen een stuk forser. De vele schuttingen bieden de bewoners veel privé- en bergruimte, 

maar komen de beoogde sociale samenhang rond de openbare ruimte met speelplaats niet 

ten goede. Zij staan in schril contrast met de hekwerken aan de voorzijde die beeldend 

kunstenaar Alfons ter Avest samen met buurtkinderen heeft ontworpen. Tegelijkertijd is er 

veel waardering voor wat niet direct zichtbaar is; grootste verdienste is dat het 

woningaanbod nu niet langer eenzijdig, maar gedifferentieerd is met grote en kleine 

woningen binnen dezelfde contouren. De opdrachtgever heeft het project bovendien grondig 

voorbereid en goed gecommuniceerd met de bewoners aan wie tijdelijke woningen elders in 

de buurt werden aangeboden. Het feit dat het merendeel is teruggekeerd is een groot 

compliment.    

Een dergelijke sociaallogistieke organisatie vormde ook een integraal onderdeel van de 

restauratie van de Van Verschuerwijk van Volkshuisvesting in het Arnhemse Broek. De 

restauratie van het exterieur van dit Rijksmonument is een kwestie van lange adem geweest 

waarbij ondanks alle tegenvallers de ambitie bijzonder hoog is gebleven. Het is bovendien 

een indrukwekkende ambachtelijke prestatie. Het feit dat de architect daarbij bijna 

onzichtbaar blijft is een kwaliteit. Hoewel niet alle nieuwe toevoegingen – zoals de bergingen 

en de balkons – evenzeer werden gewaardeerd vormen het terugbrengen van de originele 

blauwe pannen, het torentje op de hoek van de Broek- en Rietgrachtstraat en de horizontale 

ronding in de daklijn een grote meerwaarde. De jaren tachtig bebouwing achter de 

voormalige school is door de profilering van de goten en lijsten meer op het niveau van de 

monumentale oudbouw van Van de Roos en Overijnder gebracht. Een eenvoudige ingreep 

met maximaal effect. De Van Verschuerwijk straalt een enorme allure uit en lijkt ook een 

positief effect te hebben op het omliggende Oostelijk Centrumgebied.  

Restauratie/renovatie van bestaande bouw is een belangrijke opgave voor de toekomst. 

Woningbouwcorporaties zijn voorname spelers hierin, maar zullen gezien de huidige 

economische situatie keuzes moeten gaan maken. Dat is hier gebeurd en weloverwogen!   

De renovatie van het interieur van de Schouwburg Arnhem is vooral een interne impuls. 

Met de uitbouw van gemeentearchitect Pet in de jaren zeventig werd het interieur van het 

bestaande gebouw aangepast en de oude foyer omgebouwd tot een zaaltje voor vlakke 

vloervoorstellingen. In de decennia daarna werd er alleen onderhoud gepleegd waardoor 

deze ruimtes verrommelden. Tot de directeur twee jaar terug besloot dat er echt iets moest 



gebeuren. Vanwege de voorgenomen verhuizing naar het toekomstige Kunstencluster was 

het budget dat hij van de gemeente ter beschikking kreeg beperkt, maar is op een zeer 

strategische en effectieve manier ingezet door schijnbaar eenvoudige ingrepen: weghalen en 

toevoegen. De oorspronkelijke marmeren vloeren konden daardoor niet worden 

teruggebracht, maar er is getracht om met nagemaakt origineel bouwbeslag, aangepast 

meubilair en vloerbedekking zoveel mogelijk de oude allure te herstellen. De (her)opening 

van de Feniksfoyer en het weer zichtbaar maken van de originele geëtste ramen van W.L. 

Wagemans dragen daar enorm aan bij. Dankzij deze ‘guerrilla-restauratie’ is er weer een 

samenhang in het geheel en wordt de theaterervaring versterkt. Het feit dat de armaturen in 

China vervaardigd zijn doet daar niets aan af. Het niet realiseren van het voorgenomen 

herstel van de oude hoofdingang is in feite het enige minpuntje in de huidige plannen. 

Dankzij deze accupunctuurarchitectuur zou het gebouw nog meer aan betekenis winnen en 

de openbare ruimte eromheen een stevige impuls kunnen ondergaan.    

Juryoordeel 

In vergelijking met de andere projecten heeft men in de Schouwburg Arnhem meer de 

essentie van het gebouw weten te raken met een doeltreffende inzet van beperkte middelen. 

Dat vereist de juiste keuzes en dat vereist weer veel kennis en betrokkenheid. De 

waardering van de jury gaat hierbij expliciet uit naar de bevlogen directeur Henk Boerhof, die 

vanuit het idee van gastheer en goed rentmeesterschap niet alleen het initiatief heeft 

genomen, maar vanwege zijn jarenlange betrokkenheid en kennis van het gebouw, heeft 

weten te inspireren tot een eindresultaat waarin ook de geest van het gebouw hersteld is.  

De vakjuryprijs van de derde Willem Diehlprijs gaat naar de Schouwburg Arnhem.  

 

 


