
WILLEM DIEHLPRIJS 2011 

Schouwburg Arnhem wint de vakjuryprijs 
Op dinsdag 8 november 2011 is in Showroom Arnhem de winnaar bekend gemaakt van de Willem 
Diehlprijs 2011. Volgens de vakjury is de renovatie van de Schouwburg Arnhem de beste van de zes 
genomineerde projecten. De jury schrijft in haar rapport als eindoordeel:  
 
‘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’.  
 
Boulevard Heuvelink 108 wint de publieksprijs 
Naast de vakjuryprijs is ook dit jaar weer een publieksprijs uitgereikt. Op 22 oktober stond in dagblad 
De Gelderlander een oproep om te stemmen, waaraan 1266 mensen gehoor hebben gegeven. 
Boulevard Heuvelink 108, een particuliere stadsvilla die door de bewoners op basis van een oude 
foto in glorie is hersteld, kwam met meer dan een kwart van de stemmen overtuigend als winnaar uit 
de bus.   
 
Willem Diehlprijs 
De Willem Diehlprijs, de Arnhemse architectuurprijs voor het beste restauratie- of renovatie project, 
is in 2007 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.  
 
Jury  
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 (zonder stem)  
 
 
Criteria  
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.  



 
Overzicht genomineerden Willem Diehlprijs 2011  
 
Selexyz  
Architect: Bessels Architecten & Ingenieurs (exterieur) Merkx+Girod (interieur) 
Opdrachtgever: Elizen Vastgoed i.s.m. Selexyz  
Restauratie exterieur en herbestemming interieur tot boekhandel annex horecagelegenheid. 
 
Schouwburg 
Architect: BOB Interieurarchitectuur 
Opdrachtgever: Gemeente  
Renovatie van het interieur en herbestemming van de oude foyer tot oorspronkelijke functie. 
 
Van Verschuerwijk  
Architect: Rooding Architecten  
Opdrachtgever: Volkshuisvesting Arnhem 
Restauratie exterieur van het monumentale complex en het terugbrengen van originele elementen. 
 
Boulevard Heuvelink 108  
Architect: Hurenkamp Architecten & Adviseurs 
Opdrachtgever: particulier  
Renovatie exterieur van negentiende-eeuwse stadsvilla aan de hand van een oude foto. 
 
Schuttersberg 
Architect: Nexit Architecten 
Opdrachtgever: Vivare  
Renovatie en uitbreiding van volkswoningen die deels tot beschermd stadsgezicht zijn verklaard. 
 
Maycrete woningen 
Architect: Architectenbureau Robben 
Opdrachtgever: Portaal 
Restauratie en herbestemming van naoorlogse noodwoningen tot eigentijdse ouderenhuisvesting.       
 


