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De Lerende Stad 
een nieuwe aanpak voor stedelijke ontwikkeling

De Lerende Stad is een geheel nieuw concept op het gebied van stedelijke 
ontwikkeling, voortgekomen uit de haalbaarheidsstudie Niet de kip, niet het ei, 
maar het nest!.
Deze samenvatting biedt met de complete uitgave op de bijgevoegde CD, een 
schat aan informatie voor gemeentes, corporaties, of eigenlijk voor iedereen die 
hart heeft voor onze steden. De Lerende stad gaat over stedelijke ontwikkeling 
in de breedste zin van het woord. Bij stedelijk denken we aan stedelingen, 
aan mensen. Stedelijke ontwikkeling is dan niet alleen het realiseren van een 
hoogwaardige gebouwde omgeving zoals projectontwikkelaars dat doen. Het 
is ook niet uitsluitend een maatschappelijk proces zoals dat in de sociale sector 
gangbaar is. Het is beiden en meer dan dat.

Dit is de achtergrond van de metafoor Niet de kip, niet het ei, maar het nest!. 
Onder deze titel is - dankzij een IPSV subsidie - gedurende anderhalf jaar studie 
verricht naar de mogelijkheid om een tijdelijke nederzetting vorm te geven als 
een lerende organisatie. Tijdelijkheid wordt geïntroduceerd als een waardevol 
aanvullend ontwikkelingsinstrument. Een nederzetting vult het gat tussen ‘niet 
meer’ en ‘nog niet’. De bewoners ervan, de pioniers, dragen bij aan de opbouw 
van sociale cohesie en krijgen de kans kleinschalige economische activiteiten 
te ontplooien. 

Het Nest! is een broedplaats, waar voor en tijdens de bouw van een nieuwe wijk, 
een veelkleurig imago en een sociale structuur kunnen groeien. Dat zijn ten ene 
male zaken die niet ontworpen kunnen worden. De drijvende kracht daarbij is 
de beschikbaarheid van goedkope, tijdelijke (woon)ruimte die voorziet in een 
dringende behoefte van de pioniers. Zij kunnen de ruimte voor experiment en 
initiatief die er is, naar eigen inzicht en mogelijkheden gebruiken. Het Nest! is 
daarmee een hulpconstructie voor zelfhulp.

Het resultaat is een buurtgemeenschap waar, door aanwezigheid van pioniers 
en een Buurtacademie die hen samenbrengt, mogelijkheid bestaat om te 
werken aan nieuwe respectvolle partnerships. Waar de basis is om een vorm 
van netwerk bestuur te introduceren, gebaseerd op samenwerken en delen van 
zowel verantwoordelijkheden als bevoegdheden. In deze setting wordt gewerkt 
aan het ontwikkelen van een permanent stedelijk project. Hoe dat zal lopen 
moet blijken. Wat hoe dan ook blijft is het leerproces, een grote uitdaging voor 
alle betrokkenen.

Arnhem overweegt die uitdaging aan te gaan en daarmee de eerste lerende 
stad van Nederland te worden. De Vinexwijk Schuytgraaf in Arnhem is de plek die 
als voorbeeld wordt gebruikt. Dat wil niet zeggen dat deze methodologie alleen 
in Arnhem of Vinex context toepasbaar is. In verschillende scenario’s worden drie 
andere toepassingsmogelijkheden geïllustreerd. Laat dit u inspireren om na te 
denken over de ideale, gewenste toepassing. 

Deze studie is verricht door MINE Nederland, voor het Mothers Centers 
International Network for Empowerment (mine) in samenwerking met onder 
andere de stichting Andergeld. Met deze studie wil mine een nieuwe manier 
van denken over stedenbouw introduceren, gebaseerd op onze ervaringen met 
zelfhulp, medezeggenschap en interactief beleid. Niet om een alternatief voor 
de vinexwijken te bieden, maar een verrijking ervan. De studie werd mogelijk 
gemaakt door een IPSV subsidie van het Ministerie van VROM Directoraat 
Generaal Wonen. 
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Een tijdelijke nederzetting als  

hulpmiddel voor stadsontwikkeling

Het Nest! in vogelvlucht

I
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Artikel uit De Gelderlander van 14-05-2004

Door KEES JANSEN

ARNHEM - Zo’n 160 buitenlandse studenten 
van de Hogeschool Arnhem - Nijmegen krijgen 
een eigen dorpje aan de Merwedestraat in 
Presikhaaf. Ze komen in veertig voormalige 
asielzoekerswoningen.

De huizen komen op het toekomstige 
bedrijventerrein aan de Merwedestraat te 
staan, dichtbij het spoor. Met de plaatsing 
van de studentenwoningen kan een nijpend 
huisvestingsprobleem van de Hogeschool Arnhem-
Nijmegen worden opgelost. Afdelingsdirecteur G. 
de Groot: “Het aantal Engelstalige opleidingen 
wordt met ingang van september uitgebreid van 
een naar vijf. Daardoor krijgen we veel meer 
buitenlandse studenten dan we nu hebben. Die 
komen soms van ver buiten Europa. Voor die 
studenten moet je huisvesting kunnen aanbieden. 
Je kunt niet verwachten dat iemand uit China hier 
zelf een kamer gaat zoeken.”
Volgens De Groot vragen veel studenten al 
telefonisch of ze op een campus terecht kunnen. 

“Bij veel opleidingen hebben ze dat wel. Wij 
willen ook een totaalpakket kunnen aanbieden: 
studie en huisvesting.”
De bedoeling is dat in september twaalf houten, 
demontabele huizen op het terrein staan. De huizen 
worden via een projectontwikkelaar gekocht 
van de asielzoekersopvangorganisatie COA. Die 
doet de woningen van de hand omdat het aantal 
asielzoekers door het nieuwe beleid in Nederland 
drastisch is gedaald.

In de twaalf woningen die in eerste instantie in 
Presikhaaf komen, kunnen bijna vijftig studenten 
wonen. De kamers worden gemeubileerd 
opgeleverd. Studenten betalen volgens De Groot 
250 euro huisvestingskosten voor een plekje.

Het blijft niet bij een dorpje van twaalf huizen, 
want verwacht wordt dat het aantal buitenlandse 
studenten snel zal stijgen. Uiteindelijk komen er 
zo’n 160 kamers beschikbaar, ondergebracht in 
veertig asielzoekerswoningen. De Groot benadrukt 

dat ‘zijn’ studenten niet worden ondergebracht 
in een soort wooncontainer. “Ze zien er uit als 
gewone eensgezinswoningen.”

De gemeente heeft omwonenden begin mei 
per brief ingelicht over de plaatsing van de 
woningen. De huizen mogen er maximaal vijf jaar 
blijven staan. Dan moet er een andere oplossing 
zijn. Volgens afdelingsdirecteur De Groot van 
de hogeschool wordt nu al gesproken met 
woningcorporaties voor een definitieve oplossing.

Niet-Nederlandstalige studenten kunnen op de 
Arnhem Business School van de Hogeschool 
Arnhem-Nijmegen nu alleen nog terecht voor de 
IBMS (International Business and Management 
Studies). Straks komen daar de volgende studies 
bij: Finance and Accounting, Human Resource and 
Quality Management, communicatie en logistiek. 
De verwachting is dat de richtingen 180 studenten 
zullen trekken, onder andere uit China, Bulgarije, 
Indonesië en Duitsland.

‘Studentendorpje’ in Presikhaaf

Deel I: Tijdelijke nederzettingals hulpmiddel voor stadsontwikkeling
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Ontwikkelaars zien de processen vooral als investeringsstromen, het bouwen 

en verkopen van vastgoed. Sociale cohesie, participatie en gemeenschap s- 

opbouw spelen daarbij amper een rol. Met het Nest!-project worden der-

gelijke zaken juist als drijvende kracht van het ontwikkelingsproces ingezet. 

De sociale aspecten zijn leidend en gaan vooraf aan het fysieke proces, 

in plaats van de gebruikelijke volgorde in tijd en belang.

Ook hierbij gaat het natuurlijk om investeringsstromen, maar deze zijn 

breder opgevat dan geld alleen. Met het Nest! wordt een brede groep 

mensen voor wie geld niet het sterkste punt is, de mogelijkheid geboden 

tijdelijke, goedkope, maar eenvoudige woonruimte te huren. Daarnaast 

wordt de gelegenheid geboden om datgene te investeren wat men wél 

heeft, zoals tijd, en zo (een deel van) de huur te betalen.

Op het fysieke vlak heeft het Nest! het lef om de lat lager te leggen, om op 

economisch en sociaal gebied ruimte te scheppen. De ‘klapstoeltjes van 

de woningmarkt’ bieden NU een oplossing voor mensen met een ondiepe 

buidel.

Met deze groep mensen kan gedurende het bestaan van de nederzetting 

toegewerkt worden naar een definitieve bestemming van de locatie. 

Daarmee wordt het Nest! als geheel een lerende organisatie.

Sociaal

proces
gemeente

burgers
tijdintensief

Fysiek

product
ontwikkelaars
bedrijven
kapitaalintensief

De nieuwe wijk integraal aangepakt

] sociaal en fysiek
] proces en product  
] werkelijke PPS = gemeente én ontwikkelaars 
] marktconform en sociaal
] investeringen in economisch 
      én menselijk kapitaal 

Niet de kip, niet het ei,

maar het Nest!

Het Nest! in vogelvlucht

Het  Nest!-project verandert de manier waarop dynamische gebieden in 

de stad worden ontwikkeld. Het is een integrale manier om zaken direct 

en zeer concreet aan te pakken. Een tijdelijke buurt is de opstap naar 

een geleidelijk en gezamenlijk leerproces om tot definitieve oplossingen 

te komen.
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Deel I: Tijdelijke nederzettingals hulpmiddel voor stadsontwikkeling
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Introductie
Sociale, fysieke en economische aspecten in balans 

Het beginnend debat over de kloof tussen het sociale en het fysieke 
domein, is toch vooral dát: een debat. Het Nest!-project wil de 
praktijk veranderen. Stedenbouw moet meer worden dan investeren 
en fysieke projecten realiseren. Sociale cohesie opbouwen moet 
daarmee gelijk opgaan. Met het Nest!-project, wil mine een integrale 
aanpak ontwikkelen en implementeren, waarbij het opbouwen van 

een maatschappelijke structuur een centraal staat speelt.

Tijdelijkheid als permanent ontwikkelingsinstrument

Het middel om dit doel te bereiken is de tijdelijke nederzetting. Door de 

goedkope huisvesting trekt deze nederzetting pioniers aan die creativiteit, 

energie en andersoortige ontwikkelingskansen kunnen inbrengen.

Een nieuwe match van vraag en aanbod geeft zo nieuwe sociale en 

economische perspectieven. De problemen van een nieuwe wijk (geen tijd, 

geen voorzieningen) kunnen worden voorkomen door de inzet van mensen 

wiens energie en talent onder andere omstandigheden en in andere wijken 

geblokkeerd wordt.

Oplossingen voor veel zaken die nu spelen

Gedurende de vijf jaar of tien jaar dat de nederzetting bestaat biedt het

in ieder geval een tijdelijke oplossing voor de volgende kwesties:

[  nieuwe en betaalbare alternatieven op de woningmarkt

[  dienstverlening voor de nieuwe wijk bij de nederzetting

[  aantrekken van gemotiveerde en getalenteerde pioniers

[  perspectieven voor particulier opdrachtgeverschap

[  ontwikkeling van een levendige sociale structuur al vóór en

    tijdens de ontwikkeling van de nieuwe wijk

[  daardoor vergroting van de aantrekkelijkheid van deze wijk

[  ontwikkeling van de wijkeconomie

[  talenten en kennisreserves van groepen die normaalgesproken

    buitengesloten zijn, worden aangesproken

[  druk op ‘probleemwijken’ wordt minder

[  integratie wordt bevorderd door positieve inzet van diversiteit

[  stimulering en opstarten van actieve bewonersparticipatie

[  creëren van bottom-up leerprocessen

Ingrediënten voor een levendige en complete buurt zijn

[  ruimte voor experimenten, creativiteit en initiatief

[  diversiteit

[  uitwisseling van sociaal, economisch, cultureel en symbolisch kapitaal

[  sociale en fysieke ruimte voor ontmoeting en interactie

[  projecten voor opbouw van een hechte sociale structuur.

Het Nest!-project biedt precies dat!

Tijdelijke nederzetting

sociale cohesie en leefbaarheid 
vanaf het begin

een win / win situatie

?

Mensen maken de buurt
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De stagnatie op de woningmarkt te lijf

De woningmarkt heeft zowel boven als onderin de markt beweging nodig. 

De vraag naar goedkope woonruimte los van officiële wachtlijsten - waarin 

het Nest! voorziet - is tijdelijk. De oplossing ook. Als de woningmarkt eenmaal 

in beweging komt is er genoeg sociale woningbouw in Arnhem die nu bezet 

is door scheefwoners. Indirect biedt het Nest! ook bovenin de woningmarkt 

perspectief. De nieuw te ontwikkelen woningen in de nabijheid profiteren 

van een goed sociaal milieu, dienstverlening en een hip imago. Dit is de 

plek waar evenementen georganiseerd worden. Hier krijgt het ‘lekker wonen’ 

concept echt inhoud. Dit is de plek waar als eerste een hele buurt wordt 

opgezet als een lerende organisatie. The place to be kortom.

Sociale oplossingen
preventief en duurzaam

Fysieke oplossingen
snel, goedkoop en tijdelijk

Economische structuur
investeren, uitwisselen kapitaal

het Nest!

+

Aanvulling op gewone ontwikkeling

+

=

Deel I: Tijdelijke nederzettingals hulpmiddel voor stadsontwikkeling
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Leeswijzer

De inhoud van deze gids

Deze gids is een verkorte, enigszins vereenvoudigde weergave van het 

boek The Learning City wat begin 2005 uitgegeven zal worden. Daarin 

wordt de achtergrond en theorie van het concept nader uitgediept. De 

integrale tekst van dit boek staat op de bijgevoegde CD. In deze gids ligt de 

nadruk meer op een bondige samenvatting van de theorie, de conclusies 

en toepassingsmogelijkheden. Na deze introductie, volgen drie blokken 

waarin achtereenvolgens het Nest! zelf, de context, en het proces worden 

beschreven. Het geheel wordt afgesloten met conclusies. Het zal u bij de 

inhoudsopgave al zijn opgevallen dat de hoofdstuknummering vreemd is. 

U kunt bij lezing of wel de volgorde van het boek volgen, of de nummers 

van de hoofdstukken. U kunt ook na de inleiding ter illustratie ook eerst de 

mogelijke toepassingen in hoofdstuk 13 bekijken. De lerende stad is een 

veelzijdig concept wat van verschillende zijden benaderd kan worden. 

De inhoud van het tweede blok: Het Nest! zelf

Het onderdeel wat het Nest! zelf beschrijft, is opgesplitst in de blokken fysiek, 

economisch en sociaal. De fysieke aspecten betreffen de verschillende 

architectonische opties voor tijdelijke huisvesting en de voorzieningen voor de 

nederzetting als geheel. De (tijdelijke) fysieke aspecten, zijn van ondergeschikt 

belang aan de economische en sociale aspecten. De economische en 

sociale structuur die tijdens het bestaan van het Nest! worden opgebouwd, 

kunnen immers wel voortbestaan in de definitieve wijk.

Onder de economische factoren die bijdragen aan een evenwichtige 

ontstaansmogelijkheid voor de wijk, worden twee onderwerpen besproken. In 

hoofdstuk zeven wordt verkend hoe verschillende capaciteiten en middelen 

inzetbaar en uitwisselbaar gemaakt kunnen worden ter ondersteuning 

van een lokaal ontwikkelingsproces. Daarna wordt verkend hoe particulier 

opdrachtgeverschap ingezet kan worden, als instrument om de ervaring 

van het Nest! te consolideren in de permanente Vinexwijk.

Het sociale proces in de nederzetting omvat meerdere aspecten. We lichten 

hier twee projecten toe die in de tijdelijke nederzetting worden voorzien: een 

moedercentrum en een internationale tuin.

De inhoud van het derde blok: De context

In het blok over de context worden de randvoorwaarden verkend, om 

nieuwe krachten in het stadsontwikkelingsproces te introduceren, zonder 

dat dit conflicten geeft. De Structurenstudie en de Regelstudie beschrijven 

de problematiek van de Vinexwijken, de regelgeving, de stagnatie in het 

bouwproces en de organisatorische context. De belemmeringen voor het 

initiatief en aanvullend beleid wat nodig is om het proces te stimuleren 

worden in algemene zin beschreven. Hierin fingeert Arnhem als voorbeeld, 

maar de problematiek wordt in Assen en Alphen net zo zeer gevoeld. 

Daarnaast is ook gekeken naar de specifieke context van de case; de 

omgeving van de Vinexwijk Schuytgraaf.

Sociaal
Fysiek

Aanvullende ontwikkeling: het Nest!

Economisch
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De inhoud van het vierde blok: De respectvolle samenwerking

In het vierde blok wordt verkend wat nodig is om van Arnhem werkelijk een 

lerende stad te maken. In de eerste plaats wordt de motivatie van mogelijke 

pionier geïnventariseerd 

Om ontbrekende kennis van buiten in het proces te introduceren zal de 

Grassroots Women International Academy een basis krijgen binnen het Nest!. 

Daarnaast zal de Nest!-Buurt Academie de kennis binnen de nederzetting 

inventariseren en mobiliseren. Met die elementen kan de tijdelijke nederzetting 

functioneren als platform waar een permanent project ontwikkeld wordt in 

werkelijke partnership. In hoofdstuk 13 worden sociale, economische en 

fysieke aspecten van het Nest! weer in samenhang toegepast op Arnhem. 

Daarbij wordt aangesloten op het planningsproces wat Arnhem in 1997 

gestart heeft om te komen tot een stadsvisie. In vier scenario’s werden toen 

de mogelijke toekomsten van de stad beschreven. Beschreven wordt hoe 

de Nest!-methodologie toegepast zou kunnen worden op vier locaties in 

Arnhem, als vehikel om naar deze toekomstbeelden toe te groeien.

De inhoud van het laatste deel

Net als het eerste, bestaat ook het laatste deel uit één hoofdstuk. Dit conclu-

derende hoofdstuk draagt als subtitel Beren en tijgers op de weg naar 

een respectvolle samenwerking voor stadsontwikkeling. Hierin wordt een 

samenvattende inventarisatie gemaakt, van de obstakels die een werkelijke 

partnership voor integrale stadsontwikkeling volgens de Nest! gedachte, 

nog in de weg staan.

Voor de verschillende bijlagen met onder andere literatuur en contact-

adressen, verwijzen we u naar de CD en de website www.nest.cc waar 

dergelijke informatie beter up to date gehouden kan worden.
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De Nest!-aanpak

De beste buurten zijn niet ontworpen 

maar ontstaan

II
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Deel II: De Nest!-aanpak, de beste buurten zijn niet ontworpen maar ontstaan
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Het belangrijkste criterium van ‘het fysieke’ is namelijk dat het goedkoop 

moet zijn, terwijl toch een acceptabele comfort standaard gehandhaafd 

moet blijven. De totale woonlasten voor een pionier mogen niet hoger dan 

€ 300 zijn.

Het tweede criterium is directe beschikbaarheid, in een wachtlijst kun je   

immers niet wonen. De combinatie geeft tijdelijke woningen.

Anders dan bij gangbare stadsontwikkelingsprocessen is het fysieke bij 

het Nest!-project ondergeschikt aan het sociale en economische. Het 

bouwen is geen doel op zich, maar een tijdelijk hulpmiddel om sociale en 

economische doelen te bereiken.

Sociaal
Fysiek
snelle, goedkope

en tijdelijke oplossingen

Aanvullende ontwikkeling: het Nest!

Economisch

Het Fysieke

Deze sectie over de fysieke aspecten van de tijdelijke nederzetting laat 

zien dat architectonische aantrekkelijke oplossingen mogelijk zijn binnen 

beperkte budgetten. 



16 De lerende stad, een nieuwe aanpak voor stedelijke ontwikkeling

Deel II: De Nest!-aanpak, de beste buurten zijn niet ontworpen maar ontstaan
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Tijdelijkheid is voor regelgeving een lastig concept en bestaande 
voorbeelden worden geassocieerd met gedoogbeleid. De gedachte 
aan een tijdelijke nederzetting geeft bij bestuurders al snel buikpijn. 
Dat heeft niet te maken met het concept tijdelijkheid zelf, maar 
met de negatieve associaties bij gedoogbeleid. Mensen die deze 
negatieve associatie hebben, kunnen echter hun eigen vakantie 
zonder probleem doorbrengen in een tent of caravan. Daarbij 
worden de beperkte ruimte en gebrekkige voorzieningen niet als 
‘onaanvaardbaar’ afgedaan, het is immers maar voor tijdelijk.

Eisen vergeleken met het hier en nu

De woonruimte van het Nest! moet niet vergeleken worden met een 

reguliere woning, maar met datgene wat er hier en nu voor de doelgroep 

beschikbaar is. Voor de student die dagelijks heen en weer naar Emmen 

moet, of de net gescheiden man die in een hotelkamer bivakkeert, is 

het al snel acceptabeler dan de beschikbare alternatieven. Het is niet 

gratis, maar toch vaak goedkoper dan de beschikbare alternatieven. 

Een vluchteling die na ontvangst van een verblijfstatus in het AZC blijft 

wonen, betaald bijvoorbeeld € 400,- per maand voor een plekje op een 

vierpersoonskamer.

Een tijdelijke nederzetting

De Pod
www.thepod.net
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Doelgroepen en hun acceptatiegraad

Eerste vereiste is dát er überhaupt iets is, plek op een wachtlijst biedt 

vandaag geen soelaas. Het belangrijkste criterium voor beoordeling van 

de haalbaarheid van de oplossingen is de prijs.

Dit is anders dan bij ‘gewone’ woningen waar optimaliseren van de prijs/

kwaliteit verhouding geboden is. Bij het Nest! gaat het om minimaliseren 

van de prijs, tot er een nog acceptabele mate van comfort resteert.

De mate van (gebrek aan) comfort die nog aanvaardbaar is, hangt af 

van de doelgroep. Slaap en bergruimte heeft iedereen beslist nodig. 

Daarnaast is meestal behoefte aan privé sanitair en kookgelegenheid, 

maar sommigen kiezen voor een lagere huur en gedeelde faciliteiten. Werk- 

speel- of studeerruimte in de eigen woning is niet voor iedereen relevant.

Su-si House
www.

Deel II: De Nest!-aanpak, de beste buurten zijn niet ontworpen maar ontstaan
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Typologieën en onderzochte aspecten

Omdat nog niet besloten is tot uitvoering van het project, kan nog geen 

maatwerk voor ingeschreven geïnteresseerden verricht worden. In plaats 

daarvan zijn typologieën van wooneenheden, nutsvoorzieningen en eisen 

aan de woonomgeving, gemaakt. De volledige range aan voorzieningen 

is bekeken en 54 mogelijke woon-units, waarvan twintig meer in detail. De 

onderzochte aspecten betroffen - naast prijs en bruikbaarheid - ook gemak 

en kosten waarmee de nederzetting kan worden opgezet en afgebroken. De 

flexibiliteit in termen van functionaliteit, verplaatsbaarheid en schakelbaar-

heid was van belang. Tenslotte is gekeken naar het ‘statiegeld’; de 

mogelijkheid voor hergebruik en de restwaarde van de eenheden en 

voorzieningen.

Pacific Dome
www.pacificdomes.com

hoofdstuk 6: Een tijdelijke Nederzetting
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FRED
www.

Deel II: De Nest!-aanpak, de beste buurten zijn niet ontworpen maar ontstaan
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Een aantal overwegingen

[ Afmetingen: caravans en containers zijn meestal slechts geschikt 

   voor één persoon

[ Schakelbaarheid: o.a. containers kunnen eenvoudig tot meer-

   persoonswoningen worden geschakeld.

[ Dichtheid: goede stapelbaarheid geeft hogere dichtheid, maar ook

   hogere kosten voor (verwijderen van) fundering

[ Prijs / kwaliteit verhouding op de korte termijn: goedkopere oplossingen

   zijn het minst duurzaam. Dit hoeft geen bezwaar te zijn als over 5 of 10 jaar

   wordt afgeschreven

[ Functionaliteit: minder duurzame constructies (bijvoorbeeld tent) kunnen 

   voor expositieruimte of andere speciale functies gebruikt worden

[ Voorzieningen: wc, douche en keukentje zijn bij veel units aanwezig;

   sanitair delen kan een aanzienlijke besparing opleveren

[ Transport en montage: de onderzochte wooneenheden laten zich

   verplaatsen en (de)monteren; daar is vaak wel materieel bij nodig.

[ Mooi ontworpen is vaak duurder: een model dat mogelijkheden biedt 

   voor zelfbouw kan de hogere kosten compenseren

COA-units
www.demeeuw.com

hoofdstuk 6: Een tijdelijke Nederzetting
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Conclusies wooneenheden

Van de onderzochte mogelijkheden blijken tweedehands asielzoekerscentra 

ironisch genoeg veruit de beste keuze. COA-units zijn met €70 tot €90 / m2 

het goedkoopste in de aanschaf, lijken het meest op een ‘normaal’ huis en 

zijn flexibel bruikbaar. 

De oplossing die het minst organisatie vergt is een containerdorp in samen-

werking met de stichting Keetwonen. Hun concept wordt al beproefd in 

Amsterdam waar studentenwoningen met een huur van €250 gerealiseerd 

worden. Het uitbesteden van de eerste start kan een snel en eenvoudig 

begin van de nederzetting garanderen.

COA-units
www.demeeuw.com

Zeecontainers 
BETAALBAAR

€ 250 / maand

hippe uitstraling, goede isolatie, 
korte bouwtijd
eindeloos varierbaar complete 

voorzieningen

www.keetwonen.nl

Deel II: De Nest!-aanpak, de beste buurten zijn niet ontworpen maar ontstaan
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Typologie van de omgeving

De tweedehands COA-woningen en een containerdorp betreffen (vanuit 

een tijdelijk perspectief) behoorlijk definitieve oplossingen. Deze sluiten aan 

bij de omgevingskwaliteit ‘complete nederzetting’. Hierbij is sprake van een 

verzorgde omgeving waar je makkelijk jaren kan verblijven. Iedere woning 

heeft een eigen aansluiting op alle nutsvoorzieningen en wegen zijn van 

behoorlijke kwaliteit.

Het andere uiterste van het spectrum betreft de ‘eenvoudigste standplaats’. 

Dit betreft het absolute minimum aan ontsluiting en voorzieningen, een nul 

sterren camping. Water en sanitair worden gedeeld. Verblijf onder dergelijke 

omstandigheden is goedkoop maar niet geschikt voor langer dan een paar 

maanden. De gulden middenweg is een ‘semi-complete standplaats’. In 

onderstaande tabel is aangegeven welke voorzieningen passen bij welk van 

de drie opties. In de praktijk moet er een mengeling van mogelijkheden zijn, 

waarbij aansluiting op gemeentelijke voorziening al snel de moeite loont.

voorziening eenvoudig semi-compleet compleet

sanitair chemisch toilet 
(latrine) 

chemisch toilet,
composttoilet

sceptic tank,
rioolaansluiting

water pomp en flessen,
tankwagen 

tankwagen 
collectieve aansluiting Individuele aansluiting

gas losse tanks losse tanks Individuele aansluiting

electriciteit zon zon, generator, 
Individuele aansluiting

zon, wind, 
Individuele aansluiting

telefoon mobiel mobiel en cel Individuele aansluiting

TV, internet collectief collectief Individuele aansluiting

Er zou achtereenvolgens op de velden acht, vier, zeven en één, ruimte zijn. 

Dat wil zeggen ruimte in de planning. Deze ruimte wordt groter naarmate de 

gewone planning verder achter op schema loopt. Ook in die zin is het Nest! 

een goede aanvulling op de gewone ontwikkeling; als dezelfde investeerders 

betrokken zijn, wordt verlies door vertraging deels gecompenseerd.
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Planning: remmende voorsprong of versnellende achterstand?

In de tabel op de volgende bladzijde staat aangegeven welke velden 

in Schuytgraaf bereikbaar, bruikbaar en beschikbaar zouden zijn. Deze 

gegevens zijn gebaseerd op de (inmiddels achterhaalde) GEM-planningen 

mei 2003. Er kan een mogelijke locatie in tijd en plaats in het Schuytgraaf-

gebied uit worden afgeleid. De nederzetting zou tijdelijkheid hier als een 

evenement moeten profileren en jaarlijks voor de bouwstroom uit, moeten 

verplaatsen. 
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veld toegankelijk wanneer beschikbaar start bouwrijp bijzonderheden geschikt reden

1 ja, via achterstraat begin 2004 augustus 2007 2007-2009 oplevering ja gedurende aantal jaren toegankelijk

2 ja, vanaf medio 2004 niet begin 2004 2007-2009 oplevering nee lange periode van grondtoevoer

3 ja, vanaf medio 2004 niet begin 2004 nee lange periode van grondtoevoer

4 redelijk begin 2004 augustus 2005 bereikbaarheid ja ongeveer anderhalf jaar beschikbaar

5 ja, vanaf medio 2004 niet begin 2004 bereikbaarheid nee lange periode van grondtoevoer

6 redelijk begin 2004 april 2005 bereikbaarheid ja ruim jaar geen werkzaamheden

7 ja, via vogelezangstraat begin 2004 juli 2006 ja gedurende aantal jaren toegankelijk

8 redelijk begin 2004 oktober 2004 bereikbaarheid ja slechts korte tijd vrij

9 ja, vanaf medio 2004 niet begin 2004 nee lange periode van grondtoevoer

10 ja, vanaf medio 2004 begin 2004 medio 2004 nee slecht bereikbaar tot aanvang wekzaamheden

11 ja, begin 2003 niet begin 2004 2008-2009 oplevering nee slechts 4 maanden vrij

12 ja, vanaf medio 2004 niet begin 2004 nee voorbereiding start januari 2004

13 ja, begin 2003 niet begin 2004 nee lange periode van grondtoevoer

14 ja, vanaf medio 2004 medio 2004 begin 2004 2 maanden vrij nee te kort toegankelijk

15 ja, begin 2003 begin 2004 juli 2004 2007-2008 oplevering ja slechts zeer kort vrij

16 ja, vanaf medio 2004 niet begin 2004 boerderij Schuytgraaf nee voorbereiding start januari 2004

17 ja, medio 2004 niet begin 2004 nee voorbereiding start januari 2004

18 ja, begin 2003 niet begin 2004 nee voorbereiding start januari 2004

19 ja, begin 2003 begin 2004 april 2004 nee slechts 4 maanden vrij

20 ja, begin 2003 niet begin 2004 nee bouw start al

21 ja, begin 2003 niet reeds gestart nee bouw start al

22 ja, medio 2004 niet augustus 2007 zanddepot nee is zanddepot

23 ja, medio 2004 medio 2004 maart 2007 2009 oplevering ja gedurende aantal jaren toegankelijk

24 ja, medio 2004? medio 2004 mei 2007 ja gedurende aantal jaren toegankelijk

25 ja, begin 2004 niet reeds gestart reeds gestart nee bouw start al

uitgangspunten: ** een gedeelte is toegankelijk als het bereikt kan worden via een tijdelijke of permanente weg, een weg in aanbouw is niet voldoende.

                        ** vanaf vastgesteld 6 maanden beschikbaar, is het geschikt

Deel II: De Nest!-aanpak, de beste buurten zijn niet ontworpen maar ontstaan
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Nest! - economische structuur

Sociaal
Fysiek

Economisch
investeren en uitwisselen van 

verschillende kapitaalsoorten

Het Economische

Een werkelijke aanvulling op de bestaande woningbouwpraktijk is alleen 

van waarde als de (financiële) duurzaamheid ervan aannemelijk ge-

maakt kan worden. Innovaties die alleen in zwaar gesubsidieerde cou-

veuse-omgeving kunnen bestaan zijn immers zonder zo’n omgeving niet 

levensvatbaar.

Aanvullend economisch mechanisme bindt sociaal en fysiek

De economische structuur van het Nest! bindt de sociale en fysieke as-

pecten van stedelijke ontwikkeling, door deze onderling uitwisselbaar te 

maken met een lokale valuta. Hoe de uitwisseling plaatsvindt en hoe deze 

valuta gedekt wordt door euro en vastgoed is beschreven in het hoofdstuk 

over de lokale economie. Het aanvullende economische systeem is voor 

het Nest! ontworpen door Stichting Ander Geld die gespecialiseerd is op 

dit terrein.

‘Wortel schieten’ door particulier opdrachtgeverschap

Hoe de ervaring van het Nest! kan worden geconsolideerd in de te ont-

wikkelen nieuwe buurt staat beschreven in hoofdstuk acht. Collectief 

particulier opdrachtgeverschap wordt ingezet als mogelijkheid om zowel 

de belangen van het individu als de toekomstige buurt te dienen en om 

investeringen naar de buurt te trekken.

De beschreven gereedschapskist in deze twee hoofdstukken dient primair 

voor de economische empowerment van de pioniers en de tijdelijke  

nederzetting als geheel. De elementen zijn zo ontworpen dat ze uiteinde-

lijk vooral de hoofddoelstelling van het Nest! ondersteunen. De Lokale 

Economische Organisatie bevordert sociale cohesie en een integrale en 

inclusieve buurtontwikkeling. Maatschappelijke participatie en integratie 

zijn mogelijk niet ondanks, maar juist dankzij de lokale economische struc-

tuur.
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Deel II: De Nest!-aanpak, de beste buurten zijn niet ontworpen maar ontstaan
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Inzetten, uitwisselen en opbouwen van alle aanwezige waarden

De uitwisseling van lokale waarde versterkt samenwerking en sociale 

cohesie. Door samenwerking kan economische waarde gecreëerd 

worden. Omgekeerd kunnen handig opgezette economische structuren tot 

samenwerking leiden. 

De lokale waarde wordt geoptimaliseerd door zoveel mogelijk zelf te doen.

Daarnaast versterken de pioniers hun economische mogelijkheden door 

hun krachten te bundelen en samen te sparen. Door zoveel mogelijk de 

eigen economische waarde binnen de buurt te houden en inkomsten van 

buiten af aan te trekken, wordt kapitaal opgebouwd.

Doelstellingen van de lokale economische structuur

[ Nieuwe mogelijkheden maken om de inzet van mensen te waarderen

[ Zo goed mogelijk gebruikmaken van het kapitaal en de capaciteiten die 

   aanwezig zijn binnen de tijdelijke nederzetting en de totale wijk.

[ Een gelijkwaardige uitwisseling mogelijk maken tussen enerzijds investerin-

   gen in tijd en werk en anderzijds financieel kapitaal .

[ Niet-monetaire middelen en investeringen zichtbaar en vergelijkbaar 

   maken

[ De levenskwaliteit in de nederzetting vergroten.

Vinex
economisch +

sociaal en cultureel -

bestaande stad
economisch +/-

sociaal + 

cultureel +/-

pioniers
economisch -

sociaal en cultureel +

Sociaal en economisch kapitaal
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Economie gaat op het eerste gezicht over geld en handel. Anders 
gezegd, over waarde en uitwisseling. Bij de lokale economische 
structuur van het Nest!-project gaat het om investering en gebruik 
van de lokaal aanwezige waarden en vaardigheden.
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Waarderen en uitwisseling van andere waarden

Een Lokale Valuta speelt een sleutelrol binnen het lokale economische 

systeem. We zouden deze munteenheid de “Arnhemse meisjes” kunnen 

noemen, afgekort ‘A’. Hiermee wordt betaald voor waarde die normaal 

gesproken geacht wordt ‘gewoon aanwezig te zijn’, maar die aan het 

verdwijnen is. Het betreft vooral zaken die vroeger gratis geleverd werden 

in de buurt en door moeders in de familiesfeer, zoals zorg, gezelligheid, 

geborgenheid, of een oogje op de oudere buren houden. Zaken die je 

liever niet te duur en niet te commercieel regelt, maar die wel van vitaal 

belang zijn voor de sociale cohesie van de wijk.

Vooral onder pioniers zijn er mensen die tijd en de capaciteiten hebben om 

deze waarde aan te bieden maar daar geen ruimte voor krijgen binnen 

de gewone €-economie. Misschien omdat ze een uitkering hebben, de 

verkeerde diploma’s, verstandelijke of lichamelijke beperkingen hebben, 

‘te’ oud of ‘te’ jong zijn, of thuis zitten met kleine kinderen. Er zijn enorm 

veel redenen waarom mensen dat waar ze goed in zijn (en iedereen is 

wel ergens goed in) niet te gelde maken. Dat is eeuwig zonde, want er is 

schreeuwende behoefte aan juist deze waarden en het is altijd fijn je inzet 

gewaardeerd te zien. In het Nest!-project wordt de waardering zichtbaar in 

de vorm van de ‘A’.

economisch

sociaal en cultureel

pioniers
in tijdelijke nederzetting

nieuwe bewoners
van de Vinexwijk

Uitwisselen van kapitaalsoorten

€

A

Deel II: De Nest!-aanpak, de beste buurten zijn niet ontworpen maar ontstaan
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Sociale valuta, fysieke dekking

De ‘A’ is een sociale valuta omdat er belangrijke sociale waarde mee 

betaald wordt. Het is echter ook een harde valuta omdat de waarde gedekt 

wordt door onroerend goed en een €-reserve.

De belangrijkste economische factoren in de tijdelijke nederzetting zijn de 

tijdelijke woningen en diensten. De diensten trekken euro’s aan van mensen 

buiten de nederzetting die geen tijd hebben. Het werk wordt betaald met 

de lokale valuta. Het is geen probleem de lokale valuta te accepteren, want 

de huur kan ermee betaald worden en iedereen geeft een groot deel van 

zijn inkomsten aan huur uit.

Waarde binnen de nieuwe buurt houden

Nieuwbouwwijken hebben weinig economisch leven. Men verdient zijn 

geld elders en geeft het niet binnen de nieuwbouwwijk uit. Behalve in de 

supermarkt is daar ook weinig mogelijkheid toe. De ‘A’ zorgt dat er wél 

economische activiteit is en dat waarde in de buurt blijft; je kan het immers 

alleen daar weer uitgeven. Daarom zal je het ook snel weer uitgeven; het is 

een economische wetmatigheid dat je het geld waar je het meest mee kan 

doen, het laatst uitgeeft (daarom zijn Euro’s overal ter wereld welkom). Dat 

snelle uitgeven zorgt dus voor een hogere economische activiteit.

pioniers

Lokale Economische
Organisatie

STARTKAPITAAL aflossing + rente
en kosten

€-inkomsten
huur, diensten,

en sparen

Geldstromen het Nest!

loonhuur, sparen

€

A

hoofdstuk 7: De lokale economie
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Het lokale Valuta Fonds 

rechtsvorm Stichting

doel functioneren van de lokale valuta garanderen

taken druk, uitgifte en administratie van lokale valuta,

 beheer reserves

financiering inkomsten: op investeringen

 uitgaven: met name organisatiekosten

Uitwisseling van waarden

Lokale Economische Organisatie

De Lokale Economische Organisatie (LEO)

Om de vier aspecten wonen, lokale valuta, diensten en sparen goed te 

regelen wordt een paraplu-organisatie opgericht: de Lokale Economische 

Organisatie (LEO). LEO en haar onderdelen worden zo veel mogelijk door 

de pioniers beheerd en bestuurd. Betalingen worden zo veel mogelijk in ‘A’ 

gedaan en binnenkomende € wordt zo veel mogelijk opgepot, dus gebruikt 

om de nederzetting te consolideren en versterken.

sparen en lenen

beheer tijdelijke

woningen

beheer

lokale valuta

uitwisseling diensten
training/begeleiding

A - fondswoonorganisatie

diensten

building society

spaarkring

Hoe de € de tijdelijke nederzetting binnenkomt

Mensen van buiten de nederzetting gebruiken € om ‘A’ te kopen. Zo komt 

financieel kapitaal de nederzetting binnen. Op dit punt is het systeem anders 

dan een gewone LETS-cirkel. De omvang van LETS-cirkels is meestal vrij klein, 

omdat mensen er geen tijd voor hebben en er weinig met LETS gekocht kan 

worden. Dat wordt in het Nest! ondervangen omdat aanbieders hun ‘A’ voor 

de huur gebruiken en wie geen tijd heeft, kan gewoon € gebruiken.

Deel II: De Nest!-aanpak, de beste buurten zijn niet ontworpen maar ontstaan
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rechtsvorm Vereniging, iedereen die meewerkt is lid

taken vraag en aanbod coördinatie,

 informatie en administratie

financiering inkomsten: betaling voor diensten, subsidie

 uitgaven: loon en organisatiekosten

Een goede dienstverlening

Om vraag en aanbod direct op elkaar af te stemmen kent het Nest!-project 

een ‘uitzendbureau’. 

Het lokale Uitzendbureau

Geldstromen dienstenbemiddeling

A - fonds dienstenbemiddelingvinexbewoners

pioniers

betaling voor diensten

betaling 

voor 

diensten

betaling voor diensten

wissel € voor A

€

A

Het uitzendbureau bemiddelt in diensten als kinderopvang, klussen in en om 

het huis, wassen en strijken, babysitten, schoonmaken, honden uitlaatservice, 

auto wassen, boodschappenservice, verhuisdienst, kledingreparati, mode-

atelier, schoenmakerij, reparatieservice huishoudelijke apparaten, klussen 

en reparaties in de tuin, (hoogwaardige) kringloopwinkel, grofvuilophaal 

diensten en zo meer.

Om vraag en aanbod goed af te stemmen werkt de dienstenbemiddelings-

organisatie samen met de Nest!-Buurt Academie (hoofdstuk 12). Ze trainen 

mensen en steunen de pioniers om hun volledige potentieel ook waar 

te kunnen maken. De lokale valuta is niet alleen voor het betalen van 

arbeid, maar ook voor spullen. Vergelijkbaar met consumptiebonnen, kan 

je er drankjes mee betalen in het Nest!-café of tijdens de evenementen 

die georganiseerd zullen worden. Het is het betaalmiddel binnen de 

nederzetting, je koopt er een jas mee in de tweedehandswinkel van het 

moedercentrum of een schilderij van een (nog) onbekende meester.

woningorganisatie sparen en lenen

Werk, inkomen, dienstverlening

hoofdstuk 7: De lokale economie
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rechtsvorm Coöperatie

taken reparatie en onderhoud projectontwikkeling

financiering inkomsten: huur

 uitgaven: hypotheek, erfpacht

Het economische trekpaard: de tijdelijke woningcorporatie

De tijdelijke woningen vertegenwoordigen de grootste waarde in de tijdelijke 

nederzetting. Zij worden beheerd door een tijdelijke woningcorporatie. 

Deze coöperatie van alle pioniers, koopt de woning aanvankelijk aan 

met een banklening die is berekend op de duur van de nederzetting. De 

woningen worden geplaatst op grond met een tijdelijk erfpachtcontract. 

Grond en opstal worden zo losgekoppeld als economische waarde. Door 

de coöperatieve structuur worden de pioniers geleidelijk eigenaar van 

hun woning. Aan het einde van het project worden de tijdelijke woningen 

verkocht, de schuld afbetaald en de tijdelijke corporatie opgeheven. De 

restwaarde wordt dan aan de pioniers uitbetaald –in Euro.
Geldstromen tijdelijke woningen

woningorganisatie

pioniers

banklening

€

A

Bouw en beheer woon-units

tijdelijke woningen

aflossing en rente

materialen en pacht

€-inkomsten

dienstenbemiddeling

sparen en lenen

werkzaamheden 

op bouw en onderhoud

A - fonds

huur

De tijdelijke Woningcorporatie

Deel II: De Nest!-aanpak, de beste buurten zijn niet ontworpen maar ontstaan
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rechtsvorm vereniging, functioneert als kredietgroep

 of lidmaatschapsbank

taken lenen, sparen, wisselen, info, PR, 

 financiële administratie

financiering inkomsten: servicekosten, rente, subsidie

 uitgaven: organisatiekosten

Sparen en lenen om de toekomst op te bouwen

Door de coöperatieve structuur is het wonen in de nederzetting op zich 

al een manier van sparen. Daarnaast kent het project verschillende 

mogelijkheden om vanuit de tijdelijke situatie naar een meer permanente 

toekomst toe te groeien.

Spaar- en kredietgroepen die in het Zuiden zeer effectief zijn, zijn ook 

binnen Europese moedercentra ingevoerd. Samen sparen geeft niet alleen 

kapitaalopbouw maar ook capaciteitsopbouw als individu en groep.

Geldstromen sparen en lenen

woningorganisatie

pioniers

startersleningen

€

A

Sparen/investeren voor de toekomst

A - fonds dienstenbemiddeling

sparen en lenen

Vinexbewoners

spaargeld

spaargeld

reserves

De spaar- en investeringsgroep

hoofdstuk 7: De lokale economie
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Specifieke spaarvorm voor starters

De Building Society is een spaarvorm die starters kan helpen als groep 

sneller dan alleen, een definitieve woning te verwerven. Door het wonen 

in de nederzetting kan hiervoor ook geld opzij gezet worden. Men woont 

daardoor bovendien al in de buurt en de kinderen hoeven niet naar een 

andere school.

Geldstromen Building Society

woningorganisatie

pioniers

aankoop woningen

(Building Society)

projectontwikkeling

€

A

De Building Society

A - fonds dienstenbemiddeling

sparen en lenen

Vinexbewoners

spaargeld

spaargeld

reserves

  Bij 100 deelnemers:

* € 50.000,= sparen

* toegankelijker markt

* elke maand trekking

* publiciteitswaarde

* toekomstige bewoners

bekend en betrokken

* klant wordt partner 

�
�
��
�
�� �
�
�
�
��

Deel II: De Nest!-aanpak, de beste buurten zijn niet ontworpen maar ontstaan
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In het schema Geldstromen lokale economie worden alle in dit hoofdstuk 

genoemde aspecten tezamen getoond. Al met al ontstaan vele geldstromen 

in zowel € als lokale ‘A’. Zo wordt een levendige wijkeconomie gegenereerd, 

schijnbaar uit het niets. Het potentieel van de pioniers wordt tastbaar in de 

geldstromen die de structuur van de nederzetting versterken.

Geldstromen lokale economie

vinexbewoners

pioniers

wissel € voor A

€

A

A - fonds dienstenbemiddeling

woningorganisatie sparen en lenen

spaargeld

betaling

diensten

banklening

tijdelijke woningen

aflossing en rente

materialen en pacht

betaling 

  opbouw

      onderhoud

€- inkomen

betaling

diensten
starters

leningen

spaargeld

betaling

diensten

huur

aankoop woningen

In aanvulling op de € heeft een lokale valuta beslist voordelen:

[  Werk van mensen die niet mogen verdienen, kan betaald worden

    zonder veel administratieve rompslomp

[  Omdat de ‘A’ toch als monopolygeld wordt gezien, geef je het 

    makkelijk uit: er ontstaan meer economische activiteit

[  De kloof tussen vrijwilligers werk en betaald werk wordt overbrugd

    door ‘A’ te betalen voor werk wat vroeger ‘vanzelf’ ging

[  Het is een leuk gadget wat de lokale identiteit vergroot.

Kan dat allemaal niet ook gewoon met de €?

hoofdstuk 7: De lokale economie
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Het Nest! is een sociaal project. Toch is het de kracht van de indivi-
duele woonwensen die consolidering geeft tot na het bestaan van 
de nederzetting zelf. In Nederland is het nog altijd ongebruikelijk 
en ingewikkeld je eigen huis te bouwen. In het Nest!-project kan je 
in de loop van het project deelnemen aan een bouwgroep. Deze 
ontwikkelt permanente woningen voor ná het project. Daarmee is het 
de schakel tussen het tijdelijke en het definitieve.

De nieuwste politieke mode

De overheid wil graag eenderde van de nieuwe woningen gerealiseerd 

zien in particulier opdrachtgeverschap. Het zogenaamde ‘wilde wonen’ 

wordt paradoxaal genoeg tot officieel beleid verheven. Maar laten we wel 

wezen, mensen willen helemaal niet wild wonen, een enkele stadsnomade 

daargelaten. Je wilt eerder warm wonen, weldadig wonen. Op de sores 

die erbij komt kijken als je dat zelf moet organiseren, zit niemand echt te 

wachten. Het is moeilijk vanuit de overheid privé-initiatief te beïnvloeden. 

In plaats van een ambtelijke hoofdbreker, probeert het Nest!-project van 

(collectief) particulier opdrachtgeverschap een kans voor de tijdelijke 

nederzetting te maken.

Een centenkwestie: een eigen huis dichterbij

Door als groep te werken aan de ontwikkeling van nieuwe huizen, kunnen 

deelnemers dichter bij de droom van een eigen huis komen. Het financiële 

gat tussen droom en huis, kan op 3 manieren gedicht:

1. Sparen: De Building Society en andere spaarvormen in combinatie met

    een lage huur in de nederzetting geeft een flinke spaarpot.

2. Actief meewerken in de tijdelijke woningcorporatie. Met het werk wordt

    niet alleen het eigen huis dichterbij gebracht, er wordt ook mee verdiend;

    zowel geld als ervaring.

3. Door ook woningen te ontwikkelen voor mensen die niet in de nederzetting

    wonen, verdient de groep als geheel. De eindwaarde van de tijdelijke

    woningcorporatie wordt hoger.

Voordeel voor iedereen

* De gerealiseerde woonomgeving sluit aan bij de wensen van bewoners.

* Een eigen huis wordt toegankelijk voor een grotere groep mensen

* Door de bemiddelende rol van de tijdelijke woningcorporatie

   hoeven gemeente en andere partners niet met vele onprofessionele

   gesprekspartners in zee

* De aannemers die meedoen, raken betrokken bij een sociaal project en

   kunnen zich daarmee profileren

* Via de deelnemers ontstaat continuïteit van het tijdelijke Nest!-project 

   naar de definitieve wijk.

Deelnemers Building Society

* krijgen snel een woning, óf 
* de kans hun woning zelf te ontwikkelen

 - collectief het Nest! is intermediar

- wel de lusten, niet de lasten aan beide zijden

- invulling van woningbouw

Particulier opdrachtgeverschap

h
o

o
fd

st
u

k 
8 Particulier opdrachtgeverschap



38 De lerende stad, een nieuwe aanpak voor stedelijke ontwikkeling

Andere organisatie

Het voorstel is om samen te werken met de gewone ontwikkelaars en het 

particulier opdrachtgeverschap te beperken tot onderdelen die daartoe 

interessant zijn. Het arbeidsintensieve werk in ontwerp en afbouw wordt 

door de bouwgroep gedaan, het grootschalig gemechaniseerd werk 

wordt uitbesteed aan grote aannemers. Deze hebben daarmee in de 

huidige slappe markt toch werkvolume, zonder te hoeven soebatten met 

individuele wensen.

Daarmee kent het bouwproces dan een dubbele oplevering. De aannemer 

levert funderingen of casco’s aan de tijdelijke woningcorporatie. Deze 

begeleidt de groep individuen die in meerdere of mindere mate zelf hun 

huis ontwikkelen.

Meer dan een huis alleen

De ontwikkeling van de nieuwe woningen kan zo lang duren als de 

nederzetting er is. Die tijd is vermoedelijk ook nodig, omdat zulke processen 

een hoop tijd vergen. Het levert tegelijk een schat aan ervaring op en niet 

alleen voor de nieuwe woningbezitters.

Door arbeidsintensieve bouwmethoden toe te passen kan gebruik gemaakt 

worden van de aanwezige vaardigheden onder de pioniers. In de loop 

van het project leren alle betrokkenen er een veel bij. Pioniers die op de 

bouwplaats meewerken doen technische vaardigheden op waarmee ze na 

het project beter aan de slag komen. Alle betrokkenen leren samenwerken 

en onderhandelen.

Door als groep mensen een klus te klaren ontstaat een band. Al jaren 

voordat de nieuwe wijk er is, wordt begonnen met het opbouwen van 

sociale cohesie. Niet iedereen uit de tijdelijke nederzetting zal een woning 

vinden in de definitieve ontwikkeling, maar degene die dat wel doen, 

leggen een stevige sociale fundering onder de nieuwe buurt.

Meer of minder betrokkenheid

Niet iedereen heeft evenveel tijd en niet iedereen heeft dezelfde 

mogelijkheden. Afhankelijk van de leden van de bouwgroep moet meer 

of minder specialistisch werk uitbesteedt worden. Er bestaat een breed 

spectrum aan mogelijkheden tussen de twee onwenselijke uitersten van 

een huis kant en klaar kopen en alles zelf moeten organiseren. Door de 

Lokale Valuta hebben deelnemers met weinig geld de keuze om veel werk 

in het project te steken. Deelnemers met weinig tijd, kunnen zich beperken 

tot het doorgeven van hun keuzen en wat meer te betalen om geen gedoe 

aan hun hoofd te hebben. Het is juist deze diversiteit aan input die de 

balans brengt waardoor een evenwichtige buurt ontstaat.

In de jaren zestig ging een missie van Nederlandse bouwexperts naar Canada om de daar zeer gangbare 

houtskeletbouw te onderzoeken. De bouwmethode is geschikt voor toepassing door kleine aannemers 

en zelf bouwers. Het is in Nederland (wellicht daarom) nooit zo van de grond gekomen. (Williams Bros. 

Photographers, Vancouver)

Deel II: De Nest!-aanpak, de beste buurten zijn niet ontworpen maar ontstaan
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Het Moedercentrum, (hoofdstuk 9) de Internationale Tuin (hoofdstuk 10) 

en de Nest!-Buurt Academie (hoofdstuk 12) brengen mensen van heel 

verschillende achtergronden tot elkaar. In een nieuwe buurt breken de 

kinderen vaak als eerste het ijs. Ze maken contact, wat de achtergrond 

van hun familie ook is. Het ‘praatje over de heg’ is een spreekwoordelijk 

begin voor een goed buurtcontact. De Buurtacademie tenslotte biedt 

mogelijkheden om nieuwe vaardigheden op te doen en bestaande uit te 

bouwen. Je leert jezelf en anderen te leren kennen, terwijl je samen werkt 

aan de toekomst van de buurt.

Het Nest! ontwikkelt gedurende haar bestaan een nieuwe buurt die zal 

worden opgezet als een lerende organisatie. Deze buurt blijft nadat de 

tijdelijke nederzetting is verdwenen.

Nest! - aanvullende ontwikkeling

Sociale oplossingen
preventief en duurzaam

Fysiek

Economisch

Het Sociale

In deze sectie worden de sociale projecten van het Nest! besproken; de 

voorgestelde aanpak om sociale cohesie en participatie te bevorderen.
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Wat is een moedercentrum?

Moedercentra zijn zelfbeheerde ruimten in de buurt waar ouders en hun 

kinderen dagelijks binnen kunnen lopen. De sfeer is niet bevoogdend, 

maar informeel, gezellig. Je kan deelnemen door een kopje koffie te 

drinken of een kijkje te nemen in het tweedehands winkeltje. Gedurende 

de openingstijden is er altijd kinderopvang aanwezig. Moedercentra 

verwelkomen kinderen altijd, ze horen erbij, terwijl hun moeders de werkelijke 

doelgroep zijn. Moedercentra zijn gebaseerd op participatie. Het motto is 

dat iedereen wel ergens goed in is, en dat kan je bijdragen.

In het moedercentrum kun je een beetje op adem komen, aan je eigen 

behoeften denken, informatie uitwisselen, steun van andere moeders 

krijgen. Je kan er cursussen volgen of geven en initiatieven opzetten waar 

je wat mee kan verdienen, zoals kinderopvang, maaltijdservice, kleding-

reparatie, wassen en strijken, of andere huishoudelijke diensten.

Het moedercentrum

Een moedercentrum is een belangrijk onderdeel van het Nest!-
project. Eigenlijk is het hele project een moedercentrum op grote 
schaal. Moedercentra brengen de gezinswaarden in het publieke 
domein. Je hoeft trouwens geen vrouw of moeder te zijn om te 
moederen.

Achtergrond

Welzijnsinstellingen bereiken maar een klein deel van de bevolking. Volgens 

de onderzoekers van het Duitse Jeugd Instituut (DJI) komt dit door de 

paternalistische atmosfeer van veel programma’s. Volwasseneneducatie 

doet te veel aan school denken, om voor de doelgroep aantrekkelijk te 

zijn. Met de ontwikkeling van het moedercentrumconcept draaide het DJI 

team de zaak om. Niet problemen waar de hulpverleners zich over zullen 

ontfermen staan centraal, maar de capaciteiten en competenties die 

mensen hebben om zichzelf en anderen te helpen.

Moedercentra hebben een verschuiving teweeggebracht op het gebied 

van welzijn en sociaal werk. De focus verschuift van probleemgezinnen, als 

klanten van professionele programma’s, naar actieve deelnemers in de 

buurtactiviteiten. Wat helemaal past in de tijdgeest.

De vier pijlers
* zelfzorgorganisatie

* open aanbod

* werk wordt betaald

* kinderen horen erbij

Nest! - moedercentrum
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Aan de slag in Schuytgraaf

De GEM Schuytgraaf heeft enthousiast gereageerd op de Nest!-plannen. 

Inpassen van een complete nederzetting is lastig gezien de strakke planning 

van de nieuwe wijk. Een moedercentrum zal er echter zeker komen. De 

stichting Nest! koopt een pand aan op veld 9, om daar tegelijk met de 

oplevering van de eerste woningen een moedercentrum te openen.

Klein centrum, grote gevolgen

Moedercentra breken door de anonimiteit van buitenwijken heen. Ze 

halen moeders van kleine kinderen uit hun isolement en bieden de 

kleintjes kans met andere kinderen te spelen. Indirect komen educatie 

en arbeidsmarkttoeleiding in zicht. Buurten worden levendig, de deel-

neemsters mondiger en tolerantie en maatschappelijke participatie 

worden versterkt. Als gevolg daarvan wordt het leiderschapspotentiaal in de 

buurt versterkt. De moedercentra zijn broedplaatsen voor nieuwe ideeën, 

innovaties en oplossingen voor lokale problemen.

Zelfhulp: een uitdaging voor de professionele welzijnsstructuur

Moedercentra vormen een uitdaging voor professionele welzijnsinstellingen 

met hun gecentraliseerde, gesegmenteerde managementstructuur. De 

ervaring van de moedercentra stelt welzijnsbeleid daarmee in bredere 

zin aan de kaak. Joyce Hes beschrijft deze ‘politiek/bestuurlijke paradox’ 

in Domineren of faciliteren. Voorstellen om aan die paradox te ontkomen 

betreffen onder meer:

[  Het maken van aparte financieringsvoorzieningen voor familie en buurt

    zelfhulpinitiatieven;

[  Vergroten van het bedrag dat belastingvrij kan worden ontvangen aan

    vergoeding voor vrijwilligerswerk;

[  Bemoedigen in plaats van ontmoedigen van kleine bijverdiensten in de

    buurt, naast uitkering of bijstand.

Dergelijke financiële regelingen vormen onderdeel van een nieuwe welzijns-

mix. Doel is geldstromen niet zozeer te vergroten of verkleinen. Maar deze 

zo te richten, dat enerzijds de negatieve gevolgen van werkloosheid worden 

bestreden en anderzijds sterkere participatie en betrokkenheid ontstaat.

Deel II: De Nest!-aanpak, de beste buurten zijn niet ontworpen maar ontstaan
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Een internationale tuin

De eerste internationale tuin werd in 1995 in Göttingen (Duitsland) 
opgericht door mensen uit Bosnië. Het project heeft inmiddels 
diverse prijzen gewonnen en het heeft zich ook buiten Duitsland 
verspreid. Het is vergelijkbaar met andere volkstuincomplexen, 
waarbij naast een individueel stukje grond ook een gezamenlijke tuin 
is, met speelgelegenheid voor de kinderen en ruimte om te zitten, te 
barbecuen en dergelijke. De tuinen worden in gemeenschappelijk 
overleg beheerd en bestuurd.

Openbaar en toch vertrouwd
De uitdaging om levendigheid en sociale cohesie in buurten te krijgen, 

is het overwinnen van individualisme en anonimiteit. Internationale tuinen 

zijn buurttuinen, ze zijn openbaar toegankelijk en zichtbaar, tegelijk 

hebben ze een heel andere uitstraling dan openbaar groen. Tuinieren is 

een ongedwongen en laagdrempelige manier om mee te doen in het 

opeNBAre leven. Door groeten, tips uitwisselen of een praatje te maken, 

leer je elkaar kennen. Ook wie zelf geen tuintje heeft, kan groente kopen 

of deelnemen aan een van de activiteiten of feesten. De mensen in de 

tijdelijke nederzetting krijgen zo een gezicht, worden bekenden in de buurt.

Tuinieren als middel om integratie te bevorderen

Buurten ontwikkelen door gezamenlijke activiteiten en ervaringen. Een 

internationale tuin biedt de mogelijkheid tot zulke praktische activiteit, waar 

de deelnemers tastbaar resultaat aan over houden. De ervaring leert dat 

zulke zaken meer aanspreken dan activiteiten die specifiek gericht zijn op 

integratie of communicatie. Het lekker bezig zijn, het contact met de natuur, 

vormt een focus voor gezamenlijke interesse en waarden, het uitwisselen 

van kennis en ervaring, wat een solide basis is voor integratie.

De groene taal
* integratie

* recreatie

* productie

* zichtbaarheid

Nest! - internationale tuin

Motieven voor deelname

Een volkstuintje is altijd leuk om te ontspannen en gezonde verse groente 

te hebben. Voor de autochtone bevolking vormt de tuin een mogelijkheid 

om te recreëren, mensen te zien en stress te verminderen. Je leert mensen 

uit andere culturen en tradities in een ongedwongen omgeving kennen 

en leert over tuinieren en voedselproductie. Voor migranten betekent 

tuinieren de overgang van het oude naar het nieuwe leven. Bekende 

planten die hier ook verbouwd kunnen worden zorgen voor een gevoel 

van continuïteit. De oude vaardigheden van mensen uit rurale gebieden, 

kunnen worden gebruikt. Daarbij heeft men dan een streepje voor op de 

stadse Nederlanders. Het geeft een goed gevoel van ‘erbij horen’ als je 

je nuttig kan maken en een gewaardeerde bijdrage kan leveren aan de 

nieuwe woonomgeving.
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met de nieuwe kennissen. De Nederlandse moedercentra hebben deze 

ervaring ook. Door het tuinieren raakt men verdiept in onderwerpen als 

duurzaamheid en milieu en gezonde voeding.

Voordelen van een internationale tuin

[  Tegengaan van isolatie van mensen

[  vergroten van het sociaal kapitaal van de buurt

[  contactmogelijkheid voor mensen uit uiteenlopende groepen

[  toegang tot goede, gezonde en goedkope groente en kruiden

[  verhogen van ecologisch bewustzijn

[  bevorderen onderling respect en vertrouwen.

Vrouwen nemen de leiding

Vrouwen spelen een leidende rol in de internationale tuinen. Overal ter 

wereld zijn de vrouwen als vanouds actief in de voedselproductie en 

voedselbereiding. Hun rol en competentie op dit vlak wordt gerespecteerd. 

De internationale tuinen vormen opeNBAre ruimten die inclusief zijn en 

vrouwen en kinderen verwelkomen. Ook de participatieve besluitvormings-

structuur draagt bij aan vrouwenemancipatie.

Een begin om verder te kijken

Veel internationale tuinen starten cursussen voor hun leden, op het gebied 

van natuur, maar ook taalcursussen en alfabetisering. Dit komt eigenlijk als 

vanzelf voort uit het werk in de tuin. Door deelname en contact met anderen, 

raakt men gemotiveerd om de taal te gaan leren en te communiceren 

Deel II: De Nest!-aanpak, de beste buurten zijn niet ontworpen maar ontstaan
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De context

Op zoek naar ruimte voor innovatieIII

“Ik dacht dat ze leven 
hadden ontdekt op 
die planeet.”
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Het gewenste stimuleren of het ongewenste verbieden?

Deel III:De context, op zoek naar ruimte voor innovatie

Het Nest! zelf, is in deel II beschreven. Deel III biedt de theoretische achter-

gronden achter het proces om tot het Nest! te komen. De twee delen 

kunnen los van elkaar gelezen worden. De huidige sectie over de context 

bestaat uit de volgende onderdelen: hoofdstuk 2: Regelstudie, hoofdstuk 

3: Structurenstudie, hoofdstuk 4: De case, de locatie en de omgeving en 

hoofdstuk 5: De motivatie van mogelijke pioniers.
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De Regelstudie

Niets wat het Nest!-project voorstelt is nieuw. Veel ervan is in het verleden 
gewoon gedáán, illegaal dus. Nieuw aan het Nest! is de expliciete wens 
om dergelijke oplossingen legaal, in samenwerking met autoriteiten 
toe te passen. Nieuw is ook integraliteit. Brede partnerships vervangen 
enge professionele specialisaties. Gemeentelijke diensten beginnen al 
te denken over ‘ontstapeling’ van eisen, de tijd is er rijp voor maar de 
uitdaging is groot.

Twee onderwerpen van (over)verhit debat

Twee domeinen van regelgeving zijn van belang voor het onderwerp van 

de tijdelijke nederzetting. Beide zijn onderwerp van verhitte discussie. 

Regels op het gebied van het bouwen en plannen worden in toenemende 

mate gezien als een belemmering, in plaats van een begeleiding van het 

stadsontwikkelingsproces. Omdat het integratieproces van vluchtelingen 

gezien wordt als een van de belangrijkste motoren voor het Nest!, is het van 

belang eveneens te kijken naar de regels op het gebied van migratie. In dit 

debat is sprake van een zekere mate van oververhitting. 

Doel van de studie is niet de discussies verder te polariseren of de mazen 

van de wet te zoeken teneinde er doorheen te glippen. Integendeel. Het 

doel is juist te zien hoe een nederzetting gerealiseerd kan worden binnen 

de marges van de legale context. Het principe daarbij is dat niets onwettigs 

gebeurt en dat de mogelijkheden en beperkingen van de regelgeving, 

worden verkend in nauwe samenwerking met de autoriteiten. Daarbij 

hebben we gekeken wat de doelstellingen zijn die aan de regelgeving 

ten grondslag liggen en hoe - binnen de marges van de regelgeving - 

innovatieve oplossingen gerealiseerd kunnen worden.

Het gewenste stimuleren of het ongewenste verbieden?

Regelgeving is door haar aard beter geschikt om het ongewenste te voor-

komen dan het gewenste te stimuleren. Ambtelijke organisaties zijn - zelfs 

daar waar ze een stimulerende rol hebben, zoals bij subsidieverstrekking - 

gericht op rapporteren en reguleren. Deze grondhouding wordt soms 

gezien als belangrijke oorzaak van vertraging, ja bijna verlamming, van de 

woningbouwproductie in Nederland.

Bij het debat over migratie is de aandacht volledig gericht op het beperken 

van het negatieve. Er bestaat vrijwel geen aandacht voor de vraag hoe de 

capaciteiten en vaardigheden van mensen die in Nederland toegelaten 

worden, gebruikt kunnen worden op een manier, die nuttig is voor henzelf 

én het gastland. In plaats van een focus op wat niet mag en dat zien te 

voorkomen, kan ook gekeken naar wat gegeven de beperkingen wél 

mogelijk is. Het is zaak om van die ruimte, optimaal gebruik te maken. 

Dat is waar het Nest! over gaat.

De Vreemdelingenwet 2000

De Vreemdelingenwet heeft als officieuze nevendoelstelling het voorkomen 

van te veel ongewenste migratie. Die opzet slaagt, maar niet met terug-

werkende kracht. Resulterende problemen worden op papier opgelost door 

’s mensens bestaan hier te verbieden. (‘illegalen’ zijn net zo’n vreemd begrip 

als ‘buitenechtelijke kinderen’ er bestaan natuurlijk alleen buitenechtelijke 

ouders). Het gevolg is dat (in 2001) 10% van de schaarse gevangenis 

capaciteit werd bezet door niet-criminelen en dat problemen ontstaan voor 

openbare orde en volksgezondheid, als mensen op straat zwerven en zwart-

werken.

Op grotere schaal is het wenselijk dat mensen de kans krijgen hun eigen 

verantwoordelijkheid te nemen en - legaal - in hun eigen levensonderhoud 

te voorzien. Uitbreiding van werkmogelijkheden voor asielzoekers of invoering 

van een tijdelijke, overbruggingswerkvergunning zou wenselijk zijn. Ook uit 

goed begrepen eigenbelang, om werk in zorg dienstverlening en landbouw 

gedaan te krijgen zonder illegaliteit. Op kleinere schaal is het mogelijk om 

huisvesting te bieden waar geen huur (in euro) voor wordt gevraagd en werk 

te bieden waar geen loon (in euro) voor wordt betaald.

De mogelijkheden hiertoe worden in hoofdstuk zeven beschreven.

Zo wordt ook mensen die wachten op uitzetting, een legale mogelijkheid 

geboden waardig voor zichzelf te zorgen en zelfs een waardevolle bijdrage 

aan de Nederlandse maatschappij te leveren. Daarmee blijft uitstraling van 

nationaal vreemdelingenbeleid op lokaal huisvestingsbeleid (wat niks met 

elkaar te maken heeft) beperkt, zonder lokale kritiek op nationaal beleid.
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De bouwregelgeving: groei door snoei?

Om uit de impasse van de bouwstagnatie te komen, wordt de roep op 

minder en beter gestroomlijnde regels steeds groter. Dat is ten dele juist; 

de tendens om voor elke uitzondering een nieuwe regel te bedenken is 

een tikje doorgeschoten. Ook het oneigenlijk gebruik van bepaalde regels 

gaat soms wat ver, de (on)macht van de kamsalamander is in Arnhem 

spreekwoordelijk geworden.

Toch is rigoureus stroomlijnen en schrappen van beroepsmogelijkheden 

zoals met de vreemdelingenwet is gebeurd, niet ideaal. Het is beter 

als er geen gebruik gemaakt wordt van die mogelijkheden. Dat lijkt 

een open deur, maar zo simpel is het. Als van het begin af aan wordt 

samengewerkt komt men niet in actie. Het Arnhemse project Hofpoort bij 

de Frombergstraat, toch in een wijk met een hoge juristdichtheid, is hier 

een voorbeeld van. Samenwerking vanaf het begin voorkomt ook dat de 

gemeente haar juridische mogelijkheden als noodrem inzet. Al met al zal 

de tijdelijke nederzetting gewoon aan de volledige zware eisen van het 

bouwbesluit moeten voldoen. Dit is onredelijk; voor tijdelijke maatregelen 

zouden niet de eisen van nieuwbouw gesteld moeten worden, maar een 

minimumpakket wat ook voor bestaande bouw geldt.

Op planologische schaal zou een lichte tijdelijke bestemmingsplanprocedure 

moeten bestaan, die de overgang van oud naar nieuw middels een tijdelijke 

nederzetting kan faciliteren. Voor de liefhebbers, een soort combinatie 

tussen ‘artikel 17’ en ‘artikel 19’ van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In een constructief protest tegen het vreemdelingenbeleid, laten bewoners van de Amsterdamse 

grachtengordel zien dat iedereen - ongeacht hun legale status - achter de gemarkeerde deuren 

welkom is en kan rekenen op een dak boven het hoofd.

Deel III:De context, op zoek naar ruimte voor innovatie
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De Structurenstudie

In de structurenstudie wordt de Vinexwijk bekeken vanuit vier struc-
turerende principes: organisatie, markt, maatschappij en tijd. Hierbij 
wordt gekeken in hoeverre het idee van een tijdelijke nederzetting 
relevant is en ingepast kan worden.

Belangenspagaat inherent aan PPS constructie

De Vinexwijk Schuytgraaf wordt ontwikkeld door de Privaat Publieke 

Samenwerkingsconstructie GEM Schuytgraaf. Deze organisatie heeft één 

doel: een goede wijk bouwen. Maar de motivering daartoe loopt uiteen van 

bedrijfsconsolidatie en winst bij de marktpartijen, tot het algemeen belang 

bij de gemeente. Het resultaat van deze belangenspagaat is een vaak 

voor een van beide zijde teleurstellend compromis. Voor de markt lijken de 

kosten al snel te hoog, voor de gemeente de kwaliteit te laag. In de praktijk 

blijken PPS-constructies toch vooral loose/loose situaties op te leveren.

De tijdelijke nederzetting zou deze spanning kunnen verminderen. Het Nest! 

heeft geen andere belang dan een optimale prijs/kwaliteit verhouding in 

de wijk. De scope wordt daartoe verbreed. Nieuwe spelers en investeerders 

kunnen een bijdrage leveren.

Het monopolie van de goedkoopte

Bij woningen kan de combinatie van de minimale kwaliteitsstandaard en 

een lage prijs alleen geleverd worden door de woningbouwcorporatie. Zij 

kunnen dit door het maatschappelijk kapitaal dat ze in het verleden hebben 

opgebouwd, dankzij subsidie. Momenteel maakt de zakelijke houding 

waartoe corporaties gedwongen zijn, het voor hen moeilijk voldoende 

goedkope woningen aan te bieden.

De kunstmatig goedkope woningen worden verhuurd aan mensen met 

een laag inkomen, die daar niet uitgezet worden op het moment dat ze 

meer verdienen. Het gevolg is een volstrekt vastzittende woningmarkt, waar 

de starters de dupe van zijn. De woningen waar ze op wachten, zijn nog 

bezet door mensen die niet kunnen doorstromen naar de betere, duurdere 

woningen. Zeer terecht wordt de lange termijn oplossing gezocht in het 

verbreden van het aanbod boven in de markt. De lange termijn is echter 

een zeer abstract begrip voor studenten, vluchtelingen of jonge gezinnen 

die nú een woning nodig hebben.

De klapstoeltjes van de woningmarkt

De tijdelijke nederzetting is een mogelijkheid om aan het ondereind van 

de markt soelaas te bieden, tot een natuurlijke doorstroming weer plaats 

kan vinden. Daarmee wordt bovendien het terrein van de huisvesting vrij-

gegeven, voor mensen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en 

in hun eigen behoeften te voorzien. Vijftien jaar na het vallen van de muur 

zijn op huisvestingsgebied paternalistische reflexen - aan zowel vraag als 

aanbod zijde - nog erg hardnekkig. De overheid ziet graag burgers die 

‘meedoen’ en invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid. Het 

geeft echter geen pas dat streven te dwarsbomen, door vast te houden 

aan standaarden waaraan niet kan worden voldaan, door de enigen die 

de mogelijkheid hebben in de behoefte te voorzien.

Klapstoeltjes in de trein zijn geen alternatief voor een normale zitplaats, 

maar vormen in de spits een goed alternatief voor staan. Als deze dan 

ook nog eens goedkoper zijn, is er een markt. Het bieden van tijdelijke 

goedkope woonruimte, biedt ook aan marktpartijen de mogelijkheid om 

toe te treden tot de ‘sociale sector’.
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Meer van hetzelfde?

De marktstudies die zijn verricht om het woningbouwprogramma van 

Schuytgraaf te bepalen combineren algemene gegevens over de woning-

bouwbehoefte met de specifieke Arnhemse situatie. De groepen waarvoor 

gebouwd wordt, zijn in Arnhem niet zo talrijk. Daarom moet een principiële 

keuze gemaakt worden: óf concurrerend mensen van buiten aan te trekken, 

óf wat langzamer voor de eigen bevolking.

Het bouwprogramma is wat optimistisch in de zin van afzetmogelijkheden en 

wat abstract in het beeld van de woonconsumenten. De uitbreidingslocaties 

hebben weinig voor de specifieke woonbehoeften van ouderen met 

een behoefte aan wat extra dienstverlening, of voor starters, één-ouder 

gezinnen en andere groepen met een beperkt budget. Het Nest! kan dit 

gat in de markt tijdelijk dichten. Net zoals de banken het micro-krediet 

hebben ontdekt dat de armen een markt vormen, zo wordt het ook tijd dat 

goedkope huisvesting wordt ontdekt als een markt waar vraag naar is.

Een woning is meer dan een huis alleen

Identiteit van buurten ontstaat niet zozeer door de huizen die er staan, maar 

door de mensen die er wonen. Dat is een vluchtig iets, mensen verhuizen 

en de middenklassewijk van vandaag, kan morgen een achterstandsbuurt 

zijn, of omgekeerd. Het sociale klimaat is van doorslaggevend belang bij 

besluiten over de aankoop van een huis. Vandaar dat de PR voor nieuwe 

wijken juist de indruk wil wekken dat het wat dat betreft wel snor zit, om zo de 

mensen aan te trekken, die van de holle reclame slogans een self-fulfilling 

prophecy maken. Stedenbouwkundigen en architecten leveren daarbij hun 

aandeel, ze zorgen dat het er allemaal goed uitziet, maar dat is eigenlijk 

alleen een basisvoorwaarde.

Doorslaggevend voor de identiteit van een plek, is toch de sociale structuur 

en die ontstaat niet vanzelf. Dat heeft bovendien tijd nodig. Het Nest!-project 

kan daarvoor de aanknopingspunten bieden. Het geeft de gezelligheid, 

levendigheid en het thuisgevoel wat horen bij een goede woonomgeving. 

Het is er bovendien ruim vóór de eerste woningen worden opgeleverd en 

kan zo bijdragen aan de identiteit van de wijk die uit zichzelf wellicht mooi, 

maar steriel is.

Het Nest!-project kan bijdragen aan de identiteit van Schuytgraaf

(en Arnhem) door de volgende aspecten:

• Door kleine bedrijven en winkeltjes

• Door het faciliteren van participatie en betrokkenheid bij de wijk

• Door het aantrekken van creatieve pioniers met potentie

• Door het organiseren van culturele activiteiten

• Waardoor Schuytgraaf de plek wordt ’waar het allemaal gebeurt’.

Deel III:De context, op zoek naar ruimte voor innovatie
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Een hedendaags antwoord op hedendaagse problemen

Tijdelijke nederzettingen zijn een hedendaags antwoord op hedendaagse 

problemen. De veranderingen in onze samenleving gaan zó snel dat de 

gebouwde omgeving daar eenvoudig te traag voor is. We breken nu de flats 

af die veertig jaar geleden neergezet werden met de gedachte dat ze een 

eeuw zouden staan. Er is een enorme mismatch tussen de omloopsnelheid 

van hardware en software. Bovendien slokt de hardware veel meer van de 

beschikbare gelden op dan verantwoord is, of zelfs noodzakelijk is gezien 

het bovenstaande.

Mobiele architectuur is al een trend binnen de avant-garde (denk aan 

Parasite Paradise). Het is echter meer dan een modegril. Tijdelijke neder-

zettingen zijn een noodzakelijkheid om op een flexibele manier om te 

gaan met de onzekerheden en veranderingen van de huidige tijd. En dat 

bovendien met een hedendaags (lees laag) budget.

Levendigheid en een oplossing voor huisvestingsproblemen kunnen worden 

gecreëerd door gebruik te maken van ruimte in de planning Nadat het oude 

gebruik is gestopt en voor de nieuwe functies zijn gerealiseerd, bestaat een 

tussentijd, die juist hiervoor geknipt is.

hoofdstuk 3: De Structurenstudie
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Deel III:De context, op zoek naar ruimte voor innovatie
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De Stadsdeelstudie

In de stadsdeelstudie kijken we naar de omgeving van Schuytgraaf. 
Hier vinden we het dorp Driel en de wijken Elderveld en De Laar West. 
Deze laatste twee zijn middenklasse wijken uit de jaren zestig en 
zeventig die wat beginnen te vergrijzen.

De Laar

De Laar heeft een beetje het karakter van een slaapstad. Er is minder 

sociale woningbouw en minder voorzieningen dan in Elderveld. De oudere 

jeugd heeft weinig mogelijkheden en zorgt soms voor overlast. Ook ouderen 

hebben er weinig mogelijkheden. Men mist praktische zaken als een 

flappentap en goedkope supermarkt.

Elderveld

De ongeveer tienduizend inwoners van Elderveld hebben een relatief goed 

aanbod van voorzieningen voor kinderen. Het winkelcentrum is verouderd 

en wordt binnenkort vernieuwd na langdurig aandringen door de bevolking. 

Men is vrij actief en georganiseerd, ook in negatieve zin: de vereniging 

“geen S101” die zich verzet tegen de ontsluitingsweg van Schuytgraaf, vind 

hier haar oorsprong.
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Driel

De minder dan vierduizend mensen in Driel wonen daar vaak al generaties 

lang. Er is een sterke sociale cohesie en een rijk verenigingsleven. Deze 

clubs, de winkeliers en de drie kerken zien de komst van Schuytgraaf 

welwillend tegemoet, omdat zij iets te bieden hebben aan de nieuwkomers 

wat in de nieuwe wijk (zeker in het begin) niet aanwezig zal zijn. Verder zit 

men echter niet te wachten op een massale ontwikkeling op een steenworp 

afstand, die het karakter van het dorp aan kan tasten.

Deel III:De context, op zoek naar ruimte voor innovatie
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Mogelijkheden voor imagoverbetering Schuytgraaf

Schuytgraaf zou snel van het negatieve imago af kunnen komen, door in 

te spelen op datgene wat in de aanpalende wijken gemist wordt, zoals 

een bibliotheek. Daarmee zou de wijk een verrijking in plaats van een 

vermeende bedreiging vormen. Wat men vooral mist, zijn faciliteiten en 

activiteiten voor de oudere jeugd en betere winkelvoorzieningen op dat 

gebied wordt vooral een budget supermarkt gemist. Het creëren van een 

atmosfeer voor gevarieerde kleinschalige bedrijvigheid en mogelijkheden 

voor sociale projecten kan Schuytgraaf een uitstraling geven die ook buiten 

de wijk gevoeld en gewaardeerd wordt. Dit geldt voor de huidige situatie 

- inspelen op wat er elders gemist wordt - maar ook voor de toekomst. De 

nieuwe wijk zou een rol kunnen spelen in het voorkomen van de problemen 

die gevreesd worden als de wijken ouder worden en wat achteruitgaan.

Houding ten opzichte van Schuytgraaf

De houding ten opzichte van de nieuwe Vinex wijk Schuytgraaf in de drie 

gebieden is vergelijkbaar, nogal bezorgd en sceptisch. Men vreest dat 

de nieuwe wijk de meest welvarende inwoners uit de eigen omgeving 

zal aantrekken. Er bestaat vooral zorg omdat men denkt dat hun plaats 

ingenomen zal worden door mensen uit de herstructureringswijken die 

een lager inkomen en een lagere sociale status hebben. Men is dus bang 

dat als gevolg van de Vinexwijk de eigen buurt achteruit zal gaan en de 

problemen zal gaan kennen, die nu alleen nog met herstructureringswijken 

worden geassocieerd.

Ook maakt men zich zorgen over de auto’s van de nieuwe bewoners, die 

allen over één toegangsweg door Elderveld en De Laar zullen rijden. Over dit 

onderwerp zijn in het kader van beroepsprocedures studies verricht die het 

tegendeel bewijzen, maar desondanks vreest men overlast, verstoppingen 

en sluiproutes door de buurt.

Fysiek
voorzieningen matig

winkels gaan dicht

achterstallig onderhoud Sociaal
meer tijd

groot netwerk

stabiel, gesetteld

Omgeving van de nieuwe buurt

hoofdstuk 4: De Stadsdeelstudie
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Mogelijke bijdrage van het Nest!

Het Nest!-project en de activiteiten die er plaatsvinden, zouden bij kunnen 

dragen aan het tegengaan van de achteruitgang van de aanpalende 

buurten. Het moedercentrum, de internationale tuin en de Nest! Buurt 

Academie (zie deel III) lijken geschikt om deze rol te vervullen. Er zullen 

vele evenementen en activiteiten zijn, die de nederzetting avontuurlijk en 

aantrekkelijk maken voor jongeren. Daarnaast zijn er ook voor volwassenen 

veel mogelijkheden om actief, nuttig en leuk betrokken te zijn. Bijvoorbeeld 

door te helpen met vervoer en andere diensten voor ouderen in Driel.

Problemen zijn vermomde oplossingen

Vanuit het perspectief van de tijdelijke nederzetting zijn (dreigende) pro-

blemen in de aangrenzende gemeenschappen vermomde oplossingen. 

De vergrijzende bevolking is complementair aan de nieuwe wijk, waar 

veel jongere mensen met weinig tijd zullen zijn. De mogelijkheden van de 

migrantenbevolking in De Laar en Elderveld lijkt bijvoorbeeld nog amper te 

worden aangesproken. Ook de oudere jeugd die eerder als een probleem 

wordt gezien, zou een hoop voor de wijk kunnen betekenen. Ze hebben tijd, 

energie en creativiteit, die op een constructieve manier ingezet zou kunnen 

worden.

De beschreven situatie gaat over Arnhem, maar is universeel geldend. 

Overal maakt men zich zorgen over de gevolgen van veranderingen op 

de eigen leefomgeving. Overal is men bang voor verandering. Nieuwe 

ontwikkelingen moeten altijd begeleid worden door strategieën om ze te 

integreren in de bestaande context, in plaats van alleen naar acceptatie 

te streven.

Goedkope supermarkt

Wat wordt gemist in de omgeving?
Plek voor jongeren Bibliotheek

Deel III:De context, op zoek naar ruimte voor innovatie
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Naar een respectvolle samenwerking

Introductie van een nieuwe speler 

in stedelijke ontwikkeling

IV
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deel IV: Naar een respectvolle samenwerking
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De motivatie van mogelijke pioniers

Pioniers kunnen een belangrijke nieuwe speler vormen op het gebied 
van de stedelijke ontwikkeling. Ze hebben een belangrijke inbreng, 
die tot nu toe slecht herkend of erkend wordt, laat staan verwelkomd 
en ingezet.

Ontwikkelingscycli van buurten

In herstructureringswijken is te zien hoe op zich goede buurten achteruit 

gaan, als ze een eenzijdige bevolking krijgen, die heel anders is dan de 

middengroepen waarvoor ze gebouwd werden. Dat andere nieuwe bewoners 

of fysieke problemen op zich geen probleem zijn, bewijzen wijken als de Pijp, 

Jordaan en Lombok. Die buurten waren ooit zozeer achteruitgegaan - en 

goedkoop geworden- dat ze pioniers aantrokken. Deze gevarieerde groep 

van mensen bracht een gentrificatieproces op gang, door hun creativiteit, 

aanwezigheid en andere ongebruikelijke kapitaalvormen, in de buurt te 

investeren.

Op het moment dat de buurt op economische vlak een dieptepunt heeft 

gaat het op andere terreinen al weer beter. Dit vrijwel natuurlijke proces kan 

alleen plaatsvinden als er voldoende mogelijkheid bestaat voor pioniers 

om in de wijk te investeren.

Tijdelijke nederzettingen creëren deze mogelijkheid kunstmatig. Ze trekken 

pioniers aan die ruimschoots sociaal, cultureel en symbolisch kapitaal 

hebben. Daarmee kan het proces ook bij nieuwe ontwikkelingen op gang 

Een dorp in de stad, een utopie?

VAN EEN DORP WEL  VAN EEN DORP NIET 
sociale cohesie   sociale controle
mensen kennen en helpen  betutteling en roddelen
groen, dichtbij de natuur  geen voorzieningen

VAN DE STAD WEL   VAN DE STAD NIET
individualiteit, diversiteit  anonimiteit
levendigheid, activiteit  onveiligheid, criminalitei
voorzieningen en vrijheid  grootschaligheid

Wat is de ideale woonomgeving?

gebracht worden. Dit draagt bij een evenwichtiger situatie.

De ideale woonomgeving: een dorp in de stad

Wat veel mensen omschrijven als een ideale woonomgeving, omvat een 

mix van elementen die je kort zou kunnen omschrijven als een dorp in 

de stad’. Veel nieuwbouw heeft wel de fysieke ‘dorpse’ kwaliteiten, maar 

mist de sociale ‘stadse’ levendigheid. De tijdelijke nederzetting zou een 

combinatie van stedelijke en dorpse kwaliteiten kunnen bieden, zonder de 

bijbehorende nadelen.
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Wie zijn die pioniers?

Een pionier is niet iemand van een bepaalde leeftijd, etniciteit of beroep, 

hoewel we in eerste instantie vooral zochten onder jongeren, vluchtelingen 

en kunstenaars. De definitie ‘Pionier’ hangt samen met een aantal 

motieven, die onder deze groepen vaak voorkomen, maar daarmee nog 

niet kenmerkend zijn.

De belangrijkste drijfveer voor pioniers om in de tijdelijke nederzetting te 

willen wonen, is het aanbod van betaalbare huisvesting.

Daarnaast is de mogelijkheid een toekomst op te bouwen belangrijk en 

creatieve uitingsmogelijkheden. Levendigheid, de mogelijkheid om onder 

de mensen te komen, was ook een belangrijk punt.

Deze motieven komen veel voor bij studenten, vluchtelingen, kunstenaars 

en in het algemeen bij starters op de woningmarkt.

* levendig, het ‘campinggevoel’

* ontplooiing, leerervaring

* keuzevrijheid, eigenbelang

* wonen op maat

Tijdelijkheid als uitdaging

€A

* goedkoop

* voorzieningen

* communicatie

* starters op de woningmarkt

* overbrugging tot oplevering

* sparen voor financiering huis

* deelname Building Society

Tijdelijkheid als voorlopig permanent

€

A

deel IV: Naar een respectvolle samenwerking
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De nederzetting kan ook aantrekkelijk zijn voor gepensioneerden, om in de 

zomer een tijdje te vertoeven. Zorg, diensten en gezelligheid zijn voor een 

brede groep aantrekkelijk.

Een belangrijke voorwaarde die door bijna alle mogelijke pioniers wordt 

genoemd, is de behoefte aan privacy. Je moet zelf de mate van betrokken-

heid bepalen. Deelname aan welke activiteiten dan ook, hangt af van de 

individuele interesses en voorkeuren. Een van de aantrekkelijke punten 

van het Nest!-project is dat het midden in het leven staat en functioneert 

binnen de wettelijke marges. Een utopische bedoening met weinig binding 

met de rest van de maatschappij, is voor de hedendaagse pioniers niet 

aantrekkelijk.

* zorg, aanspraak

* dienstverlening

* ‘lekker wonen’

* uitstapjes

* de nieuwste mode

Tijdelijkheid als luxe, entertainment

A

€

* kwaliteit heeft zijn prijs

* compleet met service

* goed uitgerust

* huisvesting, wat dan ook

* onafhankelijkheid van COA

* sparen voor andere prioriteiten

* toekomst opbouwen

* kwaliteiten kunnen inzetten

Tijdelijkheid als noodzakelijk kwaad

A

€

hoofsdtuk 5: De motivatie van mogelijke peioniers
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Pioniers hebben een hoop te bieden

Het aantrekken van pioniers is een mogelijkheid om geblokkeerde energie 

en onbenutte talenten toegankelijk te maken voor de maatschappij. 

De pioniers hebben een hoop te bieden: tijd, aanwezigheid, talent, 

vaardigheden, energie, dienstverlening, creativiteit, zorgzaamheid, ideeën 

en betrokkenheid

* experimenteerruimte

* expressie, vrijheid

Tijdelijkheid als permanente situatie

* goedkoop

* expressief

* flexibel

* ruimte A

€

fotografie: Angelique van der Lugt

deel IV: Naar een respectvolle samenwerking
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Kennis en oplossingen

uit het Zuiden toegankelijk 

maken voor ontwikkelings-

vraagstukken in het Noorden

Grassroots Academie onderdeel NBA

Kennis van buiten: de Grassroots Women’s 
International Academy

De Grassroots Women’s International Academy of GWIA is ontwikkeld 
door leden van mine tijdens de Expo 2000 in Hannover, Duitsland. In 
de tijdelijke nederzetting zal deze leermethodologie gebruikt worden 
om continue kennis van groepen uit andere delen van de wereld in 
het Nest!- proces te introduceren.

Waarom een permanente GWIA?

Einstein zei het al: Problemen zijn niet op te lossen door het denken wat ze 

gemaakt heeft.

Praktische grassroots oplossingen

[ blijven lokaal

[ blijven onzichtbaar

[ worden zelden geabstraheerd tot kennis

[ worden vaak onteigend door instituties.

Veel van het Nest! is afkomstig uit de GWIA’s

Om alle oplossingen die er wereldwijd zijn bedacht nu wél uit te wisselen, 

om ze zichtbaar te maken, om ze tot kennis te abstraheren en om toch het 

eigendom te laten bij de oorspronkelijk groepen, is de GWIA opgestart. In 

1998 is binnen de moedercentrumbeweging de eerste GWIA gehouden. 

Veel van de kennis die in het Nest!-project wordt toegepast, is afkomstig uit 

de GWIA.

Wat gebeurt er?

De GWIA is een methodologie om kennis bijeen te brengen. In workshops 

van een dag of een halve dag, wisselen groepen lessen uit die ze geleerd 

hebben van hun praktijkoplossingen.

Documentatie is een belangrijk onderdeel, het verzamelen van de geleerde 

lessen en de partnerdialogen. Aan het eind van de week, volgt een dag van 

uitwisseling met beleidsmakers, het partnerdialoog. Het volledige proces 

staat beschreven in het GWIA-Handboek. Hieronder volgt een opsomming 

van de tien karakteristieke elementen van de GWIA.
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De rol van GWIA binnen het Nest!-proces

In de Nest!-Buurt Academie, wordt de strategie beschreven om kennis 

die binnen het Nest! bestaat aan het licht te brengen en te gebruiken. 

Dat is vermoedelijk niet genoeg om tijdens het bestaan van de tijdelijke 

nederzetting, een definitieve ontwikkeling voor ná het Nest! in gang te 

zetten. Daar zal zeker ook kennis en ervaring van buitenaf voor nodig zijn. 

Deze kennis van buiten, wordt ingevoegd middels de GWIA. In de loop 

van de nederzetting worden thematische GWIA’s georganiseerd over 

de onderwerpen die op dat moment aan de orde zijn, zoals duurzame 

bouwmethoden, participatieve stadsontwikkeling, financieringsstrategieën.

1)  Van elkaar leren

2)  Gericht op oplossingen, middelen

3)  De tijd nemen

4)  Ondersteunende cultuur

5)  Stap voor stap trainingen

     i.p.v. theoretische beschouwingen

6)  Ruimte voor evaluatie, terugblik op

     leerproces

7)  Gender mainstreaming

8)  Destilleren van lessen & 

beleidsimplicaties

9)  Partner dialoog

10) Multimedia documentatie

De lerende stad
kennis in de buurt houden

delen en doorgeven

aan ontwikkelaars

en gemeente

Nest! Buurt Academie (NBA)

Elementen van een GWIA

Deel II: De Nest!-aanpak, de beste buurten zijn niet ontworpen maar ontstaan
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Kennis van binnenuit

de Nest!-Buurt Academie

De Nest!-Buurt Academie of NBA, organiseert het sociale proces in 
de tijdelijke nederzetting als een leerproces. Het gehele Nest! wordt 
opgezet als een lerende organisatie. Daarbij wordt de hiervoor 
beschreven GWIA ingezet om ontbrekende kennis van buiten in te 
brengen. De Buurt Academie zorgt dat de vaardigheden en kennis 
van de pioniers aan het licht komen en gebruikt worden.

De Nest!-Buurt Academie

[ GWIA toegepast in het Nest!-project

[ Mobiliseren leerproces pioniers

[ Monitoren, gebruiken leerproces van Nest!

[ Eigendom en empowerment ontwikkelingsproces

[ Plaatselijke kennisopbouw

[ De tijdelijke nederzetting wordt lerende buurt

De taken van de Nest!-Buurt Academie

. In de nederzetting aanwezige informele kennis aanboren. Dit kan door 

  verhalen verzamelen, kennis assessment en documenteren van informele

  leerervaringen met een portfolio aanpak (de competentiebalans).

. Mobiliseren van de buurt door het organiseren van visieworkshops. Hierin 

  wordt een gezamenlijk gedragen beeld opgebouwd van de gewenste

  ontwikkeling van de buurt.

. Organiseren van een planningsgroep, die dit proces begeleidt en verder

  uitwerkt.

. De ontwikkelde visie en plannen inzetten, voor de verdere ontwikkeling van

  de nederzetting zelf.

. Het proces inzetten om voortvloeiend uit de nederzetting, een definitieve

  buurt te ontwikkelen

Wat daar zoal bij komt kijken:

Training in leiderschapsontwikkeling, conflictbeheersing, maar ook specifieke 

begeleiding op het gebied van projectmanagement, planvorming, bouwen, 

opdrachtgeverschap, ...

Buurtalchemie

Wat er ook gebeurt in de tijdelijke nederzetting, je kan er altijd wat van leren. 

Door als groep te evalueren en de lessen uit elke situatie te trekken, worden 

ook drama’s productieve leerervaringen.

Een NBA in participatieve buurtontwikkeling

Informele kennis en vaardigheden aan het licht krijgen en mensen bewust 

maken van hun talent is één ding, anderen van de waarde overtuigen is 

iets heel anders. Accreditatie is belangrijk. Er moeten standaarden komen 

waarmee de geleerde vaardigheden zichtbaar worden, zodat mensen die 

de Nest-Buurt Academie bezocht hebben, kunnen zeggen dat ze misschien 

geen MBA, maar een NBA hebben.
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De ABCD-aanpak 

* Inventariseren van capaciteiten en mogelijkheden 
   van mensen, groepen, instituties
* Opbouwen van relatienetwerk voor gezamenlijke aanpak
* Mobiliseren middelen voor economische ontwikkeling  
   en informatie delen
* Brede representatieve groep maakt visie en plan
* Steun van buiten zoeken voor lokaal proces
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Samenwerken is een kunst

Samenwerken kun je leren. In de NBA zullen regelmatig partnerdialogen 

worden gehouden, waaraan de verschillende partners in het project zullen 

deelnemen. In deze dialogen gaan de pioniers, gemeente en andere 

partners zoals universiteiten of marktpartijen in dialoog om de win/win 

situaties te verkennen. Ondanks de ervaring in interactieve beleidsvorming 

zal het ook voor de gemeente nog een heel leerproces zijn om niet de 

leidende partij te zijn in een stadsontwikkelingsproject.

Een goede documentatie is belangrijk

Het geleerde zal op drie manieren worden gedocumenteerd:

[ Een schrijverscursus voor de deelnemers. Hierin leert men om de ervaring

   in de tijdelijke nederzetting in de vorm van verhalen weer te geven

[ Met dagboeken houden deelnemers voor zichzelf hun leerproces bij. Wat

   verandert in je leven, je manier van denken, je manier om met dingen

   om te gaan?

[ Externe documentatie: samen met externe partners moet een set van

   succesindicatoren ontwikkeld worden om het proces bij te houden.

Kennis transformeren en activeren

De NBA heeft al met al een dubbele taak. Naar de tijdelijke nederzetting 

toe, structureert de NBA het leer- en communicatieproces. Naar buiten 

toe, is de NBA de instantie die zorgt voor dialoog en aansluiting op het 

gemeentelijk besluitvormingsproces.

Door deze aanpak, activeert en transformeert de NBA de lokaal aanwezige 

kennis, tot een operationeel ontwikkelinstrument.

De academie is voor de nederzetting belangrijk om te groeien als 

groep en het proces hanteerbaar te houden. Totaal verschillende, soms 

tegengestelde belangen, gedachten en energieën worden op een 

constructieve manier omgezet tot een gezamenlijke visie, in een collectief 

proces. Dit is een innovatief proces waarmee Arnhem zich internationaal 

kan profileren.

Leren is nooit tijdelijk

Als de tijdelijke nederzetting is opgeheven blijven de volgende producten 

van de NBA:

. De verschillende producten van het documentatieproces

. De pioniers en andere Arnhemmers die actief deelnemen ontwikkelen 

  capaciteiten als zelfinitiatief, collectieve verantwoordelijkheid, participatie

. Een ontwikkelingsplan voor het gebied wat het Nest! bij aanvang 

  aangewezen heeft gekregen.

NBA Buurtempowerment
* mobiliseren van de buurt

* vaardigheden audits

* integratie

* conflictoplossing

* alchemie

* projecttraining

* training nieuwe vaardigheden

* opbouwen partnerships

* Schuytgraaf Buurt Ontwikkelingsplan

Elementen Nest! Buurt Academie

Deel II: De Nest!-aanpak, de beste buurten zijn niet ontworpen maar ontstaan
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Het Nest!-ontwikkelingsplan

vier scenario’s

De reis

De metafoor die bij de Arnhemse stadsvisie ‘2015’ is gebruikt is die van 

reizen, Arnhem gaat op weg naar 2015. In de scenario’s worden mogelijke 

eindbestemmingen van de reis beschreven. In de visie de gewenste, waar 

Arnhem naar op weg gaat.

De volgende tekst is van het intranet van de Gemeente Arnhem

Vier scenario’s voor Arnhem 2015

We schrijven 1997. Een klein, slagvaardig clubje creatievelingen verschanst 

zich op een van de commissiekamers van het stadhuis. Doel: een interactief 

proces uit de grond stampen dat moet leiden tot een visie voor de stad. 

Gedurende enkele maanden was de commissiekamer het zenuwcentrum 

voor het grootste en meest interactieve proces dat de organisatie en de 

stad hebben meegemaakt.

Duizenden Arnhemmers bezoeken de avonden in Musis Sacrum waar 

gediscussieerd wordt over de verschillende toekomstscenario’s. vier 

scenario’s opgesteld: grenzeloos Arnhem, groot Arnhem, verzorgd Arnhem 

en eurodynamisch Arnhem. Dit waren ideaaltypes, dus geen realistische 

toekomstbeelden. Een groot succes was de inrichting van een expositie 

rond de scenario’s in het zogenoemde Hotel 2015. In het pand waar nu 

cafe Dudok zit, werd rond elk toekomstbeeld een ‘stijlkamer’ ingericht. 

Arnhemmers konden er doorheen lopen en na afloop hun commentaar 

geven.

Het proces leidt tot een visie Arnhem 2015 die antwoord geeft op vragen als: 

waar willen we als stad naar toe groeien, wat zijn onze ambities? Sindsdien 

geldt Arnhem 2015 als leidraad bij het gehele gemeentelijke handelen. De 

definitieve visie ‘Arnhem 2015’ is samengesteld uit de discussie over de vier 

scenario’s. Deze visie wordt momenteel ‘opgefrist’.

Het voertuig

In deze sectie wordt teruggeblikt op de vier Arnhemse scenario’s en de 

drijvende krachten en sleutelonzekerheden die eraan ten grondslag lagen. 

Dit is vooral om het geheugen wat op te frissen. Waar we vervolgens op 

ingaan, is hoe de Nest!-methodologie ingezet zou kunnen worden als 

aanvullend voertuig, om deze bestemming in 2015 ook daadwerkelijk te 

bereiken.

Elk van de vier scenario’s wordt geschetst tegen de achtergrond van een 

project in Arnhem wat bepaalde karakteristieken gemeen heeft met dat 

scenario. Zo ligt bij ‘Groot Arnhem’ de nadruk op een plezierig woon-werk 

klimaat, waar Schuytgraaf prima symbool voor kan staan. Om naar het Groot 

Arnhem scenario toe te komen wordt gekeken hoe een Nest!-nederzetting 

in Schuytgraaf bij kan dragen. Wie woont daar, hoe is het georganiseerd, 

wat brengt het Nest! als blijvend product tot ontwikkeling?

De weg

De vier projecten kunnen vergeleken worden met vier wegen die met vier 

voertuigen tot vier reisdoelen voeren. Daarmee is het niet zo dat de tijdelijke 

nederzetting gebonden is aan deze locatie of dat de ontwikkelingen op deze 

locaties onvermijdelijk de beschreven eindbeelden geven. De projecten 

zijn gegevens van het hier en nu, waartegen mogelijke toekomsten zijn 

geprojecteerd. Als deze scenario’s een bepaalde indruk geven, is dat een 

indruk over het Nest! wat beschreven wordt en niet één over de locatie. 

Toch worden van de vier locaties wat voor en nadelen opgesomd, om 

daarmee een overzicht te krijgen van de voorwaarden waaraan een 

locatie bij voorkeur moet voldoen, om geschikt te zijn voor een tijdelijke 

nederzetting. 
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De bestemming

Uiteindelijk is geen van de vier scenario’s gekozen als visie 2015, maar is een 

‘vijfde scenario’ samengesteld uit de uitkomsten van de discussie over de 

vier scenario’s. Dit is de gewenste bestemming van Arnhem. 

Naar analogie van dit proces, is ook hier een vijfde scenario, waarmee 

deze gids besluit. Ook dit is een samenstelling van elementen uit alle vier 

voorafgaande verhalen. Dit vijfde scenario is wat gedetailleerder beschreven. 

Het sluit goed aan op de stadsvisie Arnhem op weg naar 2015.

Nu de visie 2015 halverwege de rit bijgesteld wordt, is het ook zaak te kijken 

of we wel alle middelen inzetten om die visie te bereiken. In 2015 moet het 

doel een bestemming zijn geworden. Een Nest! nederzetting kan daarbij 

een welkome hulpmotor zijn.

              

deel IV: Naar een respectvolle samenwerking

De vraag

De vraag aan de gemeenteraad van Arnhem luidt: Wilt u de Nest!-

methodologie inzetten als aanvullend voertuig om de visie 2015 te bereiken? 

En zo ja welke locatie lijkt u daarvoor het meest geschikt? Dat kan één van 

de vier genoemde plekken zijn, maar het kan ook een totaal ander deel van 

de stad zijn waar stedelijke ontwikkeling gewenst is.
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De scenario’s die aan de visie ten grondslag liggen, zijn mogelijk-
heden. Anders dan de uiteindelijke stadsvisie, zijn ze niet normatief 
van aard (zó willen we het) maar verkennend. Als zus en zo, dan dit en 
dat. Deze ‘als / dan’- verkenningen zijn bepaald door de belangrijkste 
krachten die van invloed zijn op de toekomst van de stad.

Sleutelonzekerheid: sociaal economische oriëntatie

Na verkenning van het krachtenveld in het algemeen, is gekeken welke 

zaken het zwaarst wegen. Kernvraag voor de toekomst van Arnhem, de 

zogenaamde sleutelonzekerheid, was:

HOE ORIËNTEERT ARNHEM ZICH OP HAAR SOCIAAL ECONOMISCHE 

OMGEVING?  Een Europees economisch perspectief met handel, 

transport en logistiek OF lokaal en regionaal georiënteerde 

verzorgende dienstenstad?

Het antwoord verschilt per scenario

Grenzeloos Arnhem Mondiale sociaal economische oriëntatie

Eurodynamisch Arnhem Europese sociaal economische oriëntatie

Groot Arnhem Regionale sociaal economische oriëntatie

Verzorgd Arnhem Lokale sociaal economische oriëntatie

Vier Arnhemse toekomstbeelden

Eurodynamisch Arnhem    Grenzeloos Arnhem

              Groot Arnhem     Verzorgd Arnhem

Sociaal economische oriëntatie

Eurodynamisch Grenzeloos

Groot-Arnhem Verzorgd

Europees
dynamisch

omgaan met groei

Mondiaal
ontspannen

omgaan met groei

dynamisch omgaan

met groei

Regionaal

ontspannen omgaan

met groei

Lokaal

hoofdstuk 13: Het Nest!-ontwikkelingsplan, vier scenario’s
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Omgang met de groei

Een ander kernpunt waarop de scenario’s verschillen, is de omgang met de 

groei die toen nog verwacht werd. In de scenario’s Groot en Eurodynamisch 

Arnhem is een dynamische omgang met groei kenmerkend, het maximaal 

benutten van groei op elk gebied. De andere optie was ontspannen 

meegaan met groei, als dat de levenskwaliteit verhoogd. Dit is kenmerkend 

voor Verzorgd en Grenzeloos Arnhem

Organiserend vermogen

Naast de omgang met groei is gekeken naar de volgende vragen: 

HOE VERWERKT ARNHEM MAATSCHAPPELIJKE DYNAMIEK EN HOE VERTAALD 

ZICH HET ORGANISEREND VERMOGEN VAN DE STAD? Gaat men er samen 

de schouders onder zetten: grote projecten OF wordt een meer lokale 

insteek gevolgd met wijkverbetering?

In de scenario’s Eurodynamisch en Groot Arnhem is het organiserend ver-

mogen van de stad op het niveau van de stad en zelfs de regio, er worden 

grote projecten gerealiseerd. Verzorgd en Grenzeloos Arnhem kennen een 

veel lokalere oriëntatie.

De drijvende krachten

De drijvende krachten die het belangrijkst zijn voor de toekomst, zijn in elk 

van de vier scenario’s verschillend:

Eurodynamisch Arnhem  Europese concurrentie

Groot Arnhem   Regionale samenwerking

Verzorgd Arnhem   Groen imago

Grenzeloos Arnhem  Het individu

Bepalende elementen

De bepalende elementen voor de vier scenario’s komen voort uit het 

besproken krachtenveld Bij deze elementen wordt aangesloten met de 

voorgestelde vier Nest!-projecten.

Drijvende krachten en organiserend vermogen

Eurodynamisch Grenzeloos

Groot-Arnhem Verzorgd

Europese mondiale
concurrentie

Het indivudu

Stad / Regio Stadsdeel / Wijk

Bepalende elementen

Eurodynamisch Grenzeloos

Groot-Arnhem Verzorgd

transport

logistiek

distributie

kennis, technologie

internationaal 

werkende bedrijven

diensten, toerisme,

recreatie, goede 

collectieve voorzieningen

wonen, zorg

dienstverlening

organiserend vermogen op niveau organiserend vermogen op niveau

Lokale en regionale
samenwerking

Het groene imago

deel IV: Naar een respectvolle samenwerking
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De vier Nest!-locaties

Om de verschillende mogelijkheden van de Nest!-methodologie te 

illustreren zijn vier ontwikkelingsprojecten uitgezocht die nu lopen of 

recent aan de orde waren. Voorwaarde voor de keuze is dat het project 

karakteristiek is voor de sociaal economische oriëntatie en bestuursvorm 

van het scenario. Daarnaast moet er plek zijn om een tijdelijke nederzetting 

te maken. 

Scenario    project   locatie

Eurodynamisch Arnhem   Rijnboog   De blauwe golven 

Groot Arnhem    Schuytgraaf  Veld 1 (NW hoek)

Verzorgd Arnhem   Beukenlaan Noord Saksen Weimar 

Grenzeloos Arnhem   Art Garden  Cobercoterrein 

In elk van de vier scenario’s wordt beschreven hoe de verschillende 

projecten, mede vanuit het Nest! tot ontwikkeling gebracht kunnen worden. 

Daarnaast laten de scenario’s zien hoe de tijdelijke nederzettingen zelf zijn 

georganiseerd, wie er wonen en (niet onbelangrijk!) hoe de nederzetting 

na tien jaar weer verdwijnt.

Art Garden

Saksen Weimar

Rijnboog

Schuytgraaf

hoofdstuk 13: Het Nest!-ontwikkelingsplan, vier scenario’s
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De vier stedenbouwkundige voorstellen

Voor elk van de vier locaties is een stedenbouwkundige invulling gemaakt 

ter verkenning van de mogelijkheden. Daarbij zijn de vier plekken telkens 

op de zelfde schaal weergegeven en is gebruik gemaakt van dezelfde 

woonunits om de opties vergelijkbaar te maken. De toegepaste woonunits 

zijn containers die ook voor studentencomplexen worden gebruikt. Deze 

kunnen als legoblokjes gestapeld worden en kunnen daarom ook in een 

meer stedelijke omgeving toegepast worden.

Deze woningkeuze is uitsluitend gedaan om de opties te kunnen vergelijken. 

In de praktijk moet natuurlijk een gedifferentieerde keuze gemaakt worden 

die is afgestemd op zowel locatie als pioniers.

deel IV: Naar een respectvolle samenwerking
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Eurodynamisch Arnhem - Nest! in Rijnboog

In 2015 is het project Rijnboog grotendeels voltooid. Het is een grote, 

ambitieuze ontwikkeling, de trots van een dynamische stad die meetelt, 

zowel europees als mondiaal. In 2015 is het moeilijk voor te stellen dat het 

project zo’n moeizame start kende en weerstand ondervond.

Na het besluit van de gemeente om een Nest!-project in het gebied te 

starten, kwam er beweging in de verstarde posities. Op de Blauwe Golven 

werd nog vóór het studiejaar 2004-2005 een containercampus geopend, 

met 400 goedkope huurwoningen. Dit haalde de druk van de markt én van 

de discussie over het gewenste percentage sociale huur woningen.

Er ontstaat direct een plezierige atmosfeer in het gebied, wat vooral in trek 

is bij studenten van de nabijgelegen HKA. Groepen studenten openen 

galeries en mode-ateliers in de begane grond containers, om hun werk te 

verkopen. Ook zijn er direct een ijssalon een broodjeszaak en andere kleine 

winkeltjes. Het is snel vergeten dat het hier ooit een wat morsig, verloren 

gebied was.

Het Nest! kon zo snel neergezet worden, omdat het bedrijfsmatig werd 

opgepakt, door een marktpartij die ook betrokken was bij de ontwikkeling 

van Rijnboog. Daardoor kreeg het Nest! meer het karakter van een zakelijke 

onderneming dan een sociaal project.

Aansluitend op het nabijgelegen ‘Hoofdkwartier’ vestigen zich kleine 

creatieve bedrijven in het Nest!. Maar er komen ook een aantal startende 

Rijnboog

Economie 
 De Buitenboog; ondersteuning grote structuren, 
 tussenstap voor de schaalsprong, netwerken, ICT, termijnmarkten

Organiserend Vermogen 
 Nest!-concept wordt opgepikt door ontwikkelaar 
 PPS-markt is leading, Nest! aangestuurd als bedrijf 

Sociaal
 Nest! is een enclave met veel werk, veel groei
 eigen dynamiek, eigen sfeer, multiculturele sfeer

Cultuur
 Aanvullend groeimodel naar Eurodynamische grootschalige
 cultuur, kleine restaurants, galeries naast grote attracties

Programma
 Veel studenten (HKA nabij) campusachtig
 Kleine startende bedrijven

Ontwikkeling 
 Voorbode, katalysator Rijnboog/Centrum Zuid programma

hoofdstuk 13: Het Nest!-ontwikkelingsplan, vier scenario’s
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?
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Rijnboog

 containers
 in 4 lagen
 400 units

 containers
 in 2 lagen
 40 units

TOTAAL 440 UNITS
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bureaus in de zakelijke dienstverlening die profiteren van de lage huren, de 

gunstige ligging en het hippe imago van de plek.

De kwartiermakers van het Arnhemse World Trade Center houden kantoor 

in het Nest! tot de nieuwbouw in 2008 gereed is. Dit is één van de eerste 

onderdelen van de Rijnboog ontwikkelingen die tot stand komt. Omdat het al 

tijdens de bouw vanuit het Nest! kon opereren, maakt het WTC een vliegende 

start. Steeds meer bedrijven vestigen zich in het Rijnbooggebied, dat zich 

steeds sneller ontwikkeld. ‘Recessie’ lijkt een woord uit een ver verleden.

De jonge dynamische sfeer in het Nest! in combinatie met de ontwikkeling 

van een breed kantorenprogramma, trekt een hoop werkgelegenheid 

aan, klein en groot. Bedrijven op het gebied van de handel, maar ook 

termijnmarkten en ICT, vestigen zich in Arnhem.

Bedrijven en hun werknemers worden ook serieus genomen. De Nest! Buurt 

Academie laat iedereen meedenken en meewerken aan de Rijnboog 

ontwikkeling. Arnhem maakt haar naam als lerende stad waar. Dit trekt de 

aandacht van het internationale management circuit.

Het programma van Rijnboog heeft zich hierdoor ook veranderd. Door 

de schaalsprong die Arnhem maakt, worden in het Rijnboog gebied, 

meer kantoren, horeca en winkelvoorzieningen gemaakt. Veel van de 

‘cultuurboulevard’ wordt in 2012 nabij het Gelredome gerealiseerd; Rijnboog 

is meer een woon-werkgebied.

Het Nest! zelf veranderd ook. In de vijf jaar dat de container torentjes van 

vijf hoog op de blauwe golven staan, is er draagvlak ontstaan voor hogere 

bebouwing in dit gebied. Het plan van de Sola Morales wordt alsnog 

uitgevoerd. Van 2009 tot 2014 staan de containers op het deel van de 

Mandela brug wat dan niet in gebruik is wegens de werkzaamheden. Het 

graven van de haven en de werkzaamheden rond de krul, geven zoveel 

overlast, dat gedurende die periode veel mensen komen flaneren op de 

brug.

Het Nest! is steeds minder een katalysator voor bedrijvigheid, een rol die 

door het vernieuwde Coehoorn gebied is overgenomen. Het is nu meer een 

multicultureel uitgaansgebied en studentencampus.

In 2015 buigt de gemeenteraad zich over het opheffingsvoorstel van het 

Nest!. Er hebben zich verschillende kopers aangediend voor de containers. 

Interessanter is het bod van een gemeente uit het Ruhrgebied, die ook het 

gehele projectontwikkelingsconcept wil kopen.

Daarmee kan de pioniers opnieuw woning en werk geboden worden.

De opbrengsten dekken de herontwikkeling van de brug ruimschoots. Toch 

wordt overwogen hier geen boulevard te maken, maar de brug in erfpacht 

uit te geven aan de BES. Die wil hier het slecht lopende eroscentrum van 

het Bilitonterrein naartoe brengen. Zodoende heeft de Gemeente Arnhem 

ruimschoots middelen voor herstructurering van oude wijken en sociale 

projecten.

hoofdstuk 13: Het Nest!-ontwikkelingsplan, vier scenario’s
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deel IV: Naar een respectvolle samenwerking

Eigenschappen van het scenario Eigenschappen van de locatie

. Accent in organisatie: marktgestuurde PPS constructie 

. Financiering: onderdeel Rijnboogfinanciering

. Focus Buurt Academie: productief ontwikkelbureau 

. Dominante groep bij de pioniers: studenten

 

De blauwe golven zijn een kunstwerk van Peter Struycken, tot begin 2005 in gebruik als 

parkeerterrein. Het maakt onderdeel uit van het Rijnbooggebied waartoe door Manuel 

de Solà-Morales een masterplan is gemaakt. In dit plan zal het omgevingskunstwerk 

verdwijnen. Er komen woontorens in groene omgeving en een Cultural Entertainment 

Centre. In afwachting van deze transformatie heeft het gebied veel van de oorspron-

kelijke grandeur verloren.

Informatie op www. Rijnboog.nl en www.hethoofdkwartier.nl 

Sterke punten van het scenario Sterke punten van de locatie voor Nest!-toepassing 

 

. Economische impuls, wisselwerking Rijnboog

. Aantrekken investeringen en werk 

. Uitgaansgebied, aanvulling op bestaande aanbod

. Combinatie ondernemers / kunststudenten 

. stimuleren eigen initiatief / ondernemerschap

. Optimaal benutten sterke kanten locatie

. Kansrijke studenten behouden voor de stad

 

. Prachtige plek, aan de Rijn

. Strategische ligging bij binnenstad, wegen en station

. Het gebruik van de ruimte als parkeerterrein wordt beëindigd

. Aansluiting op Rijnboog is in theorie nog mogelijk

. Nabijheid Hoofdkwartier en HKA

 

Zwakke punten van het scenario 

 

Zwakke punten van de locatie voor Nest!-toepassing 

 

. Het Nest! is hier meer een ontwikkelinstrument ten behoeve van Rijnboog 

  dan een doel op zich; sociale aspecten krijgen weinig aandacht. 

. Beperkte ruimte (geen tuin)

 

.Het Nest! vernietigd het kunstwerk van Peter Struyken

.Het zal moeilijk zijn nog aan te sluiten op de Rijnboog plannen

.Milieueisen (geluid) maakt locatie lastig

.Locatie is hoogwaardig, en daardoor duur) 
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Grenzeloos Arnhem - Nest! in the Art Garden

In 2015 komt de directeur van de investeringsmaatschappij uit Londen 

ingevlogen om het Brundlandtpark te openen, het nieuwe bedrijventerrein 

op de Koningspley. Tussen het publiek staat de stadsdeelburgemeester. Die 

denkt terug aan de tijd dat dit soort handelingen door de burgemeester 

werd verricht.

De stormachtige ontwikkeling op en rond het bedrijventerrein, begon een 

jaar of tien geleden. Een ontwikkelaar wilde, voorafgaand aan het Art Garden 

project, alvast een kunstzinnige cultuur entameren op het voormalige 

Cobercoterrein. Op het terrein en in de hallen werden 200 containers 

geplaatst voor woningen en ateliers, van met name kunstenaars.

De wat dode hoek veranderde daardoor direct van een winderig 

toevluchtsoord voor junkies, in een levendig gebied. De vele toeristen 

en veteranen die september 2004 naar de brug kwamen, maakten de 

winkeltjes, galeries, performances en activiteiten, meteen tot een hit. Voor 

velen was de atmosfeer wat té avant-gardistisch, maar wat er gebeurt is wel 

altijd spannend, verrassend en leuk. Aan de zijde van de brug is een soort 

van souk in twee verdiepingen. Verder is er over het hele terrein van alles 

verspreid. Kunst is een ruim opgevat begrip, er is van alles, tot aan flagrante 

kitchwinkeltjes toe.

De organisatie van het complex heeft wat weg van de organisatie van 

het internet: vele kleine bedrijven zijn actief in wat op het eerste gezicht 

Art Garden

Economie 
 Broedplaats cultuur en mediabedrijfjes
 jongeren, 24-uurs economie, netwerken, gezelligheid

Organiserend Vermogen
 Teruggetrokken overheid Particulier initiatief dominant
 kleine en grotere bedrijven werken samen met Nest!

Sociaal
 Individualistisch, liberaal klimaat, snelle veryupping
 iedereen gaat zijn eigen gang, er ontstaat van alles Creative City

Cultuur
 Kleinschalige initiatieven van jonge kunstenaars
 avant garde naast kitch (Kulturbrauerei-Prenzlauer Berg Berlijn)

Programma
 Veel kunstenaars en kunststudenten. Galeries, theater kleinkunst
 alle pluimage, weinig starters, hoge dynamiek

Ontwikkeling
 Verschillende broedplaatsachtige ontwikkeling op industrieterrein

hoofdstuk 13: Het Nest!-ontwikkelingsplan, vier scenario’s
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een chaos lijkt, maar wat toch een georganiseerd netwerk blijkt te zijn. Een 

Vereniging van Eigenaren draagt zorg voor het onderhoud van de publieke 

ruimte in het complex en verder heeft ieder een eigen ruimte met eigen 

activiteiten en programma.

In 2006 komt IKEA op de markt met ‘Conny’ een modulair containersysteem, 

compleet met sanitair, meubilering en kitchenette. Binnen de kortste keren 

verschijnen er op allerlei plaatsen containers.

Dit heeft ook te maken met het geliberaliseerde vergunningstelsel. Het is 

net zo eenvoudig een vijfjarig erfpachtcontract te krijgen als een rijbewijs. 

Verschillende bedrijven in ‘het Broek’ maken hiervan gebruik om zo hun 

terrein rendabeler te gebruiken.

Het Nest! breidt daardoor op een onstuimige manier uit. Langs de Rijnkade 

breidt het kunstenaarsdorp uit met een vorm van luxueuze strandhuisjes: 

containers die bij hoog water door het exploiterende bedrijf worden 

weggetakeld. De vrije markt krachten hebben niet tot een kille atmosfeer 

geleid, integendeel. De Nest Buurt Academie is het centrum van het sociale 

leven. Het programma van de Buurt Academie breidt al snel uit; de open 

atelier sessies worden een begrip in de kunstwereld.

Ondernemers uit de omliggende bedrijventerreinen werken hier samen met 

de pioniers aan plannen voor de verouderde gebieden. De gezamenlijke 

visie- en projectontwikkeling, geeft een verrassende mix aan grote en kleine 

complexen met woningen en bedrijven. Twee categorieën die overigens 

steeds meer naar elkaar toe groeien.

De gemeente doet wel mee aan deze ontwikkelingen, maar door de 

rigoureuze bezuinigingen op het overheidsapparaat door de kabinetten 

Zalm I en II is weinig slagkracht mogelijk. De gemeente beperkt zich op den 

duur tot het verlenen van vergunningen en plegen van onderhoud aan de 

wegen. In wisselende coalities worden intussen binnen de Nest! Academie 

projecten opgepakt.

De grootste sprong wordt gemaakt in 2009, als de eigenaresse van het 

Koningspleyterrein deelneemt aan een van de visieworkshops. Ze geeft 

het gehele terrein tussen Rijn en IJssel uit aan de Nest! gemeenschap met 

een ontwikkelopdracht. Het gehele Nest! verplaats naar Koningspley in een 

enorme carnavalsparade en er komen nog 600 tijdelijke eenheden bij. Op 

het Coberco-terrein worden luxe appartementen gerealiseerd, die door de 

inmiddels verworven reputatie erg in trek zijn bij de nouveau rich.

Tijdens de ontwikkeling van het Koningspley gebied, bouwt de pioniers-

aanwezigheid geleidelijk af. Ze kunnen doorverhuizen naar het nieuwe Nest!- 

project: het ambitieus opgezette, maar in 2012 nog steeds niet van de grond 

gekomen ‘Koers West’ in Nijmegen. Het Nest! is inmiddels een goedlopend 

ontwikkelingsbedrijf geworden. Er kunnen steeds meer pioniers meedoen, 

en veel pioniers vestigen zich ook definitief in één van de ontwikkelde 

projecten.

hoofdstuk 13: Het Nest!-ontwikkelingsplan, vier scenario’s
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deel IV: Naar een respectvolle samenwerking

Eigenschappen van het scenario Eigenschappen van de locatie 

. Accent in organisatie: volledig markt gestuurd

. Financiering: privé kapitaal, investeringsmaatschappij

. Focus Buurt Academie: Ontwerp- en ontwikkelatelier

. Dominante groep bij de pioniers: kunstenaars

 

. Cultuurhistorisch interessant gebouw; industriële wederopbouwarchitectuur. 

. Procedure loopt om het op de Rijksmonumentenlijst te plaatsen.

. Er is een ontwikkelingsvisie voor het gebied. 

. Herontwikkelingsplannen verkeren nog in prille fase

. Er worden regelmatig tentoonstellingen georganiseerd.

. Informatie op www.humotions.nl 

Sterke punten van het scenario Sterke punten van de locatie voor Nest!-toepassing 

 

. Nú een betaalbare woning

. Aantrekkelijk voor de creatieve klasse, hip imago

. Autonome herontwikkeling, gentrificatie 

. Toeristische attractie, evenementen

. Combinatie ondernemers / artiesten

. Aantrekken investeringen en werk, impuls industrieterrein

. Stimuleren eigen initiatief / ondernemerschap 

. Eén van de mooiste plekken van de stad, aan de Rijn

. Strategische ligging naast de brug, bij binnenstad en wegen

. Ruime gebouwen met vele gebruiksmogelijkheden aanwezig

. De ruimte wordt momenteel amper gebruikt.

. Er bestaat al associatie met kunst en evenementen

. Er zou nog aangesloten kunnen worden op ontwikkelingsplannen

 

Zwakke punten van het scenario 

 

Zwakke punten van de locatie voor Nest!-toepassing 

 

. Vrije markt te dominant 

. ‘Happy few’ overmeestert het concept

. Sociale projecten komen slecht uit de verf

. De voorbescherming van de Monumentenwet beperkt gebruik

 .De ruimte is beperkt (een tuin is niet mogelijk)
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Schuytgraaf
Groot Arnhem - Nest! in Schuytgraaf

In 2015 worden de sleutels van de laatste woningen van het laatste veld van 

Schuytgraaf, overhandigd aan de inmiddels tienjarige Peter, het eerste kind 

wat in Schuytgraaf geboren werd. Zijn moeder Carla denkt terug aan de 

lange weg die ze gegaan zijn voor het zover gekomen is.

In de zomer van 2004 opende de GEM Schuytgraaf het Freedom Village. 

Dit was eerst vooral tijdelijke hotelaccommodatie, maar er waren ook heel 

betaalbare stacaravans. Dit was voor Carla dé mogelijkheid om samen te 

gaan wonen met haar vriend Henk, die nog bij zijn ouders thuis woonde. 

Gelijk met de oplevering van de woningen waar andere gezinnen jaren op 

hadden moeten wachten, konden ze in hun eigen huisje trekken.

De nederzetting was zo snel opgetrokken dankzij medewerking van de 

Genietroepen die ook in Irak en Bosnië zulke dorpjes bouwen. De GEM, de 

gemeente en de Landmacht, verzorgden samen een groots evenement 

rondom de marsroute van de operatie Market Garden, die dwars door 

Schuytgraaf liep. Rondom het thema vrijheid, bevrijding en transformaties 

werden herdenkingen georganiseerd, maar ook wandelingen en 

fietstochten. Het leukste was het contact met de veteranen en hun families, 

die in grote getale in het Freedom Village logeerden en er gewoon ook 

een gezellige vakantie van maakten. In het bruin café van de nederzetting 

werden vertelcafés georganiseerd en in de evenemententent was het altijd 

gezellig. De bruiloft van Carla en Henk, later dat jaar, was zo’n evenement, 

waar bijna alle nieuwe Schuytgravers aanwezig waren.

Economie 
 Arnhem dienstenstad, vertrouwen op eigen kracht
 Aantrekkelijk woon-werk milieu Net dat beetje Vinextra

Organiserend Vermogen
 PPS met nadruk op sterk stedelijk bestuur
 Uitvoering door private sector; Coalitie Nest!

Sociaal
 Nest! draagt bij aan beheersen heterogeniteit, waarden en
 normen via massamedia verspreid, Nest instrumenteel

Cultuur
 Cultuur met kleine c: gezelligheid, flaneren, funshopping
 verblijfskwaliteit belangrijkste cultuurgoed

Programma 
 Grotendeels starters (deelnemen spaar en bouwprogramma’s)
 paar migranten en kunstenaars, families, kleine bedrijven 

Ontwikkeling
 Particulier opdrachtgeverschap; laatste veld Schuytgraaf

hoofdstuk 13: Het Nest!-ontwikkelingsplan, vier scenario’s
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Deze beginklapper maakte de tijdelijke nederzetting direct bekend bij een 

breder publiek. Dit was de voornaamste motivering van de nieuwe marketing 

strategie van de GEM; ze wilden laten zien dat Schuytgraaf meer is dan 

mooie woningen. Met het Nest! veranderde de uitloop naar Westerraam in 

een toestroom van jonge gezinnen naar Arnhem toe. Dit was net wat anders 

dan een gewone Vinexwijk, meer sfeer, meer voorzieningen, meer leven.

Met het Nest! kregen ook de starters een kans zich (in ieder geval tijdelijk) 

in Schuytgraaf te vestigen. Hierdoor trok de woningmarkt in Arnhem veel 

sneller aan dan elders in de regio. 

Het is niet alleen fijn wonen, er ontstaat binnen het Nest! ook steeds meer 

kleinschalige bedrijvigheid. De klussenservice, de hondenuitlaatservice 

en andere initiatieven doen goede zaken. De zaterdagse plantenruilbeurs 

wordt goed bezocht. Veel mensen laten hun nieuwe tuinen ook helemaal 

aanleggen door de mensen van de internationale tuin die in de uiterste 

ZuidWest hoek, veld 23, wordt aangelegd. Omdat de Internationale tuin 

dicht bij de oudste Schuytgraafvelden ligt, ontstaat goede aansluiting bij 

het permanente deel van de wijk.

Het parkachtige, opeNBAre deel van deze tuin zal blijven bestaan, als het 

opeNBAar groen rond het “Freedom field”, wat hier ontwikkeld zal worden. 

Dit veld en het ernaast gelegen veld 24, het “Global Village”, worden in 

samenwerking met de toekomstige bewoners ontwikkeld binnen de Buurt 

Academie. Het programma van deze twee velden verandert daardoor, het 

is beter afgestemd op de wensen van de toekomstige bewoners.

Carla en Henk gebruiken de lage huur om flink te sparen voor een eigen 

huis. Ze maken van het begin af aan deel uit van de bouwgroep. Ze werken 

niet alleen aan hun eigen woning, maar ook aan het ontwikkelen van de 

woningen die verkocht zullen worden. Zodoende verdienen ze ook nog 

wat bij. Vooral Henk klust bij de bouwgroep, Carla is meer actief in het 

moedercentrum waar ze een yoga cursus geeft. 

Vanaf 2009 begint de nederzetting te krimpen; buren verhuizen door naar 

hun gereedgekomen woning op andere velden. Sommigen verhuizen naar 

Nijmegen waar ook een tijdelijke nederzetting gestart wordt om wat vaart 

in de Waalsprong te krijgen. Ondanks het krimpen van het Nest! zelf, blijft 

de atmosfeer. Schuytgraaf groeit immers en de nestbewoners nemen de 

pionier spirit mee naar hun nieuwe woonomgeving. In 2013 loopt de tijdelijke 

erfpachtregeling van het Nest! af en de nog resterende woningunits worden 

aan de Nijmeegse nederzetting verkocht. Carla en Henk zien dat niet zitten, 

Peter gaat inmiddels naar de brede school en ze willen in Schuytgraaf 

blijven. Dus huren ze een woning tot hun droomhuis gereed is.

hoofdstuk 13: Het Nest!-ontwikkelingsplan, vier scenario’s
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deel IV: Naar een respectvolle samenwerking

Eigenschappen van het scenario Eigenschappen van de locatie

. Accent in organisatie: overheid gestuurde PPS constructie

. Financiering: banklening, corporaties, privé-investeringen

. Focus Buurt Academie: participatief ontwikkelplatform 

. Dominante groep bij de pioniers: starters 

 

De locatie is gelegen bij buurtschap Vogelenzang bij Driel net achter de winterdijk, 

aan de Achterstraat. Het is plaatselijk bekend als de Hamse boomgaard. Over een 

paar jaar zal het als ‘veld 1’ deel uitmaken van Schuytgraaf. Deze  Vinex-woonwijk van 

Kees Christiaanse krijgt een ‘Betuws’ karakter. Elementen als boomgaarden, sloten en 

dijken worden zo veel mogelijk gehandhaafd; 25 velden - ofwel buurten - met ieder 

een eigen gezicht bieden plaats aan ruim 6.000 woningen.

Informatie op www.Schuytgraaf.nl 

Sterke punten van het scenario Sterke punten van de locatie voor Nest!-toepassing 

 

. Diensten voor tweeverdieners 

. ‘Lekker wonen’ aanbod zorg en diensten

. Stimuleren eigen initiatief/ondernemerschap

. Nú een betaalbare woning

. Wonen op maat, Particulier opdrachtgeverschapO, 

. Citybranding: imagoverbetering “net dat beetje Vinextra”

. Toeristische attractie, evenementen

. Aantrekken investeringen en werk

. Ruimte voor mensen: lekker/weldadig wonen

. Diverse sociale projecten

 

.Prachtige ligging nabij uiterwaarden, in boomgaard

. Nabijheid Driel én Schuytgraaf

. Fysieke gesteldheid maakt veld geschikt

. Eén van de laatste te ontwikkelen gebieden van Schuytgraaf

 

Zwakke punten van het scenario 

 

Zwakke punten van de locatie voor Nest!-toepassing 

 

. Deelname kunstenaars, studenten lastig

 

. Past niet in GEM planning 

. Weinig stedelijk, grote afstand tot centrum 
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Verzorgd Arnhem -  
een warm groen Nest! in de Saksen Weimar

In 2015 opent een hoogbejaarde Mies Bouman, samen met de Minister 

van Zorg, het Arnhemse Zorg Dorp. Op het terrein ten noorden van de 

Beukenlaan is een prachtig complex aangelegd, met woningen en 

voorzieningen variërend van een kuuroord tot een 18 holes golfbaan. In ruim 

tien jaar tijd is het gebied door de gemeente ontwikkeld tot de plek die de 

Arnhemse bijnaam ‘het Haagje van het Oosten’ het best waarmaakt.

Het begon allemaal in 2004, toen de gemeenteraad na veel onduidelijkheid 

over de gewenste richting in Noord, besloot hier in de tussentijd een tijdelijke 

nederzetting te vestigen. Op het terrein van de Saksen Weimar kazerne wordt 

een containerdorpje geplaatst, wat met name in trek is bij vluchtelingen die 

nog op de wachtlijsten van de corporaties staan.

Er ontstaat een wisselwerking tussen de kunstenaars die al in de kazerne 

woonden en de nieuwkomers op het op het terrein. Er worden gezamenlijke 

barbecues en feesten georganiseerd. Vooral het moedercentrum is een 

geliefde ontmoetingsplaats. Mensen die nog niet zo lang in Nederland 

zijn en de taal nog niet zo goed beheersen, komen hier eerst de kat uit de 

boom kijken. Van lieverlede gaan ze meehelpen en deelnemen aan de 

cursussen van de Nest! Buurt Academie.

Het startkapitaal voor de tijdelijke nederzetting is geleverd door een woning-

corporatie. Voor het beheren van het Nest! is een samenwerkingsverband 

aangegaan tussen de gemeentelijke en provinciale zorginstellingen. Er 

Saksen Weimar

Economie
 Persoonlijke dienstverlening, kleinschalig, high tech, zorg
 kuuroorden klinieken, in Nest! aanverwante kleinschalige zorg

Organiserend Vermogen
 Dorpse sfeer, korte lijnen, strakke regie 
 betrokken stadsbestuur stuurt op wijkniveau

Sociaal
 Verschillen zijn niet verbloemd: Nest! iIs armer en gericht op
 de verzorging, werk wat de rijkere Arnhemmers bieden

Cultuur
 Gericht op gasten kuuroord: hoogwaardige winkeltjes, horeca
 in Nest! blijft couture voorhoede voor Arnhem behouden

Programma 
 Geen starters, grotendeels migranten die pas in Nederland zijn,  
 studenten en kunstenaars met ambachtelijke winkeltjes, galeries

Ontwikkeling
 Weldadig wonen 
 villa en/of kuuroord Geitenkamp Noord

hoofdstuk 13: Het Nest!-ontwikkelingsplan, vier scenario’s



86 De lerende stad, een nieuwe aanpak voor stedelijke ontwikkeling

?

0 20 40 60

Saksen Weimar

 containers
 in 4 lagen
 530 units

 containers
 in 2 lagen
 490 units

TOTAAL 1020 UNITS



87De lerende stad, een nieuwe aanpak voor stedelijke ontwikkeling  

zijn hooggespannen verwachtingen van de preventieve werking die van 

het experiment uit kan gaan en er is vanuit het welzijnscircuit een hoop 

aandacht voor.

De resultaten blijven niet uit. De participatie en integratie graad onder 

de Nest!-pioniers is veel hoger dan gemiddeld. Dat heeft alles te maken 

met het feit dat de pioniers in het Nest! makkelijk aan baantjes kunnen 

komen. Niet alleen in de Geitenkamp, door heel Arnhem-Noord zijn de 

klusjesmannen, huishoudelijke hulpen en hoveniers, binnen een jaar tijd 

door mond op mond reclame bekend.

De meeste pioniers in het Nest! zijn na een paar jaar weer weg. Ze leren de 

vaardigheden die nodig zijn, om op de reguliere arbeidsmarkt aan een 

baantje te komen. Ze weten ook beter de weg in de samenleving en zien 

via-via op den duur kans om aan een betere woonruimte te komen. Al met 

al zijn de tijdelijke woningen ook niet prettig om lang in te wonen. Hun plaats 

wordt ingenomen door Roemenen en andere nieuwe EU burgers.

Het Nest! wordt hierdoor bij uitstek de emancipatiemotor die de stad van 

oudsher altijd al was. Het is een gezellige plek, waar kansen liggen voor 

nieuwkomers om hun kwaliteiten waar te maken. Niet alleen de bewoners 

van het Nest! zelf hebben er baat bij, heel Arnhem-Noord heeft plezier van 

de zorgdiensten en service netwerken die in het Nest! worden georganiseerd. 

Dit geeft de bestuurders in 2008 de ingeving om van Arnhem het ‘Florida 

van Nederland’ te maken. Aan het Nederlandse klimaat valt dan wel niks 

te veranderen, het sociale klimaat blijkt in ieder geval wel een stuk warmer 

gemaakt te kunnen worden.

Het groene imago van Arnhem in combinatie met de goede zorg en 

dienstverlening die door het Nest! wordt geboden, maken het de ideale 

plek voor een kuuroord. Het ‘weldadig wonen’ concept wordt optimaal 

ingevuld. Van 2010 tot 2015 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het 

complex. Welgestelde gepensioneerde baby-boomers laten door de 

bouwgroep van het Nest! een huis op maat maken, in combinatie met 

een persoonlijk dienstenpakket. De grens tussen zorg en service vervaagt, 

het project trekt zowel mensen die beslist zorg nodig hebben, als mensen 

die wat extra aandacht gewoon geriefelijk vinden. Vooral in de zomer zijn er 

in het Nest! veel seizoengasten die voor een paar weken met de camper 

neerstrijken.

Kort na de opening van het Zorg Dorp wordt de tijdelijke nederzetting 

opgedoekt. De containers worden voor een zacht prijsje verkocht aan een 

zusterstad in Kazachstan. Door het grote aanbod van goede woningen in de 

hoogste segmenten, is de woningmarkt goed op gang gekomen. Nieuwe 

pioniers kunnen gemakkelijk een geschikte woning vinden in Presikhaaf. De 

Saksen Weimar wordt na 2015 gebruikt voor jongeren die in het Zorg Dorp 

hun sociale dienstplicht vervullen.

hoofdstuk 13: Het Nest!-ontwikkelingsplan, vier scenario’s
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deel IV: Naar een respectvolle samenwerking

Eigenschappen van het scenario Eigenschappen van locatie  

 

. Accent in organisatie: volledig overheid gestuurd

. Financiering: corporatie en overheidssubsidies

. Focus Buurt Academie: Sociale ontwikkeling, opbouwwerk 

. Dominante groep bij de pioniers: migranten

 

Oud kazerne terrein met gebouwen uit de twintiger jaren. Na afstoten door defensie 

is het in gebruik geweest als AZC, momenteel wonen er kunstenaars. Plannen voor 

herontwikkeling zijn nog niet concreet. Voor het nabij gelegen gebied ten noorden 

van de Beukenlaan hebben plannen voor woningbouw bestaan.

Sterke punten van het scenario Sterke punten van de locatie voor Nest!-toepassing 

 

. Nú een betaalbare woning 

. ‘Weldadig wonen’ Aanbod zorg en diensten

. Met name veel diensten voor senioren en zorgbehoevenden

. Wonen op maat, PO, 

. Citybranding: imagoverbetering 

. Mogelijkheden voor integratie migranten

. Veel Werkgelegenheid in dienstensector voor laaggeschoolden

. Diverse sociale projecten

. Nabijheid van de sociaal zeer sterke buurt Geitenkamp

. Prachtige omgeving, met (o.a.) goede sportfaciliteiten

. Aanwezigheid goed bruikbare bebouwing

. Oorspronkelijke (militaire) functie gebied is beëindigd

. Nog voldoende tijd om deel te nemen aan herontwikkelingsproces

. Aanwezigheid kunstenaars in complex

 

Zwakke punten van het scenario 

 

Zwakke punten van de locatie voor Nest!-toepassing 

 

. Weinig stedelijk,  

. Deelname kunstenaars, studenten lastig

 

. Strikte eisen m.b.t. milieu en bebouwing beperken de mogelijkheden tot gebruik  

  en verdere ontwikkeling

. Relatief grote afstand tot centrum 
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ConclusiesV
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deel V: Conclusies
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Resultaten en aanbevelingen

Beren en tijgers op de weg naar een 
respectvolle samenwerking voor  
stadsontwikkeling

De weg kwijt

De politieke besluitvorming op het gebied wonen en stadsontwikkeling 

lijkt een beetje de weg kwijt te zijn. In het afgelopen decennium, wat 

zeker in het begin toch gekenmerkt werd door grote welvaart, kwam de 

woningbouwproductie vrijwel geheel tot stilstand. Er is weer woningnood, 

maar de woningen die in Schuytgraaf aangeboden worden, verkopen 

niet half zo snel als de planningen voorzien hadden. Er is meer vraag naar 

goedkopere woningen. Gelijktijdig worden er juist plannen gemaakt om 

goedkope woningen de komende jaren op grote schaal te slopen omdat 

ze niet meer voldoen aan de eisen van de tijd. 

Wat is nu eigenlijk de visie op het wonen in Arnhem? De woningbouw 

programma’s zijn nu afgestemd op het aantrekken van nieuwe bewoners 

uit de midden en hogere inkomensgroepen. Er moet hen dan wel een 

competitieve woonomgeving geboden worden en geen nieuwbouw als 

overal elders. Grote ontwikkelingen als Schuytgraaf zouden toch in de eerste 

plaats de eigen bevolking moeten dienen, maar de woningen zijn voor een 

groot deel van de Arnhemse huishoudens onbereikbaar.

Het een doen en het ander niet laten

Met het Nest! wordt een aanpak voorgesteld die vlees én vis is. Inzetten op 

de bovenkant van de woningmarkt is op de langere termijn verstandig, als 

gelijktijdig voor de minder draagkrachtige Arnhemmers tijdelijke oplossingen 

worden geboden voor de woningnood. De motivering om een Nest! project 

te starten moet niet alleen uit woningmarkttechnische perspectieven 

komen.

De vastzittende woningmarkt garandeert wel dat het zal werken, omdat 

een grote groep mensen potentiële pioniers zijn. Voor hen is de betaalbare 

woning het primaire doel, op stadsschaal is het een middel, een voertuig, 

om de in de stadsvisie beschreven doelen te halen. Een tijdelijke nederzet-

ting kan permanent sociale doelstellingen dichterbij brengen, terwijl het 

tijdelijk wat smeerolie betekend voor fysieke knelpunten. Daarmee is het 

zowel praktisch op de korte termijn, als visionair op de langere.

Link tussen verleden en toekomst

Nieuwe ontwikkelingen roepen weerstand op omdat ze een breuk met 

het verleden betekenen. Men verzet zich tegen de nieuwe bestemming, 

omdat men belang heeft bij de oude situatie. Dit is het duidelijkst bij de 

kraakbeweging. Het Nest! heeft juist belang bij de nieuwe situatie, die ze zelf 

definieert en daar langzaam naar toe groeit. Daardoor wordt de weerstand 

tegen verandering omgezet in een constructieve ontwikkelingskracht. 

Op weg naar huis

Willekeurig of de stadsvisie in de komende tijd wordt bijgesteld of niet, iedereen 

zal het er over eens zijn, dat het een visie moet zijn die alle Arnhemmers 

aanspreekt. In het enthousiasme van de economische voorspoed van eind 

jaren negentig hebben we ons mee laten slepen door de glamour van vooral 

Eurodynamisch en Groot Arnhem, terwijl velen eigenlijk het meest voelen 

bij de wellicht wat gezapige maar vertrouwde sfeer van Verzorgd Arnhem. 

Die twee werelden zijn wat uit elkaar gegroeid. Vele burgers herkennen zich 

niet meer in de grote projecten. Weinig Arnhemmers hebben het idee dat 

Schuytgraaf van hen is, iets om trots op te zijn. Het werkt niet langer om zulke 

projecten tegen een eindeloze weerstand in, te realiseren. Het is tijd om 

gezamenlijk op weg te gaan naar een einddoel waar iedereen zich in kan 

vinden.

‘De burger vinden’ is weer populair onder politici. Tien jaar geleden was 

dat minder belangrijk dan “de markt opzoeken” en grote projecten 

realiseren. Dit zijn twee bewegingen die elkaar niet uit hoeven te sluiten. 

Een volwaardige burgerparticipatie hoeft niet te leiden tot kneuterige 

kleinschaligheid. Het realiseren van grote projecten, laat zich combineren 

met interactieve beleidsvorming en participatie, juist door de verbreding 

van de partnership. 

In plaats van het wegnemen van weerstanden, is het Nest! Gericht op 

samenwerking en gezamenlijke visie opbouwen. 
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Wie wijst de weg?

Het gezamenlijke werken aan een visie voor Arnhem lijkt niet zo te passen in 

de tijdgeest. Er is een sterke roep om praktische resultaten en krachtdadig 

leiderschap. Dat is zowel kortzichtig als gemakzuchtig. Het is kortzichtig 

omdat directe praktische resultaten voortkomen uit incidentele, sectorale 

projecten, zodat een structurele, integrale aanpak per definitie uitgesloten 

wordt. En stadsontwikkeling is ten ene male een traag en integraal proces. 

Het is ook gemakzuchtig om de visie voor de strategische lange termijn 

over te laten aan enkele leidende politici. Verlangen naar een krachtdadig 

leiderschap impliceert het ontduiken van eigen verantwoordelijkheid. 

In plaats van de boel afschuiven op een sterke leider of roepen dat ‘ze’ 

het allemaal waardeloos doen, is een werkelijke participatie nodig. Dat 

moet samen gaan met een werkelijke betrokkenheid en het nemen van 

verantwoordelijkheid. Dat vergt weer een flinke dosis moed van de huidige 

bestuurders. Een werkelijk sterke leider kan een stap terug doen. 

Met openbaar vervoer op weg

Het primaat van de stadsontwikkeling moet weer bij de politiek komen te 

liggen. De politiek zou in plaats van vechtend over straat te rollen, een 

aansprekende visie op de toekomst van de stad moeten ontwikkelen. Ze zou 

vervolgens de kaders moeten zetten om deze visie tot uitvoering te brengen. 

Ze zou de randvoorwaarden voor de organisatie aan moeten geven en 

daar de regie over voeren. Dat vergt een ‘sturing zonder sturing’ een open 

houding, die gericht is op faciliteren in plaats van controleren. Daardoor 

ontstaat ruimte voor meer mensen om mee te doen. Stadsontwikkeling kan 

niet meer het werk zijn van een paar specialisten, maar vergt de inbreng 

van de hele stad.

In de juiste versnelling op weg

Zoals gezegd, het vergt een grote dosis moed, om zaken die vroeger strak 

vanuit de overheid gedaan werden, los te laten. Het vergt ook een groot 

strategisch inzicht om voldoende in de hand te houden als nodig is om 

de regie te voeren en toch zoveel los te laten als noodzakelijk gezien de 

budgettaire omstandigheden. (Als de Bonnetterie kwaliteit niet over de 

volle breedte haalbaar blijkt, moet tijdelijk teruggeschakeld naar Zeeman 

kwaliteit, om toch iedereen wat te kunnen bieden.) De Nest!-methodologie 

werkt niet door een visie te ontwikkelen en deze dan verder ter realisering 

geheel aan de markt over te laten. Dit is het geval in het Grenzeloos Nest! 

scenario. Amerikaanse toestanden of zelfs uitbuiting liggen hier op de loer. 

De deregulering, het loslaten door de overheid biedt kansen, om datgene 

te ontwikkelen wat er nog niet is en die worden aangegrepen, prima. Tegelijk 

biedt die ruimte in dit scenario de mogelijkheid te concurreren met wat er 

wél is en dit uit de markt te drukken. Het tijdelijke zou, zonder een sterke regie, 

een permanente tweederangs fuik kunnen worden. 

Voortvarend op weg

Met een bredere groep aan partners is er minder kans het doel te missen. 

Wanneer alle stakeholders betrokken worden, zijn alle mogelijke weerstanden, 

conflicten of belangentegenstellingen binnen de ontwikkelende organisatie 

aanwezig. De grote diversiteit binnen de Arnhemse gemeenteraad biedt 

hierbij al een aanknopingspunt.

Zo’n breed proces geeft ook een langere, moeizame procesgang. Dat kost 

veel tijd en geld. Dat lijkt niet te stroken met een efficiënte bedrijfsvoering. Dat 

lijkt zo, maar klopt alleen op de korte termijn en vanuit een smal perspectief. 

Investeringen in een breed partnership proces verdienen zich dubbel en 

dwars terug, omdat alle problemen intern als teambuilding opkomen en 

niet extern als conflicten. Problemen zijn daarmee groeikansen geworden.

Daarmee is ook het sociale proces weer leading bij fysieke ontwikkelingen 

en zo hoort het ook. Veel te lang hebben we plannen gemaakt om 

stenen te stapelen, waarbij de sociale bouwstenen er achteraf nog eens 

aanvastgeplakt werden - als er nog geld beschikbaar was. Het is nu tijd om 

de sociale processen weer voorop te zetten en hieruit de benodigde fysieke 

producten te ontwikkelen.

deel V: Conclusies
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* De ontwikkelaars van de Vinexwijk hebben eigenlijk geen belang bij 

de tijdelijke nederzetting, die voldoet aan doelstellingen die veel breder 

zijn dan de hunne (geld verdienen). Anders gezegd, als maatschappij 

hebben we stadsuitbreidingsprocessen in handen gegeven van groepen 

met beperkte mogelijkheden en interesses. Meer dan wat zij kunnen 

leveren (kwalitatief goede woningen en openbare ruimte) zal zo’n proces 

niet kunnen opleveren.

* Er is vraag naar tijdelijke, goedkope huisvesting: de ‘klapstoeltjes van 

de woningmarkt’. Om hieraan te voldoen is een radicale breuk in het 

denken over huisvesting nodig. Men heeft nu een goede woning of 

(nog) geen woning. Lagere kwaliteit en/of tijdelijkheid wordt door de 

doelgroep gezien als een oplossing, maar door beleidsmakers verguisd 

omdat het ‘tweederangs’ is. Deze ‘alles of niets’ denkwijze is arrogant en 

versterkt de verstarring in de markt. 

* Door toepassing van een lokaal economisch systeem, gecombineerd 

met huisvesting, lijkt het mogelijk om een duurzame exploitatie te 

voeren. Dit kan zonder dat het puur commercieel en inhoudelijk schraal 

wordt, door het gebruik van een lokale valuta voor arbeidsintensieve 

diensten. Omdat de huur hiermee betaald kan worden, ontstaat groter 

handelsvolume dan meestal bij LETS-kringen. Omdat de meeste van 

deze diensten afgenomen worden door mensen van buiten (die door 

tijdgebrek lokale valuta kopen ipv verdienen) ontstaat een link met de 

euro-economie.

* Hierdoor kan huisvesting worden geboden waar geen huur (in euro) 

voor wordt gevraagd en werk worden verricht waar geen loon voor wordt 

ontvangen. Dit biedt perspectieven om mensen die niet mogen huren of 

werken, (bijvoorbeeld uitgeprocedeerde asielzoekers in afwachting van 

uitzetting) op een legale manier voor zichzelf te laten zorgen. Hierdoor 

worden kosten voor de gemeenschap en gevaar voor openbare orde 

en/of volksgezondheid vermeden.

* Met het Nest!concept kan ‘het sociale’ een gelijkwaardiger plaats 

krijgen ten opzichte van ‘het fysieke’. Enerzijds wordt het sociale project 

interessant voor fysieke krachten als investeerders en ontwikkelaars.  

Anderzijds kunnen sociale processen hiermee een wezenlijke bijdrage 

leveren aan fysieke ontwikkelingen.

* Bepaalde taken, in zorg, onderwijs en welzijnswerk zijn arbeidsintensief 

en dus onbetaalbaar op commerciële basis, maar worden ook niet meer 

op puur vrijwillige basis gedaan. Genoemde economische constructie 

biedt een werkzame tussenvorm aan, een nieuwe welzijnsmix; tussen 

markt en volledige overheidsondersteuning in.

* Integraliteit is een aspect wat grote interesse wekt (met name sociaal-

fysiek is een item) maar het is ook een beperking in verband met sterke 

specialisering van mensen en segmentering van financieringsbronnen.

* De volgende ‘ingrediënten’ zijn nodig om een gewone Vinexwijk 

levendig en compleet te maken:  

- diversiteit  

- ruimte voor initiatieven, creativiteit en experimenten  

- uitwisselingsmogelijkheden voor economisch -, sociaal -, cultureel -  

  en symbolisch kapitaal  

- ontmoetingsruimten 

- projecten die gemeenschapsopbouwend zijn

* Er is een groot onbenut potentieel aan talent en energie bij de  

  verschillende groepen pioniers.

* We hebben beter zicht gekregen op de vermeende afwezigheid van 

zelfhulp initiatieven in Nederland. De situatie is vergelijkbaar met post-

socialistische landen, waar geen bewustzijn bestaat dat ‘zelf wat doen’ 

ook een optie is. Zelfhulp is zowel voor burgers als voor overheid en 

instanties onbegrepen en onzichtbaar.
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En hoe dan verder?

De grootste stap die nu gezet moet worden, is het besluit dat een andere, 

meer inclusieve en sociale methode van stadsontwikkeling nodig is. Vanuit 

de visie op de toekomst van de stad, moet gekeken worden welke locatie en 

organisatorische context het meest geschikt zijn om een Nest! te realiseren. 

Dan kan gestart worden met het daadwerkelijk plannen, financieren, 

organiseren en realiseren van het project. Het realiseren van de tijdelijke 

nederzetting is het begin en misschien wel het makkelijkste onderdeel 

van het Nest! project.  Want misverstanden en conflicten ontstaan altijd 

wanneer mensen uit totaal verschillende omstandigheden achtergronden 

en organisaties samenwerken. Deze moet je structureel voor zijn, met een 

goede overlegstructuur. Het is van het grootste belang om van het begin 

af aan niemand uit te sluiten en alle partijen gelijke kansen te geven. Er 

moeten ook budgetten uitgetrokken worden om te garanderen dat juist de 

communicatie en besluitvorming goed kunnen verlopen. Een goede en 

respectvolle samenwerking is niet alleen belangrijk tussen het Nest! en de 

autoriteiten. Ook binnen de nederzetting moet goed worden samengewerkt 

om het proces te laten slagen. Binnen de nederzetting moet aan een 

aantal randvoorwaarden worden voldaan om het groepsproces goed te 

laten functioneren; de Nest! Buurt Academie speelt hierin een cruciale rol.

deel V: Conclusies

Het ‘vijfde scenario’

op weg naar 2015

Zomer 2015, GertJan kijkt uit over het eiland waar het een drukte van 

belang is. Watertaxi’s varen af en aan van de binnenstadshaven naar 

het festivalterrein, om de drommen bezoekers voor de opening van de 

modebiënnale aan te voeren. Gertjan gelooft het wel, het evenement is 

inmiddels wel zo bekend dat hij het vanavond ook gewoon op het nieuws 

kan zien. Zijn kaarten voor het openingsgala heeft hij aan de jongens van de 

boodschappenservice gegeven, die laatst zo fijn hebben geholpen met 

de verhuizing. Hij denkt terug aan de eerste keer dat de modebiënnale 

mede dankzij zijn inspanning- op deze locatie georganiseerd werd. 

Dat was in 2005, maar de werkelijke start lag al in 2004. In een moeilijke 

periode waarin tegenvallers eigenlijk dwongen om van dag tot dag 

crisismanagement te plegen, was besloten dat de beste verdediging de 

aanval was. Tegelijk met de woonvisie, werd door een particuliere stichting 

een voorstel in de raad gebracht, om de woonvisie te realiseren met een 

Nest! nederzetting. Er werd een chaotisch debat over gevoerd door de 11 

partijen die de raad rijk was. Uiteindelijk kon niemand een gegrond bezwaar 

formuleren tegen de gedachte snel een flinke hoeveelheid betaalbare 

huisvesting beschikbaar te hebben en men ging akkoord, onder voorwaarde 

dat het de gemeente geen cent zou kosten. 

Al direct in september verscheen er klein maar compleet “Freedom Village” 

aan de voet van de John Frost burg. Er was in eerste instantie tijdelijke 

hotelaccommodatie, een EHBO post, wat horeca, een evenemententent 

en het zenuwcentrum van de herdenkingsbijeenkomsten rond de slag 

om Arnhem zestig jaar tevoren. Dit begin van de Nest! nederzetting werd 

gefinancierd door de woningbouwcorporatie die in de nabijgelegen buurt 

omvangrijke herstructureringswerkzaamheden uitvoerde. Natuurlijk konden 

ze dit niet zo snel alleen realiseren. De daadwerkelijke bouw en het grootste 

deel van de planning en engineering werkzaamheden werden uitgevoerd 

door het C-101 Genie Bataljon van de Koninklijke Landmacht. Zij hadden in 
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de jaren tevoren al verschillende van dergelijke nederzettingen onder veel 

moeilijker omstandigheden gerealiseerd in Bosnië, Irak en Afghanistan.

De corporatie, de gemeente en de Landmacht hadden een aantal 

gezamenlijke activiteiten georganiseerd onder het thema bevrijding, vrijheid 

en transformatie. In aanvulling op het officiële herdenkingsprogramma 

waren er tentoonstellingen en wandelingen, maar ook een ‘art-garden’. 

Hier werden op kunstzinnige wijze bevrijdings en transformatie processen 

weergegeven. De beeldentuin zou nog tot 5 mei als zodanig dienst doen, 

om daarna het openbare deel van de internationale tuin te worden. 

Er kwamen veel veteranen en hun familieleden naar Arnhem, omdat ze 

zich realiseerden dat ze vermoedelijk niet veel van dergelijke evenementen 

mee zouden kunnen maken. Velen prefereerden het Freedom village 

als verblijfplaats en niet alleen omdat de hotels in de wijde omgeving 

volgeboekt zaten. Het dorpje was pal in het centrum en had een geheel 

eigen atmosfeer. Het leek wat op leger barakken, maar dan wel met modern 

comfort en de vrijheid waarvan ze indertijd nog niet wisten of die bevochten 

zou kunnen worden. Behalve de herdenkingsplechtigheden, was het voor 

de veteranen toch vooral ook een leuk familie uitstapje.

De evenemententent was meer voor de jongelui, terwijl je in het Nest!-café 

rustig een biertje kon drinken. De veteranen genoten met volle teugen van 

de aandacht die ze hier kregen, vooral van de vluchtelingen die in de 

eerste fase de hoofdmoot van de bewoners van het Nest! vormden. Voor 

hen waren oorlog en bevrijding geen onderwerpen uit de geschiedenisles 

maar zeer actuele thema’s. De vertelmiddagen waar de verhalen van de 

veteranen werden opgenomen, werden levendige uitwisselingen tussen zeer 

verschillende mensen die traumatische ervaringen met zich meedragen, 

waar in de huidige maatschappij weinig oor voor is.

Ook na deze eerste weken, bleef het Nest! een populaire plek onder 

vluchtelingen die recent hun status hadden gekregen, maar die als ‘starter’ 

onderaan de wachtlijsten van de corporaties stonden. Ondanks de grote 

hoeveelheid sociale huurwoningen in de stad, lukte het hen niet om aan 

woonruimte te komen, en ze waren anders gedwongen om voor 400 euro 

per maand hetzelfde stapelbed in het AZC te blijven huren. 

Er werden interculturele maaltijden georganiseerd en disco aanvonden. Als 

er geen speciale activiteiten waren, was het moedercentrum de favoriete 

ontmoetingsplaats, ook voor mensen zonder kinderen, die er gewoon voor 

de sfeer naartoe gingen. Vooral mensen die nog niet zo lang in Nederland 

waren, zag je er zitten om de boel rustig gade te slaan. De consumpties 

waren er goedkoop en niemand deed lastig als je er lang zat om de krant te 

lezen, of het informatiemateriaal wat te bekijken. Na verloop van tijd werd je 

vanzelf in het sociale verkeer betrokken door de kinderen die het ijs breken. 

Anders werd je wel benaderd door de dienstdoende gastvrouw, voor een 

praatje. Zodoende raak je op den duur in je eigen tempo betrokken in de 

activiteiten van het Nest! of ga je deelnemen aan de cursussen van de 

Nest! Buurt Academie. 

Vooral de Nederlandse les volgens de Luna-methode is populair. Deze cursus, 

die is ontwikkeld door de vrouwen van het moedercentrum vlakbij, is niet zo 

schools, maar een natuurlijke manier om de taal direct voor communicatie 

te gebruiken. ‘Nederlands spreken alsof het je moedertaal is, leer je van 

moeders’ is de slogan. Het is vooral de sfeer en de goede resultaten die 

mensen ook van buiten de nederzetting naar de inburgeringscursus trekt. 

Omdat deze steeds meer een verplichtend karakter krijgt en mensen hun 

eigen budget beheren is de combinatie van de lage prijs en de goede 

kwaliteit een reden voor grote groepen mensen om hun ‘rugzakje’ hier te 

besteden.  

In het late najaar van 2004 komen er meer wooneenheden bij tot er tegen 

de jaarwisseling 900 kleine woningen zijn, het aantal wat oorspronkelijk 

voor dat moment op die plek was voorzien. Dit haalde de druk wat van 

de woningmarkt af, én van het debat in de gemeenteraad, waar men 

vreesde voor een onvoldoende aanbod van betaalbare woningen. Met 

het Nest! ontstond een mooi compromis, tussen deze korte termijn politiek 

en de lange termijn visie van het bestuur om te bouwen op doorstroom. De 

mensen die de woningen betrokken hadden aan deze discussies overigens 

weinig boodschap. Een flink aantal eerstejaars studenten had nu al een 
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aantal maanden heen en weer gereisd tussen Arnhem en de woonplaats 

van hun ouders. Ze waren gewoon erg blij met de campus. 

Hun ouders hadden in een aantal gevallen ook geïnvesteerd in nederzetting 

via één van de interessante spaar programma’s. Daarbij werd niet meer 

geboden dan bij de banken, maar het geeft betrokkenheid en draagt bij 

aan de toekomstkansen van de kinderen. 

Het grootste deel van het startkapitaal van het Nest was opgebracht door 

een woningcorporatie uit de regio, in de vorm van een rentevrije lening. 

Op die manier konden zij hun vermogensovermaat inzetten volgens de 

maatschappelijke doelstelling, in een project van eigen keuze. Dat is beslist 

interessanter dan afwachten of VROM bindende voorstellen doet voor het 

“matchen” in de sector. 

Behalve studenten en migranten, zijn er ook een aantal kunstenaars op 

de tijdelijke nederzetting afgekomen. De (lage) prijs heeft daar mee te 

maken, maar ook de vrijheid, de ruimte in alle opzichten. De locatie tussen 

Malburgen en de binnenstad in, is ideaal voor hen. Het is er groen en toch 

stedelijk. Het klimaat is internationaal en open. Er is een diverse bevolking, 

er is mogelijkheid voor experimenteren en er wordt niet snel geklaagd over 

een radio die te laat aanstaat.

Een drietal net afgestudeerde mode ontwerpers opent een atelier in één 

van de units. De leren objecten die eigenlijk helemaal niet draagbaar 

zijn, trekken de aandacht van de buurman in het Nest! die in zijn land van 

herkomst twintig jaar als kleermaker gewerkt heeft. Ze gaan samen aan 

het werk en de wisselwerking tussen allochtoon ambachtschap en HKA 

ontwerpvaardigheid blijkt zeer vruchtbaar. Binnen een paar weken wordt 

er flink productie gedraaid en de ‘Günüsuede’ kledinglijn weet zijn weg te 

vinden naar de etalages van de Bakkerstraat. 

Het coöperatieve uitzendbureau van het Nest! zorgt dat de opbrengst van 

de kleding teruggesluisd wordt in consolidatie van de productie. Er worden 

professionele machines aangeschaft en van lieverlede is een flink netwerk 

van Nest! bewoners betrokken in de productie. Door deze bemiddelende 

rol, zijn de winkeliers ook verzekerd van een constante aanvoer en een 

professionele aanspreekpartner. De sluimerende reputatie van Arnhem als 

modestad begint een stevige basis te krijgen.

Het is niet meer dan voor de hand liggend om de modebiënnale in 2005 

op het terrein van het Nest! te houden. Daarmee wordt het Arnhemse 

ontwerptalent ook in bredere kring bekend. De bladen schrijven er goed 

over en een aanzienlijk deel van de HKA afstudeerders van 2005 blijven in 

Arnhem.

De modebiënnale is slechts één van de evenementen van de goedgevulde 

kalender van het Nest! Een jaar na de uitbreiding van de EU, op 1 mei 2005, 

vind een conferentie plaats van de internationaal netwerk van moedercentra. 

In de pers trekt dat veel minder aandacht dan het bevrijdingsfestival in 

diezelfde week. De groepen uit heel Europa komen echter ook zonder 

televisieoptredens wel in contact met de Arnhemse bevolking. Rondom de 

conferentie worden tal van uitwisselingsbezoeken georganiseerd en nieuwe 

contacten gelegd. Toevallig zijn een aantal vrouwen van de Bulgaarse 

moedercentra actief in de mode branche wat tot een levendige uitwisseling 

van ervaringen en nieuwe zakelijke contacten leidt. 

Deze conferentie is de eerste in een reeks van GWIA’s, Grassroots Women 

International Academies, die in het Nest! haar vaste thuishaven heeft. De 

Best Practices van groepen uit de hele wereld worden gedocumenteerd 

en de kennis wordt ook direct ingezet. In samenwerking met Cordaid en IHS 

wordt een kennisnetwerk opgezet waar grassroots expertise op het gebied 

van stedelijke ontwikkeling wordt gekoppeld aan academische kennis, die 

wereldwijd wordt ingezet. In 2006 vindt bijvoorbeeld een conferentie plaats 

op het gebied van innovatieve financiering van onroerend goed, waar 

vooral de groepen uit India veel aandacht trekken. Omgekeerd nemen 

Nest! pioniers deel aan uitwisselingsbijeenkomsten in andere delen van de 

wereld.

Nieuwe manieren van kennis verzamelen en inzetten is de uiteindelijke focus 

van het Nest! De Nederzetting zelf moet immers na een aantal jaren weer 

verdwijnen. Het uiterwaardengebied is te kwetsbaar om permanent bewoond 
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te kunnen worden, alleen als experiment is tijdelijke bewoning toegestaan. 

Als vanzelfsprekend zijn tijdelijke architectuur en nieuwe woonvormen dan 

ook belangrijke onderwerpen van de Nest! Buurt Academie. 

In ateliersessies werken architecten en Nest!-pioniers samen aan de 

ontwikkeling van nieuwe tijdelijke woonunits. Er worden uiterst luxueuze 

modellen ontworpen, milieu vriendelijke, piepkleine en wat grotere 

gezinsmodellen. Het is een interessante opgave voor ontwerpers om tot 

andersoortige bouwwerken te komen. De ontwerpen hebben gemeen dat 

ze een arbeidsintensieve ambachtelijke productiemethode hebben. Dit is in 

het Nest! een voorwaarde om zoveel mogelijk externe kosten te besparen en 

zoveel mogelijk pioniersinzet te hebben. Dit stimuleert de lokale economie 

en geeft werk en trainingsmogelijkheden voor deelnemende pioniers. 

Een aantal van hen kan al snel ook buiten de nederzetting werk vinden. 

Bewoners van de nieuwbouw in Malburgen laten maar wat graag de 

klusteams van het Nest! komen voor een keuken of badkamer. 

Ook de luxere woonunits vinden aftrek. De Nest!-gemeenschap heeft een 

aardige inkomstenbron aan het verhuren van de verzorgde woonunits. Het 

heeft in bepaalde kringen wel snob-appeal om een pied-à-terre in het 

Nest! te hebben. Men huurt de woning compleet met een pakket aan 

diensten, zoals ontbijtservice, een avonturengids en natuurlijk schoonmaak. 

Vele anderen gebruiken het Nest! als tijdelijke uitkomst, overbrugging tot de 

nieuwe woning in Schuytgraaf is opgeleverd bijvoorbeeld, maar er zijn ook 

een paar mensen die in scheiding liggen.

Er zijn relatief veel jonge mensen die nog niet toe zijn aan gezinsvorming, 

zij voelen zich thuis in dit sociale klimaat. Het zijn kortom zeker niet alleen 

kunstenaars die de atmosfeer in het Nest! een belangrijke reden vinden om 

er voor een tijdje neer te strijken. 

Met hen, komt ook een bepaalde uitgaanscultuur in zwang. De Nest! 

pioniers zijn net wat ouder dan het Korenmarktpubliek, ze houden van 

andere muziek en hebben andere uitgaanspatronen. Er ontstaat geleidelijk 

een complementair aanbod op de Korenmarkt en de restaurants aan 

de Rijnkade. Een tangosalon, een Perzische disco en een wereldwijd 

spectrum aan snackmogelijkheden, maakt het bestaande aanbod net wat 

gevarieerder dan elders. 

Ook buiten Arnhem blijft de veranderde atmosfeer in het hart van de 

stad niet onopgemerkt. In de loop van 2008 begint er een duidelijke 

kentering te komen in de verkoop van nieuwe woningen in Arnhem. Vooral 

de nabijgelegen projecten ‘Plantage’ en ‘Stadseiland’ verkopen goed. 

Steeds meer mensen die in Arnhem werken, kiezen de stad nu ook als hun 

woonplaats en steeds meer jonge mensen blijven er na hun opleiding 

wonen. Vooral de zogenaamde ‘creatieve klasse’ voelt zich er thuis. Deze 

aanjagers van de nieuwe stedelijke economie, hebben niet voldoende 

aan een goede woning, maar zijn daarnaast op zoek naar veiligheid en 

bereikbaarheid en de aanwezigheid van natuur, maar vooral ook van een 

goed culinair en cultureel aanbod. 

Een dergelijk aantrekkelijk woonklimaat bestaat niet alleen in het Nest! zelf, 

maar ook in de directe omgeving. Ook in Malburgen en de binnenstad 

kan men gebruik maken van de diensten van de Lokale Economische 

Organisatie in het Nest!. Vooral de dagelijkse dingen als de kinderoppas, 

boodschappenservice, de hoveniersdienst en de honden uitlaatservice 

worden veel gebruikt. Maar ook van meer specialistische diensten, zoals  

voor kinderpartijtjes, wordt wel gebruik van gemaakt. Het is zelfs met een 

bescheiden pensioen mogelijk om bijvoorbeeld gebruik te maken van 

de voorlees- of gezelschapsservice omdat het niet zo duur is. Voor deze 

diensten wordt betaald met een lokale valuta die ook wordt geaccepteerd 

door een aantal winkeliers en bedrijven in de buurt. Tijdens evenementen 

worden er speciale uitgiftes gedaan die zijn ontworpen door één van de 

kunstenaars in het Nest!.

De zaterdagse plantenruilbeurs van de heemtuin van het Nest! wordt goed 

bezocht. Je komt er op aardige ideeën voor de tuin in het nieuwe huis en 

je loopt er al snel de andere mensen uit de nieuwe buurt tegen het lijf, 

die hetzelfde doen. Anderen die geen tijd of zin hebben om een nieuwe 

hobby op te pakken, laten het ontwerp en de aanleg van de tuin in hun 
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nieuwe woning helemaal over aan de Nest!-pioniers. De groep achter de 

internationale tuin is in de loop der jaren steeds professioneler geworden. 

In het begin was de tuin vooral ontmoetingspunt voor de eigen pioniers, 

en de kinderen uit Malburgen kwamen er ook graag spelen. Later, toen de 

ontwerpers die de plannen voor de Floriade voorbereidden aan de Nest! 

ateliersessie meededen, kwam de bal aan het rollen. Een deel van de kleine 

moestuintjes zou een onderdeel van de plannen kunnen gaan vormen. 

Specifiek stedelijke vormen van grondgebruik als geveltuintjes, boomspiegel 

beplanting en urban agriculture werden ingezet als illustratie van het 

veranderende samenspel tussen ‘groen’ en ‘rood’ in een veranderende 

multiculturele samenleving. 

In de loop van 2009 moet het Nest! wijken voor de verdere voorbereidingen 

van de Floriade, want al jaren van tevoren wordt begonnen met de 

beplanting. De vijfjarige erfpachtovereenkomst en tijdelijke bouwvergunning 

zijn bovendien verlopen. Een klein deel van de horeca krijgt een verlenging 

van vijf jaar ten behoeve van de Floriade en andere evenementen die op 

het terrein zouden worden gehouden. 

De wooneenheden verhuizen, maar een klein stukje overigens. 

Door de Rijnboog ontwikkelingen is één helft van de Nelson Mandela 

brug buiten gebruik gesteld. Hierop worden de woonunits in een lange rij 

geplaatst voor een volgende periode van vijf jaar. 

De grootschalige bouw- en sloopactiviteiten in het Rijnbooggebied geeft een 

verschuiving in de plaats waar mensen heen gaan. Tijdens de lunch pauze, 

na het winkelen, of zomaar voor een wandelingetje, komen mensen graag 

naar de lineaire nederzetting. Het Nest! is niet alleen veranderd van locatie, 

de aard van de tijdelijke nederzetting verandert hierdoor ook. De mode 

coöperatie gaat meer verkopen vanuit de eigen winkeltjes in het Nest! en er 

komt meer horeca. Vooral in 2012 wordt de brug veel gebruikt; niet alleen 

om beschut naar de Floriade te lopen, maar ook om te flaneren, tijdens de 

periode dat de bouwwerkzaamheden aan de Rijnkade op zijn hoogtepunt 

zijn. Hier ben je er even uit. Zowel de stedelijke als de natuurlijke kwaliteiten 

van Arnhem worden  hier ervaarbaar binnen één korte wandeling.

In deze tweede periode van de Nest!-nederzetting, verschuift de aandacht 

van de tijdelijke woningcorporatie zich naar een grotere schaal. In 

samenwerking met de Nest!-Buurt Academie werden al (ver-)bouw activiteiten 

opgezet. Nu wordt een stap verder gezet en wordt een proces in gang gezet 

om een compleet nieuwbouwcomplex te ontwikkelen gebaseerd op de 

nieuwe woonconcepten die in het Nest! ontwikkeld zijn. De plannen voor 

“wonen aan de dijk” die vele jaren tevoren door de Malburgers werden 

weggehoond, zullen nu volgens de Nest!-methodiek worden opgepakt, 

samen met dezelfde bewoners. 

Er zullen vier woontoren aan de dijk verrijzen, tussen het Nest! en Malburgen 

in. Het enige wat ze gemeen hebben, is dat ze volledig in (collectief) 

particulier opdrachtgeverschap worden gerealiseerd. Het meest oostelijke 

gebouw wordt gerealiseerd door een groep vooral jonge mensen die 

deelnemen aan de spaargroep in het Nest! Er zullen met name wat kleinere 

starterswoningen in worden gerealiseerd, met een flink aantal gezamenlijke 

voorzieningen op de begane grond. Het initiatief voor het tweede gebouw 

is genomen door een groep zakenlieden die een wooncomplex voor 

islamitische ouderen wil realiseren. Naast kleine zelfstandige woonruimten 

komen er gemeenschappelijke ruimten, waaronder een gebedsruimte. Er 

komen ook een aantal logeerkamers voor familieleden en woningen voor 

inwonend verplegend personeel. Voor de andere twee hebben zich een 

groot aantal gegadigden ingetekend, die door de bouwgroep van de 

tijdelijke woningcorporatie worden ingedeeld in groepen van mensen met 

gelijke interessen en lifestyles. De programma’s worden samengesteld op 

basis van mogelijkheden en complementariteit.

GertJan schrijft zich in op een relatief klein kernappartement met een 

ruime mogelijkheid aan gebruik van hobbyruimte en logeerkamers op een 

timesharing basis. Daarmee hoef je niet zelf het onderhoud te doen van 

ruimte die je toch amper gebruikt. Bij de ontwikkeling van deze gebouwen 

begint de grens tussen vastgoed en service aanzienlijk te vervagen. Bij 

de woningen kan bijvoorbeeld een bepaald ‘transportniveau’ worden 

aangeschaft. Dit kan een garage voor de eigen auto zijn, een huurauto die 

beschikbaar is in de gemeenschappelijke garage, of transport per taxi of 
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ander openbaar vervoer afhankelijk van het afgesproken arrangement. 

Deze ‘weldadig wonen arrangementen’ zijn flexibel. Een tuin kan eenvoudig 

worden omgezet in gebruik van gemeenschappelijke groen, als het 

onderhoud te zwaar wordt. Service en zorg beginnen aardig synoniem te 

worden. Er hebben zich een aantal mensen ingeschreven voor wie medische 

zorg een noodzakelijkheid is. De meeste gegadigden willen de optie in de 

toekomst open houden en vinden het in de tussentijd gewoon plezierig om 

desgewenst gebruik te kunnen maken van een goede dienstverlening.

De Floriade in 2012 markeert het hoogtepunt van het Nest! daarna begint de 

bevolking te krimpen. Die bevolking is sowieso erg veranderlijk. De migranten 

die vooral in het begin de toon zetten, hebben in de meeste gevallen snel 

hun weg gevonden naar Presikhaaf of Malburgen. Door hun verblijf in het 

Nest! bouwden ze net de taalvaardigheid en het sociale netwerk op, wat 

nodig is om aan de bak te komen. De kleine woonunits en de minibaantjes 

voor de Lokale Economische Organisatie ruilen ze liever zo snel mogelijk 

in voor een échte woning en een échte baan. Hun plaats wordt snel 

ingenomen door iemand anders. Jonge mensen bijvoorbeeld, die een 

woning in Schuytgraaf willen kopen, die deelnemen aan de building society 

om de koopprijs binnen hun financiële mogelijkheden te halen. 

In 2014 moeten de laatst overgebleven pioniers op zoek naar een nieuwe 

woonruimte in de herstructureringswijk Elderveld. Het Nest! wordt gesloten. 

De laatste hand wordt gelegd aan de vier woongebouwen aan de dijk. 

De pioniers die werken in de bouw van het complex hebben bijna zonder 

uitzondering een baan in het vooruitzicht gesteld gekregen bij de aannemer 

die de werkzaamheden die de mogelijkheden van de coöperatie te boven 

gaan. Bij oplevering van het complex is de Nest! nederzetting al aanzienlijk 

gekrompen.

De gemeenteraad bespreekt de beëindigingsvoorstellen. Daar zitten een 

aantal interessante opties bij. Verschillende aanbiedingen zijn gedaan 

voor de eenheden zelf. Interessanter is het aanbod van de gemeente 

Nijmegen, om behalve de eenheden ook het ontwikkelconcept te kopen. 

De omvangrijke operatie ‘Koers West’ kent al hoge stapels plannen, maar 

er is nog weinig van terecht gekomen wegens gebrek aan voldoende 

Investeerder. Met de overname van het Nest! hoopt de stad de benodigde 

extra impuls aan te trekken. Hierdoor kunnen de resterende pioniers mee 

verhuizen met de nederzetting en meewerken aan het nieuwe project. De 

meesten doen dat niet, zodat het project in Nijmegen een geheel eigen, 

lokaal karakter kan krijgen. Na deze verkoop wordt de Lokale Economische 

Organisatie opgeheven, de leningen afbetaald en de resterende gelden 

worden, in Euro, uitbetaald aan de pioniers en andere investeerders in het 

project. 

Door de aanwezigheid van de tijdelijke nederzetting is de grond waarop 

het Nest! stond, aanzienlijk in waarde gestegen. Het terrein in Stadsblokken 

wordt definitief tot stadspark en evenemententerrein bestemd. Het 

vrijkomende deel van de Nelson Mandela brug wordt in tijdelijke erfpacht 

uitgegeven aan de BES, de exploitanten van het kwijnende eros-centrum 

op het voormalig Biliton terrein. In de acht jaar dat dit hier nu gevestigd is, 

hebben de ondernemers uit de buurt een hoop hinder ondervonden. Door 

vestiging op de brug van een ‘Loreleilaan’ toe te staan, kan het oplossen 

van dit probleem mooi gecombineerd worden met het genereren van 

broodnodige inkomsten.
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