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Spijkerlab Workshop #2 Driekoningenstraat 
 
Samenvatting 
Op woensdagavond 10 mei ’17 was de tweede workshop van het Spijkerlab voor de 
pilotlocatie Driekoningenstraat in de Lommerd. Er waren een aantal omwonenden, een 
lid van de werkgroep Openbare Ruimte van het Spijkerkwartier en een wijkmanager 
van team leefomgeving van de gemeente Arnhem aanwezig. De avond stond onder 
leiding van landschapsarchitectenbureau Le Far West uit Arnhem.  
 
Aan de hand van een presentatie (zie bijlage) werden verschillende aspecten voor de 
inrichting van de buitenruimte gepresenteerd en gezamenlijk bediscussieerd. 
Vergroenen van de buitenruimte kwam daarbij als het speerpunt van het Spijkerlab 
naar voren.  
Voor het vervolg van het Spijkerlab pilot Driekoningenstraat wordt eerst onderzocht 
wie de eigenaren en bewoners van de straat zijn. Deze worden uitgenodigd voor een 
straatfestival. Voor een korte tijd (bijvoorbeeld een weekend) wordt een stuk van de 
straat afgesloten en vormgegeven met de eerste ideeën die op dit moment uit het 
Spijkerlab zijn gekomen. Tijdens dit festival wordt de dialoog gezocht met bewoners, 
om na te gaan wat er leeft en wat de droombeelden van de bewoners zijn. Tegelijkertijd 
kan onderzocht en ervaren worden, wat het afsluiten van de straat betekent. Met deze 
uitkomsten kunnen de verdere vervolgstappen voor de pilotlocatie Driekoningenstraat 
worden bepaald.  
In een volgende bijeenkomst van het Spijkerlab kan prioritering worden aangegeven en 
ideeën geconcretiseerd.  
 
Iedereen is alsnog van harte uitgenodigd om aan deze volgende stappen deel te nemen. 
We houden u op de hoogte via https://www.mijnspijkerkwartier.nl/groep/spijkerlab. 
 
Tot zo ver in het kort een verslag van de tweede workshop pilot Driekoningenstraat. 
Een uitgebreider verslag staat hieronder. 
 

 

https://www.mijnspijkerkwartier.nl/groep/spijkerlab
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Uitkomsten workshop #1 Driekoningenstraat 
Als schoonheden van de buurt werden aangemerkt de architectuur van de bebouwing, 
de fietsparkeergelegenheden en de groene elementen, zolang ze maar niet te veel 
schaduw veroorzaken. Dat zelfde fietsparkeren, maar dan ergens tegen een boom of 
muur was een grote ergernis van de deelnemers van het Spijkerlab Driekoningenstraat. 
Andere ergernissen zijn de rotzooi en hondenpoep op straat, de graffiti op de gevels, de 
verkeersdrempels en het woud van lantaarnpalen en verkeersborden. Ook de diversiteit 
aan bestratingsmaterialen was een ergernis, omdat het bijdraagt aan het rommelige 
beeld van de straat. Over de coffeeshop word aangegeven dat deze voor veel onrust in 
de straat zorgt. Enerzijds komt dat door dat bezoekers met auto komen en deze overal 
en nergens parkeren en vaak daarvoor rondjes rijden. Anderzijds komt dat door klanten 
voor de deur, o.a. bij het Posttheater, direct gaan gebruiken.  
 
Gelukkig werd er ook gedroomd hoe mooi de buurt zou kunnen zijn. Het vergroenen 
van de straat, gevels en daken kwam daarin sterk naar voren. Ook het zichtbaar en 
beleefbaar maken van water is een grote wens. Net als het inrichten van de straat met 
eigenzinnig straatmeubilair. Ook een eerder gemaakt plan door buurtbewoners voor de 
inrichting van de straat werd met enthousiasme ontvangen. Samengevat: de straat 
vergroenen en beleven. 
 

Workshop #2 Driekoningenstraat 
Nieuw in de tweede workshop is dat we met deze uitgangspunten op zoek zijn gegaan 
naar ontwerpprincipes voor de inrichting van de buitenruimte. Voorbeelden daarvan 
zijn: 

1. Het eerder gemaakte ontwerp door buurtbewoners als uitgangspunt nemen  
2. Voor de materialisering van de straat het principeprofiel van BuitenGewoonBeter (BGB) 
als basis nemen 
3. Elke parkeerplaats minder, vervangen door groen 
 
Maar Spijkerlab is meer! Daarom zijn er verdere keuzes gemaakt om het droombeeld 
goed vorm te geven, aan de hand van enkele ontwerpopgaven onderverdeeld in 
thema’s: 
 
PARKEREN & AUTOVRIJ 
Parkeren uit de straat 
Een van de grootste wensen van de deelnemers aan het Spijkerlab locatie 
Driekoningenstraat is het autovrij maken van de straat. Het ideaalbeeld is dat zowel het 
parkeren als het autoverkeer uit de straat verdwijnt. Hier is een eerste verkennende 
studie naar gedaan. Als eerste is gekeken naar alternatieven voor de huidige 15 
parkeerplaatsen. Een optie is om deze parkeerplaatsen onder te brengen in de 
parkeergarage Velperpoort. Vanuit het Spijkerkwartier is er al contact geweest met de 
eigenaar van de garage, die in eerste instantie positief reageerde. Verdere uitwerking is 
gewenst. 
 
Autovrij maken van de straat 
Verder is er gekeken naar het autovrij maken van de Driekoningenstraat. Om dit te 
realiseren dient de rijrichting in de Poststraat omgedraaid te worden om de 
bereikbaarheid van de achterzijde van de winkels aan de Steenstraat te kunnen 
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organiseren. Ondanks alle ruimte die gecreëerd wordt, is deze optie meer voor de lange 
termijn. Het afsluiten van het deel van de staat ten zuiden van de 
Driekoningendwarsstraat acht het Spijkerlab op kortere termijn kansrijker. Er 
verandert namelijk nauwelijks iets aan de verkeersstructuur en bereikbaarheid. Het 
idee is er dan ook om dit verder uit te werken en mogelijk te verwezenlijken in een 
pilotproject. Dit zou voor een korte termijn in een straatfestival kunnen(zie hiervoor 
kopje huiseigenaren & bewoners activeren). Voordat het zover is, moet er eerst 
begonnen worden om de ideeën te bespreken met de werkgroep verkeer. Zij hebben de 
afgelopen jaren hard gewerkt aan een parkeerplan voor het Spijkerkwartier en kunnen 
beter inschatten wat de consequenties van bepaalde maatregelen zijn. Ook de gemeente 
zal hierbij betrokken moeten worden. In de presentatie (zie bijlage) is een opzet 
gemaakt voor de stappen die genomen moeten worden om de straat (deels)autovrij te 
maken.  
 
Vanuit het Spijkerlab kwam nog de suggestie om mensen te stimuleren geen of kleine 
auto’s aan te schaffen, zodat het ruimtebeslag van auto’s afneemt. Verder vond het lab 
de Driekoningenstraat een goede straat om de plannen van het autovrij maken te 
realiseren, aangezien er veel studenten wonen, waarvan de meesten geen auto hebben. 
Bij het weren van de auto uit de straat komt er meer ruimte voor fietsparkeren, waar 
veel behoefte aan is. Dit zorgt nu voor veel overlast en onbegaanbare trottoirs.  
 
VERGROENEN! 
De grootste wens van het Spijkerlab is om de straat te vergroenen. Hiervoor zijn de 
volgende aspecten besproken: 
 
Groene gevels 
Een duidelijke wens van de deelnemers aan het Spijkerlab is het maken van groene 
gevels. Bewoners worden dan ook van harte uitgenodigd om hun gevel te vergroenen. 
Dit mag naar eigen idee en inzicht. Wel is er behoefte aan een inspiratielijst van enkele 
manieren waarmee je klimplanten kan leiden en soorten planten. De werkgroep 
openbare ruimte heeft ook de opdracht gegeven om een integraal groenplan voor het 
Spijkerkwartier te maken. In dit plan is ruimte voor advies over klimplanten en 
geveltuinen.  
Een ontwerpprincipe dat hieruit volgde is dat het trottoir een minimale breedte van 1,50m 
moet hebben. Wanneer een bewoner een geveltuin wil maken en een stoeptegel 
vervangt door een klimplant, blijft er altijd een doorgang over die voldoet aan de 
minimale breedte van 1,20m.  
 
(privé) groen 
Naast gevelgroen is het ook wenselijk om de straat te vergroenen met groen dat 
zichtbaar is op ooghoogte. Dit was een belangrijke conclusie uit de eerste workshop. 
Daar werd namelijk met voorbeelden aangetoond, dat een straat met bomen niet per 
definitie groener wordt ervaren. Groen op ooghoogte draagt veel meer bij aan het 
groene karakter van de straat.  

Vanuit het Spijkerlab werd aangegeven dat ook bewoners van bovenwoningen graag 
hun bijdrage willen leveren.   Naast een groen balkon zijn ze ook bereid te helpen bij het 
onderhouden van het openbaargroen in de straat. Echter is bij het beheer van het groen 
het watergeven een probleem. Het wordt niet wenselijk geacht om met een volle gieter 
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de trap op en neer te lopen. Het treffen van een voorziening op de begane grond, bijv. 
regenwater opvangen, werd als goede mogelijkheid benoemd.  door de deelnemers van 
het lab. Wanneer ook bewoners van bovenwoningen kunnen mee doen, geeft dat meer 
betrokkenheid en draagkracht in de wijk. 

Een vaak gehoorde reden van mensen om hun tuin niet te vergroenen is het onderhoud 
van de tuin. Afgezien of dit waar of niet waar is, zou het Buurtgroenbedrijf een uitkomst 
kunnen bieden. Het Buurtgroenbedrijf is een initiatief van de wijkvereniging en 
probeert het onderhoud van de wijk/groen te laten doen door mensen uit de wijk. In het 
kader van het Stadslab is het belangrijk dat er op korte termijn overleg komt tussen het 
Spijkerlab en het Buurtgroenbedrijf, om te kijken of er symbiose kan ontstaan. 

Verder komt er uit het Spijkerlab een behoefte aan een integraal groenplan voor het 
gehele Spijkerkwartier. Droombeelden en ambities zouden daarin vertaald moeten 
worden naar concrete plannen. Daarin zouden ook suggesties moeten worden gedaan 
hoe je als bewoner je tuin of balkon kan vergroenen, een geveltuin kan maken, welke 
planten je kan gebruiken voor groene daken enz. enz. Het maken van een integraal 
groenplan is reeds door de wijkvereniging geïnitieerd.  

Groene daken 
Het volgende aspect wat tijdens de eerste workshop naar voren kwam voor het 
vergroenen van de buitenruimte was het maken van groene daken. Echter tijdens de 
tweede workshop werden er vraagtekens gezet bij het effect van groene daken voor de 
beleving van een groene buitenruimte. Verder zijn er op de pilot locatie 
Driekoningenstraat ook niet veel daken geschikt om een groen dak te realiseren van te 
maken. Het Spijkerlab Driekoningenstraat legt dan ook niet veel prioriteit bij het maken 
van groene daken. Desondanks zouden goede voorbeelden, uitwerking van de 
technische mogelijkheden en mogelijkheden van (co)financiering stimulerend en 
drempelverlagend kunnen werken.  
 
WATER ZICHTBAAR MAKEN! 
Water beleefbaar maken 
Het Spijkerlab wil van regen/water een feestje maken. De uitdaging is om daar waar het 
water samenkomt een bijzonder belevenis te laten ontstaan: een WAUW-effect! Een 
voorbeeld is om spuiters aan de gevels te maken, zodat bij regen het water via een 
sierlijke boog naar beneden valt en dan bij voorkeur in een regentuin. Op deze wijze 
verbind je de privé-ruimte met de openbare ruimte. Dit onderstreept de “totale 
buitenruimte” benadering (zie de inspiratiepresentatie d.d. 6 maart 2017), met als 
uitgangspunt om samenhang tussen openbaar- en privégroen te realiseren. Dit is 
namelijk cruciaal voor het beeld van het Spijkerkwartier. De opgave voor het Spijkerlab 
is dan ook om te kijken hoe openbaar groen stimulerend kan werken zodat ook op 
privéterrein vergroening plaats vindt én andersom.  
 
Om de klimaatbestendigheid van de straat te vergroten is als ontwerpprincipe gesteld dat 
het profiel van de weg verlaagd wordt aangelegd. Op deze wijze wordt het waterbergend 
vermogen van straat vergroot en de kans op wateroverlast in de woningen verkleind. 
Een idee dat hieraan bijdraagt is om de parkeerplaatsen te maken van halfverharding.  
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Water beleefbaar maken: MOLENBEEK 
Een ander aspect van het beleefbaar maken van water is hoe om te gaan met de 
historische loop van de Molenbeek. Open goot, bijzondere roosters of regentuin? 
Hierover was snel consensus. Geen stromend open water, maar een regentuin die bij 
hevige regenval het water buffert. Een regentuin is een verlaagde groenstrook langs de 
verharding, waar het water naar afstroomt als het regent. In de groenstrook/regentuin 
staan planten die zowel tegen droogte kunnen als tegen veel vocht in tijden dat het 
regent. Een robuust aaneengesloten stelsel van regentuinen en goed waterdoorlatende 
grond, zou als vervanging kunnen dienen voor het hemelwaterrioolstelsel. Het 
Spijkerlab zet in om zoveel mogelijk regentuinen te maken in de openbare ruimte voor 
de opvang van regenwater. Het groene karakter in combinatie met de 
regenwaterretentie sprak het lab zeer tot de verbeelding.  
 
KUNST IN SPIJKERKWARTIER 
Het laatste aspect wat in de eerste workshop naar voren is gekomen als onderdeel van 
het droombeeld, is kunst in het Spijkerkwartier om de eigenzinnigheid van de wijk te 
onderstrepen. Tijdelijk kunst, hoogwaardige kunst of kunstenaars die met kinderen aan 
de slag gaan in de wijk zelf? Veel verschillende manieren om daarover na te denken, 
máár welke prioritiet geven we dit t.o.v. de andere aspecten? Het Spijkerlab richt zich in 
eerste instantie op het vergroenen van de wijk. Initiatieven voor kunstprojecten in de 
wijk zijn natuurlijk altijd welkom. Op dit moment loopt het project Spijkernietje voor de 
ontwikkeling van een eigen Spijkerkwartier fietsnietje. Vanuit de ervaring van dit 
project kan een volgend onderdeel worden vormgegeven.  
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HUISEIGENAREN & BEWONERS ACTIVEREN! 
Naast bovenstaande aspecten zijn ook sociale aspecten belangrijk; hoe krijgen we 
vanuit het Spijkerlab mensen enthousiast en actief om te werken naar dat droombeeld 
dat zich maar blijft ontwikkelen? 
Belangrijk is het benaderen van woningeigenaren en bewoners en ze in aanraking te 
laten komen met het Spijkerlab, om vervolgens de dialoog aan te kunnen gaan. Het 
Spijkerlab moet op zoek gaan naar ambassadeurs in de straat. Tijdens deze workshop 
kwam het idee om een festival te organiseren op een stuk straat dat is afgesloten. Door 
de straat tijdelijk af te sluiten en in te richten met groene elementen, maak je het 
voelbaar en probeer je zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen. Uiteraard worden er ook 
stoelen, tafels met kannen koffie/thee neergezet om gastvrij het gesprek aan te gaan 
met voorbijgangers.  Deze pilot kan gebruikt worden om te onderzoeken waar we 
tegenaan lopen, wat zijn oplossingen, wat zijn de behoeftes van de bewoners, kunnen 
bewoners zich vinden in het droombeeld van het Spijkerlab enz.  
 
De vraag is echter wat een geschikte plek is voor een dergelijk straatfestival. Het 
zuidelijke deel van de Driekoningenstraat lijkt een goede locatie, maar rond het 
Posttheater is misschien verandering wel het meest noodzakelijk. Het Spijkerlab is daar 
nog niet uit en gaat daarover nog in beraad.  
Tijdens de workshop wordt aangegeven dat het Posttheater mogelijk gebruikt wordt 
door Artez. Het idee is om in overleg te gaan met deze creatieve instantie, met de 
verwachting dat daar mooie oplossingen bij vrij kunnen komen. Ook wordt aangeven 
dat woningcorporatie Mooiland groot onderhoud aan het voorbereiden is. Voor het 
Stadslab hèt moment om met de woningcorporatie om tafel te gaan. 
 
Mogelijke varianten 
Het laatste onderdeel van de tweede workshop was het presenteren en bespreken van 
mogelijke varianten uit de eerste workshop. Aan de hand van foto’s van de maquette die 
gemaakt zijn tijdens die eerste workshop, zijn er principe profielen getekend van de 
verschillende inrichtingsvoorstellen. Daarbij zijn in tekst de voor- en tegens van de 
variant aangegeven. Op deze wijze werden de consequenties van bepaalde keuzes 
inzichtelijk gemaakt.  
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Het Spijkerlab was echter nog niet toe om hieruit een voorkeursmodel te formuleren. 
De discussie lag meer bij hoe mensen nieuwsgierig gemaakt konden worden om mee te 
denken over de inrichting van de Driekoningenstraat.  
 
Volgende stappen 
De eerste stap is om inzicht te krijgen wie de eigenaren/bewoners zijn van de 
Driekoningenstraat. De gemeente gaat daarbij helpen.  
 
Een andere stap met de gemeente is het organiseren van een “schoonveegactie”. Tijdens 
de tweede workshop kwam het idee naar boven om samen het Spijkerlab/Werkgroep 
Openbare Ruimte en de beheerder van de gemeente door de Driekoningenstraat te gaan 
en alles wat overbodig is in het straatbeeld, bijv. betonnen paaltjes, kapotte hekjes e.d., 
weg te laten halen. Vervolgens komt een grote vrachtwagen met knijper de straat 
inrijden en neemt alle overbodige elementen mee. Een stratenmakers ploeg vult de 
gaten, legt wat tegels recht en tot slot veegt een veegauto de laatste restjes op. Mogelijk 
kan dit gecombineerd worden met het vergroenen van de straat. Het Spijkerlab gaat dit 
proberen te organiseren. 
 
Voor het vervolg van het Spijkerlab pilot Driekoningenstraat is het verder zaak om het 
droombeeld nader te beschrijven en te visualiseren. Daarna zal het traject om het 
droombeeld te kunnen realiseren in kleine en grote stappen moeten worden 
uitgeschreven. Aan de hand van dit stappenplan kan een prioritering van de ambities in 
korte-, middellange en lange terrein worden geformuleerd.  
Le Far West zal het droombeeld beschrijven en visualiseren en rond de zomer 
voorleggen aan de deelnemers van het Spijkerlab. In discussie met het Spijkerlab kan 
dan de prioritering worden aangegeven en gekoppeld worden aan verschillenden 
partijen. Het maken van een verdere tijdsplanning is dan mogelijk. 
 
Iedereen is alsnog van harte uitgenodigd om aan deze volgende stappen deel te nemen. 
We houden u op de hoogte via https://www.mijnspijkerkwartier.nl/groep/spijkerlab. 
 
 
Le Far West 
Arnhem, 10 mei 2017 

https://www.mijnspijkerkwartier.nl/groep/spijkerlab

