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Opfrissen                            



tuin tuin tuinstraatgevel en dak gevel en dak

UNIEK 

IN 

ARNHEM!

spijkerlab is meer!



Ambities in visieplan verwezenlijken:

• Synergie tussen functie en identiteit

• Water- en klimaatbeheersing

• Grenzeloze stadsecologie, zowel in de openbare ruimte als 
de private buitenruimte

• Wijkeconomie in combinatie met bewonersparticipatie

• Onderhoud in combinatie met bewonersparticipatie

spijkerlab is meer!
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héél veel projecten
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parkeren& autovrij

vergroenen!

water zichtbaar maken

eigenzinnig spijkerkwartier

KUNST 

WATER

GROEN

INFRA



Bewoners &  huiseigenaren

enthousiasmeren
SOCIAAL



Hoe verder 
?                            



workshop #3
uitkomsten geoogst

& routeplan vanaf nu  



articuleren van een ‘gewenst 

functioneren’ van het 

Spijkerkwartier



niet: hoe ziet het er uit?

maar: hoe werkt het?























= zo werkt mijn Spijkerkwartier!
de collectieve wereld*=synchronisatieinstrument 

*(‘common world’ Barnett 2016) 



mogelijke uitwerking





& zo komen we er!
‘Metrokaart’= navigatie-instrument 



in stappen... 
de kaart 



in stappen 
de kaart 







kleine stapjes
de modules



water



groen



openbaar/privé



parkeren



zo werkt mijn Spijkerkwartier



en hapklare brokken
de modules









P

P toolbox

regenspuwers

ontwerp

ontwerp
overleg eigenaren

gesprek coffeshop

Driekoningenstraat

Rietgrachtstraat

gesprek drukkerij

afspraken parkeren

ontwerp P-garage bouw P-garage

zoeken nieuwe locatie verplaatsen coffeshop

verplaatsen parkeren

fietsennietjes



zo zóu het er dan uit kunnen zien
1-2-3                                                         



Rietgrachtstraat e.o. mogelijke uitwerking 1



Rietgrachtstraat e.o. mogelijke uitwerking 2



Rietgrachtstraat e.o. mogelijke uitwerking 3



Mogelijke HUB Rietgrachtstraat 1



Driekoningenstraat mogelijke uitwerking 1



Driekoningenstraat mogelijke uitwerking 2



Driekoningenstraat mogelijke uitwerking 3



en verder: waar?
de locatie



Le Far 
West

Spijkerlab locaties en meer...



en verder: met wie?
de betrokkenen



Spijkerlab
 buurt groenbedrijf

bewoners

ondernemersvereniging

huiseigenaren

kunstbedrijf

gemeente

werkgroep moestuin

BuitenGewoonBeter

werkgroep verkeer

... ...

groenplan



aan de slag met? 
actie metrokaart



of straatfestival?



Stappen straatfestival:

1. locatie, datum en mensen zoeken
     - vrijwilligers

2. subsidies/sponsors zoeken
    - overheid en fondsen
    - bedrijven

3. bekend maken
    - mijnspijkerkwartier.nl & sociale media
    - flyers & posters

4. festival organiseren
    - vrijwilligers
    - vergunningen e.d.
    - tenten en kraampjes
    - eten en drinken
    - discussie materiaal

5. festival vieren



of gevelgroen?



Stappen gevelgroen:

1. groenblauwplan opstellen
     - plantsoorten

2. subsidies zoeken
    - overheid en fondsen

3. in gesprek met:
    - buurtgroenbedrijf
    - gemeente 
    - wijkvereniging/werkgroepen
    - leveranciers

4. informatie bundelen in flyer

5. bewoners enthousiasmeren
    - mijnspijkerkwartier/buurtfestiviteiten
    - gesprekken met huiseigenaren/bewoners

6. aanleg en onderhoud begeleiden
    - buurtgroenbedrijf



of ...


