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Op de derde dinsdag van september presenteert de 

regering haar plannen voor het volgende jaar. Een tijd van 

vooruit kijken. Veel ondernemers hebben daar de afgelopen 

crisisjaren geen tijd voor genomen of kunnen nemen. 

Die tijd ligt inmiddels toch achter ons. Wij merken dat 

ondernemers hun horizon verschuiven en weer plannen 

durven maken voor de middellange termijn. Uiteraard dienen 

deze plannen op uw eigen situatie en mogelijkheden te 

worden toegesneden. Uw maakt uw eigen miljoenennota 

voor 2015. Daarbij beschouwen wij ons graag als onderdeel 

van uw planningsteam, waarbij onze kennis en kunde wordt 

toegevoegd aan die van de cliënt. Door dit samenspel kunnen 

wij de maximale toegevoegde waarde bieden om zo uw 

doelen te helpen realiseren.

 

Ons team heeft de deskundigheid en professionaliteit van 

een groot accountantskantoor, maar geeft u de flexibiliteit, 

tarieven en persoonlijke aandacht van een kleine organisatie. 

Bent u op zoek naar een advieskantoor waarbij naast kwaliteit 

ook service een vanzelfsprekendheid is, bel dan met Leon 

Tjakkes, Chris Riethorst of Marcel Nijssen.

durven maken voor de middellange termijn. Uiteraard dienen 

deze plannen op uw eigen situatie en mogelijkheden te 

worden toegesneden. Uw maakt uw eigen miljoenennota 

voor 2015. Daarbij beschouwen wij ons graag als onderdeel 

Die tijd ligt inmiddels toch achter ons. Wij merken dat 

ondernemers hun horizon verschuiven en weer plannen 

durven maken voor de middellange termijn. Uiteraard dienen 

deze plannen op uw eigen situatie en mogelijkheden te 

worden toegesneden. Uw maakt uw eigen miljoenennota 

voor 2015. Daarbij beschouwen wij ons graag als onderdeel 

van uw planningsteam, waarbij onze kennis en kunde wordt 

toegevoegd aan die van de cliënt. Door dit samenspel kunnen 

wij de maximale toegevoegde waarde bieden om zo uw 

doelen te helpen realiseren.

Ons team heeft de deskundigheid en professionaliteit van 

een groot accountantskantoor, maar geeft u de flexibiliteit, 

tarieven en persoonlijke aandacht van een kleine organisatie. 

Bent u op zoek naar een advieskantoor waarbij naast kwaliteit 

ook service een vanzelfsprekendheid is, bel dan met Leon 

Tjakkes, Chris Riethorst of Marcel Nijssen.

Mr. E.N. van Kleffensstraat 4, 6842 CV Arnhem
Postbus 4028, 6803 EA Arnhem

T  (026) 446 04 44

Driebergseweg 22, 3708 JC Zeist
Postbus 415, 3700 AK Zeist

T  (030) 691 75 39

info@trnadvies.nl, www.trnadvies.nl

Hoe staat het met
uw miljoenennota?



Op de derde dinsdag van september presenteert de 

regering haar plannen voor het volgende jaar. Een tijd van 

vooruit kijken. Veel ondernemers hebben daar de afgelopen 

crisisjaren geen tijd voor genomen of kunnen nemen. 

Die tijd ligt inmiddels toch achter ons. Wij merken dat 

ondernemers hun horizon verschuiven en weer plannen 

durven maken voor de middellange termijn. Uiteraard dienen 

deze plannen op uw eigen situatie en mogelijkheden te 

worden toegesneden. Uw maakt uw eigen miljoenennota 

voor 2015. Daarbij beschouwen wij ons graag als onderdeel 

van uw planningsteam, waarbij onze kennis en kunde wordt 

toegevoegd aan die van de cliënt. Door dit samenspel kunnen 

wij de maximale toegevoegde waarde bieden om zo uw 

doelen te helpen realiseren.

 

Ons team heeft de deskundigheid en professionaliteit van 

een groot accountantskantoor, maar geeft u de flexibiliteit, 

tarieven en persoonlijke aandacht van een kleine organisatie. 

Bent u op zoek naar een advieskantoor waarbij naast kwaliteit 

ook service een vanzelfsprekendheid is, bel dan met Leon 

Tjakkes, Chris Riethorst of Marcel Nijssen.

durven maken voor de middellange termijn. Uiteraard dienen 

deze plannen op uw eigen situatie en mogelijkheden te 

worden toegesneden. Uw maakt uw eigen miljoenennota 

voor 2015. Daarbij beschouwen wij ons graag als onderdeel 

Die tijd ligt inmiddels toch achter ons. Wij merken dat 

ondernemers hun horizon verschuiven en weer plannen 

durven maken voor de middellange termijn. Uiteraard dienen 

deze plannen op uw eigen situatie en mogelijkheden te 

worden toegesneden. Uw maakt uw eigen miljoenennota 

voor 2015. Daarbij beschouwen wij ons graag als onderdeel 

van uw planningsteam, waarbij onze kennis en kunde wordt 

toegevoegd aan die van de cliënt. Door dit samenspel kunnen 

wij de maximale toegevoegde waarde bieden om zo uw 

doelen te helpen realiseren.

Ons team heeft de deskundigheid en professionaliteit van 

een groot accountantskantoor, maar geeft u de flexibiliteit, 

tarieven en persoonlijke aandacht van een kleine organisatie. 

Bent u op zoek naar een advieskantoor waarbij naast kwaliteit 

ook service een vanzelfsprekendheid is, bel dan met Leon 

Tjakkes, Chris Riethorst of Marcel Nijssen.

Mr. E.N. van Kleffensstraat 4, 6842 CV Arnhem
Postbus 4028, 6803 EA Arnhem

T  (026) 446 04 44

Driebergseweg 22, 3708 JC Zeist
Postbus 415, 3700 AK Zeist

T  (030) 691 75 39

info@trnadvies.nl, www.trnadvies.nl

Hoe staat het met
uw miljoenennota?



INHOUDCOLOFON

VERDER O.A.:VERDER O.A.:

HORA    13

Building 026     16

Strategie Architecten      22

SAB    23

Vangoud Advocaten  24

Maak uw bedrijf toekomstproof! 26

Derde Arnhemse participatiedebat    28

Interview Wolswijk en Klarenbeek    31

Datacenter Arnhem    32

SNS Bank     34

Commissies RO en Mobiliteit     37

Interview Gerrie Elfrink     39

Smaak van OKA    42

Gele Rijdersplein     45

NaftArya-Engineering Group       46

Innovatiefabriek              48

158
‘Ondernemers helpen 
met weghalen blokkades’   

Station Arnhem: 
uniek staaltje vakwerk   

De futuristische OV Terminal van Station Arnhem 
is niet in beton gegoten, zoals architect Ben van 
Berkel in 1996 bedacht, maar van staal. Dat 
is buigzamer, lichter en volgt perfect de ronde 
lijnen van het organische ontwerp. Met dank aan 
technieken uit de scheepsbouw. “Arnhem heeft 
vanaf 19 november een wereldprimeur met een 
uniek station waar reizigers als vanzelf hun weg 
vinden.”

Ron König (50) uit Velp volgde anderhalve maand 
geleden Hans Giesing op als wethouder econo-
mische zaken en onderwijs voor D66 in Arnhem. 
De crisis- en verandermanager zet graag zijn 
tanden in ingewikkelde kwesties. “Ik wil nieuwe 
stappen vooruit zetten. Als het te lang duurt, 
stoort me dat.”
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Arnhem, 
de juridische 
hoofdstad van 
Oost-Nederland

M
instens zo belangrijk als het acquireren van nieuwe bedrijvigheid is het behouden van 
bestaande. Als u de kop leest van deze column zal bij u ongetwijfeld de gedachte post 
vatten dat ik uit “verdachte” hoek kom. Als partner van Dirkzwager advocaten en 
notarissen N.V. zou ik daar een belang bij kunnen hebben. Laat ik u gerust stellen:  

dat is juist! Maar dat laat onverlet dat het positioneren van Arnhem als juridische hoofdstad de 
economische bedrijvigheid van Arnhem en omgeving alleen maar kan verstevigen. 

Er kwamen verontrustende berichten over een mogelijke verplaatsing van het gerechtshof. 
Uiteindelijk heeft de Raad voor de Rechtspraak, het orgaan dat hierover gaat, besloten dat 
nagenoeg alles bij het oude blijft en in ieder geval Arnhem als vestigingsplaats van het gerechtshof 
behouden blijft. Voor de rechtbank moet er nog een definitief besluit over worden genomen op  
28 september a.s., maar zoals het er nu naar uit ziet zal Arnhem als rechtbank-vestigingsplaats 
zeker blijven, mogelijk aangevuld met andere locaties. 

OKA probeert al jarenlang Arnhem neer te zetten als juridische hoofdstad. De politieke animo is 
daarvoor helaas gering. Wat zou er mooier zijn om een instituut procesrecht van de Radboud 
Universiteit te positioneren in Arnhem in de directe nabijheid van het Paleis van Justitie. Rozet zou 
daarvoor een prima accommodatie kunnen bieden. De collegezaal is al aanwezig. Maar ook het 
nieuwe Focus op het Kerkplein zou je daarvoor uitstekend kunnen gebruiken. De filmzaal overdag 
als collegezaal en ’s avonds voor het vertonen van films. 

Er is weinig enthousiasme bij de Radboud 
Universiteit, maar dat laat onverlet dat het nog 
steeds een uitstekend idee is. Aardig is om te 
zien hoe de Universiteit van Leiden zich wel 
voor een deel gevestigd heeft in Den Haag, als 
internationale juridische hoofdstad. Het is dus 
een kwestie van willen. Arnhem dient het 
gerechtshof en de rechtbank te koesteren en 
alle zeilen bij te zetten om de profilering als 
juridische hoofdstad van Oost-Nederland vorm 
te geven. Dat is overigens ook een belang dat 
geldt voor Nijmegen. Arnhem en Nijmegen zouden 
hierin samen moeten optrekken. Het is meer dan  
de moeite waard.

Bart van Meer,

voorzitter OKA
Nieuws  4 

Column Jan van de Weerd 5 

De ochtend van  41

De Arnhemse Uitdaging  48

18
Arnhem krijgt een spraakmakend nieuw kantoor- 
en winkelpand in de binnenstad: Building 026. 
Het komt naast het stadhuis, op de kop van de 
Koningstraat. De locatie is bij Arnhemmers beter 
bekend als de plek van de voormalige biblio-
theek. In de bouwkeet van het in aanbouw zijn 
de pand, vindt het tafelgesprek plaats met als 
toepasselijk thema Arnhem transformeert! 

Arnhem transformeert!    
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Joost van Loon neemt afscheid bij Presikhaaf Bedrijven

Joost van Loon neemt per 1 oktober 2015 afscheid als algemeen directeur van Presikhaaf Bedrijven. Hij kwam op 
17 mei 2011 in dienst en heeft de afgelopen vier jaar het bedrijf omgevormd van productiegerichte organisatie 

met eigen producten, naar dienstverlener en toeleider van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk 
bij en voor werkgevers. Tegelijkertijd heeft hij de organisatie door een moeilijke periode van herstructurering geloodst. 
Het afscheid van Joost van Loon valt samen met de nieuw ingeslagen koers voor Presikhaaf Bedrijven. Die nieuwe 
koers brengt met zich mee dat er een andere rol van de Algemeen directeur verlangd wordt dan voorheen het geval 
was. Door de invoering van de Participatiewet en het stopzetten van de instroom in de Sociale Werkvoorziening (Wsw) 
is er een nieuwe opgave ontstaan voor de aangesloten gemeenten en het SW-bedrijf. Die uitvoering vraagt om een 
andere uitvoeringsstructuur en taakverdeling tussen de gemeenschappelijke regeling, het WerkgeversServicePunt en 
de gemeenten. In september zal op gepaste wijze afscheid worden genomen van Joost van Loon.

IPKW verwelkomt met NIDIM opnieuw nieuwe huurder

NIDIM, een organisatie die zich bezighoudt met duurzaam innovatief meetwerk, verhuist naar Industrie-
park Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Na 

DEBS, KplusV, TÜV Rheinland, General Electric, 
de Trolley 2.0 van EL-KW/Vayon en Topell Energy 
is het alweer de zevende nieuwe huurder dit jaar 
voor het innovatieve bedrijvenpark. Het hiervoor 
in Velp gevestigde NIDIM maakt gebruik van 
Gebouw GE, waar diverse flexibel in te richten 
kantoorruimtes te huur zijn. NIDIM is een klant-
gerichte onderneming die staat voor het hand-
haven van traditie, vakmanschap en integriteit.

Wilco Turnhout, CCO bij Rapid 
Circle

Samenwerking Rapid 
Circle en Creaforti

Zorgorganisaties kunnen 
gebruikmaken van een han-

dige mobiele werkplek voor hun 
medewerkers. Hiermee hebben 
deze overal en altijd eenvoudig 
toegang tot hun administratie 
en informatie. Belangrijk is dat 
ze daardoor meer tijd overhou-
den voor de cliënt. Rapid Circle, 
Creaforti, Microsoft en De Lage 
Landen hebben hiertoe de han-
den ineen geslagen. De mobiele 
werkplek is voor de gebruiker 
een overzichtelijk dashboard 
met eenvoudig toegang tot alle 
informatie en gegevens. Onder 
de motorkap zijn alle adminis-
tratieve processen gekoppeld. 
Van patiëntdossier tot urenregis-
tratie. De werkplek bestaat uit 
verschillende onderdelen, waar-
onder de speciale TakeCare-app 
van Rapid Circle, een Microsoft 
Office 365-platform, een tablet 
met dataverbinding (inclusief 
beheer en helpdesk-ondersteu-
ning) en alle noodzakelijke (data)
beveiliging. De mobiele manier 
van werken is handig en efficiënt 
voor de medewerker en het 
primaire proces. 

Stadstheater Arnhem 
presenteert: de Theatergids

Stadstheater Arnhem brengt de  
Theatergids. Speciaal voor ieder-

een die benieuwd is naar theater, maar 
niemand heeft om mee te gaan, of een 
bepaald type genre wil uitproberen. Het 
Stadstheater heeft een zestal voorstellin-
gen geselecteerd waarbij iedere keer een 
totaal andere kunstvorm centraal staat. 
De serie geeft een goed beeld van al  
wat theater te bieden heeft. Uit diverse 
genres zijn voorstellingen geselecteerd. 
Zo zit er een opera van puccini tussen 
die opgevoerd wordt door de Nederland-
se Reis Opera. En de Franse tragikome-
die Intouchables met in de hoofdrol  
Huub Stapel. Ook dans, musical improvi-
satie-theater en show passeren de revue. 
Iedere voorstelling wordt vooraf ingeleid 
door manager Programmering &  
Marketing, Evelien ter Ellen. Zij geeft  
tips, weetjes en handreiking waar nodig. 
Het totaalaanbod is te vinden op:  
stadstheater-arnhem.nl

Meld u alvast aan voor  
de UWV-Inspiratiedagen!

Op 2 november organiseert UWV in het Gelredome 
in Arnhem een Inspiratiedag voor werkgevers en 

werkzoekende 50-plussers. U bent van harte welkom 
tijdens het middagprogramma voor werkgevers. Al vele 
duizenden werkzoekenden en werkgevers bezochten een 
Inspiratiedag van UWV. Met interessante sprekers, infor-
matieve workshops en volop gelegenheid tot netwerken. 
Zorg dat u er op 2 november ook bij bent! Wij garanderen 
u nieuwe inzichten, uitbreiding van uw netwerk en veel 
waardevolle informatie. 

Programma
14.30 uur: inloop
14.45 uur:  welkomstwoord
15.00 uur:   workshop Personeelsbeleid 3.0 door  

managementgoeroe Mario Bierkens: 
Personeel is het ‘goud’ van een organisatie. Hoe zet 
je de 50-plusser in zijn kracht en gebruik je deze als 
motivator naar het jongere personeel. Hoe zorg je dat je 
personeel op de juiste plek zit, zich goed en betrokken 
voelt, zelf met initiatieven komt en je hierdoor als  
werkgever ‘profiteert’ in de breedste zin van het woord. 
16.00 uur:  netwerkborrel

Zet alvast in uw agenda
Wilt u zeker weten dat er een stoel voor u  
gereserveerd wordt? Stuur dan alvast een mail naar  
Inspiratiedagen@uwv.nl en vraag uw persoonlijke  
inlogcode aan. U ontvangt dan later een exclusieve  
uitnodiging voor dit interessante programma.

4 Arenacum



+ + + +   VOOR MEER NIEUWS, ACTUELE ZAKEN, DE AGENDA ETC. ZIE WWW.OKA.NL   + + + +   VOOR MEER NIEUWS, ACTUELE ZAKEN, DE AGENDA ETC. ZIE WWW.OKA.NL  + + + +   VOOR MEER NIEUWS, ACTUELE ZAKEN, DE AGENDA ETC. ZIE WWW.OKA.NL  + + + +   VOOR MEER NIEUWS, ACTUELE ZAKEN, DE AGENDA ETC. ZIE WWW.OKA.NL  [ COLUMN ]

Toekomst
We hoeven minder te werken en worden regisseur van 
ons eigen leven. De overheid krijgt door teruglopende 
belastinginkomsten een puur  dienende rol. Dat beeld 
schetsen een aantal futurologen en trendwatchers van 
onze toekomstige arbeidsmarkt. 

Voor steeds meer werk worden 
robots en computers ingezet. 
Kunstmatige intelligentie maakt 
het menselijk handelen simpe-
ler. De economische groei vaart 
er wel bij, maar de formele 
arbeidsmarkt stagneert. Veel 
banen staan op de tocht, zelfs 
in intellectuele beroepen dreigt 
op termijn werkeloosheid. Kijk 
maar eens op YouTube naar 
‘Humans need not apply’ en 
je ziet hoe snel het kan gaan. 
De consument krijgt daardoor 
dus veel meer vrije tijd. Vrije tijd 
waarin hij zijn eigen energie op-
wekt, met 3D printers zijn eigen 
producten ontwerpt en maakt. 
Maar ook in staat is, te waken 
over zijn gezondheid, groenten 
te telen en zijn eigen huis te bouwen. Daardoor kunnen con-
sumenten elkaar ook goederen en diensten leveren waarbij er 
geen BTW en winstbelasting wordt afgedragen. Het gevolg is 
dat overheidsfinanciën imploderen en belangrijke taken door 
burgers zelf georganiseerd moeten worden.
Robots en ICT tasten dus de werkgelegenheid aan maar zijn 
ook essentieel voor genoemde maatschappelijke zelforga-
nisatie. ICT biedt immers de sociale media de mogelijkheid 
gezamenlijke activiteiten te organiseren en gebruik te maken 
van de wijsheid van anderen. 
Welke positie vindt een ondernemer in deze toekomst?  
Futuroloog Professor Wim de Ridder adviseert, daarop te 
anticiperen door te focussen op je meest succesvolle product 
of dienst en je vervolgens af te vragen welke organisatie je 
er omheen zou bouwen mits je vanaf nul mocht beginnen. 
Laat die organisatie vervolgens maar eens een tijdje parallel 
bestaan naast de oude organisatie en kijk wat er gebeurt. 
Bukken en wachten tot het allemaal overwaait is sowieso 
geen optie lijkt me! 
Meer weten? Op 8 oktober organiseren we samen met VNO/
NCW een bijeenkomst rondom veranderende economieën en 
Smart Industrie. Aanmelden kan via onze website.

Jan van de Weerd
Innovatie makelaar PCT 
www.pctmg.nl
jan@pctmg.nl

[ COLUMN ]

Postbus 3102  |  6802 DC Arnhem  |  info@pctmg.nl  |  www.pctmg.nl 

PLATFORM CREATIEVE 

TECHNOLOGIE WORDT 

ONDERSTEUND DOOR:

Zorgaanbieder Stichting Pleyade  
koopt ca. 1.700 m² kantoorruimte

Z orgaanbieder Stichting Pleyade heeft ter vervanging van haar 
huidige hoofdvestiging Eldenstaete, het kantoorpand Mr. E.N. van 

Kleffensstraat 16, gelegen op kantorenpark de Gelderse Poort Arn-
hem, aangekocht. Het 1.700 m² grote gebouw met ruime parkeergele-
genheid voldoet exact aan de wensen van Pleyade. Ligging naast hun 
bestaande locatie Elderstaete en voldoende oppervlakte om kantoor-
personeel vanuit vijf locaties te kunnen huisvesten. Pleyade biedt pas-
sende en professionele zorg en behandeling aan ouderen en chronisch 
zieken, niet alleen in zorg- en 
verpleegcentra maar ook aan 
huis in Arnhem en omstre-
ken. Van wijkgerichte zorg 
tot somatische, psychogeri-
atrische en revalidatiezorg. 
Hun cliënten willen leven in 
een door hen zelf gekozen 
sociale omgeving en bepalen 
hun eigen kwaliteit van leven. 
Zij willen daar zelf zoveel mogelijk de regie over hebben en houden. 
Pleyade biedt hun cliënten die mogelijkheid in een omgeving, waarin 
wonen en welzijn enerzijds en expertise anderzijds in balans zijn. Pleya-
de verhuist haar hoofdkantoor naar kantorenpark ‘de Gelderse Poort’. 
Momenteel heeft zij haar hoofdvestiging op het aanliggende terrein El-
derhoeve wat niet deel uitmaakt van kantorenpark ‘de Gelderse Poort’. 
MVGM Bedrijfshuisvesting begeleide deze de transactie in opdracht 
van Mayfield Asset and Property Management die de eigenaar Dutch 
Property Company Vermeer 7 adviseerde en begeleidde.
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Uitstekende beoordeling KNB voor Dirkzwager 

Voor de derde maal op rij heeft Dirkzwager een uitstekende beoordeling 
ontvangen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in  

het kader van de driejaarlijkse intercollegiale toetsing. Het KNB rapport 
toont aan dat de (kandidaat-) notarissen van Dirkzwager in de vestigingen 
in Arnhem en Nijmegen volledig voldoen aan de door de beroepsorganisa-
tie gestelde eisen. De KNB concludeert dat Dirkzwager streeft naar voor  
de cliënt kwalitatief zo goed mogelijke adviezen en aktes. Voor beide vesti-
gingen en het kantoor als geheel blijkt dat Dirkzwager een sterk kwaliteits- 
en integriteitsbesef heeft. Bovendien is Dirkzwager vooruitstrevend  
met kennisdeling door middel van publicaties, persberichten, blogs en  
een kennisboek app. Ook is er voor kandidaat-notarissen veel ruimte om 
zich te ontwikkelen. In 2009 en 2012 ontving Dirkzwager ook een goede 
beoordeling van de KNB.  
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Cultuur maakt gelukkig! Een avondje theater of concert 

prikkelt, ontroert, stemt tot nadenken of lachen…. 

Een bezoek aan Musis of Stadstheater Arnhem maakt 

dat u even alles vergeet. Even uit de waan van de dag. 

Hoe heerlijk is dat!

De Cultuur Club bestaat uit een enthousiaste club 

Arnhemse ondernemers die acht keer per jaar bij elkaar 

komt om te genieten van een voorstelling, een repetitie, 

een prèmiere van één van onze huisgezelschappen 

of een excursie. Natuurlijk staan lekker eten, meet 

& greets en kijkjes achter de schermen in het script. 

Met de opbrengsten dragen we bij aan het culturele 

klimaat van de stad, de economische ontwikkeling en 

stimuleren we creativiteit en bedrijvigheid. 

Meedoen? Dat kan!

Werk mee aan een gezond, cultureel klimaat en 

ondernemerschap in Arnhem en wordt lid van 

De Cultuur Club. Een basislidmaatschap kost € 1450,- 

voor twee personen per seizoen. Hiervoor nodigen 

we u acht keer per jaar uit, bezoeken we minimaal 

een première, gaan we een keer op excursie en krijgt 

u een exclusief voorbespreekrecht (20 kaarten) op de 

voorstellingen en concerten voor het nieuwe seizoen.

Nieuwsgierig? Neem contact op met Truus Linssen: 

026-3720720. Zij vertelt u er graag meer over.

“Cultuur Club avonden
zijn keer op keer verrassend
boeiende uitjes”. 

Kom bij
de Cultuur Club!

927515_001_04-Sep-15_13:05:04_walter
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Bas Gregoor runt samen met Rik Klinkhamer het vastgoedbedrijf 
Cityside Apartments. Een bedrijf dat zich toelegt op het hergebruik en de 
herinvulling van bestaande panden. Ze zijn begonnen in Apeldoorn, waar 
hun roots liggen. Daar hebben ze inmiddels 5 projecten gedraaid. De Grote 
Broer is hun eerste project in Arnhem. 

Vanaf zijn vakantieadres verteld Bas over zijn ervaringen. “Wij bouwen 
panden, gelegen in het centrum van een stad, om tot appartementen. 
We concentreren ons op de regio Oost-Nederland, maar zijn ook actief in 
steden met meer dan 70.000 inwoners. De Grote Broer is ons eerste project 
in Arnhem. Wij zijn erg te spreken over hoe het in Arnhem toegaat. De 
projectleiders van de gemeente weten wat ze willen en zijn erg enthousiast. 
We kregen alle medewerking. Ik vind Arnhem dan ook een schoolvoorbeeld 
van hoe het moet gaan met de ontwikkeling en transformatie van 
leegstaande gebouwen. 

VAN KANTOORPAND 
TOT APPARTEMENT

TRANSFORMATIE 
DE GROTE BROER

De transformatie van de Grote Broer is nagenoeg klaar, alleen de 
buitengevel krijgt nog een ander kleurtje en zo een vriendelijker uitstraling. 
Het pand bevat 45 appartementen, deze variëren in oppervlakte van 32m2 
tot 55m2. Afhankelijk van het aantal m2 ligt de huurprijs tussen € 450, - tot 
€ 700, - per maand. Onze doelgroep is de jonge starter in de 
leeftijdscategorie tussen de 20 en 30 jaar. Alle appartementen worden 
volledig gestoffeerd opgeleverd en er bestaat de mogelijkheid om 
huurtoeslag aan te vragen. Het gebouw bevat ook een dakterras voor 
gezamenlijk gebruik. We zijn trots op wat we tot nu toe hebben bereikt en 
hopen dat we in de nabije toekomst nog meer projecten kunnen realiseren 
in Arnhem.” 

Meer weten? Kijk op www.cityside-apartments.com

Interview met Bas Gregoor 

Kijk voor meer informatie op www.arnhem.nl
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Station Arnhem: 
uniek staaltje vakwerk

De futuristische OV Terminal van Station Arnhem is niet in beton gegoten, zoals architect Ben van Berkel in 1996  
bedacht, maar van staal. Dat is buigzamer, lichter en volgt perfect de ronde lijnen van het organische ontwerp.  

Met dank aan technieken uit de scheepsbouw. “Arnhem heeft vanaf 19 november een wereldprimeur met een uniek 
station waar reizigers als vanzelf hun weg vinden.”

Eindelijk: officiële opening OV Terminal Arnhem 
op 19 november

De projectmanagers die betrokken zijn bij de bouw van Station Arnhem, 

v.l.n.r.: Karin van Helmond (ProRail), Menno van Middelkoop (Ballast Nedam/

BAM) en Hans Talle (gemeente Arnhem)

C O V E R S T O R Y

Tekst: Francien van Zetten  |  Fotografie: Jacques Kok
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U
niek is een woord dat vaak wordt mis-
bruikt. Bij het nieuwe Station Arnhem is 
dit superlatief helemaal op zijn plaats, 
benadrukt Karin van Helmond,  

projectmanager van spoorbeheerder ProRail.  
“Het bijzondere ontwerp van architect Ben van 
Berkel, de vele verkeersstromen die bij elkaar 
komen, de niveauverschillen in het terrein, het 
bouwen bovenop de bestaande parkeergarage 
tussen de kantoortorens en niet te vergeten de 
bouwtechnieken die zijn toegepast, dit project is 
in vele opzichten uniek.” 
Station Arnhem duikt als een futuristische  
treintanker op in het hart van het stationsgebied 
waar naast winkels en kantoren de megabio-
scoop met negen zalen van Pathé is verrezen. 
Met de nieuwe OV Terminal beschikt Arnhem van-
af de officiële opening op 19 november over een 
entree van de stad met internationale grandeur, 
die vele functies combineert. Reizigers zochten 
bijna twee decennia via een bouwput hun weg 
naar treinen, bussen, taxi’s en de Arnhemse 
binnenstad, binnenkort stevenen  
11 miljoen reizigers per jaar via de ingenieuze 
‘front- en backtwist’ in de stationshal op een 
natuurlijke manier op hun doel af. 
“Het grappige is dat je als vanzelf met de 
fronttwist meegaat als je uit de fietsenstal-
ling komt”, zegt Van Helmond. “Dit station is 
ontworpen denkend vanuit de reiziger, die moet 
zich straks comfortabel voelen en moeiteloos de 
weg kunnen vinden.” Station Arnhem kan in de 
toekomst probleemloos 110.000 reizigers per 
dag verwerken. 

Bewogen geschiedenis
Uniek is ook de bewogen bouwgeschiedenis:  
Ben van Berkel/UN Studio presenteerde het 
ontwerp voor de stationshal in 1996, aanne-
mers gooiden in 2007 de handdoek in de ring, 
waardoor de bouw stil lag en het de vraag was of 
het station ooit gebouwd zou worden. Bouwcom-
binatie Ballast Nedam/BAM nam de handschoen 
in 2011 op en bedacht een alternatief voor het 
te complex bevonden betonnen bouwwerk dat de 
architect voor ogen stond. Beton maakte plaats 
voor metaal en de Groningse scheepsbouwer 
Centraalstaal werd ingeschakeld om de OV 
Terminal zijn ronde vormen te geven. Een station 
gebouwd als een schip, het is - al voor de officiële 
ingebruikname - een wereldwijd bewonderde 
combinatie van architectuur en bouwtechnieken.
“Chinezen, Japanners, Amerikanen, Indiërs en 
vakmensen uit vrijwel alle landen van Europa zijn 
al komen kijken”, vertelt Van Helmond. Ze woont 
in Wehl bij Doetinchem, werkte voor spoorbeheer-
der ProRail aan de bouw van Station Westervoort 
(2011), het ontwerptraject van station Nijmegen 
Goffert en de nieuwbouw van Station Amersfoort, 
voor ze in 2013 betrokken werd bij de bouw van 
Station Arnhem. “Nadat de aanbesteding van het 
complete station, bestaande uit de OV Terminal 
met winkels, de rijwielstalling en de nieuwe 

stationstunnel voor reizigers, in 2007 was mis-
lukt, is het project in twee delen gerealiseerd”, 
legt Van Helmond uit.
Met de bouw van het nieuwe station en de 
uitbreiding van het aantal perrons van drie naar 
vier, kwamen in Arnhem twee projecten van de  
Nederlandse Spoorwegen (NS) bij elkaar: Sporen 
in Arnhem (SiA, de infrastructuur voor onder 
meer de internationale hogesnelheidslijn) en de 
NSP’s (Nieuwe Sleutelprojecten) voor stations. 
Met het oog op de aanleg van het vierde perron 
stond er grote druk op de realisatie van de  
reizigerstunnel naar dit perron. 
Vandaar dat is besloten eerst deze tunnel en  
de fietsenstalling te bouwen en daarna de  
OV Terminal met winkels aan te besteden.  
Het vierde perron, de reizigerstunnel en de 
fietsenstalling zijn in 2011 in gebruik genomen.  
De officiële opening van de stationshal is op  
19 november en het bioscoopcomplex gaat eind 
dit jaar open. Het stationsgebied is dan nog niet 
klaar, niet alle winkels in het station zijn gevuld, 
tegenover de bioscoop is nog een bouwkavel en 
de Nieuwe Stationsstraat wordt nog afgemaakt. 
Als spoorbeheerder is ProRail de schakel tussen 
opdrachtgevers/financiers NS, het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu en de gemeente Arnhem 
(stationsgebied Arnhem Centraal) en de uitvoe-
rende bouwcombinatie Ballast Nedam/BAM. 
Van Helmond (ProRail) werkt nauw samen met 
projectleiders Menno van Middelkoop (Ballast 
Nedam/BAM) en Hans Talle (gemeente Arnhem). 
“We hebben heel wat meegemaakt met zijn allen, 
maar nu we voor de eindstreep staan overheerst 
het goede gevoel”, zegt Talle. Hij is ruim negen 
jaar betrokken bij de het project Arnhem Centraal 
van de gemeente. “In het hele gebied is ruim 
600 miljoen euro geïnvesteerd.”

Omslag
De nieuwe aanbesteding van de OV Terminal, 
uniek in de spoorwereld, heeft volgens Talle  
voor een belangrijke omslag gezorgd. “Dat is  
de redding van het station in de huidige vorm  
geweest. In 2007 wilde geen aannemer het 
project bouwen. Te veel risico. In 2010 hebben 
we het project opnieuw op de markt gebracht en 
tegen de bouwwereld gezegd: dit is het ontwerp, 
het budget is 37,5 miljoen euro, kijk hoe je het 
kunt maken en kom met een plan.”
Het idee voor het gebruik van staal in plaats van 
beton kwam van de bouwers. Staal is flexibel  
en veel lichter dan beton. “Dat scheelt bij  
deze dakconstructie een factor tien”, zegt Van 
Middelkoop. Hij komt uit Dieren en volgde 
de HTS in Arnhem.
Aan die nieuwe constructie is heel veel gerekend 
met name door BAM A&E, de hoofdconstructeur, 
maar ook door zo’n beetje alle knappe koppen 
uit de bouwwereld, van de TU Delft tot de TU 
Twente. “Door de ronde vormen met grote over-
spanningen komen er veel krachten op de dragen-
de wanden te staan”, legt Van Middelkoop uit. >> 

Tekst: Francien van Zetten  |  Fotografie: Jacques Kok
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“Niet alleen verticale krachten, ook horizontale 
krachten, waardoor het gaat wringen met  
de omgeving.” 
Er is speciale software ontwikkeld om de 
constructie goed door te kunnen rekenen, 
meldt Van Helmond. Van Middelkoop knikt: 
“Alle constructies en risico’s zijn tot in detail door-
gerekend en in 3D weergegeven. Daarom duurde 
het zo lang voordat er buiten iets gebeurde.”
De computermodellen gaven op een gegeven mo-
ment aan dat de bouw van de stalen constructie 
op de bestaande steunpunten in de parkeergara-
ge een haalbare kaart was. “Toen ik zag dat het 
zou gaan passen, werd ik trots”, zegt Van Middel-
koop. “Dit is project is Champions League-voet-
bal voor alle betrokkenen, van de constructeurs 
tot de betonvlechters. Het resultaat is er naar: 
het gebouw is uniek en functioneel. Het doet iets 
met je.”
Het is aan de vakinhoudelijke kennis en kunde 
van de bouwers en het architectenbureau te 
danken, dat de OV Terminal toch volgens het 
ontwerp van Van Berkel is gebouwd, beklemtoont 
Talle. “De staalconstructie waar het dak van 
de hal op rust is een bouwkundig hoogstandje, 
qua omvang en constructie zonder pilaren. 
Er is het uiterste van iedereen gevraagd.”
In de Arnhemse politiek werd de bouw van het 
station een heet hangijzer, omdat de kosten 
opliepen en het steeds langer duurder voor het 
project klaar was. In het eerste scenario werd 
rekening gehouden met een bouwtijd van 
zo’n elf jaar en zou het station in 2009 klaar zijn.
“In de politiek hebben we dit project ook door 
woeste wateren moeten loodsen”, geeft Talle 
toe. Gerrie Elfrink was als SP-fractievoorzitter 
jarenlang een geducht criticaster van het in zijn 
ogen ‘miljoenen verslindende prestigeproject 
Arnhem Centraal’. Sinds 2010 is Elfrink wethou-
der van Arnhem en heeft hij Arnhem Centraal 
onder zijn hoede. “Als wethouder heeft Elfrink 
zich volledig gecommitteerd aan het project. 

Hij heeft wel meteen duidelijk gemaakt dat het 
geen euro extra mocht gaan kosten”, zegt Talle. 
“Dat is ook gelukt: de gemeente betaalt 12,5 
miljoen euro aan het station.” 

Quatar
Architect Van Berkel sprak tijdens de Nacht van 
de Architectuur eind mei dit jaar het publiek toe 
via een videoboodschap. “Als het af is, wil ik het 
station in Arnhem graag aan mijn dochter laten 
zien. Zij hoort haar hele leven al over dit project 
en ik ben trots dat ik kan laten zien hoe het is 
geworden.” Het ontwerp van Station Arnhem 
wordt internationaal gewaardeerd en legt Van 
Berkel geen windeieren: “Dit project vormde 
de basis voor een opdracht voor dertig metro-
stations in Quatar.”
Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastruc-
tuur en Milieu hanteert voor de vernieuwing van 
stations drie nieuwe principes, meldde ze tijdens 
de Nacht van de Architectuur: “Stations moeten 
verbinden, verleiden en verheffen. Reizen is een 
keten van deur tot deur die moet kloppen.” 
In Nederland worden 117 van de ruim vierhon-
derd stations verbouwd. Comfort en schoonheid 
zijn daarbij sleutelwoorden, geeft Mansveld aan: 
“Stations zijn gebouwen die in je jeugd en 
ook later indruk maken. Arnhem is daarbij 
richtinggevend. Het is een icoon van de stad.”
Station Arnhem gold als een risico-project, er was 
diverse keren flinke heibel in de tent en toch is 
het gelukt de eindstreep te halen, constateert 
projectleider Van Helmond. Dat is te danken 
aan het geloof in het project en de wil van alle 
partijen om het einddoel te halen, beklemtoont 
ze. “Iedereen realiseerde zich dat dit een uniek 
project is. Het station is als een roos, die nu 
ontluikt en pas tot bloei komt als het in gebruik 
is. Straks is dit station niet meer weg te denken 
uit de stad. Het is een echt wauw-gebouw.”   

www.arnhemcentraal.nu 
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R O N D E T A F E L G E S P R E K

‘Pas blij als 
station echt af is’
Arjen de Vries, eigenaar van Hotel Haarhuis 
recht tegenover Station Arnhem, kan niet 
wachten tot alle bouwers zijn vertrokken. 
“Pas als het station echt af is en goed 
functioneert voor de reizigers, ben ik blij”, 
zegt hij. “Ik snak naar dat moment.” 
De Vries houdt zijn bedrijf draaiende naast 
de enorme bouwput, die het station vanaf 
de start van het project Arnhem Centraal in 
1997 is. Het hotel heeft ontelbare keren te 
maken gekregen met onvoorziene omstan-
digheden, zoals het uitvallen van de elektri-
citeit of de watervoorziening door de bouw 
in het stationsgebied. “Tijdens de optredens 
van Madonna in Gelredome viel de stroom 
uit, terwijl we vol bezet waren met concert-
gangers”, herinnert De Vries zich. “Liepen 
wij ’s nachts met zaklampen en kaarsen 
door het hotel.”
Over het station ontworpen door Ben van 
Berkel is hij vol lof. “Een prachtig ontwerp. 
Het is een vooruitstrevend project, heel bij-
zonder voor zo’n provinciestad als Arnhem. 
Als stad heb je een paar van die iconen 
nodig.”
De eindsprint richting oplevering van het 
station levert opnieuw overlast op. Er wordt 
’s nachts aan de weg en het kabelnet voor 
de trolleybussen op het nieuwe stationsplein 
gewerkt. “Gaan ze asfalt freezen, doen onze 
hotelgasten geen oog meer dicht.”
Wat De Vries verbaast is de naam die 
op de gevel van het nieuwe station prijkt: 
“Waarom staat daar alleen Arnhem en niet 
Arnhem Centraal? Het is toch ook Rotter-
dam Centraal en Amsterdam Centraal? 
Dit schept onduidelijkheid voor bezoekers 
van de stad.” Voor de toekenning van 
‘Centraal’ hanteert de NS een reeks 
strikte voorwaarden, waar alleen de stations 
in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Leiden aan voldoen. 
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H
et HORA is een overleg tussen de  
23 hotels met in totaal zo’n 1.600 
kamers in onze regio. Naast Lam-
mert de Vries hebben Marije van  

der Valk (Van der Valk Hotel Arnhem) als secre-
taris, Edwin Korthouwer (Linge Hotel Elst) als 
penningmeester en Joeri Nuyten (Bilderberg 
Hotel Klein Zwitserland) zitting in het bestuur.

Breed samenwerken
OKA en HORA willen zoveel mogelijk samen-
werken, met name in hun dialoog met de 
gemeente Arnhem en andere overheden over 
de economische agenda, de promotie van 
Arnhem, projecten die grote invloed hebben 
op de aantrekkelijkheid van Arnhem en de 
economische bedrijvigheid, het onderwijs en 
werkgelegenheid, de regionale horeca  
en het toerisme en het ondernemersfonds. 
De samenwerking tussen HORA en OKA 
moet nog gestalte krijgen. Gedacht wordt aan 

de vorming van werkgroepen op bepaalde 
thema’s, aan een regulier overleg tussen de 
besturen en informatie-uitwisseling tussen 
beide secretariaten. Zowel OKA als HORA heb-
ben belang bij de promotie van Arnhem, waar 
een rijke economische bedrijvigheid heerst, 
waar het toerisme kan groeien en bedrijven 
zich willen vestigen. Arnhem heeft veel in zich, 
vinden beide partijen, en staat bekend om de 
bedrijvigheid in zakelijke dienstverlening, zorg 
en welzijn, leisure, EMT, mode vormgeving en 
cultuur.

Positief
Lammert de Vries twijfelde even over het 
voorzitterschap toen hij gevraagd werd. Het 
overleg tussen de hotels was enigszins op een 
laag pitje gezet. Maar juist omdat de behoefte 
bestond om de samenwerking meer gestalte 
te geven, ging hij de uitdaging aan. Hij heeft 
er zin in, zo veel is duidelijk. “Ik wil energie 

en power in het HORA stoppen”, promoot hij. 
“We moeten gas geven, want er ligt een aantal 
mooie uitdagingen. Bijvoorbeeld de Giro, die 
onze stad in 2016 aandoet en de Sonsbeek-
tentoonstelling. Daar moeten we snel mee 
aan de slag. Met alle hotels, maar juist ook 
met andere partijen in deze regio.” Lammert 
de Vries doelt onder meer op de gemeente, 
maar ook Koninklijke Horeca Nederland, het 
OKA en het CCA, de belangenvereniging van 
ondernemers in de binnenstad. In de korte 
tijd dat hij aangesteld is als voorzitter heeft 
hij al gesprekken gevoerd met Alex van Hooff 
van Burgers’ Zoo en Willem Bijleveld van het 
Nederlands Openluchtmuseum, de twee toe-
ristische trekpleisters van Arnhem. De Friese 
voorzitter wil graag positiviteit uitstralen.  
“We hebben de neiging in Arnhem wat scep-
tisch te zijn. Dat is jammer, want we hebben 
zoveel moois en goeds. Laten we dat positief 
benadrukken”, besluit Lammert de Vries.  

De kersverse voorzitter van Hotel Overleg Regio Arnhem (HORA), Lammert de Vries, zoekt nadrukkelijk samenwerking met 
partners in de regio. De eigenaar van Landgoed Hotel Groot Warnsborn wil het overleg een nieuw leven inblazen en teken-
de in juli een samenwerkingsconvenant met het OKA.

Nieuwe voorzitter HORA 
zoekt samenwerking

I N T E R V I E W

Tekst en fotografie: Dick Leseman
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Onze kracht? Wij ‘ontzorgen’ onze 

opdrachtgevers met innovatieve en 

duurzame oplossingen, optimale 

communicatie toepassingen en een 

comfortabel en vooral ook veilig 

werk- en woonklimaat. Zo maken 

we samen de toekomst.

Unica Installatietechniek  Arnhem  T  (026) 32 02 351   www.unica.nl 

UNICA BOUWT MEE 
AAN GEZONDE
GEBOUWEN

Tekst: Francien van Zetten  |  Fotografie: Jacques Kok



R
on König wil als wethouder van 
economische zaken vooral bestaande 
Arnhemse bedrijven en ondernemers 
‘maximaal faciliteren’. In banenplan-

nen van de overheid ziet hij geen heil: “Groei 
van het bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties zorgt voor banen.” 
König volgde half juli Hans Giesing op, die zijn 
taak als wethouder neerlegde. De afgelopen 
periode verdiepte König zich in Arnhemse 
dossiers en maakte hij met zo veel mogelijk 
mensen kennis. “Met het OKA-bestuur heb 
ik ook kennis gemaakt. We hebben samen 
vastgesteld dat de economische ontwikkeling 
van de stad om een intensieve samenwerking 
tussen ondernemers, onderwijs en gemeente 
vraagt. Daar ga ik me in elk geval sterk op 
richten.”
Het teruglopende aantal banen in Arnhem, 
van 101.500 arbeidsplaatsen in 2010 naar 
95.815 banen in 2014, ziet de wethouder als 
een gevolg van de wereldwijde economische 
crisis van de afgelopen jaren. “Ik geloof in het 
leggen van slimme verbindingen. Ik kan bedrij-
ven helpen met het weghalen van blokkades. 
Als ondernemers tegen ingewikkelde regel-
geving aanlopen, kunnen ze bij me aankloppen.” 

Binnenstad
De nieuwe werkelijkheid is hard, constateert 
König als het over de binnenstad van Arnhem 
gaat. “De vitaliteit van binnensteden heeft 
vooral te maken met de levendigheid. Er zal 
minder winkeloppervlakte nodig zijn. Samen 
met het bedrijfsleven moeten we kijken wat er 
in Arnhem kan worden toegevoegd. Het is be-
langrijk dat de vastgoedeigenaren zich hebben 
verenigd en meepraten. Er zijn vernieuwende 
ondernemers nodig, zoals Walter Janssen van 
boekhandel Het Colofon in de Bakkerstraat.”
De wethouder heeft de indruk dat de samen-
werking met ondernemers in de binnenstad 
beter kan. “Dat lukt als je elkaar wat gunt.  
En met ondernemers die een verbinding met 
de stad hebben, de ambitie om te groeien en 
die verder kijken dan hun eigen zaak en de 
korte termijn.”

En het Gele Rijdersplein, om maar iets te 
noemen? “Als kind ging ik daar graag naartoe 
vanwege de fontein en de winkels. Nu is het al 
jaren een sneue toestand.” De vier betrokken 
wethouders, Ine van Burgsteden (openbare 
ruimte), Gerrie Elfrink (erfgoed), Alex Mink 
(ruimtelijke ordening) en König zelf werken  
aan een oplossing, meldt hij. “We moeten  
zo snel mogelijk de kant die we op willen 
scherp krijgen. Daar zijn we mee bezig.  
Het ligt ingewikkeld, vooral de financiering  
van een goede oplossing.”

Ondernemend
König studeerde politicologie en werkte daarna 
via adviesbureaus voor gemeenten, onderwijs-
instellingen en veiligheidsregio’s. 
Hij leidde onder meer de crisisoefeningen  
van de Regio Gelderland Midden. 

 

“Ik zit ondernemend in die publieke sector. 
Daarbij heb ik een soort ongeduld en wil 
ik graag nieuwe stappen vooruit zetten. 
Duurt dat te lang, dan stoort me dat.” 
Over de inzet van een politiek referendum, 
waar Arnhemse in 2007 (haven Rijnboog) en 
2013 (kunstencluster Rijnkade) ervaring mee 
opdeed, laat de D66-wethouder zich diploma-
tiek en toch duidelijk uit: “Ik geloof heel erg 
in het belang van het maatschappelijke en 
politieke debat. Maar een referendum over 
ingewikkelde onderwerpen, leidt tot versimpe-
ling. Dat risico heeft het politieke debat ook in 
zich. Daarbij gaat de nuance verloren, dat past 
niet bij mij. Een gemeentebestuur hoort een 
heldere richting te kiezen.” 

Ron König nieuwe D66-wethouder 
van economische zaken en onderwijs

‘Ondernemers helpen  
met weghalen blokkades’
Ron König (50) uit Velp volgde anderhalve maand geleden Hans Giesing op als wethouder economische zaken en  
onderwijs voor D66 in Arnhem. De crisis- en verandermanager zet graag zijn tanden in ingewikkelde kwesties.  
“Ik wil nieuwe stappen vooruit zetten. Als het te lang duurt, stoort me dat.”

I N T E R V I E W

Tekst: Francien van Zetten  |  Fotografie: Jacques Kok

CV Ron König
•  Ron König is op 14 oktober 1964 geboren en getogen in Doesburg. Hij woont met zijn vrouw  

in Velp en heeft vier dochters van 20, 19, 17 en 14 jaar
• 1997, Studie politicologie, afstudeerrichting bestuurskunde aan Universiteit van Amsterdam
•  1997-2007, organisatieadviseur bij bureau Twynstra Gudde in Amersfoort, laatste drie jaar als 

partner
• 2007-2010, als éénpitter werkzaam via adviesbureau Phelipe Management
• 2010-2014, D66-wethouder ruimtelijke ordening en onderwijs gemeente Rheden
•  2014-juli 2015, bestuurder jeugdzorginstelling Entrea en Stichting Kristallis, voortgezet speciaal 

onderwijs in Nijmegen 
• juli 2015, D66-wethouder economische zaken, onderwijs en diversiteit Arnhem
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Building 026:  

Nieuwe parel in de  
Arnhemse binnenstad

B E D R I J F S R E P O R T A G E

Tekst: Mathilde Lentjes  |  Fotografie: Jacques Kok
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“Huurders hebben het voor 
het zeggen bij Building 026”

W                     
e zijn er kennelijk klaar mee: 
werken op achteraf gelegen 
industrieterreinen waar met een 
beetje mazzel de bus één keer 

per uur komt en in de directe omgeving niets 
te beleven is. “Uit marktonderzoek blijkt dat er 
vraag is naar flexibele ruimten in stadscentra. 
Mensen willen werken in een dynamische 
omgeving met uiteenlopende voorzieningen”, 
vertelt Bregje Nagtzaam MSc. Als directeur  
Asset Development bij vastgoedadviseur  
Colliers International is Nagtzaam mede ver-
antwoordelijk voor het transformatieproces van 
het gebouw aan de kop van de Koningstraat. 
“Het gebouw heet Building 026 met als onder-
titel ‘Kingsize offices and stores’. 026 verwijst 
naar het netnummer van Arnhem en naar het 
nummer van het pand. Met Kingsize verwijzen 
we naar de Koningstraat.” 

Het Nieuwe Werken
Het Nieuwe Werken is het uitgangspunt van de 
hoogwaardige en vooral flexibele invulling van 
de kantoorruimten. “Hierdoor is het mogelijk 
dat zowel kleine als grote bedrijven, die deze 
opkomende trend van werken in de stad als 
voorwaarde stellen, zich kunnen vestigen in 
Building 026”. Mensen ervaren hun werkplek 
steeds meer als een verlengde van hun thuis-
haven, stelt Nagtzaam. “Parkeren van auto’s 
en fietsen kan in de parkeervoorzieningen 
onder het gebouw. Daarnaast hebben huur-
ders een riant uitzicht op de nieuwe groene 
daken en op een gedeelte van de Arnhemse 
binnenstad. En natuurlijk zitten de nieuwe 
huurders straks op steenworp afstand van het 
bruisende hart van Arnhem, het stadhuis en 
het Paleis van Justitie. Dat vind je nergens.”

Ambitie
Arnhem heeft het project inclusief het aan-
stekelijke enthousiasme van Nagtzaam c.s. 
massaal omarmd. Burgemeester Herman 
Kaiser benoemde de transformatie zelfs in zijn 
nieuwjaarstoespraak. De Rotterdamse hou-
ding ‘niet kletsen, maar poetsen’ valt goed. 
“Vanuit Colliers International hebben we de 
ambitie om Building 026 uit te laten groeien 
tot het beste gebouw in de Arnhemse binnen-
stad. Die ambitie wordt gedeeld. Arnhem heeft 
het besef dat het gebouw een boost geeft aan 
de aantrekkelijkheid van de binnenstad.”

Verbinding
Nagtzaam roemt de manier van samenwerken 
met diverse partijen. “We zijn van begin af aan 
met open armen ontvangen, dat werkt heel 
prettig en versnelt de processen. We zoeken 
voortdurend naar verbinding met Arnhem-
se bedrijven en organisaties, wij geloven in 
kruisbestuiving. Van Wijnen uit Arnhem is de 
hoofdaannemer en we werken met Arnhemse 
makelaars. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld 
leerlingen van de mediaopleiding van het ROC 
betrokken bij onze media-uitingen en waren 
we sponsor van de Bridge-to-Bridge loop.”

Building 026 heeft de lengte van een gemid-
deld slagschip en beslaat 13000 vierkante 
meter. Een rondleiding leert dat van de voor-
heen donkere en ietwat muffige inrichting niets 
meer over is. Nagtzaam: “We hebben oude 
splitlevelvloeren van de bibliotheek verwijderd 
waarvoor grote vrij indeelbare vloeren zijn 
teruggekomen. We hebben ook een grote vide 
gemaakt waardoor daglicht tot diep in het ge-
bouw komt. Dit bevordert tevens de interactie 
zonder dat je ervoor een lift in hoeft of trappen 
moet beklimmen.” Huurders hebben het voor 
het zeggen bij Building 026. “We pretenderen 
niet alleen flexibel te zijn, we zijn het ook. 
Wenst een potentiële huurder een bouwtechni-
sche aanpassing, dan realiseren wij dat.”

Kunststuk
Een opvallend detail van het gebouw is nu al 
aan de buitenkant te zien. “In de glasplaten 
wordt een verticale ribbel aangebracht als 
ornament; een technisch kunststukje dat in 
Nederland nog niet eerder is vertoond. Van 
buitenaf ziet het er uit als bol glas en van 
binnenuit kun je er gewoon doorheen kijken.”
Zoals geschreven is Building 026 in de herfst 
klaar. Nagtzaam heeft over belangstelling niet 
te klagen. “Een aantal ruimten is al verhuurd. 
Een lokale horecaondernemer gaat bijvoor-
beeld een nieuw concept starten. Hoe dat 
er precies uit gaat zien, houden we nog even 
geheim. We nodigen geïnteresseerde partijen 
van harte uit om contact met ons op te nemen 
en de mogelijkheden te bespreken.”  

Informatie en contactgegevens: 

www.building026.nl 

In de herfst is het klaar: de in 2014 gestarte transformatie van het oude bibliotheek-gebouw naar Building 026:  
een multifunctioneel gebouw voor winkels, horeca- en kantoorruimtes. 

Nieuwe parel in de  
Arnhemse binnenstad

“Mensen ervaren hun 
werkplek steeds meer 
als een verlengde van 

hun thuishaven”

Tekst: Mathilde Lentjes  |  Fotografie: Jacques Kok
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Arnhem krijgt een spraakmakend nieuw kantoor- en winkelpand in de binnenstad: Building 026.  
Het komt naast het stadhuis, op de kop van de Koningstraat. De locatie is bij Arnhemmers beter bekend als de 

plek van de voormalige bibliotheek. In de bouwkeet van het in aanbouw zijnde pand, vindt het tafelgesprek plaats 
met als toepasselijk thema Arnhem transformeert! Acht partijen die direct met transformatie in Arnhem te  

maken hebben, zitten aan tafel. Ze stellen zich voor en gaan daarna in debat.

Arnhem 
transformeert!

R O N D E T A F E L G E S P R E K

Tekst: Paul de Jager  |  Fotografie: Jacques Kok
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Michelle van Amerongen

H
enk van Straten is architect bij 
Strategie Architecten, gevestigd in 
Oosterbeek. Zij hebben verschillende 
transformatieprojecten op hun naam 

staan. In 2014 won het bureau de tweede 
prijs Award duurzame architectuur. Henk van 
Straten constateert dat transformatie niet 
nieuw is, maar dat de bouw en architectuur 
zelf de laatste jaren een hele transformatie 
hebben doorgemaakt: “Er wordt veel meer 
op bijvoorbeeld kosten, duurzaamheid en 
bouweisen gestuurd. Bouwen is ingewikkelder 
dan het ooit was. Om daar creatief mee om 
te gaan, werken we in teamverband en is de 
nieuw- of verbouw altijd het resultaat van een 
gezamenlijke inspanning van alle partijen.”

Michelle van Amerongen is beleidsmedewer-
ker economie en een van de coördinatoren 
van het Transformatieteam Gemeente Arnhem. 
Dat team bestaat ruim twee jaar en is opge-
richt met als doel om eigenaren en initiatief-
nemers bij de voorgenomen transformatie van 
vastgoed te begeleiden. Michelle van Ameron-
gen: “Dat houdt concreet in dat we proberen 
zo snel mogelijk intern duidelijk te krijgen of 
een idee haalbaar is. Komt het de gemeente 
door, is er voldoende draagvlak om het plan 
door te zetten? Als die helderheid er is en 
positief uitvalt, begeleiden we bij alle procedu-
res. Als een plan goed is, dan moet het door. 
Gaan procedures niet snel genoeg, dan 
trekken we collega’s aan hun jasje. Soms gaat 
het dan om kleine details: zo moesten we snel 
nieuwe huisadressen hebben voor het pand 
Marketside aan de Broerenstraat (voorheen 
bekend als de Grote Broer), anders kon er pas 
na drie maanden verhuurd worden.” 

Harry Corbeek is belastingadviseur bij BDO 
Accountants & Adviseurs. Hij is al 25 jaar 
werkzaam in Arnhem en kreeg veel met trans-
formaties te maken. Tot zijn klanten rekent hij 
vastgoedfondsen, beleggers, hotelbedrijven, 
ontwikkelaars en initiatiefnemers voor studen-
tenunits. Harry Corbeek: “Als belastingadvi-
seur zorg ik ervoor dat er zo weinig mogelijk 
belasting weg lekt. Het kan voor de BTW en de 
overdrachtsbelasting uit maken of een gebouw 
getransformeerd wordt of dat er een totaal 
nieuw gebouw wordt neergezet. Verder word 
ik ook bij het voortraject en natraject 
van investeringen betrokken. Dat gaat om 
de beslissing om wel of niet te investeren, 
de financiële kant.” 

Geert-Jan Berning is districtsmanager SNS 
Bank Arnhem en Nijmegen. In zijn functie 
heeft hij te maken met zowel particuliere als 
zakelijke plannen. Geert-Jan Berning: “Ik vind 
het belangrijk dat we een vitale binnenstad 
hebben. Het valt me op dat het tempo in 
Nijmegen hoog ligt. Hoe kan Arnhem zijn ont-
wikkeltempo versnellen? Dat is een vraag die 
me bezighoudt. We willen als bank daar graag 
toe bijdragen.” 

Bregje Nagtzaam is directeur vastgoedontwik-
keling bij Colliers International dat tekent voor 
de transformatie van de voormalige stads-
bibliotheek tot Building 026. Bregje Nagtzaam: 
“We zijn als gedelegeerde ontwikkelaar van 
A tot Z zowel commercieel, technisch als finan-
cieel eindverantwoordelijk voor het transforma-
tieproject. We maken er iets moois van op de 
Rotterdamse manier. We hebben daar in het 
westen veel ervaring mee opgedaan. Alleen de 
architect voor dit project hebben we meegeno-
men. De rest van het werk is lokaal ingevuld 
met aannemers, ingenieurs en adviseurs. 
We laten hopelijk een gebouw achter met een 
eigen naamsbekendheid in de stad; een ge-
bouw waar Arnhemmers trots op kunnen zijn.” 

Jessica Jetten is advocaat bij Noppen De Vries 
Goemans Advocaten. Ze heeft veel relaties 
die bij transformaties betrokken zijn. Jessica 
Jetten: “Ik heb als speerpunt vastgoed- / 
huurrecht. Ons kantoor richt zich onder andere 
ook op MKB-advisering. We zijn gebaat bij een 
bruisende stad, maar ik zie helaas veel leeg-
stand. Daar moet een oplossing voor komen. 
We denken daar juridisch over mee. Ook zijn 
we een gesprekspartner voor onze relaties 
en denken we mee over de haalbaarheid van 
plannen en het oplossen van problemen.”

Mark Tesselhoff is makelaar bij Strijbosch 
Thunnissen Bedrijfsmakelaars. Hij is veel 
gevraagd bij vastgoedtransacties. Mark 
Tesselhoff: “Ik zie veel gebouwen lang leeg 
staan, dat is echt een probleem. Je kunt als 
makelaar natuurlijk blijven wachten op die ene 
nieuwe kantoorgebruiker. Maar die heeft keuze 
uit veel gebouwen, die vaak ook nog eens   >> 

Harry Corbeek: 
“Als belastingadviseur 
zorg ik ervoor dat er zo 

weinig mogelijk belasting 
weg lekt.

Harry Corbeek

Tekst: Paul de Jager  |  Fotografie: Jacques Kok
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Bregje Nagtzaam

Geert-Jan Berning

Mark Tesselhoff

aanzienlijk beter zijn. En je kunt wachten op 
investeringen van de eigenaar. Het alternatief 
is dat wij als makelaars zelf creatief op zoek 
gaan naar een nieuwe invulling van een leeg-
staand bedrijfspand. Dat lukt ons in sommige 
gevallen.”

Wouter Zuidam is vestigingsdirecteur bij 
Van Wijnen Arnhem B.V. dat de upgrading 
van Building 026 uitvoert. Naast de directe 
bouwactiviteiten is Van Wijnen ook ontwikke-
laar. De meerwaarde die door deze combinatie 
van activiteiten ontstaat, wordt vertaald in 
haalbare en soms spraakmakende projecten. 
Wouter Zuidam: “Het leidt tot mooie initia-
tieven zoals de Twentse Schouwburg en het 
Willem Wilminkplein in Enschede, en ook de 
Achmea Campus in Apeldoorn en de studen-
ten-campus in Diemen. Allen transformatiepro-
jecten. Transformeren is creatief zijn met een 
focus. Vanuit een doel begin je te werken en je 
zoekt er partners bij om dat doel te realise-
ren. Samenwerking is hierbij heel belangrijk. 
Plannen vragen vaak lef. Door processen op 
een andere manier dan gebruikelijk te bena-
deren ontstaat creativiteit. Juist die creativiteit 
leidt tot succes! Niet wachten maar samen 
aanpakken”! 

De discussie krijgt meteen vaart als Jessica 
Jetten het woord neemt. Ze heeft zich terdege 
voorbereid en houdt een doortimmerd betoog. 
Zij stelt eerst de vraag; transformeert 
Arnhem? De stad zou zich volgens haar pas 
echt transformeren als een universiteit zich 
zou vestigen in bijvoorbeeld het huidige ING-
gebouw. Dan zou Arnhem naast een HBO-stad 
tevens een universiteitsstad worden. In die zin 
transformeert Arnhem niet. Ook de vastgoed-
markt transformeert niet. Er zijn leegstaande 
woningen, winkels, kantoren en bedrijfshallen. 
Het pijnpunt qua leegstand zit voornamelijk 
in de kantoorpanden en de winkels. Jessica 
Jetten: “De leegstaande kantoren worden 
weliswaar opgeknapt, maar het blijven ook na 
de zogenaamde transformatie voornamelijk 

kantoren. De transformatie zorgt daarmee 
voor een verschuiving in plaats van een 
oplossing. Leegstand van een kantoorpand 
wordt opgelost met als resultaat een ander 
leegstaand kantoorpand in Arnhem. Het is pas 
een oplossing van de leegstandsproblematiek 
als we huurders van buiten de stad weten te 
trekken.” 

Mark Tesselhoff is goed gedocumenteerd 
en relativeert aan de hand van cijfermateriaal 
dat Strijbosch Thunnissen Research opstelde: 
“Juist door de transformaties is het aanbod 
aan kantoorruimte redelijk stabiel gebleven de 
afgelopen jaren. Vanaf 2013 is bijna 100.000 
m² getransformeerd. Zonder transformatie 
was ons aanbod aanzienlijk groter geweest en 
hadden we veel groter leegstandsprobleem 
gehad in Arnhem.” Hij tekent erbij aan dat 
gebruikers vroeger naar een grotere kantoor-
ruimte gingen; tegenwoordig hebben ze minder 
vierkante meters nodig. Dat komt door het 
nieuwe werken: efficiëntie op de werkplek, 
meer vanuit huis. Die ontwikkeling maakt het 
leegstandsprobleem hardnekkiger. Overigens 
deelt Mark Tesselhoff de mening van Jessi-
ca Jetten dat de transformatie naar wonen 
goed is voor de binnenstad en horeca, en dat 
daar ook een positieve wisselwerking met de 
arbeidsmarkt uit voort komt.
Harry Corbeek onderschrijft dat de leegstand-
sproblematiek groeit onder invloed van het 
nieuwe werken. Medewerkers hebben domweg 
minder vierkante meters kantoorruimte nodig. 

Hij vindt dat de gemeente goed meewerkt bij 
transformaties, maar af en toe te toegevend 
is. Zo kregen op IJsseloord 2 bedrijven de 
ruimte die daar niet bedoeld waren. Dit terwijl 
er elders plek genoeg is. “Dat is maar één 
voorbeeld. Tien jaar geleden vonden we dat 
we te weinig hotelkamers hadden in Arnhem. 
Er zijn er heel veel bij gekomen en er zitten er 
nog in de pen. En dat terwijl bijvoorbeeld het 
Gelredome minder evenementen binnenhaalt. 
Komt er niet te veel horeca- en hotelfunctie? 
Ik vraag me af of er een masterplan is, of er 
iemand kijkt naar wat de consumptie is op het 
gebied van hotels, horeca et cetera.” Dat mas-
terplan is wat hem betreft met name bedoeld 
om goede initiatieven niet te laten leiden tot 
problemen elders als dat niet nodig is. Zo zou 

Mark Tesselhoff: 
“Ik zie veel gebouwen 
lang leeg staan, dat is 
echt een probleem”

Wouter Zuidam: “De meerwaarde die door combinatie van 
activiteiten ontstaat, wordt vertaald in haalbare en soms 
spraakmakende projecten. Dit leidt tot mooie initiatieven 
zoals de Twentse Schouwburg en het Willem Wilminkplein 

in Enschede, en ook de Achmea Campus in Apeldoorn 
en de studenten-campus in Diemen”

R O N D E T A F E L G E S P R E K

Tekst: Naam van de Schrijver  |  Fotografie: Naam van de Fotograaf

20 Arenacum



Wouter Zuidam

Jessica Jetten

Henk van Straten

je het centrum van Arnhem wellicht kleiner 
moeten maken. Dan wordt het leegstands-
probleem van winkels niet steeds verplaatst 
omdat het aanbod van winkelruimte alsmaar 
gelijk blijft.

Het gesprek verplaatst zich snel naar het 
nadenken over oplossingen. Ook hier heeft 
Jessica Jetten over nagedacht. Ze ziet veel 
in de transformatie van leegstaande kantoor-
panden naar woningen. De woningmarkt trekt 
aan. De Grote Broer is daar een voorbeeld 
van. Er zijn beperkingen. Het pand moet 
particulier verhuurbaar zijn; met een pand op 
een industrieterrein kom je niet ver. Dan zijn er 
nog bestemmingsplannen en andere bouwkun-
dige wetgeving. Het pand moet bouwkundig 
geschikt zijn voor de transformatie naar wonin-
gen. Sloop en nieuwbouw is te duur. Jessica 
Jetten: “De gemeente moet een grotere rol 
spelen door ontwikkelaars en investeerders 
te verleiden om leegstaande kantoren te ver-

anderen in woonruimte. Om snelle afwikkeling 
van aanvragen mogelijk te maken kan een 
extra loket nodig zijn. Actief meedenken van 
de gemeente in het transformatieproces is 
van groot belang.” 

Michelle van Amerongen geeft aan dat dat 
transformatieloket er al is: “Ons team zorgt 
voor versnelling en versoepeling bij het 
afgeven van vergunningen. Daarbij moeten 
we ons natuurlijk wel aan de regels houden. 
Als leegstaande kantoren getransformeerd 
worden tot nieuwe eigentijdse kantoorruimtes 
dan heb ik daar geen moeite mee. Dat trekt 
huurders. Toch zijn er ook gebouwen, zoals 
Marketside (de Grote Broer), Velperbuitensin-
gel en de voormalige Rijkswaterstaat-toren in 
Presikhaaf, waar door transformatie kantoor-
ruimte wel degelijk wordt omgezet naar een 
andere functie.” Ze vindt dat de gemeente 
moet helpen maar niet moet betuttelen. 
Laat de ondernemers vooral ondernemen. 
Geert-Jan Berning sluit aan bij de eerder ge-
maakte opmerking over een masterplan voor 
de stad: “Ik denk dat Arnhem opnieuw op zoek 
moet naar zijn identiteit. Dat dat het probleem 
is. Als je van buiten naar Arnhem kijkt zag je 

heel veel beweging het afgelopen jaar. Passen 
de individuele zaken in het grote geheel? Waar 
staat Arnhem voor? Arnhem heeft prachtig 
groen en een mooie rivier. Er zijn evenementen 
en musea. Verbindt dat en betrek het bij de 
citymarketing.” 
Wouter Zuidam reageert: “Als stad moet je 
diep nadenken over je identiteit. Een goede 
promotie zou een impuls kunnen geven. 
Maar het kan ook andersom, dat je een enorm 
icoon bouwt, wat een impuls geeft aan je stad. 
Maar dan moet dat icoon kloppen met wat er 
al is. Het moet bij de stad passen.” 

Bregje Nagtzaam bekijkt als niet-Arnhemmer de 
ontwikkelingen als buitenstaander. Ze ervoer 
dat ze met de plannen voor Building 026 warm 
en enthousiast welkom werd geheten door de 
Arnhemmers. “Maar vervolgens werd er veel 
gepraat en gepraat en gepraat. Veel goede 
ideeën, maar er was niemand die zei: we gaan 
het ook doen. Dat waren wij. Die actiebereid-
heid is wel nodig om uit de crisis te komen.” 
Als er knopen zijn doorgehakt gaat het volgens 
haar vervolgens om ketendenken; samenwer-
ken met creatieve mensen die beslist aanwezig 
zijn in Arnhem. Dan worden wilde plannen 
haalbaar. Op die manier zijn bijvoorbeeld ook de 
gebolde ruiten bovenin Building 026 tot stand 
gekomen; een onmogelijk lijkend technisch 
hoogstandje dat door integraal samenwerken 
is gerealiseerd.
Henk van Straten voelt zich aangesproken als 
de woorden daadkracht en creativiteit vallen. 
Hij verbaast zich er over dat iedereen ziet dat 
de Rijnkade-zuidzijde schreeuwt om ontwikke-
ling maar dat niemand iets doet. Ook Arnhems 
Buiten, vraagt om het benutten van de bijzonde-
re eigenschappen die het terrein in zich heeft. 
Hij denkt dat de genoemde gebieden concurre-
rend voor het centrum kunnen worden. 
Mits de eigenaren en de gemeente meewer-
ken. Henk van Straten: “We hebben diverse 
interessante stedenbouwkundige vraagstukken. 
Transformaties passen daarin. Wie moeten 
we bellen om ermee aan de slag te gaan? 
Daar ligt de kiem van de creativiteit.”  

 Geert-Jan Berning: “Ik denk 
dat Arnhem opnieuw op zoek 

moet naar zijn identiteit.

Michelle van Amerongen: 
“Ons team zorgt voor 

versnelling en versoepeling 
bij het afgeven van 

vergunningen. Daarbij moeten 
we ons natuurlijk wel aan 

de regels houden”

Jessica Jetten: “De gemeente moet een grotere 
rol spelen door ontwikkelaars en investeerders te verleiden 

om leegstaande kantoren te veranderen in woonruimte.

Tekst: Naam van de Schrijver  |  Fotografie: Naam van de Fotograaf
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D
e architectenbureaus hebben het 
bijzonder moeilijk gehad in de afge-
lopen jaren. Een groot substantieel 
deel van de bureaus bestaat niet 

meer. Vreemd genoeg verdubbelde volgens 
Henk van Straten het aantal bureaus, maar  
de totale omzet in de branche ging met vijftig 
procent achteruit. Waarschijnlijk zijn veel 
ontslagen architecten voor zichzelf begonnen. 
“Ook wij hebben een zware periode gehad, 
maar we zijn blij dat we het hebben overleefd”, 
vertelt Henk van Straten. “Al het vet moest 
er af. Ondanks dat het bureau is afgeslankt, 
heeft Strategie Architecten hun knowhow, 
specifieke kennis en hun slagkracht weten te 
behouden.” “Ik denk dat we het overleefd heb-
ben door onze servicegerichte instelling. We 
zijn dienstbaar naar de klant. Bij ons krijg je 
geen ontwerp, maar een gebouw”, benadrukt 
Henk van Straten. “Omdat we nauw samen-
werken met de klant, de aannemer en eventu-
eel andere betrokken partijen kunnen we snel 
schakelen bij problemen.” Dat de projecten 
dan beter, sneller en goedkoper opgeleverd 
kunnen worden, spreekt voor zich. “We kunnen 
allemaal heel goed zelfstandig werken, maar 

we kunnen ook allemaal goed samenwerken. 
We vinden teamwork ook gewoon leuk.”

Architect is regisseur
Niet alleen met servicegerichte dienstverlening 
en samenwerking onderscheidt Strategie Archi-
tecten zich. Het bureau heeft zich gespeciali-
seerd in BIM. BIM staat voor Bouw Informatie 
Model en is een werkmethodiek waarbij de 
diverse disciplines in de bouwsector in een 
driedimensionaal bouwmodel samenwerken. 
Met name in grote projecten komt BIM goed 
van pas. “Er zijn meer bureaus die met BIM 
werken, maar wij werken al heel lang hier-
mee. Het is een specialisme”, zegt Henk van 
Straten trots. “Tien jaar geleden werkte vrijwel 
geen architect met BIM.” Strategie Architecten 
promoot ook in Duitsland de methodiek en is 
zelfs partner in DeuBIM, een kennisplatform 
voor BIM. “Het houdt niet op met een plaatje. 
Technisch en financieel moet het ook klop-
pen”, legt Henk van Straten uit. “Met BIM ben 
je nog meer regisseur van het proces. Nu zijn 
we betrokken bij de totale uitwerking en probe-
ren samen met de klant goede gebouwen te 
maken. Mooi, functioneel, duurzaam en binnen 

het budget.” Herbestemmen of transformeren 
van gebouwen is een substantieel onderdeel 
van de werkzaamheden van Strategie Archi-
tecten. 
“We maken veelvuldig gebruik van BIM om 
het bestaande vastgoed in beeld te brengen 
en de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkhe-
den nauwkeurig in te passen”, verduidelijkt 
Henk van Straten. “Je kunt daarbij de risico’s 
en kosten in de hand te houden. Door de 
intensieve samenwerking met alle adviseurs 
en aannemers wordt de rol van architect nog 
meer die van een echte teamplayer.” Strategie 
Architecten is actief in de sport- en leisure 
branche. Juist in die sector maken ze hun 
regierol waar. Maar ze ontwerpen onder meer 
ook bedrijfspanden, opleidingscentra, winkel-
centra en woningen. Met het ontwerp voor 
een biologisch-dynamische boerderij wonnen 
ze een award voor Duurzame Architectuur 
2014. 

Strategie Architecten BNA

Cornelis Koningstraat 3a

6862 CK Oosterbeek

Telefoon 026 - 333 75 55

www.strategie-arch.nl

Henk van Straten en Ron van der Giessen richten in 1993 het bureau Strategie Architecten op. De beide architecten  
werken dus al meer dan twintig jaar samen en overleefden de crisis. Strategie Architecten bestaat in het totaal uit vijf  
medewerkers en is gevestigd in het centrum van Oosterbeek. Maak kennis met het architectenbureau.

Strategie Architecten 
heeft plezier in samenwerken

“We hebben de crisis overleefd door onze 
servicegerichte dienstverlening”

Tekst: Naam van de Schrijver  |  Fotografie: Naam van de Fotograaf

B E D R I J F S R E P O R T A G E

Tekst en fotografie: Dick Leseman Tekst: Mathilde Lentjes  |  Fotografie: Marc Pluim
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“
SAB is een breed georiënteerd, onafhan-
kelijk adviesbureau op het gebied van de 
ruimtelijke ordening. We richten ons op 
zowel gebieds- en vastgoedontwikkeling 

als op de bestaande bebouwde omgeving. We 
werken vanuit twee kantoren: in Arnhem en in 
Amsterdam. Onze opdrachtgevers zijn gemeen-
ten, provincies, Rijkswaterstaat, projectontwik-
kelaars, woningbouwverenigingen, architecten, 
andere adviesbureaus, bedrijven en particu-
lieren”, vertelt mr. Edwin Harleman, senior 
jurist/directeur. “We hebben alle disciplines 
in huis: planologen, stedenbouwkundigen, 
landschapsarchitecten, juristen, tekenaars, 
ecologen en milieudeskundigen.”

Transformatie
Edwin Harleman c.s. geloven in de kracht van 
transformatie. “De tijd waarin er veel ruimte 
en geld was voor de bouw van nieuwbouw-
wijken en nieuwe bedrijventerreinen is mede 
door gewijzigd rijksbeleid als gevolg van de 
economische crisis grotendeels voorbij. 
De stijgende leegstand van vastgoed is een 
ruimtelijk probleem dat vraagt om innovatieve 
oplossingen. Die bieden wij.”
In Arnhem is SAB betrokken bij twee transfor-
matieprojecten. “Aan het Leeuwensteinplein – 
dat is pal achter het ING-kantoor aan de 
Velperweg – staat een voormalig schoolge-
bouw. Op initiatief van een particulier zal het 
gebouw twee nieuwe bestemmingen krijgen: 

een theater/theaterschool en een aantal 
woningen. Wij begeleiden en adviseren de 
eigenaar bij de planvormingfase.” 
‘Velperboest’ – een gebiedsontwikkeling met 
elementen van transformatie – is een ander 
project waarin SAB adviseert. “De groeien-
de kantoorleegstand aan de Velperweg was 
aanleiding om met de campagne te starten. 
Samen met bewoners, collega-adviesbureaus 
en organisaties met kantoren aan de Velper-
weg hebben we de knelpunten en mogelijk-
heden geïnventariseerd en uitgewerkt in een 
transformatievoorstel: “Velperweg, full of life”. 
Het voormalige AKZO hoofdkantoor is het 
eerste transformatieproject: van hoofdkantoor 
van de chemiereus naar meer dan zestig 
appartementen en kantoren. ‘Velperboest’ is 
een project dat nog jaren in beslag zal nemen, 
maar het begin is er.”

Van Godshuis naar appartementen
Een zeer geslaagd voorbeeld van transforma-
tie vindt Edwin Harleman de omvorming van de 
Onze Lieve Vrouwekerk aan de van Slichten-
horststraat in Sint Marten tot 32 appartemen-
ten. De Rooms Katholieke kerk stemde toe, 
maar had een behoorlijke lijst met eisen. 
Zo moesten de eeuwenoude tegels worden 
hergebruikt. “Het was een behoorlijke klus, 
maar met behoud van karakter heeft de 
kerk een nieuwe bestemming gekregen. 
Tot tevredenheid van alle betrokken partijen.”

Transformatiescan
Samen met K3 architectuur heeft SAB een 
transformatiescan voor vastgoedeigenaren 
ontworpen. “Er zijn veel goede en haalbare 
plannen voor het succesvol herbestemmen 
van vastgoed, maar wij zien ook dat deze 
plannen vaak stagneren omdat ze niet aanslui-
ten bij de regels van gemeenten, die veelal 
op nieuwbouw zijn gericht. 

Als inhoudelijk adviseur helpen wij vastgoedei-
genaren om hun doelen te kunnen verwezen-
lijken. Met de transformatiescan onderzoeken 
we voor welke functies een pand geschikt is 
in bouwkundig, planologisch, beleidsmatig en 
milieukundig opzicht. Daarnaast onderzoeken 
we i.s.m. een makelaar aan welke functies 
daadwerkelijk behoefte is op een specifieke 
plaats. Met de uitslag van de scan overtuigen 
we de gemeente van de haalbaarheid van een 
project, op basis van hun eigen regels 
en beleid. De scan is een groot succes, niet 
zo verwonderlijk want geen enkele vastgoed-
eigenaar is gelukkig met leegstand van een 
pand.” 

AB, adviseurs in ruimtelijke ordening 

Frombergdwarsstraat 54

6814 DZ Arnhem

Telefoon 026 - 357 69 11

www.sab.nl

Informatie transformatiescan:

www.transformatie-scan.nl

SAB: adviseurs 
over ruimtelijke 
ordening
Het Arnhemse bureau SAB, al 52 jaar gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, 
is betrokken bij een tweetal transformaties in de stad: ‘Velperboest’ en de 
herbestemming van een voormalige school aan het Leeuwensteinplein.  
Daarnaast heeft SAB veel ervaring met transformatieprojecten in Utrecht.

Tekst: Naam van de Schrijver  |  Fotografie: Naam van de Fotograaf
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Tekst: Mathilde Lentjes  |  Fotografie: Marc Pluim
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Vangoud Advocaten:  

Gedreven 
specialisten in 
vastgoed & overheid

B E D R I J F S R E P O R T A G E

Tekst: Mathilde Lentjes  |  Fotografie: Jacques Kok
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“In alles houden wij vast 
aan onze specialisaties 
vastgoed & overheid”

D
e keuze voor een niche binnen de 
advocatuur bleek een gouden greep. 
“Anders dan de full-service advoca-
tenkantoren die alle rechtsgebieden 

vertegenwoordigen, zijn wij gespecialiseerd  
in de praktijkgebieden vastgoed & overheid.  
In alles houden wij uitsluitend vast aan onze 
specialisaties, we focussen ons op datgene 
waar we goed in zijn”, vertellen advocaten 
Martine Stokdijk en Claes van Deutekom. 

“Door vroegtijdig juridisch 
advies in te winnen, kun je 
een hoop ellende voorkomen”

Het voordeel van een relatief kleine gespeciali-
seerde kantooromgeving boven de ‘traditionele 
advocatuur’ vinden zij de persoonlijke benade-

ring en flexibiliteit die zij hun cliënten kunnen 
bieden en het gemak en de snelheid waarmee 
zij op (markt)ontwikkelingen kunnen inspelen. 

Vangoud Advocaten is een van oorsprong 
Arnhems bedrijf maar werkt landelijk. 
De jonge, gretige advocaten - met in hun mid-
den ook een 68-jarige nestor - vertegenwoor-
digen en adviseren onder meer overheden, 
beleggers, woningcorporaties, bouwbedrijven 
en particulieren. “We behandelen dossiers 
die met de aankoop, de ontwikkeling, het 
beheer en de exploitatie van vastgoed verband 
houden. Allemaal zaken met procedurele en 
juridische valkuilen. Voorkomen is nog altijd 
beter dan genezen: we raden onze opdracht-
gevers dan ook altijd aan om vroegtijdig 
advies in te winnen. Door ons aan de voorkant 
mee te laten kijken, is een hoop ellende te 
voorkomen. En als er uiteindelijk toch ellende 
ontstaat, lossen wij het vol overgave op.”

Een van de trends binnen vastgoed is de 
zogenaamde transformatie: bestaande - vaak 
leegstaande, verliesgevende - gebouwen die in 
onbruik zijn geraakt, krijgen een nieuwe func-
tie. Daarbij gaat het niet alleen om leegstaan-
de kantoren, maar ook om bijvoorbeeld kerken 
en scholen. In Arnhem staat dit hoog op de 
politieke agenda, tot genoegen van Vangoud 
Advocaten. “Het succes of het mislukken van 
een transformatie staat of valt bij de houding 
van de gemeente. Arnhem loopt wat dat 
betreft voorop en wordt landelijk gezien als 
voorbeeld.” 

“We hebben veel ervaring in 
transformatieprojecten”

Bij functieveranderingen van gebouwen 
zijn veel verschillende partijen betrokken, 
dat maakt het juridisch gezien complex. 
“Wij hebben veel ervaring in transformatie-
projecten, we staan uiteenlopende partijen 
bij in verschillende fases. De oplossing van 
gebruiksverandering ligt vaak in het bestem-
mingsplan, een onderdeel van het omgevings-
recht. Elk stadium kent vervolgens zijn eigen 
complexe toepassing van wetten en regels. 
Dat begint al bij de planvorming met het wijzi-
gen van de bestemming, waarbij overigens ook 
de (lokale) politiek een factor is. Daarnaast 
heb je te maken met bouwcontracten, huur-
contracten en projectontwikkeling. Al dat soort 
zaken vallen onder de verschillende rechtsge-
bieden waar wij in zijn gespecialiseerd.” 

Vangoud Advocaten

Apeldoornseweg 43

6814 BH Arnhem

Telefoon 026 – 443 50 20

www.vangoud.nl

Vier jaar geleden: de crisis was in volle gang, de toekomst voor veel bedrijven onzeker. De penibele economische situatie 
vormde voor drie jonge advocaten geen belemmering om een eigen kantoor te beginnen: Vangoud Advocaten voor  
vastgoed & overheid. De keuze pakte goed uit: in slechts vier jaar tijd groeide het kantoor van drie naar acht advocaten  
en een juridisch medewerker.

Praktijkgebieden 
Vangoud Advocaten:
• Huurrecht

• Omgevingsrecht

• Bouw- en aanbestedingsrecht

• Agrarisch recht

• Onteigeningsrecht

• Overheidsaansprakelijkheidsrecht

• Projectontwikkeling

Joris van Wijk, mede-eigenaar van  
De Klein Enk aan de Velperweg
“De Kleine Enk - een rijksmonument - 
was een onderdeel van het oude AKZO 
hoofdgebouw, de afdeling PZ en een 
theaterzaal waren er gehuisvest. 
Wij hebben het gekocht en herontwikkeld 
tot een kinderopvanglocatie en kantoren. 
Toen wij het kochten, was het bestem-
mingsloos. Dat was een uitzonderingspo-
sitie in Arnhem die AKZO had verkregen. 
Het moest een nieuwe bestemming 
krijgen. Via een bevriende notaris wer-
den wij gewezen op Vangoud Advocaten. 
Zij hebben ons geholpen met het verkrij-
gen van de vergunningen en de wijziging 
van de bestemming. In de laatste fase 
kwamen er via omwonenden bezwaren. 
Vangoud Advocaten heeft samen met 
de gemeente Arnhem alle bezwaren 
onderzocht, uiteindelijk zijn ze ongegrond 
verklaard. Toen we net klaar waren met 
de herontwikkeling, ging de aannemer 
failliet. Vangoud Advocaten heeft ons 
geholpen met de gang naar de curator. 
De samenwerking is ons goed bevallen. 
De medewerkers van Vangoud zijn rela-
tief jong, maar hebben allemaal al veel 
ervaring opgedaan. Van die expertise 
willen wij ook bij toekomstige projecten 
graag gebruikmaken.”

Ruben Twijnstra, Koen Hensel en 
Theo van der Meer zijn de eigenaren 
van Rudius Vastgoed
“Sinds vorig jaar zijn wij de eigenaren 
van het voormalige SNS kantoorpand 
aan de Utrechtsestraat. Het wordt ge-
transformeerd tot een complex met 39 
appartementen inclusief een dakterras. 
Om zo een transformatie tot stand te 
brengen, zijn eindeloos veel vergunnin-
gen nodig. De regels zijn versoepeld, 
maar het heeft nog best wat voeten in 
de aarde. We zijn daarbij professioneel 
ondersteund door Vangoud Advocaten. 
Ook bij de aankoop hebben zij ons 
bijgestaan. Zij kennen de juridische 
constructies en mogelijkheden waardoor 
bepaalde processen versnellen. 
De samenwerking met Vangoud Advo-
caten is heel dynamisch en persoonlijk. 
Ze zijn bereid om qua creativiteit en tijd 
te investeren in hun klanten. Vangoud 
Advocaten is een relatief nieuwe speler 
op de markt, maar ze werken out of the 
box en dat werpt zijn vruchten af. De drie 
grondleggers van het bedrijf hebben een 
goede keuze gemaakt door voor zichzelf 
te beginnen. Het zijn ondernemers pur 
sang. Of we bij een volgend project weer 
met hen in zee gaan? Absoluut, zonder 
enige twijfel.”

Gedreven 
specialisten in 
vastgoed & overheid

Tekst: Mathilde Lentjes  |  Fotografie: Jacques Kok
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M
et een opleiding, cursus of training 
van HAN Deeltijdstudies Economie 
& Management ontvangt uw werk-
nemer niet alleen een hoogwaardig 

diploma of certificaat van een gerenommeerd 
kennisinstituut. De HAN geeft u en uw  
werknemer méér mee, namelijk…

… een opleiding op maat
Flexibel onderwijs staat hoog op onze agenda. 
Er is een uitgekiende mix van onderwijsvor-
men beschikbaar voor uw medewerker om 
zijn opleidingsdoelen te realiseren. Klassikale 
bijeenkomsten worden gecombineerd met 
zelfstudie, leren op de werkplek en individu-
ele- en groepsbegeleiding. Daarbij wordt het 
onderwijsprogramma ondersteund door een 
e-learning omgeving. Door dit relatief nieuwe 
onderwijsconcept, ook wel bekend als ‘blended 
leren’, kan uw medewerker zijn opleiding goed 
combineren met zijn huidige werkzaamheden.
De combinatie van intensief contactonderwijs 
en werkplekleren stelt uw werknemer tevens 
direct in staat om zijn verworven kennis in te 
zetten binnen uw organisatie.

… persoonlijke begeleiding van  
topdocenten, studiebegeleiders en  
programmamanagers
Een professioneel team staat klaar om  
uw werknemer optimaal te begeleiden.  
Zo verzorgen ervaren docenten actueel en 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Zij staan zelf 
met beide benen in de praktijk, dicht bij u en 
uw bedrijfsvoering.

… een netwerk van gelijkgestemde 
ambitieuze mensen
Uw werknemer komt in contact met 
gemotiveerde medestudenten. 
Deze professionals werken bij uiteenlopende 
bedrijven en brengen ieder hun eigen kennis 
en ervaring met zich mee. Via ‘Action Learning 
opdrachten’ worden klassikaal casussen uit 
de praktijk ingebracht. Dit verrijkt niet alleen de 
leerervaring van uw medewerker: ook uw orga-
nisatie profiteert van deze expertise. Daarnaast 
heeft u ook profijt van het zakelijk netwerk dat 
uw werknemer tijdens zijn studie opbouwt.

… talentvol personeel en inspirerende 
seminars
HAN Deeltijdstudies heeft u meer te bieden.  
Via HAN Employment, het werk- en bemidde-
lingsbureau voor (oud-) studenten en werk-
gevers, vindt u talentvolle, gekwalificeerde 
mensen die staan te popelen om binnen uw 
organisatie aan de slag te gaan. En met de 
seminars van de HAN Pitstop Academy kan  

kosteloos kennis bijgetankt worden over 
onderwerpen op het gebied van Management, 
Organisatie & Recht, Marketing, Sales &  
Communicatie en Finance & Control. 

Kortom…
Bij de HAN krijgt u méér mee. Uw werknemer 
vertrekt met een hoogwaardig diploma van een 
gerespecteerd kennisinstituut, nieuwe kennis 
en inzichten die direct kunnen worden toege-
past in de dagelijkse praktijk én een uitgebreid 
zakelijk en persoonlijk netwerk. En daar profi-
teert u van mee. Samen met de diensten van 
HAN Employment en de seminars van de HAN 
Pitstop Academy, zijn alle ingrediënten aanwezig 
om uw organisatie volledig toekomstproof te 
maken. 

Meer informatie en/of direct kennis maken?
Heeft u vragen of behoefte aan meer informa-
tie? Neem dan vrijblijvend contact op met onze 
adviseurs via 026-3691300 of via werkenen- 
leren.fem@han.nl. Wij helpen u graag!

Op onze website www.han.nl/deeltijdstudies 
vindt u ons complete opleidingsaanbod.    

Heeft u de ambitie om door te groeien met uw bedrijf? Wilt u dat uw werknemers nog meer voor uw organisatie  
kunnen betekenen? HAN Deeltijdstudies Economie & Management zorgt er met een compleet aanbod van bachelor-,  

master- en (post-)hbo-opleidingen voor dat u deze ambities kunt realiseren.  

Maak uw bedrijf 
toekomstproof!

B E D R I J F S R E P O R T A G E

Kennismaken met één of meerdere 
opleidingen, cursussen of trainingen? 
Meldt u dan aan voor de Open Avond 
van HAN Deeltijdstudies Economie & 
Management via www.han.nl/meermee.

Snel en kosteloos kennis bijtanken via de 
HAN Pitstop Academy? Op www.han.nl/
pitstop vindt u het aanbod van inspirerende 
seminars.
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w w w. g e n i e t i n a r n h e m . n l

van drie vergaderlocaties:

Meer dan welkoM
Geniet in de Weerd is een goed voorbeeld van Social Re-
turn. Bij ons werken een groot aantal medewerkers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we door actief te trai-
nen op werknemersvaardigheden en sociale vaardigheden.

Iedereen doet Mee
Welkom bij geniet in het bruishuis! Een prachtige locatie in 
het hart van Malburgen. We zijn gemakkelijk bereikbaar 
vanaf de A50, A12, A325 of met het OV. We beschikken 
daarnaast over een ruim aantal gratis parkeerplaatsen. 

koMt dat zIen
Pas geopend: onze nieuwe vergaderlocatie Geniet 
achter de Koepel. Pal achter de Koepelkerk, in een ruimte 
waar vroeger werd gedanst, ontvangen wij u - nog net 
niet swingend – maar wel vol enthousiasme. 

Naast Geniet in de Weerd zijn er sinds kort twee 
nieuwe en bijzondere locaties om te vergaderen, te 
lunchen en te dineren: Geniet in het Bruishuis in 
Arnhem-Zuid en Geniet achter de Koepel in het 
centrum van Arnhem. 

Vergaderen
In de Weerd beschikt over vijf vergaderzalen. U kunt de 
zalen huren eenvoudig boeken via ons online reserve-
ringssysteem. Wanneer u een zaal huurt dan zorgen wij 
dat er bij aankomst heerlijke Arnhemse Peeze koffie klaar 
staat. Vergeet niet een heerlijke lunch erbij te boeken!

Mal-Burger
Onze koks bieden u een gevarieerde lunch, u kunt ook 
genieten van een diner of onze (dagelijks variërende) 
daghap.  Bekijk de website voor de menukaart. Ook 
is het mogelijk om bijv. kookworkshops te volgen of te 
genieten van een met zorg samengestelde high tea. 

Vergaderen 
De Koepelkerk aan het Arnhemse Jansplein is een unieke 
vergaderlocatie: de kerk is in zijn geheel te huur. Is de 
hele kerk voor u iets te veel van het goede? Pal achter de 
kerk zijn een aantal vergaderlocaties: gezellige, kleine 
ruimtes die zich bijvoorbeeld prima lenen voor ZZP-ers. 

lekker lunchen 
Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. Geniet 
tijdens uw zakelij  ke afspraak in ons lunchcafé van een 
heerlijke kop verse muntthee of een glas vers geperste 
jus d`orange. Wij beschikken over uitstekende WiFi en 
voldoende stroompunten. 

Vergaderen & ontMoeten
Wij beschikken over verschillende faciliteiten om uw ver-
gadering of bijeenkomst tot een succes te maken. We heb-
ben ruimte voor groepen van 2 tot 125 mensen en kunnen 
u daarnaast een grote variëteit aan arrangementen voor 
ontbijt, lunch of diner voor u en uw gezelschap. 

eten & drInken
Terwijl u vergadert, zorgen wij voor de innerlijke mens. 
Tot uw beschikking staan drankjes, lunches en buffetten.
Onze ruimtes zijn tevens af te huren voor besloten feesten. 
Wij doen er alles aan om u een geweldige dag te be-
zorgen. 

achter de
koePel

in de
weerd

Weerdjesstraat 168 - Arnhem
voor reserveringen: (026) 365 52 95

Akkerwindestraat 1 - Arnhem
voor reserveringen: (026) 213 50 07

Jansplein 37 - Arnhem
voor reserveringen: (026) 365 52 95
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Participeren, 
mixen en matchen 



D
e zaal is vol. Buiten en binnen is  
het tropisch. Een verhit debat?  
Nee, een uitwisseling van goede 
intenties, succesverhalen en posi-

tieve verwachtingen. Debatleidster Angelique 
Krüger stelt losjes prikkelende vragen aan de 
aanwezige werkgevers, politici en werknemers. 
Algemeen inleider Philip Backx (Stuurgroep In 
de Weerd), schetst hoe de rol van werk maat-
schappelijk anders is geworden. Arbeid krijgt 
toenemend gewicht als factor voor persoon-
lijke ontwikkeling en bijdrage van het individu 
aan de maatschappij. Wie mee kan doen, 
moet meedoen. Dat blijkt echter makkelijker 
gezegd dan gedaan …

Ter illustratie volgt een ‘pitch’, tussen alle 
aanwezigen, waarin Simon -rolstoelafhankelijk- 
bij nader inzien wel degelijk van toegevoegde 
waarde blijkt voor een werkgever. 

Eén loket
Marcel Hielkema (VNO-NCW Arnhem-Nijmegen) 
en Barbara Vasko (Werkgeversservicepunt)  
benadrukken dat werkgevers best mensen 
met een arbeidsbeperking willen plaatsen.  
Ze deinzen terug voor het regelcircuit.  
Want: ondernemers willen ondernemen.  
De werkgevers zijn volgens Hielkema verdeeld. 
“Een groep is afwijzend. Anderen willen wel, 
maar haken af wegens onduidelijkheid. Een 
deel is enthousiast en heeft de Participatiewet 
niet nodig.” Hielkema wil de afhakers  
en afwijzers erbij halen en overtuigen.  
Hoe? Via het Werkgeversservicepunt. 
Vasko: “Werkgevers willen één loket waar ze 
met hun personeels- en arbeidsmarktvraag-
stukken terecht kunnen. Dat loket is er sinds 
januari. Veel staat nog in de steigers; informa-
tie ontsluiten en stroomlijnen, en het zicht op 
de doelgroep van te plaatsen mensen optima-
liseren. Dat kunnen we enkel met de regioge-
meenten realiseren. We bezoeken werkgevers 
en steeds meer werkgevers kloppen bij ons 
aan met vragen. En we zetten werkgevers in 
als ambassadeurs om aan collega’s te laten 
zien wat mogelijk is. Dat werkt, maar we 
hebben tijd nodig.” 

Talenten uitleven
Talenten, mogelijkheden en anders naar 
dingen (durven) kijken. Het zijn de sleutelbe-
grippen die tot praktische oplossingen moeten 
leiden. Theo Duijker (Enspiratie) maakt zich 
sterk voor een andere ‘mindset’. Hij noemt In 
de Weerd een goed voorbeeld van een sociale 
onderneming die mensen kansen 

biedt en begeleidt om zich te ontplooien in 
een werkomgeving die aansluit bij hun talen-
ten. Dat het werkt blijkt uit de verhalen van 
Tessa Rouenhorst en Ellis Heijneman. 
Wim Ludeke (De Onderwijsspecialisten) haakt 
aan: “Begeleiding is belangrijk. Onderwijs en 
bedrijven moeten elkaar meer opzoeken, ge-
richt ondersteunen, zodat de drempel tussen 
school naar werk lager wordt. Zo ontdekken 
leerlingen in welke werkomgeving ze tot hun 
recht komen en werkgevers kunnen mensen 
op een plek onderbrengen waar ze hun talen-
ten kunnen uitleven.” 

Verwachtingen managen
Wat zeggen ondernemers over de wet en het 
akkoord? Gerhard Koning (Teamplast Heteren), 
Bertold Ponsteen (Randstad) en Bart van Gurp 
(Schoonmaakbedrijf Aalbers) hebben positieve 
ervaringen met het plaatsen van mensen met 
een arbeidsbeperking. Ponsteen schetst dat 
Randstad, alvorens de groep te bemiddelen, 
eerst zelf als werkgever ervaring wilde opdoen 
met de doelgroep. Hun bevinding: in alle geval-
len geldt dat er een gunfactor is, maar door-
slaggevend is wat iemand toevoegt als werk-
nemer. Dat is ook zo voor de schoonmakers 
bij Van Gurp. “Wij werken met leerlingen uit 
het speciaal voortgezet onderwijs en mensen 
met een SW-achtergrond. Met begeleiding is 
zeker veel mogelijk, maar onze opdrachtgevers 
bepalen uiteindelijk wie wij kunnen plaatsen. 
Fysieke fitheid is bijvoorbeeld een must. 
Maar we kunnen de verwachtingen beter 
afstemmen door bijvoorbeeld op scholen 
gastlessen te geven over onze werkpraktijk.” 
Gerhard Koning ging al in 2005 samenwerken 
met Siza, waarbij jongeren montagewerkzaam-
heden bij Teamplast verrichten met begelei-
ding door Siza. “Zij weten waar beperkingen 
liggen.” Veel uitvallers? Koning noemt de 
doorstroom van deze jongeren ‘normaal’. 
In 2013 is hij begonnen mensen in te 
schakelen via de gemeente. Dat loopt nog 
niet gesmeerd: “Te hoge verwachtingen. 
Ik kan nu eenmaal niet iedereen plaatsen.”
 
Mensen met speciale wensen
En wat vinden de mensen met een ‘arbeids-
beperking’ en ‘afstand tot de arbeidsmarkt’? 
Weg met die termen, is hun opvatting. 
Ze noemen zich ter plekke ‘mensen met 
speciale wensen’ en ze willen afgerekend 
worden op hun talenten en mogelijkheden. 
Raymond Klaassen is rolstoelafhankelijk 
en ondervond als student veel hinder van 
vooroordelen. Bij Noppen, de Vries, Goemans 

Advocaten is dat anders. “Hier word ik als een 
gewone medewerker gezien die toevallig in een 
rolstoel zit. Een verademing.” Jan Goemans: 
“Wij kijken naar wat iemand kan en in 
het geval van Raymond is dat heel veel. 
Hij is nu gewoon een van onze medewerkers.” 
Denken in ‘beperkingen’, Willem van Spaen-
donck weet er alles van. Na dertig verschillen-
de banen, waarin hij met zijn mild autistische 
stoornis niet tot zijn recht kwam, werkt hij 
nu tot volle tevredenheid bij U-Stal in Utrecht 
als hoofd Kwaliteitszorg. Ook Sabine Dams is 
rolstoelafhankelijk. Voor haar was er na jaren 
ineens als ‘arbeidsgehandicapte’ geen plek 
meer. Kwetsend en onterecht oordeelt ze. 
Met jobcoach Richard Brenkman pakte ze de 
draad weer op. Nu werkt ze met veel plezier 
en veel inzet bij ACSI.

Ontschotten en ontsluiten
Ine van Burgsteden en Stef Bijl, wethouder in 
respectievelijk Arnhem en Zevenaar, beklem-
tonen dat er nog veel ontschot en ontsloten 
moet worden. Van Burgsteden: “Je kunt alleen 
een goede match tussen maken als duidelijk 
is wat een werknemer in huis heeft en wat een 
ondernemer vraagt. De gemeente en het UWV 
beschikken over veel data, maar data zijn nog 
geen bruikbare informatie. We moeten nog 
veel toegankelijk maken en dat ook presente-
ren als één inzichtelijk geheel.” Bijl vult aan: 
“We moeten elkaar als gemeenten, onderwijs, 
zorg, bedrijven meer opzoeken, van elkaar 
leren en onderling afstemmen. Er zullen nog 
heel wat schotten moeten worden afgebroken 
om deze zeer gevarieerde groep mensen in 
beeld te krijgen op een manier die toeleidt 
naar werk.” 

Samenvattend: mogelijkheden en talenten 
moeten doorslaggevend zijn. Elkaar beter leren 
kennen is eveneens van belang. De daad bij 
het woord voegend mixen en matchen de aan-
wezigen bij de bar en op het terras. Iedereen 
weet dat goede contacten in de wandelgangen 
vaak onverwacht succes opleveren. Wordt 
vervolgd. 

De Participatiedebatten in In de Weerd worden 
georganiseerd door Rijnstad, VIA, APCG Arnhem, 
Siza, Enspiratie, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, 
Howie the Harp, Zorgbelang Gelderland; Onder-
wijsspecialisten en VNO-NCW Arnhem-Nijmegen.

Op woensdag 1 juli vond bij In de Weerd het derde Arnhemse Participatiedebat plaats. Thema: Hoe komen meer mensen 
met een arbeidsbeperking aan werk? Een avond over successen, terughoudendheid en barrières. Want ook participeren 
moet je leren. Uitgaan van talenten en mogelijkheden helpt daarbij. 

Tekst en fotografie: Huub Luijten
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IN KONINKLIJKE
BURGERS’ ZOO

Laat uw congres, relatiedag, vergadering, training of personeelsfeest inspireren door de natuur in het Safari Meeting Centre 

in Burgers’ Zoo. Een professioneel congrescentrum in Afrikaanse stijl met een adembenemend uitzicht op de savanne en het 

tropisch regenwoud. Onze royale ontvangstruimte, stijlvolle congreszaal, luxe vergaderlodges en sfeervolle restaurant maken 

een onvergetelijke indruk op u en uw gasten. Bel of mail voor alle mogelijkheden: 026 35 37 201 of events@burgerszoo.nl

Gratis informatiepakket? www.safarimeetingcentre.nl/natuur

Werken uw mensen zo samen?

Zit u net zo innovatief in uw vel?

Lijken uw managers op hem?

015-286 Adv SMC_arenacum.indd   1 31-03-15   11:05



D
e gemeente Arnhem treedt soms op 
als verkoper van vastgoed. Als eige-
naar van leegstaande bedrijfspan-
den en schoolgebouwen, biedt de 

gemeente die te koop aan. Steeds vaker gaat 
het ook om kavels bouwgrond voor particulie-
ren. Het schoolgebouw aan de Nijhoffstraat in 
de wijk Sint Marten bijvoorbeeld, is afgebroken 
en heeft plaatsgemaakt voor woningbouw. 
“De grond is verdeeld in acht kavels, groot en 
klein”, vertelt Henriëtte Klarenbeek, kavelcoör-
dinator bij het Vastgoedplein van de gemeente 
Arnhem.
Samen met collega-kavelcoördinator Virginia 
Wolswijk doet Klarenbeek het voorbereidende 
werk voor wat in jargon (collectief) particulier 
opdrachtgeverschap heet. “Zie het Vastgoed-
plein van de gemeente Arnhem als een soort 
makelaarsetalage, met panden en grond die 
door de gemeente te koop worden aangebo-
den”, legt Wolswijk uit.
Nadat de gemeente de ontwikkeling van een 
groot deel van nieuwbouwwijk Schuytgraaf 
heeft overgenomen, heeft Arnhem meer kavels 
voor particulieren in bezit. “De tijd van grote 
stukken nieuwbouwwijk in één keer bouwen 
is voorbij. Vandaar dat we nu meer op de 
vraag in de markt proberen in te spelen”, 

zegt Wolswijk. “Het particulier opdrachtgever-
schap is bedoeld voor mensen die graag 
zelf hun huis bouwen of laten bouwen.”
Van collectief particulier opdrachtgeverschap 
is sprake wanneer meerdere partijen samen 
grond kopen en daar samen op gaan bouwen. 
Dat begint al bij een twee-onder-één-kapwoning, 
maar kan ook uitgebreider. 
Wolswijk en Klarenbeek bereiden een plan 
voor, maken duidelijk wat er kan en wat niet en 
zorgen dat de grond bouwrijp is. Een combi-
natie van projectontwikkelaar en gastvrouw 
namens de gemeente, verduidelijkt Wolswijk. 

Peperkoekmethode
Aangezien de markt voor flats van drie of vier 
hoog is ingezakt, moest er voor een strook 
grond aan een plas in het gebied Noorde-
reiland in Schuytgraaf iets anders worden 
bedacht. “De oppervlakte van de kavel bepaalt 
de klant zelf door meer of minder stroken te 
kopen. We noemen dit de peperkoekmetho-
de”, vertelt Klarenbeek. Er bleek een enorme 
vraag naar te zijn, constateert Wolswijk met 
een lach. “Een week voor de uitgifte stond 
de eerste camper bij het informatiecentrum 
in Schuytgraaf, er ontstond zelfs een kleine 
camping.”

Het zijn vaak ondernemende mensen die zich 
als particulier opdrachtgever melden. Men-
sen met een eigen bedrijf of een zelfstandig 
beroep, zoals een tandarts. “Meestal mensen 
die hun kantoor of werkruimte niet in de gara-
ge willen, maar een andere indeling hebben 
bedacht”, meldt Klarenbeek. “Mensen die 
wonen en werken willen combineren, kunnen 
overigens altijd een derde van de oppervlakte 
als werkruimte inrichten”, vult Wolswijk aan. 
Verder dient er onder meer rekening gehouden 
te worden met voldoende parkeerruimte op 
eigen terrein.
Voor het plan Gaardenhage aan de Mooieweg 
in Arnhem-Zuid met extra grote kavels is even-
eens een nieuwe aanpak bedacht. Een deel 
van de grond is tijdelijk in gebruik genomen als 
volkstuinen. Van de overige veertig kavels, zijn 
er nog vijftien te koop. “De voorwaarden in het 
beeldkwaliteitsplan zijn verruimd”, verklaart 
Klarenbeek. “In overleg met de omwonenden 
is bijvoorbeeld meer keuzevrijheid voor wat 
betreft de bouwmaterialen.”  

De gemeente Arnhem biedt via Vastgoedplein.nl haar leegstaande bedrijfspanden en schoolgebouwen te koop aan. 
Steeds vaker gaat het ook om bouwkavels voor particulieren. “Het zijn vaak ondernemende mensen die zelf hun woning, 
eventueel met werkruimte, bouwen of laten bouwen.” 

Gemeente: ruimte voor particulieren die 
zelf hun huis bouwen of laten bouwen

Arnhem verkoopt kavels  
aan ondernemende mensen

I N T E R V I E W
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D
e Data Center Arnhem locatie 
Tivolilaan kan qua beveiliging 
wedijveren met een legerpost.  
Eric van Scherpenzeel, Managing 

Director: “We zijn gevestigd in het oude 
rekencentrum van de Akzo dat tijdens de 
koude oorlog is gebouwd. We kunnen onder 
alle omstandigheden optimaal functioneren.” 

In het data center zijn vijf zalen die voldoen 
aan de allerhoogste kwaliteitseisen.  
“We hebben de meest recente koelinstalla-
ties, gesloten corridors, gasblusinstallaties 
en bewakings-, en toegangssystemen.  
Deze kennis specifieke investeringen hebben 
ervoor gezorgd dat wij de afgelopen zeventien 
jaar geen down time hebben gehad.  

En daar zijn wij heel trots op.” Geen enkel 
bedrijf kan zich veroorloven om offline te zijn. 
Offline betekent in deze dat je geen toegang 
hebt tot je data. “Stel je bent eigenaar van 
een callcenter en je krijgt een storing omdat 
je je data niet goed hebt beveiligd. Dan leid je 
niet alleen financieel verlies, je kunt ook nog 
eens je personeel naar huis sturen omdat ze 

Data Center Arnhem is sinds 2010 een zelfstandig Datacenter met twee vestigingen in Arnhem: een aan de  
Kleefse Waard en een aan de Tivolilaan. Beide locaties hebben een dubbele basisinfrastructuur: onafhankelijke energie  
en glasvezelverbindingen. DCA is dé ideale plek om de Nederlandse en Duitse markt van de allerhoogste kwaliteit  
uitbestede datacenter diensten te voorzien.

Data Center Arnhem: 

Van een enkele 
server tot private cage: 
maatwerkoplossingen 
in IT-housing 

B E D R I J F S R E P O R T A G E

Tekst: Mathilde Lentjes  |  Fotografie: Jacques Kok
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niet meer kunnen werken. Buiten bedrijfsma-
tige problemen kunnen er, als er storingen 
zijn, ook infrastructurele problemen ontstaan 
waardoor de maatschappij lam komt te 
liggen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
elektronische aansturing van sluizen.” Data 
Center Arnhem biedt haar relaties volledige 
ontzorging in IT-housing. “We bieden Twin 
Data Center oplossingen, IT-infrastructuur 
oplossingen en connectiviteitsdiensten naar 
de rest van de wereld. Daarnaast kunnen 
klanten ook bij ons terecht voor maatwerk 
virtuele en security diensten.”

Technisch vernuft
Een rondleiding door de locatie Tivolilaan 
leert dat Data Center Arnhem een bolwerk is 
van technisch vernuft. “We hebben vijf zalen 
met een totale oppervlakte datavloer van 
1000 m². Op onze locatie Kleefse Waard 
hebben we nog een oppervlakte datavloer 
van 450 m² wat de totale oppervlakte 
datavloer 1450 m² maakt. De diensten 
worden voortgebracht vanuit de twee locaties 
en gekoppeld met een eigen glasvezelring, 
we zijn 2N in de volledige string en maken 
gebruik van lokale stroomopwekking vanuit 
industriepark Kleefse Waard (bekende plek 
voor Arnhemse ondernemers). We zijn zeer 
tevreden over onze huidige PUE (Power Usage 
Effectiveness) van 1,23. PUE is een waarde 
waarmee datacenters bepalen hoe efficiënt 
het bedrijf met energie omspringt. De meting 
kijkt naar het totale energieverbruik en zet 
dat af tegen de energie die wordt gebruikt 
voor de IT-middelen. Hoe hoger dit getal, hoe 
meer stroom er wordt verbruikt per ingezet 
serverpark. DCA streeft naar een zo laag 

mogelijke PUE en blijft investeren in het 
groener worden van haar datacenters, want 
dat scheelt in de kosten en is beter voor 
het milieu. De gemiddelde PUE waarde voor 
datacenters is in Nederland 1,7.”
Daarnaast biedt DCA via onder andere 
Arnhem Internet Exchange (www.arnix.nl) 
uitgebreide en meervoudig uitgevoerde 
connectiviteit dienstverlening middels tal van 
internetverbindingen, van diverse carriers en 
providers. 
 
SOC 2
In 2013 behaalde Data Center Arnhem als 
eerste bedrijf in Nederland de SOC 2 
certificering. “Dat is de internationale 
industriestandaard als het gaat om uitbeste-
de diensten en cloud computing. Wij kunnen 
hiermee aantonen dat wij zowel de beveiliging 
en de beschikbaarheid van onze dienstverle-
ning optimaal beheersen. De ISO 27001 is in 
SOC 2 verwerkt als normenkader, op basis 
van het ISO 27001 normenkader en op de 
klantcontracten is een risicoanalyse uitge-
voerd en de aanbevelingen die hier uit 
voortkomen zijn opgesteld in de SOC2-2 
rapportage die beschikbaar gesteld kan 
worden. Wij worden periodiek geaudit en 
kunnen onze klanten voorzien van een output 
rapportage.” 

Toekomst
De afgelopen vijf jaar hebben de medewer-
kers gepassioneerd geïnvesteerd in de 
facilitaire infrastructuur van de beide datacen-
ters (volledig in Nederlands privé-eigendom). 
“Dat blijven we in de toekomst ook doorzet-
ten. Ons doel is de biotoop te worden voor 

ICT Gelderland en dit dragen we naar buiten 
ook steeds meer uit dankzij groei in mede-
werkers en capaciteit. We nemen actief deel 
in de brancheverenigingen voor de datacenter 
en hostingmarkt middels ons lidmaatschap 
van de Dutch Datacenter Association (DDA) 
en ISP Connect. Omdat we ons ook betrok-
ken voelen binnen Arnhem sponsoren we 
vanuit ons MVO beleid een oer Arnhems 
evenement dat tevens een prachtig goed doel 
is: Ome Joops Tour. Na onlangs een succes-
volle Overheid 360 beurs gedraaid te hebben 
nemen we in november opnieuw deel aan de 
Storage Expo 2015 in Utrecht, de grootste 
vakbeurs op het gebied van dataopslag en 
-beheer in de Benelux. Dit evenement in de 
Jaarbeurs geeft een totaaloverzicht van de 
laatste trends en ontwikkelingen op het 
gebied van storage. We nodigen geïnteres-
seerden van harte uit om onze stand te 
bezoeken en verder kennis te maken met 
onze diensten. Dit kan uiteraard ook middels 
een rondleiding in een van onze datacenters. 
Binnenkort vieren we ons 5-jarig jubileum 
en nodigen we u tevens graag uit op een van 
onze locaties of bij een wedstrijd van Vitesse 
voor een reis door onze datacenter geschie-
denis!” 

Data Center Arnhem

Tivolilaan 251

6824 BV Arnhem

Telefoon 026 - 303 01 00

www.tdca.nl

Links Eric van Scherpenzeel en rechts Martijn Willems

Tekst: Mathilde Lentjes  |  Fotografie: Jacques Kok
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Daar waar andere banken kantoren sluiten, opent de SNS binnen nu en afzienbare tijd zestig winkels  
door het hele land. Het directe contact met klanten is voor de SNS meer dan ooit belangrijk.  
De bank introduceert voortdurend nieuwe diensten:  
er valt weer iets te kiezen. 

Geert-Jan Berning districtsmanager SNS Arnhem - Nijmegen 

“SNS heel normaal!”

B E D R I J F S R E P O R T A G E

Tekst: Mathilde Lentjes   |  Fotografie: Marc Pluim
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“
We zijn teruggekeerd naar onze basis: 
voor iedereen betaalbare financiële 
producten en diensten aanbieden, 
bankieren zoals bankieren bedoeld is. 

We staan met zijn allen weer met onze voeten 
in de klei zoals vroeger, en zo hoort het ook. 
We hebben de lessen uit het verleden vertaald 
naar een duidelijke visie voor de toekomst. 
Voor SNS geen internationale ambities of 
private banking. SNS is een gewone normale 
bank bij wie iedere klant even belangrijk is”, 
vertelt Geert-Jan Berning, districtsmanager van 
de SNS in de regio Arnhem – Nijmegen.

Wars van bancaire arrogantie
Geert-Jan Berning is wars van bancaire  
arrogantie: “We doen waar we goed in zijn, 
maar daar gaan we dan ook een stap verder! 
Alle overbodige poespas hebben we over-
boord gegooid. Natuurlijk zijn we bij sommige 
financiële producten gebonden aan wettelijke 
bijlagen, maar het liefst leg ik een product  
of dienst uit op één A4, in duidelijke taal die 
onze klanten begrijpen.” 
Berning is sinds 1 november 2014 districts-
manager van de regio Arnhem – Nijmegen. 
Na een jarenlange carrière bij diverse finan-
ciële dienstverleners merkte hij dat hij het 
klantencontact miste. “Naarmate je verder 
opklimt binnen een organisatie, heb je steeds 
minder direct contact met je klanten. Dat was 
een van de redenen voor mij om deze functie 
aan te nemen. SNS is een nuchtere bank, 
dat spreekt mij ook aan.”

Opening kantoren
Daar waar collega-banken kantoren sluiten, 
heeft SNS het streven om binnen afzienbare 
tijd maar liefst zestig kantoren te openen. 
“70 procent van onze dienstverlening loopt 
via het internet, dat is helemaal prima. Maar 
ondanks de digitalisering en alle voordelen die 
dat met zich meebrengt, is menselijk contact 
nog altijd het meest belangrijk. En dat hoeft 
niet altijd over ingewikkelde financiële produc-
ten te gaan. Een kantoor binnen kunnen lopen 
en fatsoenlijk antwoord op je vraag krijgen: 

dat is wat onze klanten willen. En dat bieden 
wij door weer kantoren te openen.”
SNS regio Arnhem – Nijmegen heeft een 
marktaandeel van maar liefst 22 procent. 
“Dat is behoorlijk en daar zijn we ook elke  
dag trots op. We werken binnen deze regio 
met zeventien mensen, dat zijn allemaal 

hoogopgeleide financieel adviseurs. Ik ben 
een voorstander van decentralisatie: we kijken 
naar de wensen en behoeften in deze regio 
en passen onze dienstverlening daarop aan. 
Iedere regio heeft immers zijn eigen karakter.”

Er valt weer iets te kiezen 
SNS is volop bezig met het uitrollen van  
een nieuwe koers onder andere op product-
niveau, waarmee bestaande bankrollen 
worden doorbroken. “Iedereen roept het, maar 
wij doen het. Zo hebben we de rente op de 
betaalrekening geïntroduceerd. Rente over je 
centen noemen wij dat.” SNS is geen ivoren 
torenbank: ofwel de bank snapt de financiële 
realiteit van alledag. “Als voorbeeld: rood 
staan kost geld. Veel geld, want je betaalt er 
een hoge rente over. Sta je wel eens even rood 
omdat de maand net te lang is? Wij begrijpen 
dat dit je kunt overkomen. Daarom betaal je 
met SNS Betalen geen rente over de eerste 
3 dagen in een maand dat je rood staat, tot 
maximaal 2.500 euro. Zodat je je niet blauw 
betaalt als je even in de min staat.” SNS is 
de enige bank die werkt met maar liefst zeven 
hypotheekverstrekkers. We adviseren klanten 
over hypotheken maar dat hoeft niet per se 
een SNS-hypotheek te zijn. We hebben geen 
productpush richting SNS. Het gaat ons er om 
het beste product voor een specifieke klant te 
vinden.”

Breed pakket diensten voor ZZP’ers
Het aantal Zelfstandigen Zonder Personeel 
(ZZP) onder de beroepsbevolking groeit. 
Ook voor hen heeft SNS een breed pakket 
diensten. “ZZP’ers hebben bij ons bijvoorbeeld 
de mogelijkheid een speciale ZZP-rekening te 
openen. Dat is vergelijkbaar met een zaken-
rekening, maar dan een stuk goedkoper. 
Rekeninghouders betalen niets extra’s voor 
bijschrijvingen of afschrijvingen. Hierin is de 
SNS ZZP rekening de enige zakelijke rekening 
die een heldere all-in fee hanteert.”

Verbinding zorgt voor dynamiek 
Geert-Jan Berning voelt zich thuis in de regio 
Arnhem – Nijmegen. Hij loopt regelmatig even 
naar binnen bij winkels en bedrijven. En dat 
zijn niet alleen de grote invloedrijke jongens. 
“Nee, integendeel. Ik zoek verbinding met 
iedereen: van de makelaar tot de bakker op 
de hoek. Verbinding zorgt voor dynamiek, voor 
stroming. Mijn deur staat dan ook altijd voor 
iedereen open.” 

SNS 

Koningstraat 25

6811 DG Arnhem

www.snsbank.nl

“Menselijk contact is 
belangrijk, over welke 

vraag dan ook”

“22 procent marktaandeel in de regio: 
daar zijn we trots op”

Tekst: Mathilde Lentjes   |  Fotografie: Marc Pluim
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Heeft u saaie witte muren in uw kantoor?

Sign DecoratieBewegwijzering

www.bemark.nl

beMark - Advertentie - A5 - 210x157 - Ondernemersbelang.indd   3 20-08-15   15:49

www.dtz.nl

De beste objecten vindt  
u bij DTZ Zadelhoff

Te koop Arnhem

- 1.873 m² kantoorruimte en 701 m² bedrijfsruimte;
- op een ruim perceel van 4.694 m²;
- perceel is aan drie zijden ontsloten;
- transformatie van een deel van de kantoorruimte naar showroom mogelijk;
- goede uitbreidingsmogelijkheden.

Multifunctioneel bedrijfscomplex op bedrijventerrein ‘t Broek bestaande uit een 
kantoorgebouw en twee vrijstaande bedrijfshallen. Op het achtergelegen afgesloten 
parkeerterrein is eventueel uitbreiding mogelijk. De kantoorruimte is in 2003 
gedeeltelijk nieuw gerealiseerd en is van hoge kwaliteit.

Vraagprijs: EUR 1.450.000,- kosten koper.

Simon Stevinweg 20

026 4 452 445



M
eer betrokkenheid van en interac-
tie met ondernemers die lid zijn 
van het Ondernemers Kontakt 
Arnhem, dat is waar het OKA-be-

stuur naar streeft met de instelling van de 
ledencommissies Ruimtelijke Ordening (RO) en 
Mobiliteit. “Via zo’n klankbord kan het bestuur 
nog beter gebruikmaken van de deskundigheid 
van de individuele OKA-leden”, zegt Boy Sluiter, 
OKA-bestuurslid. “Op die manier kunnen  
we het geluid van de ondernemers laten  
doorklinken richting Arnhemse politiek.” 
“Als bestuur willen we graag meer input van 
onze leden, zodat we hun belangen en het 
belang van een goed economisch klimaat in 
Arnhem nog beter kunnen behartigen”, 
verduidelijkt Andrea de Boeij, OKA-bestuurslid 
met RO in haar portefeuille. Samen met 
OKA-bestuurslid Hans-Robert Van der Doe, 
die de binnenstad in zijn portefeuille heeft, 
heeft ze de ledencommissie RO geformeerd.

Bedrijfstakken
De commissie RO is voor de zomervakantie 
voor het eerst bij elkaar geweest. In de 
commissies (zie kader) zijn de verschillende 
bedrijfstakken zo goed mogelijk vertegenwoor-
digd. De commissies RO en Mobiliteit komen 
elk kwartaal bij elkaar en bespreken actuele 
zaken en ontwikkelingen van langere adem. 

Bij de commissie RO gaat het over de totale 
uitstraling van de stad gezien vanuit ruimtelijke 
ordening. Het betreft onder meer het stations-
gebied en de aansluiting daarvan op de 
binnenstad, het Gele Rijdersplein, leegstand 
van kantoren en winkels, de ontwikkeling van 
het zuidelijke stadscentrum, het voormalige 
Coberco-terrein, het gebied rond de Rijnhal en 
Stadsblokken/Meinerswijk. De Boeij: “We 
hebben afgesproken dat we voor RO een visie 
ontwikkelen gebaseerd op de Economische 
Agenda van de gemeente Arnhem. Op basis 
van deze visie zullen we alle plannen en 
ideeën spiegelen.”

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van Arnhem en de binnen-
stad in het bijzonder, maar ook alternatieven 
voor bestaande vervoersystemen en de 
parkeerproblematiek in de stad zijn onderwer-
pen die aan de orde komen in de ledencom-
missie Mobiliteit. “Het gaat om mobiliteit in de 
breedste zin van het woord”, verklaart Sluiter, 
OKA-bestuurslid met Mobiliteit in zijn porte-
feuille. 
Het huidige parkeertarief van 2,85 euro per 
uur is ondernemers bijvoorbeeld een doorn in 
het oog. “Het maakt van Arnhem een onvrien-
delijke stad voor bezoekers”, constateert 
Sluiter. “Iets anders is station Presikhaaf, 

dat eigenlijk te klein is voor het grote aantal 
studenten dat er gebruik van maakt. Het ligt 
ook op een onhandige plek, als je het iets 
meer richting Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen zou verschuiven, is de HAN-campus 
veel beter bereikbaar.”
De ledencommissie Mobiliteit gaat in septem-
ber van start. Sluiter wil in elk geval vertegen-
woordigers van de transportsector, het 
toerisme, een voormalig wethouder en een 
deskundige op het gebied van mobiliteit 
vragen deel te nemen aan de commissie.  

Het bestuur van het Ondernemers 
Kontakt Arnhem (OKA) heeft twee 
ledencommissies geïnstalleerd, die 
als klankbord dienen op het gebied 
van Ruimtelijke Ordening (RO) en 
Mobiliteit. Het doel: meer interactie 
om (nog) beter te kunnen opkomen 
voor de belangen van ondernemers 
en de stad Arnhem. 

OKA-leden klankbord voor 
bestuur op gebied Ruimtelijke 
Ordening en Mobiliteit

Commissie RO
De leden van de commissie Ruimtelijke 
Ordening (RO) zijn:
•  Jozé Janssen, The Support Company 

(ontwikkelaar)
•  Mariël Gerritsen, bureau SAB (plano-

loog)
•  Angelique van Wissen en Hildo Kroon, 

H. Kroon Aannemersbedrijf (bouwer)
•  Henk van Straten, Strategie Architec-

ten (architect)
•  Jan van Boekel, RijnIJssel (onderwijs)
•  Bart Lagerweij, ruimtelijk-juridische 

zaken gemeente Arnhem
•  vertegenwoordiger HAN 

I N T E R V I E W

Tekst: Francien van Zetten   Fotografie: Jacques Kok
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i n c a s s o - c n i . n l

incasso-cni
info@incasso-cni.nl

0316-745061

Specialist in koffieautomaten, koffie 
en bijbehorende ingrediënten

Fortune regio Arnhem
026 - 327 09 89
www.fortune.nl

Lekker werken?
Tekst en fotografie: Dick Leseman



G
errie Elfrink (1974) is sinds 2002 
actief in de Arnhemse politiek.  
Nadat hij acht jaar lang SP-fractie-
voorzitter was in de gemeenteraad, 

werd hij na de voor de SP succesvolle  
verkiezingen wethouder, verantwoordelijk  
voor bouwen, wonen en sport. Gerrie Elfrink is 
nu onder meer verantwoordelijk voor cultuur, 
sport, wonen en armoedebeleid. “Ik ben blij 
dat ik het nog een keer mag doen”, ving hij  
het interview aan.

Hard gewerkt aan station
Bij zijn aanstelling als wethouder kreeg  
Elfrink Arnhems grootste ergernis en grootste 
bouwput in zijn portefeuille. Hij liet in het 
coalitieakkoord opnemen dat er geen cent 
extra naar het station zou gaan. “Ik ben blij 
dat het station op 19 november open gaat. 
Daar heb ik met anderen de afgelopen  
vijf jaar hard aan gewerkt”, concludeert hij. 
“De aannemers kregen invloed op de manier 
van bouwen en in ruil droegen zij het risico.” 
Door te kiezen voor staal in plaats van beton, 
kon de fraaie, maar complexe koepelconstruc-
tie binnen gemeentelijk budget gerealiseerd 
worden. Een ander moeilijk dossier was de 
zuidelijke binnenstad. De SP won destijds de 
verkiezing, omdat de partij stelling nam tegen 
de geplande haven. Alle plannen die er 

destijds lagen onder de noemer Rijnboog 
waren met elkaar verweven. “Veel te complex”, 
is de opinie van Elfrink. “Gewoon beginnen, 
dan volgt de rest vanzelf.”

Goede openbare ruimte
Deze pragmatische aanpak gebruikt hij ten 
volle bij de ontwikkeling van de zuidelijke 
binnenstad. “We hebben de provinciale 
subsidie weten te behouden en zijn volop 
bezig met bouwen. In hapklare brokken. Rozet 
is al gerealiseerd en geeft een enorme impuls 
aan dat deel van de stad. We zijn begonnen 
met het Paradijs en ook de nieuwbouw voor 

het Filmhuis is door de raad goedgekeurd.” 
Stap voor stap bouwt Gerrie Elfrink aan dit 
deel van de stad, waar ook de Jansbeek 
bovengronds gaat stromen. “Wij zorgen voor 
de openbare ruimte. Als die goed is volgen 
andere investeerders vanzelf. Dat heeft Rozet 
al bewezen.” Musis Sacrum was ook aan 
vernieuwing toe, vindt Elfrink. Met name de 
aanbouw uit de jaren 80 bleek aan vernieu-
wing toe. De nieuwe aanbouw bij Musis moet 
gaan bijdragen aan de verbinding met de stad. 

“Met de nieuwe zaal kan het Gelders Orkest 
nieuw publiek gaan aanboren. Daardoor 
krijgen Introdans en Oostpool ook meer ruimte 
in de schouwburg. Dat is een cruciaal besluit 
geweest, want de drie rijksgezelschappen zijn 
van belang voor onze positie in het culturele 
landschap”, stelt hij.

Decentralisatie armoedebeleid
Armoedebeleid zit ook in de portefeuille van 
Gerrie Elfrink. Dat het beleid van het vorige 
college weinig vruchten afwierp had volgens 
hem te maken met de crisis. “We hebben te 
maken met een groei van werkeloosheid en 
veel rijksbezuinigingen worden op de gemeen-
te afgewenteld. We hebben een relatief goed 
sociaal pakket, maar dat staat gigantisch 
onder druk, met name de kosten voor 
bewindvoering. Dat vreet een steeds groter 
deel van ons armoedebudget op”, concludeert 
de wethouder. Als voorbeelden van aanpak 
noemt hij het Armoedepact, een samenwer-
king van de gemeente met private partijen, en 
de decentralisatie van het beleid. “We hebben 
teveel instituties met directeuren. Daar lekt 
veel geld naar toe. We willen meer samenwer-
ken met bestaande sociale structuren in de 
wijk zoals een kerkgenootschap, muziek- of 
sportvereniging en die faciliteren. Een beetje 
zoals het vroeger was.” 

De kopman van de Arnhemse SP Gerrie 
Elfrink is samen met Henk Kok en Martijn 

Leisink de langstzittende wethouder  
van Gemeente Arnhem. Hij zit vol ambitie  

en heeft voldoende plannen.  
Zijn pragmatische aanpak kenmerkt Elfrink 

het meest. Wat heeft hij bereikt de  
afgelopen jaren en wat zijn die plannen?

Wethouder Elfrink is  
blij met tweede termijn

“De rijksgezelschappen 
zijn van wezenlijk belang 

voor Arnhem”

I N T E R V I E W

Tekst en fotografie: Dick Leseman
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Uw doelstellingen en ambities 
realiseert u met Flynth.
De adviseurs en accountants van Flynth helpen u graag met het realiseren van 
uw ambities en doelen. Dat doen we heel bewust met actuele cijfers waarmee 
u vooruit kunt kijken, met plaats- en tijdsonafhankelijke dienstverlening én met 
heldere prijzen. Een unieke aanpak die in deze dynamische tijd goed aansluit bij 
de wensen van ondernemers. Onze betrokkenheid maakt van Flynth veel méér 
dan een advies- en accountantsorganisatie. We zijn uw partner in succes.  

I  Ondernemen inspireert  I

gaan dan cijfers.”accountants die verder 

gaan

“adviseurs en 

De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in: Arnhem (026) 362 90 78 of kijk voor
meer informatie op www.flynth.nl

POSTILLION HOTEL ARNHEM 

Europaweg 25, 6816 SL Arnhem  
T +31 (0)26 - 357 33 33  hotel.arnhem@postillionhotels.com

www.postillionhotels.com

4-uurs vergaderarrangement v.a. €20,- p.p.
• Persoonlijke ontvangst en begeleiding door onze meetinghost
•  Onbeperkt gebruik van koffi e, thee, fruitsappen en mineraalwater
• Gebruik van de zaal in de gewenste opstelling
• Gebruik van beamer & fl ipchart
• Brainfood Concept (wisselende (gezonde) snacks)
• Trainers parkeerplaats voor de ingang van het hotel

8-uurs vergaderarrangement v.a. €42,- p.p.
Deze is gelijk aan een 4-uurs vergaderarrangement, maar bevat extra: 
•  Uitgebreid lunchbuffet
•  Om uw energieniveau op peil te houden, als extra: 
 -  in de ochtend een energierijke healthy snack
 -  in de middag een energy smoothie
•  Gratis voorovernachting voor de trainer, inclusief ontbijt 

(op basis van beschikbaarheid)

Postillion Hotels, dé vergaderexpert! 

Meander 551
6825 MD Arnhem

Postbus 2228
6802 CE Arnhem

T 026-3842200

www.notarisdroge.nl

Houd de regie 
in eigen hand;

maak een 
levenstestament!

Notaris mr. Natascha Dröge-Steenbergen



In deze rubriek volgt onze reporter, Dick Leseman, de ochtenduren van een OKA-lid. Wat doet een directeur zoal?  
Deze ochtend is van Saskia Bak, directeur van Museum Arnhem. Hoe ontbijt zij, welke mensen ontmoet zij, wat is haar 
werkplek? 

De ochtend van... 

Saskia Bak

D E  O C H T E N D  V A N . . .

Tekst en fotografie: Dick Leseman

08:32  U
U

R

Arnhem,
thuis

Saskia is werkzaam sinds 15 mei. Zij resideert 
in haar tijdelijke woning in Arnhem, terwijl haar 
partner nog in Leeuwarden woont. Ze varieert 
graag met haar ontbijt. Vandaag was het een 
stevige, bruine boterham met kaas en een 
cappuccino.

10:13  U
U

R

Arnhem, 
museumcafé

Even een andere omgeving. Saskia wordt 
in het museumcafé Bovenover inhoudelijk 
bijgepraat door Miranda Rietveld, de P&O 
adviseur van het Openluchtmuseum en 
Museum Arnhem.

09:08  U
U

R

Arnhem,  
kantoor Museum

Meteen aan het begin van de ochtend de 
kennismaking met CASA (centrum voor 
architectuur en stedenbouw Arnhem). Aan 
tafel Berry Kessels, niet alleen directeur van 
Volkshuisvesting, maar ook voorzitter van 
CASA en tegenover Saskia Edwin Verdurmen, 
de directeur. Saskia is gevraagd voor de raad 
van advies, net zoals eerder bij de Groningse 
tegenhanger GRAS.

13:28  U
U

R

Arnhem,  
Meinerswijk

Hemelsbreed is het maar 300 meter, over 
de weg het elfvoudige. Hoe kunnen Museum 
Arnhem en dit deel van Meinerswijk zowel 
fysiek als inhoudelijk de afstand verkleinen. 
Daarover filosofeert dit viertal met rechts 
Frank Donders, projectontwikkelaar, naast 
Saskia Guus de Rijk, senior projectmanager bij 
Gemeente Arnhem en links de beheerder van 
Meinerswijk en Stadsblokken, Eddy Goes.

08:47  U
U

R

Arnhem,
op weg

Iedere dag stapt ze op haar fiets naar het 
museum. Ze zit nog midden in de kennisma-
kingsgesprekken, dus fietst ze ook overdag 
van hot naar her op haar inmiddels vertrouwde 
transportfiets.

12:07  U
U

R

Arnhem,  
kantoor Museum

Opnieuw een kennismaking. Het eerste uurtje 
praatte Saskia alleen met Sarah Thurlings, de 
directeur van het Airborne Museum in Ooster-
beek. Het laatste kwartiertje maakt Sarah ook 
kennis met Ronald van Gastel, hoofd bedrijfs-
voering. 
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Welkom bij OKA
De tweede Smaak van OKA vond op maandag 6 juli plaats onder een stralende zon en met louter stralende deelnemers. 
In de tuin van Robbers & Van Den Hoogen lieten de leden het zich goed smaken. Met deze ‘proeverij van, voor en door 
onze leden’ luidt het OKA de zomer in.

               Tekst en fotografie: Dick Leseman

“Ik kan u verzekeren: de culinaire proeverijen 
zijn hoogstaand”, galmde Bart van Meer.

Ondanks of dankzij het mooie weer? Het was 
gezellig druk en de sfeer was optimaal.

Een mals maatje met je maatje.

Inge Mijnhart en Rob Hengeveld hebben 
duidelijk zin in de paella van Dudok.

Een culinair hoogstandje van de kok van 
Rhederoord met quinoa (spreek uit: kienwa).

Stralend weer en dit stralende gezicht is van 
een medewerker van de Oranje-rie.

De witte wijn van Robbers & Van Den Hoogen 
beviel deze heren. Zij noteerden de naam van 
deze wijn. Het is een Spaanse Capa Verdejo 
van Vino de la Tierra de Castilla.

Een memorabel moment moet tegenwoordig 
vastgelegd worden met een selfie.

‘‘DE SMAAK VAN OKA’’
Een proeverij van, voor en door OKA leden.
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‘‘DE SMAAK VAN OKA’’
Een proeverij van, voor en door OKA leden.

DEELNEMENDE ONDERNEMERS ZIJN:

               Tekst en fotografie: Dick Leseman

‘‘DE SMAAK VAN OKA’’
Een proeverij van, voor en door OKA leden.
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H
et is nog maar een schets op papier, 
waarschuwt de Arnhemse architect 
Kees Marcelis. Feit is dat heel wat par-
tijen, van ondernemers tot het Comité 

tot Behoud van de AKU-fontein, enthousiast 
reageren op het gebouw bovenop het AKU-mo-
nument aan het Gele Rijdersplein dat Marcelis 
met vakgenoot Erwin Kleinsman bedacht.  
“We laten de fontein en het kunstwerk van 
Shinkichi Jajiri  staan en voegen er horeca en 
een eenvoudig, transparant gebouw aan toe”, 
legt Marcelis uit. “Zo krijgt het monument een 
nieuw aanzien en een functie, waardoor het 
plein opfleurt.”
Na het verkeersluw maken van het Gele Rijders-
plein vertrok de afgelopen jaren de ene na de 
andere winkel. Achterstallig onderhoud aan de 
AKU-fontein en de leegstand van de voormalige 
bankkantoren zorgden er voor dat het plein ver-
der verpauperde en een desolate aanblik biedt. 
Het ene na het andere plan dat het plein nieuw 
leven moest inblazen, verdween de afgelopen 
jaren van tafel. Enkele voorbeelden: 
•  Jos Wegdam, voorzitter van ondernemersver-

eniging City Centrum Arnhem (CCA), opperde 
in 2007 het plan bij de fontein een glazen 
gebouw te zetten voor een foodmarket

•  in augustus 2012 werd het plan voor een 
Chinese wijk gelanceerd door Chinese inves-
teerders met interesse voor het leegstaande 
ABN AMRO-pand

•  vorig jaar kwam woningbouwcorporatie  
Volkshuisvesting met het idee de vroegere 
Thorbecke HBS aan het Willemsplein te her-
bouwen met leer-werkplaatsen op de begane 
grond en studentenhuisvesting er boven.

AKU-fontein
De Algemene Kunstzijde Unie (AKU, voorloper 
van AkzoNobel) schonk de stad Arnhem bij 
het vijftigjarig bestaan van het bedrijf in 1961 
de fontein met kunstwerk en galerij (pergola). 
Het onderhoud van dit inmiddels rijksmonument 
hangt als een molensteen om de nek van de 
gemeente. Moeten we de fontein met het bij-
behorende kunstwerk dan maar verplaatsen of 

laten verdwijnen, vroeg men zich ten stadhuize 
hardop af. Protest van Arnhemmers, anderen 
plus de nabestaanden van ontwerper Henk 
Brouwer (BD Architecten) en de Japanse kunste-
naar Shinkichi Jajiri leidde tot de oprichting van 
het Comité tot Behoud van de AKU-fontein.
De Arnhemse ondernemer René Janssen, 
sinds dit jaar eigenaar van het vroegere 
bankgebouw op de kop van het Gele 
Rijdersplein, vroeg Kees Marcelis een 
maand of vier, vijf geleden eens naar 
het plein en het AKU-monument te 
kijken. “Wat ik vaker doe bij zo’n 
vraag, is sparren met collega 
Erwin Kleinsman”, vertelt Marce-
lis. “Na pakweg twee uur hadden 
we een prachtig en eigenlijk 
simpel idee.”
Het gebouw moet eenvoudig 
zijn om het kunstwerk beter 
tot zijn recht te laten komen, 
legt Marcelis uit. “Als je goed 
kijkt, zie je de mogelijkheden. 
Als je de wanden van de pergola 
dicht maakt met glas, kan daar 
horeca in met een terras aan 
de vijver en aan de zijde van het 
parkeerterrein. Boven de patio 
komt een rechthoekig gebouw, 
misschien wel van doek, denk aan 
de Lotek-lamp van Benno Premsela.” 
Kleinsma vervolgt: “Het gebouw 
moet transparant zijn, zodat je men-
sen op de trappen ziet lopen en het 
pand ’s avonds diffuus licht verspreidt. 
Het zou een openbare functie moeten 
krijgen, waardoor het monument een brui-
send stadsmeubel wordt.” De huidige fietsen-
stalling zou onder de grond een plek kunnen 
krijgen. De kunstcollectie van AkzoNobel, een 
Modemuseum, een galerie, een filmhuis, Marce-
lis somt de mogelijkheden voor het gebruik van 
het pand op. “We merken dat het enorm leeft. 
Janssen is enthousiast en wil de horeca exploi-
teren. Nu nog een investeerder vinden voor 
het gebouw.” 

Een transparant, lichtgevend gebouw bovenop het AKU-monument aan het  
Gele Rijdersplein. De Arnhemse architecten Kees Marcelis en Erwin Kleinsman  
zijn verrast door de vele positieve reacties op hun plan voor een revival van  
het verpauperde plein. “Het is eigenlijk een simpel idee.”

Architecten Kees Marcelis en Erwin Kleinsman  
bedenken gebouw op AKU-monument 

Lotek-lamp laat Gele  
Rijdersplein stralen
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Engineering & adviesbureau NaftArya: 

“ Volop mogelijkheden 
om zaken te doen  
in en met Iran”

B E D R I J F S R E P O R T A G E

Tekst: Mathilde Lentjes  |  Fotografie: Jacques Kok
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A
mir Kaboli is de oprichter en eigenaar 
van NaftArya Engineering Groep. Hij is 
afkomstig uit Iran en woont sinds ze-
ven jaar in Nederland. “Naft betekent 

in het Farsi – de taal die in Iran gesproken 
wordt – olie en Arya betekent melodie.” 
Amir en zijn collega’s zijn engineers met als 
specialisatie industriële fabriek- en leiding-
werkdesign. ”Binnen NaftArya hebben we vijf 
diensten: het ontwerpen en modelleren van lei-
dingwerk voor fabrieken, leidingwerkmateriaal 
deskundigheid, leidingwerk analyse, PDMS-ad-
ministratie en in- en verkoop. Al onze diensten 
voeren we uit in zowel de basic engineering 
als de detailed engineeringfase. We werken 
voor bedrijven die actief zijn in de olie, gas, 
petrochemie, water, voeding en powerplants. 

Binnen de van basic engineering bepalen we 
in grote lijnen hoe de leidingwerken, hoofdwe-
gen, hoofdgebouwen en hoofdapparaten van 
een nieuw op te zetten fabriek er uit komen 
zien. Het begint met een studiefase dan gaan 
we door naar het conceptual design en ver-
volgens het basic design. Binnen de detailed 
engineering fase zijn we meer gericht op de 
inrichting van bijvoorbeeld een chemiefabriek. 
Om dit te realiseren gebruiken we de 3-D 
software PDMS. Meerdere afdelingen krijgen 
toegang tot hetzelfde PDMS en kunnen daarin 
hun deel van het werk doen. Informatie en 
veranderingen zijn zo voor alle betrokken par-
tijen beschikbaar.” NaftArya heeft veel ervaring 
in Nederland opgebouwd onder andere bij de 
bedrijven Akzo Nobel, Tebodin en SBM-off-sho-
re NV, een Nederlandse onderneming die zich 
richt op de productie van installaties voor de 
productie en opslag van olie- en gasproducten.

Bemiddeling
De zesde tak binnen NaftArya Engineering 
Groep is exclusieve bemiddeling tussen 
Nederlandse bedrijven en Iran. Recent is 
er een akkoord gesloten over het nucleaire 
programma van Iran. Door dit historische feit 

krijgt het Westen er een grote afzetmarkt bij. 
De hervatting van de economische dienstverle-
ning houdt onder meer in dat handelsmissies 
weer mogelijk worden en dat de handel met 
Iran weer wordt bevorderd vanuit Nederland 
en de ambassade in Teheran. Oliegigant Shell 
bijvoorbeeld is al actief in gesprek met de 
nieuwe machthebbers. Maar ook voor andere 
ondernemingen zijn er in Iran interessante mo-
gelijkheden nu de sancties een voor een ver-
dwijnen. Er komt voor Nederlandse bedrijven 
ineens een behoorlijke, groeiende markt van 
ruim 80 miljoen mensen bij. Italiaanse, Duitse 
en Franse bedrijven zijn al volop actief. “Iran 
heeft bijna overal een tekort aan. Na jaren 
van isolatie is er nu de kans om de economie 
nieuw leven in te blazen. Door het rumoerige 
verleden heeft het land een achterstand opge-
bouwd, een achterstand die nu weer ingehaald 
kan worden. Dat geldt niet alleen voor produc-
ten, maar ook voor kennis.”Amir Kaboli weet 
waar hij het over heeft. “Naast een kantoor in 
de parktoren aan het Nieuwe Stationsplein in 
Arnhem, hebben we een kantoor in de Iranese 
hoofdstad Teheran. Vanzelfsprekend volgen 
we alle ontwikkelingen op de voet. Minister 
Bert Koenders van Buitenlandse Zaken reist in 
het najaar naar Iran. Ook gaat het kabinet de 
handel met Iran weer bevorderen.”

Mogelijkheden
Iran heeft een jonge, hoogopgeleide bevolking, 
de salarissen zijn er een flink stuk lager dan 
in het Westen. Naast de jonge bevolking heeft 
het land goedkope ruwe materialen zoals 
olie, gas en mineralen. Iran is bovendien een 
van de weinige stabiele landen in het Mid-
den-Oosten, verzekert Amir Kaboli. Bedrijven 
die via Amir al interesse toonden zijn onder 

andere actief in de machinebouw, de voertuig-
productie, de voedselindustrie, de medische 
sector en de farmaceutische sector. “Voor 
Nederlandse bedrijven ligt de grootste kans 
op het gebied van de olie, gas, water, chemie, 
petrochemie en voedingsector die zwaar is 
getroffen door de sancties. Iran heeft enorme 
voorraden. De productie is de afgelopen jaren 
ingeperkt. Dat biedt perspectief voor bedrij-
ven.”

Kennisoverdracht
Door de publiciteit te zoeken, hoopt Amir 
Kaboli ook in contact te komen met bedrijven 
die hun kennis willen delen met ondernemers 
in Iran. “Onlangs hebben we een ondernemer 
die boilers fabriceert bereid gevonden om 
zijn kennis over te dragen in Iran. GEFA en All 
Hollands Pomp B.V zijn ook geïnteresseerd 
om hun producten via ons in Iran te verkopen. 
In zo’n geval verzorgen wij het hele traject: 
marketing, vervoer, verblijf, vermaak en visa. 
Voor ondernemers die niet zelf naar Iran willen 
afreizen, verzorgen wij alle processen vanuit 
Nederland.” 

NaftArya

Nieuwe Stationsstraat 20

6811 KS Arnhem

Telefoon 026 – 352 75 09

E-mail Amir.Kaboli@NaftArya.com

www.NaftArya.com

Zakendoen in en met Iran. Het is wellicht niet het eerste land waar u als ondernemer aan denkt om uw producten af te 
zetten of uw expertise te delen. Dat is jammer en onnodig, weet Amir Kaboli van het bedrijf NaftArya Engineering Groep. 
“Iran is een van de weinige stabiele landen in het Midden-Oosten en staat te springen om kennis, expertise en producten 
uit Europa”.

We werken voor bedrijven 
die actief zijn in de olie, 
gas, petrochemie, water, 
voeding en powerplants”

“Ook gaat het kabinet 
de handel met Iran 
weer bevorderen”

“Iran heeft bijna overal 
een tekort aan”

“Onlangs hebben we 
een ondernemer die boilers 
fabriceert bereid gevonden 

om zijn kennis over te 
dragen in Iran”

Iran stelt zich open voor de westerse wereld

Tekst: Mathilde Lentjes  |  Fotografie: Jacques Kok
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Innovatie in  
al haar vormen
Sheldon Cooper meets Willy Wortel tijdens Innovate: 
Arnhem. In kleine laboratoria en grote bedrijven geven 
slimmeriken de toekomst een gezicht. De Marsrover van 
NASA toert over de rode planeet dankzij een essentieel 
Gelders onderdeel. Aan de HAN studeren de App-miljonairs 
van morgen. ArtEZ levert innoverende kunstenaars en de 
groene hogeschool Van Hall Larenstein werkt aan een 
zwevende boom. Tientallen bedrijven werken aan vindingen 
die de wereld kunnen verrassen. Op plaatsen als Arnhems 
Buiten en Industriepark Kleefse Waard. 

Innovate: Arnhem maakt de vernieuwing zichtbaar en tastbaar.  
Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober, in het stadhuis en op de 
pleinen eromheen. 
Arnhem is een stad van verborgen schatten. In de afgelopen tien 
jaar kregen de vele creatieven in Arnhem een gezicht, bijvoor-
beeld in het Modekwartier. Het nieuwe stedelijke brandpunt rond 
Rozet en Feestaardvarken was er zonder hen niet geweest. 

Stichting Innovatiefabriek Arnhem wil bijdragen aan eenzelfde 
ontwikkeling rondom innovatie, kennis en creativiteit. Tijdens het 
tweedaagse evenement Innovate: Arnhem laat innovatief Arnhem 
zichzelf zien. Inwoners van Arnhem en regio, professionals uit 
bedrijven, kennisinstellingen, intermediairs, studenten; lokaal en 
regionaal bestuur en politiek. 
Tijdens Innovate Arnhem zijn vele tientallen vernieuwingen te 
zien, horen, proeven, voelen en ervaren.

Opmaat inspiratie
De opening en opmaat voor Innovate Arnhem is al op vrijdag  
9 oktober vanaf 17.00 uur. Een dik uur berstensvol inspiratie. 
Bijzondere sprekers inspireren in minder dan 7 minuten:  
20x20 – 20 beelden met 20 seconden tekst. Alvast twee namen: 
Pauline van Dongen (ontdekt door Apple en designer op het 
grensvlak van techniek en fashion) en Roos Meerman (winnaar 
van de New Material Fellow 2014 en Hendrik Valk prijs).  
De toegang is gratis. Reserveer vanaf 14 september tickets voor 
deze gratis avond, want het aantal zitplaatsen is beperkt. 

Initiatiefnemer Stichting De Innovatiefabriek Arnhem is op  
11 maart 2015 opgericht. Doel van de Innovatiefabriek is om 
Arnhem als innovatieve en creatieve kennisstad zichtbaar te 
maken en haar aantrekkingskracht te vergroten als werk- en 
woonstad. 

I N F O R M A T I E

MBO is  
gewoon leuk
Strijbosch Thunnissen Makelaars bestaat nog niet zo heel lang 
in het Arnhemse. Vanaf de eerste dag zijn wij als kantoor sterk 
betrokken bij wat er gebeurt in ‘onze stad’. In eerste instantie 
hebben wij dit gedaan in de vorm van sponsoring van vele 
evenementen en organisaties in de stad. Denk hierbij aan het 
Onganse Gala, het Ronald McDonald Huis, Stichting Vier het 
Leven en sportverenigingen. Geleidelijk aan ontstond de 
behoefte om ons meer in te zetten in immateriële zin. 

Als makelaarskantoor voorzien wij in huisvesting voor onze cliënten 
in de meest brede zin des woords. Het toeval wil dat er vrijwel bij alle 
maatschappelijke organisaties huisvestingsvraagstukken spelen. 
Gezien de beperkte of zelfs het volledig ontbreken van middelen is 
creativiteit geboden. 
Sinds drie jaar ben ik als ‘oude rot’ toegevoegd aan een matchgroep 
bij de Arnhemse Uitdaging en probeer ik op alle mogelijke manieren 
de huisvestingsvraagstukken bij maatschappelijke organisaties te 
matchen. Dit doe ik door mijn netwerk en opdrachtgevers in te 
zetten waar ik maar kan. Wat voor een maatschappelijke organisatie 
soms een zeer lastige uitdaging is, kan met een paar telefoontjes 
door mij alweer worden opgelost. In dit kader is het leuk om te 
merken dat ook veel van onze opdrachtgevers bereid zijn hun 
steentje bij te dragen. Dit doen zij bijvoorbeeld door een ruimte voor 
een bepaalde periode tegen geen of een geringe vergoeding ter 
beschikking te stellen. Ook op andere gebieden merk je dat een 
netwerk en een beetje commerciële input richting maatschappelijke 
organisaties tot mooie resultaten kan leiden. Mooi om te zien dat 
twee werelden kunnen samenkomen.
Als kantoor zijn wij blij om op deze manier ons steentje te kunnen 
bijdragen. Uiteindelijk moet je het niet te ingewikkeld maken. Maat-
schappelijk betrokken ondernemen is uiteindelijk gewoon heel leuk!

Jacco Vogelaar, Strijbosch Thunnissen Makelaars
www.arnhemseuitdaging.nl

Volg ons ook op Twitter en Facebook 

De Arnhemse Uitdaging | 
maatschappelijk betrokken ondernemen in Arnhem
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Te huur   Arnhem

Fraai kantoorgebouw Groenveste op een 
uitermate goed bereikbare locatie aan de rand 
van het centrum van Arnhem. NS-Station 
Velperpoort ligt op loopafstand. 

•  circa 2.451 m² kantoorruimte in units  
vanaf 200 m²; 

• 70 parkeerplaatsen op eigen terrein;
• aanvaarding in overleg.

Huurprijs: EUR 130,- per m² per jaar
EUR 600,- per parkeerplaats per jaar

Velperweg 35
Kantoorruimte in hoogwaardig kantoorgebouw 
‘Rijnstede’ nabij NS-station Velperpoort.

• circa 630 m² in units vanaf circa 300 m²; 
• 7 parkeerplaatsen op eigen terrein; 
•  zeer goed bereikbaar met eigen en  

openbaar vervoer.

Huurprijs: EUR 135,- per m² per jaar
EUR 650,- per parkeerplaats per jaar

Velperweg 10a

Te huur   Arnhem Te huur | te koop  Arnhem

Kantoorgebouw B42 ligt direct bij de ingang van 
Arnhems Buiten, een businesspark in de 
parkachtige omgeving tussen Arnhem en 
Oosterbeek. 

• circa 3.000 m² verdeeld over vier bouwlagen;
• uitstekend bereikbaar met eigen en openbaar  
 vervoer;
• vergadercentrum op de begane grond;
• 62 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Huurprijs/koopprijs: op aanvraag

Utrechtseweg 310

Te huur   Arnhem

Zeer compleet en energiezuinig kantoorgebouw 
‘Rijntoren’ op NS-Station Arnhem Centraal  
met onder andere een gedeelde receptie,  
restaurant en vergaderfaciliteiten. 

• circa 6.000 m² in units verhuurbaar;
• vernieuwde businessunits;
• parkeren direct onder het gebouw;
• uitstekend bereikbaar met eigen en  
 openbaar vervoer.

Huurprijs: EUR 175,- per m² per jaar
EUR 1.250,- per parkeerplaats per jaar    

Nieuwe Stationsstraat 10 

Te huur   Arnhem

Kantoorruimte in een zeer representatief 
kantoorgebouw op kantorenpark De Gelderse 
Poort. Momenteel zijn de begane grond en  
eerste verdieping voor de verhuur beschikbaar.

• circa 836 m² te huur in units vanaf 270 m²; 
• 32 parkeerplaatsen op eigen terrein;
• goed bereikbaar met eigen en  
 openbaar vervoer.

Huurprijs: EUR 115,- per m² per jaar
EUR 500,- per parkeerplaats per jaar

Mr. B.M. Telderstraat 15

Te huur | te koop Arnhem

Multi tenant kantoorgebouw Ambiance op 
kantorenpark De Gelderse Poort. Het gebouw is 
in totaal 2.634 m², is voor circa 40% verhuurd 
en beschikt over een gunstige parkeernorm van 
1:30.

• circa 1.595 m² te huur in units vanaf 334 m²; 
• 53 parkeerplaatsen op eigen terrein;
•  goed bereikbaar met eigen en openbaar 

vervoer.

Huurprijs/koopprijs: op aanvraag

Mr. B.M. Telderstraat 11

De beste objecten vindt  
u bij DTZ Zadelhoff

www.dtz.nl 026 4 452 445
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Te huur   Arnhem

Fraai kantoorgebouw Groenveste op een 
uitermate goed bereikbare locatie aan de rand 
van het centrum van Arnhem. NS-Station 
Velperpoort ligt op loopafstand. 

•  circa 2.451 m² kantoorruimte in units  
vanaf 200 m²; 

• 70 parkeerplaatsen op eigen terrein;
• aanvaarding in overleg.

Huurprijs: EUR 130,- per m² per jaar
EUR 600,- per parkeerplaats per jaar

Velperweg 35
Kantoorruimte in hoogwaardig kantoorgebouw 
‘Rijnstede’ nabij NS-station Velperpoort.

• circa 630 m² in units vanaf circa 300 m²; 
• 7 parkeerplaatsen op eigen terrein; 
•  zeer goed bereikbaar met eigen en  

openbaar vervoer.

Huurprijs: EUR 135,- per m² per jaar
EUR 650,- per parkeerplaats per jaar

Velperweg 10a

Te huur   Arnhem Te huur | te koop  Arnhem

Kantoorgebouw B42 ligt direct bij de ingang van 
Arnhems Buiten, een businesspark in de 
parkachtige omgeving tussen Arnhem en 
Oosterbeek. 

• circa 3.000 m² verdeeld over vier bouwlagen;
• uitstekend bereikbaar met eigen en openbaar  
 vervoer;
• vergadercentrum op de begane grond;
• 62 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Huurprijs/koopprijs: op aanvraag

Utrechtseweg 310

Te huur   Arnhem

Zeer compleet en energiezuinig kantoorgebouw 
‘Rijntoren’ op NS-Station Arnhem Centraal  
met onder andere een gedeelde receptie,  
restaurant en vergaderfaciliteiten. 

• circa 6.000 m² in units verhuurbaar;
• vernieuwde businessunits;
• parkeren direct onder het gebouw;
• uitstekend bereikbaar met eigen en  
 openbaar vervoer.

Huurprijs: EUR 175,- per m² per jaar
EUR 1.250,- per parkeerplaats per jaar    

Nieuwe Stationsstraat 10 

Te huur   Arnhem

Kantoorruimte in een zeer representatief 
kantoorgebouw op kantorenpark De Gelderse 
Poort. Momenteel zijn de begane grond en  
eerste verdieping voor de verhuur beschikbaar.

• circa 836 m² te huur in units vanaf 270 m²; 
• 32 parkeerplaatsen op eigen terrein;
• goed bereikbaar met eigen en  
 openbaar vervoer.

Huurprijs: EUR 115,- per m² per jaar
EUR 500,- per parkeerplaats per jaar

Mr. B.M. Telderstraat 15

Te huur | te koop Arnhem

Multi tenant kantoorgebouw Ambiance op 
kantorenpark De Gelderse Poort. Het gebouw is 
in totaal 2.634 m², is voor circa 40% verhuurd 
en beschikt over een gunstige parkeernorm van 
1:30.

• circa 1.595 m² te huur in units vanaf 334 m²; 
• 53 parkeerplaatsen op eigen terrein;
•  goed bereikbaar met eigen en openbaar 

vervoer.

Huurprijs/koopprijs: op aanvraag

Mr. B.M. Telderstraat 11

De beste objecten vindt  
u bij DTZ Zadelhoff

www.dtz.nl 026 4 452 445
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feliciteert DK Makelaars 
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in het Rozet Centre
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