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vind je niet bij Team Arnhem. Ontwerpen
zit in hun bloed, maar ze weten uit ervaring
dat oplossingen alleen beklijven als ze
breed gedragen worden en uitvoerbaar zijn.
Zeker als op voorhand nog geen zicht is op
financiering om al die fraaie bedenksels
één op één te realiseren.
In deze speciale uitgave van HORIZON
staat de Mosterdhof centraal. Zestig jaar
geleden gebouwd, ruim tien jaar geleden
drastisch onderhanden genomen. En nu
goed voor een Gouden Piramide.
De bewoners moesten even wennen aan
de aanpak van het multifunctionele team,
maar zijn nu heel enthousiast. De gouden
greep voor de jury van de Gouden Piramide
was de wijze waarop de buurt zelf begon
en uiteindelijk op tal van manieren samen
activiteiten ontplooide. Het leverde én
levert ze geld op. Duurzaam doorpakken!
Een bruisende buurteconomie en het
nieuwe sociale wijkhart ’t IJsselhuis is start
en eindpunt voor tochten in het Rivierklimaatpark IJsselpoort in wording.
de ‘wijk achter de dijk’ naar buurt in de
uiterwaarden kroop niet alleen Mosterdhof
uit zijn schulp. Westervoort profileert zich
steeds meer als Poort naar de Liemers.
Mensen die Arnhem vol, druk en te
duur vinden, vestigen zich graag in de
Mosterdhof. Dat merken huizenverkopers
ook aan de prijzen die betaald worden voor
hun woning.
Kortom: een succesverhaal. Daar zag het
aanvankelijk niet naar uit. De beschikbare
budgetten waren krap. En toen kwam daar
de coronacrisis ook nog eens overheen.
Voordeel was wel dat mensen opeens vaker
thuis werkten en steeds meer zin kregen
om hun woonomgeving samen aan te
pakken. Ook hier bleek: een goed idee vindt
altijd geld.
‘Boost je berging’, ‘Groen moet je doen’.
Team Arnhem voedde het enthousiasme
met prikkels en jazeker, aangestuurd door
bewoners, ook met mooie ontwerpen.

Bijdragen van: Peter Groot – architect & stedenbouwkundige, H2A • Berry Kessels – Wijkontwikkelaar & Moderator
Lars Schothuis – Landschapsontwerper Buro SRO • Edwin Verdurmen – Studio Earth • Guido Yntema – stedenbouwkundige Buro SRO
Vormgeving: Robbert Kleine Schaars, Lars Schothuis • Eindredactie: Berry Kessels
www.h2a.studio • www.berrykessels.nl • www.studio.earth • https://burosro.nl
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De 10 TOPmaatregelen
van de
transformatie
1. Gezamenlijke missie: van wijk achter de dijk
naar wijk in de uiterwaard.
2. Aanleg nieuwe groene drager: pad van kerk
naar uiterwaard.
3. De extraverte wijk: duidelijk gemarkeerde

‘We wonen
lekker in de
uiterwaard’

Hap doet de groene kikker. Met de waterjuffer in zijn bek
verdwijnt hij in de rietkraag. ‘Je ziet ze steeds vaker’, zegt Ivanca.
‘Kikkers, waterjuffers, libellen.’ Ze zit met haar buurtgenoten Tom
en Eveline op een eenvoudig bankje aan een watertje. Achter
hen zijn de typisch getande gevels van de Mosterdhof te zien.
Geschilderd in oranje, blauw en wit.‘De kleuren van de ijsvogel’
zegt Ivanca.‘Ieder hofje heeft zijn eigen kleurenpalet. Dat is een
van dingen die wij verzonnen hebben om gemakkelijker de weg te
vinden in onze wijk.’
Het pad langs het water begint bij de monumentale kerk van
Westervoort en loopt door naar de dijk waar het ’t IJsselhuis
schittert in de zon. Knotwilgen markeren de route. Kinderen
spelen onderaan de dijk op de robuuste houten toestellen. Hun
ouders zitten op de trap voor en naast het paviljoen.
‘Kijk’, zegt Tom.‘Daar zitten we over twee weken als we ons
jaarlijks zomerpodium doen. Het barst van de onvermoede
talenten in de buurt. Jim en Jhon van B&B De twee mannetjes zijn
ontzettend geestig. En we hebben geweldige muzikanten.’

Er is veel gebeurd in dik tien jaar in de wijk die in 2020

nog gold als een verlept aanhangsel van Westervoort, niet erg
populair. Eveline was in die tijd aanjager.‘Het was lastig. Er was
nauwelijks geld en toen dook covid-19 voor het eerst op. Het land
zat maanden op slot, herinner je dat nog.’ Tom knikt instemmend.
‘Ik dacht: daar gaat onze wijkverbetering.’
Ivanca, Tom en Eveline zaten in de stuurhut. Zo noemden
de begeleiders van Team Arnhem de bewoners die actief
meedachten.‘We moesten wel even wennen aan hun opzet’,
4

entrees aan de Dorpsstraat en met ‘t IJsselhuis
aan de dijk.
4. Experimenenfase als aanjager: woningen en
hofje verduurzamen en vergroenen.
5. Oprichting Wijkbedrijf: bewoners activeren en
delen van kennis en talenten.
zegt Tom.‘Zij hadden mooie ideeën, maar een aantal zaken
lieten ze bewust open. Daar hadden wij aanvankelijk helemaal
geen zin in. We wilden kant-en-klare oplossingen aangereikt
krijgen. Die hadden ze wel, maar ze wilden dat wij als bewoners
de ontwerpkeuzes maakten. Wij hadden het stuurwiel in
handen. We hebben gemerkt dat deze werkwijze veel draagvlak
opleverde. In de wijk, maar ook op het gemeentehuis. Zo hebben
we bij verschillende overheden geld gekregen omdat we een
overtuigend verhaal hadden.’
Waar het kon is naast het pad een wadi gegraven die na de
forse regenbuien van de afgelopen weken nu lekker vol staat.
De landschapsontwerper van Buro SRO haalde eigenlijk de
natuur binnen de wijk.‘Wij wonen nu lekker in de uiterwaarden’,
zegt Ivanca,‘en dat zie je ook. Aan het water, aan de typische
uitwaardenplanten en bomen. Ik vind het prachtig.’ De route van
de kerk naar de dijk en daar verder de uitwaarden in is een geliefd
wandelrondje geworden voor bewoners van de Mosterdhof maar
ook van daarbuiten.‘Dat is wel opvallend’, zegt Eveline.‘Mensen
uit het dorp komen hier nu graag. Even een cappuccino of ’s
avonds een wijntje bij het IJsselhuis.’

Het paviljoen is eigendom van waterschap en Rijkswaterstaat
dat het ook benut als informatiepunt voor het rivierklimaatpark
dat hier sinds een paar jaar vorm krijgt. We lopen een stukje over
de dijk en dan via een ander pad terug de wijk in.‘Het is echt veel
groener dan tien jaar geleden’, zegt Ivanca,‘en we hebben veel
minder auto’s.’ Dat was even schrikken in het begin, herinneren de
drie zich nog. Stelde dat dekselse begeleidingsteam zomaar voor
om auto’s weg te doen en parkeerplaatsen te vergroenen.
Tom: ‘Eigenlijk staat je auto de meeste tijd stil. Door slim delen
van elektrische auto’s hebben veel mensen hun eigen auto weg
kunnen doen. En je woont hier natuurlijk ook vlakbij het station.
In Arnhem is parkeren zo duur dat je sowieso beter met de trein
kan gaan.’
Hij wuift naar een groepje kinderen dat met schepnetjes langs de
wadi’s loopt. Niet op kikkerjacht maar om een enkel verdwaald
snoeppapiertje op te vissen.‘Dat is ons kindergroenteam. Elke
maand gaan ze door de wijk om de boel schoon te maken. Maar
ze hebben weinig te doen omdat iedereen zijn best doet om het
mooi te houden. Ze doen het vooral voor de chocolademelk met
appeltaart na afloop in ’t IJsselhuis,’ lacht hij.

De drie staan op en lopen naar het dijkpaviljoen. De

Samenwerking is de sleutel tot succes, zegt

glazen gevel biedt een magistraal uitzicht over de uiterwaarden
en Arnhem in de verte. Het paviljoen trekt bezoekers uit de
wijde omgeving. Westervoort is uitgegroeid tot de poort naar de
Liemers.
‘Daar hebben we toentertijd ook bewust op ingezet,’ zegt Eveline.
‘Mensen komen op de fiets uit Arnhem en Duiven, drinken koffie
in ’t IJsselhuis en fietsen of wandelen dan verder.’
Architectenbureau H2A tekende voor het dijkpaviljoen.‘Dit is
maar één van de activiteiten van ons wijkbedrijfje’, zegt Tom,
‘maar wel heel belangrijk. Dit is het kloppend hart van onze wijk
geworden en dat hadden we echt nodig. En het leuke is dat zoveel
mensen van buiten hier komen.’

Eveline. Bijvoorbeeld bij de verduurzaming van de wijk.
‘Het begeleidingsteam kwam met praktische tips voor onze
huizen, maar wist ook subsidiepotjes op te sporen die ons
konden helpen. We werken als buurtbewoners echt samen in ons
wijkenergiebedrijf waarmee we energie opwekken en opslaan
voor als we het nodig hebben. In de grond, in onze elektrische
auto’s.’
We eindigen bij de Dorpsstraat. De groene entree met wildrooster
is niet te missen.‘Onze wijk heeft weer een smoel gekregen’, zegt
Tom. Mensen komen graag naar het paviljoen en, sterker nog,
willen hier weer wonen.‘De huizenprijzen in de Mosterdhof
blijven stijgen. Logisch eigenlijk want je woont hier prachtig in het
groen en staat binnen een paar minuten binnen in Arnhem. Dat
hebben ze dáár ook door gekregen.’

6. Collectief verduurzamen: woningen energieneutraal.
7.

Groen in plaats van parkeren: door deelauto’s
minder auto’s in de wijk en mee ruimte voor
natuur en water.

8. Boost je Berging: opknappen, verduurzamen
(groene daken), verplaatsen, invullen voor
mantelzorg, kantoor, sport.
9. Vergroenen erfafscheidingen: begroeien,
verlagen of verwijderen.
10. Nooit meer verdwalen: heldere structuur,
herkenbare namen en duidelijke wegwijzers.

5

Zicht
op de
toekomst
Twaalf jaar wijkontwikkeling

In 2020 deed de Mosterdhof mee aan het project

Panorama Lokaal, een ontwerpcompetitie die nieuwe
manieren van samenwerking wilde stimuleren en
condities wilde scheppen voor ruimtelijke experimenten
met een sociale impact. Een multidisciplinair
ontwerpteam uit Arnhem werd als winnaar verkozen
omdat zij de bewoners centraal plaatsten. Het motto
was ‘bewoners aan het roer’ en hiermee ontstond na een
aarzelende start veel enthousiasme en betrokkenheid.
Al tijdens het eerste werkbezoek aan de Mosterdhof
was het team positief verrast. De wijk kreeg bij
de totstandkoming het predicaat Experimentele
Woningbouw — een eretitel in die tijd — en die kwaliteit
was nog volop aanwezig. Enkele onderdelen van de wijk
waren inmiddels door de tijd ingehaald. Het toenemende
autobezit had de aanblik van de openbare ruimte geen
goed gedaan, evenals de verkoop van de woningen door
de corporatie. Hierdoor was een
veelvoud aan kleuren en materialen
ontstaan. Het gevelbeeld was her
en der rommelig.
Maar de ruime woningen hadden
een relatief gunstige prijs ten
opzichte van andere woningen in de regio en dat maakte
de wijk interessant voor mensen die het in Arnhem te
duur vonden. Bovendien ligt Westervoort, voor wie het
weet, maar enkele treinminuten verwijderd van de stad.

Bewoners
aan
het roer
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2050

2022

Het team merkte meteen dat er een kern betrokken

bewoners was met een sterk organiserend vermogen. Ze
hielden thematische wijktafels en schreven een wijkontwikkelingsplan: Mooi Mosterdhof 2030. Ze wisten heel goed wat
ze wilden, maar hadden het idee dat andere partijen die
visie verder moesten brengen. Daar dacht het winnende
ontwerpteam anders over. De betrokkenheid van de
bewoners werd juist als de meest belangrijke kracht voor
wijkverbetering gezien. Waar een ontwerp wellicht een
tijdelijk probleem oplost, bestaan de kernkwaliteiten van
een wijk vooral uit de sociale binding en betrokkenheid van
de bewoners. De herinrichting van de openbare ruimte is
slechts een onderdeel. Daarom had het team vanaf het begin
als uitgangspunt dat de bewoners bij alle beslissingen aan
het roer moesten staan. En die strategie werkte.
In 2022 werd het wijkgroenbedrijf opgericht van waaruit
bewoners zich gingen ontfermen over het onderhoud en de
vergroening van de openbare ruimte. Later werden ze ook
door andere wijkbewoners ingehuurd voor tuinonderhoud.
Dit kreeg een vervolg in een buurtklusbedrijf dat zich ging
bezighouden met de verduurzaming van de woningen en
met de bouw van ’t IJsselhuis aan de dijk. Zo ontstond een
levendige wijkeconomie waaraan enkele bewoners zelfs een
betaalde baan overhielden.

2025

Geen stip,
maar een
complete
horizon.

2020

Ruim tien jaar na dato blikt het ontwerpteam terug op een
bijzonder proces.

2030

Samen

met bewoners schetste het ontwerpteam
een toekomstbeeld en geen kant-en-klaar-ontwerp voor
de wijk. Het team zette zijn kennis en ervaring in om de
horizon te verbeelden en de bewoners zetten daarin de
stippen. Zo werkten zij in gezamenlijkheid de visie stap
voor stap uit. Het team legde tevens de verbinding met
het ruimtelijk beleid van overheden, zoals de Gemeente
Westervoort, Provincie Gelderland,
de Waterschappen, het Rijk en
Rijkswaterstaat. Deelprojecten
werden zo gedefinieerd dat ze in
aanmerking konden komen voor
subsidies. Dit vergemakkelijkte de uitvoering aanzienlijk.
Het ontwerpteam ontwierp tevens een ‘gereedschapskist’
voor woningverbetering. Bewoners konden met behulp
van het buurtklusbedrijf op een relatief goedkope manier
hun woning verduurzamen, uitbreiden en verbeteren. Ook
werd een experimenteel hofje aangewezen waar bewoners
zelf de inrichting van de openbare ruimte bepaalden
met ondersteuning van het ontwerpteam. Door de eigen
keuzes werd het hofje ook beter gebruikt en onderhouden.
Deze aanpak werd vervolgens overgenomen door de
bewoners van andere hofjes.

Schetsen
van de
horizon

Groen is altijd leidend geweest in het proces,

zowel fysiek groen in de vorm van natuurlijke aanplant
als vanuit het verduurzamen van de wijk. Dit was een

logische keuze omdat de bewoners in het Wijkontwikkelingsplan al veel aandacht hadden voor de kwaliteit van
de openbare ruimte, klimaatadaptatie en energietransitie.
Het ontwerpteam stelde voor om natuur in de wijk als
groene drager voor alle wijkontwikkelingen te gebruiken.
De Mosterdhof ligt tegen de uiterwaarden aan, maar
de dijk, met doorgaand verkeer, vormde een barrière.
Bewoners en team maakten een verbinding door de
natuur van de uiterwaarden de wijk in te halen en
tegelijkertijd de oversteek van de dijk te vergemakkelijken. Hiervoor ontwierp het team samen met de
bewoners een dijkpaviljoen dat door het buurtklusbedrijf
werd gebouwd. De weg over de dijk werd aangepast zodat
hier niet meer hard gereden kon worden en aan de zijde
van de uiterwaarden werd een terras
annex uitkijkpunt aangelegd.
De keuze voor natuur in de wijk bleek
een gouden greep. Door de wijk te
vergroenen, werd de openbare ruimte
aantrekkelijker, de temperatuur tijdens
hete zomers aangenamer en kon het regenwater beter
worden vastgehouden in de bodem. Het riante groen
gaf de wijk een eigen identiteit en herkenbaarheid ten
opzichte van vergelijkbare wijken in het dorp en de regio.
Jonge gezinnen wisten de Mosterdhof goed te vinden.
Steeds meer kinderstemmen klonken in het groen tussen
de huizen.

Wijk
in de
uiterwaard
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hoger gelegen pad een drempel is voor de auto.
Naast de kerk vormen het Mosterdhofbalkon en
het dijkpaviljoen de schakels van de wijk met de
omgeving. Bij het paviljoen en aan het eind van
de Dorpstraat is de riviernatuur beleefbaar en
toegankelijk.
Voor de wijk zelf hebben de bewoners een
vergroenend inrichtingsplan gemaakt dat
zich verder kan ontwikkelen. De hiernaast
weergegeven gekozen materialen komen
terug in de hele wijk en hebben een flinke
boost gegeven. Het plan ontstond al doende
door, als verlengstuk van de workshops,
gelijk te experimenteren met inrichting en
materiaalkeuze. Men was destijds sceptisch
over ‘groene parkeervakken’. De
proefopstelling leverde uiteindelijk
de doorslag om te kiezen voor de
optie die fraai, beheersbaar en
betaalbaar was. Deze werkwijze
volgt Mosterdhof nog steeds
en maakt dat zij echt een wijk
in de uiterwaard is.

ang

te

Het inrichtingplan voor de openbare ruimte
stamt uit 2021. Het legde de basis voor de
vergroening van de wijk. Het plan was het
resultaat van workshops waarin bewoners hun
eigen straten en hofjes hebben ingericht. Het
ontwerpteam reikte inrichtingselementen en
een nieuwe wijkstructuurkaart aan. De wijk
kreeg twee duidelijke ingangen voor de auto:
een diereningang naar de vissen- en vogelhofjes
en een planteningang naar de bomen- en
bloemenhofjes. Door de wijk lopen vier
wandelpaden vanaf de Dorpstraat richting dijk:
de bomen-, bloemen-, vissen- en vogelroute.
Het zijn de nieuwe strengen, een verwijzing
naar het oorspronkelijke ontwerp, maar nu
opgespannen tussen centrum en dijk, de lokale
bestemmingen vanuit de wijk. Ze rijgen
de hofjes als een kralensnoer aaneen. De
vogelroute is de drager tussen kerk en
paviljoen en de verbinding tussen dorp
en uiterwaarden. Op één punt kruisen
strengen de autoroute. Daar hebben
voetgangers prioriteit doordat het
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Terugblik workshops bewoners 2021
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Laaghangend
fruit als
vliegwiel
Kijkend naar hoe groots de wijk er nu al bij ligt, is het
bijna niet meer voor te stellen dat het allemaal klein
begonnen is. Destijds midden in coronatijd en met
beperkte financiën. Via een experimenteel hofje en
kleine, direct zichtbare en relatief goedkope ingrepen
ontstond een vliegwiel voor de nieuwe wijk in de
uiterwaarden. Bewoners stonden aan het roer. De
professionals van Team Arnhem, gemeente, provincie
en waterschap duwden als duwboten het scheepje van
de wijk voort. Samen vonden ze quick wins.
Zo nam in 2020 het winnende team van de prijsvraag
meteen één van de entrees onder handen. Door
herinrichting van het groen en vervanging
van straatmateriaal ontstond een stukje
uiterwaard in de wijk. De wijkvereniging
startte onder de bewoners de actie Wat is
de Mosterdhof jou waard? met vijf dingen
die je gedaan moet hebben als ‘uiterwaardige’
Mosterdhoffer. In het experimenteel hofje vond de
aftrap van deze actie plaats. De bucketlist groeit nog
steeds en is voor iedere bewoner te raadplegen en aan
te vullen via het wijkportaal. Een greep uit de acties
die zorgden voor een kickstart van de Mosterdhof van
wijk achter de dijk naar wonen in de uiterwaard.

Gereedschapskist

De gereedschapskist
verduurzaming is nog steeds
de must have voor elke
woningeigenaar. Boordevol
tips voor verduurzaming van de
woning, te vinden in het digitaal
wijkportaal.

Deelauto’s

Begonnen als alternatief voor
de tweede auto, inmiddels
gemeengoed in de wijk: de
elektrische deelauto’s op
zonne-energie bij de entrees
van de wijk.

Nestkasten maken
en plaatsen

Aan bomen en bebouwing
heeft de buurt zelfgemaakte
nestkasten bevestigd om meer
vogels de wijk in te halen.

Experiment
straatindeling

Tijdelijke markeringen
hielpen om het parkeren
beter te organiseren en het
groenaandeel te vergroten. De
inzichten kwamen terug in het
inrichtingsplan.

Geboorteboom planten

Steen eruit,
groen erin

Hernoemen hofjes

Digitaal wijkportaal

Elke nieuw geboren
Mosterdhoffer krijgt sinds 2020
een eigen boom in de wijk.
Zo zijn er al bijna 100 nieuwe
bomen bij geplant.

Van anoniem nummer naar
eigen naam: alle hofjes kregen
een eigen gezicht met een
naam en kleurpalet van een
plant of dier uit de uiterwaard.

Experimenteel hofje

Goed voorbeeld doet volgen:
in 2020 begon een groep
actieve bewoners in hun
hofje. Ze gingen aan de slag
met woning en omgeving en
hadden veel voordeel aan
de gereedschapskist van het
ontwerpteam.

Klein begonnen door
guerillagardening in de wijk.
Bij schuttingen zijn vervangen
door hagen. Daarna hielp
het wijkgroenbedrijf bij het
natuurvriendelijker maken van
tuinen.

Voordat het dijkpaviljoen werd
gebouwd, bestond ’t IJsselhuis
al op internet in de vorm van
een digitaal wijkportaal met
alle informatie, service en
uitwisseling over de wijk.

Buurtklus

Buurtklus was de opstap
naar het wijkklusbedrijf. Een
centraal punt met vakmensen
uit de wijk waar buurtgenoten
terecht kunnen met kleine
klusverzoeken voor huis of tuin.
11

Onder het plaveisel
het moeras

Het succes
van de
successie

Natuurgebied de Mosterdhof

Successie

is de opvolging van plantgemeenschappen in een ecosysteem. Het is het proces dat
plaatsvindt als kale schrale zandgrond stap voor stap
veranderd in weelderig groeiend bos. De planten
veranderen mee. Successie begint in beginsel met
korstmossen, bacteriën en schimmels die zich
vestigen op plaatsen waar niets anders kan groeien.
Samen zorgen zij voor voedsel (algen binden koolen stikstof, schimmels lossen gesteente op waardoor
voeding vrijkomt). Door verwering ontstaan minerale
bodemdeeltjes. Fotosynthese creëert organisch
materiaal. Zo helpen zij elkaar om onbegaanbaar
terrein te koloniseren.

Tevreden kijkt hij naar
de volgelopen wadi in de
Rietgorshof.
‘In amper een kwartier heb ik twee vlinders en één libelle
gezien die in Nederland geregistreerd staan als bedreigde
soorten’, zegt Lars Schothuis trots. De landschapsontwerper
fietst er dagelijks langs op weg naar zijn werk in Arnhem.
Ruim tien jaar geleden was hij betrokken bij het ontwerp
voor de vergroening van de wijk. ‘Het is onvoorstelbaar wat
er in tien jaar tijd is veranderd in de Mosterdhof.’ Het idee
was om de schitterende ligging aan de rivier in de buurt
voelbaar te maken. Om de natuur naar binnen te halen:
wonen in de uiterwaard.
Een vraaggesprek over hoe het allemaal zo is gekomen.

Meer beschermde soorten in de Mosterdhof dan in
de aangrenzende uiterwaarden, een goed te beheren
buitenruimte en het gevoel alsof we door een natuurgebied
lopen. Wat was de aanleiding om de groene buitenruimte zo
anders aan te pakken?
‘Uiteraard is de prijsvraag die destijds is uitgeschreven
door Panorama lokaal aanleiding voor ons ontwerpteam
geweest om buiten de lijntjes te denken. “Kiezen is gekozen
worden”, zei een teamlid tijdens één van onze werksessies.
En gekozen hebben we. Samen met de buurt. En het moet
gezegd: de tijdsgeest heeft ons wel een handje geholpen.
12

De Nederlandse natuur is belaagd met droge zomers,
wateroverlast. De buxusmot en de eikenprocessierups
waren breaking news. Onze geliefde tuin- en zangvogel
de merel is verdwenen. Zo ontstond het besef dat onze
omgang met de natuur drastisch moest worden gewijzigd.
De tijd was rijp om het roer om te gooien en de Mosterdhof
profiteerde.

Wat was de gedachte achter de brede opzet van de werkgroep
voor de invulling van de groene buitenruimte?
De buitenruimte van de Mosterdhof in 2020 was ingevuld
met typisch ‘wijkgroen’. Visueel groen, bestaand uit een
assortiment van planten, heesters en bomen met een
tuinachtig karakter die met name zijn gekozen op basis
van uitstraling en beheersbaarheid. Het resultaat was een
eenzijdige beplanting die meer onderhoud vraagt dan het
gemeentelijke budget toelaat. Te weinig snoeien zorgde
voor een rommelig beeld. Bewoners vonden de functieloze
beplanting maar lastig.
Met de multidisciplinaire opzet van de werkgroep openbaar
groen mikten we op verschillende doelen: goed uitziend
groen dat goed te beheren is, bijdragen aan de biodiversiteit,
ruimte bieden aan waterberging en hittestress tegengaan.
Klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte was
destijds ook al gebruikelijk bij (her-)inrichtingsopgaven. Wat
was er zo bijzonder aan de aanpak voor de Mosterdhof?
Bij de herinrichtingsopgave voor de Mosterdhof zijn we

een stap verder gegaan. We hebben geen beplantingsplan
gemaakt, maar en natuurgebied ontwikkeld vanuit de
eigenschappen van de oorspronkelijke plek. Onder het
plaveisel bevindt zich het moeras: de uiterwaarde. Daar
zijn we naar op zoek gegaan. We hebben goed gekeken naar
de bodem en de waterbergende functie van het groen. Dit
vraagt een andere benadering en aanpassingsvermogen van
zowel bewoners als beheerders. “Dit past niet in onze wijze
van beheren”, heb ik vaker gehoord.’

Er werd in het begin niet louter positief gereageerd op het
voorstel om van de Mosterdhof een natuurgebied te maken.
Hoe is toch het draagvlak voor de invulling ontstaan?
Wat erg geholpen heeft is de proefperiode die we hebben
doorlopen. Tijdens deze experimenten-ronde heeft dit hofje,
nu de Rietgorshof, zich aangemeld om mee te werken om
hun hofje om te vormen als proeftuin voor de rest van de
wijk. We zijn gewoon begonnen. Daar waren de bewoners
na jaren van praten over hun wijkontwikkelingsplan ook wel
aan toe. De schop moest de grond in.
Daarnaast was ons motto om van de Mosterdhof een
natuurgebied te maken bewust gechargeerd. Ons doel was
om toe te werken naar een groene buitenruimte met een
natuurlijk evenwicht waarin zo weinig mogelijk hoeft te
worden ingegrepen. Maar voor verandering moet je een
duidelijk beeld schetsen met ambitie. Ik geloof dat we met
dit eindbeeld niet de achtertuin van de Mosterdhof hebben
gerealiseerd, maar een ecosysteem waar de Mosterdhoffers
onderdeel van uit maken en zich thuis voelen.

De schrale grond is dan verworden tot een plek waar
pioniersplanten kunnen groeien: onkruid.
Deze pioniersplanten produceren van meet af aan
biomassa waarmee het bodemleven op gang komt.
Dit bodemleven zorgt er weer voor dat zaden en
bacteriën in de bodem terecht komen. Zo neemt de
biodiversiteit rap toe.
Als er genoeg schimmels en bacteriën in de bodem
zitten, is deze ook geschikt voor meerjarige planten
en grassen die weer worden opgevolgd door
struiken en pioniersbomen (bijvoorbeeld berk, wilg
en els). De functie van deze bomen is om op een
gegeven moment dood neer te vallen en de bodem
nog schimmelrijker te maken. Dan is het de beurt aan
de climaxbomen (bijvoorbeeld eik, beuk en
kastanje) om hun bladerdek over de bodem uit te
strekken en is de eindfase van successie bereikt.
In veel tuinen en in openbaar groen strijden we ons
leven lang tegen onkruid omdat we de bodem in
een pioniersfase houden door te schoffelen of
te spitten. Maar wat we daarmee eigenlijk doen is de
bodem terugbrengen naar af. We onttrekken juist
voeding en schimmels aan de bodem.
Tegelijkertijd verwachten we dat onze bomen en
planten zich redden in een bodem die niet geschikt
voor ze is.
In de Mosterdhof heeft de natuurlijke aanpak
geweldig gewerkt. Het onderhoud is goedkoper
geworden, de variatie groter, het aantal insecten en
daarmee vogels toegenomen. Dat is het succes
van de successie.

Dijkpaviljoen
’t IJsselhuis

Vogels
in de
uiterwaarde

Gele Kwikstaart

Rietgors

Een dijkpaviljoen gemaakt vóór en dóór wijkbewoners. Circulair: hergebruik van bestaande
kozijnen vormt de basis van de gevels; cellulose-isolatie van ingezamelde kleding als een warme
jas. Een thee- & koffiehuis aan de dijk, met een uitkijkpost op haar dak en het wijkcentrum aan
haar voeten. Een dak als tribune, het grasveld als podium voor de wijk. Pleisterplaats voor buurt,
dorp en regio. Rustpunt en schuilplaats, ontmoetingsplek en baken. Een thuis aan de IJssel.

Scholekster

IJsvogel

Zilvermeeuw

Wat groeit en ronddartelt in de

Het geel van de gele kwikstaart is

De rietgors beweegt onzichtbaar

De scholekster is één van de meest

De ijsvogel is de meest felgekleurde

De zilvermeeuw krijst, jammert

uiterwaarde leverde de namen

stralend, lichtend en van veraf te zien.

tussen de rietkragen van de

vrolijke en lawaaierige vogels van ons

Nederlandse broedvogel. Hij laat

en klaagt. Zijn rauwe roep klinkt

van de hofjes in de Mosterdhof.

Zo schittert deze vogel boven het

uiterwaarden. De schutkleuren maken

land. Hij leeft van wat de drassige

zich af en toe zien als een snelle

vertrouwd voor eenieder die bij het

Typische uiterwaarden-

groen van akkers en uiterwaarden.

dat je hem vooral hoort en daarna

weidegrond in de uiterwaarden

blauw-oranje flits, vlak boven het

water woont. Deze alleseter kan op

bloemen, -bomen en -vissen.

De vogel houdt van begroeide

pas ziet als je goed kijkt. De rug is

aan voedsel biedt. Hij trekt vanuit

water. Met een beetje geluk tref je hem

spectaculaire wijze krijtwit afsteken

En vogels. Hun kleuren komen

bermen, dijken en velden, vooral als

bruin-zwart gestreept en hij is vooral

de kustgebieden steeds meer de

zittend op een tak boven het water aan,

tegen een loodgrijze najaarslucht.

terug in het kleurenpalet van de

er water in de buurt is. Opvallend

herkenbaar aan zijn zwarte kop met

binnenlanden en stedelijke gebieden

vanwaar hij duikt op visjes en grote

De rug is zilvergrijs, de onderzijde

hofjes. Dat helpt bij het vinden

is de lange staart, waarmee hij de

witte streep en halsring. Hij knipt

in, waar hij zelfs op grinddaken broedt.

waterinsecten. Bij strenge winters

wit. Met krachtige slagen wiekt hij

van de weg in de wijk.

‘kwikkende’ bewegingen maakt. De

opvallende met zijn staart en vliegt

bonte piet is één van zijn volksnamen,

krijgt de ijsvogel het zwaar, omdat

naar waar voedsel is en hij kijkt even

gele kwikstaart wordt ook wel vlasvink,

in een golvende vlucht. Hij houdt

ontleend aan zowel het kleurrijke

zijn prooien dan onder het ijs zitten.

spiedend als wantrouwend om zich

geel akkermannetje en wilde kanarie

van verruigde waterrijke gebieden

verenkleed als de opgewonden

Op die momenten trekt hij meer de

heen. Tijdens de broedtijd heeft de

genoemd. Na het broedseizoen trekt

met overjarig riet, rivierstrangen en

ceremonie van het ‘pieten’. Terwijl de

bewoonde gebieden in, vandaar dat de

zilvermeeuw een rode punt op de gele

hij naar de gebieden ten zuiden van de

beekdalen.

vogel een schel ‘te-piet-piet’ laat horen,

mensen hem vroeger ijsvogel zijn gaan

snavel waar de jongen tegen pikken als

richt hij de snavel naar de grond.

noemen.

ze honger hebben.

Sahara om in het voorjaar weer terug
te keren naar Nederland.
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Vooroevers
Zwemstrandje

Wijkentree

Paviljoen

Ruim 10 jaar na het uitschrijven van de prijsvraag voor
de revitalisering van de Mosterdhof is de wijk duurzaam,
groen maar bovenal weer leefbaar.

Mosterdhofbalkon

Wijkentree

2032

MOS
TERD
HOF
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Ruim tien jaar na de start van de werkzaamheden is de Mosterdhof ‘groen’ en
‘groots’. Groen in zowel inrichting van de openbare ruimte als in het energieverbruik.
Groots in de verandering die de wijk heeft doorgemaakt en als voorbeeld. Hier ligt
de poort naar de Liemers. Niet alleen in de wijk is een metamorfose gerealiseerd.
Ook is met de vernieuwde wijkentree’s, het paviljoen aan de dijk en het Mosterdhofbalkon aan de Brugweg de uitstraling naar de omgeving compleet vernieuwd.
Zo is de Mosterdhof van introverte buurt geëvolueerd naar een voorbeeldwijk om
trots op te zijn.

Van boven naar beneden:
Paviljoen ‘t IJsselhuis aan de dijk
Mosterdhofbalkon aan de Brugstraat
Wijkentree vanaf de Dorpsstraat
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Silent disco in
’t IJsselhuis

Gedeeld(e) blik
Ten tijde van de bouw was groeikernwijk Mosterdhof

een schoolvoorbeeld van een ruim opgezette wijk met
een kenmerkende scheiding tussen voetgangersroutes en
autoverkeer gekoppeld aan een ruime hoeveelheid parkeerplaatsen en garages of carports.
Met het toenemende autobezit werd de druk op de
openbare ruimte steeds groter. In de eerste decennia na de
eeuwwisseling werd de openbare ruimte, met uitzondering
van de binnenhofjes, gedomineerd door de aanblik van blik.
Rond 2020 stonden 320 voertuigen in de wijk geregistreerd,
waren er 230 openbare parkeerplaatsen en werden veel
van de garageboxen en carports niet meer gebruikt voor
autostalling.
Met de opening van station Westervoort in 2011 was
Arnhem opeens veel dichter bij (in zes minuten naar het
centrum) maar dit had nog geen direct zichtbare invloed op
het autobezit in de Mosterdhof.

In die zelfde periode stond Nederland aan het begin van

Elke zaterdag in juni vanaf 21
uur: zoele zomeravond disco.
Coronaproof, muziek zo hard als
je zelf wil (maar pas op met de
oortjes) en beregezellig!

de energietransitie die noodzakelijk was om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Aanvankelijk leek die dankzij een
bloeiende economie goed op gang te komen maar met de
recessie na de corona-crisis in 2020 verdampten nagenoeg
alle middelen waarmee die verduurzaming gefinancierd had
kunnen worden. En hoe verduurzaam je dan een wijk waar
het besteedbaar inkomen voor de crisis ook al beperkt was?
Het antwoord lag in het combineren van klimaatopgaven,
maatschappelijke tendenzen en gewoon slim rekenwerk.
Het klimaatbeleid kwam steeds hoger op de agenda te
staan, nam de verduurzaming van de woningen middels
zonnepanelen een grote vlucht en maakte het elektrisch
rijden een duidelijke groeispurt door. Die verdere

269 woningen

Programma deze week:
’t IJsselhuis is het ideale startpunt voor een wandeling door de uiterwaarden van de IJssel.

Mosterdhof

Wandelen, vogels spotten of gewoon lekker op het panoramaterras uitkijken over de rivier.

20.000 m2
dakoppervlakte

± 15min

Arnhem
centraal

± 11min

Arnhem
centraal

± 20min

Arnhem
centraal

elektrificatie van de samenleving begon te haperen op het
moment dat de grenzen van het elektriciteitsnet in beeld
kwamen. In ongeveer diezelfde periode kreeg het fenomeen
deelauto steeds meer voet aan de grond. Het gebruik
van een deelauto werd financieel steeds aantrekkelijker
en bleek veel goedkoper dan een tweede auto. Sommige
huishoudens hadden met een deelauto niet eens meer een
eigen auto nodig. En nadat in 2020 door de Corona-crisis
het thuiswerken een enorme boost had gekregen werd het
denken over het autobezit duidelijk anders. Elektrische
deelauto’s bleken voor meerdere zaken de oplossing.

Door

de daken van woningen in de Mosterdhof te
verhuren aan een deelautobedrijf voor het plaatsen van
zonnepanelen kwamen er financiële middelen vrij om een
aanvang te maken met het verduurzamen van de woningen.
Door plaatsing van elektrische deelauto’s in de wijk bleek dat
er per deelauto een gemiddelde afname van vijf tot zeven
auto’s mogelijk was en ontstond de mogelijkheid om stenen
parkeerplaatsen te vergroenen en daarmee de Mosterdhof
aantrekkelijker en meer klimaatbestendig te maken.
Bij de uitbreiding van het aantal zonnepanelen in de
wijk werd de disbalans in elektriciteitsvraag en -aanbod
opgevangen door de elektrische deelauto’s in te zetten als
tijdelijk power-docks: overdag laden, ‘s nachts leveren. En
ondertussen blijft het aantal zonnepanelen groeien. Met
bijna 20.000 vierkante meter aan dakvlak op de woningen,
garages en bergingen is er in de Mosterdhof voldoende
oppervlak om met 12.000 panelen 770 huishoudens te
voorzien van elektriciteit. Het wijkelektriciteitsbedrijf dat
inmiddels is opgericht, investeert de opbrengsten in het
verder verduurzamen van de woningen.

12.000 panelen

stroom voor 770
woningen

Dinsdagmiddag: taarttoveren - ben je de appeltaart ontgroeid, hier leer je je vrienden verbijsteren.
Woensdagochtend: theemutsen - voor vaders en moeders, terwijl de kinderen lekker spelen.
Donderdagochtend: dijkzeiken - ouderen bespreken de toestand in de wereld.

Mosterdhof

Zondagochtend: Vogels kijken - bioloog Mees Kievit neemt je mee op zijn maandelijkse wandeling
en leert je alles over wat vliegt en groeit.
Mosterdhof
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Een ander voordeel van deze aanpak was dat geleidelijk aan de
eenheid in de architectuur weer terugkwam in het wijkbeeld.
Om de wijk meer identiteit en herkenbaarheid te geven, maar
ook om de verbinding met de uiterwaarden te verbeteren,
besloot de wijk in 2024 om een paviljoen aan de dijk te bouwen.
Het buurtklusbedrijf kon het meeste werk verrichten en de
Mosterdhof kreeg met ’t IJsselhuis een mooi buurtcentrum
waarin veel activiteiten plaatsvinden. Bewoners gebruiken
de ruimte voor feesten en gelegenheden en overdag dient
het als pleisterplaats voor fietsers en wandelaars. De
vereniging van de wijk is verantwoordelijk
voor de exploitatie en de bediening
wordt gedaan door de bewoners zelf,
die daar een kleine vergoeding aan
overhouden. Het buurtgroenbedrijf,
buurtklusbedrijf en paviljoen werden daarmee de dragers
van een levendige buurteconomie, die verder werd versterkt
met een gereedschapsbibliotheek, een kledingbank en een
speelgoedruilmarkt. Met name voor de nieuwe jonge gezinnen
waren deze laatste twee initiatieven erg welkom.
De woningen in de wijk werden door de aanpak van het
buurtklusbedrijf geleidelijk aan klaargemaakt voor hernieuwbare
energie. De wijk kon daardoor in 2028 van het aardgas af en
overschakelen op het regionale warmtenet. Deze werd niet meer
alleen gevoed door de vuilverbrandingsoven bij Duiven, maar
ook door geothermie. Dit was noodzakelijk omdat de capaciteit
van de oven afnam vanwege minder afval en meer recycling.
Ook plaatsten steeds meer bewoners zonneboilers en -panelen
op hun daken zodat de externe energiebehoefte beperkt werd tot
de koude seizoenen.
Het ontwerpteam stelde een deelautosysteem voor met
elektrische auto’s. Door een simpel rekensommetjes toonde
het team aan dat een deelauto financieel veel gunstiger uitpakt
dan een tweede auto die voor een groot deel van de tijd een
parkeerplaats bezet houdt. Het aantal auto’s in de wijk nam
hiermee af en de parkeerplaatsen die niet meer nodig waren,
werden omgezet in openbaar groen. Hierdoor konden er nog
meer buurttuinen en speelplekken worden aangelegd.

Buurt
bouwt
paviljoen

Een sociale wijk met
een groene motor

NIEUW

Melk de witte motor. Ooit werd Nederland zo aan
de melk gebracht. De Mosterdhof heeft een groene
motor en die is nog steeds de drijvende kracht
achter de wijk.
Voor het ontstaan van de groene Mosterdhofmotor gaan we
even terug in de tijd. Nadat de bewoners in 2020 hadden
besloten om de natuur de wijk in te halen
ontstond een discussie met de gemeente
over het onderhoud van al het groen. Waar
de bewoners vooral voordelen zagen, voorzag
de gemeente extra onderhoudskosten. Al
vrij snel kwamen ze overeen dat het openbare groen door de
buurtbewoners zelf zou worden onderhouden. Dit leverde
twee voordelen op. Ten eerste kwam het onderhoudsbudget
volledig ten goede aan de kwaliteit van het groen in de wijk.
Van standaard plantsoenstruiken was geen sprake meer, de
bewoners mochten kiezen. Een betaalde groencoördinator
stuurde een groep betrokken inwoners aan. Omdat de wijk voor
het grootste deel koos voor buurtmoestuinen, waterrijk groen en
bespeelbaar landschap, voelden veel inwoners zich geroepen om
mee te helpen in het onderhoud. Hierdoor kwamen de inwoners
steeds meer met elkaar in contact en ontstonden nieuwe

Buurt
houdt
groen bij
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initiatieven, zoals zaai- en oogstfeesten, Mosterdhof-diners
en plantjesmarkten. Ook gingen bewoners gezamenlijk groene
erfafscheidingen aanplanten en onderhouden waardoor er
steeds minder schuttingen in de wijk waren. Het straatbeeld
verbeterde zienderogen. Ecoloog Mees Kievit uit de wijk
adviseerde over de biodiversiteit in de wijk en ging excursies
organiseren in de wijk en door de uiterwaarden. Een in de wijk
woonachtige professionele chefkok maakte een receptenboek
met seizoensgroenten en -kruiden die in de wijk geoogst
werden.
Doordat het gezamenlijk groenonderhoud zo goed beviel,
besloten de bewoners ook een buurtklusbedrijf op te richten.
Enkele in de wijk woonachtige aannemers
coördineerden de werkzaamheden en kochten
gezamenlijk, en daarmee goedkoop, materialen
in. Het buurtklusbedrijf voerde woningverbeteringen uit die vooral gericht waren op
meer duurzaamheid en comfort. Het bij de wijkontwikkeling
betrokken ontwerpteam had een ‘gereedschapskist’ met
verschillende woningverbeteringen gemaakt, inclusief
bouwtekeningen en vergunningaanvragen. Bewoners konden zo
met behulp van het buurtklusbedrijf op een relatief goedkope
manier hun woning verduurzamen, uitbreiden en verbeteren.

Koken met de
Mosterdkok
Ivanca is chefkok en woont in de Mosterdhof. Ze
organiseert aanschuiftafels voor wijkbewoners. Het
idee is simpel: Ivanca kookt met ingrediënten uit de
wijk en omgeving. Meestal is het een mix van groenten
uit de buurtmoestuin, wilde kruiden en eetbare
bloemen uit de omliggende groengebieden. De eitjes
komen van de buurtkippetjes die in de moestuin
wonen, het onkruid opeten en de grond open houden.
Andere spullen komen uit de buurt zoals zuivel en
vlees van de Landwinkel IJsseloord net over de brug en
groenten van de Horsterhof.
Vandaag een speciaal gerecht met zomerse kruiden en
bloemen uit de uiterwaarden.

Kruidensalade met vierminuteneitje
en wilde bloemen

De groene motor kreeg hierdoor een dubbele betekenis.
Waar het fysieke groen in de vorm van bomen en planten in
eerste instantie de katalysator was voor de sociale verbinding
in de wijk, verschoof het accent van de buurtacties steeds
meer richting een duurzame vergroening van de wijk. De
energietransitie van de wijk kwam ermee in een stroomversnelling en de buurt was beter bestand tegen de klimaatveranderingen met hitte, droogte en enorme stortbuien. Of zoals
de burgemeester van Westervoort sprak tijdens zijn laatste
werkbezoek aan de wijk: ‘Wie groen zaait, zal groen oogsten’.

Ingrediënten voor vier personen:
•
waterkers en jonge spinazie
•
wilde kruiden, zoals klaverzuring, vogelmuur,
zevenblad, zuring en watermunt
•
eetbare bloemen van het seizoen, zoals
koolzaadbloemen, wilde viooltjes, daslook en
Oost-Indische kers
•
zonnebloemolie en rode wijnazijn
•
1 el Doesburgse mosterd
•
geraspte oud belegen kaas
•
zelfgebakken crotons van oud brood
•
daslook-knolletje
•
peper en zout naar smaak
•
4 eitjes van de buurtkippetjes

Zo zag een groot deel van de Mosterdhof er in 2020 uit.

Bereidingswijze:
•
kook de eitjes gaar in vier minuten. Spoel koud
af en pel.
•
Maak een vinaigrette met de olie, wijnazijn,
gesnipperd daslook-knolletje en mosterd.
•
Was de waterkers en spinazie maak de blaadjes
aan met de helft van de vinaigrette.
•
Doe de aangemaakte blaadjes sla op een bordje
met de wilde bloemen, kruiden en crotons.
•
Plaats het vierminuteneitje half doorgesneden
op de sla.
•
Giet de rest van de vinaigrette eroverheen.

Buurtklusbedrijf

BESTAAND

Alle
generaties
wonen in de
Mosterdhof
Gepensioneerd architect Rem woont al vanaf het begin in de
wijk. De woonkeuken is het middelpunt van zijn meergeneratiewoning. Hij en zijn vrouw hebben een eigen woonruimte.
Hun kinderen ook. Dat had hij niet gedacht toen hij kwam
wonen. De eigenzinnige vormgeving van de wijk gaf toen
de doorslag. De Mosterdhof was oorspronkelijk wel bedoeld
voor jong en oud, maar in de praktijk kwamen er vooral
gezinnen naar de grote en goedkope woningen. Een jaar of
tien geleden liep de wijk min of meer vast en kwam er een
toekomstvisie met de mogelijkheid om je woning een facelift
te geven.
Zijn vrouw daagde Rem uit om een plan te bedenken. Ze
wilden graag in huis blijven, maar het mocht wel wat kleiner.
Zo ontstond een woning waar het stel met de kinderen apart
samen woont. En energieneutraal bovendien. Helemaal in
lijn met de ontwikkeling van de Mosterdhof naar rivierklimaatwijk. Vanuit hun woning lopen ze zo de natuur in. Daar
lag vroeger de parkeerplaats.
Eén van de kinderen woonde met zijn gezin eerst midden in
de stad. Hij kwam graag terug naar zijn ouderlijk huis. Lekker
rustig in het groen en je bent toch zo in de stad. Zijn broer

Boost je berging, vier verschillende manieren
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Column: Bad en banaan
A
kon niets vinden in Arnhem. Toen hij hoorde van de meergeneratiewoning kwam hij ook terug. Hij is internetondernemer
en werk veel vanuit huis. Dat gaat prima met het supersnelle
glasvezelnetwerk hier. Naast een kantoor aan huis heeft hij in
de garage een fitnessruimte waar de buurt ook gebruik van
kan maken.
De ruimte hiervoor vonden ze door met de buren van het
blok een gezamenlijke berging te maken met spullen die
we delen. En de volgende plannen zijn alweer gemaakt: een
dakopbouw, dat ziet zoon wel zitten.
Zoon was overigens eerst sceptisch over de Mosterdhof, het
was allemaal een beetje ingedut. Door de veranderingen in
de buurt ziet hij dat er een Mosterdhof way of life is ontstaan.
Hij bedacht een t-shirt met het groen-blauwe logo van de
Mosterdhof. Dat staat voor de waarden in de wijk: natuur,
duurzaam en Mosterdhoffers zorgen voor elkaar. Het begon
als een geintje, maar inmiddels zijn de t-shirts niet aan te
slepen. Iedereen wil ermee gezien worden. En de opbrengst
gaat naar de buurt. Via het buurtklusbedrijf geeft Rem tips
voor verduurzaming en verbouwing van woningen in de
Mosterdhof om de groenblauwe oase waarin ze wonen nog
mooier te maken.

lweer opent een nieuwe B&B in Mosterdhof. Of beter gezegd: een J&J,
want Jan uit Braamt en Jhon uit Java zijn de eigenaren. Ooit hebben ze
elkaar gevonden in Amsterdam. Ze zijn de veertig voorbij en lieten de
hoofdstad achter zich. Jhon is iets hoogs bij een grote verzekeraar
in Arnhem. Jan is kok. De twee heren kwamen terecht in de
Mosterdhof.
Super, vinden ze: een fijn huis en veel goedkoper dan
in de stad, vlakbij Arnhem, aan de poort van de
Liemers. En wat een prachtige uiterwaarden aan
de voet van de dijk.
Ik wens ze alle succes en
ook een beetje pech…
Dat zit zo.
Ooit logeerde ik in Bogor. Elke dag mandiën,
jezelf natgooien met water uit een grote bak.
De eerste ijskoude golf benam je de adem, maar
daarna was het zeer verkwikkend.
De tweede dag wandelde er een insect van zeker
vier centimeter over de rand. Weerzinwekkend,
maar ik meende het te herkennen. Aan de muur
tegenover de badkamer hing een grote poster.
Tussen bidsprinkhaan, cicade en krekel vond ik
het onderkruipsel. Dit was een kakkerlak, zonder
twijfel.
Hij zat bij terugkeer naar me te loeren op de rand van
het mandi-emmertje. Dit vroeg om drastische maatregelen.
Ik pakte het plastic bakje bij de rand, zo ver mogelijk bij hem
vandaan. Zo nam ik bak en beest mee. Onderweg begon het insect
met wriemelende voelsprieten in de richting van mijn hand te bewegen.
Wellicht rook hij het zoete aroma van de gebakken banaan die ik net had
gegeten. Of raakte hij opgewonden van de geur van pure angst?
Ik versnelde mijn pas. De kakkerlak ook. Hij bereikte mijn hand, ware het
niet dat ik het bakje snel had overgenomen met mijn andere hand. Het beest
keerde en zette een sukkeldrafje in. Zo ging het een paar keer tot ik hem met
een grote boog naar buiten kon gooien. Er klonk een luide, bevredigende tik.
Verder geen kakkerlak gezien in Indonesië en het meeste kwijt van wat we
gedaan hebben. Maar dit vergeet ik nooit.
Iedereen die een B&B begint, moet zich ervan bewust zijn dat horror, ellende
en malheur beklijven. Het gaat er niet om hoe fris de lakens geuren, hoe
knapperig het broodje is of hoe zalvig het ei. Het gaat niet om de fraaie
ligging, de zoele avondzon of de stralende lach van de uitbater.
Drama heb je nodig.
Rampjes.
Een bruidsvlucht mieren onder de dekens. Het verliefde stel dat met een
oorverdovende knal door het ergonomisch verantwoorde bed gaat. Een
vrachtwagen die van de dijk zo de gevel in rijdt.
Kijk: dat zijn verhalen die je jaren doorvertelt. Dat is marketing!
Essentieel natuurlijk is dat je vervolgens als pensionhouder op elegante
wijze de ellende van de gasten doet vergeten. Dat is Jan en Jhon gelukkig wel
toevertrouwd.

Gereedschapskist voor
woningverbetering
Van betere kozijnen tot een groene gevel. Met deze tips hebben de bewoners van de Mosterdhof stap voor stap of soms in één

Warmtepomp / warmtenet

Met een centrale gezamenlijke warmtepomp en een gedeeld
warmtenet met de buurt ben je veel goedkoper uit. De aanschaf van
de pomp en de aanleg van het net deel je met elkaar. Bijkomend
voordeel is dat je in huis geen grote installaties nodig hebt en dus
lekker ruimte overhoudt.

keer hun woning verbeterd. Sommige zijn eenvoudig alleen te doen, andere vragen samenwerking met de buurt. Dat gebeurde
in het wijkenergiebedrijf. Hoe hoger de RC-waarde, hoe beter de isolatie.

Zonnepanelen

Groen dak

Met zonnepanelen op je dak te plaatsen, wek je je eigen energie
op. Je bent niet meer afhankelijk van een energiemaatschapij en je
bespaart geld op je maandelijkse lasten. Daarbij draag je ook nog
eens bij aan de vermindering van de uitstoot van CO2.

Nieuwe kozijnen

Voorzien van nieuwe kozijnen met HR++ of betere beglazing stijgt
de RC-waarde van je woning verbeterd en dalen de stookkosten.
Nieuwe kozijnen sluiten beter aan waardoor er minder tocht en vocht
in de woning is.

Een sedumdak is een perfecte opvang voor regenwater. En het
isoleert fantastisch. Het water kan je gebruiken in je woning en tuin. Je
buren profiteren ook want groene daken verlagen op hete dagen de
temperatuur in de wijk.

Woningen uitbreiden/ levensloopbestendig

De woningen zijn op de begane grond gemakkelijk uit te breiden.
Deze aanpassing maakt ze groter en levensloopbestendig. Je kan
zelfs op termijn boven een extra woning maken. Voor je kinderen
bijvoorbeeld. Kan je meteen je eigen zorg regelen.

Groene gevel

Dak- & gevelisolatie

Een groene gevel doet ook wonderen voor je isolatie. Op hete dagen
blijft de woning koeler en de buurt ook. Insecten en vogels zijn gek
op zo’n groene gevel. Kunnen ze lekker smullen en nestelen. Meer
biodiversiteit dus.

De RC-waarde van je woning verbetert eveneens wanneer je het dak
en de gevel opnieuw isoleert. Met lagere stookkosten als gevolg. In
combinatie met nieuwe kozijnen heb je de beste wooncomfort.

All electric

Gooi het aardgas uit je woning. Moet ook wel, want over een paar
jaar mag het niet mee. Neem een elektrische variant voor je cv en
je kookplaat. Het gas stijgt jaarlijks in prijs, hierdoor ben het kwijt.
Zonnepanelen wekken elektriciteit op. Als je het opslaat in een auto
of accu heb je geen energiebedrijf meer nodig.
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Garagebox verbouwen

De garagebox is nu vaak een opslagplaats voor rommel die je
beter weg kan gooien. Dit is een stimulans. Maak er een extra
kamer van met een fijne glazen pui aan het pleintje.
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Groen
moet je
doen

Hagen, schuttingen en bergingen
bepaalden de uitstraling van de
Mosterdhof in 2020. Vijf acties
zetten de bewoners ertoe aan om de
uiterwaarde de wijk in te trekken.
De wijk werd groener en klimaatbestendiger.

Één voor allen, allen voor één

Voor veel bewoners in de Mosterdhof stond het
aanpakken van de tuin op het wensenlijstje, maar kwam
het er niet van. Tien jaar geleden is het Buurtgroenbedrijf
Mosterdhof opgericht. Bewoners kregen hulp van
deze groene ridders om hun tuin aan te pakken. De
enige voorwaarde: meehelpen in twee andere tuinen.
Steeds meer mensen kregen er plezier in en het
Buurtgroenbedrijf groeide gestaag.

Stenen eruit, groen d’r in

Verharde tuinen waren geliefd. Geeft het minste werk,
dachten velen. Maar als je hem goed aanlegt, doe je
een groene tuin ook met twee vingers in de neus. De
voordelen van groen bij je huis zijn legio: regenwater
zakt sneller weg, het voelt koeler op warme dagen, er is
meer biodiversiteit. De stenen die uit de tuinen kwamen
heeft het Buurtgroenbedrijf her en der opgestapeld tot
muurtjes. Daar krioelt het nu van de beestjes.

Geen uiterwaarde zonder water

Hemelwater opvangen hoort bij een klimaatbestendige
tuin. Veel bewoners hebben een regenton aangeschaft.
Anderen gingen een stapje verder en maakten een wadi
of vijver die werd gevoed met regenwater. Weer anderen
gebruikten het gat onder hun ingegraven trampoline om
water in te bergen. In de Zilvermeeuwhof hebben de
bewoners zelfs samen een sloot met knotwilgen gegraven.
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Deze tuin is

uiter
waardig

Experimentele
koploper
Hun tuin en dakvlak watert erop af en zelfs een deel van
het openbaar gebied als het heel hard regent.

Beheren kun je leren

Veel bewoners hadden bij de tuin het beeld van een
keurig aangeharkt bloemenperkje en een strak gemaaid
gazon. Door de cursus ‘beheren kun je leren’ hebben
bewoners geleerd dat ze in hun tuin zo min mogelijk
moeten doen. Laat de schoffel in de schuur. De tuin groeit
dicht en onkruid krijgt geen kans. Bovendien droogt de
aarde minder snel uit.
Spontaan vestigen zich interessante nieuwe
plantensoorten in de tuinen. Ze vragen minder zorg, ze
kunnen het zelf wel. Een evenwichtige en gevarieerde
beplanting is het resultaat.

Groen voor iedereen

Van steen voor mij alleen, naar groen voor iedereen.
Door de opzet van de wijk grenzen veel zij- en
achtertuinen aan de openbare ruimte. Het beeld op
straat wordt gedomineerd door hagen, bergingen en
schuttingen. De woningen liggen met hun voorzijde aan
de voetpaden. Leuk bedacht, maar iedereen loopt via
tuindeur of garage naar buiten.
Omdat het oog ook aan de achterkant wat wil, namen
bewoners de erfafscheidingen onderhanden. Ze werden
groener of opener of verdwenen helemaal. Hierdoor is nu
een semi-openbare gemeenschappelijke tuin ontstaan.

De ontstaansgeschiedenis van de Mosterdhof
vormde een rijke bron van inspiratie voor bewoners
en ontwerpeteam. Het begon in 1969. Burgemeester
Bastelaars van Westervoort nodigde architect Han van
Ardenne uit om te praten over een nieuw te bouwen
woonwijk. Van Ardenne maakte destijds deel uit van de
Stichting Experimentele Woonvormen, opgericht door
onder andere Hedy d’Ancona, later minister.
De stichting wilde afrekenen
met monotone grootschalige
woningbouw-projecten
uit
die tijd. De Mosterdhof moest
anders worden: een mengvorm
van woningen voor ouderen,
kleine en grote gezinnen alsook
een menging van woningen
in de categorieën huur, huur/
koop en vrije sector. Van
Ardennen maakte een ontwerp
dat gebaseerd was op de toen
opkomende
architectuurstroming Forum, waar bekende
jonge architecten als Aldo van
Eijck, Herman Hertzberger en
Piet Blom de toon voerden.
Voordat beroemde projecten
van deze architecten gereed
waren, beet de Mosterdhof
reeds de spits af.

De provincie Gelderland vond het plan voor de
Mosterdhof maar lastig. het was zo nieuw dat zij nog
geen geschikt instrumentarium had om een dergelijke,
innovatieve wijk te toetsen op de subsidiecriteria. De
landelijke Commissie Experimentele Woningbouw
bracht uitkomst met een extra subsidieregeling
voor baanbrekende projecten. De Mosterdhof was
het eerste woningbouwproject dat het predicaat
Experimenteel
kreeg
en
daarmee een extra subsidie
van drieduizend gulden per
sociale huurwoning. Hierdoor
werd de provincie omzeild en
stond niets meer de bouw van
de Mosterdhof in de weg.
Het karakteristieke architectuurbeeld met het getande
dakenspel, de knusse groene
hofjes en de voor die tijd
vooruitstrevende scheiding
van langzaam- en autoverkeer
zorgde ervoor dat bussen
vol
geïnteresseerden
uit
heel Nederland naar de
Mosterdhof kwamen kijken.
Deze
prachtige
vormen
hebben
nieuwe
glans
gekregen in de afgelopen
jaren.
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75 JAAR

MOS
TERD
HOF
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Water en groen domineert het beeld van de Mosterdhof in 2047. 75 jaar na de start van de
bouw is de buurt een groene idylle geworden. Knus en koel in de zomer. Bewoners treffen
elkaar aan de waterkant (beeld boven). Auto’s zijn goeddeels verdwenen uit de wijk.
Op het beeld links de situatie in 2032. De eerste stappen zijn al gezet. Het aantal parkeerplaatsen is verminderd doordat mensen elektrische auto’s delen. De verharding is deels
vervangen door bomen en gewas. Rechts is een gebooste berging te zien. De bewoners
verbouwen in de kas hun eigen tomaten.
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Wow! Mosterdhof wint de

Gouden Piramide
Geweldig gedaan,
Mosterdhoffers!
De Rijksprijs voor
inspirerend opdrachtgeverschap win je niet
zomaar.

Uit het juryrapport:
‘Extra bijzonder is dat de opdrachtgever
deze keer geen grote ontwikkelaar of
investeerder is, maar een collectief aan
wijkbewoners. IJzersterk hoe zij hun eigen
visie hebben uitgevoerd.’
‘Een Arnhems ontwerpteam won de
ontwerpcompetitie van Panorama Lokaal,
een initiatief van het Bureau Rijksbouwmeester. Uitgangspunt was dat de
bewoners zelf de ontwerpbeslissingen
zouden nemen. Dit verzekerde duurzame
betrokkenheid.’ Aldus de jury. We krijgen
er als Team Arnhem rode koontjes van.
Over de keuze van de natuur als groene
drager voor de wijkontwikkeling zegt de
jury: ‘Het riante groen gaf de Mosterdhof
een eigen identiteit en daarmee werd zij
aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Dat de
wijk geleidelijk aan het groenonderhoud
overnam is prachtig en een voorbeeld voor
heel Nederland. Uit deze samenwerking
ontstonden
meer
gezamenlijke
activiteiten.’

Zaterdag hebben
jullie feest
Laat ’t IJsselhuis op zijn
grondvesten trillen
Proost!!!
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Profi
Team ciat van
Arnh
em!

