


“getting together within the 
sound of silence”. Het eerste 
project waar met nieuwe 
maaivelden. Als reactie op de 
golf aan illegale feestjes in en 
rondom Arnhem en de 
reactie van de gemeente en 
politie. 

Silent Rave 
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Van Roof Garden Arnhem 
tot Ruimtekoers 
Festival 



Roof Garden 
Arnhem 
Van lelijke betonnen 
parkeerkolos tot levendige 
stadstuin. Schijnbaar zagen 
wij iets wat anderen niet 
zagen. 







Roof Garden 
Arnhem 
Een plek waar wij onze eigen 
duurzame energie 
opwekken. Lokale en 
biologische horeca 
aanbieden. Een 
vooruitstrevende 
culturele programmering 
presenteren. 









Roof Garden 
Arnhem 
Een plek die we samen met 
meer dan 100 vrijwilligers 
en meer dan 50 
dakmakkers (partners) 
realiseerden: een echte 
community. We maakten het 
zelf, met afval. We 
mobiliseerden met een 
visie. En allemaal zonder dat 
we het echt doorhadden.  

 













Ruimtekoers 
Festival 
“Ruimtekoers brengt ruimte 
tot leven!” Als reactie op de 
aanhoudende leegstand zocht 
ik naar een positieve 
benadering. Immers, in een 
positieve vibe is het probleem 
eerder opgelost. Het 
resultaat? Een festival in alle 
leegstaande panden in de 
Arnhemse binnenstad, 
een maand lang! 









Ruimtekoers 
Festival 
Meer dan 25 panden waren 
van binnenuit groen 
verlicht. Groen, de kleur van 
beschikbaar! 16 leegstaande 
verdiepingen 
programmeerden we met 
exposities, kunst, cultuur, 
verdiepende lezingen en 
debatten over de toekomst 
van de stad. 















Ruimtekoers Festival: de 
utopie? 
“maar is leegstand wel het 
probleem? Is het niet een 
symptoom van een 
achterliggende economische 
transitie?” Deze vraag hield 
ons bezig en daarmee 
organiseerde we een 
tweede kleine editie. 







Ruimtekoers Festival: de 
utopie? 
En dat leverde ons op: 

In de samenleving heerst een 
gevoel van onbehagen. 
Een nieuw verhaal geeft ons 
een gevoel van verbinding en 
creëert een positief 
sentiment. 







Nieuwe maaivelden: nieuwe 
perspectieven 
 

“Nieuwe maaivelden op 
stedelijk niveau moet je 
niet zien als een doel of 
een uitgangspunt. Maar 
als een logisch vervolg of 
middel van de keuzen in 
het ontwerp van je idee 
en product”. 
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“Daarmee zijn nieuwe 
maaivelden een 
verandering van 
perspectief. En dat geldt 
niet alleen voor de 
bebouwde omgeving, 
maar kan ook gelden 
voor de samenleving. 
Immers, wat is een stad 
zonder mensen?” 



Ruimtekoers Festival: Wij Zijn De 
Stad! 
Ruimtekoers 2017 
presenteert een nieuwe, 
groene en inclusieve koers 
voor stad en samenleving!  

15 tot 25 november in de 
wijken in Arnhem Zuid! 



Ruimtekoers Festival: Wij Zijn De 
Stad! 
Ruimtekoers plaatst de 
menselijk maat voorop! 

Ruimtekoers gaat naar 
de mensen toe: Arnhem 
Zuid! 

Een voorbeeldstellende 
minisamenleving met 
leegstand als middel en 
als venster voor de 
nieuwe koers! 



Ruimtekoers Festival: Wij Zijn De 
Stad! 
Makers maken met en 
voor de wijken, de 
bewoners en de 
ondernemers. 

Kunst, cultuur, 
verdieping, educatie: een 
voorbeeldstellende 
minisamenleving! 

Wees welkom! 
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Een nieuw perspectief 
voor stad en 
samenleving 




