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Creatieve sessies
aanleiding / werkwijze

De Promenade on Slow Street was een fictieve wandeling door de 
toekomst. Het jaar is 2033. Exact 800 jaar nadat de Gelderse hoofd- 
stad stadsrechten kreeg. De toekomstwandeling was geïnspireerd  
door het thema Ways of Caring van State of Fashion Biënnale 2022.  
Wij probeerden woorden en beelden te geven aan een toekomst waarin 
een aantal van de grote vraagstukken van deze tijd geadresseerd zijn: 
de stikstofproblematiek en daarmee samenhangend vervoer over grote 
afstanden, gezondheid en leefbaarheid van de stad, beleving in de stad, 
sociale interactie, duurzame productie en consumptie, creatief  
en op maat gemaakt. 

De sessies vonden in juni en juli 2022 plaats in Rozet. Aanwezig waren 
personen die op basis van hun achtergrond en deskundigheid waren 
uitgenodigd om mee te denken. Ze deden dat graag en met groot  
enthousiasme. Zij kwamen onder anderen uit de creatieve sector: één 
cultuurdirecteur, vier ontwerpers/ondernemers, twee kunstenaars,  
twee mensen van State of Fashion en twee van FDFA. Andere deel-
nemers dachten mee vanuit hun professie: één marketeer, één planoloog 
en oud-bestuurder, één planoloog/placemaker, één medewerker van  
City Marketing en twee medewerkers van PBA. Er waren ondernemers 
bij: drie uit de stad en vier leden van de Amsterdam Economic Board.  
Eén student, één filosoof en één toevallige passant completeerden het 
gezelschap. 

Vanuit de curatoren van State of Fashion werd ons het thema aangereikt. 
Onze binnensteden zijn er niet beter op geworden na tientallen jaren 
van massaconsumptie en nadruk op goedkope waren. We zien elders 
in de westerse wereld de voortekenen. Het stadshart wordt verlaten of 
gedomineerd door grote merken. De hegemonie van alles hetzelfde, 
ver weg gefabriceerd.  
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Dat leidt tot leegte, letterlijk en geestelijk, gebrek aan mensen, beleving, 
haastige consumptie die al te gemakkelijk te vervangen is door internet-
aankopen. Wereldwijd is er behoefte aan een nieuw stadshart. 
Drie vragen stonden centraal bij de sessies:

 1 Beschrijf in één woord welke waarde jij belangrijk vindt  
  voor de slow street van de toekomst.
 2 Welke eerlijke producten zou jij graag willen kopen in  
  de slow street van de toekomst?
 3 Hoe ziet een nieuwe duurzame en eerlijke winkel eruit?

Bij de installatie van multidisciplinair kunstenaar en designer Clara Chu 
maakten wij drie keer onze promenades in wisselende samenstelling. 
We wandelden naar een winkelstraat die draait om relaties en sociale 
interactie, met nieuwe systemen die duurzame, creatieve en op maat 
gemaakte consumptie aanmoedigen. Vakmanschap en diensten die 
leiden tot een vermindering van onze footprint worden gewaardeerd in 
onze Slow Street. In drie creatieve pressure cookers bedachten de deel-
nemers een prototype voor de  nieuwe winkelstraat, het stadshart van de 
toekomst. De Promenade on Slow Street is een gezamenlijk project van 
State of Fashion met Fashion & Design Festival Arnhem (FDFA), Platform 
Binnenstad Arnhem en Citymarketing Arnhem. 

In dit document bieden wij u de resultaten aan. U vindt aanbevelingen 
voor verschillende doelgroepen. Wij dagen u uit om de toekomst nu al 
vorm te geven. In Arnhem. 
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Aanbevelingen en inspiratieperspectieven
algemeen / doelgroep

Uit de drie sessies hebben we een zestal aanbevelingen gedestilleerd. 
Kernwoorden die veelvuldig terugkwamen zijn: eerlijk, waardering,  
dichtbij, ambachtelijk, groen, meer dan geld alleen. Hier volgen de zes 
aanbevelingen, met per aanbeveling een uitsplitsing voor de vijf groepen 
waarvoor de adviezen bestemd zijn: ondernemer, bewoner, vastgoed-
eigenaar, creatieve maker en beleidsmaker.

1  Noblesse oblige

Groen, creatief en vrij zijn onze breed herkende 
kernwaarden. Noblesse oblige! Dat moet 
zichtbaar en voelbaar zijn in de binnenstad. Richt 
vrijplaatsen in voor jong, creatief Arnhem. Biedt 
mogelijkheden voor samen wonen, werken en 
recreëren. Richt de HEMA in als etalage voor 
Arnhems duurzaam, ambachtelijk talent. Stel 
etages in binnenstadspanden die commercieel 
niet meer interessant zijn, beschikbaar als 
broedplaats om lokale potentie te tonen! 
Als uitroepteken achter de identiteit van de 
stad. De enige authentieke wijze om ons te 
onderscheiden.

Ondernemer Stel etalages beschikbaar voor jong, 
creatief Arnhem

Bewoner Samen wonen, werken en recreëren

Vastgoedeigenaar Richt vrijplaatsen in voor jong, 
creatief Arnhem

Creatieve maker Kom naar de binnenstad en richt 
broedplaatsen in

Beleidsmaker Maak vrijplaatsen mogelijk

2  Spannend transport

De trek vanuit de Randstad zal de komende 
jaren alleen maar groter worden. De stad groeit 
en heeft wellicht een groter centrum nodig. Dat 
doen we in combinatie met Nijmegen. Met een 
snelle verbinding tussen de beide steden: de 
025-lijn. Halteplaatsen in Zuid en doortrekken tot 
aan Museum Kröller-Müller. Maak een bijzonder 
verbinding, bijvoorbeeld een kabelbaan. Een 
andere suggestie is met de Historische Trolley 
langs de Culturele Mijl in Arnhem, ook tot aan 
Kröller-Müller. Of op termijn ondergronds.

Ondernemer Werk samen met ondernemers  
in Nijmegen

Bewoner

Vastgoedeigenaar Creëer meer woonruimte

Creatieve maker Bedenk creatieve oplossingen voor 
de toekomstige ruimtevragen en 
verbindingen

Beleidsmaker Werk samen met Nijmegen. Stem 
groei af. Creëer snelle lijn van 
universiteit Nijmegen naar Museum 
Kröller Müller

3  Fluïde fuiken verbinden

Creëer een fijnmazige, flexibele binnenstad, 
gericht op verbinding, bastion tegen de 
eenzaamheid. Die de mensen uit de wijk 
verbindt, Noord en Zuid. Letterlijk: maak van 
de Mandelabrug een icoon, met architectuur 
of groen: de Brug der Knuffels! Creëer nieuwe 
iconen zoals het Feestaardvarken: grotesk, 
groen, grappig. Groene corridors vormen de 
verbinding. Met fluïde fuiken die mensen als 
vanzelf geleiden en verleiden naar kunst en 
of andere bijzondere plekken. Maak van de 
Rijnkades een Paris Plage waar veel te doen is.

Ondernemer Maak de verbinding mogelijk

Bewoner Eigen je de openbare ruimte toe 
met groen, zitgelegenheid en 
spelmogelijkheden

Vastgoedeigenaar Denk ook over de openbare ruimte 
voor het pand na

Creatieve maker Inspireer met bijzondere ontwerpen 
voor groen, architectuur, brug, 
iconen 

Beleidsmaker Maak van de Mandelabrug een icoon. 
Voeg kunst toe in de binnenstad

4  Nieuw waardensysteem

Geld is de dominante waarde in de winkelstraat 
van nu. Maar andere waarden die zich (nog) 
niet in euro’s laten      uitdrukken, rukken op. 
Bedrijven als PWC en Rabobank proberen zich 
te onderscheiden. Het gaat om maatschappelijke 
impact. Een toets op eigenheid, lokale worteling, 
verbinding met de stad. Vastgoed moet zoveel 
mogelijk in lokale handen komen. Bedrijven met 
een geringe maatschappelijke impact betalen 
meer huur. En andersom. Met de gemeente als 
arbiter en de binnenstad als eigen rechtsvorm.

Ondernemer Huur bij voorkeur van gewortelde 
eigenaar

Bewoner Koop bij bijzondere, onderscheidende 
ondernemers

Vastgoedeigenaar Verhuur aan ondernemers met 
maatschappelijke impact. Let op 
duurzaamheid in tijd en gebruik en 
minder op snelle winst

Creatieve maker Kom met duurzame, maatschappelijk 
inspirerende initiatieven

Beleidsmaker Maak een lagere huur voor bijzonder 
gebruik mede mogelijk
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5  Transparante verbeelding

Maak Arnhem zelfvoorzienend! Binnen een straal 
van dertig kilometer groeit en graast alles wat 
we nodig hebben. Zero in, zero out! Hergebruik 
en werk circulair. Laat de kweek en productie 
zien van voedsel. Plant rietkragen langs de Rijn 
voor de waterzuivering. Wek lokaal energie op. 
Maak ondergrondse routes connecting people, 
production and planet. Zorg voor volledige 
transparantie in proces en productie. Niet alleen 
bij groen, maar bij alles wat in de binnenstad 
gemaakt en verkocht wordt. Meer lokale 
productie in lege hallen.  

Ondernemer Betrek grondstoffen, halffabrikaten 
en producten zoveel mogelijk lokaal. 
Zorg voor transparantie

Bewoner Eet uit eigen stad, koop spullen uit 
eigen stad

Vastgoedeigenaar Maak panden tot energieopwekkers

Creatieve maker Zorg voor volledige transparantie in 
proces en productie

Beleidsmaker Maak ondergrondse routes  
connecting people, production and 
planet

6  Met de stad

Echte duurzame verandering is alleen mogelijk 
samen met de stad. Betrek iedereen. Vraag aan 
gevestigde ondernemers: hoe kan jij bijdragen 
aan de Arnhemse kernwaarden groen, creatief 
en vrij? Schep vrijheid voor experimenten. 
Al doende leert men. Benut de gebundelde 
intelligentie van de samenleving, mobiliseer 
burgers bijvoorbeeld via een burgerberaad (Eva 
Rovers).  Creëer een team van denkers, doeners, 
delers en dromers die samenwerken aan dragers 
& draagvlak.

Ondernemer Draag bij aan de kernwaarden groen, 
creatief en vrij

Bewoner Draag bij aan de kernwaarden groen, 
creatief en vrij

Vastgoedeigenaar Schep vrijheid voor experimenten

Creatieve maker Draag bij aan de kernwaarden groen, 
creatief en vrij

Beleidsmaker Benut de gebundelde intelligentie van 
de samenleving. Creëer een team van 
denkers, doeners, delers en dromers 
die samenwerken aan dragers & 
draagvlak
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Bijlage: beeldverslagen 
per sessie

Per sessie waren de aanwezigen verdeeld in twee groepen die ieder  
hun eigen brainstorm hadden en ideeën aandroegen. Later werden  
die samengebracht in één prototype dat hieronder in kernwoorden  
en -zinnen is samengevat. De drie prototypes zijn daarna bijeengebracht  
in een set van aanbevelingen die op de volgende pagina’s wordt  
geformuleerd.

Promenade on Slow Street 
sessie 1
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Promenade on Slow Street
sessie 3

Promenade on Slow Street 
sessie 2
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Colofon

Moderatie / uitwerking verslag
Berry Kessels, Wijkontwikkelaar en Moderator Promenade on Slow Street 

Initiator / organisator (t/m biennale)
Yosser Dekker, Creatief Directeur - Bureau Ruimtekoers
Renée Janssen, Projectleider - Bureau Ruimtekoers
Iris Ruisch, Head of Program & Partnerships - State of Fashion
Aimy Eyzenbach, Communication Lead - State of Fashion

Organisatie 
Robbert Nesselaar, Directeur Citymarketing Arnhem 
Riëlle Schoeman, Algemeen Directeur - FDFA
Sebastiaan Kramer, Creatief Directeur FDFA
Marian van Hooij, Regisseur Platform Binnenstad Arnhem
Robby Bakker, Verbinder - Platform Binnenstad Arnhem 

Met speciale dank aan
Manon Cornelisse - Bestuursadviseur gemeente Arnhem 
Esther Ruiten - Strategisch adviseur gemeente Arnhem

Foto’s 
Cécile Bok - Bureau Ruimtekoers 

Grafisch ontwerp
Team Thursday 

Met dank aan de deelnemers Promenade on Slow Street sessies 
José Teunissen, Claire Teurlings, Troy Nachtigall en de andere deelnemers namens  
Amsterdam Economic Board, Evert Burggrave, Anne-Sophie Stolker, Elmar Noteboom,  
Hans Hutting, Ilse Schoneveld, Sabine Winters, Gerrit Weeren, Jaap Modder, Tom Kortbeek,  
Jenny Doest, Ferdinand Sebastiaan Hartgers, Hans Karssenberg, Maria Kuznetsova,  
Nathali Nijman, Steven Koster, Cecile van Hattem, Hilmer Thijs, Redmar Assenberg,  
Joanne Schouten, Robert Wittenberg, Rob Voerman, Joost de Vries, Esther Ruiten,  
Iris Ruisch, Robby Bakker, Manon Cornelissen, Riëlle Schoeman, Sebastiaan Kramer,  
Marian van Hooij, Renée Janssen


