
In de zuidelijke binnenstad van Arnhem ontwikkelt 
Stadswaarde het nieuwbouwproject &InArnhem. 
NVM-nieuwbouwspecialist Maarten Muller van 
Strijbosch Thunnissen Nieuwbouwmakelaars uit 
Arnhem was vanaf de initiatieffase bij het project 
betrokken. “Zijn advies was erg belangrijk. Omdat 
deze appartementen voor Arnhemse begrippen erg 
groot en relatief duur zijn, moest alles kloppen”, 
aldus Jeroen Messemaeckers van de Graaff, directeur 
van Stadswaarde.
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“Vanaf de initiatieffase 
heeft Strijbosch 
Thunnissen ons 
geadviseerd over het 
product”, aldus Jeroen 
Messemaeckers 
van de Graaff van 
Stadswaarde (rechts).

&InArnhem: herontwikkeling 
met knipoog naar 
architectuur wederopbouw
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&InArnhem wordt een luxe appartementencom-
plex in het centrum van Arnhem. “Met name de 
genuanceerde architectuur maakt dit project 
bijzonder. We hebben heel zorgvuldig nagedacht 
over het maken van een gebouw dat refereert aan 
de architectuur van de naoorlogse wederopbouw. 
LEVS Architecten uit Amsterdam heeft deze 
locatie goed gelezen en begrepen. Met als 
resultaat een zorgvuldige vernieuwing die past in 
de historische ontwikkeling van Arnhem”, vertelt 
Jeroen Messemaeckers van de Graaff, directeur 
van Stadswaarde.

Volgens Maarten Muller van Strijbosch Thun-
nissen Nieuwbouwmakelaars kende het gebied 
tussen de Rijnkade en het centrum van Arnhem 
voorheen veel bedrijfsmatige activiteiten. “Om 
dit deel van Arnhem meer bij de binnenstad te 
betrekken, is de gemeente hier een opmerkelijke 
herontwikkeling gestart. Zo werd een half jaar 
geleden het nieuwe Focus Film Theater geopend. 
Daarnaast vind je er een hotel, diverse super-
markten en een bibliotheek. Langzamerhand leeft 
dit deel van de binnenstad echt op.” 

Toen Stadswaarde het gebied aankocht, bena-
derden ze Muller voor advies over welke inhoud 

hieraan gegeven kon worden. “Strijbosch 
Thunnissen is in mijn ogen een goed kantoor in 
Arnhem”, vertelt Messemaeckers van de Graaff. 

‘�Voor�dit�prijsniveau�
verwacht de�doelgroep�
wel een�topproduct’

“Het was voor mij dan ook heel logisch dat zij 
deze woningen zouden gaan verkopen. Vanaf de 
initiatieffase hebben zij ons geadviseerd over het 
product. Dat was belangrijk, omdat een aantal 
van de appartementen die wij hier ontwikkelen 
ontzettend groot is voor de Arnhemse markt en 
ook relatief duur. We wilden ervoor zorgen dat 
echt alles aan de appartementen zou kloppen, 
zowel qua indeling, entree tot het gebouw als 
parkeerplaatsen. Op al die punten heeft Maarten 
met ons meegedacht. En dat was heel fijn.”

Ook Muller is enthousiast over de samenwer-
king. “In de crisis zagen we dat met name voor 
het hogere segment heel weinig appartementen 
werden ontwikkeld. We hebben daarom geadvi-
seerd om hier te bouwen voor de bovenkant van 
de markt in Arnhem. Voor mensen waarvan de 
kinderen het huis uit zijn, en die het liefst comfor-

Herontwikkeling

Waanzinnige plek

Aantal verkochte 
 nieuwbouwwoningen 316

Krapte-indicator 4,3

Transactieprijs verkochte 
nieuwbouwwoningen € 329.391

Prijs per m2* € 2.391

Aantal bestaande bouw 1.702
* Prijsontwikkeling is erg afhankelijk van de locatie- en woningkenmerken van de nieuwbouwprojecten
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tabel in de binnenstad willen wonen dicht bij alle 
voorzieningen. Bouwen voor het hogere segment 
was ook even schakelen voor Stadswaarde, en 
daar zijn we op een hele goede manier uitgekomen. 
Waar op de bovenste laag eigenlijk vijf apparte-
menten zouden komen, hebben we ervoor gekozen 
om drie penthouses te realiseren. Je hebt daar 
zo’n waanzinnige plek midden in de stad. Er was 
bovendien voldoende ruimte voor”, legt Muller uit. 

In de plint van het gebouw aan het nieuwe 
Audrey Hepburnplein komen vier commerciële 
units. De appartementen erboven krijgen antra-
cietgrijze kozijnen met veel glas. Aan de zuidzijde 
komen zeer ruime balkons. Woningen van 
dergelijke afmetingen brengen uiteraard een 
bepaald prijsniveau met zich mee. Daarvoor 
verwacht de doelgroep wel een topproduct, aldus 
Muller. De appartementen worden dan ook 
aangeboden met Villeroy & Boch-sanitair en een 
compleet uitgewerkte Siematic-keuken. “Omdat 
veel mensen uit een grondgebonden woning 
komen, behoorde ook een gesprek met een 
interieurontwerpster tot de dienstverlening van 
Stadswaarde. Zij maakte samen met de kopers 

een eerste schetsontwerp voor de inrichting van 
hun nieuwe appartement op basis van hun 
wensen en meubels.”

In &InArnhem is ook stevig ingezet op duurzaam-
heid. “Nog voordat de regelgeving van kracht 
werd, hebben wij al besloten om hier gasloos 
te gaan bouwen”, vertelt Messemaeckers van 
de Graaff. “Alle appartementen zijn bovendien 
klimaatneutraal, wat wil zeggen dat alle gebouw-
gebonden energie wordt opgewekt in het gebouw 
zelf. Je kunt hierbij denken aan het verwarmen 
en koelen van de appartementen. Daartoe heeft 
iedereen privé tussen de tien en veertien zonne-
panelen. Die liggen deels op het dak en deels op 
de luifel boven de parkeerplaatsen. Bijzonder is 
dat mensen het appartementsrecht kopen plus 
de zonnepanelen die op het dak liggen en een 
parkeerplaats voor een auto en een fiets die 
elektrisch te voeden zijn. Vanuit je eigen zonnepa-
nelen. Het restant van de opgewekte stroom kun 
je uiteraard gebruiken in je eigen appartement.”

Klimaatneutraal
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Over het project &InArnhem

Het door Stadswaarde ontwikkelde complex 
&InArnhem bestaat uit vijftien luxe apparte-
menten, drie penthouses en een viertal commer-
ciële units in de plint. LEVS Architecten uit 
Amsterdam tekende voor het ontwerp van het 
gebouw dat een eigentijdse vertaling is van 
de architectuur van de naoorlogse wederop-
bouw. De woonoppervlaktes van de apparte-

menten variëren van 96 tot 132 m2. Die van de 
penthouses van 146 tot 177 m2. De woningen 
zijn klimaatneutraal en beschikken allemaal 
over zonnepanelen en een eigen parkeerplaats 
met oplaadpunt voor een elektrische auto en/of 
fiets. De bouw start begin 2019, de verwachte 
oplevering is een jaar later. 

NVM-nieuwbouwspecialist Maarten Muller: 
“We hebben geadviseerd om hier te bouwen 
voor de bovenkant van de markt in Arnhem.”


