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Collectie de Groen, een private hedendaagse 
kunstcollectie, is onlangs ondergebracht in het van
oorsprong 19e-eeuwse markante bankgebouw aan de 
Weverstraat 40, midden in het centrum van Arnhem. 
In een gezamelijk zoektocht naar een geschikte 
locatie attendeerde NEXIT haar opdrachtgevers op 
de mogelijkheden van dit Rijksmonument wat te 
koop werd aangeboden nadat een herbestemming tot 
appartementencomplex (door ontwikkelaar Synchroon) 
was stop gezet als gevolg van de crisis.

COLLECTIE DE GROEN

Kunstwerk: Nimbus Atlas van Berndnaut te zien in 

Collectie de Groen
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Het pand en de locatie voldeden perfect aan de wens om 
een goed bereikbare permanente plek te vinden met een 
geschikte variatie in verrassende (monumentale) ruimten 
voor het onderbrengen en publiekelijk toegankelijk maken 
van deze private kunstcollectie.
De ligging van het pand bood bijzondere mogelijkheden om 
enerzijds aan de voorzijde zichtbaar te zijn in het straatbeeld 
van de levendige Arnhemse binnenstad en anderzijds, 
aan de achterzijde, een mooie aanvulling te vormen op 
de culturele ontwikkelingen rondom het Bartokpark. Het 
goede nabuurschap, met o.a. Theater aan de Rijn (tevens 
ontworpen door NEXIT) en cultureel centrum Rozet, heeft 
inmiddels al geleid tot het opstellen van een collectieve 
culturele agenda voor dit tot Bartokkwartier omgedoopte 
stadsdeel.

Collectie de Groen

Interieurfoto van het atrium

Fotograaf: JDVF
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Interieurfoto van het trappenhuis dat toegang 

verleend vanuit het atrium naar het souterrain. De 

ontmoeting rudimenten van de oorsrponkelijke 

vloerbalken zijn nog zichtbaar in de wand. 

Fotograaf: JDVF

Interieurfoto van het souterrain. De stalen deur verschaft 

toegang naar de voormalige kluisruimte. 

Fotograaf: JDVF

Aangetroffen situatie souterrain
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Tentoonstellingsruimte op de verdieping. De twee L-vormige 

nieuwe wanden zorgen voor een intieme tentoonstellings-

ruimte op de verdieping. De oorspronkelijke balklaag met 

andreaskruizen zijn nog zichtbaar. 

Fotograaf: JDVF

De verschillende functies die het gebouw door de jaren heen 
heeft gekend hebben allen hun sporen nagelaten in het 
complex. De bijzondere ruimtelijke kwaliteit, de sporen van 
de geschiedenis en de littekens aan het monument zijn zo 
optimaal mogelijk uitgenut om als dienende entourage te
functioneren voor de uiteenlopende kunstwerken.
Met minimalistische ingrepen (zowel fi nancieel als technisch) 
is een grote diversiteit aan ruimten gecreëerd voor een 
gevarieerd programma. Bij de chirurgische architectonische 
ingrepen is gezocht naar behoud van het rudimentaire 
karakter van het gebouw en zijn geschiedenis in combinatie 
met subtiele ruimtelijke, technische en architectonische 
aanpassingen ten behoeve van het tentoonstellen van de 
diversiteit aan actuele kunst.

Aangetroffen situatie op de verdieping. 

Rudimenten van voorgaande functies zijn zichtbaar.

Tentoonstellingsruimte op de verdieping.

Een bestaande ruwe wand ontmoet een nieuwe voorzetwand. 

Fotograaf: JDVF

Tentoonstellingsruimte op de verdieping.

Fotograaf: JDVF
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Interieurfoto langs de voorgevel op de eerste verdieping. De 

oorspronkelijke vloerdelen en andreaskruizen zijn zichtbaar.

Fotograaf: JDVF

1

VERTICALE DOORSNEDE TPV 2E VERDIEPINGSVLOER. SCHAAL 1:10

1. Nieuwe voorzetwand BU-BI

 - Minerale wol 40mm

 - MS-frame 75mm v.v. minerale wol

 - Dampremmende folie

 - Diamondboard AK 12,5mm

 - Diamondboard AK 12,5mm, afgemest

2. Holle plint met inbouwdoos elektra

3. Vloeropbouw

 - PU gietvloer

 - Fermacell vloerelement 2E35, 45mm

 - Bestaand (origineel) vloerbeschot

 - Bestaande (originele) vloerbalklaag als zichtwerk

4. Bestaande (originele) Andeaskruizen renoveren als zichtwerk

5. Bestaande stalen onderslag

6. Extra stalen balk ter ondersteuning van bestaande onderslag samen met 

bestaande stalen onderslag brandwerend bekleden

7. Origineel metselwerk boven voorzetwand in het zicht laten
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Interieurfoto van de verdieping met zicht op het atrium.

Fotograaf: JDVF

Aangetroffen situatie van de kapconstructie van het atrium. 

3D langsdoorsnede

NEXIT

Interieurfoto van atrium met zicht op de hoofdentree aan de Weverstraat.

Fotograaf: JDVF
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De begane grond en het souterrain zijn grotendeels publiek 
toegankelijk gemaakt. In de kelder, grenzend aan het 
Bartokpark, bevindt zich de avondhoreca die dient als 
sociëteit voor o.a. jonge kunstenaars die hun weg zoeken in 
het vak. Tevens is er een tentoonstellingsruimte in de
voormalige bankkluis gehuisvest in de kelder. Op de begane 
grond, waar ook de hoofdentree zich bevindt, hebben de 
daghoreca in combinatie met een terras aan de Weverstraat 
en wisseltentoonstellingsruimten een plek gekregen.
Het aangrenzende hoge atrium met de gerestaureerde 
art-nouveau lichtkoepel is in ere hersteld en vormt het 
centrale hart binnen het labyrinth aan ruimten. De private 
kunstcollectie wordt voornamelijk gepresenteerd op de hoger 
gelegen verdiepingen. Deze zijn alleen toegankelijk met
een rondleiding. De opdrachtgevers, beiden kunstenaar, 
hebben in de kap van het pand hun eigen werkateliers
ondergebracht. Ook bevindt zich hier het depot.

Exterieurfoto van de achterzijde van het pand, grenzend aan 

het Bartokpark.

Fotograaf: JDVF

PLATTEGRONDEN 1:4000

1. Hoofdentree

2. Atrium

3. Daghoreca

4. Wisseltentoonstellingsruimten

5. Trappenhuis

6.  Tentoonstellingsruimten

7. Vide 

8. Avondhoreca

9. Keuken

10. Voormalige kluis

11. Facilitair / opslag

12. Lift

13. Terras
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Exterieurfoto van de voorgevel aan Weverstraat

Fotograaf: JDVF
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VERTICALE DOORSNEDE TPV RADIATOR. SCHAAL 1:10

1. Vloeropbouw: 

 - Bestaande constructieve vloer BG 

 - Nieuwe cementdekvloer voorzien van vloerverwarming. 

 - Troffelvloer

2. Laagtemperatuur inbouwconvector

3. Wandopbouw BU-BI

 - Bestaand gevelmetselwerk

 - Radiatorfolie tegen buitengevel

 - Spouw. t.b.v. inbouwconvector

 - Montageplaat afwerking t.b.v. inbouwconvector

 - Multiplex 12mm

 - Diamondboard AK 12,5mm, afgemest

4. Versterbanken buitenkozijnen aanhelen / renoveren

5. Nieuw rooster in versterbank t.b.v. convector

6. Bestaand gevelkozijn v.v. enkelglas

7. Sier- / deklijsten orginele buitenkozijnen aanhelen / renoveren

Interrieurfoto van de lattenwand in het souterrain. Achter de 

lattenwand bevinden zich sanitaire ruimten.

Fotograaf: JDVF

OPDRACHTGEVER: Collectie de Groen

OMVANG: 1250 m2 netto oppverlak

LOCATIE: Weverstraat 40, Arnhem

TEAM: Addy de Boer, Joost Boks

CONSTRUCTIE ADVIES: Pieters Bouwtechniek, 

AANNEMER: Bouwbedrijf Hoffman, Beltrum

INSTALLATIE ADVIES: Rouweler, Zelhem

BOUWFYSISCH ADVIES: CDC, Nijmegen

INTERIEURBOUW: Hartemink Interieurbouw, Arnhem

START - OPLEVERING: 2016-2017

HORIZONTALE DOORSNEDE LATTENWAND. SCHAAL 1:10

1. Wandopbouw lattenwand: 

-  Tegelwerk

-  2x Diamondboard AK 12,5mm

-  MS-frame 50mm v.v. minerale wol

-  Fins vuren multiplex 12mm, geschilderd in RAL 9004

-  Verticale latten aan corridorzijde 28x45mm sparing tussen latten is 

 maximaal 25mm

2. Glasdeur, geschilderd RAL 9004
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Corridor

Sanitair
Interieurfoto van de bar aan de Weverstraat. NEXIT ontwierp de bar. 

Fotograaf: JDVF



018

© NEXIT, 2017 WWW.NEXITARCHITECTEN.NL




