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Leefomgeving
Opgave 8  Het Modekwartier in Arnhem
Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 die bij deze opgave horen.
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In de Arnhemse wijk Klarendal ging de leefbaarheid vanaf 1960 achteruit
(zie bron 1).
Leg uit waarom dit juist in die periode gebeurde.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten.
Gebruik de bronnen 1 tot en met 3.
De stadsvernieuwing die in de periode 1970-1990 plaatsvond in Klarendal
leidde niet tot structurele verbeteringen in de wijk. De herstructurering
waarbij het Modekwartier is ontstaan, moet leiden tot een proces waarbij
wel structurele verbeteringen ontstaan.
Geef aan
 waarom de stadsvernieuwing in de periode 1970-1990 niet tot
structurele verbeteringen in de wijk Klarendal leidde;
 met welk begrip het proces wordt aangeduid dat met de
herstructurering wordt nagestreefd.
Gebruik de bronnen 1 tot en met 3.
Beredeneer waarom het voormalige stationspostkantoor naar het
Modekwartier is verplaatst.
Gebruik bron 1.
De ontwikkeling van het Modekwartier in Klarendal is een voorbeeld van
een manier waarop de leefbaarheid in een prioriteitswijk verbeterd kan
worden.
Geef twee redenen waarom deze aanpak niet zomaar is toe te passen in
andere prioriteitswijken.
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bron 1
Het Modekwartier in de wijk Klarendal
Klarendal is een negentiende-eeuwse arbeiderswijk vlak buiten het
centrum van Arnhem. Tot 1960 was het een typische arbeiderswijk.
Daarna gingen de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk achteruit. In de
periode 1970-1990 vond stadsvernieuwing plaats met vooral sociale
woningbouw. In 2007 waren de problemen echter al weer zo groot dat
Klarendal op een lijst van veertig prioriteitswijken werd gezet. Naar het
voorbeeld van Notting Hill, een multi-etnische wijk in Londen die de
laatste twintig jaar met behulp van de modesector trendy werd, begon de
verbetering van Klarendal. Verpauperde panden, die vaak in gebruik
waren als coffeeshops, werden omgevormd tot modewinkels. Deze
bestemming had veel te maken met de nabijheid van de Arnhemse
kunstacademie. Het midden in Klarendal gelegen Modekwartier bestaat
inmiddels uit modewinkels, studio’s, galerieën, restaurants en showrooms.
Een belangrijke ingreep in Klarendal was de verplaatsing van het
voormalige stationspostkantoor. Dit gebouw moest op de oorspronkelijke
locatie gesloopt worden, maar werd opnieuw opgebouwd in Klarendal.
Tegenwoordig is er onder andere de Arnhem Fashion Factory gevestigd,
een instelling die jonge mode-ondernemers helpt een bedrijf te starten.
Het voormalige stationspostkantoor
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bron 2
Ligging van het Modekwartier in Arnhem
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bron 3
Modekwartier in de wijk Klarendal
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