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VRIJSTAAT THIALF courant

Het plaatje 
zoals “De 

Grenspost voor 
de Vrijstaat Thialf” 

er eind 2014 uit zou 
kunnen zien. Gemaakt door 

HAN student Gijs Pater en Peter 
Groot van Hoogte Twee architecten, 
i.s.m. Erik Vos.

In de Vrijstaat Thialf schijnt altijd een zonnetje! V.l.n.r. Erik Vos, Gerrie 
Elfrink, Peter Groot en Jerry van de Weert.

Vanaf het 
balkon heb je weer 
een mooi uitzicht op 
Thialf. Beneden krijgt het 
Sportbedrijf kantoorruimte, een werkplaats en 
opslagruimte. In de voormalige beheerderswoning 
(links op deze tekening) komt waarschijnlijk een 
buitenschoolse opvang (BSO) van de SiZa.

Nieuwsgierig naar de binnenkant? Ga naar www.vrijstaatthialf.nl

Met een paar eenvoudige 
bouwkundige ingrepen kust 
Hoogte Twee dit Doornroosje wakker. 
Na jaren vergeten en verwaarloosd, overwoe-
kerd door klimop en verdwenen onder een laag graffiti, 
lijkt dit een haalbaar plan. Woensdag 20 november werden de 
schetsen aan de pers en bewoners getoond.

Het is die morgen druk op 
Thialf. RTV Arnhem en de 
Gelderlander zijn nieuws-
gierig. Wethouder Gerrie 
Elfrink vertelt hoe blij hij is, 
Erik Vos vertelt iets over de 
prijsvraag die hij ooit won 
(lang, lang geleden). Jerry 
van de Weert maakt een 
grapje over de naamgever 
van zijn Dullertsstichting, 
Peter Groot toont zijn 
schetsen voor een nieuwe 
entree.

Poort en pleinen
Een vrijstaat heeft een 
(grens)poort en pleinen. 
Maar hoe bouw je op deze 
plek een poort? Het terrein 
aan de Dullertstraat ligt 
er leeg bij. Peter Groot 
bedenkt dat een poort 
ook in het horizontale vlak 
kan liggen: het wordt een 
pergola. Nou niet meteen 
het vooroordeel klaar: een 
sjieke lijst van staal met 
gesneden teksten, omhoog 
gehouden door profielen 
waarin we “de hoge wip” 
herkennen. Bovenop de 
letters zoals ze vroeger op 
het entreegebouw te zien 
waren, dit keer uitgevoerd 
in een lichtgevende vari-
ant. Misschien worden de 
letters wel groen als Thialf 

open is en rood wanneer 
gesloten?

Dullert
Als eerbetoon aan de man 
die het mogelijk maakte, 
verwerken we het portret 
van W.H. Dullert als mo-
zaïek in het entree-hek. 
Het plein onder de pergola 
kunnen we decoreren met 
een patroon van lijnen en 
golven in bonte kleuren. 
Wie helpt er mee tegelen?

Planning
Begin 2014 moet het de-
finitief ontwerp (DO) klaar 
zijn en start het rekenwerk 
wat de verbouwing gaat 
kosten. Eind 2014 moet 
de nieuwe entree klaar 
zijn.
Weet je een leuke horeca-
ondernemer die op zoek is 
naar een mooie plek, at-
tendeer hem/haar op onze 
blog met oproep:
www.vrijstaatthialf.nl

Een haalbaar plan?


