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Cultuurspinnerij De Vasim
Een overwoekerd treinspoortje trekt twee strakke draden dwars door het bijna verlaten industriegebied
aan de westelijke Waaldijken. Boven een paar daken verrijst een kleurige wirwar van metershoge
klossen, spiralen en grillige Gaudi-achtige torentjes die met elkaar verbonden zijn door allerhande
elektrische bedrading en kabels. Alsof ze zojuist het reusachtige web van een ijverige spin zijn
binnengelokt. Voor de rest biedt het industrieterrein onderaan de Nijmeegse Weurtseweg een netwerk
van eenvormige platte baksteengebouwtjes van bedrijven die hun imago en uitstraling van hun
producten moeten hebben.
Ver daarbovenuit torent aan de Winselingseweg het monumentale pand van de voormalige
kunstzijdespinnerij de Nyma met z’n grote boogramen. Achter deze ramen is sinds 2002
Cultuurspinnerij De Vasim aan het werk: een creatieve ontmoetingsplaats voor kunstenaars en
culturele bedrijven.

Een cultureel baken in West
Als straks de omliggende bedrijven, de kleurige
klossen en spiralen, in het kader van Plan West
naar andere locaties zijn verhuisd en vervangen
door een lommerrijk park, vormt dit voormalige
fabriekspand een prachtig monumentaal en
industrieel baken in een vernieuwd stadsdeel.
Wonen en werken gaan hand in hand met kunst en
cultuur en zullen zorgen voor nieuwe bedrijvigheid
en een nieuw elan. Dit is niet alleen belangrijk voor
het stadsdeel maar ook voor het imago van
Nijmegen in de wijde omgeving.
De Cultuurspinnerij kan hier als een unieke
permanente culturele instelling een vitale rol in vervullen. Het gebouw is een prachtig staaltje van
industrieel erfgoed dat alle kansen ruimte biedt om het toekomstig culturele erfgoed van Nijmegen tot
volle wasdom te laten komen. Een plaats waar letterlijk en figuurlijk ruimte is voor vernieuwing binnen
cultuur. Door hier goede voorwaarden te scheppen voor cultuurproductie wordt ‘een krachtiger
fundament voor kunst en cultuur’ in Nijmegen bewerkstelligd.
Cultuurspinnerij De Vasim is bij uitstek de plek waar cultuur en kunst een extra impuls kunnen krijgen.
In dit plan van Cultuurspinnerij de Vasim en LOUT worden de draden van het web verder
uitgesponnen dan tot de eigen, soms benauwde, hoekjes en stoffige ankerpunten van het eigen
denkraam. De cultuurspinnerij zoekt de meerwaarde juist in een uitgekiende balans van publieke
ruimte en werkruimte, leisure en innovatie, beginnende kunstenaars naast gevestigde kunstenaars en
culturele bedrijfjes en instellingen. Zo ontstaat een fijnmazig netwerk waarin mentorschap, scholing,
ondersteuning en uitwisseling van ervaring, een wezenlijke bijdrage leveren aan de kunst- en
cultuurproductie, het vakmanschap en het ondernemerschap van de kunstenaars. De draden van het
web reiken verder: niet alleen tot aan de kunstenaar & de kunst maar ook tot het publiek, de markt, de
stad en de regio, zelfs tot over de landsgrenzen. Ingebed in een gebouw dat ook publieke
voorzieningen als een café-restaurant en een galerie herbergt.
Het plan ligt klaar, architectenbureau Lab Of Urban Transformation heeft voor de interne verbouwing
van het pand de tekentafels al ontruimd en de kunstenaars, creatieve bedrijven en
samenwerkingspartners van De Vasim staan in de startblokken om de cultuurspinnerij tot een
bedrijfsverzamelgebouw voor kunst en cultuur van internationale allure te smeden!
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Kunst, cultuur, eten & drinken in Nijmegen West
Zelfstandig opererend, inspelend op behoeften van buiten en binnen de
stad
Verankering in de wijk en Nijmeegse netwerk van cultuurmakers en opleiders
Bruisend ankerpunt en cultureel baken aan de westelijke Waalkade
Duurzaam bouwen: zonnecellen, hergebruik water, hergebruik warmte

Het gebouw
Cultuurspinnerij De Vasim heeft sinds 2002 de
hallen en overige ruimtes van het Vasimgebouw
aan de Winselingseweg in gebruik als
broedplaats en atelierruimte voor tientallen
kunstenaars en culturele bedrijven. Het pand
beslaat in totaal 9000 m2 waarvan 1200 m2 als
evenementenruimte is ingericht voor culturele
publieksactiviteiten en grote projecten.
De kunstenaars en creatief-culturele bedrijven
willen allemaal op eigen wijze hun draden
toevoegen aan het culturele web op regionaal en
nationaal niveau. Hiervoor worden onder het fijne
rag al diverse ruimtes ingericht, zoals: ateliers,
kantoren voor festivalorganisaties, een
projectruimte, een zaal voor podiumkunsten,
werkplaatsen en opslagruimtes.
In een paar jaar tijd heeft Cultuurspinnerij niet alleen naam gemaakt bij collega kunstenaars maar ook
bij het grote publiek in de regio. Om deze tot nu toe succesvolle functie als aanjager van creatief en
cultureel ondernemerschap te bestendigen en uit te bouwen wil de cultuurspinnerij een aantal plannen
verwezenlijken:



een multifunctionele evenementenhal

Met zijn duizelingwekkende hoogte en
oppervlakte biedt de hal bij uitstek
mogelijkheden om bijzondere evenementen en
buurtgerichte activiteiten op de juiste manier
luister bij te zetten. Imposante artistieke
grootbeeld videoprojecties, bijzondere licht/ en
geluidinstallaties, acts die hoogte behoeven, de
expositie van kunstobjecten die in geen ander
gebouw in Nijmegen of omgeving kunnen
worden opgebouwd, een compleet indoor
paradeachtig theaterfestival. Evenementen die
moeilijk een plek vinden in het reguliere circuit,
of die nieuwe publieksgroepen aanspreken
kunnen hier terecht. Film, circus, dance, theater,
seminars & congressen: zowel in productie als
expositie en ruimtelijk gebruik biedt deze
multifunctionele evenementenhal unieke
mogelijkheden!
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mobiele vlakke vloertheaterzaal met uitschuifbare tribune
Een belangrijk onderdeel van deze multifunctionele
evenementenhal zal het mobiele vlakke vloertheater zijn. Doordat
er een uitschuifbare tribune geïnstalleerd wordt, kan in een mum
van tijd in deze hal een intiem vlakke vloertheater ontstaan, waar
de buurttoneelvereniging haar optredens doet, maar waar ook
andere kleinschalige muziek- en theateroptredens plaats vinden.



permanente expositieruimte en galerie

De bovenste verdieping, die als een ruggengraat over het
gebouw loopt, biedt –naast het café-restaurant- onderdak aan
een permanente expositieruimte en galerie. Middels de lift in de
bezoekershal zoeven de bezoekers naar boven, en kunnen
daar in alle rust genieten van bijzondere exposities – uiteraard
van de kunstenaars en samenwerkingsprojecten van de
Cultuurspinnerij, maar ook van andere kunstenaars. De
exploitatie van deze expositieruimte en galerie is in handen van
een Nijmeegse galeriehouder.



ambachtelijke bronsgieterij De Olifant

Bronsgieterij de Olifant – uniek in Nederland, omdat
kunstenaars hier zelf kun brons kunnen gieten- wil haar
activiteiten graag naar Cultuurspinnerij De Vasim verplaatsen.
Het gebouw biedt de robuuste industriële habitat die deze vorm
van kunst vergt, en het is daarom aantrekkelijk voor de wat
zwaardere beeldende kunstvormen om hier hun werkplaatsen
in te richten. Er zijn momenteel al een grafische werkplaats,
een metaalwerkplaats en een meubelwerkplaats in het gebouw
gevestigd.



café-restaurant met spectaculair uitzicht
Genieten van een heerlijke cappuccino, nippen aan
goed glas wijn, bij mooi weer op het dakterras… En
dat terwijl er bijzondere gerechten voor je bereid
worden in het café-restaurant op de bovenste
verdieping van het gebouw. Ondertussen kun je je
ogen laten dwalen over een overweldigend
panoramisch uitzicht. De oude stad, de polders, het
vernieuwde stadsdeel, de nieuwe stadsbrug, en de
energiecentrale staan garant voor een afwisselende
aanblik. Naar buiten uitgekeken? Vanuit het caférestaurant op de bovenste verdieping van de
Cultuurspinnerij kun je ook de bedrijvigheid in de
ateliers en werkplaatsen gadeslaan!
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gastateliers met overnachtingsmogelijkheid voor uitwisseling met
buitenlandse kunstenaars

Ook buitenlandse kunstenaars willen we de kans
bieden om in de unieke sfeer van de Cultuurspinnerij te
kunnen werken. Daarom worden er gastateliers ateliers
ingericht, waar de “artists in residence” geïnspireerd
door de bijzondere omgeving en soms in
samenwerking met kunstenaars of bedrijven uit de
Cultuurspinnerij werken aan boeiende projecten.
Tijdens een afsluitende manifestatie worden de werken
gepresenteerd aan het publiek.



atelierplein van kleine units met een gemeenschappelijke grote
werkruimte

Het atelierplein biedt voor beginnende kunstenaars de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief
gebruik te maken van los in de ruimte gesitueerde ateliers. Centraal in deze ruimte is een “plein” waar
ze in het groot kunnen werken, maar ook samenwerkingsverbanden kunnen aangaan. Het atelierplein
voorziet in de behoefte aan betaalbare ateliers en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om in contact te
komen met andere kunstenaars en creatieve bedrijven.



werkplaatsen, studio’s & ateliers, kantoorruimtes voor creatieve
bedrijven en instellingen

Er zijn in Cultuurspinnerij De Vasim al zo’n 35 kunstenaars en culturele bedrijven actief. Samen
hebben zij in de afgelopen periode laten zien wat de meerwaarde van een plek als de Cultuurspinnerij
is voor het cultureel ondernemerschap en de vernieuwing van kunst- en cultuurproductie in Nijmegen.
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Een aantal van de huidige gebruikers van Cultuurspinnerij De Vasim heeft al te kennen gegeven hun
activiteiten graag te willen uitbouwen:


Het New Arts College (Stichting Beleven), het leerwerk project voor talentvolle jongeren, wil in
de toekomst graag uitbreiden tot een Talenthuis in de nieuwe kunsten voor vele jongeren uit
Nijmegen.
Het Talenthuis gaat workshops aanbieden die direct aansluiten bij de laatste trends onder
jongeren. Het Talenthuis wordt een productiehuis, waar jongeren die meer dan workshops
willen, gedurende een langere periode kunnen werken aan het maken van een productie (film/
dans/ muziek/etc.). Als laatste fase binnen het talenthuis staat dan New Arts college, een
voortraject voor het reguliere kunstvakonderwijs of een leerwerkervaringstraject, waarbij je
direct kunt uitstromen als docent of assistent-docent in de nieuwe kunsten. Uiteraard gaat
New Arts voor de realisatie van het Talenthuis samenwerken met (vmbo) scholen,
jongerenwerk, stichting Whaa en stichting PAN en Roc.



Smeerolie – Creatief Productieplatform
Nijmegen
wil in de toekomst graag haar kantoor in de
Cultuurspinnerij uitbouwen. Deze vereniging en
stichting bundelt het creatief productiekapitaal in
Nijmegen en geeft daarmee een belangrijke impuls
aan de creatieve en culturele productie in de stad.
En waar kan dat beter dan in de Cultuurspinnerij,
waar zowel beginnende als gevestigde
kunstenaars en culturele ondernemers onder één
dak zitten?

Ook nieuwe samenwerkingspartners zien de mogelijkheden van gebouw & gebruikers:





Dziga – audiovisuele werkplaats voor filmmakers en videokunstenaars wil haar kantoren en
montagesuites in de Cultuurspinnerij onderbrengen. Deze kleine, maar actieve werkplaats zet
zich in voor de realisatie en vertoning van bijzondere AV-projecten.
Edu-Art, Gelders adviesbureau voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs en de
culturele sector en KCG, Gelders
kenniscentrum voor amateur- en
professionele kunst en ontwikkelaar
van regionaal cultuur beleid voor en
met zo’n 50 Gelderse gemeenten,
hebben belangstelling om zich aan te
sluiten bij de Cultuurspinnerij. EduArt initieert en organiseert
ontmoetingen tussen mensen uit het
onderwijs, cultuur en lokale overheid,
en zorgt er daarmee voor dat deze
sectoren elkaar versterken. In de
Cultuurspinnerij met haar diversiteit
aan kunstenaars en creatieve
bedrijven vormt Edu-Art een
interessante samenwerkingspartner.
De locatie, pal aan de stadsbrug, is
voor dit regionaal opererende
adviesbureau een bijzondere goede
uitvalsbasis.
Helicon MBO opleidingen Nijmegen wil in de Cultuurspinnerij een permanent praktijklab voor
hun studenten inrichten. In dit praktijklab kunnen de studenten van de in- en outdoor design
afdelingen hun eerste schreden zetten naar het creatief ondernemerschap onder begeleiding
van docenten.
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De omgeving
Maar we kijken verder! Wij zien het pand niet als een stukje
geïsoleerd industrieel erfgoed. Cultuurspinnerij De Vasim wil ook
het omringende terrein betrekken bij haar activiteiten als bruisende
culturele instelling.
Dat betekent:



Een spetterend festivalplein onder de nieuwe stadsbrug

Het buitenterrein voor de nieuwe stadsbrug biedt uitgelezen mogelijkheden om buitenevenementen te
organiseren. We denken aan een theaterfestival, buurtfeest e.d.



Skatepark onder de brug

Voor de skaters uit Nijmegen e.o. wordt er
onder de stadsbrug een ruim openlucht
skatepark aangelegd. Op een steenworp
afstand van de stad kunnen ze zich helemaal
uitleven.



Nuon Transformatorhuis:
design-hotel

Nijmegen een tekort aan bedden? In het Nuontransformatorhuis wordt een prachtig designhotel gevestigd dat met oog voor de waarde
van het cultureel erfgoed een internationale
uitstraling heeft en voorziet in de behoefte aan
bijzondere overnachtingsmogelijkheden in de
stad.



Nieuwbouw voor eigen en aanverwante organisaties

Om het gebouw van De Vasim zelf zoveel mogelijk te kunnen gebruiken voor publieks- en
werkfuncties worden er op het achterterrein aan aantal markante gebouwen neergezet die door de
bedrijven van de Cultuurspinnerij en aanverwante organisaties als magazijn en opslagruimtes gebruikt
worden.

Duurzaam bouwen
Cultuurspinnerij De Vasim bouwt duurzaam. Dat betekent dat
er op het dak zonnepanelen aangebracht worden die het
gebouw van elektriciteit zullen voorzien. Ook worden er
voorzieningen getroffen om het koelwater van de diverse
werkplaatsen zoveel mogelijk te hergebruiken.
Ook de vrijgekomen warmte van de bronsgieterij wordt zoveel
mogelijk benut om andere delen van het gebouw te
verwarmen. Het dak van de bogen zal bestaan uit permafrost
in de vorm van grasbedekking
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Cultuurspinnerij De Vasim
Winselingseweg 41
6541 AH Nijmegen
024 388 62 46
info@devasim.nl
www.devasim.nl

www.lout.nl

©cultuurspinnerij de vasim, 2008
Met dank aan Anne Salomons (tekstfragmenten p. 1& 2)
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Cultuurspinnerij De Vasim






Kunst, cultuur, eten & drinken in Nijmegen West
Zelfstandig opererend, inspelend op behoeften van buiten en
binnen de stad
Verankering in de wijk en Nijmeegse netwerk van cultuurmakers
en –opleiders
Bruisend ankerpunt aan de westelijke Waalkade
Duurzaam bouwen: zonnecellen, hergebruik water, hergebruik
warmte

Het gebouw









Een multifunctionele evenementenhal
Mobiele vlakke vloertheaterzaal met uitschuifbare tribune
Permanente expositieruimte
Ambachtelijke bronsgieterij De Olifant
Café-restaurant met spectaculair uitzicht
Gastateliers met overnachtingsmogelijkheid voor uitwisseling met
buitenlandse kunstenaars
Atelierplein met kleine units en gemeenschappelijk werkruimte
Werkplaatsen, studio’s & ateliers, kantoorruimtes voor creatieve
bedrijven en instellingen

De omgeving
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Een spetterend festivalplein onder de nieuwe stadsbrug
Nieuwbouw voor opslag en kantoorruimtes voor de creatieve
industrie
Nuon Transformatorhuis; designhotel
Skatepark
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