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NOOIT MEER LAST VAN: 
(KOEMELK)ALLERGIE OF VOEDSELINTOLERANTIE, HOOIKOORTS
ECZEEM, LUCHTWEGKLACHTEN OF DARMKLACHTEN
Behandelingen vallen onder de aanvullende verzekeringen van bijna alle 
ziektekostenverzekeringen
Maak snel een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van 15 min.
of een allergietest (€80,-) per 30 min.

Annemart Middelkoop
Van Eckstraat 19
6814 HV Arnhem
06-12904428
www.allergie.nu / mail@allergie.nu
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Herinrichting 
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Tussen november vorig jaar en april dit jaar werd 
de riolering onder de Amsterdamseweg vernieuwd 
en werd de straat opnieuw ingericht. Hoe kijken 
betrokkenen terug op het proces en het resultaat? 

De herinrichting van de Amsterdamseweg is nagenoeg 
voltooid. Vanuit onze wijk is de Commissie Leefomgeving 
(en dan met name Trees Wesselingh en Rudolf Jekel) er 
nauw bij betrokken geweest alsmede landschapsarchitect 
Sandra Schuit wiens bureau Zijaanzicht gevestigd is aan 
de Heijenoordse kant van de Amsterdamseweg. Vanuit 
de gemeente was o.a. Karel Jacobs er als opzichter bij 
betrokken. Vaak kwamen ze om de twee weken bij elkaar. 
“Dan bespraken we de voortgang en knelpunten”, aldus 
Trees Wesselingh, “om de overlast voor bewoners en 
ondernemers te beperken.”
Op vrijdagmiddag 25 april nemen zij samen het resul-
taat in ogenschouw tijdens een wandeling langs het hele 
opnieuw ingerichte traject van het station tot de kruising 
met de Brouwerijweg. Als redactielid van Wijkcontact 
mag ik mee met deze ‘schouw’. De weg is nu drie weken 
in beide richtingen open voor fietsers en automobilisten. 
Er kan dus bekeken worden of alles functioneert zoals 
bedacht, verwacht of gehoopt. 

Duurzaam veilig
Over het algemeen is iedereen erg tevreden met het 
resultaat en de manier waarop dit tot stand is gekomen. 
“De grootste winst”, zegt Karel Jacobs “vind ik dat de 
weg nu duurzaam veilig geworden is door de scheiding 
van auto- en fietsverkeer. Fietsers en rolstoelers van Het 
Dorp hoeven de rijweg nu niet meer te delen met auto’s. 
Dat voorkomt veel gevaarlijke situaties. Dat de weg zelf 
en de entree van Arnhem mooier geworden zijn, is mee-
genomen.”
De vrijliggende fietspaden zijn wat aan de smalle kant, 
maar het was een enorm gepuzzel en ‘centimeterswerk’ 
om de rijweg, de parkeerplaatsen, de bomen en lantaarn-
palen, het fietspad en het trottoir een plek te geven in 
de beschikbare ruimte. Er is weinig ruimte om andere 
fietsers of rolstoelers in te halen, maar de oppervlakken 
van fietspad en trottoir sluiten goed op elkaar aan zodat 
er uitgeweken kan worden als dat nodig is.

Goede doorstroming
De rijbaan is ook wat smaller geworden en bevat een 
paar slingers bij vluchtheuvels. De indruk uit de afgelopen 
weken is dat er rustiger gereden wordt. Marja van Tooren 
van Wijnkoperij Henri Bloem bevestigt dat. “Opstoppingen 
of files zijn er niet of nauwelijks”, zegt ze. “Wel moeten 
auto’s soms even wachten als auto’s vanuit de stad bij 
de Jumbo linksaf wil slaan. Dat is ook het geval als de 
bus stopt en niet ingehaald kan worden omdat er verkeer 
vanuit tegenovergestelde richting komt, of als iemand zijn 
auto wil inparkeren. Volgens mij stroomt het verkeer goed 
door.” Het smallere wegprofiel kan het verkeer dus goed 
afwikkelen. De afwezigheid van stoplichten en zebrapaden 
dragen daaraan bij. Daarnaast zorgt het fluisterasfalt voor 
minder lawaai en meer rust. 
Tegen de herinrichting zijn eind vorig jaar nogal wat 
bezwaren geuit. Het belangrijkste was het verdwijnen 
van 19 parkeerplaatsen. Overdag zijn er voldoende plaat-
sen. ’s Avonds en ’s nachts worden de meeste plaatsen 
gebruikt door bewoners. Zij vinden blijkbaar voor hun 
auto plek langs de Amsterdamseweg of in één van de 
straten aan weerszijden daarvan. Klachten zijn er bij 
de gemeente volgens Jacobs nog niet binnengekomen. 
Ondernemers als Henri Bloem hebben eigen laad- en 
losplaatsen. In belendende straten wordt gezocht naar 
mogelijkheden voor extra parkeerplaatsen.  In de bocht 
van Amsterdamseweg en Burg. Weertsstraat zijn inmid-
dels twee extra parkeerplaatsen gerealiseerd. 

Opnieuw open
Jacobs baalt er enorm van dat het trottoir van de 
Amsterdamseweg die er nu in zijn geheel zo prachtig bij 
ligt, in mei weer voor ruim twee weken wordt opgebroken 
omdat een kabelmaatschappij glasvezelkabels gaat aan-
leggen. Daarvoor wordt het trottoir tussen Jumbo en sta-
tion opengebroken. Volgens Jacobs was het niet mogelijk 
om de kabelaanleg tegelijk met andere werkzaamheden 
uit te voeren: “Het bedrijf heeft daarvoor in maart een 
aanvraag ingediend; wij hadden onze werkzaamheden 
op dat deel toen al afgerond. Volgens de Telecomwet  
mogen we de aanleg niet weigeren. We kunnen dus niet 
voorkomen dat het trottoir opnieuw wordt opgebroken. 
Het moet daarna wel weer in de oorspronkelijk toestand 
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worden teruggebracht, maar zo glad als het nu is, wordt 
het natuurlijk niet.” 
Makelaar Petra de Kleermaeker en wijnhandelaar 
Michel van Tooren die met hun zaken allebei aan 
de Amsterdamseweg zitten, vinden het onbegrijpelijk. 
“Had de gemeente niet wat pro-actiever kunnen optre-
den”, zo vroeg Michel van Tooren zich op 25 april af 
tijdens het Nieuwscafé van De Gelderlander. “Heeft de 
gemeente vooraf aan de nutsbedrijven gemeld dat de 
Amsterdamseweg open zou gaan en dat ze daar op in 
konden spelen als ze glasvezel wilden aanleggen?”, zo 
stelt Petra de Kleermaeker. Of heeft het kabelbedrijf zich 
nergens druk over gemaakt in de wetenschap dat de 
gemeente toestemming moet geven voor kabelaanleg?

Vlekkeloos 
“Het is een smet op een vlekkeloos verlopen proces”, 
vindt Marja van Tooren, die hierover die ochtend tot 
haar verbazing een brief in de bus vond. “We zijn zeer 
tevreden over de samenwerking met de gemeente en de 
uitvoerders. Er is goed naar ons geluisterd en met ons 
meegedacht. Vanaf het begin is er goed gecommuniceerd. 
Iedereen hield zich keurig aan de afspraken. We hebben 
zelfs een iets hogere omzet gedraaid.”
“En dat kwam niet doordat alle aanwonenden van de 
gemeente vanwege de ondervonden overlast een cadeau-
tje kregen”, zegt ze met een glimlach. Iedereen kreeg 
namelijk een tas met werkhandschoenen, een bakje vio-
len en bonnen voor een fles wijn van Henri Bloem en een 
doosje paaseieren van de Jumbo. Jacobs: “Zoiets vonden 
we leuker voor de bewoners dan een grote opening.” Van 
Tooren vond het een leuk gebaar dat de gemeente pro-
ducten kocht bij ondernemers in de straat. 
Ook Petra de Kleermaeker is vol lof over het proces: “Het 
is allemaal supergoed verlopen. Ik zou niet weten hoe 
het beter gekund had. Iedereen heeft echt het maximale 
gedaan voor een optimale bereikbaarheid. De overlast 
was minimaal en het resultaat is prachtig.”

PETRA DE KLEERMAEKER: 

“HET PROCES IS SUPERGOED VERLOPEN”

Slag om de arm
Wat betreft de verkeersveiligheid betreft houdt ze nog een 
slag om de arm. “Parkerende automobilisten moeten op 
de rijbaan uitstappen. Dat kan gevaarlijke situaties ople-
veren. Er zijn een paar incidenten en kleine aanrijdingen 
geweest, maar misschien is dat een kwestie van gewen-
ning, bijvoorbeeld aan de lussen bij de vluchtheuvels. De 
praktijk moet uitwijzen of de weg echt veiliger geworden 
is. Zeker is dat het fietsen langs de Amsterdamseweg een 
genot geworden is.” 
Of de nieuwe inrichting invloed heeft op de huizenprijzen 
en de verkoopbaarheid weet ze niet: “Die zijn afhan-
kelijk van veel factoren. Maar het is zeker zo dat een 
eerste indruk van een wijk heel belangrijk is en die is 
duidelijk positiever geworden. Zeker als de bomen straks 
mooi in het blad staan. De entree van de wijk via de 
Amsterdamseweg is duidelijk verbeterd.”

Inkoppertje 
Blijft er dan niets te wensen over? Sandra Schuit vindt dat 
er nog wat gedaan moet worden aan de verrommeling van 
het driehoekje bij de Burg. Weertsstraat. Rudolf Jekel zou 
graag zien dat de Jumbo de inrichting van haar terrein 
aanpast aan de nieuwe Amsterdamseweg en bijvoorbeeld 
een oud muurtje weghaalt. Ook vindt hij het jammer de 
aansluiting van de Amsterdamsehoek (Lidl, Praxis, Health 
Club Heijenoord) niet is aangepakt. Jacobs: “We hebben 
daar een ontwerp voor gemaakt en dat voorgelegd aan 
de bedrijven. Het was een inkoppertje, maar ze gingen 
er niet op in en pasten de inrichting van hun terrein niet 
aan.”

Henk Donkers

Albert Stoter en Marijke Bruin hebben een leuk film-
pje van 7.39 minuten gemaakt over de herinrichting 
van de Amsterdamseweg en wat bewoners ervan vin-
den. Het is te zien op: https://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=3j6GrVzzcME

De 'schouw' van de opnieuw iongerichte Amsterdamseweg 
met vlnr Trees Wesselingh, Karel Jacobs, Rudolf Jekel en 
Sandra Schuit

Laadpalen voor elektrisch rijden
De gemeente Arnhem wil in het kader van EmiA (Energie made in [Arnhem]) 
het rijden op alternatieve brandstoffen stimuleren  en uiteindelijk komen tot 
emissieloos vervoer zonder uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide. Het gaat 
daarbij om gebruik van groengas (gas uit groen afval), waterstof en elektriciteit.

Om het elektrisch rijden te stimuleren is Alliander in december begon-
nen om verspreid over de gemeente publieke laadpalen in de openbare 
ruimte aan te leggen. Ook particulieren en bedrijven kunnen verzoeken 
indienen voor de aanleg van een laadpaal in de openbare ruimte. In onze 
wijk is er inmiddels één laadpaal gerealiseerd in het bovenste deel van 
de Van Pallandtstraat, vlakbij de Amsterdamseweg. In de wijken naast de 
Burgemeesterswijk (Gulden Bodem, Hoogkamp, Transvaalbuurt) zijn vijf 
openbare elektrische laadpunten, waaronder twee op de Van Heemstralaan. 

In de Burgemeesterswijk was een tweede laadpaal aangevraagd ter hoogte 
van het Burgemeestersplein. De Commissie Leefomgeving van de wijk-
vereniging heeft daar bezwaar tegen aangetekend. Argumenten daarvoor 
waren dat (a) onduidelijk was  waarop die locatiekeuze gebaseerd was, 
(b) een ruimtelijke visie ontbrak in relatie tot de status van de wijk als 
beschermd stadsgezicht en tot de rijksmonumenten, (c) er geen onderzoek 
gedaan was naar de gevolgen van laadpalen in relatie tot parkeerregulering 
en parkeerdruk en (d) er geen gegevens beschikbaar waren over verwachte 
aantallen laadpalen en de spreiding ervan over de wijk. De Cie Leefomgeving 
verzocht de gemeente de laadpaal aan het Burgemeestersplein achterwege 
te laten en – in overleg met de wijk - eerst een visie te ontwikkelen op 
laadpalen in de wijk. De Commissie Leefomgeving is geen tegenstander 
van laadpalen, maar voor zorgvuldige locatiekeuze en inpassing. De laad-
palen zelf zouden minder opvallend (lees: lelijk) en met minder borden en 
lichtjes omgeven kunnen worden. 

De gemeente heeft ingestemd met de opmerkingen van de Commissie 
Leefomgeving. Ze is nu bezig met de ontwikkeling van een vlekkenkaart 
met grove aanduidingen voor locaties van laadpalen. Op basis daarvan en 
op basis van een analyse van de omstandigheden in een wijk wordt binnen 
een wijk (vlek) gezocht naar de beste plekken voor nieuwe laadpalen. Zo 
wil men voorkomen dat er te veel palen worden neergezet of dat palen niet 
op de meest gunstige plek komen. De gemeente belooft daarbij te zullen 
letten op zaken als beschermd stadsgezicht, parkeerdruk, mogelijkheden 
van clustering van laadpalen en het gebruik van bestaande palen.

Henk Donkers

Setje ansichtkaarten Burgemeesterswijk te koop
Schilder en pentekenaar Dick Caderius van Veen heeft een setje van acht ansichtkaarten samenge-
steld met panden uit de Burgemeesterswijk. 
U kunt ze bestellen per e-mail (dcvv@dickcaderiusvanveen.nl), telefoon (026- 4454697) of via zijn 
website www.dickcaderiusvanveen.nl De kosten bedragen 7,95 per setje incl. bezorgkosten. De 
originelen van zijn tekeningen zijn ook te koop en u kunt hem ook opdracht geven uw huis te teke-
nen. Naast pentekeningen maakt hij schilderijen. Op zijn website kunt u bijvoorbeeld zijn tientallen 
sport- en muziekschilderijen te bewonderen.

Nieuws uit het bestuur
Deze rubriek is nieuw en informeert 
u periodiek over zaken die de afgelo-
pen periode zijn behandeld door het 
bestuur. Natuurlijk kunt u ook de ver-
slagen van de bestuursvergaderingen 
op onze website lezen.
Wijkprijs: De gemeente Arnhem 
heeft een wijkprijs ingesteld voor 
initiatieven die vanuit de wijk zijn 
opgezet. Het initiatief moet bijdragen 
aan het welzijn van ouderen en opge-
zet zijn door de bewoners van de 
wijk. Wij hebben het project Ouderen 
ingediend samen met de Hoogkamp. 
De beste ideeën worden beloond met 
een prijs oplopend van € 1000 tot € 
5000.
Gift: Een bewoner van onze wijk 
heeft vast laten leggen dat hij gedu-
rende vijf jaar (!) een schenking 
aan onze vereniging zal doen van 
€ 250 per jaar. Deze bewoner ging 
uit onze wijk verhuizen en wilde op 
deze manier zijn waardering voor ons 
werk uitspreken. Prachtig gebaar!
Nieuwe bewoners: Bestuursleden 
zijn gestart met het bezoeken van 
nieuwe bewoners in onze wijk om 
kennis te maken met de bewoners 
en hen te informeren over onze ver-
eniging. Daarbij krijgt men als wel-
kom een bon voor een fles wijn, die 
afgehaald kan worden bij wijnhandel 
Bloem. De reacties zijn erg positief. 
Natuurlijk geven wij ook een formu-
lier af om lid te worden….
Actie nieuwe leden: Vanaf de 
maand april gaan diverse leden op 
stap in de wijk om de bewoners die 
nog geen lid zijn van onze vereniging 
aan te sporen om lid te worden. Hoe 
meer leden hoe groter ons draagvlak! 
Wij hopen op een flinke ledenwinst!
Project ouderen: Het project oude-
ren (burenhulp) is inmiddels van 
start gegaan. Op de website en in 
dit nummer van Wijkcontact staat 
een overzicht van de namen van de 
vrijwilligers die actief zijn in welke 
straat. Er zijn al drie verzoeken om 
hulp binnengekomen.

Barend Freriks, voorzitter



8 9

bezoekadres:
G.A van Nispenstraat 45
Arnhem

glasz bv
verzekeren . hypotheken . pensioenen

Weten dat al uw 
financiële zaken goed 
geregeld zijn...

...vooral als het een 
keertje tegen zit.

Lid van de

postadres:
Glasz assurantiën bv
Postbus 154
6800 AD  Arnhem

t : 026 442 38 51
f : 026 442 74 14
e: info@glasz.nl
 i : http://www.glasz.nl

“Taormina” 
Zijden bloemen en Brocante

Leuke nieuwe en oude spulletjes. Een garage vol!! Een mooi bloem-

stuk of opgemaakte vaas, naar uw eigen wens? Ik maak het voor u! 

Ik versier ook trouwlocaties, kijk op www.zijdenbloemenarnhem.nl

Altijd welkom. Even bellen 026-4453170

Wil Radder, Bakenbergseweg 190, Arnhem 

LETSELSCHADE? Adviesgesprek gratis! 
Korte lijnen en een persoonlijke aanpak! Onze kosten zijn vaak ook volledig 

verhaalbaar en dus voor u gratis! Verkeersongeval, medische fout, arbeids-

ongeval, gebrekkig product, etc. Uw schade is vaak groter dan u denkt! 
ADVOCATENKANTOOR TUBBERGEN BV

Sweerts de Landasstraat 42, 6814 DG Arnhem 
T 026 442 01 92 • www.tubbergenadvocaten.nl • Lid LSA 

T 026-4423364  •  M 06-20508325  •  F 026-4431653

www.krijnentimmerwerken.nl  •  info@ krijnentimmerwerken.nl

• Betimmeringen
• Kozijnen
• (Draaikiep) ramen
• trappen
• Restauratie
• Deuren/schuifpuien
• Balkonhekwerken/
   balustrade

Parkeeroverlast Van Nispenstraat 

 f
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Stand van zaken 
evaluatie parkeerbeleid  

Stand van zaken evaluatie parkeerbeleid 
In Wijkcontact en op de website hebben we al verschillen-
de keren bericht over de evaluatie van het parkeerbeleid 
dat anderhalf jaar geleden is bijgesteld en ingevoerd. Op 
21 januari was er een open avond voor wijkbewoners en 
de gemeente heeft iedereen huis-aan-huis geënquêteerd. 
Wat is nu de tussenstand? Een update van de commissie 
leefomgeving. 

Tevredenheid met het nieuwe parkeerregime
De meerderheid in de wijk wil het huidige parkeerregime 
op hoofdlijnen zo houden. Er zijn wel wat knelpunten. De 
belangrijkste zijn: 
• De eindtijd van het parkeerregime in het zuidelijk- 

en middendeel van de wijk ligt  nu op 23.00 uur. 
Veel mensen vinden dat te laat en willen dat tijdstip 
vervroegen.

• De straten die net geen parkeerregime hebben (Van 
Eckstraat, Van Lawick van Pabststraat bovenin/vanaf 
AH, Van Nispenstraat, Roëllstraat en Jollesstraat) 
ervaren veel knelpunten. Maar de voorkeursvariant 
van de bewoners in deze zogenaamde overloopstraten 
is niet eenduidig. In de Van Nispen-, Roëll- en 
Jollesstraat wil een meerderheid een vergunning-met-
blauwe-schrijf-regime, in de de andere overloopstraten 
wil de meerderheid dat juist niet.

De huidige stand van zaken 
De Commissie leefomgeving heeft op basis van alle input 
uit de wijk met de gemeente overleg gehad en daar is het 
volgende uit gekomen:
• De gemeente lijkt te willen meewerken aan 

vervroeging van de eindtijd van 23 uur naar 21 uur in 

het zuidelijk- en middendeel. Ook omliggende wijken 
als Heijenoord lijken daarin mee te willen gaan.

• Een serieuze optie  is uitbreiding van het 
parkeerregime parkeervergunning-met-blauwe-
schijf van de Burgemeester Weertsstraat tot en met 
minimaal de Jollesstraat, iets wat de bewoners daar in 
meerderheid willen. 

• Andere straten in het bovenste deel van onze wijk 
zullen dan meer parkeeroverlast krijgen (het schuift 
immers op). Deze straten zijn en worden daarom voor 
de tweede keer geënquêteerd met de vraag of ze – als 
er een nieuw parkeerregime wordt ingevoerd voor de 
straten Van Nispen (tot aan Jolle)/Roëll/Jolle – zeker 
weten geen parkeerregime te willen. Deze resultaten 
betrekken we zeer nadrukkelijk bij de evaluatie. 

• Er zijn kleinere knelpunten die we ook met de 
gemeente bespreken, zoals het gemak van aan- en 
afmelden in het zuidelijk wijkdeel en het aantal uren 
voor het bezoekersabonnement. 

Hoe verder? 
Op deze manier komen we tot een wijkstandpunt dat heel 
zorgvuldig vanuit de meningen van de straten en wijkon-
derdelen is opgebouwd en toch logisch en helder is uit te 
leggen aan bewoners en bezoekers van onze wijk. 
Rond de zomer moet er dan een finaal voorstel liggen voor 
de evaluatie, dat nog naar de gemeenteraad moet. De 
gemeente bepaalt uiteindelijk de veranderingen. 

Vragen?
Als u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u con-
tact opnemen met de Commissie Leefomgeving:  
LeefomgevingBW@live.nl



10 11

SCHRIJVERS IN DE WIJK/AAN HET WERK 6

De Heuvel 
rozenkrans aan de Linge  

MICHEL BONGERS SCHREEF EEN BOEK VOL AHA-MOMENTEN
De Burgemeesterswijk speelt een hoofdrol in De Heuvel - rozenkrans aan de 
Linge, het nieuwe boek van wijkgenoot, boekenschrijver en journalist Michel 
Bongers, dat op 27 juni verschijnt. “Het is een historische liefdesroman, die zich 
afspeelt rond Operatie Market Garden.” Voor stad- en buurtgenoten zal het een 
boek zijn met vele “aha momenten,” zegt de auteur.

“Ik heb een groot deel van mijn leven op of rond de 
Burgemeesterswijk gewoond, eerst op de Zypendaalseweg 
en nu op de Sweerts de Landasstraat. Maar ik ben geboren 
en opgegroeid in Bemmel.” Bongers begon zijn loopbaan 
als schrijver bij de krant, eerst bij de Arnhemse Courant, 
maar al snel stapte hij over naar De Gelderlander. Als ver-
slaggever was hij niet alleen in de stad actief, maar ook in 
het gebied tussen Arnhem en Nijmegen. Op dit moment is 
hij vooral boekenschrijver en De Heuvel is het zestiende 
boek van zijn hand.
Zijn oeuvre, dat hij merendeels schreef met ‘bijna-mede-
wijkgenoot’ René Bremer (die op De Hoogkamp woont), 
omvat een groot aantal genres zowel fictie als non-fictie. 
Zo schreef hij Meesterlijk, hoe het onderwijs Bemmel 
veranderde, een boek over de ontwikkeling van de scho-
len in het dorp. Met fotograaf Nico Meeuwsen maakte hij 
De stem van Arnhem: gesprekken met 25 Arnhemmers, 
waarin portretten staan van 25 stadsgenoten.
Over voetbal schreef Bongers boeken over trainer Clemens 
Westerhof , de voetbalclubs Vitesse en NEC, het WK in 
Argentinië in 1978 en Coupe Soleil in Betuwse Klei, dat 
gaat over voetbal in de Betuwe. Daarnaast schreef hij 
romans als De Huissense veermoord, De Doornenburgse 
Knopenmoord, De Laffe Moord in Haalderen. Een 
typisch Arnhemse ‘stadsroman’ is Het Mysterie van de 
Kleefsewaard.

Bongers behandelt in zijn nieuwste boek, dat semi-fictie 
is, maar vooral gebaseerd is op feiten, een gebied dat tot 
dusver nog maar weinig belicht is in verhalen en boeken 
over de Tweede Wereldoorlog, namelijk het land tussen 
Arnhem en Nijmegen. 
“Het hele gebied tussen Arnhem en Nijmegen werd begin 
oktober 1944 ontruimd, want dit was de frontlinie. Het 
stuk ten Noorden van de Linge was in handen van de 
Duitsers en de bewoners ervan werden naar de Achterhoek 
gestuurd. Ten zuiden van de rivier zaten de geallieerden 
en die brachten de mensen onder in Nijmegen. Dit gebied 
was echt een oorlogsfront, waarbij met name gevochten 
is rond De Heuvel, het stuk niemandsland tussen Bemmel 
en Huissen. Op deze plek is de geschiedenis geschreven 
in de rode inkt van het bloed. Als je daar een spade in 
de grond steek stuit je gelijk op een oorlogsslachtoffer. Er 
zijn daar onnoemelijk veel doden gevallen.”

Belangrijk plaatsen in dat gebied zijn het 
Dominicanenklooster in Huissen en Kasteel Doornenburg. 
“Dat was toen het hoofdkwartier van de 10. SS 
Panzerdivision Frundsberg. Het lag heel strategisch. 
Vanuit het kasteel had men goed uitzicht over het hele 
gebied, van de Waalbrug in Nijmegen tot en met de 
Rijnbrug in Arnhem.” 

Daarnaast vertelt De Heuvel het ver-
haal vanuit de hoofdpersoon, een 
Duitser. “Een hospik, geen slechte 
Duitser, maar iemand die gewoon in 
dienst moest.”
Deze figuur is mede geïnspireerd 
op een bestaande persoon, een nu 
90-jarige man uit Keulen. “Maar in 
het boek komt hij uit Bremen.” 
Bongers zocht hem het afgelopen 
jaar meerdere malen in Duitsland op 
en ging met hem ook terug naar de 
omgeving van Arnhem en de Betuwe 
waar hij destijds gelegerd lag. Saillant 
detail is dat deze man (in het echt 
heet hij Richard Wackers, maar in 
de roman wordt hij Ewald Weckers 
genoemd) na de oorlog nog een 
tijd in de Burgemeesterswijk heeft 
gewoond, aan de Van Heemstralaan. 
Als biochemicus werkte hij voor de 
Nederlandse vestiging van Bayer.

“We weten voldoende over hoe we 
vanuit ons Nederlandse standpunt 
de oorlog hebben ervaren, maar hoe 
zag deze eruit vanuit Duitse ogen? In 
oorlogstijd is de waarheid vaak het 
eerste slachtoffer.”

Het boek begint in 1974, als Operatie 
Market Garden dertig jaar geleden 
heeft plaatsgevonden. Met flashbacks 
neemt Bongers de lezer mee naar het 
jaar 1944. In het boek komen veel 
Arnhemse plekken voor zoals het 
Oranje Koffiehuis en de middelbare 
school waar M.C. Escher naar toe 
ging. “Voor veel lezers zal het een 
“aha! toer zijn,” aldus Bongers.

Ook de Burgemeesterwijk speelt een 
rol en de lezer zal veel bekenden 
tegenkomen, “waaronder drie men-
sen uit de Sweerts de Landasstraat.” 
Voordat Bongers met het schrij-
ven begon deed hij zes maanden 
research, want zoals veel van zijn 
boeken is ook De Heuvel gebaseerd 
op feiten aangevuld met fictie.

Audrey Hepburn
“Een belangrijke rol in het boek wordt 
gespeeld door Audrey Hepburn. Zij 
was de dochter van de Britse bankier 
Joseph Anthony Hepburn-Ruston en 
de Nederlandse barones Ella van 
Heemstra, die weer een dochter van 
de Arnhemse burgemeester Arnoud 
van Heemstra. Na de scheiding van 
haar ouders in 1935 woonde ze 
samen met haar moeder in Arnhem, 
ook tijdens het begin van de Tweede 
Wereldoorlog en de Duitse inva-
sie van 1940. “Ze besloten vanuit 
Engeland naar Nederland te gaan 
omdat ze bang waren dat Duitsland 
het land zou aanvallen. Nederland 
was neutraal gebleven tijdens de 
Eerste Wereldoorlog, dus dat zou nu 
ook wel het geval zijn.”
“Hepburn zat van 1939 tot 1945 op 
de Arnhemse Muziekschool, waar 
ze balletlessen volgde. Tijdens de 
Duitse bezetting nam ze het pseu-
doniem Edda van Heemstra aan om 
haar Engelse naam te vermijden. 
Rond 1944 was Hepburn een vaar-
dige ballerina geworden. “Ze ontwik-
kelde zich in die tijd tot een ster en 
trad op in de Arnhemse Schouwburg. 
Maar ze trad ook in het geheim op 
om geld in te zamelen voor het ver-
zet.”
“Ik begrijp niet dat we in Arnhem niet 
meer met Audrey Hepburn doen. Ja, 
er is natuurlijk dat beeld van haar in 
de Burgemeesterswijk, het slechtste 
beeld van Kees Verkade, want het 
lijkt helemaal niet op haar. Waarom 
vernoemt de Schouwburg bijvoor-
beeld niet een zaal naar haar? Ze is 
tenslotte de beroemdste toneelspeel-
ster uit Arnhem in Hollywood.”
Ook het Sonsbeekpaviljoen komt 
in het boek voor: “Dat is nu een 
Chinees restaurant, maar was vroe-
ger een theehuis, waar op zondag-
middag groepen speelden, zoals The 
Sound Magics, waaruit later Long 
Tall Ernie & The Shakers voortkwam. 
Daar gingen mensen dan dansen.”

Robert Briel

'DE HEUVEL’ 
door Michel Bongers 

De Heuvel verschijnt op vrijdag 
27 juni tijdens een speciale pre-
sentatie in Kasteel Doornenburg 
(20.00 uur, toegang gratis). 
Richard Wackers, de voormalige 
Duitse hospik die in de jaren 
vijftig nog een paar jaar aan de 
Van Heemstralaan woonde en de 
hoofdpersoon is in het boek, ont-
vangt dan het eerste exemplaar.  
De dagen daarop, op 28 en 29 
juni, is het WO II verzoenings-
weekend. Daarin wordt herdacht 
en gevierd dat het 70 jaar vrede 
is na de Tweede Wereldoorlog. 
Er zijn dan ook activiteiten in 
het kasteel, die goed aansluiten 
bij het thema van De Heuvel. 
Op zaterdag 28 juni is vanuit 
Huissen de Exodus-wandeltocht 
waarvan de route langs veel 
plekken voert die Bongers in De 
Heuvel benoemt. In het najaar zal 
Bongers nog een speciale lezing 
in De Burgemeesterswijk geven 
over  bovengenoemde onderwerp. 
De prijs van het boek bedraagt 
14,95 euro.  

Exemplaren zijn ook verkrijgbaar 
via de auteur: bongers1964@
gmail.com
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Arnhem	 Lawick	v.	Pabststr.	101	 (026)	44	26	544
Doetinchem	 Walstraat	74	 (0314)	36	38	08
VeLP	 hoofdstraat	106	 (026)	36	16	682

Izaak Evertslaan 3
6814 JH Arnhem
Postbus 57
6800 LJ Arnhem
T 026 446 24 20
info@boverhijn.nl
www.boverhijn.nl

Straat naam vrijwilliger telefoon
+ Amsterdamseweg vanaf 126 Jacky en Jean-Jan Zonnenberg 026 4460505
+ Amsterdamseweg vanaf Bouriciusstraat tot 126 Floor Vogelaar  026 4459309
+ Artilleriepark Birgitta Aelbers 026 4457979
+ Bakenbergseweg Ger Klijnsma 06 12904428
+ Bouriciusstraat Jacqueline Kuiper 06 39495152
+ Brantsenstraat Froukje de Jager 026 4437720
+ Burgemeestersplein Adri Draadjer 06 12720145
+ Burg. Weertstraat Leida van Swinderen 06 17123959
+ Cordesstraat Thea Brouwer 026 3616732
+ Van Eckstraat Ger Klijnsma 06 12904428
+ Th. Ettylaan Fred Klokke 06 49618445
+ Izaak Everslaan Marjon Hiehle 06 29150260
 Birgitta Aelbers 026 4457979
 Hanny Lighart 026 4460750
+ Jollesstraat Thea Brouwer 026 3616732
+ Law.van Pabstraat tot Burg.Weertstraat Eric Garvelink 026 3701486
+ Law.van Pabstraat vanaf Burg.Weertstraat Mirella Kreger 06 50740041
+ Law. Van Pabstraat appartementen oostkant Trudy en Fred Klokke 06 49810007
+ G.A.van Nispenstraat Lia Schut  026 3705330
+ Van Pallandtstraat Annemarie Goossens 06 52336822
+ Pels Rijckenstraat Froukje de Jager  026 4437720
+ Roellstraat Roxane von Kriegenbergh 06 44236836
+ Sweerts de Landasstraat even nummers Alice Nijeboer 06 48282891
+ Sweerts de Landasstraat  oneven nummers Bea Freriks 026 3793424
+ Zijpendaalseweg tot nummer 70 Bea Freriks  026 3793424
+ Zijpendaalseweg na nummer 70 Annemarie Goossens 06 52336822

Het project ‘burenhulp voor ouderen’ van de wijkvereniging Burge-
meesterskwartier gaat van start. Voorlopig is gekozen om hulp te ver-

lenen aan de leeftijdsgroep van zeventig jaar en ouder.
De bedoeling van dit project is dat ouderen langer en prettiger in hun 
eigen huis kunnen blijven wonen en dat eenzaamheid wordt tegen 
gegaan. Inmiddels hebben zich twintig vrijwilligers uit de wijk aan-
gemeld voor het project.
De vrijwilligers gaan hand- en spandiensten verrichten voor oude-
ren. Het gaat om diensten die onder de noemer ‘burenhulp’ vallen. 
Bijvoorbeeld het signaleren van eenzaamheid, bezoekjes afleg-

gen en zo nodig het inschakelen van reguliere hulporganisaties . 
Zorgtaken worden niet door de vrijwilligers gedaan, dat wordt aan 

professionals overgelaten. 
De hulpvraag kan binnenkomen via de bewoner zelf, de buurt of externe 

organisaties. De wijkvereniging brengt de externe organisaties die werken 
binnen het gebied van ouderenzorg op de hoogte van het project.

Voor ondersteuning van dit project is er een klankbordgroep ingesteld die 
bestaat uit Guido Diehl, Cathy Baart de la Faille en Froukje Dijkhuizen 
(bestuurslid).
Signaleert u zaken zoals hierover omschreven, dan kunt u telefonisch contact 
opnemen met de vrijwilliger genoemd bij de straat waarin de oudere bewoner 
woont. De hulpvraag moet wel passen binnen het aanbod van de wijkvereni-
ging, dat wil zeggen dat het om burenhulp moet gaan.
Bijgaand een overzicht van de stratenindeling van de wijk en de vrijwilligers.

Harriët Verbeek

Project ‘burenhulp 
voor ouderen’ 
van start

Berijk interieur en advies 
Ester Lipsch

v. Lawick v. Pabststraat 91
6814 HC Arnhem

openingstijden 
do vrij za 11 - 17 uur

of op afspraak
 

06 14 288 498
info@berijk.nl
www.berijk.nl



Er is altijd wel wat
In deze column geeft Maarten van IJzer de 
gesprekjes weer die hij met Spanie, zijn Engelse 
cocker Spaniel heeft. Een teefje, van ruim drie-
eneenhalf jaar.

Waarom noem je je staart in vredesnaam een 
kwispelaar Spanie? Waar slaat dat op? ‘Nou alsof 
slagroomkloppertje toepasselijk is. ‘  Dat is bij 
wijze van spreken. ‘En dat zeg je nog op de tee-
vee ook, nou denkt iedereen dat ik een slagroom-
kloppertje heb.’ Jeetje wat doe je moeilijk Span. 
‘Jij doet moeilijk!’ 

Span, zeg eens eerlijk. Ben je a-seksueel? 
‘A-wat? ‘ A-seksueel. ‘Wat is dat?’ Dat 
je reutjes niet leuk vindt. ‘Hoe kom je 
dáárbij?’ Je besnuffelt ze niet. Je negeert 
ze en loopt met een grote boog om hen 
heen, of blaft ze weg. ‘ Nou ja, er loopt 
niks wat ik echt aantrekkelijk vind.’ Is 
dat het? ‘Ze stinken uit hun bek.’  Toch 
niet allemaal? ‘Hou nou toch eens op.’ 

Span we komen wat dit betreft echt niet tot 
elkaar. Ik moet je wel aanlijnen als we bij de vij-
ver komen, want je gaat achter alle eenden aan. 
‘Dat maakt toch niks uit?’ Echt wel. Je mag die 
eenden niet pakken. ‘Ik zou niet weten waarom 
niet.’ Spanneke het is verboden. ‘Ja maar die 
geur, dat fladderen, oh waauw, dat is zo onweer-
staanbaar.’  Hoorde je hen niet kwaken: Neh 
neh neh neh neh. ‘Ja, ik vroeg me al af wat dat 
betekende,’  Ze kwaakten: Pak me dan als je kan. 
‘Nou zie je wel dat ze het zelf willen.’ Ik laat je 
toch niet los Span. ‘Bah.’ 

Spanneke, nou lopen we buiten een rondje gezel-
lig te keuvelen met z'n tweeën, je snuffelt je gek 
en dan komen we thuis en doe je je behoefte in 
de tuin. Das toch raar? 'Helemaal niet raar hoor. 
Dat soort dingen doe ik liever privé.'

‘Als ik nou jarig ben he, ga je dan weer alle hon-
den in het park trakteren?’ Natuurlijk Spanneke. 
‘Ik vind het raar. Dat doet niemand.’ Nou wij 
wel. ‘Waarom wij wél en anderen niet?’ Geen 
idee, maar ik vind het leuk. ‘Je loopt voor gek.’ 
Helemaal niet, iedereen is verrast. ‘Ik blijf het 
waardeloos vinden, ze feliciteren me niet eens.’ 
‘Ik snap niet waarom je mijn grote behoefte elke 

keer in een zakje doet. Bewaar je het of zo? 
‘ Span hoe kun je het bedenken. Ik ruim 

het gewoon netjes op. Ten eerste is 
het vies. Ten tweede kunnen ande-
ren er in trappen en ten derde vind 
ik al die hondendrollen op stoepen, 

straten en ook in het gras geen gezicht.  
‘Waarvan acte.’ Wat is dat nou weer voor 

rare reactie Span. ‘Het lijkt wel of je een 
verklaring aflegde.’  Het heeft met normen, 

waarde en fatsoen te maken Span. ‘In het 
vervolg ga ik met heel andere gedachten zit-

ten zeg.’  Nou ja…. 
Maarten van IJzer
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Schijn bedriegt. Is het werkelijk zoveel eerder lente dan 
andere jaren? Daar zijn meetstations voor. December 
2013 samen met januari 2014 bleken al de op twee 
na warmste maanden te zijn ooit. Ondertussen zijn we 
anderhalve maand verder en hebben we al dagen gehad 
met een temperatuur rond de 20 graden Celsius, afgewis-
seld met normale temperaturen. Wellicht stevenen we af 
op de warmste winter ooit. Dat heeft gevolgen, ook voor 
ons Burgemeesterskwartier. Het leven knapt overal uit 
zijn vel. De winterjassen gaan uit, de truien worden ver-
wisseld voor bloezen en men gaat op pad. De huizen wor-
den verlaten en ingeruild voor ons mooie Sonsbeekpark.  
Hele hordes vullen de paden en vormen een kleurrijk 
decor in het ontluikende groen. Zonaanbidders zoeken zo 
snel mogelijk de groene weide rond de Witte Villa op om 
vrienden te treffen. Het is dé sociale ontmoetingsplek van 
Arnhem.
 Wat een geluk treft ons in het bezit te zijn van een plek 
met een onweerstaanbare aantrekkingskracht en dat zo 
dichtbij. Schoonheid is een relatief begrip. Ieder mens 
beleeft de schoonheid van ons park op eigen wijze. Voor 
de een is een bloem een bloem en een boom een boom. 
Voor de ander heeft ieder levend wezen zijn eigen schoon-
heid.
Over het algemeen volgen mensen de paden. Het over-
grote deel maakt een flinke wandeling door het park. 
Anderen bezoeken het park alleen om te relaxen op het 
groen of om zich te laven op het terras van de Witte Villa 
waar het op een warme dag een gevecht is om de plaat-
sen.
Tijdens het wandelen sta ik af en toe stil bij een boom 
of plant om zijn of haar schoonheid te bewonderen. 
Plotseling moet ik terug denken aan mijn schooltijd als 
leraar. Enkele jaren gaf ik les aan kinderen die weinig 
interesse hadden voor ‘wat dan ook’, laat staan voor 
planten of bomen. Mijn vraag was hoe ze te interesseren 
voor deze zaken. Hun interessegebied is nogal gefocust op 
mannelijkheid en vrouwelijkheid.
Ik legde bij ieder kind de ‘bloemen’ van een Els op tafel. 
“Wat zijn dat voor dingen meneer?” “Dat zijn de bloemen 
van de Els!” “Meneer, mijn zusje heet Els en die heeft 
tulpen gekocht voor mama. Túlpen zijn bloemen, wist u 
dat niet?” Gegiechel, onstuitbaar. Contact! “Jongens, wat 
er bij jullie op tafel ligt zijn de geslachtsorganen van de 
plant.” De leerlingen komen niet meer bij van het lachen, 
maar de boodschap komt over. De vingers beginnen al 
naar een bepaald lichaamsdeel te wijzen. Ik laat het 
een minuutje gebeuren.“Wat stelt dat lange ding voor 
meneer?” “Wat denk je?”  “Precies, je hebt het bij het 

juiste eind, dat is het mannelijke geslachtsdeel”, wijzend 
op het mannelijke katje. Enorm geruis in de klas. “Er zit-
ten ook nog vrouwelijke organen aan.” “Dat zijn zeker 
die bolletjes.” “Klopt, dat zijn de Elzenproppen.  Dat zijn 
eigenlijk de vruchten.” Weer vraagtekens op de voorhoof-
den. “Meneer, een vrucht kun je opeten, maar dit niet.” 
“Maar een vogel of een eekhoorn wel.”  “O”   “En die 
kleine rode dingen?” “Dat zijn de vrouwelijke katjes, die 
nog bevrucht moeten worden door het stuifmeel van de 
mannelijke katjes en dan zien ze er aan het einde van het 
jaar net zo uit als de Elzenproppen. ”  “Dus een boom is 
een mannetje en vrouwtje tegelijk!?” Weer gegiechel en 
gelach. “Ja, in dit geval wel, maar er zijn ook bomen die 
alleen mannelijk of vrouwelijk zijn.” Een brutaaltje zegt: 
“Een soort trafootje?” “Nee,  geen travestiet, die is ver-
kleed.” “Meer een mens in een ‘verkeerd lichaam .’”
Ik was erin geslaagd de aandacht van de kinderen te 
trekken en ze wat te leren. Vervolgens moesten ze alle 
onderdelen tekenen en er tekst bij schrijven. Ze vraten 
de ‘stof’ op.
Toch wandelen bijna  alle wandelaars langs dit soort din-
gen heen en missen veel moois. Bij het begin van het 
pad tegenover de Burgemeester Weertsstraat begint het 
feest al: de hondsdraf. Ik vervolg mijn weg en kom bij 
de prachtige Els, waar ik een fotootje maak. Ik ga linksaf 
het bolle bruggetje over, omhoog naar de Witte Villa. Aan 
mijn rechterzijde sta ik even stil bij een van de mooiste 
en oudste eiken van Arnhem. “Hé ventje , wat doe jij 
hier”, vraagt hij of zij me. “Hoe oud ben jij?” “Pas zeve-
nenzestig.”  “Dat is jong.” “En u?” “Ik ben tweehonderd 
vijftig jaar. Ik heb Napoleon gezien toen hij nog maar 
een broekje was. Daarna heb ik nog twee wereldoorlogen 
meegemaakt. Mijn hele lijf zit vol met granaatscherven, 
wist je dat?”  “Wat heb je nog meer meegemaakt?” “Loop 
alsjeblieft door, want ik word moe van jouw geklets. Moet 
je zien, ik kan mijn armen bijna niet meer optillen.” “Ik zet 
je wel op de foto hoor!” Verderop fotografeer ik een groep 
bosanemonen en speenkruid.
Vanaf die plek kijk ik naar de schitterende bronbeekjes die 
allemaal uit de bodem ontspruiten en hun water bergaf 
naar Het Watermuseum laten stromen. Mijn gedachten 
gaan naar Dante, die deze plek vast het Paradijs zou 
noemen. Om een mooie foto te maken stap ik over het 
houten hek. Dat is verraderlijk, want het is een moeras 
waarin ik tot mijn enkels in de modder zak. Aan de voet 
van de eik zit een man te genieten met zijn rug tegen de 
boom. Hij lacht.

Jaap van den Berg

Vroege lente 
in park Sonsbeek

De mannelijke stuifmeelkatjes zijn langwerpig en geel; de 
vrouwelijke elzenproppen zijn rond en rood.  Ze worden ech-
ter zelden bevrucht door de mannelijke katjes van eenzelfde 
boom omdat ze niet tegelijk  vruchtbaar zijn. De mannelijke 
katjes zijn eerder rijp en hopen dat hun stuifmeel de vrou-
welijke katjes bevrucht van een andere boom wiens katjes 
eerder rijp zijn. Zo wordt zelfbevruchting uitgesloten.
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Dit is de oudste kaart Arnhem en hij is verrassend precies. De contouren van de 
Burgemeesterswijk zijn mooi zichtbaar. Wat is er op de kaart te zien en waarom is hij zo 
nauwkeurig? 

De kaart is rond 1560 getekend door Jacob van Deventer. Hij was cartograaf  in dienst van de 
Spaanse koning Filips II, tot wiens koninkrijk destijds ook De Nederlanden behoorden. Van Deventer 
was geboren in Kampen en opgegroeid in Deventer. Aan de universiteit  van Leuven had hij wiskun-
de gestudeerd en zich daarbinnen toegelegd op de landmeetkunde en cartografie. Hij was de eerste 
die de driehoeksmeting in de praktijk toepaste. Daarmee was hij in staat hele precieze kaarten te 
maken. Tegenwoordig worden kaarten gemaakt op basis van luchtfoto’s en satellietopnamen. Van 
Deventer moest kaarten tekenen zonder dat hij van bovenaf een blik op het land kon werpen. Met 
zijn driehoeksmeting kon hij goed bepalen hoe objecten in het landschap ten opzichte van elkaar 
gesitueerd  waren en kon hij de vormen van steden, en de loop van wegen en rivieren nauwkeurig 
weergeven. Maar ook dan was het maken van een goede kaart nog een hels karwei waar een hoop 
meetwerk voor nodig was. Je kunt veel berekenen met de driehoeksmeting, maar de lengte van 
één zijde en van de twee aanliggende hoeken moeten wel bekend zijn. Die moet je dus opmeten.

In 1558 gaf Filips II aan Van Deventer de opdracht alle steden in de Nederlanden ter plekke op te 
meten en in kaart te brengen. De stippellijnen op de kaart geven aan waar hij gelopen heeft. van 
Deventer heeft destijds dus gelopen over de huidige Zijpendaalse- en Amsterdamseweg. Tijdens 
het lopen telde hij zijn stappen en bepaalde hij afstanden. Daarnaast registreerde hij objecten 
in het landschap en mat hij hoeken. Op basis van zijn metingen en observaties maakte hij eerst 
een  schetskaart (minuutkaart) die hij later uitwerkte tot een netkaart. Voor de originele netkaart 
van Arnhem moet je naar de Biblioteca Nacional in Madrid, de minuutkaart wordt bewaard in het 
Gelders Archief. Filips II liet de kaarten maken om ze eventueel te gebruiken voor de belegering van 
opstandige steden in De Nederlanden. De kaart van Arnhem kwam rond 1560 gereed; acht jaar – in 
1568 - later brak De Nederlandse Opstand ofwel de Tachtigjarige  Oorlog uit. De enigen die goede 
kaarten van alle Nederlandse steden hadden, waren de Spanjaarden, want Van Deventer maakte 
tot zijn dood in 1574 zo’n 250 stadsplattegronden, een ongelooflijke prestatie.

Wat zien we op Van Deventers kaart van Arnhem en wat van de Burgemeesterswijk? We zien de 
ommuurde stad (de aarden wallen kwamen later), de grachten, enkele bolwerken en de vier stads-
poorten via welke je de stad kon verlaten of binnenkomen (Rijnpoort, Janspoort, Velperpoort en 
Sabelspoort). Het huidige stratenpatroon en enkele gebouwen (stadhuis, kerken) zijn herkenbaar. 
De laaggelegen, kleiïge gebieden (Broek, Stadswaarden, dal van de Jansbeek) zijn groen weergege-
ven, de hoger gelegen zandgronden gelig. Mooi zichtbaar zijn ook de bochten in de Rijn. Tot 1536 
maakte de Rijn een grote bocht ten zuiden van Arnhem om bij De Praets in de huidige loop terecht 
te komen. Hertog Karel van Gelre liet de Rijn tussen 1530 en 1536 verleggen zodat Arnhem aan de 
Rijn kwam liggen en meer van de Rijnhandel kon profiteren (tolgelden). 

In tegenstelling tot wat velen denken is Arnhem niet ontstaan aan de Rijn, maar aan de Jansbeek 
die vroeger met een grote bocht en open door de ommuurde binnenstad liep. Op deze kaart is 
het belang van de Jansbeek mooi weergegeven. Hij begint ten noordwesten van Arnhem bij een 
uitgegraven sprengkop (fons = bron op de kaart). Vervolgens stroomt hij naar wat nu de grote 
vijver in Park Sonsbeek is. Midden in die vijver lag toen op een eiland het ‘Gulden Spijker’, een 
versterkt (buiten)huis dat Karel van Gelre daar rond 1530 liet bouwen. Tegenover de vijver loopt 
een weg tegen de heuvels op. Die heette lang ‘de holle weg’ en tegenwoordig Izaak Evertsstraat. 
Deze bakent met de toen ook al zichtbare Zijpendaalseweg en huidige Amsterdamseweg (ooit 
Harderwijkerweg genoemd) de huidige Burgemeesterswijk af. Dit is dus de oudste kaart waarop de 
contouren van onze wijk zijn afgebeeld.

 Aan de Jansbeek ligt een serie watermolens (mola). Westelijk van de Jansbeek lag aan de huidige 
Zijpendaalseweg een gehucht van zo’n twintig huizen, dat Emaus heette. Op deze plek staan nu 
geen huizen meer. In de punt waar Amsterdamseweg en Zijpendaalseweg bij elkaar komen staan 
enkele kleine woningen en een groot huis op de plek waar later herberg De Rooijen Haen en Huize 
Mariënberg stonden. 
Tussen de Utrechtseweg  en de Rijn ligt nog een soort voorstad. Verder naar het westen splitst de 
Klingelbeekseweg zich af (o.a. naar landgoed Hulkestein). Bij de splitsing staan twee galgpalen 
getekend. Hier werden tot eind 16 e eeuw doodvonnissen door ophanging voltrokken. Er is nog 
veel meer moois te zien op deze prachtige kaart zoals de Velperweg en de kloosternederzettingen 
Monnikenhuizen en Bethaniën.

Henk Donkers

Onze wijk op oude kaarten2

1560
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981

E E N  M O O I E  W E B S I T E  V O O R  €  497, -
De oplossing voor organisaties met een beperkt 
budget: een mooie 5 pagina's tellende website,
inclusief professionele teksten voor slechts € 497,-. 
Meer pagina's en allerlei extra's, zoals een gasten-
boek of mailformulieren is natuurlijk ook mogelijk.
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Van Lawick van Pabststraat 1
Dit in perfecte staat verkerende rijksmonument dateert uit de periode 1900-1905. 
Het is zogeheten overgangsarchitectuur met invloeden van Neorenaissance, Art 
Nouveau en Chaletstijl. Over dit huis en zijn bewoners (de familie Hammerstein) 
stond een uitgebreid artikel in het Wijkcontact van april 2012. 

  www.dickcaderiusvanveen.nl
Tekening: Dick Caderius van Veen
Tekst: Kees Crone

Verliefde Kijk op de Wijk
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YUCCA
Mocht ik wel eens klagen over een gebrek aan 
onderwerpen voor deze column, de afgelopen maand 
was dat anders. Als wijkstukjesschrijver vervul je ook een 
soort ombudsfunctie, werd mij duidelijk. Kennelijk zien 
sommigen mij als een onpartijdige klachtenbehandelaar 
die desgevraagd kwalijke zaken aan de orde stelt. 
Inderdaad, wildvreemden bellen regelmatig naar mij met 
het verzoek aandacht aan hun probleem te besteden. Zo 
nam een mij totaal onbekende in Aerenheem woonachtige 
vrouw telefonisch contact met mij op, om de ins en outs 
van de overlast die open haarden geven te benadrukken. 
Zij wil niemand het genoegen van een houtvuur ontzeggen 
- dat dan weer niet - maar die verwarmingswijze zorgt 
wél voor een vieze reuk in “huis en hal”. Aangezien zij 
problemen heeft met haar luchtwegen is uw lust, haar 
last. Ik kan mij de klacht wel een beetje voorstellen in 
deze ongetwijfeld “van open haarden vergeven wijk”. 
Volgens een internetbericht van een GGD hierover kan de 
rook van een houtkachel of open haard voor veel hinder 
zorgen. Het is de belangrijkste bron van stank in de 
leefomgeving. Daarom is het dan ook niet verwonderlijk 
dat in het stookseizoen bij menige GGD veelvuldig 
melding wordt gemaakt van overlast en medische 
problemen als gevolg van houtverbranding. Vooral zielen 
met gevoelige luchtwegen, zoals mensen met astma of 
andere longkwalen, kunnen gezondheidsklachten krijgen 
door de laaghangende rook. Of ik hieraan maar even 
aandacht in mijn tweemaandelijkse column wil geven. 
Nou, bij dezen dan.
Ook de beroemde aan de Amsterdamseweg gevestigde 
avondkapper Freddy van Freddy’s Haarstudio belde 
mij recentelijk. Nota bene op een zaterdagavond; dat 
had mijn argwaan moeten wekken. Zijn boodschap 
luidde kort en duidelijk, dat er bij Makelaardij Petra 
De Kleermaeker op de hoek van de Van Pallandtstraat 
en de Amsterdamseweg, een yucca was geplant. ‘Echt 
iets voor Wijkcontact. Je moet toch iets over de buurt 
schrijven’, was zijn toelichting. Nu wordt de weg ter 
plaatse gerenoveerd dus zijn mededeling kwam niet 
ongeloofwaardig over. Toen ik later poolshoogte nam, 
was er inderdaad een heel zielige, vergeelde yucca in het 
witte zand gepoot. In de maling genomen, dus. Zelfs ik 
had als niet-bioloog kunnen weten, dat een yucca een 
kamerplant is. Niet meer doen, Freddy. Kees’ Column is 
een respectabel instituut dat al meer dan twintig jaar een 
reputatie heeft hoog te houden. Als jij doorgaat mij op 
het verkeerde been te zetten, laat ik mij nooit meer door 
jou knippen!

Kees Crone

Frank Meijer (37) heb ik leren kennen via de Facebook-
pagina van de Burgemeesterswijk waar we beiden lid van 
zijn. Hij woont nu een klein jaar in de wijk. We spreken af 
in zijn huis aan de Amsterdamseweg.

Als ik de trappen oploop en arriveer op de zolderverdie-
ping, blijkt direct dat de Burgemeesterswijk niet alleen 
ruime huizen kent. Dit is wel de kleinste woning die ik 
hier in de wijk heb gezien. In de kamer staat een bank, 
een tafeltje met een terrarium en een prachtige kachel. 
Op een plank staan reisboeken, boeken over India en veel 
woordenboeken. In één stap ben je in de keuken, erboven 
hangt een bed. Maar het uitzicht is in één woord geweldig. 
Hoog boven alles verheven kijk je uit over de boomtop-
pen, in de verte vliegen de buizerds en een ooievaar 
maakt een rondje boven het park.

Frank ziet dat mijn blik naar buiten getrokken wordt: ‘Het 
uitzicht en de kachel zijn de redenen waarom ik deze 
woning heb gehuurd. Het is hier een beetje klein, maar ik 
geef mijn geld liever uit aan fijne vakanties en reizen. De 
kachel maakt het hier gezellig.’

Je woont sinds kort in de Burgemeesterswijk. 
Waar woonde je hiervoor?
‘Ik ben geboren en getogen in de Jordaan in Amsterdam, 
maar voor mijn werk als TIG-lasser RVS, aluminium en 
staal, heb ik overal en nergens gewoond. Ik heb zelfs drie 
jaar in fabrieken in Japan gewerkt. Dat was een belevenis, 
’s ochtends naast je werkbank oefeningen doen, dan sta 
je met je lange armen te wapperen. Het wordt namelijk 
op prijs gesteld als je meedoet. Door zelfstudie heb ik me 
de taal een beetje eigen gemaakt, maar het echte contact 
had ik toch meer met medebuitenlanders. Op een gege-
ven moment vond ik het wel genoeg in Japan, je eet zelfs 
in de fabriek. Mensen werken daar 14 uur per dag. Wij, 
als buitenlanders, trouwens niet, wij gingen om 18.00 uur 
naar huis.’

Is er een vergelijking te maken 
tussen de Jordaan en Arnhem?
‘Vraag me geen vergelijking te maken, de Jordaan ligt 
midden in de binnenstad. Ik hou van de natuur, hier ben 
ik in vijf minuten in Sonsbeek. De Jordaan is ook erg ver-
anderd. Je hoort op straat en in de winkels alleen maar 
Engels spreken. Amsterdam is nu meer voor de expats. 
Als ik weer eens terugben, voel ik me ontheemd in mijn 
eigen stad.’

Hoe vind je het om in Arnhem te wonen?
‘Toevallig ben ik in deze wijk terechtgekomen. Later kwam 
ik er pas achter dat het een ‘chique’ wijk is. Ik vind de wijk 
esthetisch erg mooi, de architectuur trekt me, geen twee 
huizen zijn hetzelfde met al die torentje en balkonnetjes. 
Ook ligt de wijk vlak bij de binnenstad. In Arnhem is alles, 
er zijn goede boekwinkels en  voor iets specifieks hoef je 
niet naar een andere stad. Mijn boeken zijn me heilig, ik 
heb een maffe hang naar woordenboeken. Alleen uitgaan! 
Het uitgaansleven richt zich hier teveel op jongeren die 
zich door de avond heen zuipen.’

Je schouder zit in een mitella. Moet 
je die nog lang dragen? 
‘Ik heb een ongeluk gehad toen ik zestien was, mijn 
schoudergewricht is toen beschadigd geraakt.  Sindsdien 
vliegt mijn arm met enige regelmaat uit de kom. Een 
paar weken geleden is dat euvel operatief met twee 
stalen ankers gerepareerd, maar ik heb nog een lange 
revalidatie te gaan om mijn kracht weer terug te krijgen. 
Ik internet,  lees veel, help vrienden en ga de natuur in.’

Ik zie veel boeken over India liggen. 
Ben je daar veel geweest?
‘Nog nooit. Ik heb er veel over gelezen, hou van het land, 
maar ben er gek genoeg nog nooit geweest. Als ik ga, wil 
ik niet voor twee weken gaan maar voor een veel langere 
periode. Ik zou er een sociaal ecologisch project willen 
starten: alleenstaande moeders helpen die vervloekt wor-
den door hun omgeving, omdat hun man is gestorven, ze 
zijn verstoten of verkracht. Een plek voor hen bouwen.’
‘Ik hou van bouwen en erger me aan wat men in 
Nederland ‘groen bouwen’ noemt. Zo kan ik het ook, 
dat is geen cradle to cradle. De overheid laat echt groen 
bouwen niet toe, de wetgeving is veel te streng. Je mag 
bijvoorbeeld niet met bamboe bouwen, terwijl dat goed in 
Nederland geteeld zou kunnen worden en je er ook goed 
mee zou kunnen bouwen. Je eigen bouwmaterialen laten 
groeien op je eigen terrein, bamboe groeit soms wel een 
meter per dag. Dat gaat snel. Ik ben een bewonderaar 
van Simon Velez , een Colombiaanse architect, die hele 
kathedralen bouwt met bamboe. Duurzaam en prachtig 
om te zien.’
 
Heb je nog andere wensen?
‘Misschien ooit nog eens verhuizen binnen de wijk en gaan 
samenwonen met mijn vriendin. Ik woon hier goed.’

Marijke Bruin

NIEUWE BUREN

Een Jordanees in de 
Burgemeesterswijk
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Pasplan reparatie en renovatie

Hét klussenbedrijf  
bij u in de buurt 

voor al uw klussen in en om het huis. Ook voor  
kleinschalige verbouwingen kunt u bij ons terecht!

Hans te Pas 
Burg.Weertsstraat 59  |  6814 HM  Arnhem  |  T 06 – 15 01 64 20Pasplan
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Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck
Janine Lourijsen & Nicole Wolvenne
Jachthoornlaan 1A (het Dorp) Arnhem
info@mensendieck-arnhem.nl

www.mensendieck-arnhem.nl

 

- houdingverbetering: scoliose, kyfose of lordose

- rug-, nek-, schouder- en armklachten

- bekken- en zwangerschapsklachten 

- chronische klachten als reuma, artrose, MS, Parkinson

- activering van ouderen

- preventie door zorg voor bewegen

Afspraak? tel: 06-14477578 Ook zonder verwijzing! fo
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Madeliefje          
Latijnse naam: Bellis perennis
Bellis : mooi 
Perennis: overblijvend

Volksnamen 
Meizoentje, maagdenbloempje, koeienbloempje,  margrietje

Kenmerken
Het madeliefje is een lage, lichtgroene, overblijvende plant, die van het vroege 
voorjaar tot in de winter bloeit. Madeliefjes vind je in grasvelden en bermen. 
De plant groeit in een rozet. De bladeren zijn grof gekarteld en liggen meestal 
plat tegen de grond. Een plant kan uitgroeien tot een matje en wordt verstikt 
door hoge planten. Bij regenachtig weer blijft de bloem gesloten, bij zon gaat 
ze open en richt ze zich naar de zon. 

Historie
Lodewijk IX nam een madeliefje en een lelie op in zijn wapen. Het madeliefje 
verwees naar zijn geliefde: Margarita of margrietje.

Geneeskrachtige werking
Van de bloemetjes kan thee worden gezet. Als kompres helpt de bloem bij 
spierpijn. De bloemetjes kunnen ook in een voorjaarssalade worden verwerkt.

Marijke Bruin

Wilt u graag schrijven over 
de natuur in uw wijk? 
Mail dan aan 
redactie@ burgemeesterswijk.nl

Natuur in de wijk
Het gras in je tuintje bevat allerlei kruiden en wilde bloemen, op het hoogste punt van je dak fluit 
een merel, pissebedden krioelen onder de bloempot en de muis in je keukenkastje doet zich tegoed 
aan je laatste voorraadje spaghetti.
Maar wat weet je eigenlijk over de natuur in je directe woonomgeving?
In deze rubriek wil ik steeds iets vertellen over de flora en fauna dicht bij huis. We beginnen bij het 
madeliefje, dat op dit moment nog overal in volle bloei staat.



De verbouwing doen Bart en Esther zoveel mogelijk zelf. 
“Natuurlijk kun je vier busjes laten voorrijden en in een 
paar dagen het hele restaurant laten renoveren. Maar 
we willen dat het echt óns restaurant wordt, onze eigen 
zaak.” Het is veel werk, maar Bart en Esther krijgen veel 
hulp van vrienden en familie. De werkgever van Esther 
is flexibel als het gaat om het opnemen van verlofdagen 
voor de werkzaamheden en ook de voormalig collega’s 
van Bart bieden hem veel praktische hulp, bijvoorbeeld 
om spullen voor de brasserie in te kopen. 

Dat Bart en Esther nu al geliefd zijn, blijkt ook tijdens het 
interview: zwaaiende en roepende fietsers, verschillende 
toeterende bekenden in voorbijkomende auto’s en buren 
die kennis komen maken. Bij aanvang van het interview 
was een van de vrienden van Bart en Esther al aan het 
werk in de brasserie en later kwam daar een tweede bij. 
Zelfs nu het restaurant nog dicht is, is het al voortdu-
rend in beweging. “We waren volkomen verrast door de 
positieve manier waarop we werden ontvangen door de 
buurt: iedereen komt aanlopen om kennis te maken en 
we kregen al snel bloemen van de buren. Dat heeft ons 
erg gemotiveerd!”

Ondanks dat zij voor het meeste werk geen bedrijven 
hoeven in te schakelen, is het voor Bart en Esther niet 
gemakkelijk de start van hun bedrijf te financieren. 
“Banken geven bijna geen ruimte in deze tijd, we hebben 
alles zelf moeten financieren. En omdat we helaas geen 
geldboom in de tuin hebben staan, zijn we een crowdfun-
dingactie “Brasserie Zypendaal:  fun(ding) with friends 
and family” gestart. Via onze website www.brasseriezy-
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Er wordt hard aan het terras gewerkt 
aan de Zypendaalse-weg op deze 
zonnige voorjaarsmorgen. Voor een 
kort interview is gelukkig wel tijd. 
Bart Bloemendal trakteert op een 
rondleiding door de inmiddels volle-
dig gerenoveerde bovenwoning terwijl 
zijn vriendin Esther den Iseger op het 
terras wat stoelen en koffie klaarzet. 
De woning is modern ingericht en 
netjes afgewerkt. Door de slaapka-
merramen komt veel licht binnen en 
ze bieden een mooi uitzicht op het 
Sonsbeekpark. “Toen we hier nog 
maar net woonden, hadden we nog 
geen gordijnen. Het was heel bijzon-
der om elke dag wakker te worden 
met uitzicht op het park in het voor-
jaar!”
Eenmaal terug op het terras beginnen 
Bart en Esther meteen over hun plan-
nen. Ze zijn allebei erg gemotiveerd en vooral Bart heeft 
de horeca in het bloed zitten. Hij begon zijn carrière als 
afwashulp bij het restaurant van The Hunting Lodge in 
zijn geboorteplaats Rozendaal en leerde het vak aan de 
horecavakschool in Wageningen. Bart heeft gewerkt bij 
het Grand Plaza in Antwerpen en ging in Arnhem aan de 
slag als rechterhand van de filiaalmanager bij Bistro Piaf. 
“Ik kan werken met kaviaar en ganzenlever, maar heb 
ook lekkere tosti’s leren maken,” aldus Bart. Tot voor kort 
werkte hij bij Humphrey’s als filiaalmanager. 

In 2009 hadden Bart en Esther al een bedrijfsplan ont-
wikkeld en waren ze in gesprek met Theo en Cootje, de 
uitbaters van het toenmalige café Trianon. Op deze plek 
een brasserie exploiteren was hun grote droom, maar ze 
kwamen er met Theo en Cootje niet uit. Nu kregen ze 
eind 2012 een telefoontje van de verhuurder van het res-
taurant: ze konden beginnen. De plannen lagen er al en 
waren in de tussentijd verder gerijpt en verbeterd. Bart: 
“Deze kans was als een trein die langs komt…” Esther: “…
ogen dicht en springen.”

Esther komt oorspronkelijk uit Amersfoort en is op 
18-jarige leeftijd naar Arnhem verhuisd. Nu werkt zij 
parttime als accountmanager bij GLD Grafimedia, een 
grafisch bedrijf. “Dat blijf ik voorlopig nog wel even doen, 
want ik vind het erg leuk en daarbij vind ik het prettig om 
enige zekerheid qua inkomsten te hebben. Want sommige 
dingen moeten we nu eenmaal kopen, zoals luiers voor 
Floris…” Floris is de ten tijde van het interview 10 maan-
den oude zoon van Bart en Esther die op twee armlengtes 
afstand op het terras een dutje doet tijdens het gesprek. 

Café Trianon? 
Brasserie Zypendaal!
De nieuwe Theo & Cootje 
heten Bart en Esther
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pendaal.nl kan iedereen die dat wil, ons 
helpen met de start van ons restaurant.” 
Bart en Esther bieden 7% rente per jaar 
in cash, of 16% in bij de brasserie te 
besteden dinerbonnen voor wie € 500 
of meer investeert. Op het moment van 
schrijven hebben zij 10% van hun doel-
bedrag (€ 50.000,00) bereikt.

Een voorbeeld van hoe de brasserie eruit 
moet gaan zien hebben Bart en Esther 
op een moodbord tegen de muur van het 
nog lege restaurant staan: “Het is een 
combinatie van verschillende ideeën die 
we in de loop der tijd hebben opgedaan. 
We willen een mooie brasserie die vooral 
is gericht op de wijk. De bedoeling is 
dat de smaak klopt, de sfeer klopt en 
dat aan het eind van de avond ook de 
rekening klopt.” Goed eten voor een eer-
lijke prijs. Bart en Esther willen het liefst 
zoveel mogelijk producten uit de regio 
serveren. Naast de ‘gewone’ gezelligheid 
die hoort bij een brasserie willen ze ook 
thematische avonden organiseren waar-
bij de bezoeker ook iets meer kan leren 
over eten en drinken: “Een proeverij 
bijvoorbeeld, of een wildavond…” 
“We willen gewoon een mooie, gezonde 
onderneming draaien: eerlijke prijzen 
en gastvrij. Geen keten opzetten, maar 
een eigen zaak waar de eigenaren zelf 
rondlopen. Horeca is gastvrijheid, en dat 
kan alleen een echte gastheer of –vrouw 
bieden. De horeca is geen bijbaan, het 
is echt een vak. Als je dat erkent, bereik 
je een bepaalde sfeer die wij willen uit-
stralen. Niet hip en trendy, maar sfeervol 
en gezellig.” Dat moet het restaurant tot 
een vast onderdeel van de wijk maken: 
“We hopen over 30 jaar – net als Theo 
en Cootje – nog steeds hier te zitten als 
we met pensioen gaan.” 

Dus: vergeet Theo en Cootje, hier zijn 
Bart en Esther? “Nee, nee – zeker niet. 
Wij hebben juist groot respect voor Theo 
en Cootje. Zij hebben hun restaurant tot 
een begrip gemaakt in de wijk en ver 
daarbuiten en hebben daar keihard voor 
gewerkt tot ver voorbij hun pensioen-
leeftijd.” 

In mei hopen Bart en Esther Brasserie 
Zypendaal te kunnen openen. Ze hebben 
het legendarische recept voor appeltaart 
van Theo en Cootje mogen overnemen 
en zullen die traditie voortzetten. Ga er 
dus snel eens langs voor een stuk appel-
taart en laat je verleiden door de rest 
van de kaart. 

Laurens Vrakking
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Hans Mini Klus

Geen klus te klein om belangrijk te zijn

Ook voor al uw huishoudelijke klussen

Hans Streng   v. Lawick v. Pabststraat 119
6814 HD  Arnhem    telefoon: 06 - 22011961
internet: www.hansminiklus.nl

Voorrijtarief incl. eerste kwartier werk € 13,11 incl. BTW
Werktijd wordt per kwartier berekend € 6,76 (€27,05,- p/u).
Prijzen 2013 zijn incl. BTW, excl. materiaal en toeslag voor: 
spoed/vies/gevaarlijk/extreem zwaar werk.

KADOWINKEL

S-kwadraat Snoei-advies Arnhem

M 06-21 42 64 55

www.s-kwadraat.net

Van Eckstraat 68, Arnhem - www.sjiekensjiek.nl - 026 351 42 93

Sjiek & Sjiek
SIERADEN & WOONACCESSOIRES

Snoeien doet bloeien
Zorg voor mooie struiken 

in uw tuin. Laat ze tij-

dig snoeien. Voor snoei-

advies. snoei-les of het 

laten snoeien van al uw 

struiken en bomen neem 

contact op met: 

Fun(ding) with friends and family!

Beste buren, mede wijkbewoners en andere geïnteresseerden,

Laat we beginnen met ons voor te stellen. Wij zijn Esther,  Bart 
en Floris en wonen sinds 1 maart boven het voormalige restaurant 
Trianon aan de Zypendaalseweg. Hier ligt ook onze toekomst. 
Althans dat is onze droom. De eerste concrete stappen zijn gezet; 
we hebben onze intrek genomen boven het restaurant, de hele 
benedenverdieping is gestript, staat in de grondverf en de eerste 
lagen lak worden aangebracht. Spannend allemaal!

Ons doel is om dit prachtige oude pand op deze fantastische loca-
tie om te toveren tot een mooie zaak waar iedereen zich thuis 
voelt. En daar kunnen we jullie hulp bij gebruiken. Zoals je weet is 
het anno 2014 vrijwel onmogelijk om een lening te krijgen, en dus 
hebben we een alternatief plan bedacht; Fun(ding) with friends 
and family! We hebben een gedeelte van het bedrag dat we nog 
nodig hebben opgesplitst in allemaal kleine stukjes en we gaan 
ouderwets met de pet rond. We hebben goed nagedacht over de 
insteek en hebben op basis daarvan een aantal opties op een rij 
gezet. Zo houden we het simpel en overzichtelijk, en is meedoen 
ook haalbaar voor mensen met een klein budget. Meer informatie 
over de pakketten? Kijk op www.brasseriezypendaal.nl/funding

Waarom je mee moet doen? Omdat je er ongelooflijk veel karma-
punten mee verdiend natuurlijk. Daarnaast kun je er voor zorgen 
dat we zo snel mogelijk open kunnen en dat is ons meer waard 
dan in geld uit te drukken valt. Zie je jezelf al zitten? In de zon op 
ons terras, met uitzicht over park Sonsbeek en een verrukkelijk 
gerecht voor je neus? Juist ja.

Brasserie Zypendaal, fun(ding) with friends and family!

Groeten,
Esther& Bart
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“Drie jaar oud was hij toen hij bij Circus Krone 
zijn eerste clownsoptreden zag. Vanaf dat moment 
raakte hij gefascineerd door clowns en het circus. 
Met carnaval maakte ik een clownspak voor hem 
en toen hij 9 was stond hij te jongleren in het 
Wereld Sterrencircus. Hij heeft nooit meer iets 
anders gewild.” Moeder Géraldine Lodders is trots 
op haar zoon Goos. En nog trotser dat het gelukt 
is om met hem en zijn vrouw een circusvoorstel-
ling te realiseren in de Eusebiuskerk. In juni gaat 
het spektakel ‘Fashionata, cirque de la mode’ van 
start. 

Goos Meeuwsen heeft intussen zijn sporen ver-
diend in de circuswereld. Na zijn circusopleiding 
in Canada maakt hij furore in circusvoorstellingen 
over de hele wereld. Hij werkte onder andere 
bij het wereldberoemde Cirque du Soleil. Het 
afgelopen jaar speelde hij in Frankrijk bij Cirque 
Bouffon, en trad hij op in Taiwan. In Rio de Janeiro 
maakt hij voorstellingen samen met zijn vrouw die 
acrobate is. Vlak voordat ze naar Arnhem komen 
gaat hun nieuwe voorstelling daar in première. 
Verder was hij assistent-regisseur bij de opening 
van de Olympische Spelen in Sotchi en speelde hij 
enkele weken later zelf een rol bij de opening van 
de Paralympics. “In Nederland werd de opening 
van de Paralympics niet uitgezonden. Uiteindelijk 
heb ik het kunnen volgen op een Duitse zender”, 
vertelt Géraldine. 
Tegenwoordig woont Goos met zijn vrouw Helena 
afwisselend in Rio de Janeiro en in Arnhem, waar 
hij aan de Zijpendaalseweg nog steeds een uit-
valsbasis heeft bij zijn ouders. 

De voorstelling ‘Fashionata’ was eigenlijk bedoeld voor de 
Modebiënnale vorig jaar. “We wilden een voorstelling die 
zes weken zou staan in een circustent in de stad. Helaas 
kregen we toen de financiering niet rond. Maar Arnhem 
blijft een modestad, dus hebben we besloten de voorstel-
ling een jaar later te doen, niet meer in een tent maar in 
de Eusebiuskerk. De allereerste circusvoorstelling in de 
historie van de kerk!” Hoe de voorstelling er precies uit 
gaat zien is voor Géraldine nog een verrassing. Goos gaat 
in ieder geval een klassieke clownsact opnieuw vormge-
ven en bekeken wordt of er voor Helena een trapeze in 
de kerk opgehangen kan worden, maar of dat lukt… Vast 
staat wel dat mode een belangrijke rol speelt. “Wat doet 
kleding met je en wat speelt kleding voor rol bij wie je 
bent. Iedereen is verschillend en wij vieren het anders 
zijn en het jezelf zijn. Goos houdt je, als het goed is, in 
de voorstelling een spiegel voor.”
Voor de kostuums voor de voorstelling deed Géraldine 
een beroep op Arnhemse modemensen. Zo leveren Sjaak 
Hullekes, Maison the Faux, Trix en Rees en Humanoid een 
bijdrage.
De muziek bij de voorstelling is gecomponeerd door de 
Arnhemse componist en saxofonist Mete Erker. “Vorig 
jaar speelde hij in Rio. Daar zijn Goos en Helena naar 
toe geweest en er was meteen een goeie klik.” Het Mete 
Erker Trio verzorgt de muziek bij de voorstelling, samen 
met zangeres Lavalu.

‘Fashionata, cirque de la mode’ belooft een groots evene-
ment te worden en zo krijgt Arnhem dit jaar een alterna-
tieve versie van ‘Rio aan de Rijn’.

‘Fashionata, cirque de la mode’ is van 11 tot en met 22 
juni te zien in de Eusebiuskerk. Er zijn in totaal 12 voor-
stellingen van anderhalf uur op verschillende tijdstippen 
(14.00 uur, 17.30 uur en 20.00 uur). Na enkele try-outs 
vindt op zaterdag 14 juni de première plaats, waarna de 
reguliere voorstellingen volgen. Omdat op 14 juni ook de 
‘Nacht van de mode’ plaatsvindt in het Modekwartier, is 
die avond een vroege voorstelling om 17.30 uur. Na afloop 
van de voorstelling is er de mogelijkheid een maaltijd 
van ‘spaghetti met olifantstranen’ te nuttigen, zodat de 
bezoekers zich met een gevulde maag en een gevulde 
geest in de bruisende Arnhemse modewereld kunnen 
onderdompelen.

 Hanneke Nagel
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Voor meer informatie over de voorstellingen, reser-
veringen en het bestellen van tickets: 
www.fashionata.nu

Bewoners van de Burgemeesterswijk krijgen 2,50 
euro korting op de toegangsprijs. Kies daarvoor 
op de website voor ‘ticketshop wijkvereniging 
Burgemeesterswijk' actiecode: burgemeester.



33 jaar later.....
Wijkcontact 1e jaargang nr.1 - Februari 1981
advertentie

Situatie anno 2014

Agenda 
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Donderdag 5 juni 
Jaarlijkse ledenvergadering 
Wijkvereniging Burgemeesterskwartier
Aanvang: 20.00 uur (vanaf 19.30 uur 
inloop en koffie). 
Locatie: Bezoekerscentrum Sonsbeek
Meer informatie op pag. 1

Dinsdag 11 juni
Themaochtend: Lodewijk van Citters 
over ‘Chinees porselein’
Aanvang: 10.15 uur. 
Locatie: De Bakermat, v. Nispenstr. 139
Lodewijk van Citters, die eerder een 
themaochtend verzorgde over de 
Hendrick Avercamp en andere schilders 
van winterse landschappen, laat zien 
waar en hoe in China het eerste por-
selein werd gemaakt, hoe dit “blauw” 
al eeuwen geleden naar Europa en de 
Nederlanden werd geëxporteerd en hoe 
wij, vooral in Delft, ons eigen porselein 
en ‘Delfts blauw’ gingen maken.

Woensdag 11 t/m zondag 22 juni
‘Fashionata, cirque de la mode’ door 
o.a. Goos Meeuwsen 
Aanvang: zie www.fashionata.nu 
Locatie: Eusebiuskerk
Wervelende show met een mengeling 
van circus, muziek, theater en mode 
door o.a. Goos Meeuwsen die opgroeide 
in onze wijk. 
Meer informatie op pag. 28 

Dinsdag 17 t/m vrijdag 20 juni
Avondvierdaagse Schaarsbergen
Aanvang: 18.00 uur. 
Start en finish: Stal Mansour, 
Kemperbergerweg 793, Schaarsbergen
Afstanden: 5 of 10 km
Informatie en inschrijving: 
www.a4dschaarsbergen.nl

Vrijdag 27 juni
Presentatie ‘De Heuvel – rozenkrans 
aan de Linge’.
Aanvang: 20.00 uur. 
Locatie: Kasteel Doornenburg.
Presentatie van het nieuwe boek van 
wijkgenoot Michel Bongers. In het 
boek dat de lezer mee terugneemt 
naar 1944, spelen onze wijk en Audrey 
Hepburn een belangrijke rol. 
Meer informatie op pag. 10

BEDRIJVIGHEID
De komende tijd krijgen in het Wijkcontact steeds twee 
bedrijven de gelegenheid zich voor te stellen.
Bedrijven die geïnteresseerd zijn in een voorstelrondje in 
dit blad? Aanmelden via BWArnhem@gmail.com
Ook voor bedrijven is het mogelijk lid te worden van de 
Wijkvereniging voor minimaal 10 € per jaar. Een hogere 
bijdrage mag ook natuurlijk. U zorgt er dan voor dat 
allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden zoals het drukken 
van dit Wijkcontact en het onderhoud van de wijkwebsite 
BWArnhem.nl.
Graag uw bijdrage t.n.v: 
Wijkvereniging Burgemeesterskwartier e.o. Arnhem
NL30ABNA0534122469 of NL85INGB0001989706

DGMR
Raadgevend ingenieursbureau

Van Pallandtstraat 9-11

DGMR is een raadgevend ingenieursbureau, opge-
richt in 1980, en heeft vestigingen in Arnhem, 
Den Haag, Drachten en Sittard. De vier letters 
van onze naam komen voort uit de achternamen 
van de vier oprichters. DGMR is gespecialiseerd 
in het oplossen van technische vraagstukken in 
de bouw, industrie, infrastructuur, ruimtelijke 
ordening en het milieu. Hiervoor ontwikkelen en 
ondersteunen we ook software.
Er werken ongeveer 150 mensen bij DGMR, waar-
van tachtig in Arnhem. Adviseurs uit verschil-
lende vakgebieden werken hecht samen. Er wordt 
veel waarde gehecht aan een open, informele 
en flexibele organisatie. Binnen ons werk staan 
de thema's duurzaamheid, veiligheid en gezond-
heid vaak centraal. We zijn goed thuis in onder 
andere: akoestiek, arbo, bouwfysica (zowel voor 
panden als voor de inrichting van steden), brand-
veiligheid, duurzaam bouwen, energiebeheersing, 
gebiedsontwikkeling, geveltechniek, milieubeleid 
en vergunningverlening.
Een voorbeeld van een project in Arnhem waaraan 
DGMR meewerkte is het 'Rozet', waarin een aan-
tal culturele instellingen gevestigd zijn. Duurzaam 
bouwen en gebruiken was een van 
de uitgangspunten in het ont-
werp. DGMR maakte het 
pand energieneutraal en 
zorgde voor zonwering 
door verdiepte kozij-
nen en hoge ramen 
om daglicht diep in het 
gebouw toe te laten. 
Ook werden warmte- 
en koudeopslag, CO2-
gestuurde ventilatie, 
zonnepanelen, een groen-
dak en een energiezuinig 
verlichtingssysteem gereali-
seerd. En omdat dit cultuurge-
bouw een openbaar karakter heeft werd extra 
aandacht geschonken aan de brandveiligheid van 
het gebouw.
Andere bekende projecten buiten Arnhem 
waarbij DGMR betrokken was zijn het nieuwe 
Rijksmuseum in Amsterdam, De Rotterdam (het 
nieuwe gebouw van Rem Koolhaas) en Nieuw 
Babylon in Den Haag.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze web-
site, www.dgmr.nl, die overigens niet op vragen 
van particulieren is gericht. Er verschijnen gere-
geld vacatures op onze website. 

Meer informatie over ons project voor ‘De Rozet’: 
http://dgmr.nl/rozet-kenniscluster-arnhem.php
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Agenda 

GENIET VAN DE zOMERSE DAGEN, 

MAAR HOU REKENING MET JE BUREN.

Het is weer lente. De eerste mooie dagen hebben zich aangekon-
digd. Wij kunnen weer in de tuin zitten en horen de vogeltjes om ons 
heen kwetteren en spullen verzamelen om hun nestjes te bouwen. 
De rust in de buurt wordt echte ruw verstoord door iemand die zo 
nodig met een motorzaag, liefst in het weekend, hout moet gaan 
zagen, met het geluid alsof je langs een crossbaan voor motoren 
woont. Mensen, als je dan hout moet zagen, doe dat dan niet met 
een motorzaag maar met een elektrische zaag of met een handzaag. 
Dat veroorzaakt aanzienlijk minder decibels. En doe dit dan vooral 
niet in het weekend op zondag. Een beetje zondagsrust mogen we 
toch nog wel hebben.

VERRUIL MOTORzAAG VOOR 
ELEKTRISCHE zAAG OF HANDzAAG

Het klinkt gezellig. Bouwmarkten en de media prijzen het aan als 
de ultieme gezelligheid: de barbecue en de vuurkorf. Lekker rond 
een knapperend vuurtje je buren uitroken. Er hebben meer mensen 
last dan plezier van. Op mooie dagen is het elke dag raak en steekt 
iemand een hout gestookte barbecue aan waarvan de hele buurt 
kan meegenieten. Als je dan graag regelmatig wilt barbecuen schaf 
dan een op gas gestookte aan. Daar heb je evenveel plezier van en 
daarmee belast je je omgeving niet.

LIEVER GAS- DAN HOUTGESTOOKTE BARBECUE

Wordt het wat kouder 's avonds dan gaat de vuurkorf of buitenhaard 
aan. Het is overdag lekker weer geweest, de ramen staan open, 
vaak is het in huis nog warm. Alarm! Ramen en deuren dicht want 
die rook trekt de huizen in en je ligt de hele nacht in je bed alsof 
je huis in brand staat. Tot diep in de nacht verspreidt de rook zich 
door de buurt. De vuurkorf wordt niet gedoofd aan het einde van de 
avond. Nee, men laat hem lekker uitbranden, smeulend vuur ver-
oorzaakt nog meer rook. Dus de huizen kunnen na een warme dag 
's avonds niet lekker afkoelen en luchten. Alles moet dicht om geen 
rook binnen te krijgen. Nogal wat mensen zijn gevoelig en allergisch 
voor rook. Zij kunnen echt nergens meer heen als er rook buiten 
en binnen hun huis is. Dus mensen houdt rekening met elkaar en 
voorkom ergernissen.

Mijn advies: "Geniet van de zomerse mooie dagen, maar houdt reke-
ning met je buren"

Rob Paes

Prijsvraag: een nieuwe 
naam voor Wijkcontact?
Het is inmiddels 33 jaar geleden dat Wijkcontact voor het 
eerst verscheen.  Wijkcontact was de voorlopige naam, 
want in het eerste nummer stond een prijsvraag: de 
bewoners  werden opgeroepen een goede naam te beden-
ken voor de wijkkrant. Blijkbaar vielen de inzendingen 
tegen, want de naam bleef hetzelfde. 
Nu zijn we 33 jaar verder. Wijkcontact is uitgegroeid een 
volwaardige wijkkrant en verschijnt  sinds begin dit jaar in 
kleur. Bij het nieuwe gezicht van de wijkkrant hoort wel-
licht ook een nieuwe naam. Daarom schrijft het bestuur 
opnieuw een prijsvraag uit: wie weet een goede naam 
voor onze wijkkrant? Er wordt een prijs uitgeloofd van € 
25,- voor degene die volgens de jury de beste naam heeft 
bedacht.
In de jury zitten Hanneke Nagel, voorzitter van de 
redactiecommissie, webmaster Marijke Bruin  en Harriët 
Verbeek, bestuurslid.  Naamsuggesties kunnen tot 1 juni 
worden gemaild naar BWArnhem@gmail.com  Als u de 
naam Wijkcontact het beste vindt, kunt u deze suggestie 
natuurlijk ook mailen. 
In het volgende nummer wordt bekend gemaakt hoe ons 
wijkblad voortaan gaat heten.  
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F. Quarles
‘Ik wens je net zoveel 
plezier in het lezen, als 
ik had in het schrijven.’ 
(1643)

Origineel: ‘I wish thee 
as much pleasure in the 
reading, as I had in the 
writing.’
De lezende mens
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