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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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Ruim 40 jaar ervaring Conradweg 10
6827 BZ  Arnhem

026 - 321 86 59
Mobiel 06 - 2330 91 79

E-mail info@heuveling-dakdekkers.nl 

Info  www.heuveling-dakdekkers.nl

Dakbedekkingen en Onderhoudsbedri j f

Niet de eerste, Wel de beste!

• Bitumineuze bedekkingen

•  Dakpannen- en Shingle daken

•  Zink-, Koper- en Loodwerken

•  Houtherstel/timmerwerk

•  Renovatie - Reparatie - Isolatie

•  Velux dakramen - Lichtkoepels

• Solatube

• Gratis dakinspectie

• Vrijblijvende prijsopgaaf

• 12 jaar garantie
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Velperweg 166 | 6824 MD Arnhem
Tel. (026) 361 62 63 | Fax (026) 362 01 02
makelaar@kuykvanoldeniel.nl
www.kuykvanoldeniel.nl

Ieder Coldwell Banker Makelaarskantoor is een onafhankelijke en zelfstandig geleide onderneming.

Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel

Uw actieve makelaar in Arnhem e.o.

Uw makelaar voor succes!
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n  telefoon 026 - 351 92 00

n  www.petradekleermaeker.nl
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Nieuwe wijkagent
Onze wijk heeft een nieuwe wijkagent: Remco 
Boshuizen. Hij heeft zich voorgesteld op de laat-
ste jaarvergadering van de wijkvereniging. In het 
volgende nummer van Wijkcontact een interview 
met hem. Zijn telefoonnummer: 0900 8844
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Wonen 
in je eigen 
ontwerp

Architect Gerard van Ede ont-
wierp in de jaren negentig 
Park Sonswijck. Nu woont hij 
er zelf in een appartement. Aan 
Wijkcontact vertelt hij hoe dat 
bevalt. ‘De vele bomen geven 
cachet aan het geheel.’

Hoog boven de Van Lawick van 
Pabststraat is het op een zonnige 
aprilmiddag goed toeven op het terras 
van architect Gerard van Ede. Samen 
met de oud-docent monumentale 
vormgeving, beeldend kunstenaar en 
medeontwerper Wim Korvinus legt hij 
uit wat hen beiden dreef bij het ont-
werp van het luxueuze bouwplan Park 
Sonswijck. Dat woonproject midden 
in de Burgemeesterswijk werd in de 
jaren negentig gerealiseerd op het 
terrein waar voorheen de gebouwen 
van het Diaconessenziekenhuis ston-
den. 

Stout
Van Ede en architectuurfanaat 
Korvinus maakten samen met nog 
twee architecten het allereerste con-
cept. Van Ede was het niet altijd 
eens met de suggesties die Korvinus 
tijdens het ontwerpproces deed. Dat 
verhinderde niet, dat het bureau Van 
Ede Architecten de opdracht kreeg 
het oude ziekenhuisgebied te ont-
werpen. Van Ede: ‘Wim zei vaak dat 
hij stout was geweest en toch maar 
een nieuwe maquette in elkaar had 
gefrommeld. Hij bedoelde dan dat 
hij gewoon zijn eigenwijze zin wilde 
doordrijven. Ik geef toe, het was 
meestal wél inspirerend.’ Bij Park 
Sonswijck ontwierpen Van Ede en zijn 
staf alle appartementsgebouwen alsook de herenhuizen 
met uitzondering van de flatblokken op het oude funda-
ment van het ziekenhuisgebouw en het flatgebouw waarin 
Albert Heijn is gevestigd. Dit laatste gebouw is van de 
hand van Babet Galis, terwijl de drie met leisteen beklede 
“zuilen” op het voormalig ziekenhuisfundament van Ben 
van Berkel zijn. Frank Cardinaal van het Haagse bureau 
CH & Partners adviseerde vooral over het ruimtelijke 
aspect binnen de design guideline. Alles verliep volgens 
Van Ede in uitstekende harmonie met de verschillende 
stedelijke diensten, CH & Partners alsmede opdrachtgeef-
ster ABC Hazeleger Combinatie. Fo
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ALS JE OmHOOG RIJDT HEBBEN DE 

APPARTEmENTSGEBOUWEN EEN 

RONDE AANBLIK; ALS JE AFDAALT 

WORD JE AFGEREmD DOOR DE 

SCHERPE KOPPEN VAN DEZELFDE 

GEBOUWEN.
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google earth

GERARD VAN EDE EN WIm KORVINUS OVER HUN PARK SONSWIJCK
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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
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milieu
Eén van de belangrijke aspecten van 
Park Sonswijck is naar zeggen van 
Van Ede het grote hoogteverschil in 
het terrein. Verder wilde hij geen 
kleinere straatjes in het ontwerp, 
moesten de oude bomen blijven 
staan en was het een eis om op de 
oude ziekenhuisfundering te kunnen 
bouwen. Van Ede: ‘Voorts telde het 
milieuaspect zwaar. Zo kon er veel 
puin in de voormalige stookbunker 
van de ziekenhuisenergiecentrale 
worden gestort. Dat scheelde een 
hoop gesleep met volle vrachtauto’s 
afval. Trouwens, het behoud van die 
oude rode beuk achter het flatge-
bouw van de supermarkt heeft ton-
nen gekost.’ 
Bij het ontwerp speelde bij hem 
altijd het criterium of hij er zelf zou willen wonen. Wat 
dat betreft zat dit wel snor. Sinds hij nu ruim twee jaar 
geleden neerstreek in dit appartement, hebben hij en 
zijn vrouw daar nooit spijt van gehad. Van Ede: ‘Op de 
plek waar wij nu zitten, woon je zowel aan de drukke Van 
Lawick van Pabststraat als in een parkachtige omgeving. 
Vanuit mijn appartement geniet ik van prachtige verge-
zichten en ervaar ik de vier seizoenen. De bomen zijn 
kaal, ontluiken of tonen hun bladeren.’ Wat indeling van 
de woonruimte betreft is er veel mogelijk. ‘Met een tafel 
hier of daar, kun je leuke dingen doen. Ik vind het heerlijk 
om aan tafel de krant lezen.’

Hoogteverschil
Korvinus valt hem bij wanneer hij opmerkt, dat de Van 
Lawick van Pabststraat een belangrijke, sfeerbepalende 
straat in het Burgemeesterskwartier is. Korvinus: ‘Langs 
huizen en winkels rijdt de trolleybus en kan het voor-
heen gesloten ziekenhuisterrein worden bekeken. Bij het 
omhoog rijden van de straat, hebben de appartementsge-
bouwen een romige, ronde aanblik. Als je echter de straat 
afdaalt, wordt het kijken als het ware afgeremd door de 
scherpe koppen van dezelfde gebouwen.' Hij vervolgt: ‘De 
woonblokken liggen in het landschap. Ruimtelijk bezien 
is het een rustige oase met hoogteverschillen. De auto’s 
staan in ondergrondse garages waardoor het als een open 
terrein overkomt.’ In het verlengde van de Van Eckstraat 
is een iets gebogen pad zichtbaar. Rechts ervan ligt super-
markt Albert Heijn, waarna twee middellange woningreek-
sen volgen. Het pad eindigt bij het kerkje. Korvinus: 'Aan 
de andere zijde van het pad zie je een hellend, open groen 
parkje met bomen en een vijverpartij. Deze vijver is het 
hart van Park Sonswijck.’ 

mandeligheid
De afdeling Welstand van de gemeente Arnhem had 
indertijd nogal moeite met de inkijk in de flats boven 
Albert Heijn. Van Ede: ‘Daar hebben wij wel oplossingen 
voor bedacht. De overhangende dakoverstek was er één 

van. Verder is er met horizontale en verticale lamellen in 
de bouw gewerkt. Een deel van de inkijk was daarmee 
verdwenen.’ 
Op de vraag of er dan helemaal geen minpunten over Park 
Sonswijck te melden zijn, wil Van Ede pas na enig aan-
dringen iets noemen. Het lidmaatschap van de Vereniging 
van Eigenaren (VVE) is geen onverdeeld genoegen. De 
VVE-jaarvergaderingen hebben de neiging om uit te lopen 
als een Poolse landdag. Misschien niet vreemd als de 
gemiddelde leeftijd van VVE-leden van 75 jaar in aanmer-
king wordt genomen. 
Over de zogeheten mandeligheid van het terrein laat hij 
zich niet uit. Het hele terrein van Park Sonswijck is eigen-
dom van alle bewoners. Dat wil zeggen dat zij gezamen-
lijk voor alle onderhoud van groen, paden, verlichting, 
riolering, vijver, enzovoort, zorgdragen (lees: betalen). 
Niet-bewoners hebben daarentegen vrij entree op het ter-
rein. Dat heeft in het verleden wél tot discussies geleid. 
Korvinus: ‘Er is bewust voor deze constructie gekozen. 
We wilden géén gated community, dat wil zeggen een 
omheind gebied. Parkbewoners geven als het ware (tuin)
ruimte aan het collectief. Men is als buitenstaander te 
gast op het terrein dat als openbaar wordt ervaren en 
waar men zich als zodanig gedraagt. Er wordt gewandeld, 
rondgehangen, of de hond doet er zijn behoefte. Dat kan 
natuurlijk problemen geven. Is het openbaar of niet-open-
baar gebied?’ Volgens hem gedraag je je in Park Sonswijck 
niet anders dan in Park Sonsbeek. Je vernielt geen bomen 
en crost niet met een brommer over de paden. 
De vraag of hijzelf in Park Sonswijck zou willen wonen, 
beantwoordt hij in eerste instantie ontwijkend. Korvinus: 
‘Met wonen heb ik altijd geluk gehad. Zo woon ik nu 
samen met mijn vrouw in de Saksen Weimarkazerne. Als 
ik het me zou kunnen permitteren en mijn vrouw Loes 
stemt er mee in, dan wil ik wel in Park Sonswijck huizen.’ 
Gerard van Ede en zijn kompaan Wim Korvinus ronden 
momenteel nog een ontwerp in Vught af. Daarna zijn bei-
den pensionado’s. 

Kees Crone



Het Artilleriepark is nu een luxe woonwijk, waar het 
goed toeven is. maar dat is niet altijd zo geweest. 
Jaap van den Berg, bewoner van het huidige park, 
neemt een duik in het verleden van dit stukje 
Burgemeesterswijk. 

Gedurende een lange reeks van jaren, vanaf 1793, is 
het terrein van het huidige Artilleriepark voor allerlei 
doeleinden gebruikt. Aanvankelijk werd het door de Gele 
Rijders, een infanterieonderdeel van de Nederlandse 
krijgsmacht, gebruikt als opslagplaats voor militair mate-
rieel. Tenminste als de Gele Rijders niet ingezet wer-
den in de oorlog. In verschillende roemruchte oorlogen 
hebben ze een belangrijke rol gespeeld o.a in de strijd 
tegen Napoleon, in de slag bij Waterloo. Dikwijls is het 
onderdeel, bekend om zijn fraaie uniformen, gebruikt als 
saluutbatterij, bijvoorbeeld bij koninklijke aangelegenhe-
den. Net als het hele Nederlandse leger, werd het Gele 
Rijders bataljon nogal eens het slachtoffer van bezui-
nigingen en liep het achter op de vernieuwingen die de 
landen om ons heen ingevoerd hadden in hun artillerie. 
Het moment waarop de Gele Rijders vertrokken zijn uit 
het park is mij niet bekend. 
Na hun vertrek kreeg het een gebruiksfunctie voor de buurt. 
Zo gebruikte het voormalige Diaconessenziekenhuis, op 
het terrein waarvan in de jaren ’90 Sonswijck verrees, 
het terrein een tijd lang als parkeerplaats voor bezoekers. 
Ook stalde de politie stalde er in beslag genomen auto’s, 
dit tot ongenoegen van de bewoners er omheen. Ook was 
het terrein een geliefde speelplaats voor kinderen. 

Oorlogstijd
Op het einde van de oorlog, in april 1945, lagen hier de 
Canadezen. Om de Duitsers te overrompelen opende hun 
Polar Bears Division een oorverdovend artillerievuur op 
de stad, met name het deel rond de parken Sonsbeek, 
Gulden Bodem en Zypendaal.
Na het mislukken van Operation Market Garden in sep-
tember 1944 was Arnhem een tijd lang frontstad. 93.000 
Arnhemmers moesten evacueren om aan al het geweld 
te ontkomen. Arnhem was in Duitse handen, Nijmegen in 
geallieerde handen. Er werd heftig geschoten van Arnhem 
naar Nijmegen; Duits vuur vanuit Arnhem werd onmid-
dellijk beantwoord door geallieerd vuur in onze richting. 
Het gebied rond de Eusebiuskerk was al totaal platgelegd 
door de geallieerden. Dit om de overgebleven Duitsers te 
verdrijven. Onze stad was een puinhoop. Ook de parken 
leden grote schade omdat er veel soldaten zaten.
In april 1945 zagen de Duitsers in dat ze de slag gin-
gen verliezen. Veel Duitsers zaten in kasteel Zypendaal. 
Aangezien de Canadezen ver opgerukt waren, kregen de 
Duitsers bevel huiswaarts te keren. De Canadezen die o.a. 
in het Artilleriepark lagen, werden getipt door ene heer 
Teunissen, die hun wist te vertellen dat ze richting kasteel 
Zypendaal moesten trekken, omdat de vijand zich daar 
bevond. Ze rukten op met hun Shermantanks, reden naar 
het kasteel, waar de Duitsers zich zonder slag of stoot 
overgaven. De Engelsen namen er hun intrek in. Ook de 
Witte Villa in park Sonsbeek had het zwaar te verduren 
gehad. Na afloop van de strijd werden NSB’ers en andere 
collaborateurs er in opgesloten..

Het Artilleriepark 
Van militaire opslagplaats tot luxe woonwijk

9

< De Gele Rijders in volle glorie op een 
schilderij uit 1885-1886 van George 
Hendrik Breitner. Hij maakte meer-
dere schilderijen van de Gele Rijders. 
Hij heeft ze hier geschilderd in een 
losse impressionistische stijl die toen 
tamelijk nieuw (en controversieel) was 
in de Nederlandse schilderkunst. Toch 
kreeg Breitner meteen veel waardering 
voor dit schilderij. 'Welk een vaart en 
storm in de beweging, welk een gevoel 
voor de poëzie van zulk een tintelende, 
stoffige, woelige groep!', schreef een 
kunstcriticus. Het rijk kocht het schilde-
rij voor 600 gulden. Het hangt nu in het 
Rijksmuseum.



misschien is het u ook opgevallen. Wijkbewoners leggen minituintjes 
aan op plekken die niet van hen zijn zoals boomspiegels. Sommigen 
juichen het toe, anderen verafschuwen het.

Heel wat boomspiegels in onze wijk zijn door wijkbewoners omgetoverd tot 
bloemperken. Aan de beplanting te zien zijn sommige van die tuintjes al jaren 
oud, terwijl andere nieuw zijn. Duidelijk is dat hun aantal toeneemt, zeker nu 
de boomspiegels rond de nieuw aangeplante eiken langs de Amsterdamseweg 
er zo uitnodigend bij liggen. Sommige worden schoon en kaal gehouden, in 
andere schiet het onkruid op en in weer andere ontkiemt het zaad van gouds-
bloemen.

Met een beetje overdrijving zou dit een vorm van guerilla gardening kunnen 
noemen. Guerilla gardeners willen de stedelijke omgeving ‘vergroenen en ver-
bloemen’ door moestuintjes en bloemperken aan te leggen op plaatsen waar 
dat officieel niet mag. 

Het verschijnsel is zo’n dertig jaar geleden ontstaan in Amerikaanse en 
Engelse steden waar buurtbewoners rommelige plekken en braakliggende 
stukken grond probeerden op te fleuren met illegale beplanting of probeerden 
te benutten voor de verbouw van voedselgewassen zoals tomaten en pompoe-
nen. Soms gaat het om terreinen van particulieren, soms om openbaar gebied 
dat niet onderhouden wordt door de gemeentelijke plantsoenendienst.

In sommige steden maken guerilla gardeners er een spannende activiteit van. 
Gewapend met scheppen, potgrond en ‘zaadbommen’ trekken ze er ’s nachts 
op uit om braakliggende terreinen te veroveren door er illegaal zaden in de 
grond te stoppen. Op internet (met name op www.guerillagardening.org van 
de Engelse guerilla gardener Richard Reynolds) zijn allerlei recepten te vinden 
voor het maken van zaadbommen. 

De Burgemeesterswijk heeft geen gebrek aan groen, maar toch zijn er blijk-
baar stukken grond die als het ware vragen om vergroening of verbloeming. 
De boomspiegels zijn daarvan een voorbeeld. Ook het grote braakliggende 
terrein op het voormalige Neproma-terrein langs de Amsterdamseweg waar 
kantoren gepland waren, zou een mooi doelwit kunnen zijn voor guerilla gar-
deners.

De meningen over de illegale bloemperken in onze wijk lopen uiteen. Wie een 
enigszins anarchistische inborst heeft en een ‘laat-duizend-bloemen-bloeien’-
mentaliteit, houdt wellicht van dergelijke spontane (kraak)acties van burgers. 
Wie van orde, regels en regelmaat houdt, keurt ze misschien af. En ondertus-
sen vragen de gemeente en ook de Commissie Leefomgeving zich af wat ze 
hiermee aan moeten. 
Er zijn grofweg drie mogelijkheden:
• Gedogen en op zijn beloop laten. 
• Initiatief van burgers stimuleren (participatiemaatschappij!) en er eisen 

aan stellen (‘prima dat u een bloemperk maakt van de boomspiegel voor 
uw huis maar dan moet u het wel onderhouden’). 

• Ontmoedigen of verbieden, maar dan wel als gemeente de boomspiegels 
onderhouden (zorgen dat er gras groeit en dat dat regelmatig gemaaid 
wordt).

Heeft u er een mening over? Ga dan naar de website www.BWArnhem.nl en 
vul de enquête in. 

Henk Donkers

Guerilla Gardening 
in de Burgemeesterswijk
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Sommige bewoners waren zo fanatiek in hun protest, 
dat ze bij iedere boom die geveld werd op hoge poten 
naar de plak des onheils stoven in een poging om deze 
wandaad te voorkomen. Dikwijls wisten ze de aannemer 
te dwingen huiswaarts te keren en de hele bouw stil te 
leggen. Ik heb me zelfs laten vertellen dat een bepaald 
soort arts zijn patiënt in de steek liet om de bouw van 
het Artilleriepark te traineren. Dit tot groot ongenoegen 
van diegenen die al een huis gekocht hadden in het park 
en hun oude huis verkocht hadden met alle gevolgen van 
dien. Ze zagen hun plan met enkele jaren uitgesteld. Alles 
heeft twee kanten zullen we maar zeggen. Uiteindelijk 
is de aannemer failliet gegaan door al het gedoe en ook 
dat heeft veel consequenties gehad voor de toekomstige 
bewoners.

Privéterrein
Uiteindelijk is de woonwijk er gekomen, ondanks alle 
tegenslagen. Het is privéterrein dat semiopenbaar is. 
D.w.z. dat ieder het recht heeft om via de ‘eigen weg’ 
de kortste weg naar de stad of vice versa te nemen. Als 
bewoner verbaast het me weleens, dat ‘vreemdelingen’ 
zich op dit privéterrein gedragen als ware het hun eigen 
grond. Als ik mij op hun terrein zou gedragen alsof het 
mijn eigendom was, zouden ze de grootste bonje maken. 
Wat het verschil is? Waarschijnlijk de grootte, waardoor 
men denkt in een soort openbare ruimte te zijn. Maar zo 
ligt het toch niet.

Jaap van den Berg 

Behalve dat er heel veel kapot gemaakt was lagen de 
parken bezaaid met granaten en mijnen. Voor kinderen 
die altijd graag speelden in de parken was het levensge-
vaarlijk terrein.
Toen de Arnhemmers na de oorlog terugkeerden in hun 
huizen troffen zij hun huis in een erbarmelijke staat aan, 
leeggeroofd en bevuild of totaal verwoest.
Ooit sprak ik een vriend die in de oorlog in de Frans 
Halslaan woonde. Hij vond het reuze spannend wat er 
gebeurd was. Met zijn vriendjes ging hij op zoek naar 
granaten. Onderaan de Frans Halslaan, op de hoek met 
de Van Heemstralaan, staan enkele huizen die een andere 
bouwstijl hebben. “Kijk”, zei hij tegen mij, “er was nog 
iets van de huizen over, en toen heeft mijn vriendje er een 
granaat ingegooid die explodeerde! Hij heeft het over-
leefd, maar daar is dan ook alles mee gezegd.”

Lusthof voor kinderen
Ongeveer zestien jaar geleden, voordat het Artilleriepak 
volgebouwd werd met huizen en appartementen, was het 
terrein een lusthof voor kinderen uit de buurt. Er stonden 
veel bomen en struiken, en er was een grote open plaats. 
Kinderen uit de hele buurt speelden er naar hartenlust, 
groeven er kuilen, bouwden er hutten, speelden er ver-
stoppertje enz. Voor de mensen die er omheen woonden 
was dit een ideale woonplek: geen overburen, groen voor 
de deur en geen zorgen om de kinderen. Zij vermaakten 
zich immers prima! Er stond een hek omheen. Er was 
geen verkeer, dus was het een ideale speelplaats voor de 
kinderen.

Schuin tegenover de poort, in het huis met het hoge 
schuine dak, woonde een dame die ik ooit sprak over het 
park. We wandelden samen met onze hond. ‘Wat vindt u 
er van dat er gebouwd wordt tegenover uw huis?’, vroeg 
ik. ‘Praat me er niet van’, antwoordde ze. ‘Ik heb er nacht-
merries van. In plaats van in het groen te kijken, krijgen 
we ‘uitzicht’ op een blinde muur. Vreselijk!’ Wie nu vanuit 
de Izaak Evertslaan door de poort het Artilleriepark inkijkt 
laat een andere mening horen.

Protest
Veel omwonenden hebben er alles 
aan gedaan om de bebouwing van 
het Artilleriepark te dwarsbomen. 
Begrijpelijk. Het uitzicht op hun heilige 
bosje zou immers verworden tot een 
uitzicht op afschuwelijke nieuwbouw! 
Aanvankelijk zouden de apparte-
mentsgebouwen vijf hoog worden en 
zouden er ook vijf gebouwen komen 
staan. Het protest heeft geleid tot vier 
gebouwen die vier hoog zijn. Ze lig-
gen redelijk verscholen in het groen. Fo
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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

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

Omdat Sonsbeek van 
ons allemaal is, zijn 

we ook allemaal samen 
verantwoordelijk voor het 

behoud van de kwaliteit van het park. Die kwali-
teit staat de laatste tijd onder druk voor wat betreft 
de Grote Weide: de koeienweide en de moerasweide.
Zag je tot voor kort sporadisch mensen in de weide lopen, 
de laatste tijd zie je steeds vaker dat mensen de weide 
oversteken, al of niet met honden. Tussen het hek aan de 
stadskant en de Witte Villa is inmiddels een waar olifants-
pad ontstaan omdat dit de kortste weg is van de binnen-
stad naar de Witte Villa. Ook komt het steeds vaker voor 
dat mensen op de weide gaan picknicken, wat gezien de 
drukte op het gazon bij de Witte Villa enigszins te begrij-
pen is, maar desalniettemin bezwaarlijk.

Bezwaren
Aan het doorkruisen van de weide en het picknicken kle-
ven ernstige bezwaren:
• De koeien moeten rustig kunnen grazen, zonder te 

worden gestoord door mensen en honden. 
• De afrastering wordt vernield, zodat de onrustige 

koeien kunnen uitbreken. Dit is herhaaldelijk gebeurd. 
Vorig najaar liepen er koeien de Burgemeesterswijk in. 
Dit zorgt voor gevaar op de weg, zowel voor koeien als 
mensen.

• Loslopende honden jagen de koeien niet alleen op, 
maar kunnen via hun uitwerpselen ook een gevaarlijke 
parasiet (neospora) verspreiden. Bij drachtige koeien 
kunnen deze een spontane abortus veroorzaken. 
Koeien die eenmaal met deze parasiet besmet zijn, 
raken deze niet meer kwijt en moeten naar het 
slachthuis.

• In de moerasweide komen zeldzame planten voor. Die 
hebben rust nodig om tot bloei te komen.

• Ook de vogels in de weiden, de vijvers en de beek 
mogen niet gestoord worden.

Schrikdraad
Daarom is de Grote Weide sinds eind april afgesloten voor 
wandelaars en honden. Om de kans op het uitbreken van 
de koeien tegen te gaan en te voorkomen dat mensen 
overal over het hek klimmen, is aan de binnenkant van 

het houten hek een schrikdraad gespannen en zijn de 
zwakke delen van hek gerepareerd. Ook zijn er borden 
geplaatst met toelichtende teksten over het gebruik van 
de weiden. 

Petitie vóór openstelling 
Een inwoonster van Arnhem (Tinka Chabot) is op internet 
een petitie begonnen tegen afsluiting van de weide. Ze wil 
de ‘mensonvriendelijke schrikdraad’ en de ‘spuuglelijke 
informatieborden’ verwijderen. Ook wil ze het olifants-
paadje behouden omdat Arnhemmers daar ‘overduidelijk 
behoefte aan hebben’ en ‘het zelf ontworpen hebben’. Aan 
weerszijden van het olifantspad zou eventueel een houten 
hek geplaatst kunnen worden om er een legaal pad van te 
maken zodat bezoekers vanuit de binnenstad de kortste 
weg naar de Witte Villa kunnen nemen.

Koeien horen bij Sonsbeek
Parkbeheerder Jeroen Glissenaar en Luuk Broer van 
de Vereniging Vrienden van Sonsbeek zijn daar tegen. 
Zonder degelijke afrastering inclusief schrikdraad kun-
nen er geen koeien in de weide grazen, aldus Jeroen 
Glissenaar in De Gelderlander. Zoals de Witte Villa en de 
waterval bij Sonsbeek horen, zo geldt dat ook voor de 
weide en de koeien.
In het oorspronkelijk ontwerp van Park Sonsbeek zoals 
landschapsarchitect Springer dat gemaakt heeft, is een 
koeienweide opgenomen. Dat past bij de Engelse land-
schapsstijl waarin het park ontworpen is. De koeienweide 
zorgt voor een mooie op- of aflopende groene vlakte 
tussen park en binnenstad. Die moet niet onderbroken 
worden door rijen lopende mensen, een al dan niet afge-
rasterd pad dat de weide diagonaal doorsnijdt. De groene 
weide met vredig grazende koeien vlak bij de binnenstad 
maakt Arnhem uniek.
Karakteristiek voor de Engelse landschapsstijl is volgens 
Luuk Broer van de Vereniging Vrienden van Sonsbeek 
ook dat niet rechtstreeks op je doel afloopt, maar via 
verrassende omwegen door het park. Een extra pad vol-
gens hem zou technisch wel kunnen, maar het zicht over 
de Grote Weide vernielen. Een extra afrastering zou de 
agrarische exploitatie bemoeilijken en extra onderhoud 
vergen. 

 Henk Donkers
(m.m.v. Jeroen Voskuilen)

Grote Weide Park Sonsbeek 
gesloten voor wandelaars 
en honden
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Onmogelijke 
vragen
Spanie, de Engelse 
cocker spaniel, 
heeft altijd wel 
wat waarover ze 
wil kletsen. Vaak stelt ze 
onmogelijke vragen of poneert ze typische 
hondengedachten 
aan maarten van IJzer, haar baas. 
Ook dit keer weer.

Neen Spanie, vaderdag heeft niets met voetbal 
te maken.
Je hebt een kussen, een bench en verschillende 
hangplekken Span. Waarom wil je nou ineens een 
mand?
‘Toby vertelde me dat ie z’n ballen kwijt is. Ik heb 
er genoeg. Hij mag er wel een van mij hebben 
he?’ Dat zijn ándere ballen Span. ‘Een bal is toch 
gewoon een bal?’
‘Toch ruiken reuen anders dan teefjes.’ Hoe 
bedoel je Span? ‘Tja, hoe zal ik dat nou zeggen?’
‘Zijn er datingsites voor honden?’ Wat is dit nou 
weer voor een rare vraag Spanie? Het stikt van de 
honden in het bos. ‘Er zit niks voor me bij.’ 
‘Jij zei gisteren tegen iemand: “Spanie is zo’n 
leuk beest”, maar ik ben toch een hond en geen 
beest?’ Je bent een hond en ook een beest. ‘Hoe 
kan dat nou?’
‘Het is altijd zo hetzelfde: eten, drinken, slapen, 
spelen, wandelen..’ Wat wil je dan? ‘Ik wil naar 
de kerk.’ Huh? Honden gaan niet naar de kerk, 
maar los daarvan, hoe kom je er in vredesnaam 
bij om naar de kerk te willen? Een kerk is geen 
speelplaats hoor. ‘Dat beweer ik toch ook niet.’ 
‘Jij gaat nooit op je rug liggen als je blij bent he?’ 
Neen, dan ga ik niet op mijn rug liggen Span. 
‘Waarom niet?’ Vraag eens een keer iets normaals 
Span.
Het al dan niet krijgen van puppy’s is een gepas-
seerd station Spanie. ‘Ik zie de relatie met treinen 
écht niet.’ 
‘Ik vond het niet leuk.’ Wat niet Spanie? ‘Jij zei: 
“Dat is typisch hondenlogica.’ Daarmee zeg ik 
toch niets verkeerd? ‘Ik vond het kleinerend.’ 
Zo bedoelde ik het niet. ‘Als iemand zegt: “Zo 
bedoelde ik het niet”, dat heeft ie altijd iets 
gezegd wat niet oké is toch?’ 

‘Wat is eigenlijk een “taboe”? Dat is iets waar-
over je niet spreekt. ‘Waarover spreek je 
dan niet?’ Dat kan van alles zijn. Wat voor 
de één een taboe is, is voor de ander geen 
taboe. ‘Seks?’ Kan, hoeft niet. ‘Heb jij een 

taboe?’ Spanie, moet dit nou? ‘Waarom 
wil je er niet over praten?’ Span ik heb 
geen taboe. ‘Schaam je je daarvoor?’ 
Dat heeft er niets mee te maken Span. 
‘Je doet moeilijk.’ Ik doe helemaal niet 

moeilijk. JIJ doet moeilijk.
Maarten van IJzer

14 15

Fo
to

: 
R
en

é 
W

o
u
te

rs COmmISSIE LEEFOmGEVING 

ZOEKT VERSTERKING 

De Commissie Leefomgeving behartigt de wijkbelangen 
op het gebied van openbare ruimte, ruimtelijke ordening, 
stedenbouw, parkeren, verkeer, groen en milieu. Dat doet 
zij door 
• projecten op te starten (zoals de recente eigen visie 

parkeerbeleid), 
• beleid van anderen te verbeteren (zoals de 

herinrichting van de Amsterdamseweg en het 
‘laadpalenbeleid’), 

• periodiek overleg met ambtenaren, wethouders en 
raadsleden en 

• aanpak van collectieve knelpunten in onze wijk. 

De commissie, die nu uit zes leden (vier mannen en 
twee vrouwen) bestaat, wil graag een paar goede nieuwe 
leden, nu Trees Wesselingh de commissie gaat verlaten. 
Komend jaar gaan we op zoek naar goede kandidaten. 
Wat houdt het werk in? We vergaderen één keer per 
maand. Daarnaast lopen er altijd werkzaamheden zoals:
• overleg met partijen als gemeente, Prorail, NS en 

wijkverenigingen van de wijken om ons heen;
• schrijven van eigen standpunten en doorgronden van 

(gemeentelijke) stukken;
• contact onderhouden met straten, winkeliers/

ondernemers en (groepen) wijkbewoners;
• doorgeven/reageren op/bespreken van knelpunten. 

Er moet best veel gedaan worden, dus we zoeken doeners 
met tijd, doorpakkers en bewoners met veel affiniteit voor 
de hele Burgemeesterswijk. 

Wat we verder belangrijk vinden voor onze commissiele-
den: verbindingen met wijkbewoners kunnen leggen, het 
grotere wijkbelang kunnen zien, gevoel voor processen 
met o.a. gemeente, en een gevoel voor verkeer, parke-
ren, openbare ruimte, groen, ruimtelijke ordening en/of 
stedenbouw.

Wilt u zelf lid worden of kent u goede kandidaten, laat 
het ons weten via ons mailadres: LeefomgevingBW@live.
nl Omdat we graag vrouwen in onze commissie en roepen 
we vooral ook vrouwen op zich te melden.

Peter van Geffen (voorzitter)

Het landschap langs de Rijn is al eeuwenlang een inspiratiebron voor 
schilders en fotografen. De weidse vergezichten, prachtige wolken-
luchten en lieflijke boerentafereeltjes die dit opleverde, zijn deze 
zomer te zien en te beleven. Te zien in museum Schloss moyland in 
Bedburg-Hau bij Kleef en te beleven tijdens verschillende fietsroutes 
in het gebied tussen dit Duitse museum en Rhenen, met een tussen-
stop in ons eigen Park Sonsbeek.

De tentoonstelling in Schloss Moyland bestaat uit meer dan 100 schilde-
rijen, tekeningen en foto’s. De oudste kunstwerken stammen uit de zeven-
tiende eeuw, maar ook de eeuwen daarna zijn ruim vertegenwoordigd. 
Indrukwekkende Rijnlandschappen van Jan van Goyen (1596-1656) en 
Salomon van Ruysdael (1600-1670), van de Oosterbeekse landschapsschilders 
uit de 19de eeuw, van Joseph Beuys uit de vorige eeuw en een recent werk 
van de Düsseldorfse fotograaf Andreas Gursky, alles gemaakt in het gebied 
tussen Düsseldorf en de Utrechtse heuvelrug. Talloze musea, waaronder Het 
Valkhof Museum in Nijmegen, Het Rijksmuseum Amsterdam en verschillende 
Duitse musea, gaven de kunstwerken in bruikleen voor de tentoonstelling “De 
hemel zo wijd’. 

App
Maar wat is er mooier dan het landschap zelf te ervaren? En ter plekke te zien 
waar de kunstwerken tot stand kwamen? Met behulp van de app Art and Cycle, 
gratis te downloaden voor mobiele telefoon en tablet, kan iedereen nu op pad. 
Er is een 140 kilometer lange fietsroute, die op verschillende plekken informa-
tie geeft over de schilderijen die er gemaakt zijn. De route hoeft niet in één 
keer gefietst te worden, hij is onderverdeeld in drie afzonderlijke routes rond 
Kleef, Nijmegen en Arnhem. Behalve informatie over de schilderijen, geeft de 
app ook informatie over horecagelegenheden langs de route. Handig als je op 
een mooie zomerdag zin hebt in iets te eten of te drinken.

Geschilderde stadsgezichten
Een van de letterlijke hoogtepunten van de Arnhemse fietsroute is Park 
Sonsbeek. Vanaf de heuvel bij de Witte Villa, maakten Jan van Goyen en Joris 
van der Haagen hun stadsgezichten van Arnhem. De afbeeldingen en meer 
informatie krijgt u via de app. Daar hoeft u overigens niet voor te gaan fietsen, 
alle plaatjes en informatie kunt u bekijken zonder op pad te gaan.
Maar wat is er mooier dan de echte kunstwerken te bekijken en de omgeving 
waar ze tot stand komen te ervaren?

‘De hemel zo wijd’ is nog 24 augustus te zien in Schloss Moyland. Meer infor-
matie vindt u, ook in het Nederlands, op www.moyland.de. Daar kunt u ook de 
app downloaden (alleen voor android-toestellen, niet voor Apple).

Hanneke Nagel

De hemel zo wijd
Art & Cycle langs de Rijn met Sonsbeek als hoogtepunt

Stadsgezichten op Arnhem 
van Jan van Goyen
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Onze wijk op oude kaarten3

1740 

De vorige kaart in deze serie toonde Arnhem in 1560. Arnhem was 
toen een middeleeuwse, ommuurde vestingstad. Op deze kaart uit 
1740 is Arnhem een Nieuw-Hollandse vestingstad. Onze wijk maakt 
deel uit van een versterkt legerkamp (retranchement).

In 1233 kreeg Arnhem stadsrechten. Dat bracht de verplichting met zich mee 
dat de stad zich moest beschermen. Dat begon met de aanleg van een aar-
den wal met palen (pallisade). Vanaf de veertiende eeuw kwam daarvoor een 
stenen muur in de plaats met torens, (vijf) stadspoorten en een stadsgracht. 
Arnhem was toen een echte middeleeuwse vestingstad. De kenmerken ervan 
waren fraai afgebeeld op vorige kaart uit deze serie, die Jacob van Deventer 
maakte in opdracht van de Spaanse koning Filips II. Tot in de Tachtigjarige 
Oorlog bleef Arnhem een middeleeuwse vestingstad. 

Oud- Hollandse vestingstad 
In die tijd veranderde de oorlogvoering. Na de (kruis)boog en het (primitieve) 
geweer deden kanonnen hun intrede. Stads- en kasteelmuren voldeden niet 
meer want kanonnen konden daar bressen in schieten. Daarom ging men de 
muren versterken met bastions waarop men kanonnen kon posteren om de 
vijand vanuit de stad te beschieten. Ook werden de muren verpakt in aarden 
wallen waar de kanonskogels in smoorden. 

Later breidde men de verdedigingswerken naar buiten toe uit met nog meer 
grachten, aarden wallen en ravelijnen (vooruitgeschoven, vijfhoekige verde-
digingswerken, veelal door water omgeven) en lunetten (de buitenste kleine 
vestingwerken, bestaande uit twee naar buiten gerichte zijden; hun naam 
lunet ontlenen ze aan hun halvemaanvorm). Met de vooruitgeschoven ver-
dedigingswerken probeerde men de kanonnen op afstand te houden. Zo ont-
stonden de Oud-Hollandse vestingsteden naar een ontwerp van Simon Stevin. 
Deze Oud-Hollandse vestingsteden zaten ingenieus in elkaar. Ze waren zo 
geconstrueerd dat de verschillende onderdelen elkaar dekten.

Naarmate de vuurkracht van de kanonnen toenam, werden de vestingwerken 
verder naar buiten uitgebreid. Tot er in de negentiende eeuw geen houden 
meer aan was en de vestingwerken hun functie verloren omdat kanonnen er 
gemakkelijk over heen konden schieten. 

Tachtigjarige Oorlog
In de Tachtigjarige Oorlog liet Prins Maurits de middeleeuwse vestingstad 
Arnhem ombouwen tot een Oud-Hollandse vestingstad. Helaas herinnert daar 
in Arnhem nagenoeg niets mee aan (althans boven de grond). Nergens zijn de 
oude muren, wallen, torens, bastions, ravelijnen en lunetten terug te vinden. 
Van de vijf stadspoorten bestaat alleen de Sabelspoort nog. De Janspoort, die 
naar onze wijk leidde, Rijnpoort, Velperpoort en Waterpoort zijn verdwenen. 
Van de oude stadsgracht is alleen de Lauwersgracht (tussen Musis Sacrum en 
het Airborneplein) nog over. 

Koning Lodewijk Napoleon
Ver voordat andere steden daar in 1874 toestemming voor kregen mocht 
Arnhem zijn vestingwerken ontmantelen. Voor veel steden waren de vesting-
werken een knellend keurslijf want daarbuiten mocht niet gebouwd worden 
en de omgeving ervan moest kaal blijven. Vanuit de stad moest men een vrij 
schootsveld hebben en vijanden mochten de stad niet onopgemerkt naderen. 
Arnhem kreeg in 1808 al een sloopvergunning voor zijn verdedigingswerken 
toen koning Lodewijk Napoleon de stad met een bliksembezoek vereerde. 
Burgemeester Van Eck (de naamgever van een straat in onze wijk) infor-
meerde hem over de noden en behoeften van de stad. Afbraak van de vesting-
werken stond hoog op het wensenlijstje. Per decreet gaf Lodewijk Napoleon 
daarvoor nog tijdens zijn kortstondige bezoek toestemming. Het was geen 
plotselinge oprisping van hem of een vlaag van spontane welwillendheid. In de 
verdediging van Holland had de vesting Arnhem namelijk allang geen belang-
rijke rol meer sinds het gereedkomen van de Grebbelinie in 1740. 

Arnhem als Nieuw-Hollandse vestingstad (1740, Hendrik de Leth)
‘Grondteekening der stad Arnhem’ is een met de hand ingekleurde kaart uit de 
‘Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden’ van Jan Wagenaar. Het boek is 
in 1740 in Amsterdam uitgegeven. Deze kaart komt uit een Arnhemse privé-collectie.

De Burgemeesterswijk als versterkt legerkamp



Arnhem als middeleeuwse vestingstad (1560, Jacob van Deventer)

Arnhem als Oud-
Hollandse vestingstad 
(1652, Johan Blaeu)

De westzijde van de vesting-
stad Arnhem rond 1670 met de 
Janspoort (rechts). De stadsgracht 
(met ophaalbrug) staat droog. De 
huizen op de achtergrond in het 
midden behoren tot het ‘voor-
stadje’ Emmaus op de rand van 
de huidige Burgemeesterswijk. 
De huizen werden gesloopt voor 
de uitbreiding van de vestingwer-
ken. De heuvel in de verte is de 
Hartgersberg waarop later Park 
Sonsbeek werd aangelegd.

Janspoort vanuit de binnen-
stad in 1742 toen Arnhem een 
Nieuw-Hollandse vestingstad was. 
Tekening: Jan de Beijer

Bovendien waren de vestingwerken slecht onderhouden en werden ze voor 
andere doeleinden gebruikt. Er werden bomen op geplant om de stad te 
verfraaien en het hout leverde de stad ook nog geld op. De wallen werden 
ook verpacht aan burgers die er vee lieten grazen of groentetuinen aan-
legden. De grachten waren deels dichtgeslibd of stonden om andere rede-
nen vaak droog. Het zou overigens nog tot 1835 duren voordat de sloop 
voltooid was. De Janspoort aan ‘onze’ kant van de stad – gelegen tussen 
Willemsplein en Jansstraat - is in 1824 (helaas) afgebroken. Waar nu de Jans- 
en Eusebiusbinnen- en buitensingel liggen, lagen vroeger de vestingwerken. 
Veel huizen aan de Jansbinnensingel liggen op de plaats van de voormalige 
stadsgracht.

Nieuw-Hollandse vestingstad 
De kaart hiernaast uit 1740 laat de vestingstad Arnhem in zijn groot-
ste omvang zien. De verdedigingswerken zijn ontworpen door Menno van 
Coehoorn (1641-1704), destijds directeur-generaal Fortificatiën. In Arnhem 
is nog een (inmiddels gesloten) kazerne naar hem genoemd aan de rand van 
Klarendal. Het wielerregiment van de Nederlandse krijgsmacht (verkenners, 
koeriers) was er gelegerd. Van Coehoorn ontwierp een samenhangend stelsel 
van verdedigingswerken aan de buitengrenzen van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. Aan de oostkant moest die beschermd worden door 
de IJssellinie. Die bestond uit een serie vestingsteden. Kampen en Arnhem 
lagen op de flanken. Zwolle , Deventer, Zutphen en Doesburg lagen er tus-
senin.

Van Coehoorn moderniseerde van 1690 de Oud-Hollandse vesting uit de tijd 
van de Tachtigjarige Oorlog tot een Nieuw-Hollandse vestingstad. Hij breidde 
de vestingwerken naar buiten toe uit. Daarvoor moest bebouwing buiten de 
stadsmuren wijken zoals het ‘voorstadje’ Emmaus dat op de rand van de 
Burgemeesterswijk lag tussen de huidige Zijpendaalseweg en de Jansbeek.
Zijn grootste aanpassing was de aanleg van een met vijf aarden lunetten 
versterkt legerkamp aan de westkant van de stad. Daar konden extra troepen 
gelegerd worden. Die konden ingezet worden als de Republiek vanuit het oos-
ten werd aangevallen of vijandelijke troepen erin slaagden de IJssel over te 
steken. Als er in het zuiden versterking nodig was konden er troepen richting 
Nijmegen verplaatst worden. 

Op de (gekantelde) kaart lopen de Amsterdamseweg en Harderwijkerweg 
dwars door het retranchement. Dat wekt de indruk dat het retranchement 
grotendeels in de Burgemeesterswijk lag. Dat is echter niet het geval omdat 
de Amsterdamseweg toen anders liep dan tegenwoordig en later verlegd is.
Het Artilleriepark (waarover Jaap van de Berg elders in dit nummer schrijft) is 
evenmin een overblijfsel van het versterkte legerkamp. Het lag er buiten en 
is van latere datum. 

Eigenlijk is er in onze wijk maar één overblijfsel terug te vinden van de vroe-
gere verdedigingswerken. Alleen als je het weet, zie je het. Het driehoekje 
tussen Brantsenstraat, Bouriciusstraat en Amsterdamseweg, waar nu een wifi-
tuin ligt, is een overblijfsel van een lunet. Op de westelijk punt daarvan stond 
vroeger een galg op de plek waar de inmiddels gekapte plataan stond. Na de 
sloop van het lunet lag daar het zogenaamde Tamboersbosje. Later verrees 
daar de inmiddels ook al weer gesloopte Dr. Bosschool. 

Henk Donkers
(met dank aan Benno Landsheer)
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2GetThere 

strijdt ook in 

onze wijk tegen 

jeugdwerkloosheid

misschien heeft u het gelezen 
in de krant: het Arnhemse pro-
ject tegen jeugdwerkloosheid 
2GetThere is door de International 
Labour Organization van de 
Verenigde Naties uitgekozen tot 
het beste ter wereld (!), samen 
met projecten in Paraguay en 
Bangladesh. 
Er waren 101 inzendingen.

Bij 2GetThere coachen jongeren 
andere jongeren (peer-to-peer-coa-
ching) die gestopt zijn met school of 
werk met de bedoeling om ze weer 
aan de gang te krijgen. Vanuit het 
project zijn inmiddels ruim zeven-
honderd jongeren begeleid naar werk 
of scholing met een succespercen-
tage van 78%. Op dit moment zijn er 
veertien jongerencoaches actief. 

2GetThere werkt sinds kort wijkge-
richt. Voor onze wijk zijn de coaches 
Burak Yildirim en Kirsten Onderwaater 
het eerste aanspreekpunt. Over hun 
missie zeggen ze het volgende: “Ons 
doel is de zelfstandigheid van jon-
geren te bevorderen. Alle jongeren-
coaches zijn ervaringsdeskundigen 
en zelf ook nog jong waardoor wij 
dezelfde taal spreken als andere jon-
geren. Als jongerencoach leveren we 
maatwerk. Iedere jongere is uniek en 
vraagt daarmee een eigen, passende 
aanpak. Soms is het nodig om eerst 
andere zaken te regelen, hiervoor 
kunnen wij dienen als brugfunctie. 
Het is immers belangrijk je leven op 
orde te hebben om een opleiding of 
werk succesvol te voltooien.”
Aanmelden kan via www.2getthere.
info. Daar staan alle profielen en con-
tactgegevens van de jongerencoa-
ches op. Je kan zelf je jongerencoach 
kiezen. Samen met hem/haar ga je 
kijken waar je naar toe gaat werken 
en hoe je dat wilt doen. Tijdens de 
coaching ben jij aan zet, je bent niks 
verplicht. Jij bent en blijft je eigen 
baas. 
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CLIFFHANGER

In ronkende kopij doet Wijkcontact in de uitgave van mei jl. verslag van 
de herinrichting van de Amsterdamseweg. De metamorfose wordt visueel 
ondersteund met plaatjes van vóór en ná de operatie. Zelfs het schoolbord 
van wijnhandel Henri Bloem jubelt: “Wat een feest! De weg is terug van weg 
geweest”. Nou, daar denkt mijn persoonlijke figaro anders over. Toegegeven, 
de weg is mooier en veiliger geworden ondanks de wat smalle rijbanen voor 
auto’s en fietsers. En over het opnieuw moeten opbreken van de stoep voor het 
leggen van glasvezelkabels, ga ik niet zeuren. Dat vinden alle betrokkenen een 
aanfluiting. Nee mijn barbier signaleert andere ongerief. Zo merkt hij op dat in 
het betaald-parkeren-vak voor zijn winkeldeur, bestemd v o o r 
twee auto’s, regelmatig één auto door ongelukkig 
inparkeren twee plekken bezet houdt. Mag 
dat?, zo is zijn vraag, en wie controleert 
dit? De parkeermogelijkheid is gering in 
de straat dus biedt een vakverdeling 
met witte strepen uitkomst. Een 
simpele lik verf volstaat al, maar 
een lijn van witte bakstenen oogt 
natuurlijk sjieker.
Ergerlijker vindt hij de situatie 
aan de overzijde, bij supermarkt 
Jumbo. Die winkel wordt 
dagelijks meermaals bevoorraad 
door uit de kluiten gewassen 
opleggers. Bij de bevoorrading 
moeten die joekels langzaam en 
uiterst omzichtig achteruit rijden. 
Vóór de straatrenovatie ging dat 
meestal goed. Welnu, u begrijpt 
het al. Een robuust hekwerk tussen 
straat en losplaats werd door een subtiele 
aanvaring met een vrachtauto verwrongen 
tot een modernistisch kunstwerk. Een reuze 
lantaarnpaal, veroorzaakte het incident. Die paal op 
een andere plek zetten, ligt voor de hand. Op 22 mei jl. belt mijn informant 
met de mededeling dat ie nu op 45 graden staat. Met gezwinde spoed haast 
ik mij naar de Jumbo om de situatie te bekijken. En inderdaad, daar staat 
een enorme lichtmast vijfenveertig graden uit het lood. Wederom heeft een 
achteruit stekende vrachtauto nu de lichtmast mee genomen. Freddy geeft, 
stug doorgaand met het haarwassen van een vrouwelijk klant, zijn nuchtere 
commentaar in de trant van de straat moest toch opnieuw worden ingericht 
en kijk nou eens. Hij vertelt dat het Jumbo-management eerder verzocht dat 
ding niet op die plek te zetten. ‘Maar luisteren, ho maar. Om de zoveel meter 
kwam er een lichtmast en daarmee was de kous af.’ De WA-verzekering van 
de vrachtauto zal wel voor de kosten opdraaien, maar klungelig blijft het.

Kees Crone

Update: 
Tijdens het schrijven van dit bericht (10 juni) belt Freddy met de 
mededeling dat de opnieuw geplaatste mast alweer plat ligt! Noem het 
een cliffhanger.
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Welke straat mag zich in 2015 de slimste straat van de 
Burgemeesterswijk noemen? De KwartierKwis zal uitsluit-
sel geven op deze vraag. De Kwartierkwis is een nieuw 
initiatief in de wijk. Het is een prikkelende/uitdagende 
quiz die mensen uit de Burgemeesterswijk samenbrengt. 
Het gaat immers om de eer van jouw straat. Er wordt 
gespeeld in straatteams bestaande uit 4-6 personen. 
Je mag zelf een groep samenstellen van straatgenoten 
waarmee je de quiz speelt. Per groep wordt één persoon 
als teamleider aangewezen, die natuurlijk woonachtig is 
in onze wijk.

Hoe werkt het?
De quiz bestaat uit vragen die betrekking hebben op 
muziek, radio- en televisie, actualiteit, politiek, lokale din-
gen, sport, raadsels enzovoorts. Kortom: een hele variatie 
aan leuke verrassende onderwerpen.
Aan het begin van de avond (rond 20.30 uur) worden alle 
teams verwacht op een centrale, nader te bepalen locatie 
in de wijk. De avond bestaat uit zeven speelrondes van 
elk zeven vragen. Na elke ronde worden de antwoorden 
door een concurrerend straatteam nagekeken en worden 
alle goede antwoorden genoteerd. Na twee korte pauzes 
en een individuele ronde “petje op, petje af’, feliciteren we 
aan het einde van de avond de slimste straat van de wijk 
die deze eervolle titel een jaar lang mag houden.

Hoe kom je aan de antwoorden?
Antwoorden op de quizvragen bedenkt het team natuur-
lijk zelf en ter plekke. Gebruik van digitale kennisbanken, 
online vriendengroepen of actief getwitter zijn op deze 
avond verboden! Dus stel je team zo slim mogelijk samen. 

Interesse?
Doe mee en dan garanderen we je een gezellige en leer-
zame avond. Kosten deelname zijn € 15,- per team. De 
definitieve samenstelling van je team hoef je pas op het 
laatste moment door te geven. Interesse? Mail ons even 
feestbw@gmail.com. Meer informatie – onder andere over 
de datum - volgt in het volgende Wijkcontact.

Namens de feestcommissie, 
Nienke, Paulien, Juno, Marjan, Hanneke en Shirley

Nieuw: 
KwartierKwis! 

Eerste Burgemeesterswijk 

straatquiz in de maak

Nieuws uit 

het bestuur

Deze rubriek informeert 
u periodiek over zaken die 
de afgelopen periode zijn 
behandeld door het bestuur. 
Natuurlijk kunt u ook de ver-
slagen van de bestuursverga-
deringen op de website lezen.

Wijkprijs: Helaas heeft ons 
ouderenproject de wijkprijs 
van de gemeente Arnhem niet 
gewonnen. Deze prijs is gegaan 
naar een project van de wijk 
Cranevelt/Alteveer.

Ledenvergadering: Donderdag 
5 juni 2014 bezochten ruim 20 
leden onze algemene ledenverga-
dering in het Bezoekerscentrum 
Sonsbeek. De commissies vertel-
den over hun activiteiten in 2013 
en waar zij in 2014 mee bezig 
zijn en welke plannen nog wor-
den uitgevoerd. Applaus was er 
voor het vele werk dat de com-
missies hebben verricht en nog 
gaan doen. Ook was er lof voor 
het werk van penningmeester 
Ben van Dijen. De cijfers waren 
prima in orde en de vereniging 
is financieel gezond. U kunt het 
verslag van de ledenvergadering 
op onze website lezen.

Statuten: De huidige statuten 
zijn sterk verouderd. Momenteel 
werkt een notaris aan een nieu-
we moderne versie. Verwacht 
wordt dat deze in de volgen-
de bestuursvergadering wordt 
besproken en formeel wordt 
vastgesteld in de ledenvergade-
ring van 2015.

Barend Freriks, 
voorzitter
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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.
j o n g - w e b . n l  +  m a r i k e s p e e . n l
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ADV-MS-4+snijtekens.pdf   1   14-12-13   16:46

Het aan Zijpendaalseweg 69 gelegen huis De Houtsnip dateert van 1905. Het 
is een gemeentelijk monument gebouwd in Stadsvakwerkstijl met Art Nouveau-
elementen. De aannemers indertijd waren W.S. Horstink en A.E. Beuse. De (voor-
malig) raadsheer Edzard Gelderman woont er met zijn partner.

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

Verliefde Kijk op de Wijk
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Laurens Vrakking gaat op zoek naar het 

verhaal achter opvallende auto’s in de wijk

De Spartaanse vakantieauto

merk en type: Landrover Defender 110
Bouwjaar: 2003
Brandstofverbruik: Diesel, 1 liter op 9 à 10 kilometer (met caravan 1 op 7)
Liefhebbers: Gert-Jan en Catharine Spaargaren

24

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

Pasplan_87,5x30.indd   1 17-05-11   15:50

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!

Een Land Rover (Lénd Rover, verbetert Catharine 
automatisch) – zeker niet de enige in de wijk. 
Toch is er duidelijk iets wat deze Land Rover 
onderscheidt van al die andere: bij vlagen staat 
achter deze Defender namelijk een off-road cara-
van. Reden om eens aan te bellen bij Gert-Jan en 
Catharine Spaargaren.

Gert-Jan en Catharine hadden eerder een Discovery 3: 
een auto met veel meer luxe dan de Defender. Het heeft 
even geduurd voordat ze op de Defender stuitten: het is 
moeilijk om een tweedehands exemplaar te vinden dat 
nog echt in goede staat verkeert. Toen ze na een jaar 
zoeken in Utrecht ‘hun’ Defender zagen, was Catharine 
nog niet meteen verkocht: “We hebben ‘m gekocht omdat 
Gert-Jan ‘m leuk vond: hij is echt een petrol head. Na de 
testrit vond ik het maar niks: het is echt een Spartaanse 
auto, heel anders dan de Discovery.” Gert-Jan: “Inmiddels 
moeten we bijna op dagelijkse basis onderhandelen wie 
met de Defender weg mag en wie de Volvo neemt.”
De Defender was bij aanschaf nog niet of nauwelijks off-
road gebruikt: “De vorige eigenaar gebruikte ‘m om naar 
de golfbaan en terug te rijden, en voor de boodschap-
pen. De auto had dus niet veel te verduren gehad, dat 
was precies waar ik naar op zoek was.” De hamvraag is 
natuurlijk of Gert-Jan en Catharine de auto dan wél voor 
zijn oorspronkelijke bestemming gebruiken. Niet op dage-
lijkse basis, blijkt: school, boodschappen en werk zijn de 

meest voorkomende bestemmingen. De auto bewijst zijn 
nut vooral op vakantie en op off-road evenementen. Bij 
zo’n evenement werd ook meteen duidelijk waarom het 
ook nadelig kan zijn dat de auto alleen maar voor gewone 
ritjes gebruikt was. “In het 4-wheel-drive systeem zit een 
‘diff lock’: dat zorgt ervoor dat de aandrijfkracht even-
redig verdeeld wordt over de wielen. Dat zat helemaal 
vastgeroest omdat het nooit gebruikt was.”

Design
De Defender is bepaald geen verzameling van soepele 
rondingen en gelikte afwerking. “Sinds de Land Rover op 
de markt kwam in 1948 is het ontwerp nauwelijks veran-
derd: als kind zag ik al ongeveer dezelfde auto rondrijden. 
Het is precies zoals een kind een auto zou tekenen: heel 
basaal en vierkant van ontwerp. Dat vind ik er ook het 
mooiste aan: rechttoe-rechtaan, gewoon een auto.” Na de 
aanschaf van de Defender kwam al vrij snel het besluit om 
de luxere Discovery van de hand te doen. 
“De Discovery was een automaat; in de Defender moet je 
wel echt iets doen om hem te besturen. Het meest luxe 
onderdeel van de Defender is de airco, als die niet hapert 
tenminste. Verder is de auto heel basaal ingericht, heel 
praktisch.” Gert-Jan laat de ventilatiekleppen onder de 
voorruit zien, waarmee rechtstreeks buitenlucht naar bin-
nen komt. “Handig, maar die kleppen laten ook weleens 
water door – ook als ze dicht zitten. In de winter is de bin-
nentemperatuur van de auto gelijk aan de buitentempe-
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ratuur, dus de handschoenen blijven aan: pas ter hoogte 
van Oosterbeek begint het een beetje warm te worden.” 
Toch zijn Gert-Jan en Catharine verliefd op de Defender. 
“Het is een auto waar je op vakantie gewoon lol van kunt 
hebben met z’n allen. We zijn niet voortdurend bang om 
krassen of deuken te maken, want bij deze auto geeft dat 
juist karakter.” Hetzelfde karakter zien we overigens terug 
in de laag vuil op de auto die te zien is op de foto’s. 

Kamperen, maar dan leuk
In combinatie met de caravan is de Defender een per-
fecte vakantie-auto, althans voor de familie Spaargaren. 
“Hij gaat niet harder dan 110, 120 kilometer per uur: je 
wordt gedwongen tot een rustige rijstijl. Dat geeft ons een 
gevoel van ontspanning waardoor de vakantie écht begint 
zodra we in de auto stappen. We rijden heel relaxed, niet 
meer dan 5 à 6 uur per dag, en dan zoeken we een mooi 
plekje.” De auto brengt de familie naar bijzondere plek-
ken: “In Corsica reden we bijvoorbeeld over een bergpas: 
uiteindelijk stonden we daar op de top, op 1.200 meter 
hoogte, met uitzicht over het hele eiland. Schitterend.”
Een vakantie van de familie Spaargaren is niet een heen-
reis, neerstrijken op een camping en na drie weken weer 
terug: ze rijden het liefst – zonder reserveringen – op 
gevoel de zon achterna. De voorganger van de cara-
van was een vouwwagen – ook een off-road uitvoering. 
Catharine: “We houden van kamperen, maar na twee jaar 
waren we het wel zat om een natte tent en / of vouwwa-
gen te moeten inpakken om verder te kunnen naar beter 
weer. En het past ook niet bij ons om vast te zitten aan 
vakantiehuisjes. Maar ik moest er niet aan denken om 
een caravan te kopen.” “Totdat we deze zagen: we waren 
meteen verkocht.”
Gert-Jan omschrijft de off-road caravan trots als een 
rijdend circus: aan alle kanten komen er tenten, luifels 
en dergelijke uit. Het is een compact model dat van alle 

ergens naartoe rijden, is onze auto populair: iedereen 
wil achterin de Land Rover.” Op de weg zwaaien eige-
naren van Land Rovers bijna altijd even naar elkaar. “In 
Nederland is dat het sterkst: niemand heeft zo’n auto hier 
echt nódig, dus je weet altijd dat je met een liefhebber 
te maken hebt.” Vorige week stond de familie nog op een 
camping in Gerbach, Duitsland: de eigenaar heeft ook een 
Land Rover en zei meteen dat hij ‘voor een Land Rover’ 
altijd wel een plekje had. 
Met de eigenaren van deze camping Donnersberg hadden 
Gert-Jan en Catharine trouwens wel meer gemeen: Marcel 
en Mercedes Olderaan woonden tot voor kort in de Van 
Pallandtstraat in ons eigen Burgemeesterskwartier. 

Eindeloze opties
De familie Spaargaren heeft de nodige aanpassingen 
gedaan aan de auto. “Je moet wel kritisch zijn: de moge-
lijkheden om accessoires op een Land Rover te zetten 
zijn haast eindeloos. Heel veel lijkt leuk, maar je moet je 
steeds goed afvragen of je het echt nodig hebt. En de ene 
aanpassing maakt de ander noodzakelijk, zodat een kleine 
toevoeging al een flinke kostenpost kan worden.” Gert-
Jan wijst een paar aanpassingen aan: de bull bar aan de 
voorkant, de side bars, de ‘snorkel’ (om door hoog water 
te kunnen rijden). Op de achterwielen een aangepaste 
schokdemper om het gewicht van de caravan te kunnen 
weerstaan. “De aluminium beplating is speciaal om op de 
auto te kunnen lopen. De gezandstraald-aluminium-look 
is vernoemd naar de film Tomb Raider, waarin dezelfde 
beplating werd gebruikt.” De tent op het dak van de auto 
is favoriet bij de kinderen, Gijs en Sam. 

De auto vraagt wel veel onderhoud: “Je krijgt er automa-
tisch een nieuwe hobby bij als je voor een auto als deze 
kiest. Het is belangrijk om je daarvan vooraf bewust te 
zijn, anders staat-ie na een paar maanden weer te koop. 

luxe voorzien is. “Het mooiste vind ik de uitschuifbare 
keuken aan de zijkant: je kunt lekker buiten koken onder 
de luifel en er zit een koelkast in die een temperatuur tot 
wel -30˚C haalt bij een buitentemperatuur van 30˚C.” 
Het vouwdak van de caravan gaat omhoog en aan de 
voorkant klapt een tent uit met twee extra slaapplaatsen: 
de Stargazer waarvan het dak open kan, zodat je direct 
onder de sterrenhemel slaapt. Aan de achterkant is een 
buitendouche (met boiler) ingebouwd. 
De caravan is ontworpen en gemaakt in Zuid-Afrika en via 
een importeur naar Nederland gehaald. “We moesten wel 
wat aanpassingen doen: het rem- en veersysteem van de 
caravan dat in Zuid-Afrika was toegestaan, mocht op de 
Europese wegen niet worden gebruikt. Het oploopremsy-
steem dat als alternatief was ingebouwd, leverde weer 
andere problemen op: zodra de caravan teveel voorover 
leunde, werd de rem automatisch ingeschakeld. Daar 
kwamen we tijdens onze huwelijksreis achter.” Na veel 
moeite kwam Triorep uit Scherpenzeel met de oplossing: 
een extra veer houdt het remsysteem in bedwang bij stei-
le afdalingen. Een andere kanttekening was dat Gert-Jan 
en Catharine speciaal voor de caravan hun BE-rijbewijs 
moesten halen: de caravan weegt leeg 1.600kg.

Land Rovers onder elkaar
Leuk aan de combinatie van Land Rover en caravan is 
dat je altijd aanspraak hebt: “Het is een opvallende cara-
van, op de camping komen er altijd wel mensen naar je 
toe.” Meestal is dat wel leuk, maar soms komt het toch 
echt even niet uit: “Een keer kwam er iemand naar ons 
toe lopen terwijl we de caravan nog op z’n plek moesten 
zetten: ‘Leuke caravan! Wat kost dat? Waar komt-ie van-
daan?’ Eén keer deed iemand zelfs ter plekke een bod om 
de caravan meteen mee te nemen.”
Ook de Land Rover trekt wel bekijks, ook in het dagelijks 
gebruik. “Er zitten veel zitplaatsen in: als we voor school 

Het voordeel is dat je er ook zelf dingen aan kunt veran-
deren: zo heb ik zonnepanelen en een omvormer op de 
caravan geplaatst en hebben we zijwanden toegevoegd 
aan de luifel.” 

Afrika. En Noorwegen
Gert-Jan en Catharine zouden graag een keer in Afrika 
rondreizen met de Defender: “Het liefst natuurlijk een 
heel jaar sabbatical, maar dat zit er waarschijnlijk niet in. 
We willen wel over een paar jaar naar Noord-Afrika: rond-
trekken in Tunesië en Marokko. Misschien zonder de cara-
van, want dat is een extra risico wat betreft onderhoud.” 
Beiden hebben een achtergrond in Afrika: Catharine is er 
geboren en Gert-Jan woonde en werkte er een half jaar. 
Maar Afrika is niet het enige wat ze trekt: ook Noorwegen, 
waar wildkamperen bijna overal is toegestaan, lonkt. Eén 
ding is duidelijk: reizen zullen ze, en de auto gaat mee.

Laurens Vrakking

“KRASSEN OF DEUKEN GEVEN 

DEZE AUTO JUIST KARAKTER”



Fo
to

: 
M

ar
ij
ke

 B
ru

in

Kenmerken 
Het Zevenblad - Aegopodium podagraria 
- is een vaste plant uit de schermbloe-
menfamilie. 
De plant groeit op beschaduwde plaat-
sen in heggen, tuinen, wegbermen en 

akkerranden op vochtige of bemeste grond. Zevenblad wordt 60-90 cm hoog. 
De plant heeft kruipende, ondergrondse uitlopers (rizomen). 
De plant wordt beschouwd als een onkruid, omdat de wortelstok makkelijk 
afbreekt, eruit ziet als spaghetti, en moeilijk te verwijderen is. Het zevenblad 
is alleen in bedwang te houden door telkens weer de blaadjes af te knippen. 
Net zo lang tot de plant uitgeput raakt en de strijd opgeeft. Zonder blad blijft 
geen enkele plant in leven, zelfs zevenblad niet.

Volksnamen 
Kampioenwoekeraar, smèrlapperie en tuindersverdriet, de groene hel, hanen-
poten, tuinpest.

Historie
Zevenblad werd ooit langs wegen aangeplant door de Romeinen om hun sol-
daten van verse groenten te voorzien. Ze gebruikten daarvoor het kruid dat 
in alle omstandigheden overleeft. Een ‘buffet à volonté’. Goethe schijnt een 
zevenbladverzamelaar te zijn geweest. Zijn onkruidcollectie kun je zien in het 
Goethemuseum in Weimar.

Toepassingen 
Zevenblad is eetbaar, de bladeren kunnen bereid worden als spinazie. 
Gedroogd smaakt het naar peterselie. De jonge blaadjes zijn heerlijk rauw, de 
iets oudere blaadjes kook je. 
Verwerken in quiche, soepen, salades, puree, pannenkoekjes, brood, pesto
Het kruid staat in Scandinavische landen, Rusland en Litouwen geregeld op 
het menu

Geneeskrachtige werking 
Bevat vitamine C, provitamine A, kalium, calcium, magnesium en kiezelzuur. 
In de volksgeneeskunde gebruikt men zevenblad bij de behandeling van jicht 
en reuma. 

Marijke Bruin

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

Natuur in de wijk 

Het zevenblad
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. Overal is natuur, maar wat weet je eigenlijk over de natuur in 
je directe woonomgeving?
In deze rubriek schrijf ik steeds iets over de flora en fauna dicht bij huis. Vandaag ‘het zevenblad’.
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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: 



Geslaagden op de achterpagina >>>>>>>>>>>>
 nr. Naam Geslaagd voor... Volgend jaar
 1 Anouk VWO Tussenjaar en Italiaans leren
 2 Reinier HAVO VWO
 3 Tidi Gymnasium Tussenjaar
 4 Robien HAVO Tussenjaar en Russisch en Duits leren
 5 Sybren MAVO Outdoor & Adventure in Velp
 6 Sophie VWO Rechten in Amsterdam
 7 Hugo Gymnasium Economy & Business in Utrecht
 8 Jona Gymnasium  Amsterdam University College
 9 Mariska Klinisch chemisch analiste 
 10 Laura Gymnasium Tussenjaar; wil daarna naar toneelacademie. Speelt in De Kersentuin
 11 Xudan VWO Psychologie of bedrijfseconomie Rotterdam
 12 Jiajun VWO Hopelijk tandheelkunde in Amsterdam
 13 Noor VWO Moleculaire Levenswetenschappen in Wageningen
 14 Stan Gymnasium Wis- en Natuurkunde in Utrecht
 15 Sven VWO Planologie in Wageningen

30 3131

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

NOTARISKANTOOR 
DNA

Sweerts de Landasstraat 52, 
Postbus 1110, 6801 BC Arnhem

T: (026) 442 53 21 - F: (026) 351 30 21
info@dna-notaris.nl - www.dna-notaris.nl

DNA-notaris is een notariskantoor met een rijke 
geschiedenis welke niet direct zichtbaar is. De 
huidige notaris, mr. Pascal Duijne, is namelijk 
ook de beheerder van de meer dan 30.000 akten 
die in het verleden zijn getekend bij de nota-
rissen Poort, Rob, Van Lonkhuijzen, Bohtlingk, 
Tielens, Heitkamp en Roes. Al sinds het eind van 
de jaren '70 is er in het pand aan de Sweerts de 
Landasstraat 52 een notariskantoor gevestigd. Er 
is door de jaren heen een sterke binding met de 
buurt opgebouwd.
Notaris Duijne is woonachtig in Arnhem en in de 
letters van onze naam wordt naar hem verwezen. 
De drie letters van onze naam staan voor: Duijne 
Notaris Arnhem.
Bij ons op kantoor zijn naast de notaris twee kan-
didaat-notarissen en drie ondersteunende mede-
werksters werkzaam.
Ons kantoor richt zich met name op de advisering 
en voorlichting op het gebied van:
- personen- en familierecht;
- onroerend goed; en
- ondernemingsrecht.
Onder meer (levens)
testamenten, huwe-
lijkse voorwaarden, 
samenlevingscontrac-
ten, akten van leve-
ring, hypotheekakten 
en oprichtingen van 
besloten vennootschap-
pen dan wel stichtingen 
of verenigingen passeren 
bij ons dagelijks de revue.

Fo
to

: 
M

ar
ij
ke

 B
ru

in

Buurtkoor On Score (Ons Koor) 
zoekt nieuwe leden
Heeft u ons concert in de Diaconessenkerk gemist? 
Jammer, maar we hebben goed nieuws. ‘On Score’ (ons 
koor) is begonnen aan het repertoire voor het volgende 
concert. We zingen dan o.a. The Armed Man (A Mass For 
Peace) van Karl Jenkins en The Funeral Sentences van 
Henri Purcell.
Nog leuker dan luisteren naar dit concert, is zelf meezin-
gen. Dan kunt u wekelijks genieten. We zoeken bassen 
en tenoren die ons komen versterken. Heeft u belangstel-
ling? Kom dan op maandagavond eens kijken, luisteren 
of meezingen in de Rozenstraat 47-B. We repeteren daar 
van 20:15 tot 22:15 uur. On Score is een echt buurtkoor. 
Grote kans dus dat u er bekenden tegenkomt of via het 
koor wijkgenoten leert kennen.
meer info op www.onscore.nl
Ineke Buitelaar, tel: 026-4436055

Gidsen gevraagd voor Belvédère 
en IJskelder Sonsbeek

De Belvédère, de uitkijktoren in Park Sonsbeek, is 
daarin echt een ‘hoogtepunt’. Op een hoogte van 
100 meter +NAP heb je een fantastisch uitzicht 
over Arnhem en de wijde omgeving. Vanaf de 
rand van de Veluwe kijk je uit over de Betuwe, het 
IJsseldal en de Liemers. Bij helder weer kijk je tot 
in Brabant en zie je in de verte het torentje van 
Hoog Elten in Duitsland. 

Een ander ‘Historisch Hoogtepunt’ is de ijskelder 
van het voormalige landgoed Sonsbeek. Toen er 
nog geen koelkasten waren, beschikten welge-
stelde burgers over een eigen ‘ijskast’. Het ijs dat 
hiervoor nodig was werd in de winter uitgehakt in 
de vijvers van het park en bewaard in de ijskelder. 
Na de restauratie in 2007/2008 is dit vernuftige 
stuk negentiende-eeuwse techniek weer van bin-
nen te bekijken. 

Van 29 juni t/m 14 sept. (Open Monumentendag) 
kunnen zowel de Belvédère als de ijskelder elke 
zondagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur bezocht 
worden. Het beklimmen van de Belvédère kost 1 
euro. Een bezoek aan de ijskelder is gratis.

Om de Belvédère en de ijskelder open te stellen 
voor bezoekers zijn vrijwilligers nodig. Vooral vrij-
willigers die in de buurt van het park wonen komen 
in aanmerking om als ‘gids’ op te treden.

Voor inlichtingen 
Eddy van Heeckeren: 
gidsen@bezoekerscentrumsonsbeek.nl 

Theater De Plaats speelt De Kersentuin
Muziektheater op locatie De Plaats, bekend in onze wijk 
vanwege het succesvolle theaterproject in 2013, speelt De 
Kersentuin van Anton Tsjechov in een zeer vrije bewerking 
van Albert Hoex. In het kader van de Landschap triën-
nale 2014 ensceneert De Plaats een avontuurlijk drieluik 
in en rondom de oude fruitboerderij De Bredelaar in Park 
Lingezegen. 
www.theaterdeplaats.nl/seizoen2014/dekersentuin

Crowdfunding 
Brasserie 
Zypendaal 
In het vorige Wijkcontact 
stond een interview met 
Bart en Esther, de uit-
baters van de nieuwe 
Brasserie Zypendaal. De 

daarin genoemde crowdfunding is gelukt: met 80% van 
het doelbedrag binnen konden de puntjes op de i worden 
gezet. De brasserie is nu open voor het publiek, precies 
op tijd voor de zon. 

Laurens Vrakking

DE KLEINE 
BOEKENHOEK 
IS DICHT 
‘Ik wil weer meer 
met fotografie 
gaan doen’, ver-

telt Mirjam Rap, 
eigenaresse van De 

Kleine Boekenhoek, als 
ik haar vraag waarom ze 

de zaak sluit. ‘Soms was het 
gewoon té rustig in mijn boekenzaakje.’ 
‘Ik vind het rot voor mijn vaste klanten, veel opa’s en 
oma’s die boeken kwamen kopen voor hun kleinkinde-
ren, maar ik kan niet anders. Ik heb zoveel leuke foto-
opdrachten, van bruiloften tot babyshoots. Daar wil ik 
meer tijd aan besteden.’ 
Sinds 14 juni 2014 is de Kleine Boekenhoek gesloten. De 
kraamcadeautjes die Mirjam verkocht, zijn nu te verkrij-
gen bij Sjiek en Sjiek.

Marijke Bruin

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

Situatie anno 2014
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Iedereen die geslaagd is voor zijn examen wordt van harte 
gefeliciteerd door de redactie van het Wijkcontact. 
Niet iedereen staat persoonlijk op de foto. Misschien lag je 
nog te knorren in je bedje, zat je net in bad of was je lekker 
aan het sporten toen ik langskwam. Wie wel thuis was, dank 
ik voor de vrolijke medewerking. Jullie zijn een blij stelletje 
bij elkaar! Ook als je niet op de foto staat, van harte 
proficiat. (zie pag.31 voor meer informatie). 

Marijke Bruin
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