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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!

n  Amsterdamseweg 124

n  6814 GH Arnhem

n  telefoon 026 - 351 92 00

n  www.petradekleermaeker.nl

n  info@petradekleermaeker.nl
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Wie wil penningmeester wijkvereniging 
adviseren over SEPA Incasso’s 
Is er in de wijk een ondernemer of ICT'er die inmiddels ervaring heeft 
met SEPA Incasso's en die de penningmeester zou willen adviseren en 
mogelijk assisteren om dit voor de  Wijkvereniging te installeren? 
Ik kijk uit naar uw reacties waarvoor bijvoorbaat dank.

Ben van Dijen, penningmeester  
E-mail: penningmeester.bkw@upcmail.nl                                            tel.:  06-24 711 211
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Nieuwe bewoners op Roëllstraat 14
Het moest Arnhem Noord worden. Dat stond vast toen de fami-
lie Kuiper vorig jaar besloot te verhuizen van ’s Heerenberg naar 
Arnhem. En het moest een groot huis zijn met ruimte voor minstens 
drie kinderen. Na een zoektocht die leidde langs Angerenstein, De 
Gulden Bodem en de Velperweg kochten Jaap en Eleonore Kuiper 
eind vorig jaar het huis aan de Roëllstraat 14. Daar wonen ze nu 
met hun twee zoontjes Indy (5) en Floris (3). Een derde kind is op 
komst.

“Het enige andere huis waar we serieus mee bezig zijn geweest stond aan 
de Velperweg”, vertelt Eleonore. “Op dat huis hebben we een bod gedaan, 
maar dat werd afgewezen. Achteraf zijn we blij dat we nu hier wonen. Aan 
de Velperweg staan veel kantoren, dit is meer een woonwijk.”
Voordat ze konden verhuizen is er het nodige opgeknapt en verbouwd. Er 
kwamen een nieuwe keuken en een nieuwe badkamer, de hal werd ver-
anderd en het balkenplafond in de woonkamer ging eruit. De vloer in de 
woonkamer werd vervangen en aan de achterkant kwam er een stuk bij. 

Eigen oprit
Het huis is nu grotendeels klaar, inclusief een nieuwe oprit. Jaap: “Wij 
waren het enige huis in de straat zonder eigen oprit, en dat is toch wel 
handig hier met parkeren of het opladen van de elektrische auto. Omdat 
bijna alle andere huizen in de straat al een oprit hebben vond de gemeente 
dat genoeg reden om een vergunning te geven.”
Boven aan het verlanglijstje staat nu nog een nieuwe garage. De schuur in 
de tuin is te klein voor de bakfiets en de andere fietsen.
Eleonore is blij met haar nieuwe plek. Van hieruit is ze binnen een uur 
op haar werk in Bocholt in Duitsland. “Ik ben gynaecoloog en heb tijdens 
mijn studie onderzoek gedaan in Wenen. Ik beheers de Duitse taal en ben 
daarna in een ziekenhuis in Borken gaan werken. Van daaruit ben ik naar 
het ziekenhuis in Bocholt gegaan.”

Kogelstoten 
Ook Jaap is vanuit Arnhem snel bij zijn bedrijf Power Supplements in Elst. 
Samen met twee broers runt hij dit bedrijf in voedingssupplementen. “Mijn 
broer is het bedrijf begonnen. Toen het steeds beter ging lopen, heb ik mijn 
baan opgezegd en ben erin gestapt.” De interesse voor sportvoeding was er 
al. Jaap is een fanatiek kogelstoter en Nederlands kampioen kogelstoten bij 
de Masters 35+. “Mijn vader was atletiektrainer en mijn broers en ik gingen 
vaak met hem mee naar de baan. Daar is het begonnen. Ik pakte af en toe 
een kogel en hoe vaker je het doet, hoe leuker en makkelijker het wordt.” 
Trainen doet hij onder andere in de fitnessruimte op zijn werk. Dit jaar wil 
hij Nederlands record in zijn categorie verbeteren.

Glasvezel
Jaap heeft op een bijzondere manier kennisgemaakt met zijn directe buren. 
Voor de zomer is hij iedereen persoonlijk langs gegaan ze te interesseren 
voor een aansluiting op een aan te leggen glasvezelnet. “Helaas heb ik net 
niet genoeg mensen enthousiast weten te krijgen, maar wie weet komt het 
er nog een keer van. Ik heb in ieder geval wel veel mensen leren kennen.”
Met de komst van de familie Kuiper wordt een traditie voortgezet. In het 
pand aan de Roëllstraat hebben altijd artsen gewoond. Eerst Arie Klapwijk, 
initiatiefnemer van Het Dorp, daarna een neuroloog. “Ik vind het leuk dat 
wij de traditie voortzetten”, zegt Eleonore.

Plek gevonden
De afgelopen tijd heeft het gezin zijn plek in de Burgemeesterswijk gevon-
den. Indy heeft het naar zijn zin op de Montessorischool, binnenkort gaat 
Floris naar dezelfde school. “We zijn nu het derde gezin met kleine kinde-
ren in de straat. De vorige eigenaren van dit huis hebben hier ook tiental-
len jaren gewoond en zijn nu verhuisd naar een appartement in de wijk. 
Kennelijk wil iedereen hier zolang mogelijk blijven wonen.” 

Hanneke Nagel
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“In dit pand hebben altijd artsen 
gewoond. Wij vinden het leuk 
die traditie voort te zetten."

Oproep 
Wie heeft er nog 
boeken over voor 

de grote boekenmarkt 
in De Bakermat?

Tijdens de Jaarlijkse Bazar op woens-
dag 5 november wordt ook dit jaar 
weer een grote boekenmarkt geor-
ganiseerd van 10.00 tot 17.00 uur in 
het wijkcentrum de Bakermat onder 
de Diaconessenkerk. Na het succes 
van vorige jaren zal deze ook nog op 
zaterdag 8 november open zijn van 
10.00 tot 16.00 uur. 
Voor weinig geld kun je jezelf en 
anderen verrassen met een mooi 
boek. Ze zijn voor jong en oud 
gerangschikt naar verschillende the-
ma’s: van ontspannen tot studieus.    

In de loop van het jaar worden nieu-
we boeken in ontvangst genomen en 
geselecteerd op kwaliteit en onder-
werp. Om het aanbod interessant en 
actueel te houden, is een regelmatige 
vernieuwing van de voorraad nodig. 
Doordat wijkbewoners overtol-
lige boeken aanbieden of grote 
opruiming houden, lukt het 
om het aanbod actueel en 
aantrekkelijk te houden. 

Van de opbrengst gaat 50% 
gaat naar algemene goede 
doelen. Dit jaar zijn dat: 
- Cees Kant Stichting t.b.v. 

drinkwaterprojecten in Kenia( zie 
de gelijknamige website)

- Federatie Paardrijden 
Gehandicapten bij Manege ’t 
Biobos

- Bijdrage voor een kapschuur 
voor woongroepen van Siza in de 
Weissenbruchstraat  , 

De andere 50% is bestemd voor 
verbetering van wijkcentrum De 
Bakermat en jeugdwerk.

De werkgroep boekenmarkt nodigt 
u van harte uit de komende weken 
onze voorraad te verrijken met boe-
ken die u wel kwijt wilt én nog ver-
koopwaardig zijn.
U kunt met onderstaande personen 
contact opnemen voor het aanle-
veren of ophalen van uw overtol-
lig geworden schatten. Bij voorbaat 
onze dank.
Jan Siert Wiersema, 026 4420720 
Tjissie Clifford 026 4439160
Nina Niemeijer (koster) 06 40723541
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Het is een tijdelijke oplossing, want er staan nogal wat 
veranderingen op stapel bij de reorganisatie van de 
Landelijke Politie. “Er moeten in Oost-Nederland heel 
veel nieuwe wijkagenten geworven worden. Ik denk 
dat er in de loop van de volgend jaar meer duidelijk 
is, maar tot die tijd ben ik, behalve wijkagent van een 
deel van het centrum en van de Transvaalbuurt, ook 
wijkagent van de Burgemeesterswijk”, aldus Boshuizen. 
In de afgelopen maanden heeft hij kennis kunnen maken 
met onze wijk. “Het is een mooie wijk waar het prettig 
wonen is. De bewonerssamenstelling is gevarieerd en jul-
lie wijk is goed georganiseerd.” Dat laatste is erg prettig 
voor een wijkagent om zijn werk goed te kunnen doen. 
“Het is belangrijk dat de bewoners betrokken zijn en zich 
verantwoordelijk voelen. Ik kan ondersteuning bieden 
waar dat nodig is en blijf altijd de verbinding zoeken.”

Bandenprikker
De wijk is dan wel goed georganiseerd, maar dat betekent 
niet dat er nooit problemen zijn. Nog niet zolang geleden 
hadden we de ‘bandenprikker’, een man die van meerdere 
auto’s in de wijk banden lek stak. De zaak kreeg lande-
lijke aandacht omdat een van de slachtoffers beelden van 
zijn bewakingscamera op internet zette. Ook Boshuizen 
zag deze beelden en herkende, net als enkele buurtgeno-
ten, de dader, een wijkbewoner. “De zaak ligt nu bij het 
Openbaar Ministerie, ik ga ervan uit dat er een passende 
straf voor deze man komt.”

Overlast
Natuurlijk zijn er ook regelmatig klachten over geluids-
overlast van horecagelegenheden. “Daarvoor moet je in 
eerste instantie niet bij de wijkagent zijn, maar bij degene 
die de vergunning verstrekt. Dat is in dit soort gevallen 
de gemeente”, legt Remco Boshuizen uit. “Datzelfde geldt 
ook voor parkeeroverlast. Daarvoor moet je bij de afde-
ling parkeerhandhaving zijn”. 
“Mijn taak is vooral gericht op opsporing en handhaving, 
en het onderhouden van contacten. Ik werk heel veel met 
anderen zowel intern als extern en praat met burgers, 
bedrijven, gemeente en hulpverleningsinstanties. Samen 
werken we aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.”

Opvangpanden
Naast zijn werk als wijkagent draait Boshuizen ook mee 
in weekend- en nachtdiensten. Op zijn dagen als wijk-
agent fiets hij regelmatig door de wijk. “Mensen kunnen 
me altijd aanspreken en dat doen ze ook. Soms voor een 

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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Wijkagent Remco Boshuizen:
“Jullie wijk is goed 
georganiseerd”

praatje, maar ook om problemen aan te kaarten of om 
advies te vragen.” Hij bezoekt ook regelmatig de ver-
schillende opvangpanden die onze wijk rijk is. 
“Ook daar is het goed georganiseerd. Er 
zijn nauwelijks problemen, terwijl het 
toch om een kwetsbare groep men-
sen gaat.”

Inbraken
Specifieke problemen kent 
de Burgemeesterswijk 
niet. In het begin van dit 
jaar was er verkeers-
overlast op de Van 
Lawick van Pabststraat. 
“Dat had vooral te 
maken met de werk-
zaamheden aan de 
Amsterdamseweg. Nu 
die voorbij zijn is het 
er weer een stuk rus-
tiger.”
Als het om woninginbra-
ken gaat scoort onze wijk 
niet buitensporig hoog. 
Volgens Boshuizen komt 
dit omdat de meeste panden 
goed beveiligd zijn.
Auto-inbraken komen, net als 
overal, regelmatig voor. “Laat nooit 
waardevolle spullen zichtbaar in de 
auto liggen is het beste advies om dit te 
voorkomen. We zeggen het al jaren, maar toch 
gebeurt het nog steeds!”

Colporteurs en oplichters
Extra aandachtspunt voor de wijkagent zijn colporteurs 
en oplichters. Mensen die je aan de deur iets proberen 
te verkopen of je dak willen repareren. Of onder valse 
voorwendselen binnen proberen te komen om je kost-
baarheden te stelen. “Mensen zijn vaak te goed van ver-
trouwen. Ga nooit in zee met iemand waar je twijfels bij 
hebt. En kijk ook altijd wie er voor de deur staat. Daar 
zijn tegenwoordig allerlei handige cameraatjes voor, want 
jezelf opsluiten en voor niemand meer opendoen is ook 
weer niet de bedoeling. Dan wordt je wel erg eenzaam.”

Hanneke Nagel 

Heeft u vragen of wilt u iets melden of bespreken? 
Wijkagent Remco Boshuizen is te bereiken via telefoonnummer 0900-8844 of  www.politie.nl/wijkagenten/02/remco-boshuizen

De Burgemeesterwijk heeft weer een eigen wijkagent. We moesten het een tijd 
zonder doen, maar Remco Boshuizen is sinds begin dit jaar het aanspreekpunt 
als het gaat om de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk.



Tot rust komen  in Audrey’s Beauty Salon
Op een gewone doordeweekse donderdagmiddag 
loop ik - met een afspraak - binnen bij Adrie 
Draadjer. Ze runt Audrey’s Beauty Salon op het 
Burgemeestersplein. Ik ben wel toe aan een beau-
tybehandeling, want gisteren heb ik voor mijn werk 
de hele dag plankjes geschuurd. Mijn huid kan wel 
een opkikkertje gebruiken.

De salon is nu bijna vier maanden open en Adrie - Audrey 
als je het op z’n Engels uitspreekt -  verwelkomt me 
hartelijk. Ze gaat me voor in de kleine salon die in Frans-
Italiaanse stijl is ingericht. Erg damesachtig, charmant en 
knus. De grote behandelstoel staat uitnodigend klaar, er 
ligt een bloem op de handdoeken. Mooi.

Voor ik het weet lig ik comfortabel onder een dekentje 
en wordt mijn zuinige make-up vakkundig verwijderd. 
Warme doek, scrub, crème en een rustgevend klassiek 
muziekje op de achtergrond. Ik val bijna in slaap. Lekker! 

Rozenwater op de ogen, stoomapparaat lekker warm 
boven mijn gezicht, het geurt naar salie en rozemarijn. 
Mijn gezicht krijgt een massagebeurt. Erg lekker! We 
raken aan de praat. 

Heeft er niet een jaar geleden een artikel over dit huis 
in het Wijkcontact gestaan? Jullie hadden net het huis 
betrokken. Je vertelde over al de plannen die je had, een 
schoonheidssalon, een klein museum, je beeldende  kera-
miekwerk. Heel veel om in korte tijd te verwezenlijken.
’Ja, er is heel veel gebeurd in dit jaar. Er is hard gewerkt 
in het huis en de tuin, en alles is zo goed als klaar, op 
wat kleine puntjes na. Er moest veel gebeuren, keuken, 
badkamer en een centrale verwarming, er werd nog met 
losse kachels gestookt. 
De opening van de Beauty Salon is een feit. Ik ben nu 
bezig hotelarrangementen met beauty behandelingen aan 
te bieden. Ook geef ik make-up workshops, bijvoorbeeld 
een workshop Audrey Hepburn look-a-like.

Hoe ben je erbij gekomen dit vak te kiezen?
‘Vanuit grimeerlessen ben ik bij het vak van schoonheids-
specialiste en visagiste gekomen. Als schoonheidsspecia-
liste werk ik het liefst zo veel mogelijk met mijn handen 
en zo min mogelijk met allerlei apparatuur. Ik ben ervan 
overtuigd dat een schoonheidsspecialiste goed werk kan 
verrichten met de huid. Ook een goed product dat bij je 
huid past kan veel doen, maar is absoluut niet heilig. Er 
zijn veel factoren die invloed hebben op de huid, bijvoor-
beeld beweging, nachtrust, alcohol en erfelijkheid. Iedere 
persoon en ook iedere huid is anders, dat maakt het vak 
interessant.’ 

En het museum? Is dat er gekomen?
‘Het petit museé Audrey, dat ik wilde inrichten in de 
voorkamer, is er gekomen. We hadden vorige week onze 

eerste bezoeker: een Zweed. Hij wist ontzettend veel te 
vertellen over mevrouw Hepburn. Dat was erg gezellig.’

Kan iedere liefhebber het museum bezoeken? 
‘Ja, iedereen is van harte welkom. Wel graag even van 
tevoren bellen, maar wanneer ik aan het werk ben kan ik 
geen telefoon opnemen. Dan bel ik terug! 
Ik vraag wel entree: twee euro. Daarvan gaat één euro 
naar Unicef, we steunen ze al jaren en Audrey Hepburn 
was ambassadrice van Unicef.’

Je ben ook keramiste, is het ook gelukt een 
werkplaats in je huis te realiseren?’
‘Nee, dat was te moeilijk. Het huis is een rijksmonument 
en bepaalde dingen kunnen dan niet. Je kan niet zomaar 
breken in een kamer. Een bezinkbak aanleggen was te 
ingewikkeld en die is voor mij, om te kunnen werken, vrij 
essentieel. Ik heb mijn draaischijf nu in de kelder staan, 
ik heb nog geen atelier in huis.’

Je hebt veel interesses. Wat doe je nog meer?
‘Ik wil ook nog graag ruimte creëren in het Petit Musée 
voor een kleine galerie. 
Daarin wil ik het werk van anderen tonen in wisselende 
exposities. Maar dat duurt nog wel even voor het zover is.’

Tevreden loop ik relaxed huiswaarts. Wat een plannen! 
Wat een toekomstidealen! Teveel om in dit artikel te 
vermelden. Ik dacht altijd dat ik veel energie en plannen 
had.........maar in haar moet ik mijn meerdere erkennen.

Marijke Bruin
Audrey's Beauty Salon
Burgemeestersplein 2, 6814 DM Arnhem
T 06-20157214 - www.audreysbeautysalon.nl
Adri doet sinds kort ook schoonheidsbehandelingen bij 
mensen thuis.
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Begin september werden mijn vrouw en ik uitgenodigd 
door onze dochter en schoonzoon om een hapje te gaan 
eten bij pizzeria Eataliano. We waren benieuwd. Als fer-
vente Italiëbezoekers weten we hoe een pizza kan sma-
ken. We werden compleet verrast door de vele bezoekers:  
veel jonge mensen met kleine kinderen. Snelle, vriendelij-
ke bediening. De zaak bruiste van gezelligheid. Veel spe-
lende kinderen op en rond het terras. De pizza smaakte 
heerlijk en de wijn was goed. Waarlijk een uitkomst voor 
de buurt. Ik besloot een afspraak te maken met de eige-
naar voor een stukje in onze wijkkrant.

‘Alles uit Italië’
Donderdag 12 uur ’s middags had ik een afspraak met 
eigenaar Remco Vissers. Praktisch tegelijkertijd kwamen 
we aan. ‘Staat u al lang op me te wachten?’ ‘Nee, ik ben 
er net.’ Een vriendelijke jongeman, Remco Vissers, komt 
me tegemoet. Voordat hij de deur opent: ‘Kopje koffie?’ 
‘Is goed, dat praat beter.’ Dat was een goede binnenko-
mer. ‘Gaan we buiten of binnen zitten?’  ‘Het is mooi weer 
dus laten we maar buiten gaan zitten.’ We nemen plaats 
op het terras naast een stapel dozen die gevuld zijn met 
allerlei uit Rimini afkomstige spullen. Mijn blik valt er op. 
‘Alles komt uit Italië’, zegt Remco.
Begonnen als pizzakoerier 
‘Je bent nog piepjong zo te zien, of niet?’ ‘Ik ben 24 jaar.’ 
‘Eigenlijk had ik een Napolitaan verwacht of een Siciliaan, 
maar tot mijn verassing staat er een Arnhemse jongen 
voor me. Hoe ben je er toe gekomen een Italiaans restau-
rant te beginnen?’  ‘Ik ben op mijn zestiende als pizzakoe-
rier begonnen. Na een tijdje ben ik ‘naar binnen’ gegaan 
om allerlei werkzaamheden te verrichten, van afwassen, 
serveren tot pizza’s bakken. Het vak boeide me enorm en 
ik wist meteen dat ik later een pizzeria wilde beginnen. 
Ik heb mijn ogen goed de kost gegeven, gewerkt in ver-
schillende pizzeria’s en door ervaring alles geleerd, zelfs 
marketing.’
‘Het ondernemen zit je in het bloed?’ ‘Dat zou je wel kun-
nen zeggen. Toch is niemand in mijn familie ondernemer.’ 
‘Heb je er geen enkele opleiding voor gevolgd?’ ‘Nee, ik 
heb alles in de praktijk geleerd door goed te luisteren en 
door goed te kijken hoe alles in elkaar zit. Pizza’s bak-
ken heb ik geleerd van mijn medeondernemer Rachid uit 
Turkije. Daar ligt immers de oorsprong van de pizza.’ 

Heel dunne bodem 
‘Is het moeilijk een pizza te bakken?’ ‘Het maken van 
de bodem is lastig. Iedereen kan natuurlijk een bodem 
maken, maar om hem te krijgen zoals ik wil, dat heeft me 
een jaar gekost. Hij moet héél dun zijn. De oorspronke-
lijke pizza heet de Margherita. Die wordt belegd met kaas 
en tomatensaus. Later is men er allerlei andere ingredi-
enten op gaan doen. Meestal ligt er weinig beleg aan de 
randen en veel in het midden. Ik doe het andersom.’ 
‘De pizza is in Italië van oorsprong een voorgerecht wist 
je dat?’ ‘Ja, maar daar zijn ze in Italië grotendeels van 
afgestapt. Toeristen willen veel eten voor weinig geld. De 
pizza is dus eigenlijk meer een pizza Olandese geworden.’ 

11

‘Dat is mij ook 
opgevallen. Er zijn 
pizza’s zo groot 
dat er geen borden 
voor zijn. Daar heb je een half uur werk aan om ze op te 
eten. Ik heb in Bolsena wel eens een pizza gegeten die 
zo groot was dat ik hem niet op kon. De prijs was er ook 
naar. Meestal betaal je niet meer dan zeven euro voor een 
behoorlijke pizza. Daar kostte hij een tientje. Ik kreeg er 
een bot mes bij waarmee ik niet door de pizza heen kon 
komen.  Toen ik een ander mes kreeg dat ook weer bot 
was, vroeg ik om een sega, een zaag.  De serveerster had 
de boodschap begrepen. ‘

Ontmoetingspunt 
‘Wat kosten jouw pizza’s?’ ‘Een flinke pizza kost zeven 
euro en dan is hij rijkelijk belegd.’ ‘Dat is niet duur. En de 
drankjes?’ ‘Een glas bier kost 1,75 euro, een glas wijn 3 
euro. Voor een hele fles wijn betaal je 9 euro en voor een 
fles Lambrusco slechts 6,25 euro. Dus mensen bestellen 
bijna altijd een hele fles.’ 

‘Wat is jouw concept?’ ‘Veel eten voor weinig geld en een 
goede kwaliteit. Mensen die op een dag geen zin hebben 
om te koken moeten met hun gezin hier pizza kunnen 
eten en niet veel geld kwijt zijn. Meestal niet meer dan 40 
euro. Hier komen gezinnen die bevriend zijn met elkaar 
samen pizza eten. De kinderen kunnen op of rond het ter-
ras spelen. Bovendien krijgen ze nog een ijsje gratis. De 
zaak is een ontmoetingspunt voor de buurt. Er ontstaat 
een band tussen de buurtbewoners.’  ‘Dat is zo te zien 
goed gelukt. Het bruist hier.’ ‘Ik mag niet klagen. In het 
begin was het wat moeilijk. De verbouwing duurde ander-
half jaar, maar vanaf de opening in het voorjaar nam de 
klandizie toe. Ik heb bewust een huiskamersfeer willen 
creëren en dat is gelukt.’ 

Goede toon
Op de vraag wat zijn kwaliteiten als baas zijn kijkt hij me 
een beetje aan alsof hij zeggen wil: Dat moet een ander 
maar beoordelen. Maar het antwoord komt. ‘Je moet je 
personeel goed aansturen en op een positieve manier 
zeggen hoe je het hebben wilt. Je hebt er niets aan als je 
personeel met een chagrijnig gezicht rondloopt. Dat ver-
koopt niet. Ik probeer een klant goed in te schatten. Als 
hij komt om een praatje te maken dan doe ik dat en als 
hij dat niet wil dan merk ik dat ook. De meeste klanten 
komen uit de Hoogkamp en aangrenzende buurten als de 
Burgemeesterswijk, maar daarnaast ook van campings in 
de buurt. ‘
Eataliano heeft me op een plezierige manier verrast en 
één ding weet ik zeker: mijn vrouw heeft vanaf ons eer-
ste bezoek aan deze pizzeria vaker dan voorheen geen 
zin om te koken. Ze brengt in plaats daarvan liever een 
bezoekje aan pizzeria Eataliano. Die heeft wat mij betreft 
de goede toon aangeslagen voor de Hoogkamp en de 
Burgemeesterswijk.

Jaap van den Berg

Een goeie pizzeria missen we in onze wijk. Onze buren hebben er wel 
een. Dit voorjaar opende Remco Vissers daar Eataliano op de hoek van 
de Bakenbergseweg/Jozef Israëlslaan. In het pand zat eerder ook al 
een pizzeria, maar die liep matig. Hoe zou het met de nieuwe gaan?

10

Remco Vissers van Eataliano:
"Mijn droom was altijd 

een eigen pizzeria”
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Meer interactie en een maandelijke 
nieuwsbrief op BWArnhem.nl

Voor al het nieuws uit de wijk kunt u als vanouds terecht 
op de site, en natuurlijk kunt u ook uw eigen nieuws onder 
de aandacht brengen. En zit u om iets verlegen of heeft 
u iets aan te bieden: het prikbord is nog steeds beschik-
baar voor iedereen! Omdat Twitter, Facebook, Google+ 
en Youtube prominent aanwezig zijn op de homepage, is 
het simpel om artikelen te delen. En als u twittert met 
#BWArnhem, verschijnt uw tweet op de site. Ook is het 
laatste nummer van Wijkcontact direct te bekijken vanuit 
de homepage.
Omdat we benieuwd zijn naar uw mening over dingen 
die in de wijk spelen, plaatsen we regelmatig polls. Als u 
stemt, krijgt u meteen te zien hoe de verhoudingen liggen. 
Tot slot wijzen we u graag op de mogelijkheid om u aan 
te melden voor de maandelijkse nieuwsbrief.

Testfase
De komende tijd kunnen er kleine aanpassingen gedaan 
worden om oneffenheden glad te strijken, maar de eerste 
testfase is voorbij en alles draait heel goed. 

Kijkt u zelf eens op de site en controleer het gedeelte dat 
voor u belangrijk is. Bent u ondernemer en klopt de link 
nog naar uw bedrijf? Maakt u deel uit van een commissie 
en klopt het contactadres nog?  Zo blijven we up-to-date.  

Start
Het is leuk om te merken dat de bezoekersaantallen 
omhoog gaan nu de nieuwe site online is. Deze maand al 
3875 sessies en 2696 gebruikers. Een  goede start!

Wie wil meewerken aan de nieuwe site? 
Vind u het leuk om redacteur, fotograaf of columnist te 
worden voor de site? Met één stukje, foto of artikel per 
maand komen we al een heel eind, maar vaker mag 
natuurlijk ook! 
Hoe meer wijkbewoners meewerken, hoe meer plezier we 
hebben van BWArnhem.nl

Marijke Bruin
beheerder  van BWArnhem.nl en de bouwer van de nieuwe site

Een nieuwe website voor de Burgemeesterswijk

Sinds 1 september heeft onze wijk een nieuwe website, die geschikt is om te bekijken op uw computer, uw 
mobiele telefoon of tablet. De site is gemaakt in een groter lettertype, dat voor jong en oud makkelijk te lezen is. 



‘Ik vertel echt 
niet alles’
Het waren weer 
opmerkelijke 
gesprekjes tussen 
Maarten van IJzer en 
zijn hond Spanie. 
Over alledaagse dingen, die – zo blijkt – 
minder alledaags zijn dan we denken. 
Enfin, oordeelt u daar zelf maar over.

Wat blaf je nou al die tijd Spanie? ‘Dat kan ik niet 
zeggen. Honden onderling hebben ook zo hun 
dingen.’ Zoals? ‘Dat kan ik dus niet zeggen.’ Dat 
kán je wel, maar je wil het gewoon niet. ‘Waarom 
zou ik?’ Voor de goede verstandhouding of zoiets. 
‘Dat bedoel ik dus. Of zoiets betekent eigen-
lijk dat je het ook niet weet. ’Wat weet ik niet? 
‘Waarom je het wil weten.’ Span doe niet zo flauw. 
 
‘Al die reuen die op me af komen; ik word er niet 
goed van.’ Je kunt ze toch gewoon “dag” zeggen 
of even “hoi”? ‘Echt niet.’ Waarom niet? ‘Dan 
hangen ze meteen met hun neus in mijn schaam-
gordijn.’ Je wat? ‘Mijn schaamgordijn. Dat zit er 
toch niet voor niks. Voor je het weet schuiven ze 
het opzij.’ Wat vind je daar dan erg aan? ‘Ik wil 
romantiek, een leuk gesprekje en dan zien we wel 
weer.’ Wat houd je tegen? ‘De instelling van de 
reu. Die wil meteen tot het gaatje.’
 
Span luister eens. Ik schaam me er eigenlijk voor 
dat je aan alle takjes, lantarenpalen en muurtjes 
ruikt, waar reutjes tegen hebben geplast. ‘Wat 
denk je hoe ik het vind, dat je mijn ontlasting 
opraapt en in een zakje doet?’ 
 
Hoe vaak moet ik je nog zeggen dat “apport” 
betekent dat je de tak die ik gooi weer terug-
brengt? ‘Ik pieker er niet over.’ Waar slaat dit op? 
Ik moet elke keer maar weer een nieuwe tak zien 
te vinden. ‘Daarom breng ik die ook niet terug. Ik 
wil steeds een verse!’ 
 
‘Huisje, boompje, beestje. Ben ik dan het beest-
je?’ Ja hoor. ‘Maar ik ben ook een hond, een coc-
ker spaniel, een dier en Spanie. Waarom maak je 
er dan niet “Huisje, boompje, Spanie” van?’ Dat 
kan niet. De uitdrukking is nou eenmaal: “Huisje, 
boompje, beestje” al heel lang. Toen was jij nog 

niet eens een zaadje. ‘Was ik een zaadje? 
Dat vertel je me nu pas!’ Waarom heb je 
me nooit gezegd dat ik een zaadje was?’ 
Je kijkt me aan alsof ik me daar schuldig 
over moet voelen. ‘Je hebt beloofd alles 

tegen me te zeggen, niks achter te hou-
den en eerlijk te zijn.’ Span, je was een 
zaadje vóór je was geboren. ‘Ben ik dan 
ooit in de grond gepland?’ 

Maarten van IJzer
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Het vergunningenstelsel voor parkeren dat sinds 2012 
geldt in het middendeel van de Burgemeesterswijk 
wordt per 1 november uitgebreid met drie straten.

In november 2012 veranderde na jarenlange discus-
sies en uitgebreide consultaties de parkeersituatie in de 
Burgemeesterswijk. In het zuidelijke deel werd betaald 
parkeren ingevoerd en in het middendeel werd een ver-
gunningenstelsel van kracht. In de rest van de wijk golden 
geen beperkende maatregelen.
Een jaar na de invoering is het nieuwe parkeerregime 
uitgebreid geëvalueerd, onder andere door een huis-aan-
huis-enquête en een open avond. Daaruit bleek dat de 
meerderheid van de wijkbewoners tevreden waren over 
de hoofdlijnen van het nieuwe parkeerregime, maar dat er 
wel twee belangrijke knelpunten waren. Het eerste knel-
punt is de eindtijd van het parkeerregime van 23.00 uur. 
Dat vonden veel mensen te laat; ze willen het vervroegen 
tot 21.00 uur. Het tweede knelpunt was de parkeerover-
last in de overloopstraten waar net geen  parkeerregime 
geldt. Nogal wat mensen die vroeger in het middendeel 
van de wijk parkeerden wijken nu uit naar de overloop-
straten omdat ze daar gratis kunnen parkeren.

Uit de enquête en de open avond kwam echter geen 
eenduidige voorkeur naar voren van de bewoners in de 
overloopstraten. In de Van Nispenstraat, Roëllstraat en 
Jollesstraat wilde de meerderheid een vergunningenstel-
sel, in de Van Eckstraat, de Van Lawick van Pabststraat 
vanaf AH en de Cordesstraat niet. Onduidelijk was wat de 
bewoners van de laatste straten in het bovenste deel van 

onze wijk zouden vinden indien er in de eerstgenoemde 
straten een vergunningenstelsel zou worden ingevoerd. 
De parkeeroverlast schuift dan immers op.

Daarom is de bewoners van deze straten in april 2014 
opnieuw naar hun mening gevraagd. Op basis van de uit-
slag van deze enquête en na overleg met de Commissie 
Leefomgeving heeft het College van B&W op 2 september 
het volgende besluit genomen:
• Er wordt een vergunningenstelsel ingevoerd in de 

Van Nispenstraat (deel tussen Burg. Weertsstraat en 
Jollesstraat), Roëllstraat en Jollesstraat.

• In de Van Eckstraat, het bovenste deel van de Van 
Lawick van Pabststraat (deel tussen AH en Izaäk 
Evertslaan), het bovenste deel van de Van Nispenstraat 
(deel tussen Jollesstraat en Izaäk Evertslaan) en 
de Cordesstraat wordt geen vergunningenstelsel 
ingevoerd.

De uitbreiding van het vergunningenstelsel gaat in per 
1 november 2014. De bewoners van bovengenoemde 
straten zijn daarover al geïnformeerd door de gemeente. 
De eindtijd van 23.00 uur voor betaald en vergunning-
houdersparkeren wordt niet vervroegd. De reden daarvan 
is dat de gemeente in het centrum betaald parkeren wil 
invoeren tot 23.00 uur. Als de eindtijd in de onderste deel 
van de wijk vervroegd zou worden tot 21.00 uur zou men 
daar opnieuw te maken krijgen met parkeeroverlast van 
mensen die in de avonduren uitwijken van het centrum 
naar de Burgemeesterswijk. 

Henk Donkers

Uitbreiding nieuwe parkeerregime 
per 1 november 2014

Roëllstraat en Jollesstraat: Nu veel parkeerders van buiten 
de straat omdat je hier nog gratis kunt parkeren. Straks 
weer een lege straat? De meeste huizen hebben immers 
een eigen parkeerplaats. Waar zetten de mensen die hun 
auto nu hier parkeren straks hun auto neer? Gaan ze ver-
derop een gratis parkeerplaats zoeken of kopen ze een  
parkeervergunning?

Van Eckstraat: Nu vol, straks vol. Parkeerregime verandert niet. Van Nispensstraat: Nu vol; na 1 november minder druk 
omdat alleen vergunninghouders er nog mogen parkeren.
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De boomspiegeltuintjes
In het vorige Wijkcontact stond een artikel over guerrilla 
gardening en tuintjes in boomspiegels. Op de website stond 
een peiling over wat wijkbewoners ervan vonden. Er werden 
36 stemmen uitgebracht. Dat de boomspiegels er verzorgd 
uit moeten zien, vindt iedereen. 17% geeft de voorkeur aan 
inzaaien met gras door de Gemeentelijke Plantsoenendienst. 
Bijna niemand vindt dat wijkbewoners verboden of ontmoe-
digd moeten worden te tuinieren in boomspiegels. Verreweg 
de meeste wijkbewoners staan er positief tegenover: 47% 
vindt dat gestimuleerd moet worden dat wijkbewoners de 
verzorging van een boomspiegel voor hun rekening nemen 
(echte voorstanders van een participatiemaatschappij), 25% 
vindt dat het gedoogd moet worden als bewoners ertoe over-
gaan zonder dat er echt eisen aan gesteld worden. 8% vindt 
het ook prima, maar wil wel onderhoudseisen stellen.

Eén wijkbewoner – een zekere John, achternaam onbekend –
kwam met de volgende reactie: “Het lijkt alsof de bericht-
geving in het wijkblad en op de site er van uitgaat dat het 
beplanten van de boomspiegels uitsluitend een guerrilla-

actie is, maar naast de guerrilla-metho-
de bestaat ook de formele weg: 

de gemeente Arnhem biedt de 
mogelijkheid om een boomspie-
gel te ‘adopteren’. De adop-
tant komt overeen dat deze 
in plaats van de gemeente 
de boomspiegel onderhoudt. 
De gemeente legt er dan 
een groene tegel naast zodat 

de tuinmannen en -vrouwen 
weten dat ze de betreffende 

locatie kunnen overslaan.”
De manier waarop we volgens John 
met de tuintjes in de boomspiegels 

moeten omgaan, vind ik een hele 
waardevolle suggestie. Volgens 

mij past die onder alternatief 
1 (stimuleren) of alternatief 
2 (toestaan), afhankelijk van 
hoe actief de gemeente zich 
opstelt. Een groene tegel 
geeft inderdaad mooi weer 

dat (a) er een wijkbewoner is 
die zich verantwoordelijk voelt 

voor de betreffende boomspiegel 
en (b) dat de gemeentelijke plant-

soenendienst de betreffende boomspie-
gel met rust moet laten.

Ik ben in onze wijk op zoek gegaan naar boomspiegels met 
zo’n groen tegeltje, maar heb er (nog) geen gevonden. Wie 
er eentje weet, kan een foto opsturen naar henkdonkers@
gmail.com

Henk Donkers
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Onze wijk op oude kaarten4

ca. 1900   

Eerdere afleveringen in deze serie lieten Arnhem en de 
Burgemeesterswijk zien rond 1560, 1740 en 1874. Deze keer een blik 
op de kaart rond 1900 en het begin van de Burgemeesterswijk.

Voor de vorige eeuwwisseling (1900) werden de gronden waarop nu de 
Burgemeesterwijk ligt, al wel gebruikt door boeren en er heeft zelfs een 
gehucht gelegen tussen de huidige Zijpendaalseweg en de Jansbeek. Dit ‘voor-
stadje’ Emmaus verdween rond 1700 toen Arnhem zijn vestingwerken onder 
leiding van Menno van Coehoorn naar buiten toe uitbreidde. De contouren van 
de Burgemeesterswijk waren – in de vorm van de punt van ‘het damesschoen-
tje’ tussen Zijpendaalseweg en Amsterdamseweg - al wel enkele eeuwen zicht-
baar op kaarten, maar van een wijk was nog geen sprake. 
Op het einde van de eind 19e eeuw verschijnt het stratenplan van de 
Burgemeesterswijk zelf op kaarten. Op een (ongekleurde) gemeente-
kaart van 1889 staan de Burgemeester Weertsstraat, Van Pallandtstraat, 
Burgemeestersplein en Pels Rijckenstraat ingetekend als verbindingen tussen 
Zijpendaalseweg en Amsterdamseweg. Ze zijn onderling verbonden door de 
Van Lawick van Pabststraat. Op de tweede (gekleurde) kaart die de situatie 
rond 1900 weergeeft, zijn deze straten geel gekleurd. Als ondergrond is het 
huidige stratenpatroon gebruikt.

Ettypark
Hier ligt het begin van de Burgemeesterswijk dat destijds ‘Ettypark’ heette. 
De van origine Engelse ‘projectontwikkelaar avant la lettre’  Thomas Etty, 
afkomstig uit een familie die in Nederlands-Indië suikerplantages bezat, 
had van de eigenaar van het landgoed Sonsbeek, baron Van Heeckeren tot 
Enghuizen,  in 1885 15 hectare grond gekocht. In 1899 kocht de gemeente 
de resterende 67 hectare om er een stadspark van te maken. Etty mocht op 
zijn areaal van de gemeente villa’s en herenhuizen  bouwen. Dat paste in het 
beleid van de gemeente Arnhem om zich te ontwikkelen tot een aantrekkelijke 
woonstad voor welgestelden, vooral voor mensen die fortuin gemaakt hadden 
in Nederlands-Indië. Arnhem dacht aantrekkelijk te zijn vanwege zijn ligging 
op de grens van de Veluwe en het rivierengebied. Door de aanleg van de 
Rijnspoorweg in 1845 (die in 1856 werd doorgetrokken naar Duitsland) was 
de stad goed bereikbaar vanuit Amsterdam en Den Haag. Arnhem wilde het 
‘Haagje van het oosten’ worden. 

Ruimere opzet
Zoals mooi te zien is op de kaarten zijn er aan de bouw van de Burgemeesterwijk 
andere  stadsuitbreidingen vooraf gegaan na de sloop van de vestingwer-
ken (waarvoor Arnhem al in 1808 toestemming kreeg van koning Lodewijk 
Napoleon). Ten westen van de stad waren er uitbreidingen in Lombok en 
Heijenoord (t/m de Brouwerijweg),  ten oosten het Spijkerkwartier en ten 
noorden van de spoorlijn naar Duitsland en Zutphen de wijken Sint Marten en 
Klarendal.  Deze wijken waren ontwikkeld door ondernemers, vooral aanne-
mers,  die stukken grond kochten en daarop zoveel mogelijk huizen bouwden.  
Dat leidde tot te nauwe straten en te hoge bebouwingsdichtheden in de ogen 
van de toenmalige stadsbestuurders.
Dat strookte niet met de ambities van Arnhem als ‘woonoord voor welgestel-
den’. Daarom werden er aan de Burgemeesterswijk strengere eisen gesteld.  
De wijk moest ruimer van opzet worden. Dat deed men o.a. door te bepalen 
dat de voorkanten van de huizen (rooilijn) langs de Amsterdamseweg 7 meter 
van de  scheiding met de straat moesten liggen. Bij de Zijpendaalseweg was 
dat 5 meter en bij de andere straten 4 meter.  De huizen moesten dus flinke 
voortuinen krijgen. Ook moesten er smeedijzeren hekwerken geplaatst worden 
tussen straat en perceel. Daaraan dankt onze wijk zijn vele fraaie hekwerken. 
Dat de huizen langs de Amsterdamseweg geen voortuinen van 7 meter diepte 
meer hebben, komt doordat de weg later verbreed is ten koste van voortuinen.

Herenhuizen in aaneengesloten bebouwing
Op de kaart van 1889 staan de eerste huizen ingetekend langs de Pels 
Rijckenstraat en het Burgemeestersplein. De bouw kwam maar langzaam op De beginjaren van de Burgemeesterswijk

Arnhem 1889. De stad 
breidt vooral uit in oos-
telijke en noord-oostelijke 
richting (Spijkerkwartier, 
Sint-Marten, Klarendal) 

Burgemeesterswijk 1889. 
Er staan alleen huizen aan 
Burgemeestersplein, Pels 
Rijckenstraat, Zijpendaalseweg 
en Amsterdamseweg. Burg. 
Weertsstraat, Van Pallandtstraat 
en Van Lawick van Pabststraat 
liggen er al wel, maar wachten 
nog op bebouwing. Tezamen 
vormden zij het Ettypark. 
Bouriciusstraat en Sweerts de 
Landasstraat waren in 1889 nog 
niet gepland en zijn op deze 
kaart later met potlood toege-
voegd.



‘Arnhem in vogelvlucht’ begin 20e eeuw (uitsnede), waarschijnlijk gemaakt in opdracht van makelaar Van Elten. 
De betrouwbaarheid is twijfelachtig. Aan het Burgemeestersplein staan bijvoorbeeld erg veel huizen in aaneengesloten 
bebouwing. In werkelijkheid zijn het er minder en staan er nogal wat vrijstaande woningen. 

Ingekleurde foto van de 
Sonsbeekweide met het zuidelijke 
puntje van de Burgemeesterswijk. 
Rechts het Burgemeestersplein, 
maar nog zonder huizen. 
De bomen daarachter horen bij  
het Tamboersbosje. De schoor-
steen in het midden hoort bij 
de Poetsdoekenfabriek aan de 
Amsterdamseweg op het voor-
malige landgoed Mariënberg. De 
kerktoren links was die van de 
Kleine Eusebiuskerk, die in 1990 
gesloopt is. 

Arnhem 1900. De gele straten 
bestonden in 1900, de witte stra-
ten zijn van latere datum.

gang. Er kwam pas vaart in na de aanleg van riolering in 1905 en de aankoop 
van het landgoed Sonsbeek door de gemeente in 1899 en de omvorming 
ervan tot stadspark. Dat vergrootte de aantrekkelijkheid van de wijk, want 
die kwam aan een fraai park te liggen dat gevrijwaard zou blijven van bebou-
wing. De vraag naar vrijstaande villa’s viel blijkbaar tegen, want er verrezen 
voornamelijk herenhuizen in aangesloten bebouwing. De meeste werden ook 
niet ontworpen door echte architecten, maar door aannemers zelf, die vaak 
meerdere, min of meer identieke huizen lieten bouwen, soms gespiegeld in 
blokken van twee.
Begin 20e eeuw liet het ‘Kantoor voor Vaste Goederen’ A.L. van Elten, make-
laar aan het Willemsplein,  een vogelvluchtkaart van Arnhem maken, moge-
lijk om de aantrekkelijkheid van Arnhem als woonstad onder de aandacht te 
brengen. In de groene omgeving van de Burgemeesterswijk staan meer huizen 
dan op de kaart van 1889, maar er is nog volop ruimte voor nieuwe. Aan de 
precisie van de vogelvluchtkaart moet overigens niet al te veel waarde gehecht 
worden. Er staan meer huizen op dan er in werkelijkheid staan en soms zijn 
ze in aaneengesloten bebouwing getekend, terwijl er bijvoorbeeld aan het 
Burgemeestersplein nogal wat vrijstaande huizen staan.

Curiositeit
Het gebied ten zuiden van het voormalige Ettypark is op de vogelvluchtkaart 
al ingetekend. Op de gemeentekaart van 1889 zijn de Bouriciusstraat  en de 
Sweerts de Landasstraat later met potlood ingetekend. Zij moesten toen nog 
worden aangelegd. Dat deze straten van latere datum zijn verklaart de curiosi-
teit dat de Sweers de Landasstraat na het passeren van het Burgemeestersplein 
ineens van naam verandert terwijl je het idee hebt dat de straat gewoon 
doorloopt. Ook het huidige vreemde verloop van de Bouriciusstraat als ver-
binding tussen Zijpendaalseweg en Amsterdamseweg is daaruit te verklaren. 
Het noordelijke deel van de Burgemeesterswijk met het bovenste deel van de 
Van Lawick van Pabststraat, G.A. van Nispenstraat, Roëllstraat, Van Eckstraat, 
Jollesstraat, Cordesstraat en Izaak Evertslaan ontbreken ook nog.

Henk Donkers

Met dank aan Kees Crone en Jan Vredenburg, de auteurs van het onvolprezen 
boekje ‘De Burgemeesterswijk. Wonen op stand bij Park Sonsbeek in Arnhem’, 
Arnhemse monumentenreeks 19, Uitgeverij Matrijs, Utrecht.

18 19

Afbeelding van de Jansbeek begin 20e eeuw. Op de achtergrond de eerste huizen van de Burgemeesterswijk. 
Links aan de beek overdekte wasplaatsen waar Arnhemmers de was konden doen. In de weide links konden ze 
die bleken of te drogen hangen. Rechts de Witte Watermolen.
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VUILBAK
En ik had me nog zó voorgenomen om op deze plek nooit meer over 
vuiligheid op straat te schrijven. Maar nu de gemeente Arnhem er zo’n 
puinhoop van maakt, móet ik wel. U weet vast en zeker waarover dit 
gaat. Ook in onze wijk zijn de ondergrondse vuilcontainers sinds juli 
van dit jaar voorzien van een slot, dat alleen door geautoriseerden, dat 
wil zeggen bewoners met een speciaal pasje, kan worden geopend. Het 
effect laat zich raden. Niet alleen afvaltoeristen dumpen hun vuilnis nu 
naast de containers, ook wijkbewoners die het pasje kwijt zijn of niet bij 
zich hebben, storten op die wijze hun huisvuil. Vele pagina’s in kranten, 
op weblogs, enzovoort, zijn er inmiddels over vol geschreven, vaak 
verluchtigd met plaatjes hoe de straat oogt. Ja, 
het heeft de aandacht van de boven-ons-
gestelden; de aanvankelijke dreiging 
met handhaving wordt praktijk. 

Althans, dat meldt de 
verantwoordelijk Wethouder 
Openbare Ruimte Ine van 
Burgsteden in de Arnhemse 
Koerier van 3 september 
jl. Onder de kop Afval? 
Laten we er wat van 
maken constateert zij 
vrolijk dat ‘de introductie 
van de nieuwe afvalpas 
niet onopgemerkt is 
gebleven’. Noem het een 
understatement. Zij trekt 
weliswaar het boetekleed 
aan en geeft toe dat het hier 
en daar bij de containers een 
rommeltje is. ‘Maar we zijn nu twee 
maanden verder en het is tijd om de 
gewenningsperiode achter ons te laten. (…) 
Daar waar nog steeds overlast is, gaan we strenger 
optreden’. Oef, dat is schrikken. Bijzondere opsporingsambtenaren gaan 
handhaven, wat betekent dat zij vuilniszakken openen om te zien welke 
onverlaat zijn zooi op deze manier weggooide. Nu maar hopen dat de 
snoodaard in kwestie zijn adreslabel in de zak over het hoofd zag!

Het bijkomende effect moet ook genoemd worden. Waren er voorheen 
goedwillende buurtbewoners die zwerfvuil opraapten en in de container 
gooiden, dat is praktisch verleden tijd. Slechts weinigen beschikken 
over een afvalpasje-met-chip en als ze hem al hebben, dragen ze hem 
waarschijnlijk niet bij zich. Resultaat is een verloederende straat want 
de - goeddeels wegbezuinigde - openbare prullenbakken puilen dikwijls 
uit. Het laten legen van die bakken kost namelijk geld en de lokale 
overheid claimt daarover onvoldoende te beschikken. Beste gemeente 
Arnhem, bewoners van deze buurt maar ook in andere wijken betalen 
jaarlijks vele euro’s gemeentelijke belasting waarvoor zij tevens een 
schone stad verlangen. Is dat te veel gevraagd? Ik dacht van niet. 
Anders gesteld, doe er wat aan!

Kees Crone
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Op zaterdag 31 januari 2015 vindt de 1e KwartierKwis plaats. 
Straatteams kunnen zich vanaf nu inschrijven op Kwartierkwis@gmail.
com. Je mag zelf een groep van 4-6 man/vrouw samenstellen waar-
mee je de quiz speelt. Per team wordt één persoon als teamcaptain 
aangewezen, die natuurlijk  woonachtig is in onze wijk. Inmiddels 
hebben Zijpendaalseweg (2x), Sweers de Landasstraat, Burgemeester 
Weertsstraat  en Burgemeestersplein zich ingeschreven en maken zich 
fysiek en mentaal op voor de benoeming van de slimste straat van de 
Burgemeesterskwartier 2015. Er is nog plaats voor 6 straatteams. Dus 
schrijf je nu in!
In de vorige editie van het Wijkcontact heb je kennis kunnen maken 
met dit nieuwe initiatief binnen onze wijk: De KwartierKwis. Het is een 
straatquiz waarin de straten in onze wijk strijden voor de titel ‘Slimste 
straat van het Burgemeesterskwartier’. De KwartierKwis bestaat uit vra-
gen die betrekking hebben op de stad, wijk , muziek, actualiteit, politiek, 
sport, taal enzovoorts. Kortom: een hele variatie aan leuke, verrassende 
onderwerpen. 

Hoe werkt het?
Op zaterdagavond 31 januari a.s. verwelkomen we jullie om 20.00 in 
buurtcafé La Cannette. De quiz start om 20.30. De avond bestaat uit 7 
speelronden van elk 7 vragen. Na elke ronde worden de antwoorden door 
een concurrerend straatteam nagekeken en worden alle goede antwoor-
den 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. Dus vergeet niet 
een fraai petje mee te nemen!
Hoe kom je aan de antwoorden?
Antwoorden op de quizvragen bedenkt het team natuurlijk 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. 

Nu inschrijven!
Schrijf je nu in en wij garanderen je een gezellige en leerzame avond. 
Kosten deelname zijn € 15,- per team en wordt op de avond voldaan. 
Inschrijven kan per e-mail via kwartierkwis@gmail.com  Graag je naam, 
e-mailadres en straat noteren. Inschrijving geschiedt op basis van bin-
nenkomst.  Deelname wordt per e-mail aan je bevestigd. We houden je 
op de hoogte via de december editie van het Wijkcontact en de website.  

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

KwartierKwis 
Wie verovert de titel 

‘slimste straat van het 

Burgemeesterskwartier’? 

Nieuws uit 
het bestuur
Nieuwe leden:  De actie ‘nieuwe leden’ 
heeft tot op heden ruim 140 nieu-
we leden opgeleverd. Bestuursleden 
bezoeken alle bewoners van onze wijk 
aan huis om te vragen of zij lid van 
onze vereniging willen worden. Deze 
actie loopt tot en met december van 
dit jaar.
Nieuwe website: Medio augustus wer-
den wij geconfronteerd met het bericht 
dat de huidige host ‘Arnhem Direct’ per 
1 september zou worden opgeheven. 
Wij moesten snel handelen om een 
nieuwe website te bouwen omdat per 1 
september alle informatie verloren zou 
gaan. Onze webmaster, Marijke Bruin, 
heeft meteen aangeboden om een nieu-
we site te bouwen en dankzij de nodige 
inspanningen is het haar gelukt een 
nieuwe site ‘in de lucht’ te krijgen. Het 
resultaat is prima!
Kunst en Cultuur: Wij zijn in overleg 
met wijk de Hoogkamp (Penseelstreek) 
om in 2015 een kunst –en atelierroute 
te organiseren. Enige jaren geleden 
was dit ook een groot succes. Wij zijn 
benieuwd of het opnieuw gaat lukken. 
De organisatie van de kunst- en atelier-
route is behoorlijk arbeidsintensief.
Statuten: De huidige statuten van 
onze vereniging zijn sterk verouderd.  
Notaris Y.O. Donders is gevraagd om 
nieuwe statuten voor ons te maken. 
Inmiddels hebben wij een concept 
exemplaar ontvangen en dit zal in de 
volgende bestuursvergadering worden 
besproken. In 2015 worden de nieuwe 
statuten ter goedkeuring aan de leden-
vergadering voorgelegd.
Overleg met de wethouder: Medio 
oktober heeft een deel van het 
bestuur van onze vereniging samen 
met het bestuur van de Penseelstreek 
een gesprek met wethouder Martijn 
Leisink en een paar ambtenaren van 
de gemeente Arnhem. Gesproken zal 
worden over de ontwikkelingen in 
de twee wijken en de samenwerking 
met de gemeente. In ons 
Wijkcontact en op onze 
website wordt u hier-
over op de hoogte 
gehouden. 

Barend 
Freriks
voorzitter Fo
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Het Nationaal 
Ouderenfonds brengt 
gezelligheid!
Lijkt het u leuk om elke week gezellig 
samen met iemand te praten onder 
het genot van een kopje koffie? Het 
Nationaal Ouderenfonds regelt spe-
ciaal voor u een betrokken bezoek-
vrijwilliger die graag wekelijks bij u 
langskomt. U kunt ook gezellig een 
wandeling maken of samen bood-
schappen doen.
Meld u nu aan, dan komt de vrijwil-
ligerscoördinator bij u uit de buurt op 
bezoek om kennis te maken. Tijdens 
dit bezoek wordt er met u besproken 
wat voor soort vrijwilliger u graag bij 
u thuis zou willen ontvangen.
Aan de deelname zijn geen kosten 
verbonden.
U kunt zich opgeven door te bellen of 
mailen naar: Caroline Linssen coördi-
nator Arnhem Noord 0617009719 of 
nofarnhem1@gmail.com

Gezocht: oud ijzeren hek
Een deel van het hek rond onze 
voortuin aan Amsterdamseweg 188 
ontbreekt. We willen ons hek graag in 
oude glorie herstellen. Wie heeft voor 
ons ca 5.70 m hek ter overname. 
Met tips hoe wij aan zo’n hek kunnen 
komen, zijn we ook blij. De hoogste 
spijlen zijn 1.17 m hoog, de andere 
spijlen zijn 1 m. Reacties graag per 
mail aan evanmeijel@gmail.com

Els van Meijel
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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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Deze karakteristieke panden aan het Burgemeestersplein zijn geen wonderen van 
bouwkunst. Ze dateren uit het begin van de 20ste eeuw en vormen een goed 
bewaard, vroeg voorbeeld van een villapark op een vernieuwend stedenbouwkundig 
ontwerp. In dit Ettypark hebben de oudere huizen zgn. speklagen, zijnde horizon-
tale banden van natuursteen of pleister.

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

Burgemeestersplein 18-19-20
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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

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!

Met veel genoegen lees ik wijkbladen en publicaties over 
het verleden van gebouwen, hun herbestemming en hui-
dige functies. Zo werd mijn aandacht getrokken door het 
artikel ‘Het Artilleriepark. Van militaire opslagplaats tot 
luxe woonwijk’ in Wijkcontact van juli 2014. 
Ik ben blij met de aandacht voor het Artilleriepark en de 
Gele Rijders. Als oud Korpscommandant van het Korps 
Rijdende Artillerie en oud-commandant van de Gele 
Rijders moet ik u echter wijzen op enkele onvolkomen-
heden:
• De Gele Rijders zijn niet vanaf 1793, maar vanaf 1861 

in Arnhem gestationeerd geweest. In 1999 zijn ze 
verhuisd naar de Lkol. Tonnet kazerne in ’t Harde

• De Rijders zijn nooit een onderdeel geweest van de 
infanterie (ik ril bij deze gedachte), maar van de 
(Rijdende) Artillerie.

• Wat betreft de affiniteit van de Rijders met Arnhem 
had u beter kunnen kiezen voor een van de schilderijen 
van de Rijders op de Kempenbergerheide. Ze zijn 
minder bekend, maar het zijn prachtstukken.

Voor meer informatie over de Gele Rijders verwijs ik u 
graag naar de website van het Korps Rijdende Artillerie: 
www.korpsrijdendeartillerie.nl  en naar ons museum in ’t 
Harde (Legerplaats bij Oldebroek, gebouw 79, Eperweg 
149) 

Hans Schumacher
Kolonel b.d. en oud-commandant van het Korps 

Rijdende Artillerie.

Nogmaals: Het Artilleriepark
We hebben de heer Schumacher gevraagd om een afbeel-
ding van de Gele rijders op de Kempenbergerheide, 
maar die kon hij niet leveren en wij konden er ook geen 
vinden. Wel eentje van de Gele rijders op de heide 
bij Schaarsbergen, geschilderd door Jan Hoynck van 
Papendrecht (1858-1933). Hij was een tijdgenoot van 
Breitner (wiens schilderij van de Gele rijders in de dui-
nen het vorige artikel sierde), maar hij schilderde minder 
impressionistisch en met meer oog voor details dan Breitner 
omdat Hoycnk van Papendrecht van huis uit illustrator was. 
Hij noemde Breitner ooit “een geweldige knoeier”. Met 
het adjectief ‘geweldig’ bracht hij zijn grote respect voor 
Breitner tot uitdrukking, met het woord ‘knoeier’ doelde 
hij op de afwezigheid van details (bijvoorbeeld wat betreft 
militaire uniformen) op Breitner’s werken. Hoynck van 
Papendrecht is vooral bekend van historische schoolplaten 
en militaire taferelen. Hij schilderde het alledaagse soldaten-
leven waar zijn voorgangers nog de nadruk legden op gero-
mantiseerde en heroïsche strijdtonelen.



De nieuwe afvalpas 
werkt nog niet 

vlekkeloos
Het nieuwe afvalpassensysteem van de gemeente 
Arnhem werkt niet overal vlekkeloos. Op de hoek 
Sweerts de Landastraat/ Bouriciusstraat gaat het 
elke dag flink mis. Veel vuilniszakken belanden 
naast de ondergrondse vuilcontainer. Kraaien pik-
ken de zakken open en het stinkt. In deze straten 
zijn veel sociale pensions met meerdere bewoners, 
soms wel twintig in een pand. Niet iedereen is 
in het bezit van een afvalpas om de container te 
openen.

Klagen helpt 
Op de Facebookpagina Burgemeesterswijk Arnhem 
wordt flink geklaagd. Twitteren met de gemeente 
over de troep helpt overigens wel. De gemeente 
stuurt een paar maal per week een wagen met een 
man die de vuilniszakken verwijdert. 

BWArnhem
Op de website ben ik een fotovervolgverhaal begon-
nen over het illegaal storten van de vuilniszakken. 
Inmiddels is er een flinke verzameling foto’s.  

Controle
De gemeente begint rond  eind september met het 
achterhalen van de eigenaren van de vuilniszakken. 
De vuilniszakken worden nageplozen, de eigenaar 
krijgt een boete.

Marijke Bruin
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Twee nieuwe boeken 

van wijkgenoot Bert Koene

Onze schrijvende buurtgenoot Bert Koene houdt het 
tempo erin. Vorig jaar verscheen Schijngestalten, de 
biografie van de Arnhemse staatsman Gerard Brantsen. 
Dat was voor Wijkcontact aanleiding voor een artikel 
in de serie ‘Schrijvers in de wijk’. Vakrecensenten 
noemden het boek ‘magnifiek’ en gaven de auteur 
‘een tien met een griffel’. Dit voorjaar verscheen Adel 
in opspraak, de reconstructie van een waargebeurde 
soap rond de achttiende-eeuwse  bewoners van kas-
teel Hackfort bij Vorden. Een medewerker van de Hoge 
Raad van Adel noemde het in zijn bespreking ‘een 
opzienbarend onderzoek’. 

En dan is er nu De wereld van onze kleinkinderen, 
Koene’s achtste boek. Ditmaal geen boek over het 
verleden maar over de toekomst. In dit boek verkent 
hij de komende honderd jaar. Koene schrijft in zijn 
voorwoord dat hij voor dit boek zijn twee vakexper-
tises benut. Door jarenlange ervaring als researchfy-
sicus kan hij de reikwijdte van ontwikkelingen in de 
technowetenschappen tamelijk goed inschatten. Zijn 
geschiedkundige kennis helpt hem episodes in het 
verleden te vinden die op essentiële punten lijken op 
trends die zich nu aandienen. Met enige voorzichtig-
heid zijn daar inschattingen aan te ontlenen over meer 
of minder waarschijnlijke toekomstscenario’s. 

In de eerste helft beschrijft Koene hoe het volgens zijn 
analyse zal aflopen met de drie grote kwesties van dit 
ogenblik: groei van de wereldbevolking, globalisering 
en klimaatverandering. Hij verwacht geen catastrofe 
maar een redelijk zachte landing. In het tweede deel 
komen de beloftes en gevaren aan de orde van allerlei 
technologische ontwikkelingen, van kwantumcomputer 
en nanotechnologie tot kunstmatige intelligentie en 
genetische modificatie van de mens. Het is al met al 
een optmistisch boek. In termen van het weerbericht: 
toenemende opklaringen met verspreide wolkenvelden 
en kans op een enkele onweersbui.

De Burgemeesterswijk helpt 

Stichting Leergeld Arnhem

Het is helaas voor steeds meer gezinnen niet haalbaar om 
hun kinderen te laten meedoen bij een vereniging, sport-
club of muziekles. Ook de (extra) kosten die de school met 
zich meebrengt voor bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, 
een kamp of een excursie kunnen een probleem vormen. 
Bovendien is  het soms niet mogelijk tijdig een beroep te 
doen op een andere voorziening. In Arnhem en omgeving 
praten we al gauw over meer dan 5.000 kinderen. Voor 
de kinderen uit deze gezinnen is er de Stichting Leergeld.

Nu meedoen is straks meetellen
De Stichting Leergeld Arnhem (www.leergeldarnhem.nl) 
stelt zich ten doel om kinderen uit Arnhem wel de moge-
lijkheid te bieden om mee te doen met sport, muziek of 
andere kunstzinnige vorming. Want nu meedoen is straks 
meetellen. Met de steun van deze stichting kunnen de 
kinderen ook deelnemen aan verschillende schoolactivitei-
ten en krijgen ze de mogelijkheid om, net als de meeste 
andere leerlingen, met een fiets naar school te komen en 
het huiswerk op een computer of laptop te maken.
Met een team uit Burgemeesterswijk en Penseelstreek 
initiëren we een inzamelingsactie voor Stichting Leergeld 
Arnhem in de Burgemeesterswijk. Wij denken dat het 
goed is om stil te staan bij kinderen die in minder goede 
omstandigheden opgroeien dan de kinderen in onze wijk. 
En dat niet alleen, uiteraard zien we ook het nut van recy-
cling van spullen. Waarom iets weggooien of ongebruikt 
op de zolder of in de schuur laten staan terwijl een ander 
het nog zo goed kan gebruiken?

Inzamelactie computers en fietsen
Daarom organiseren we een inzamelactie op zaterdag 1 
november. Voor deze inzamelactie zijn wij op zoek naar:
• Laptops en computers (geschikt voor Windows 7, 

minimaal duo core, 2 GB) en
• fietsen (alle fietsen zijn welkom, al is het voor de 

onderdelen, maar op dit moment is er vooral een 
tekort aan fietsen voor kinderen vanaf 12 jaar).

Deze kunt u inleveren op zaterdag 1 november tus-
sen 13:00 en 17:00 uur op de Zijpendaalseweg 71. 
Mocht u geen tijd hebben op deze dag, neem dan con-
tact op met:burgemeesterswijkhelpt@gmail.com. Maar 
een donatie aan de stichting (NL45INGB0007412920 
t.n.v. Stichting Leergeld Arnhem o.v.v. Burgemeesterswijk 
Helpt) is natuurlijk ook altijd welkom.

Aangezien u dan toch de zolder of schuur aan het oprui-
men bent; we zamelen ook tweedehands speelgoed (bij 
voorkeur voor 8-13 jarigen) in voor de Speelstoet Arnhem 
waar deze kinderen 3x per jaar speelgoed uit mogen 
zoeken in een winkel zonder kassa. Laat het hart van de 
Burgemeesterswijk spreken en laten we er samen voor 
zorgen dat andere kinderen ook mee gaan tellen!

Paulien van der Graaff-Bos, Nienke Zevenbergen, Hanny 
van Nunen en Patricia Schwalbach

Bert Koene, Adel in 
opspraak, Historische 
Uitgeverij Verloren, € 18,-

Bert Koene, De wereld 
van onze kleinkinderen, 
Uitgeverij Aspekt, €19,95

Werkplaats De Helling 

houdt Open Dag 

Op 8 november houdt Werkplaats De Helling een Open 
Dag. Vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur bent u welkom 
op de Rozenstraat 49, vanuit de Burgemeesterswijk 
aan de overkant van de Amsterdamseweg. 

Dit jaar voor het eerst organiseert De Helling ook een ver-
koop van werkstukken. Met het oog op Sinterklaas en Kerst 
zijn er handgemaakte cadeaus te koop voor een schap-
pelijke prijs. Houten speelgoed, kleine glas-in-loodramen, 
vogelhuisjes, insectenhotels, zilveren sieraden, hand-
gebonden boekjes en dozen, etcetera. Bent u benieuwd 
naar wat er te koop is op de Open Dag? Kijk dan vanaf 
15 oktober op de website: www.dehelling-arnhem.nl.

Zoals ieder jaar op de Open Dag kunt u een bezoek bren-
gen aan de hout- en metaalwerkplaatsen en de ateliers. 
De deelnemers laten hun werkstukken zien en  er zijn 
doorlopend demonstraties edelsmeden, glas-in-lood en 
boekbinden. De beeldhouwers en keramisten zijn aan het 
werk en op de fijnmetaalwerkplaats kunt u kennismaken 
met  de klokken- en stoommachinebouwers. De  bouw-
zolder is het domein van de deelnemers die muziekin-
strumenten maken. Zij zorgen ook voor muziek deze dag. 

Marijke Bruin
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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: 

De eerste poging om de Burgemeesterswijk te “vergla-
zen” vond in 2008 plaats, toen de landelijke aanbieder 
Reggefiber de wijk had uitgekozen om de belangstelling 
onder de bewoners te peilen. Men had zojuist elders in de 
stad een project afgerond en zag in de Burgemeesterswijk 
een mogelijk goed vervolg vanwege de relatief hoge inko-
mens en de sterke sociale cohesie.
Reggefiber organiseerde een informatieve wijkbijeen-
komst en probeerde potentiële klanten te werven. Voordat 
het bedrijf daadwerkelijk met de aanleg zou beginnen, 
moest 40% van alle huishoudens tekenen voor een 
glasvezelverbinding. Dat aantal werd niet gehaald en 
Reggefiber haakte af.

Pilot
In 2011 ondernam Breedband Arnhem een nieuwe 
poging. Omdat er een aantal zakelijke klanten in de buurt 
zaten, besloot het bedrijf op eigen initiatief glasvezel aan 
te leggen in de Sweerts de Landasstraat, Bouriciusstraat, 
Brantsenstraat en Zypendaalseweg. Iedereen die toe-
stemming gaf kreeg – zonder aanlegkosten – een aan-
sluitpunt en kon vervolgens al dan niet besluiten daadwer-
kelijk een abonnement te nemen.
“We hebben uit deze pilot geleerd, “ zegt Thijs Aardema, 
projectleider Thuisaansluitingen bij Breedband Arnhem, 
“dat we de aanpak beter kunnen omdraaien. We reageren 
nu op de vraag van mensen naar glasvezel. Daarbij is 
onze aanpak op straatniveau uniek.”

De procedure gaat als volgt: Breedband Arnhem reageert 
op een vraag uit een bepaalde straat of wijk die in de 
buurt van hun netwerk ligt. Vervolgens bakent de provider 
een gebied af van rond de 40 huishoudens. De aanleg van 
glasvezel gaat door als minimaal 25 huishoudens aange-
ven over te zullen stappen op glasvezel.

Deze nieuwe aanpak is succesvol geweest in de 
Driekoningenstraat in Arnhem, waar eind 2013 glasvezel 
is aangelegd. Voor eenzelfde initiatief in de Röellstraat 
bleek echter onvoldoende animo te bestaan en volgt voor-
lopig geen aanleg. 

Roëllstraat
“In de Röellstraat werden we door bewoner Jaap Kuiper 
benaderd, die erg gemotiveerd is om op glasvezel te 
worden aangesloten. Samen met hem hebben we toen 
een plan van aanpak gemaakt, waarbij hij probeerde 
zoveel mogelijk buren te enthousiasmeren. Onze bijdrage 
bestond eruit hem te ondersteunen, onder andere met het 
organiseren van een informatiebijeenkomst en door met 
hem langs de adressen te gaan.”
Ondanks het enthousiasme van de initiatiefnemer en 
diverse buren, werd het streefgetal niet gehaald. Volgens 
Aardema ligt dat niet aan het product: “Mensen die thuis 

glasvezel gebruiken zijn erg blij met ons,” zegt hij.  “Ze 
roemen met name de grote snelheid van het internet. Ook 
helpen we met advies over het inrichten van een thuisnet-
werk, zoals bijvoorbeeld met Wi-Fi.” Daarbij onderscheidt 
het bedrijf zich van de “grote jongens” als KPN en UPC; 
door kleinschalig en lokaal te werken is persoonlijke aan-
dacht mogelijk.
Naast internet biedt Breedband Arnhem ook 
de mogelijkheid telefonie en televisie af te 
nemen via het netwerk. Voor televisie werkt 
men samen met Plinq. Daarnaast ziet de 
provider het Over-The-Top (OTT) aanbod in 
rap tempo toenemen, met aanbieders als 
Netflix, Videoland en NLziet.

Robert Briel

Waarom glasvezel?
In het verleden namen we telefonie af via 
de koperen draad van de PTT en via het 
gemeentelijke kabelnet radio en tele-
visie. Die dagen liggen inmiddels ver 
achter ons. Vandaag de dag bestaat de 
keuze uit (nog steeds) de koperdraad 
van KPN, de coaxkabel van UPC en de 
glasvezel van Breedband Arnhem. Via 
alle drie de netwerken is een compleet 
aanbod van diensten mogelijk: telefonie, radio 
en televisie, en internettoegang.

Op papier heeft glasvezel de beste papie-
ren, want de ‘pijp’ die ze aanbieden is 
verreweg het breedst en kan dus de 
snelste verbinding met internet leveren. 
Bovendien is het tweewegverkeer sym-
metrisch: de up- en downloadsnelheden 
zijn gelijk. De traditionele coaxkabel van 
UPC is door de voortschrijdende techniek 
ook in staat hoge downloadsnelheden te bieden, 
maar is niet symmetrisch. Het netwerk van KPN, dat 
gebruik maakt van de zogenaamde DSL standaard, 
blijft hierbij achter.

Wat televisie betreft heeft de kabel vanouds de beste 
papieren en ook nu nog is het aanbod van UPC het 
meest uitgebreid en kwalitatief uitstekend. KPN heeft 
een inhaalslag gemaakt en probeert met allerlei extra’s 
het aanbod te verbeteren, zoals gratis streaming 
muziek van Spotify Premium en restart TV.

Voor telefonie maakt de bandbreedte niet uit, want 
spraak neemt zo weinig capaciteit in beslag dat 
gesprekken via alle netwerken zonder problemen kun-
nen worden afgewikkeld.

‘Verglazing’ komt traag op gang
In 2011 startte Breedband Arnhem in de Burgemeesterswijk met een proef om particulieren aan te sluiten 
op ‘supersnel’ glasvezel. De Arnhemse internetprovider was tot dat moment alleen actief op de zakelijke 
markt, maar wilde ook ervaring opdoen met het bedienen van privéhuishoudens. Er werden 120 woningen 
aangesloten waarvan nu ‘een derde’ daadwerkelijk klant is. Hoe staat het nu met het eventuele verder 
uitrollen van glasvezel in de Burgemeesterswijk?
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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

Bakenbergseweg 20
6814 MJ Arnhem
tel. 06-24548551

www.hortusmagnificus.nl

Mijn bureau voor tuinarchitectuur bestaat elf 
jaar en de laatste zes daarvan wonen wij in het 
Burgemeesterskwartier. Veel tuinen die ik ont-
worpen heb zijn dan ook gelegen in Arnhem en 
omgeving, maar ook in de Blauwe stad, Leiden en 
Rotterdam zijn tuinen van mijn hand te vinden. 

Wat bijzonder is aan het Burgemeesterskwartier 
en de Hoogkamp zijn de hoogtever-
schillen. Het is belangrijk om 
dat op te nemen in het ont-
werp en het te gebruiken, 
zodat er iets bijzonders 
ontstaat. Grote tuinen 
zijn leuk om te ont-
werpen, daarin kun je 
grote gebaren maken, 
maar kleine tuinen vor-
men een grotere uitda-
ging, omdat daarin elke 
centimeter benut moet 
worden. Bij het ontwerpen 
begin ik altijd bij het winter-
beeld, omdat ik vind dat een tuin er 
in alle seizoenen aantrekkelijk uit moet zien.

Elke tuin die ik ontwerp is uniek en ontstaat na 
uitvoerige gesprekken met de opdrachtgever. Het 
wordt helemaal hun tuin met elementen waar ze 
altijd van droomden. Voorbeelden hiervan zijn 
een tuin van cortenstaal, een tuin met een water-
goot van glas en een tuin met veel waterpartijen, 
waaronder een waterval. Als de tuin af is zijn mijn 
opdrachtgevers heel blij met hun tuin. En daar 
word ik dan weer blij van. 

Voor wie nieuwsgierig is geworden naar mijn 
werk: volgend jaar is er op 22 juni een opentui-
nendag in onze wijk en de Hoopkamp. Daaraan 
doen verschillende tuinen die ik ontworpen heb 
mee, waaronder mijn eigen tuin. 

Nieuwe bewoners 
De grote vijver kent sinds juni nieuwe bewoners. Op een 
zonnige ochtend zag ik op een tak twee schildpadden 
zitten. Het is voor ze te hopen dat het een milde winter 
wordt.

Marijke Bruin

‘De Ontmoeting’ in Het Dorp. 
Voor een bakkie en een babbel 

Vanaf september 2014 is er op zaterdagmiddag een weke-
lijks terugkerend ‘open huis’ in AC De Heuvel. Hiermee 
gaat  een lang gekoesterde wens in vervulling, zowel van 
de bewoners van Het Dorp als van de omliggende wijken.
Je kunt hier nieuwe mensen leren kennen, gezellig bijklet-
sen of een spelletje doen. Verder is er een kort ‘cultureel 
moment’, waarop een gedicht wordt voorgelezen, dat is 
gekozen door één van de aanwezigen. Daarnaast zit er 
vast nog wel meer in het vat …we gaan het ontdekken!

We hebben inmiddels drie keer proefgedraaid. De opkomst 
was geweldig met een grote diversiteit aan bezoekers. Er 
is een prijsvraag geweest over de naam. Uit ruim twin-
tig inzendingen koos een grote meerderheid voor De 
Ontmoeting als naam voor dit nieuwe dorpscafé.

U bent welkom in De Ontmoeting 
elke zaterdag van 14.00 – 16.00 uur. 
Locatie: De Heuvel, Dorpsbrink 4, Het Dorp.  
Meer info: wim@leef-arnhem.nl of wendy@leef-arnhem.nl

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

Situatie anno 2014
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Kleinkoor Xing vraagt MANNEN 
Het niet al te piepjonge gemengde Arnhemse koor 
Xing zoekt tenoren en bassen, jong en oud. Het 
30-jarige koor maakt een fris begin met een nieuwe 
dirigent: Hans Scholing (www.hansscholing.nl). Met 
voornamelijk nieuw repertoire kunnen nieuwkomers 
‘zonder achterstand’ aansluiten. Xing streeft naar 24 
leden. Het repertoire is grotendeels klassiek (van alle 
tijden), maar er is ook veel lichtvoetigs in de planning. 
Diversiteit en avontuurlijke uitstapjes staan hoog in 
het vaandel.
Xing werkt toe naar optredens, maar op een ont-
spannen manier, in een gemoedelijke sfeer met de 
nodige humor en met prettig studiemateriaal. Voor 
degene die het lezen van bladmuziek lastig vindt 
zijn er geluids(oefen)bestandjes. Het koor repeteert 
iedere maandagavond van 20.00 – 22.15 uur in de 
Heijenoordschool, Gentiaanstraat 25. 
Wie eens een repetitie wil bijwonen is welkom. 
 
Informatie: xingarnhem.blogspot.nl
e-mail: xingkoor@gmail.com of bel met 
Marion Brugman: 06 – 53438598 of 
Niek Bakker: 06 - 52450397

Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp 
Arnhem zoekt klussers
Houdt u van klussen en vindt u het leuk om mensen 
een handje te helpen? Word dan klusvrijwillig(st)er 
bij Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem! Als 
klusvrijwillig(st)er doet u samen met een andere vrij-
williger 2 of 3 dagen klussen bij mensen die deze zelf 
niet (meer) kunnen. Het gaat om mensen die slecht 
ter been zijn, lichamelijk- of geestelijk beperkt zijn en/
of een klein sociaal netwerk hebben. 

Heeft u interesse? Neem dan contact op met MVT-
Arnhem tel. 026-3707855 of 
n.gaafar@mvtarnhem.nl

Gratis introductieles bridge 
Ervaren bridgedocent organiseert een gratis workshop 
bridge op 18 oktober  van 13:30 – 16:30 in het club-
gebouw van Tennisvereniging De Hoogkamp. Twijfelt 
u of dit spel iets voor u is? Dan is er nu een goede 
gelegenheid om vrijblijvend een indruk te krijgen van 
deze denksport. 
Geschikt voor alle leeftijden!

Meer informatie en aanmelden: 
www.bridgecursus.blogspot.com 
of 026-4457361 / 06-33142404

Agenda
Dinsdag 14 oktober 10.15 – 12.00 uur in 
De Bakermat. Themaochtend over Jachthuis Sint 
Huberthus in Nationaal Park de Hoge Veluwe door 
Marry Woudenberg. De familie Kröller-Müller liet 
het door Berlage ontwerpen. Het is onlangs geres-
taureerd. 
Meer informatie: www.themaochtenden.nl
 
Zaterdag 1 november (13 – 17 uur). Inzamelactie 
computers en fietsen van Burgemeesterswijk helpt 
Stichting Leergeld Arnhem. Meer informatie: elders 
in dit nummer

Woensdag 5 november (10 – 17 uur) en zater-
dag 8 november (10 – 16 uur). Boekenmarkt in 
De Bakermat. 
Meer informatie: elders in dit nummer

Zaterdag 8 november (10 - 16 uur). Open Dag 
op Werkplaats De Helling op Rozenstraat 49. 
Meer informatie: elders in dit nummer

Zaterdag 8 november Arnhems Vrijwilligersgala 
2014 in Musis Sacrum. Tot 25 oktober aanmelden 
bij bezoekers@arnhemsvrijwilligersgala.nl

Dinsdag 11 november 10.15 – 12.00 uur in 
De Bakermat. Themaochtend over ‘Bacteriën en 
virussen’ door bioloog Ben Polman. Zijn ze alleen 
gevaarlijk of ook nuttig? 
Meer informatie: www.themaochtenden.nl

Dinsdag 9 december 10.15 – 12.00 uur in De 
Bakermat. Themaochtend over Iljits Tchaikowski 
(1840-1893) door Jacques Hendriks, docent aan 
het Arnhemse conservatorium. Tchaikowski pro-
beerde een synthese te bewerkstelligen tussen de 
klassieke muziek uit het westen en de Russische 
volksmuziek. 
Meer informatie: www.themaochtenden.nl
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Alcohol in de wijk
Niet alleen de bewoners van de wijk houden van een 
alcoholisch drankje. Dat bewijst de wachtrij voor de 
glascontainer. Ook mensen die uitgaan in de binnenstad en 
in de onderste helft van de wijk parkeren, zijn liefhebbers. 
Voordat ze gaan stappen, wordt er stevig ingedronken. Wat 
overblijft zijn de lege flessen op straat.

Marijke Bruin


