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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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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

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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GEZOCHT
Bestuur zoekt algemeen bestuurslid

Vanwege het terugtreden van onze huidig algemeen bestuurslid René 
Muller per mei 2018 is de wijkvereniging Burgemeesterskwartier op 
zoek naar een vrijwilliger die de taken van René gaat overnemen. Het 
doel van de wijkvereniging is om de maatschappelijke en welzijnsbelan-
gen van onze wijk en haar bewoners te behartigen. De vereniging werkt 
met commissies per taakgebied.
 
Wilt u een bijdrage leveren aan onze wijk dan roep ik u graag op om 
te reageren. Indien u nadere informatie wilt hebben kunt u mij bellen 
of mailen.

Namens het bestuur,
Barend Freriks, voorzitter

Telefoon; 06 21553077
Email: b.j.freriks@kpnplanet.nl
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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 € 14,25 incl. BTW
Werktijd wordt per kwartier berekend € 7,13 (€ 28,50 p/u).
Huidige prijspijl zijn incl. BTW, excl. materiaal en toeslag voor: 
spoed/vies/gevaarlijk/extreem zwaar werk.
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g glaszassu
rantieen
pensioen            
adviseurs

Verzeker U van 
een goede toekomst

Glasz Assurantiën bv
026 442 38 51 

G.A. van Nispenstraat 45 
6814 JA  Arnhem

info@glasz.nl
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

T: 026 4450218 - E: info@amelink.nl - Amsterdamseweg 115 - 6814 GC - Arnhem

wild en woest raast de storm

donker en dreigend de wolken

afgerukte takken 

vliegen door de lucht

ijzig striemt de koude regen

mijn gezicht

gehaast en gebukt

vlucht ik door park Sonswijck

naar huis

de woontorens zien dreigend 

op me neer

dan

onder donkere kletsnatte struiken

die sneeuwklokjes

lichtgroen

en

wit

Jos Pauw 

Wandel mee op 
sneeuwschoenen!
Ruige natuur en schitterende tochten 
in de bergen van Harz en Alpen!
Onder deskundige begeleiding.

www.Bergwandelen-Bloemers.nl

3

Thema-ochtenden in de Bakermat 

Alle bijeenkomsten worden gehouden van 10.15 tot 
12.00 uur. Voor 3 euro krijgt u een interessante lezing 
en koffie.

Dinsdag 13 februari: Het Paleis op 
de Dam, het klassiekste gebouw 
van Nederland 
Het Koninklijk Paleis op de Dam werd 
in de Gouden Eeuw gebouwd als het 
nieuwe stadhuis van Amsterdam. Het 
moest de rijkdom en het aanzien van 
de stad weerspiegelen. Het bouwwerk van architect Jacob van 
Kampen moest niet alleen teruggrijpen op beroemde voorbeel-
den uit de klassieke oudheid maar deze ook evenaren. Vanuit 
die invalshoek houdt Jajo ten Berge, oud-docent klassieke talen 
aan het KGL, een lezing over dit belangrijkste monument uit de 
17e eeuw. 

Dinsdag 13 maart: Dilemma’s rond het levenseinde
Nederland beschikt sinds 2002 over een euthanasiewet, die 
levensbeëindiging onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. 
Momenteel is er een discussie over de vraag of de wet opgerekt 
moet worden. Is bijvoorbeeld bij dementie een eerder afgegeven 
wilsverklaring voldoende als betrokkene zijn wil niet kan beves-
tigen? Waar liggen grenzen en mogelijkheden bij zogenaamd 
`voltooid leven‘? Prof. mr. Eugene Sutorius en prof. dr. Rutger 
Jan van der Gaag bespreken de dilemma’s.

Dinsdag 10 april: Beheersing van 
natuurbranden in Nederland
In juli 1976 naderde een enorme 
natuurbrand de noordkant van Arnhem 
en maakte het Gemeenteziekenhuis zich 
op voor evacuatie. Door klimaatver-
andering kunnen dergelijke branden in 
de toekomst vaker voorkomen. Ze gedragen zich onvoorspelbaar 
en zijn moeilijk te bestrijden. Het Instituut voor Fysieke 
Veiligheid in Schaarsbergen houdt zich ermee bezig. Ester 
Willemsen vertelt over nieuwe ontwikkelingen om de risico’s van 
natuurbranden te beperken en ze te bestrijden.

Arnhem zoekt
Arnhem voor Vluchtelingen zoekt buddy’s
Er zijn veel nieuwe Arnhemmers die hun weg moeten vinden in onze stad en 
de Nederlandse maatschappij. Ze kunnen daarbij uw hulp goed gebruiken.
Lijkt het u leuk om een tijdje als buddy op te trekken met een nieuwkomer? 
Op basis van interesse en vriendschap iemand wegwijs te maken in onze stad 
en samenleving? Wilt u deelnemen aan onze activiteiten en naar ons gezellige 
buddycafé? Dan is het buddyproject vast iets voor u.

Het buddycafé was een tijd lang gevestigd in het Integratiehuis in de Van 
Eckstraat (zie foto’s), maar omdat het te klein werd is het verplaatst naar 
Lokaaal72, Oude Kraan72.

Kijk voor meer informatie op de facebookpagina van Arnhem voor Vluchtelingen.
Heb je vragen of wilt u zich aanmelden, ga dan naar www.arnhemvoorvluchte-
lingen.nl of mail naar Arnhemvoorvluchtelingen@gmail.com onder vermelding 
van: buddyproject.
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Museum Arnhem heeft een groot 
aantal werken gekregen uit de 
nalatenschap van kunstenaar Ad 
Gerritsen. Deze woonde jarenlang in 
de Burgemeesterwijk, deed mee aan 
diverse kunstprojecten in de wijk en 
overleed op 2 april 2015 op een leef-
tijd van 75 jaar. Anderhalve maand 
later werd er in Museum Arnhem 
een reeds geplande solotentoonstel-
ling van zijn werk geopend onder de 
titel ‘Berichten van een spotvogel’. 
Wijkcontact besteedde onder de kop 
‘Compromisloze eerlijkheid en groot 
menselijk inzicht’ in het juni-nummer 
van 2015 uitgebreid aandacht aan 
zijn overlijden en aan de tentoonstel-
ling.

Op verzoek van de erven heeft 
Stichting Plaatsmaken een selectie 
gemaakt uit de nalatenschap van 
Gerritsen met als doel deze onder 
te brengen in diverse collecties. 
Een groot aantal werken ging naar 
Museum Arnhem dat reeds over ruim 
honderd werken van hem beschikte 
en nu de meest complete en uitge-
breide collectie van hem bezit. 
Het museum kreeg onder andere de 
grote schilderijen Engeland, London 
en familie F.

Voor Engeland, London liet Gerritsen 
zich inspireren door een krantenfoto 
van een groep mensen die geëva-
cueerd wordt na de aanslag op de 
Londense metro in 2005. Het schilde-
rij familie F. lijkt een ‘gewoon’ fami-
lieportret; het blijkt een gezin te zijn 
dat in de Tweede Wereldoorlog joden 
aangaf. Goed en kwaad zijn op het 
eerste gezicht moeilijk te onderschei-
den, wilde Gerritsen ermee zeggen.
Behalve Museum Arnhem kregen ook 
het Gemeentemuseum in Den Haag, 
AKZO Nobel Art Foundation, Museum 
Zutphen en Twijnstra Gudde kunst-
werken van Ad Gerritsen. De nala-
tenschap van Ad Gerritsen is hiermee 
tot grote tevredenheid van de familie 
verzekerd van een mooi en groten-
deels openbaar onderdak.

Hanneke Nagel

Schilderijen wijkgenoot Ad 
Gerritsen naar Museum Arnhem

Traditie gaat samen met 
innovatie in trolleybus 2.0

Nu trolley lijn 2 uit onze wijk verdwenen is 
pleiten de gezamenlijke wijkverenigingen 
Burgemeesterskwartier, De Penseelstreek en de 
Dorpsraad Schaarsbergen er voor om zo spoedig 
mogelijk de trolley 2.0 in te voeren. Met een ludieke 
actie meldden de vertegenwoordigers van deze ver-
enigingen zich op 14 december jl. bij Conny Bieze, 
gedeputeerde bij de Provinciale Staten en verant-
woordelijk voor openbaar vervoer. Zij overhan-
digden haar een symbolische cheque van € 3,- om 
vaart te zetten achter de invoering van trolley 2.0. 

Pilot
Buslijn 9, de vervanger van lijn 2, rijdt op groen gas en 
is daarmee minder vervuilend dan bussen die op diesel 
rijden. Groen gas is biogas dat opgewaardeerd wordt tot 
de kwaliteit van Gronings aardgas. Het wordt gemaakt 
uit rioolslib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten van 
groente en fruit en dierlijke restproducten zoals mest. 
Het is milieuvriendelijker dan (fossiel) aardgas. De trol-
ley blijft echter de meest milieuvriendelijke variant omdat 
deze in de stad geen uitlaatgassen uitstoot en beter is 
voor de luchtkwaliteit in de stad. De innovatieve trolley-
bus 2.0 rijdt deels op energie uit de bovenleiding en laadt 
deels remenergie op in een accu waarmee de bus nog 
minimaal 10 km kan rijden los van de bovenleiding.
Twee van deze bussen zijn in ontwikkeling. Daartoe wer-
ken tien partners in de Euregio Rijn Waal samen, waar-
onder de gemeente Arnhem. Zij hebben een aanzienlijk 
bedrag (€ 4,6 miljoen) van de Euregio verworven voor 
dit pilotproject ‘E-bus 2020-In Motion Charging’. Dat is 
de helft van het totale bedrag dat met de ontwikkeling 
gemoeid is. Er heeft zelfs al een prototype, een witte trol-
ley 2.0, waarmee een testrit gemaakt is naar Huissen. 
De bedoeling is dat als eerste de twee trolleys 2.0 uit het 
pilotproject in Arnhem gaan rijden. 

Langetermijn perspectief 
Fred van der Geer, die vanuit de Commissie Leefomgeving 
namens onze wijk deelnam aan het gesprek met de gede-
puteerde, vertelt dat hij het een plezierige ontmoeting 

vond. Conny Bieze had begrip voor de wensen en nam de 
tijd voor de wijkvertegenwoordigers. Zij beziet echter het 
inzetten van trolley 2.0 in een lange termijn perspectief 
waarbij de provincie streeft naar geheel emissieloos open-
baar vervoer in 2030. Ook noemde de gedeputeerde het 
jaar 2023, als de nieuwe aanbesteding voor het openbaar 
vervoer in Arnhem plaatsvindt, als een geschikt moment 
om keuzes te maken voor deze wijken. De gemeente 
Arnhem zou liever al eerder emissieloos openbaar vervoer 
realiseren. 

Voortzetting gesprek 
Het lijkt er op dat op de korte termijn de bus op groen gas 
zal blijven rijden in onze wijk.
De wijkvertegenwoordigers hebben er toch voor gepleit 
om in de drie betrokken wijken trolley 2.0 zo spoedig 
mogelijk in te zetten: hetzij als pilot, hetzij als definitieve 
oplossing. Die zou dan door de Burgermeesterswijk naar 
de Hoogkamp en vervolgens naar Schaarsbergen kunnen 
rijden. Het gesprek hierover met provincie en de gemeen-
te wordt voortgezet. 

Ida Bontius

Familie F. (2011) van Ad Gerritsen. Collectie Museum Arnhem

Engeland, London (2006) van Ad Gerritsen. Collectie Museum Arnhem

Aanbieding cheque van 3 euro voor trolleybus 2.0 aan 
gedeputeerde Connie Bieze door Fred van de Geer 
(Burgemeesterskwartier), Marnix ten Brinke (Schaarsbergen) 
en Peter van Unnik (Penseelstsreek).
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Slimmer-Fit: 
voor wie de sportschool 
een stap te ver is
Het zal u als wijkbewoner opgevallen zijn dat er een 
nieuw bedrijf zit in het pand waar voorheen ABN-
AMRO en verswinkel Simply Delicious zaten. Het 
bedrijf heet Slimmer-Fit en biedt zich aan als ‘het 
alternatief voor de sportschool’. Hoe positioneert 
eigenaar Wouter ter Haar zijn bedrijf ten opzichte 
van sportscholen als Healthclub Heijenoord?

Half januari opende Wouter ter Haar zijn bedrijf Slimmer-
Fit bij de kruising van de Burgemeester Weertsstraat en 
de van Lawick van Pabststraat, vlakbij het winkelhart 
van Burgemeesterswijk, Hoogkamp en Gulden Bodem. In 
2006 begon hij een reguliere sportschool in Oosterbeek. 
Omdat hij merkte dat sommige mensen de stap naar 
een sportschool niet (durven) zetten, ontwikkelde hij het 
concept Slimmer-Fit. Dat is bedoeld voor mensen die 
zich geen echte sporters voelen, maar die van zichzelf 
wel vinden dat ze meer moeten bewegen en gezonder 
moeten leven. Bijvoorbeeld omdat zij te zwaar zijn en 
willen afvallen. Of omdat zij lichamelijke klachten of bles-
sures hebben, te snel moe zijn of last hebben van stress. 
Ter Haar: “Deze doelgroep voelt zich vaak niet thuis op 
een reguliere sportschool. Daar staat een overdaad aan 
apparaten, maar ze weten niet goed wat ze daarmee 
moeten doen. Mondige klanten komen op een sportschool 
nog wel aan hun trekken omdat ze de begeleiders die er 

rondlopen inschakelen, maar veel begeleiders zijn er vaak 
niet. Minder mondige klanten lopen er een beetje verloren 
rond. Ze moeten het zelf allemaal uitzoeken en dat lukt ze 
niet echt. Ze hebben behoefte aan structuur, begeleiding 
en persoonlijk contact. En dan heb je nog een groep die 
de sportschool te chaotisch en te onrustig vindt door de 
beeldschermen en de muziek. Met onze slogan ‘alternatief 
voor de sportschool’ richten wij ons op mensen voor wie 
de sportschool om allerlei redenen een stap te ver is. Bij 
Slimmer Fit verdwaal je niet in een (te) grote fitnesszaal. 
Kleinschaligheid, deskundigheid en intensieve begeleiding 
maken het grote verschil.” 

“SOMMIGE MENSEN VINDEN 
SPORTSCHOLEN TE ONRUSTIG EN 
CHAOTISCH DOOR DE BEELDSCHERMEN 
EN DE MUZIEK.”

Dé plek
Toen Ter Haar vanuit zijn sportschool in Oosterbeek zijn 
nieuwe concept ontwikkelde is hij in 2016 op zoek gegaan 
naar een geschikte locatie. Omdat hij die in Arnhem-
Noord toen niet kon vinden is hij in januari 2017 in 
Bennekom begonnen met een Slimmer-Fit. Blijkbaar heeft 
hij toen de locatie waar hij nu zit over het hoofd gezien, 

want in augustus 2015 had Simply Delicious zijn deuren al 
gesloten. Hoe dan ook, Ter Haar vindt zijn huidige locatie 
ideaal: “Voor mij is het dé plek”, zegt hij. “Open, licht, 
op de begane grond, ’s avonds verlicht (belangrijk voor 
vrouwelijke klanten), op een kruispunt van wegen, vlakbij 
winkels als Albert Heijn. Niet heel groot, maar alles past 
er ruim in. Je kunt hier een huiselijke sfeer creëren, een 
fijne ruimte voor gezond bewegen.”

Milon-Cirkel
Centraal in zijn concept en in de ruimte staat de Milon-
Cirkel. Ter Haar leidt me erin rond. De cirkel bestaat uit 12 
oefeningen/toestellen waarbij alle spiergroepen aan bod 
komen. In 35 minuten werken de leden van Slimmer-Fit 
de oefeningen in deze cirkel af in een vaste volgorde. Ze 
krijgen een polsbandje waarop allerlei gegevens en instel-
lingen staan, specifiek voor die persoon. Als ze dat bandje 
voor een display op het toestel houden stelt dat zich 
automatisch in op de betreffende klant. Bijvoorbeeld de 
zadelhoogte van een fiets of de bewegingsuitslag bij een 
strekoefening (om overstrekken te voorkomen.) “Veilig 
bewegen voorkomt blessures en dat is héél belangrijk!”, 
aldus Ter Haar. 
Op dat bandje worden ook de vorderingen bijgehouden 
zodat bekeken kan worden of een klant dichter bij zijn 
doelen komt, zwaardere oefeningen aankan, naar een vol-
gende fase kan enzovoorts. Het programma kent namelijk 
meerdere fases. Een ‘startfase’ van 20 tot 30 dagen (4 of 
5 sessies), een ‘visuele fase’ van 3 tot 7 maanden, een 
‘resultaatfase’ na 7 tot 15 maanden en een ‘onderhouds-
fase’ na 15 maanden. 

Doelen
Hoe stelt een klant zijn doelen en trainingsprogramma 
vast? Ter Haar: “Voordat ze beginnen vullen klanten 
een welkomstkaart in. Dat kost ze een paar minuten. 
We krijgen zo een goed beeld van een klant: hoe staat 
het met iemands conditie, waarom wil iemand actiever 
gaan bewegen, wat stelt iemand zich daarbij voor, wat 
wil iemand bereiken (bijvoorbeeld minder gewicht, betere 
conditie, minder stress, minder rugklachten, meer kracht, 
beter figuur), op welke termijn, hoeveel tijd wil iemand 
besteden aan gezond bewegen? Op basis daarvan gaan 
onze begeleiders met iemand in gesprek en stellen ze een 
realistisch programma op. Iemand kan bijvoorbeeld wel 
10 kilo willen afvallen, maar dat lukt niet binnen een paar 
weken. Tenminste niet, als je dat op een gezonde manier 
wilt doen en zonder het bekende maar ongewenste jojo-
effect. In dat gesprek staat de klant centraal; we willen 
trainingsprogramma’s op maat en wat de klant wil berei-
ken is het uitgangspunt.” f

ot
og

ra
fie

: 
Ja

ro
 v

an
 M

ee
rt

en

NIEUWE BEDRIJVIGHEID

Resultaatgarantie 
Voordat een klant begint wordt de stand van zaken opge-
maakt (gewicht, hartslag, spiermassa, BMI (Body Mass 
Index), vetpercentage, kracht, uithoudingsvermogen, 
bloeddruk) en worden de toestellen ingesteld op een 
persoon. Allemaal op het polsbandje. Onder begeleiding 
gaat een klant dan aan de slag. Na vijf keer 35 minu-
ten oefenen, vindt er een tussenevaluatie plaats. Is de 
kracht of het uithoudingsvermogen toegenomen? Is het 
gewicht afgenomen? Op basis daarvan kunnen de toestel-
len bijgesteld worden. Als er wel getraind wordt maar er 
onvoldoende verbeteringen optreden, wordt gekeken of 
dat aan andere factoren kan liggen. Ter Haar: “Als mensen 
wel trainen maar niet afvallen, terwijl dat hun doelstelling 
is, kijken we naar iemands voedingspatroon, indien nodig 
met de voedingsconsulente Jacqueline van de Kamp, die 
aan ons bedrijf verbonden is. Als iemands rugklachten 
aanhouden, overleggen we met onze fysiotherapeut Matth 
Ebing. Wij streven naar een gezonde levensstijl. Gezond 
bewegen is daarvan een belangrijk onderdeel, het staat 
bij ons centraal, maar het is niet het enige.” 

Opvallend is de resultaatgarantie van Slimmer-Fit. Ter 
Haar: “Als mensen niet bereiken waarvoor ze gekomen 
zijn, krijgen ze hun geld terug. Als we met iemand dus 
een programma hebben opgesteld om in 3 maanden x kilo 
af te vallen en dat lukt niet, kan iemand zijn geld terug 
krijgen. Daar doen we niet moeilijk over. Het komt echter 
zelden voor. Mensen komen hier om resultaten te boeken. 
Onze manier van werken stimuleert en motiveert, klan-
ten zien dat ze vooruitgaan en dan komen die resultaten 
vanzelf.”

Five
Naast de Milon-cirkel beschikt Slimmer-Fit ook nog over 
de Five. Dat is een serie van vijf toestellen voor mensen 
die veel achter een bureau of in de auto zitten. Daardoor 
krijgen ze klachten aan rug, schouders, nek of heupen. 
Met de Five kunnen ze hun natuurlijke beweeglijkheid ver-
beteren en weer pijnvrij bewegen. De Five is ook bedoeld 
voor mensen met artrose of gewrichtsproblemen.
Inmiddels is Slimmer-Fit een paar weken open. Ter Haar 
is tevreden over de belangstelling. Al meer dan 100 men-
sen zijn begonnen aan een trainingsprogramma op maat 
en tientallen anderen willen er aan beginnen. Slimmer-Fit 
kan 400 tot 500 klanten aan, aldus Ter Haar. Zij kunnen er 
zowel van 8 tot 12 als van 16 tot 20 uur terecht.

Henk Donkers
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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: 

9

Het motto van de Olympische Winterspelen is ‘citius, 
altius, fortius’ ofwel sneller, hoger en sterker. Dat 
is precies wat we van onze computer en internet-
verbinding ook verlangen. Snelheid is net als op de 
Spelen het belangrijkste; we willen van onze inter-
netverbinding een snellere dataoverdracht. Maar 
met het aanleggen van snellere internetverbindin-
gen gaat het allemaal niet zo snel. Diverse ‘kartrek-
kers’ hebben jaren geleden al geprobeerd om de 
Burgemeesterswijk digitaal gereed te maken voor 
de toekomst, maar die pogingen liepen grotendeels 
op een teleurstelling uit. Alleen de zuidoostkant van 
de wijk mag genieten van snelle glasvezelverbin-
dingen. Dit tot groot verdriet van bewoners elders 
in de wijk. Die stellen vanwege werk of gewoonweg 
privé (gamen, filmpjes up- en downloaden) een 
snelle digitale verbinding via glasvezel erg op prijs. 
Waarom zou u een glasvezelverbinding willen heb-
ben en wat moet u daarvoor doen? 

Een aansluiting op het glasvezelnet verloopt voor de 
Burgemeesterswijk via Breedband Arnhem. Via glasvezel 
kunnen data vele malen sneller worden overgedragen 
dan via de coax-kabel of ADSL. De coax-kabel wordt door 
Ziggo gebruikt; ADSL door KPN en nog een aantal provi-
ders. De tabel geeft een overzicht van de verschillen tus-
sen de beschikbare systemen. Bij glasvezel is de upload-
snelheid gelijk aan de downloadsnelheid. Dit houdt in dat 
een video vele malen sneller naar YouTube of Social Media 
kan worden geüpload dan bij de gangbare verbindingen. 
Het goedkoopste glasvezelpakket van Breedband Arnhem 
biedt een uploadsnelheid aan van 50 Mbit/s, terwijl 
de duurste pakketten van Ziggo en KPN uitko-
men op 40 Mbit/s upload over de kabel en 10 
Mbit/s upload over ADSL.

Voldoende belangstellenden?
Als ik bij Breedband Arnhem meld dat ik graag 
glasvezel wil hebben, heb ik daar dan op korte 
termijn uitzicht op? Twee zaken spelen daarbij 
een rol. Ten eerste maakt u alleen kans op een aan-
sluiting als voldoende bewoners bij u in de straat of in uw 
directe omgeving ook een aansluiting overwegen of daad-
werkelijk willen hebben. Breedband Arnhem geeft op haar 
website aan dat er wijkinitiatieven gestart kunnen worden 

Glasvezel voor de 
Burgemeesterswijk?

bestaande uit 40 nabijgelegen adressen. Verwacht wordt 
dat 25 daarvan daadwerkelijk een abonnement afsluiten. 
Breedband Arnhem zal dan in principe een aansluiting 
gaan verzorgen. Het gaat hier niet om personen maar om 
adressen c.q. aansluitingen. 
Er is echter nog een tweede criterium. De groep belang-
stellenden moet dicht bij het huidige glasvezelnet wonen. 
Een start is op dit moment al gemaakt in de zuidoosthoek 
van de Burgemeesterswijk, het deel vlakbij de binnen-
stad. Vanuit hier zal dus enige uitbreiding plaats moeten 
vinden. Dit houdt in dat de meeste inschrijvingen op de 
website van Breedband Arnhem in eerste instantie moe-
ten komen vanuit dit gedeelte van de wijk voordat de rest 
van de wijk over kan gaan op glasvezel.

Beperkt aantal pakketten
Let op, het is bij Breedband Arnhem niet allemaal rozen-
geur en maneschijn. De upload- en downloadsnelheid 
mogen dan wel magnifiek zijn, de keuze in pakketten op 
dit moment nog beperkt. Momenteel lijken slechts drie 
pakketten beschikbaar die door de klant niet kunnen 
worden aangepast. Het lijkt erop dat dit in de toekomst 
wel mogelijk wordt. Ook biedt Breedband Arnhem op dit 
moment geen extra opties aan zoals onbeperkt bellen, 
meer tv-zenders (waaronder exclusieve sportzenders of 
filmzenders).
Als u belangstelling hebt voor een aansluiting op het loka-
le glasvezelnet meld u dan op de websiste van Breedband 
Arnhem. Deze aanmelding verplicht u tot niets. U geeft 
alleen aan interesse te hebben in een dergelijk net-
werk, niet in het aanschaffen van een abonnement. Als 

Breedband Arnhem toekomst ziet in uitbreiding van 
het glasvezelnetwerk zullen zij contact met u 

opnemen.

Niels Damen
(wijkbewoner)

Aanmelden als belangstellende voor glasvezelaansluiting: 
www.breedbandarnhem.nl 
Voor extra vragen over dit artikel kunt u een e-mail sturen 
naar Niels Damen: NielsJ.Damen@Gmail.com

 
 breedband Arnhem Ziggo KPN
Max. haalbaar 1000/1000 400/40 100/10
(Mbit), Down/Up
Prijs goedkoopste €44,95 €46,50 €40,00
pakket met internet
Inhoud dit pakket 
Internet  (1000/1000) (40/4) (40/4) 
Telefoonaansluiting (7ct start, 3ct/min) 
Televisie   (77 zenders)
Aansluitkosten €25,00 borg €0,00  €0,00
 €25,00 voor tijdelijk gratis, (tijdelijk gratis,
 nummerbehoud  anders 19,95  anders €35,00
 telefoon

Overzicht verschillen tussen de verschillende internetproviders.
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Pianist Erik Verwey vindt het belangrijk om tij-
dens zijn concerten uitleg en toelichting te geven. 
Als hij zondag 15 april de tweede aflevering van 
‘Jonge Meesters in de Burgemeesterswijk’ ver-
zorgt, gaat hij dat ook zeker doen, belooft hij in een 
gesprek voor het concert. Voor Verwey is het een 
klein beetje een thuiswedstrijd: hij groeide op in 
de Johannes Vermeerstraat, aan de grens van het 
Burgemeesterskwartier

Erik Verwey (31) staat weliswaar bekend als jazzpianist, 
maar eigenlijk vindt hij zich zelf meer dan dat. ,,Want 
muzikaal gezien is de jazzgeschiedenis nog maar kort in 
vergelijking met de klassieke muziek. Toch zijn er veel 
parallellen en die overeenkomsten met andere muziek-
stijlen probeer ik ook te laten horen in mijn muziek. Bij 
improvisatie denken mensen bijvoorbeeld meteen aan 
jazz, maar vergeet niet dat ook Bach volop ruimte bood 
voor improvisatie." 

Armspieren opwarmen
Aan diezelfde Bach heeft hij, weliswaar indirect, een 
trucje te danken als warming-up voor een concert: Bachs 
meestervertolker Glenn Gould zorgde er altijd voor dat 
zijn onderarmen goed warm waren – soms zelfs door ze 
in warm water te houden. Verwey probeert met wrijven 
hetzelfde effect te creëren. “Kracht zit niet in de vingers 
zelf. Kracht komt uit de spieren in de onderarm. Je moet 
de armspieren opwarmen voordat je ze gebruikt”, zei hij 
ooit in een interview met het Amsterdamse NAP-nieuws.

Maar er is natuurlijk veel meer dan Bach. Verwey’s brede 
muzikale belangstelling zorgt ervoor dat hij doorlopend 
op zoek is naar zijn eigen geluid. ,,Als ik componeer is 
ieder nieuw idee welkom, maar ik moet er vervolgens wel 
verder mee gaan, op die manier houd je zo’n idee interes-
sant." Buiten het componeren is de pianist op verschei-
dene terreinen actief. Zo was hij twee jaar lang de vaste 
begeleider bij de theatertournee van cabaretière/zange-
res Louise Korthals, begeleidde hij Dolf Jansen en treedt 
hij regelmatig met zijn eigen jazzkwartet op in de regio 
Amsterdam. Daarnaast is hij pianodocent in zijn huidige 
woonplaats Amsterdam en componeert hij muziek voor 
reclames en films. Grappig is dat hij dat laatste deed voor 
korte speelfilms van Feike Santbergen die opgroeide in de 
Van Pallandtstraat. Zijn films Buut vrij (2016), The long 
reach of shadow (2016) en De laatste dag van de zomer 
(2014) draaiden op het Nederlands Film Festival. Verwey 
schreef er (mee) de muziek voor.

Rechten
Dat Erik Verwey pianist is geworden is overigens niet 
zo vanzelfsprekend. Hoewel vader en moeder muzikaal 
waren en instrumenten bespeelden (vader gitaar, moeder 
cello) en hijzelf mede daardoor steeds actiever werd in de 
muziek (in Arnhem had hij samen met zijn broer Stijn een 
band), schreef hij zich na zijn middelbare school in voor 
een studie medicijnen. Wel was hij op het KGL al begon-
nen met het voorbereidingsjaar voor het conservatorium. 
Dat laatste was maar goed ook, want Verwey werd twee 
keer uitgeloot voor medicijnen. Daarom ging hij naar het 
conservatorium, een studie die hij combineerde met rech-
ten. ,,Ik heb het altijd leuk gevonden om juridische stof 

Jazzpianist 
Erik Verwey 
wil zijn luisteraars 
wijzer maken 
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te bestuderen. Ik heb ontdekt dat ik naast muziek mijn 
geest op andere manieren wilde prikkelen. Vandaar dat ik 
er nog altijd wat juridische klusjes bij doe."
Erik Verwey slaagde cum laude voor het conservato-
rium in Utrecht, haalde zijn rechtenbachelor en besloot 
in beide studierichtingen ook nog een master te doen. 
Op het conservatorium in Den Haag deed hij de master 
jazzpiano en na zijn bachelor rechten volgde een master 
Informatierecht (toegespitst op auteursrecht). Als je hem 
om die reden een bolleboos noemt, moet hij lachen: ,,Ik 
houd er nu eenmaal van verschillende dingen te doen."

Geen hokjesdenker
Hoewel in de conservatoriumstudie veel aandacht werd 
besteed aan de verschillende jazzstijlen, is Verwey zelf 
absoluut geen hokjesdenker. ,,Jazzpianist Jacky Terrasson 
is een voorbeeld voor mij, ik vind hem echt fenomenaal. 
Hij komt net als ik uit de jazztraditie, maar speelt net zo 
makkelijk fantastische arrangementen van ‘Let it Be’ of 
van composities van Bach. Dat probeer ik in mijn arran-
gementen ook." Inmiddels heeft Verwey plannen om 
komende zomer een jazzplaat op te nemen met zijn hui-
dige kwartet en daarnaast nog een soloalbum. ,,Dat solo-
project zal overigens minder een jazzplaat worden, maar 
meer een soort zoektocht naar mijn eigen geluid: wat vind 
ik mooi. Ik ga gewoon alles geven en kijk wat er uitkomt."

Spannende muziek
Zijn concert in Arnhem met de overige leden van zijn 
kwartet (Kasper Kalf op contrabas, Bart Wirtz op altsax en 
invaller Joan Terol Amigo op drums) zal niet alleen mooie, 
spannende en interessante muziek laten horen, maar de 
concertgangers dus ook wat wijzer maken. ,,Mijn ervaring 
is dat veel mensen er behoefte aan hebben om meer 
uitleg te krijgen over de muziek. Ik probeer het publiek 
te vertellen hoe ze naar jazz moeten luisteren, op welke 
dingen je moet letten."

Johan Bosveld

Jonge Meesters in de Burgemeesters Kamers
In het nieuwe programma worden wederom musici uit 
de nationale en internationale top uitgenodigd om voor 
ons te spelen. De kunstcommissie heeft voor het nieuwe 
seizoen gekozen voor jonge Meesters. Ze verzorgen twee 
optredens van een uur in een van de mooie huiskamers 
van de Burgemeesterswijk, steeds voor 50 á 70 mensen. 

Het tweede optreden zondag 15 april wordt verzorgd door 
het kwartet van Erik Verwey (piano), Joan Terol Amigo 
(drums), Kasper Kalf (contrabas) en Bart Wirtz (Altsax). 

Zij verzorgen twee optredens. Het eerste optreden begint 
met een inloop om 12.15 uur voorafgaand aan het con-
cert, met koffie of thee en iets lekkers. Het optreden zelf 
begint om 13.00 uur. Het tweede optreden begint om 
15.00 uur en eindigt met een heer-
lijk glas wijn of een ander drankje 
na afloop van het concert.

Kaarten zijn online te bestellen via 
een link op http://bwarnhem.nl/of 
scan de QR-code.
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Diaconessenkerk wil 
betere voorzieningen
in de wijk

Ooit was de kerk een in zichzelf gekeerd, religieus 
bolwerk. Gelukkig gaan de deuren de laatste jaren 
steeds verder open. Het is dus niet zomaar dat de 
drie kerkgemeenschappen in Arnhem-Noord veel 
meer betrokken en dienstbaar willen worden in 
de wijken waar ze hun vieringen houden. Speciaal 
daarvoor werd vorig jaar in Arnhem-Noord het pro-
ject Kerk & Buurt gestart. Eind vorig jaar nam de 
Doorwerthse predikant ds. Martin de Jong afscheid 
als coördinator van dat project; Jan Siert Wiersema 
uit de Burgemeesterswijk volgde hem op.

Wiersema legt uit: ,,We willen dat de protestantse 
Diaconessenkerk aan de Van Nispenstraat en het aan-
grenzende wijkgebouw De Bakermat een veel grotere 
rol gaan spelen in de behoefte aan voorzieningen van 
onze wijken Hoogkamp, Sterrenberg, Gulden Bodem en 
Burgemeesterswijk. We gaan de reeds bestaande wijk-
voorzieningen in kaart brengen en dan met name die 
voor ouderen”, aldus Wiersema. ,,Op korte termijn wil-
len we niet alleen helderheid te krijgen over het aanbod, 
maar vooral ook over de behoefte aan voorzieningen. 
Er zijn natuurlijk al veel activiteiten in de wijken, maar 
tegelijkertijd zijn er ook veel verlangens onder de oudere 
wijkbewoners."
Hoewel het dus nog te vroeg is voor concrete plannen, 
lijkt de behoefte aan een dagelijkse, laagdrempelige 
inloopvoorziening al wel duidelijk. Wiersema noemt als 
voorbeeld voor zo’n voorzieningen ‘Ons Raadhuis’ in Velp. 
Sinds begin 2016 kunnen 55-plussers dagelijks terecht 
in de voormalige pastorie aan de Emmastraat om daar 
aan allerlei activiteiten mee te doen. Ze variëren van 
creatieve activiteiten als boetseren en ballet tot inhou-
delijke workshops en samen lunchen. Behalve over tal 
van vrijwilligers, beschikt ‘Ons Raadhuis’ ook over twee 
beroepskrachten en krijgt het financiële steun van de 

gemeente Rheden en een groot aantal maatschappelijke 
instellingen. 
Wiersema: ,,We hebben in onze wijken in dit deel van 
Arnhem-Noord nooit veel behoefte gehad aan zo’n buurt-
centrum. Dat was ook nooit nodig, de wijkbewoners 
waren over het algemeen welgesteld en konden prima 
voor zichzelf zorgen. Nu zien we echter dat onder meer 
door de vergrijzing langzaam de vereenzaming boven 
begint te drijven. Steeds meer wijkbewoners krijgen de 
behoefte om achter de geraniums vandaan te komen, ze 
hebben behoefte aan meer sociaal contact. Dan merk je 
dat er hier eigenlijk maar weinig aanbod is. En dan zie je 
vervolgens dat aan bijvoorbeeld het maandelijkse wijk-
diner in De Bakermat veel behoefte is. Voor steeds meer 
mensen lijkt zo’n sociale activiteit een essentiële behoefte 
te worden in hun leven."
Voor laagdrempelige voorzieningen zoals ‘Ons Raadhuis’ 
in Velp is het uiteraard van belang om zeker te weten 
dat daar in onze wijken behoefte aan is. Wiersema: ,,We 
willen binnen een half jaar weten wat die behoeften zijn 
om vervolgens in samenwerking met de kerken te kijken 
welke voorzieningen mogelijk zijn en wat daarvoor nodig 
is. Tot nu toe zijn we wat zulke initiatieven betreft toch 
een beetje te afwachtend geweest."
Het project Kerk & Buurt kijkt integraal naar de wijken: 
welke voorzieningen zijn er al voor de buurtbewoners. 
Wiersema noemt bijvoorbeeld het wooncentrum voor 
senioren Arenheem, gelegen pal naast De Bakermat. 
,,Ook daar vinden allerlei activiteiten plaats die mis-
schien kunnen worden betrokken bij het totale aanbod 
van voorzieningen. We maken nu een plaatje van alle 
wijken om uiteindelijk tot die voorzieningen te komen die 
mee kunnen helpen om de leefbaarheid van de wijken te 
verbeteren."

Johan Bosveld
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"Toen we hier kwamen wonen, was het een heel gezellige 
straat met veel kinderen. Dat is wel veranderd in de loop 
der jaren", vertelt ze aan de eettafel in haar bovenwo-
ning. Niet dat ze klaagt, maar die eerste tijd, we praten 
over eind jaren ’50 en de jaren ’60, was nu eenmaal 
een heel andere. Met een glimlach op haar gezicht: "Dat 
waren de mooiste jaren van Nederland. Alles ging zoveel 
gemoedelijker, heel anders dan nu. We hebben nu zo’n ik-
maatschappij, zo’n egocentrische maatschappij. Iedereen 
bekommert zich alleen om zichzelf."
Ans heeft, zoals dat heet, een bewogen leven achter de 
rug, maar ze herinnert zich alles nog feilloos, daar doen 
haar 89 jaar niets aan af. Desondanks leeft ze niet in het 
verleden: "Ik kijk nooit achterom, maar altijd vooruit. Ik 
ben bijna altijd optimistisch en bij tegenslag denk ik altijd 
maar dat het wel weer goed komt. Weet u, als ik steeds 
in de put zou zitten, was ik nooit zo oud geworden." 
Toekomstgericht of niet, Ans herinnert zich de tegensla-
gen en de slechte tijden uiteraard maar al te goed. Maar 
het begon allemaal zo fijn in de Veerpolderstraat aan de 
overkant van de Rijn.

BIJZONDERE WIJKBEWONER
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De Van Eckstraat kan niet 
zonder ‘oma Ans’ (89)

“ALS IK STEEDS IN DE PUT ZOU ZITTEN, 
WAS IK NOOIT ZO OUD GEWORDEN.”

"Ik ben geboren in IJsselmonde (een Rotterdamse wijk, 
red). In 1940 zijn we verhuisd naar Arnhem-Zuid. Je had 
daar toen alleen nog maar de Veerpolderstraat en twee 
andere straten en een winkeltje, dat was alles. We woon-
den er met vader, moeder en vijf kinderen; vier meiden en 
een jongen. Thuis en op straat was het altijd gezellig. Als 
ik een boodschap moest doen in het winkeltje, wilden ze 
daar altijd dat ik plat Rotterdams ging praten; dan kreeg 
ik een snoepje. Maar ja, we woonden er nog maar net en 
toen brak de oorlog uit."

Evacuatie
Een jaar later werd de school gesloten en moest Ans 
noodgedwongen thuis blijven. De oorlogsjaren drukten 
een zware stempel op Ans en de rest van het gezin. Haar 
Joodse oma werd door een Nederlandse politieman uit 
huis gehaald en verdween voorgoed. Ans vond het oor-
logsgeweld afschuwelijk: "Ik was altijd vreselijk bang als 
er geschoten werd of als er explosies waren." In 1944 
kwam de oorlog heel dichtbij. Arnhem was frontgebied 
geworden en ook de zuidelijke wijken kwamen in de vuur-
linie te liggen. "Op een dag moest ik voor mijn moeder 
een boodschap in de stad doen. Ik ging met het pontje 
naar de overkant, dat was natuurlijk levensgevaarlijk. 
Maar daarna kon ik niet meer terug, overal werd gescho-
ten. Ik had nog jaren na de oorlog nachtmerries dat ik 
nooit meer thuis zou kunnen komen." Ans trok na het 
mislukken van Operation Market Garden in september 
44 in het kielzog van de duizenden evacuees en onder 
leiding van het Rode Kruis de Veluwe op. "Ik zie die tocht 
nog voor me; duizenden mensen te voet, met karren en 
huisraad, met kinderen, met katten en honden. Het was 
één grote bonte stoet."

Dikkertje
Ans kwam terecht in Wezep bij boer Reinders. Ze had er 
geen slecht leven en was na de evacuatietijd flink aange-
komen. "Ik was echt een dikkertje geworden." Toen de 
oorlog was afgelopen ging het via Nijmegen uiteindelijk 
weer naar Arnhem, naar de Veerpolderstraat en naar het 
gezin. Daar leerde ze een leuke knul kennen, die om de 
hoek woonde. En de liefde werd bezegeld: nog niet met 
een huwelijk maar met een zwangerschap. "Ik moest 
trouwen, met de hakken over de sloot, zoals ze dat toen 
noemden." Maar een ‘moetje’ of niet, ook zonder baby 
op komst had Ans zeker voor hem gekozen. Met haar 
kersverse echtgenoot en baby (die oudste dochter is 
inmiddels 71 jaar) betrok ze een woning aan de Boulevard 
Heuvelink. Daar bleef het gezin, uiteindelijk met vier kin-
deren (twee jongens en twee meisjes), negen jaar wonen, 
totdat ze het huis te klein vonden worden en naar de Van 
Eckstraat verhuisden.
Ans had dan wel een gezin, maar ze werkte ook. Altijd 
in de horeca. De eerste jaren bij hotel Haarhuis, later 
ook bij Westend, de Bordelaise aan de Velperweg, bij het 
toenmalige Hotel Bosch en ook nog een tijdje bij Groot 
Warnsborn. Ze werkte meestal in de ontbijtdienst, niet 
in de bediening. Het waren zware jaren. "Ik moest om 
acht uur ’s avonds beginnen en werkte dan tot drie uur ’s 
nachts. Dan ging ik naar huis, een paar uurtjes slapen en 

Ze is inmiddels de oudste bewoner van de straat, 
maar toen ze er in de jaren ’50 ging wonen was ze 
de jongste. Ans Lingers is 89 jaar en woont al bijna 
65 jaar in de Van Eckstraat. Ans voor volwassenen 
en oma Ans voor kinderen heeft de straat, de wijk 
en de wereld zien veranderen. 



GEZOCHT
Commissie Leefomgeving zoekt nieuw lid
Vanwege de verhuizing van een van onze com-
missieleden zijn we op zoek naar een nieuw 
commissielid. Onze commissie telt momenteel 
vijf mensen (vier vrouwen en een man), die alle-
maal eenzelfde doel nastreven: verbetering van 
de kwaliteit van de leefomgeving in onze wijk. 
We houden ons bezig met een breed scala van 
onderwerpen. Ze variëren van het opstellen van 
een wijkvisie tot de plaatsing van laadpalen voor 
elektrische auto’s en ondergrondse containers. 
Wil jij daar een steentje aan bijdragen, stuur dan 
een mailtje naar LeefomgevingBW@live.nl, t.a.v. 
Simone van Klaveren.

Commissie Leefomgeving
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stond wee met de 
kinderen op. Als 
de kinderen naar 
school waren, ging 
ik nog een paar 
uurtjes naar bed." 
Voordat het horeca-
werk weer riep was 
er ook het huishou-
den en de zorg voor 
het gezin. "Ik was 
gewoon een dui-
zendpoot. Maar ja, 
het ging zoals het 
ging."

Surinamer
Waarmee het min-
der ging, was het 
huwelijk. En toen 
de jongste dochter 
16 was besloot het 
echtpaar uit elkaar 
te gaan. "Als goede 
vrienden", bena-

drukt Ans. En toen ontmoette Ans een aardige 
man, Frits. Hij werkte als verpleegkundige 
in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen en 
kwam uit Suriname. Maar Ans wilde helemaal 
geen romantisch gedoe. "Ik was 38 jaar en 
wilde eigenlijk helemaal geen man meer." 
Maar Frits, die ze had leren kennen tijdens 
haar werk bij Haarhuis, was een volhouder en 
maakte haar het hof. Ze kregen een relatie. 
"Nou dat was wat", herinnert Ans zich. "Een 
Hollandse vrouw met een donkere man. Het 
was ook erg moeilijk voor ons, want de men-
sen om ons heen lieten heel goed merken dat 
ze het maar niks vonden." 

“NOU DAT WAS WAT. EEN 
HOLLANDSE VROUW MET EEN 
DONKERE MAN.”

Toch trouwden ze op 28 januari 1972; Ans 
laat de trouwring zien: ‘28-01-1972 Frits’ 
staat in haar ring. Eén ding moest Frits wel 
accepteren: Ans was ondanks zijn werk in 
het Radboud niet van plan om met hem naar 
Nijmegen te verhuizen. Het geroddel achter 
hun rug om zorgde voor eelt op haar ziel. "Ik 

trek me niets meer van anderen aan, ik ben 
door het leven harder geworden. Ik heb zoveel 
schoppen gehad en ben vaak genoeg bedro-
gen." Ze wil maar zeggen: Ans krijgen ze niet 
meer klein. 

Jazzmuziek
Frits hield van muziek, vooral van jazz. Hij nam Ans mee naar het 
toenmalige George Jazzcafé en naar de Mod Pub. En elke zomer ging 
hij drie dagen naar Den Haag voor het North Sea Jazzfestival. Frits 
was altijd een sterke vent. Toen hij 65 werd en met pensioen kon, 
tekende hij voor nog eens vijf jaar bij in het ziekenhuis. Hij hield van 
het werk als verpleegkundige. Maar toen hij begin 80 was, werd Frits 
ziek. De laatste zes jaar van zijn leven verzorgde Ans hem: "Natuurlijk 
deed ik dat, je blijft bij elkaar in goede en in slechte tijden.” Frits 
overleed op 87-jarige leeftijd in 2014, Ans lag op dat moment in het 
ziekenhuis voor een zware vaatoperatie. "Gelukkig zorgden ze er wel 
voor dat ik naar de begrafenis kon."

Te midden van foto’s van kinderen, kleinkinderen (drie) en achter-
kleinkinderen (zes) staat in de kast in de woonkamer van Ans een 
foto van Frits in een mooi bewerkt houten lijstje. Hij kijkt de kamer 
in alsof hij over Ans blijft waken. "We hebben samen veel gereisd, 
heerlijk vond ik dat. Alleen ben ik nooit met hem mee geweest naar 
Suriname, daar had ik geen trek in. Frits ging elke vakantie in zijn 
eentje naar zijn familie daar. Maar samen hebben we veel andere 
landen bezocht en we zijn een paar keer naar Londen geweest. Dat 
vond ik toch zo’n geweldige stad, als ik jonger was geweest, had ik 
daar graag willen wonen."
Leuk hè!
Het waren gelukkige, soms moeilijke tijden in de Van Eckstraat. Eén 
ding is zeker: vroeger was er meer leven in de straat. "Er waren 
toen ook nog allerlei winkels. Je had een drogisterij en de modezaak 
Meddens had hier een filiaal. Voor Meddens heb ik zelfs nog een keer 
een modeshow gelopen. En in die tijd ben ik ook nog een keer model 
geweest voor een reclame van VGZ." Ans Lingers laat trots de poster 
van VGZ zien waarop ze poseert op een bankje in park Sonsbeek. 
Vandaag de dag kan ze niet meer zoveel, de vaatoperatie heeft haar 
een stuk minder mobiel gemaakt en het traplopen gaat moeizaam. 
"Maar ik doe mijn eigen boodschappen nog, lees twee kranten en ook 
veel boeken en ik ben nog altijd sociaal actief. Iedereen kent me in de 
buurt. Toen ik jarig was, kreeg ik een bos bloemen van de apotheek 
en van bijna iedereen in de straat een verjaardagskaart. Weet u wat 
ze tegen me zeggen? ‘De Van Eckstraat is de Van Eckstraat niet meer 
als u er niet meer woont’. Leuk hè!"

Johan Bosveld

Oproep
Bent u of kent u een wijkbewoner die al heel lang in de wijk woont 
en daarover wat te vertellen heeft? Meld u bij de redactie: henk-
donkers@gmail.com

Lang geleden poseerde 
Ans op een bankje in 
Sonsbeek voor een 
poster van VGZ

Veerpolderstraat in Arnhem-Zuid waarheen 
Ans in 1940 verhuisde vanuit Rotterdam.

De Van Eckstraat in de tijd dat het nog dé winkelstraat van het 
Burgemeesterskwartier was.

WIE WIL ER MEEHELPEN 

MET DE VOORBEREIDING VAN 

HET LUSTRUM? 

Het lijkt nog ver weg, maar zoals menigeen zal 
weten: de tijd gaat snel. Dus hoewel het lustrum-
feest ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van 
de wijkvereniging ‘pas’ in 2020 wordt gevierd, popelt 
lustrum-coördinator Matthew Pyatt om met de voor-
bereidingen te beginnen. 
Daarom roept hij iedereen die een steentje wil bij-
dragen aan de organisatie van de feestelijkheden, 
op zich bij hem te melden. ,,Voor dit moment zoek 
ik mensen die op allerlei manieren willen helpen" 
aldus Matthew. ,,Dus niet alleen mensen die willen 
meedenken en leuke ideeën willen genereren, maar 
ook mensen die daadwerkelijk mee willen doen in 
het uitwerken van de plannen."
Matthew is in dit stadium nog niet op zoek naar men-
sen met specifieke kennis of ervaring. ,,Waarschijnlijk 
zullen we een breed scala van activiteiten en festivi-
teiten aanbieden, zodat er voor elk wat wils is, maar 
waardoor er in de tussentijd voor veel verschillende 
mensen werk zal zijn." 

Wie belangstelling heeft om mee te doen met de 
voorbereidingen, kan zich melden bij bestuurslid 
Matthew Pyatt, e-mail: matthewpyatt@outlook.com.

WEG TROLLEY
Als rechtgeaarde buurtbewoner is het u vast al 
opgevallen. De trolley die jarenlang door de wijk 
zoefde is niet meer. Managers van Breng vonden het 
nodig onze Arnhemse trots niet meer door de buurt 
te laten toeren. Dat had te maken met efficiency, 
of zoiets. Daarmee hadden ze wel een punt, want 
de gelede bus reed vooral zonder passagiers door 
de straten. Maar het blijft jammer van de ruim 
vijfhonderdduizend euro die tien jaar geleden nog in 
Lijn 2 werden geïnvesteerd om deze buslijn voor het 
Burgemeesterskwartier en de Hoogkamp te behouden. 
Weggegooid geld dus, dat nu is ingeruild voor herrie 
en stank van een Lijn 9 bus op diesel of aardgas 
naar Schaarsbergen. Het kan verkeren, is dan de 
gemeenplaats.

Wat rest de verdrietige trolley-adept? De trolleyleidingen 
en metalen masten blijven, naar ik aanneem, voorlopig 
onaangetast. Zij hangen en staan er al minstens tien 
jaar en zijn vast nog niet afgeschreven. De helemaal 
bovenop aan een korte arm bevestigde lichtbak mag 
gelukkig gewoon doorgaan met het verspreiden van 
licht in de duisternis. Bij dezen dan maar een kleine 
loftuiting op de wat vormgeving betreft best fraaie 
masten. Het gemis van de elektrische bus wordt er 
echter niet mee gecompenseerd. 
De nu dus tot lantaarnpaal gedegradeerde metalen 
trolleymast bestaat - na uitvoerige bestudering - uit 
vier, naar boven toe smaller wordende stukken, te 
vergelijken met een uitschuifbare telescoopantenne. 
De kleur is (of was) neutraal donker- en lichtgrijs, 
maar regen en wind deden in elk geval hun best de 
grijstinten van roestbruin patina te voorzien. Aan de 
voet is een lichtgrijze band die voorheen waarschijnlijk 
zwart was. Onder invloed van agressieve zuren en 
zouten is de zwarte kleur denk ik geoxideerd of 
uitgebeten en lichtgrijs geworden. Overigens, diezelfde 
zuren en zouten afkomstig van hondenplasjes waren 
indertijd de doodsteek voor de betonnen voorganger 
van de huidige stalen masten. Die toen reuze massief 
en solide ogende palen knapten als luciferhoutjes. In 
alle stilte had betonrot zijn vernietigende werk gedaan. 
Over die teloorgang van de betonnen paal schreef ik 
al in 1994 op deze plek. In het Jubileumboek Een 
bijzondere buurt uit 1995 is het nog terug te lezen. 

Ik houd mij vast aan de idee - wellicht tegen beter 
weten in - dat men kan terugkomen van een genomen 
besluit. Misschien rijdt er straks gewoon weer een 
trolley, dat gebeurde al eerder in onze buurt.

Kees Crone



Nieuws 
uit het bestuur
Op dinsdag 9 januari was het weer gezellig 
druk tijdens de gebruikelijke nieuwjaarsborrel 
van de wijkvereniging. Er werd veel gepraat 
over wat ons zoal bezig houdt in de wijk en 
kennismaken met ‘nieuwe ‘bewoners is een 
ook belangrijk onderdeel van deze avond.

Dit jaar zal verder gesproken worden in 
de Projectgroep Kerk & Wijk, een initiatief 
van onze wijkvereniging met de wijkver-
eniging Penseelstreek en het wijkcentrum 
De Bakermat. Wij streven naar een goede 
en vruchtbare samenwerking om het wijk-
centrum met bijbehorende Diaconessenkerk 
een grotere/bredere rol te laten spelen in de 
wijk, afgestemd op wensen en behoeften. 
Vertegenwoordigers van de beiden wijkvereni-
gingen, de Diaconessenkerk, gemeente (Team 
Leefomgeving en Afdeling onderzoek en sta-
tistiek) en Stichting Welzijn Ouderen (SWOA) 
participeren in dit overleg. U zult zeker dit 
jaar meer van dit project horen en lezen en 
uitgenodigd worden om met ideeën te komen.

In het nieuws uit het bestuur van decem-
ber 2017 is geschreven over mogelijkheden 
om de Burgemeesterswijk klimaatbestendiger 
en groener te maken. Het sluit aan bij de 
Wijkvisie die dit voorjaar door de Commissie 
Leefomgeving wordt gepresenteerd. In het 
laatste overleg is onder meer gekozen om een 
projectleider aan te stellen die ‘de kar gaat 
trekken’ en voor de opstart de lijnen gaat uit-
zetten. Frank Geene, bewoner van onze wijk, 
gaat deze rol vervullen. Wat kunnen we als 
wijk(vereniging) doen? Op wie gaan wij ons 
richten? Aan welke onderdelen denken we? 
Wat pakken wij als eerste aan? Hoe betrekken 
wij de bewoners van de wijk bij het project? Is 
er een organisatiestructuur nodig? Hoe wordt 
er gecommuniceerd met de bewoners? Veel 
werk aan de winkel maar we hebben afge-
sproken dit kwartaal ‘gewoon’ te beginnen en 
voortvarend te werk te gaan.

Voor 2018 zijn dit twee mooie uitdagingen 
voor het bestuur en onze wijk!

Barend Freriks, 
voorzitter
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In de zomer van 2017 viel bij alle wijkbewoners 
een brief van de gemeente op de mat over onder-
grondse containers voor restafval. Iedereen moet in 
de toekomst zijn zak grijsafval zelf naar zo’n con-
tainer brengen. Het plan was om in oktober 2017 
tot plaatsing van de containers over te gaan. Maar 
begin januari 2018 waren de containers nog steeds 
niet geplaatst. Wat is er aan de hand? 

De gemeente nam het besluit tot het plaatsen van onder-
grondse containers voor restafval al in 2013. De bedoeling 
is dat ieder van ons zijn/haar afval nog beter gaat schei-
den. Hoe minder restafval, hoe minder vaak je naar de 
container hoeft te lopen. Met dit zogenaamde omgekeerd 
inzamelen dragen wij als burgers bij aan meer hergebruik, 
minder restafval en minder uitstoot van CO2.

Gefaseerde invoering
In Arnhem kunnen we al een hele tijd ons gescheiden 
weggooien. Kan het dan nóg beter? De gemeente startte 
in 2014 met een proef in de wijken Over het Lange 
Water, De Laar-West en Malburgen-Oost Noord (7500 
huishoudens). Resultaat van het proefjaar was dat daar 
meer afval ingezameld werd dat hergebruikt kan worden 
(papier/karton, plastic en verpakkingsmateriaal) en min-
der restafval. Er werd vooral veel meer plastic verpak-

Ondergrondse containers 
dagen bewoners uit afval 
nóg beter te scheiden 

kingsmateriaal ingezameld. Het scheiden van afval bleek 
dus inderdaad nog beter te kunnen. 
Op basis van dit succes ging de tweede fase van start. 
Begin 2018 is 70% van de Arnhemse huishoudens 
al overgegaan op het nieuwe systeem. Nu is ook de 
Burgemeesterswijk aan de beurt. 

De tweede fase
Riëlle Schoeman van de Commissie Leefomgeving ver-
telt dat er, op basis van de brief van gemeente met een 
voorstel voor plaatsing van ondergrondse containers, veel 
reacties en alternatieve voorstellen kwamen uit onze wijk. 
Daar is de gemeente serieus mee aan de slag gegaan. Het 
plaatje waar de containers komen is echter nog niet hele-
maal rond. We krijgen begin 2018 weer een brief van de 
gemeente over de plaatsing. In februari stelt de gemeente 
ook de Commissie Leefomgeving op de hoogte. Riëlle ver-
wacht dat daarna de plaatsing van start gaat. 

Betrokkenheid vanuit de wijk
Natuurlijk onderschrijft de Commissie Leefomgeving de 
doelstellingen van het omgekeerd inzamelen van afval en 
de meerwaarde die dat heeft voor het milieu. De com-
missie is echter ook kritisch, en bewaakt het monumen-
tale karakter van onze wijk bijvoorbeeld door de groene 
driehoeken te beschermen. Riëlle Schoeman: ‘We willen 

verrommeling van de wijk voorkomen!”. De commissie stelt zich 
op als bemiddelaar tussen bewoners en gemeente. In december 
2016 vond een goed bezochte inloopavond plaats waar bewo-
ners in gesprek konden gaan met de betrokken ambtenaar van 
de gemeente. De commissie heeft op basis van input van wijk-
genoten o.a. een de plaatsing pal naast het beeld van Audrey 
Hepburn afgewezen. Een afvalcontainer harmonieert niet met 
het artistieke- en herdenkingskarakter van die plaats. Ook heeft 
de commissie vragen gesteld over de plaatsing van meerdere 
containers tegenover AH/ hoek van Eckstraat met het oog op 
de verkeersveiligheid. 
Ook maakte de ambtenaar samen met enkele wijkgenoten 
een rondje door de wijk waar zij enkele knelpunten ter plekke 
bekeken. Bij de definitieve plaatsing van de eerste container 
in de wijk, onderaan de Sweerts de Landasstraat stemde de 
gemeente bovendien af met de direct omwonenden. In goed 
overleg is daar de definitieve locatie gekozen. 

Wordt vervolgd 
De plaatsing van de containers is weliswaar wat vertraagd maar 
zal nu toch medio 2018 toch gerealiseerd worden. Dat gaf 
de Commissie Leefomgeving samen met de wijkbewoners de 
gelegenheid mee te denken over de locatie van de containers. 
Echter: het was nog mooier geweest als de gemeente de wijk-
bewoners in een vervolgbrief geïnformeerd had zodat vragen 
of het nu wel of niet ging gebeuren voorkomen hadden kunnen 
worden. 

Binnenkort staat er vlakbij ieder van ons een ondergrondse 
afvalcontainers. Dan kunnen we de uitdaging aangaan om ons 
afval nóg beter te scheiden. De Commissie Leefomgeving blijft 
u via website en wijkkrant informeren over de voortgang.

Ida Bontius
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Dé Praktijk voor oefentherapie
• Houdingverbetering: scoliose, kyfose of lordose
•  Rug-, nek-, schouder- en armklachten
• Bekken- en zwangerschapsklachten
• Chronische klachten
• Activering van ouderen  

Jachthoornlaan 1A, 
(het Dorp) Arnhem www.mensendieck-arnhem.nl

info@mensendieck-arnhem.nl

Afspraak maken?
06-14477578

Ook zonder verwijzing!

Deze keer wil ik mijn gedachten laten afdwalen naar 
Theresia, Sweerts de Landasstraat 72. Het is een prach-
tig herenhuis met mooie details uit de Art Nouveaustijl, 
gebouwd in 1911.
Het ontstaan van de naam Theresia is niet helemaal dui-
delijk. Men vermoedt dat het afstamt van het Griekse 
theros, wat op warmte, zomer of oogst slaat. Het zijn 
echter aannames. Bekende mensen hebben er hun naam 
aan ontleend zoals: Teresa Avila, een karmelietes en 
Teresa van Portugal. Meisjesnamen werden hier weer aan 
ontleend: Theresa, Therèse, Trees en Tessa. 

Waarom deze naam op de gevel?
Ik neem aan dat degene die deze naam op de gevel van 
zijn huis plaatst in ieder geval een rooms-katholieke ach-
tergrond heeft ofwel het huis wil vernoemen naar een 
prinses, koningin of hertogin die zij/ hij vereert. 
Waar dwalen mijn gedachten heen als ik Theresia zie?
Het is 1977. Ik werd opgebeld door de directeur van 
de Theresia Mulo aan de Eusebiusbuitensingel, die mij 
vertelde dat hij een vacature had voor biologie. Het was 
vakantie, dus lastig om iets te regelen. Ik had er wel oren 
naar en stemde toe. Op dat moment werkte ik in groep 
acht van een basisschool te Nijmegen, een school met een 
gemiddelde citoscore tussen 540 en 550. Bijna allemaal 
VWO-klantjes.

Type school
Het was een hele verandering van het geven van veel 
vakken naar één. Er deed zich wel een probleem voor, 
het was een katholieke school en ik was niet katholiek. Ik 
was echter in een hervormd gezin opgegroeid, vertelde 
ik, waarbij mij de vraag gesteld werd of ik iets tegen het 
katholicisme had. Nee, was mijn antwoord. Dat was ook 
wel zo, maar dat ik niets met het geloof had, heb ik niet 
verteld. Ik werd aangenomen op voorwaarde dat ik geen 
uiting gaf aan antigevoelens jegens de godsdienst. Aldus 
geschiedde. 

Huisnamen IV

Theresia
Sfeer
Aanvankelijk was het een school voor meisjes. De school 
viel onder het bestuur van Insula Dei, ons allen bekend. 
De leerlingen werden verdeeld over enkele locaties in 
Arnhem, later zaten allen aan de Eusebiusbuitensingel. 
Voor 1977 bestond het lerarenbestand uit voornamelijk 
nonnen en broeders. Ik nam de lessen over van een 
broeder, die de laatste geestelijke was op die school. 
Ondertussen werden ook jongens toegelaten. Eigenlijk 
was het altijd mijn droom geweest te werken op een 
kleine school. Het was er heerlijk werken, de sectie biolo-
gie, dat was ik, een eenmanssectie dus. Van niemand last, 
maar ook geen gemak.

Oude sfeer
Vóór mijn tijd was de sfeer prima maar zeer streng. 
Meisjes moesten een jurk aan, broeken dragen was streng 
verboden. Behalve ’s winters, dan mochten ze een broek 
aan onder de jurk. ’s Zomers als het heet was, mochten 
de meisjes wel een jurk zonder mouwen dragen maar als 
ze hun vinger opstaken moesten ze de hand voor hun 
oksel houden. Ja, ja, die nonnen konden er wat van. Mij 
werd verteld dat als je een flinke overtreding beging, je 
op je blote knieën, alle stenen trappen op moest krui-
pen totdat je op de zolder was. Je keek wel uit om een 
boevenstreek uit te halen. Dat waren nog eens tijden. 
Later kreeg ik er geschiedenis bij. Kleine schooltjes wer-
den helaas weggesaneerd door de overheid. Alles moest 
groot, groter, grootst. Mijn ideaal ging aan diggelen. Niks 
eenmanssecties meer. Overleg en vergaderen ging een 
steeds grotere rol spelen. Ik zocht de grote massa op en 
kwam op een school met 3000 leerlingen. Daar ben ik 
gebleven. Als ik langs mijn oude schooltje kom werp ik 
nog altijd een glimlach naar ‘haar’.

Jaap van den Berg
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981

Oud-burgemeester van Arnhem baron Sweerts de Landas kreeg in 1904 zijn eigen 
straat in de Burgemeesterswijk. Dit huis op nummer 6 werd omstreeks dat jaar in 
1905 gebouwd en is een gemeentemonument. Het heeft een historiserende bouw-
stijl met elementen van Jugendstil en Stadsvakwerk.

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

Verliefde Kijk op de Wijk

adverteren? 

mail naar

penningmeester@burgemeesterswijkarnhem.nl 
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De afgelopen jaren hebben we in de 
Burgemeesterswijk en de Penseelstreek inzame-
lingsacties voor fietsen, laptops/tablets, kleding en 
speelgoed voor ouders van kinderen die zoiets niet 
kunnen betalen. Ieder jaar leverde dat weer een 
mooie opbrengst op. Ook dit jaar organiseren we 
zo’n actie en wel op 7 april.

Leergeld
Het is helaas nog steeds voor veel gezinnen niet haal-
baar om hun kinderen te laten meedoen bij een ver-
eniging, sportclub 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 kunnen ze soms niet 
tijdig een beroep te doen op andere voorzieningen In 
Arnhem en omgeving praten we al gauw over meer dan 
5.000 kinderen. Voor de kinderen uit deze gezinnen is er 
Stichting Leergeld. De Stichting Leergeld Arnhem (www.
leergeldarnhem.nl) wil kinderen uit Arnhem de mogelijk-
heid te bieden wel om mee te doen met sport, muziek of 
andere kunstzinnige vorming. Want nu meedoen is straks 
meetellen. Met de steun van Leergeld kunnen de kinderen 
ook deelnemen aan verschillende schoolactiviteiten en 
kunnen ze, net als de meeste andere leerlingen, met een 
fiets naar school komen en hun huiswerk op computer of 
laptop maken.

Speelgoed en kleding
Bij Speelstoet Arnhem (www.speelstoet.nl) kunnen deze 
kinderen 3x per jaar speelgoed uit zoeken in een win-
kel zonder kassa. Stichting Kledingbank Arnhem (www.
kledingbankarnhem-eo.nl) geeft goede bruikbare kleding 
aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet 
(meer) kunnen betalen.

Hergebruik
Met een team uit de Burgemeesterswijk en de Penseelstreek 
zetten we een inzamelingsactie voor deze drie organisaties 
op touw. Wij denken dat het goed is om stil te staan bij 
kinderen die in minder goede omstandigheden opgroeien 
dan veel kinderen in onze wijk. Daarnaast willen we bij-
dragen aan de recycling van spullen. Waarom iets weg-
gooien of ongebruikt op de zolder of in de schuur laten 
staan terwijl een ander het nog zo goed kan gebruiken?
Daarom organiseren we een inzamelingsactie op zaterdag 
7 april 2018. Voor deze inzamelingsactie zijn wij op zoek 
naar:
• fietsen 
• laptops en tablets
• kleding (voor kinderen en volwassenen)
• speelgoed
Deze kunt u inleveren op zaterdag 7 april 2018 tus-
sen 11:00 en 16:00 uur bij de Molenplaats Sonsbeek 
(Bezoekerscentrum) Zijpendaalseweg 24A. 

Paulien Bos, Patricia Schwalbach, 
Hanny van Nunen, Jacqueline Willemsen

Inzamelingsactie Stichting Leergeld, 
Speelstoet en Kledingbank!

De zevende Kwartierkwis op zaterdagavond 27 januari kende 
een verrassing. De feestcommissie was er in geslaagd om de 
burgemeester van Arnhem te strikken om ook een vragenron-
de te presenteren. Ahmed Marcouch bevroeg de teams over 
hun kennis van Arnhem en de functie van de burgemeester. 
Daarnaast hadden verschillende buurtbewoners met veel 
enthousiasme een vragenronde voorbereid en gepresenteerd 
over uiteenlopende onderwerpen.

Ahmed Marcouch vertrouwde de aanwezigen toe, dat hij veel 
tijd had besteed aan het bedenken van de vragen en grapte 
dat dit dus best veel belastinggeld had gekost. Juno Nimis van 
de feestcommissie pareerde zijn ontboezeming heel gevat 

met de opmerking dat het Burgemeesterskwartier 
ruimschoots bijdroeg aan de belastingpot.

De kwis kende een spannend scoreverloop. Het team 
Straatschoffies uit de Van Lawick van Pabststraat 
werd nipt verslagen door het team Sweerts de Landas 
Boven. Dat sleepte de overwinning in de wacht dankzij 
de winst in de ronde “Petje op, petje af”. Die leverde 
hun het winnende punt op. Met slechts één punt min-
der werd team Abba uit de Van Pallandtstraat derde. 
De top-3 zat dus er erg dicht bij elkaar. Er deden weer 
tien teams mee.
 
Wij kijken samen met deelnemende straatteams terug 
op een zeer geslaagde editie van de KwartierKwis en 
kijken alweer uit naar de volgende editie in de zomer.

Dank aan alle rondenmakers, straatteams en natuur-
lijk La Cannette dat het café voor deze avond geheel 
belangeloos ter beschikking stelde.

Op onze website bwarnhem.nl kunt u een uitgebreide 
fotoreportage van het evenement vinden. 

De feestcommissie

BURGEMEESTER MARCOUCH PRESENTEERT RONDE KWARTIERKWIS 

EN TEAM SWEERTS DE LANDAS BOVEN WINT VOOR DE VIERDE KEER

KWARTIERKWIS 7
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Heb je het al gehoord? Er ligt nieuw asfalt op de 
Zijpendaalseweg! Iedereen die de laatste maanden 
met zijn auto over deze weg rijdt hoort meteen dat 
er op een deel van de weg nieuw asfalt ligt. Het is 
maar 300 meter, maar je hoort waar het begint en 
eindigt . Het nieuwe stuk maakt meer geluid dan de 
rest van de weg. Hoe komt dat?

Waarom nieuw asfalt dat niet minder maar meer geluid 
maakt? Het is toch gebruikelijk dat wegbeheerders op 
ontsluitingswegen met huizen vlak langs de weg hun 
best doen om, waar mogelijk, stil asfalt te leggen. Zo 
is bijvoorbeeld een groot deel van de Amsterdamseweg 
voorzien van een stille deklaag. Hetzelfde geldt voor het 
bovenste gedeelte van de Zijpendaalsweg. Trouwens, het 
“oude” asfalt van de Zijpendaalseweg was ook redelijk 
stil. “Waarom dan nu ineens gekozen voor een lawaai-
igere oplossing?” vroegen diverse bewoners van de 
Zijpendaalseweg zich af.

Doorverwezen
Zij zochten contact met de gemeente Arnhem die hen 
al snel doorverwees naar de aannemer van het werk, 
Roelofs Wegenbouw uit Den Ham. Volgens de aannemer 
waren de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd omdat 
er op diverse locaties slechte plekken in de asfaltdeklaag 
zaten. Door bovenop de oude deklaag een beschermende 
laag aan te brengen werd de levensduur van de weg 
verlengd, de asfaltverharding geconserveerd, de tex-
tuur weer homogeen en werden alle oneffenheden eruit 
gehaald, aldus Roelofs. De door de gemeente gekozen 
herstelmaatregel is een emulsieasfaltbeton, kortweg EAB.

Emulsieasfaltbeton is een koud bereid mengsel in tegen-
stelling tot gewoon asfalt dat bij temperaturen van rond 
de 150°C wordt aangebracht. EAB is een mix van bitu-
menemulsie en mineraalaggregaat met korrelgroottes 
lopend van grof (meestal niet groter dan 8 mm) naar zeer 
fijn. Bitumenemulsie bestaat uit water waarin zeer kleine 
bolletjes bitumen zweven. Het mengsel wordt op de weg 
met één machine bereid en verwerkt. Het product is bij 
aanbrengen vloeibaar en wordt in een slede over het te 
behandelen wegdek gesleept. Meteen na aanbrengen 
begint het water uit de emulsie te verdampen en gaat de 
bitumen hechten aan het mineraalaggregaat. Een half uur 
na aanbrengen kan het wegvak al weer voor het verkeer 
worden opengesteld. Dat is bij gewoon asfalt niet moge-
lijk. EAB heeft dus voordelen.

DAT AUTO’S VOOR HUN DEUR IN 
NOODGEVALLEN EEN KORTERE REMWEG 
HEBBEN IS EEN SCHRALE TROOST.

Goedkoper
EAB is herstelmaatregel die in de wegenbouwpraktijk veel 
gebruikt wordt en vooral wordt toegepast om de levens-
duur van een wegverharding wat op te rekken tegen niet 
al te hoge kosten. Een “echte” asfaltlaag is doorgaans 
duurder, maar gaat ook langer mee. ‘Stil asfalt’ is nog 
een graadje duurder en heeft bovendien als nadeel dat 
het minder lang mee gaat. Kortom, het lijkt erop dat geld 
de drijfveer is geweest voor de keuze voor EAB. Nu moet 
de gemeente elke euro goed besteden, daar is niets op 
tegen, maar om nu de geluidsbelasting als minder belang-
rijk te beschouwen dan het conserveren van de weg is op 

zijn zachtst gezegd toch vreemd. Zeker als recent in de 
buurt op diverse plaatsen wel ‘stil asfalt’ is aangelegd.

Stil asfalt
Wat maakt asfalt stil? Nu maakt asfalt nooit geluid van 
zichzelf, maar het is de interactie tussen een rollende 
band en het wegdek die geluid maakt. Hoe meer de band 
wordt aangestoten, hoe meer verkeerslawaai. Rijsnelheid, 
verdeling verkeer (personenwagens of vrachtwagens) en 
soort wegdek bepalen de hoeveelheid geluid. . Hoe harder 
er wordt gereden, hoe meer vrachtwagens en hoe ruwer 
het wegoppervlak, des te meer geluid. De meeste stille 
wegdekken bestaan uit asfalt met een fijne korrelstruc-
tuur en veel holle ruimte. De EAB op de Zijpendaalseweg 
bestaat echter uit veel rechtopstaande redelijke grove 
korrels. Dat houdt in dat de banden van passerende auto’s 
meer in trilling worden gebracht dan in de oude situatie. 
Dat verschil ervaren de bewoners aan de Zijpendaalseweg 
als geluidsoverlast.

Stroef wegdek
De aannemer Roelofs geeft toe dat ‘de hogere stroefheid 
van de EAB voor meer verkeersgeluid zorgt’. Een beetje 
cryptische beschrijving . Wat ze in feite bedoelen is dat 
de nieuwe EAB-laag stroef is. Stroef wil in de wegenbouw 
zeggen: voldoende stroefheid onder natte omstandig-
heden. In die omstandigheden is voldoende stroefheid 
belangrijk voor een acceptabele remweg . Meer stroefheid 
kan worden verkregen door een grovere textuur ofwel 
een wegdek waarbij bij regenval voldoende steenpuntjes 
boven de waterfilm blijven uitsteken. Maar ja, dat heeft 
weer als nadelig effect dat de geluidbelasting omhoog 
gaat. Roelofs zegt dat de stroefheid nu nog ‘vers’ is (het 

Nieuw asfalt Zijpendaalseweg geeft geluidsoverlast
nieuwe wegdek is begin oktober 2017 aangelegd) maar 
dat deze na verloop van tijd zal afnemen. Dan zal ook de 
geluidsoverlast minder worden. Die uitspraak is lariekoek, 
want het kan van een wegdek nooit de bedoeling zijn dat 
de stroefheid snel achteruit gaat ; dat zou veel gevaarlijke 
situaties opleveren.

De aannemer zegt dat de deklaag enige tijd nodig heeft 
om een egale uitstraling te krijgen. Hij verwacht dat de 
sleepsporen en naden in de loop van de tijd minder zicht-
baar worden omdat ze door het verkeer worden dichtge-
reden. Hij noemt een periode van drie maanden voor een 
betere uitstraling van de weg. Helaas voor hem, de drie 
maanden zijn al voorbij en de uitstraling is nog steeds 
slechter dan in de oude situatie.

EAB blijft
De aanwonenden hoopten dat de EAB tijdelijk was en dat 
er nog een laag stil asfalt bovenop zou worden aange-
bracht. Als dat de bedoeling was geweest had de oude 
deklaag eruit gefreesd moeten worden omdat anders de 
weg te hoog zou komen te liggen. Afvoerkolken, par-
keerstroken en aansluitingen met zijwegen zouden dan 
allemaal moeten worden opgehoogd. Het EAB zal dus wel 
blijven liggen. Hopelijk krijgen de bewoners met de lage 
huisnummers op de Zijpendaalseweg wel stil asfalt als het 
weggedeelte voor hun deur binnenkort wordt aangepakt. 
De bewoners aan het EAB-stuk moeten het doen met de 
schrale troost dat in noodgevallen auto’s voor hun huis-
deur een kortere remweg hebben. En dat is ook wat waard 
als je ziet met wat voor snelheden sommige coureurs 
voorbij scheuren.

Christ van Gurp

Het nieuwe asfalt op de Zijpendaalseweg 
is EAB (EmulsieAsfaltBeton). Het opper-
vlak is niet glad; de rommelig geplaats-
te steentjes laten de banden trillen en 
geven geluidsoverlast.

‘Stil’ asfalt zoals dat op de Amsterdamseweg 
ligt is gladder, en geeft minder trillingen en 
geluidsoverlast. In het gladde oppervlak 
zitten openingen tussen de steentjes om 
water en geluid op te vangen.

Overgang oud en nieuw asfalt (EAB) op Zijpendaalseweg, 
vanaf Burgemeestersplein naar boven.
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lijk heel slecht uitkwam, want het 
was ook de vergadering waarin de 
raad na dertig ambtsjaren afscheid 
zou nemen van wethouder Everts. 
Het voorstel van B&W om voor het 
Roermondsplein te kiezen werd door 
de raad met 20 tegen 12 stem-
men verworpen. De raad koos voor 
aanleg bij de Lauwersgracht, zeer 
tegen de zin van de geëmotioneerde 
Everts. De Lauwersgracht was naar 
zijn mening ‘het schoonste gedeelte 
van de gehele gemeente’. Onder toe-
juichingen vanaf de publieke tribune 
had hij tevergeefs gesmeekt om de 
gracht niet te dempen voor ‘die brug’. 
Zo werd het voor wethouder Everts 
een bewogen afscheid, maar op een 
andere manier dan hij zich had voor-
gesteld. De brug lag er overigens nog 
lang niet, want er was geen geld voor. 
Pas in 1935 kregen de Arnhemmers 
hun vaste brug over de Rijn. 

ZEER TEGEN DE ZIN VAN 
DE GEËMOTIONEERDE 
EVERTS KOOS DE RAAD 
VOOR AANLEG VAN 
DE RIJNBRUG BIJ DE 
LAUWERSGRACHT, VOLGENS 
EVERTS ‘HET SCHOONSTE 
GEDEELTE VAN DE GEHELE 
STAD’. 

Een man van postuur
Everts was door zijn manier van 
optreden en zijn grote ervaring in de 
loop der jaren een persoon met veel 
gezag geworden, en dat niet alleen in 
het stadsbestuur. Hij werd ook lid van Provinciale Staten, 
bleef steeds actief in de advocatuur en fungeerde af en 
toe als plaatsvervangend rechter. Het aanzien dat hij 
onder juristen genoot, blijkt wel uit het feit dat hij deken 
werd van de Arnhemse raad van toezicht van de Orde van 
Advocaten. Izaak Everts overleed op 28 februari 1926 
in villa Dotta (nu villa Marja) aan de Utrechtseweg in 
Oosterbeek. Daar had hij een kwart eeuw gewoond. 
Oudste zoon Bernardus Henricus Everts kopieerde de 
loopbaan van zijn vader. Ook hij werd advocaat en pro-
cureur, rechter-plaatsvervanger, gemeenteraadslid en 

NAAMGEVERS
In deze rubriek vindt u een artikel van Bert Koene over de naamgever van een straat in onze wijk. 
Johan Bosveld maakt voor de achterpagina foto’s van de straat zoals deze nu is.
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Tussen Bakenbergseweg en Zijpendaalseweg liep 
vanouds een landweg die bekend stond als de 
Holleweg. Toen dat weggetje werd omgevormd tot 
een moderne straat, vond de gemeenteraad dat 
daar een nieuwe naam bij hoorde. Het omdopen 
van Holleweg tot Izaak Evertslaan in 1915 was het 
sluitstuk van de naamgevingscampagne die in 1895 
was begonnen met de Van Pallandtweg. Toch staat 
de laan niet aan het einde van onze serie, omdat we 
de volgorde van ambtsaanvaarding van de naam-
gevers aanhouden. Wethouder Everts is vele jaren 
eerder in het ambt gekomen dan zijn collega’s Van 
Nispen en Jolles. 
 
Izaak Everts werd op 1 december 1844 geboren in 
Deventer. Als volwassene noemde hij zich mr. Izaak 
Everts B.Hzn. De toevoeging was een eerbetoon aan 
zijn vader dr. Bernardus Henricus Everts. Deze was arts, 
was afkomstig uit Arnhem en 
is directeur-geneesheer geweest 
van het krankzinnigengesticht 
Meerenberg in Bloemendaal 
(Noord-Holland). Izaaks moeder 
Geertruida van Delden overleed 
toen hij zeven was. Het gezin 
woonde in die tijd in Bloemendaal. 
Izaak Everts werd jurist. In 1870 
vestigde hij zich in Arnhem. Hij 
liet zich inschrijven als advo-
caat en procureur bij het provin-
ciaal gerechtshof en de arron-
dissementsrechtbank. In 1872 
trouwde hij met de Leidse Maria 
Antoinette Krantz. Zijn huwelijk 
was reden om te verhuizen van de 
Bakkerstraat naar adres Rijnkade 
88. Behalve in de advocatuur was 
Everts ook actief in de verzeke-
ringsbranche. Vanaf 1875 tot zijn 
aantreden als wethouder verte-
genwoordigde hij de Onderlinge 
Brandwaarborg-Maatschappij 
Nederland in Arnhem. 

Everts manifesteerde zich al snel 
als sociaal bewogen notabele. Hij 
werd bestuurder van een groot aantal verenigingen en 
instellingen van maatschappelijk nut. Dat varieerde van 
het bijzonder belangrijke Burgerlijk Armbestuur, dat geld-
stromen aan diverse instanties beheerde, tot de Commissie 
voor de Kunstavonden voor den Handwerkstand. Zijn 
maatschappelijke betrokkenheid leidde er als vanzelf toe 
dat hij lid werd van de gemeenteraad. Dat gebeurde in 

1881. Twee jaar later werd mr. Izaak Everts B.Hzn. tot 
wethouder gekozen. 

Taakopvatting
Everts beheerde in het college van B&W lang de porte-
feuille van openbare werken. Hij kon het goed vinden 
met de doortastende directeur Tellegen van de dienst 
Gemeentewerken. Samen stelden zij een prioriteitenpro-
gramma op, waarvan veel werd gerealiseerd. Everts vond, 
anders dan veel van zijn tijdgenoten, dat de taak van de 
gemeente op het gebied van infrastructuur veel verder 
ging dan de zorg voor straten en bruggen. Dat bleek al in 
1882, toen hij pas een jaar raadslid was. In dat jaar werd 
beslist hoe Arnhem waterleiding zou krijgen. Raadsleden 
Everts en Van der Sleijden stelden een memorandum op 
waarin zij ervoor pleitten er een gemeentelijk nutsbe-
drijf van te maken. Dat verloren zij met dertien tegen 
veertien stemmen doordat burgemeester Pels Rijcken 

meestemde met de voorstanders 
van commerciële exploitatie. Op 
het gebied van voorzieningen voor 
handel en nijverheid zag Everts 
juist nauwelijks een taak voor de 
overheid. Op een verzoek van de 
Kamer van Koophandel voor een 
grotere loskraan aan de Rijnkade 
antwoordde hij in 1910 dat de 
gemeente voorlopig wel genoeg 
had gedaan voor de koophandel 
door aan de oostkant van de stad 
grond te verwerven die geschikt 
was als industrieterrein.

De Rijnbrug
De kwestie van een vaste brug 
over de Rijn is voor Everts een 
hoofdpijndossier geweest. De 
zaak was in 1899 op de agenda 
gezet door de particuliere maat-
schappij Rijnoevers, opgericht 
door enkele Arnhemse notabelen. 
Everts zag niets in het plan dat 
deze maatschappij voorlegde. In 
1904 werd een raadscommissie 
gevormd onder voorzitterschap 
van de net aangetreden burge-

meester Röell om eerst maar eens te adviseren over de 
plaats waar de brug zou moeten komen. In het laatste 
ambtsjaar van Röell (1910) sprak de commissie uit dat 
het Roermondsplein de beste plek was. Dat advies leidde 
tot diverse tegenvoorstellen. 
De gemeenteraad besliste pas op 31 maart 1913. 
Het werd een tumultueuze vergadering, wat eigen-

wethouder van Arnhem. Hij trouwde in 1904 met Emilie 
Claudine barones Sweerts de Landas Wyborgh. Zij was de 
dochter van Emile Claude Sweerts de Landas, de derde 
van de vijf burgemeesters die Izaak Everts als wethouder 
heeft meegemaakt. 
Tweede zoon Boudewijn Franciscus werd eveneens advo-
caat en procureur, maar ging in het provinciaal bestuur. 
Hij werd lid van Provinciale en Gedeputeerde Staten van 
Gelderland. 

Bert Koene

Mr. Izaak Everts B.Hzn.
(Beeldbank Gelders Archief.)

De Izaak Evertslaan

De verfoeide brug kwam pas in 1935 klaar, lang na het over-
lijden van Everts. (Tekening door H.N. Postma, 1934.)

Wethouder Everts, gezeten aan de rechterhand van burgemeester A.J.A.A. baron 
van Heemstra, nam in 1913 afscheid in een roerige zitting van de gemeenteraad. 
De raad wilde de nieuwe Rijnbrug op de plek die Everts verafschuwde. (Beeldbank 
Gelders Archief.)
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