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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

Oproepen! 
zie pagina 
27 - 28 - 29

Inhoud
In Memoriam Jos Pauw, wijkdichter (en meer) 3

Jonge bewoners in huis filmregisseur Paul Cox  4

Nieuws uit het bestuur 7

In Memoriam Jos van Riet 1942-2018 7

Montessori Kinderopvang Amsterdamseweg  8

Fietsenstalling maakt plaats voor   

nieuw kantoorgebouw  11

Rob Engelhard: ambachtsman in microscopen 12

De wereld op zijn kop 15

Hoe wapenen we ons tegen zware buien? 16

Energieneutraal verbouwen 20

Verliefde Kijk op de Wijk 25

Drie nieuwe opvanglocaties voor jongeren 26

Dag van de Duurzaamheid: wie doet mee aan het spel 

‘samen gezond in Arnhem’? 27

Wie heeft er nog goede boeken voor de Boekenmarkt   

op 7 en 10 november? 27

Oproep: wie heeft er nog goederen voor de bazaar in de 

Diaconessenkerk 28

Open dag Werkplaats De Helling 28

Klussen in park Sonsbeek op de landelijke   

Natuurwerkdag (3 november) 28

Thema-ochtenden in De Bakermat 28

Het wijkdiner: altijd verrassend, gezellig en vol  28

Wie wil lid worden van de (nieuwe) Commissie 

Duurzaamheid?  29

Column Kees Crone: Vakantieleed 29

Een beeldige wijk 30

W
ordt huis aan huis bezorgd in de 

B
urgem

eestersw
ijk en om

streken in 
een 

oplage 
van 

1700 
exem

plaren. 
Losse exem

plaren zijn af te halen 
bij de M

olenplaats S
onsbeek en bij 

Prim
era 

(v. 
Law

ick 
v. 

Pabststraat 
109).
D

e redactie is niet verantw
oor delijk 

voor 
de 

inhoud 
van 

ingezonden 
stukken. 

D
e 

redactie 
behoudt 

zich 
het recht voor ingezonden stukken 
in te korten of te w

eigeren zonder 
opgaaf van redenen.

R
ed

actie: H
anneke N

agel 
(voorzitter), H

enk D
onkers 

(secretaris en eindredacteur), 
G

éraldine Lodders (vorm
geving), 

Johan B
osveld, C

hrist van G
urp 

K
o

p
ij: henkdonkers@

gm
ail.com

W
IJK

C
O

N
T
A

C
T
, tw

eem
aandelijks contactblad van w

ijkverening B
urgem

eesterskw
artier.

S
luitingsdatum

 kopij: Z
ondag 25 novem

ber. V
erschijningsdatum

 volgende num
m

er: vrijdag 14 decem
ber 2018.

w
w

w
.B

W
A

rn
h

e
m

.n
l

D
istrib

u
tie

: G
erard van Ede; 

g.ede@
upcm

ail.nl 
P

o
sta

d
re

s: 
R
edactie W

ijkcontact 
B
urg. W

eertsstraat 77
6814 H

N
, A

rnhem
T 026 442 67 05

A
d

ve
rte

n
tie

s:
Froukje D

ijkhuizen: 
penningm

eester@
burgem

eestersw
ijkarnhem

.nl 

W
e
b

site
: w

w
w

.bw
arnhem

.nl 
Jos Z

w
aan (W

ebm
aster).

A
rtikelen en foto's voor de 

w
ebsite: w

ebm
aster@

bw
arnhem

.
nl of via w

w
w

.bw
arnhem

.nl/
contactw

ebm
aster 

B
estu

u
r W

ijk
veren

ig
in

g
 

B
u

rg
em

eestersk
w

artier: 
G

erard S
lag (voorzitter) 

Jeppe B
alkem

a (secretaris)
Froukje D

ijkhuizen (penningm
eester)

G
eeke H

issink, René M
uller, 

M
atthew

 Pyatt, H
arriët Verbeek 

bestuur@
burgem

eestersw
ijkarnhem

.nl

Fe
e
stco

m
m

issie
: 

Jeroen K
astein (voorzitter),

Paulien B
os (penningm

eester), 
N

ienke Z
evenbergen, Juno N

im
is, 

S
hirley B

ijsterbosch, C
hantal van 

D
iek. feestbw

@
gm

ail.com

C
o

m
m

issie
 O

u
d

e
re

n
Froukje D

ijkhuizen (voorzitter), 
Trudy K

lokke, B
ea Freriks-Evers, 

B
irgitta A

elbers, Floor Vogelaar

K
u

n
st- e

n
 C

u
ltu

u
rco

m
m

issie
:

Ires M
anuel (voorzitter)

M
arjanne K

nüppe - H
üsken

Tjeerd K
ootstra

H
anneke Lim

burg 
M

ylaine R
oelofs

ires.m
anuel@

gm
ail.com

 C
o

m
m

issie
 Le

e
fo

m
g

e
vin

g
 

S
im

one van K
laveren (voorzitter), 

Fred van der G
eer, 

A
nnem

arie van Lanen, 
R
iëlle S

choem
an, 

A
ns M

eex,
D

ick van A
alten, 

Peter D
am

en 
leefom

gevingB
W

@
live.nl

W
e
rk

g
ro

e
p

 T
h

e
m

a
o

ch
te

n
d

e
n

:
Fred B

oessenkool
fboessenkool@

upcm
ail.nl 

W
ijk

a
g

e
n

t telefoonnr. 0
9

0
0

 8
8

 4
4

W
ijk

te
a
m

 A
fspraak m

aken: 
K
lantencontact 088 22 60 000

Inform
atie: https://zodoenw

eheti-
narnhem

.nl/is/w
ijkteam

s-arnhem
/

noordw
est

U
 b

e
n

t to
ch

 o
o

k
 b

e
ta

le
n

d
 lid

 va
n

 
d

e
 W

ijk
ve

re
n

g
in

g
? 

G
raag uw

 m
inim

ale jaarbijdrage 
van € 10,-ten nam

e van: 
W

ijkvereniging B
urgem

eesters-
kw

artier e.o. te A
rnhem

 
N

L30A
B
N

A
0534122469



fo
to

gr
af

ie
: 

H
en

k 
D

on
ke

rs

H
M

K
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

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

www.Bergwandelen-Bloemers.nl
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in mijn blauwe campertje draai ik

de griekse berg op

bocht na bocht

elk nieuw uitzicht adembenemend

steeds beneden die blauwe zee 

geluiden van krekels in de

weldadige rijwind 

weer een bocht, een verlaten manidorp 

nog een bocht

dan boven 

drie stoelen 

'ha man, waar bleef je nou'

mijn twee broers

'hè hè, biertje?

tezaam weer

op de berg

drie broers

stilte is weer oorverdovend 

Jos Pauw 

In Memoriam 
Jos Pauw, wijkdichter (en meer)
Op 7 september is Jos Pauw overleden. Hij is 79 jaar oud geworden 
en was al enige tijd ongeneeslijk ziek.
Lezers van Wijkcontact kennen Jos uit de gedichten die hij voor elk 
nummer schreef en die altijd iets met de wijk te maken hadden. In dit 
nummer staat zijn laatste gedicht dat ook zijn rouwkaart sierde. Hij 
verwijst daarin naar zijn twee broers die hem kort achter elkaar ont-
vielen. Na een moeizame tocht bergopwaarts komt hij in zijn geliefde 
blauwe vw-camper op de top van een berg. Daar staan drie stoelen 
en zijn twee mannen, zijn twee broers. ‘Ha man, waar bleef je nou’. 
Ze hebben lang op Jos moeten wachten, want ze overleden elf jaar 
geleden. Voor en over zijn broers schreef hij in 2008 de dichtbundel 
'Verzen voor 2 broers’. 
Jos had, zoals hij zelf eens zei in een interview met Wijkcontact, ‘een 
onuitroeibare neiging tot poëzie’. Hij was niet van de lange, ingewik-
kelde, moeilijke gedichten, maar van de ‘poëzie light’. Van wat hij om 
zich heen zag en meemaakte, maakte hij in schriftjes korte aante-
keningen of schetsen. Tientallen schriftjes heeft hij vol geschreven. 
Daar kwamen dan later weer gedichten uit voort. Een gedicht van Jos 
begon altijd bij een beeld of een gevoel dat hij probeerde te verwoor-
den. ‘Je voelt dat er een gedicht zit aan te komen, maar je moet de 
woorden er nog voor vinden. Dat proces kan een hele tijd duren en 
soms lukt het ook niet.’
Het liefste schreef Jos over schoonheid en ver-
wondering, maar soms ook over vervelende 
dingen. Zo schreef hij een lang gedicht over 
Srebrenica, over de duizenden mannen die 
vermoord werden. Om de lezer te laten 
voelen hoe gruwelijk het is wat daar 
gebeurd is, gaf hij ze namen van beken-
den.
Zijn bekendste dichtregel is wellicht ‘de 
meeste mensen zwijgen, een enkeling 
stelt een daad’. Die siert het verzetsmo-
nument dat ontworpen is door zijn vriend 
Jouke Hoogland. Vroeger bedekte het de ach-
tergevel van Musis Sacrum en later verhuisde 
het naar het talud aan de Rijn tussen Airborne 
Museum, John Frostbrug en Provinciehuis. Jos formu-
leerde zijn dichtregel heel bewust in de tegenwoordige tijd, want zijn 
vers slaat niet alleen op het verzet in de Tweede Wereldoorlog.
Voordat hij met pensioen ging verdiende Jos zijn brood als leraar 
Nederlands op het Montessori College in Oosterbeek (nu in Arnhem). 
Zijn liefde ging daarbij uit naar literatuur en vooral poëzie. Die wist 
hij goed over te brengen op zijn leerlingen. Op zijn afscheidsviering 
vertelde een oud-leerlinge dat ze als lawaaiige pubers eens de klas 
binnen kwamen en dat Jos ineengedoken huilend achter zijn bureau 
zat. Het enige wat hij zei was: ‘Altijd als ik dit gedicht lees, moet ik 
huilen’. De pubers verstilden en keken hem verbaasd aan. Jos hernam 
zich en begon met de les. De volgende les las Jos het gedicht (‘Vrede’ 
van Leo Vroman) voor en zat de hele klas te huilen. 
Jos initieerde, inspireerde en leidde ook enkele poëzie-leesgroepen, 
ook in onze wijk. De Burgemeesterswijk was hem zeer dierbaar. Ruim 
35 jaar woonde hij er met zijn vrouw Ineke en twee zonen in het-
zelfde huis. ’Ik blijf er wonen tot ik eruit weggedragen word’, zei hij 
eens. De schoonheid van de wijk inspireerde hem en hij maakte zich 
ook sterk voor het behoud ervan, bijvoorbeeld als bestuurslid van de 
wijkvereniging toen afbraak dreigde van monumentale huizen aan 
de Sweerts de Landasstraat die moesten wijken voor megalomane 
kantoorplannen. 
Jos is er niet meer, maar zijn gedichten zijn er nog wel. (Her)lees ze.

Henk Donkers
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Tijdens de afgelopen hete zomer hebben Martijn 
Molenaar en Lieneke Janssen hun intrek genomen 
als nieuwe bewoners van een ongeveer honderd 
jaar oude woning in de G.A. van Nispenstraat. Op 
zich geen echt nieuws omdat er continu verhui-
zingen plaatsvinden in de Burgemeesterswijk. In 
dit geval was er toch iets speciaals aan de hand. 
De woning was jarenlang in bezit geweest van de 
in juni 2016 overleden filmregisseur Paul Cox. Hij 
genoot vooral bekendheid in Australië, de Verenigde 
Staten en Canada. 

In de jaren 60 verruilde Paul Cox zijn geboortegrond 
Limburg voor een bestaan in Australië. In zijn nieuwe 
thuisland werkte hij eerst als fotograaf om in de jaren 80 
naam te maken als regisseur van speelfilms. Hij gold als 
“de vader van de onafhankelijke film”, een echte auteur, 
met vaak grotendeels zelf gefinancierde films als Lonely 
Hearts (1982) over de prille liefde tussen een man van 

middelbare leeftijd en een verlegen bank-
employee. Man of Flowers (1983), over een 
man die zich koestert in de sensaties die 
bloemen bij hem oproepen, werd geselec-
teerd voor het Filmfestival van Cannes en 
betekende zijn internationale doorbraak. 
My First Wife (1984) gaat over zijn eigen 
echtscheiding, en Cactus (1986) is losjes 
gebaseerd op de blindheid van zijn eigen 
moeder.

Cox laat een oeuvre van ongeveer twintig 
speelfilms en diverse documentaires na. 
Een hit werd de documentaire Vincent. In 
deze documentaire draagt de acteur John 
Hurt voor uit de brieven van Vincent van 
Gogh aan zijn broer Theo

Waarom in de jaren negentig een huis in 
Arnhem aanschaffen als je het merendeel 
van de tijd down under verblijft? De zus van 
Paul woonde in de buurt en hij zocht een 
stek om te verblijven als hij in Nederland 
was. Hij gebruikte de woning ook om vrien-
den en vakgenoten te ontvangen. Zo onder-

hield de in 2004 vermoorde regisseur Theo van Gogh 
warme banden met Paul Cox en kwam hij diverse keren op 
bezoek in de woning aan de G.A. van Nispenstraat.

“Stom toeval, dat we op deze woning met toch wel 
enige historie zijn gestuit”, zegt Martijn. “Ik woonde na 
mijn studie in Maastricht al tien jaar in een huurwoning 
in Amsterdam. Later is Lieneke vanuit Utrecht bij mij 
ingetrokken. Op een gegeven moment vonden wij het 
tijd om eens naar een eigen huis om te kijken. Schier 
onbetaalbaar in Amsterdam”, zegt hij. “Daarom zijn we 
gaan kijken welke betaalbare woonlocaties op redelijke 
reisafstand van het centraal station van Utrecht te vinden 
waren. We werken namelijk allebei sinds 2012 als juristen 
in Utrecht, vlak bij het station daar. Via mijn moeder zijn 
we in januari 2018 op het spoor van het huis van Paul 
Cox in Arnhem gekomen. De locatie trok mij wel want de 
buurt en de omgeving zien er fantastisch uit en je bent in 
no time met de trein in Utrecht”.

Paul was al meer dan anderhalf jaar overleden en 
het huis werd af en toe bewoond door familieleden. 
“Indrukwekkend was het eerste bezoek. Een huis vol met 
schilderijen, klokken en houtsnijwerk. We waren gelijk 
verliefd op het huis” zegt Lieneke. “Natuurlijk zagen we 
wel dat er wat aan het huis moest gebeuren. Paul lichtte 
ooit in een interview toe: ‘Dit huis ziet eruit alsof het al 
sinds mensenheugenis in de familie is en ik hier al een 
eeuwigheid woon, maar in werkelijkheid heb ik het pas 
een paar jaar en ben ik er bijna nooit. Ik ben van nature 
een eenzame reiziger en reis met slechts één kleine koffer 
de wereld rond. Overal waar ik kom ga ik naar veilingen 
waar ik spullen koop en die ik dan weer achterlaat’.”

Nadat Martijn en Lieneke een kostenraming hadden 
gemaakt van de uit te voeren werkzaamheden, kwamen ze 
snel tot overeenstemming met de nabestaanden van Paul. 
“Als de koop overigens niet zou zijn doorgegaan hadden 
we onze zoektocht toch beperkt tot de Burgemeesterswijk 
en niet ergens anders. Zo leuk vonden we de omgeving”.

“De koop verliep heel bijzonder” zegt Martijn, “simpel-
weg omdat Pauls zoon in het huis woonde en de andere 
twee kinderen in Australië. Gelukkig woonde 
Angeline, de zus van Paul, dichtbij in de 
Van Pallandtstraat. Zij zorgde voor de 
eerste contacten; contacten die we 
overigens nog steeds onderhouden”. 
“Een geweldig warm persoon”, zegt 
Lieneke, “Dat geldt overigens voor 
de hele buurt. Toen we in augustus 
de sleutel van ons huis kregen, 
ontvingen we op vrijwel hetzelfde 
moment een uitnodiging voor het 
straatfeest. Dat kwam even goed 
uit. Het was reuzegezellig. We kon-
den meteen kennis maken met al onze 
straatgenoten en kregen de kans om 
diverse woningen van binnen te bekijken. 
Reuzehandig als je van plan bent om je eigen 
huis te verbouwen en je niet weet hoe je dat precies zult 
doen”. “We willen een beetje de geest van Paul in het huis 
bewaren” zegt Martijn. “Daarom gaan we niet alle oude 
ramen, deuren, etc. slopen. Dat zou ook zonde zijn, want 
het houtsnijwerk rond de deuren en de trapleuningen is 
erg mooi”.

De verbouwing zal wel de nodige jaren in beslag nemen 
volgens Lieneke: “De heren aannemers hebben het ster-
vensdruk, maar we moeten ook puzzelen en uitzoeken 
hoe we het huis moderniseren en toch het romantische 
karakter ervan handhaven. We beginnen met het met-
selwerk aan de buitenkant. Dat is dringend aan groot 
onderhoud toe. Bij onze buren hebben we gezien hoe zij 
dubbelglas hebben aangebracht in een raam met veel 
kleine ruitjes. Zoiets willen wij straks ook”.

“Wij zijn van plan om hier geruime tijd te blijven wonen”, 
eindigt Martijn. “Waarom zou ik nog willen verkassen? Ik 
ben terug op mijn geboortegrond, want ik ben geboren in 
het Diaconessenziekenhuis dat hier schuin tegenover ons 
heeft gestaan”.

Christ van Gurp

Jonge bewoners in huis 
filmregisseur Paul Cox
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Digitally signed by 
Hugo Koster 
DN: cn=Hugo 
Koster, o=Captain, 
ou=Captain, 
email=hugokoster
@hotmail.com, 
c=NL 
Date: 2016.03.17 
12:18:33 +01'00'

Je komt tot jezelf in de bergen. 
Wandel mee! Met ervaren, 
gediplomeerde, Nederlandse gids. 
Bel 0626370847 of mail 
info@bergwandelen-bloemers.nl
www.bergwandelen-bloemers.nl

In Memoriam 
Jos van Riet 1942-2018
Onverwacht en plotseling is Jos van Riet (76) op 15 augustus thuis 
overleden. Hij was bijna dertig jaar een actief lid van de wijk-
vereniging, onder meer als bestuurslid en lid van de Commissie 
Leefomgeving. Bij zijn drukbezochte uitvaart op Moscowa waren 
veel mensen uit de wijk aanwezig. 

Jos van Riet was architect en had veel oog voor de schoonheid 
van gebouwen en ruimtelijke verhoudingen. Het was dan ook 
geen toeval dat hij in 1990 zijn kans greep toen er een vrijstaande 
woning aan het Burgemeestersplein te koop stond. Zijn vrouw 
Willy Wytzes kan zich dat moment nog goed herinneren. ,,Wij 
woonden in Huissen en zagen de advertentie in de krant. We zijn 
in de auto gestapt, naar het plein gereden en hebben het huis in 
het avondlicht van buiten bekeken.”
De volgend dag bracht hij een bod uit op het huis, zonder een 
bezichtiging vooraf. ,,Een huis op zo’n mooie plek, dat komt 
altijd goed”, vond Jos. In zijn optiek begon wonen niet bij de 
voordeur, maar is de plek 
waar je woont bepalend 
voor je woonplezier. En het 
Burgemeestersplein, de 
wijk en het nabij gelegen 
Sonsbeekpark vormden 
zo’n plek waar alles klopte 
en waar hij thuis was. 
Jos vond ook dat hij zijn 
verantwoordelijkheid moest 
nemen voor zijn woonom-
geving en heeft daarom 
vele jaren in het bestuur 
van de wijkvereniging geze-
ten, onder andere in de 
perioden onder voorzitter-
schap van Wendelien Bruins 
en Marjanne Knüppe. Toen 
Jos op 63-jarige leef-
tijd met pensioen ging, 
stopte hij tot verbazing 
van velen ook met zijn 
bestuurswerk. Maar hij kon 
het niet laten en werd in 
2009 lid van de Commissie 
Leefomgeving, waarin ook actieve wijkbewoners als Hannie van 
Nunen, Trees Wesselingh en Rudolf Jekel zaten. Heel trots was de 
Commissie Leefomgeving destijds op het document ‘Toekomstvisie 
Burgemeesterskwartier’, waarin de wijk beschreven werd en die 
als een blauwdruk diende voor toekomstplannen. De bankjes die 
op verschillende plaatsen in de wijk staan – echt design – werden 
ook aangeschaft op advies van de commissie Leefomgeving.
Later werd Jos in de Commissie Leefomgeving opgevolgd door 
Peter van Geffen, maar hij en zijn vrouw Willy Wytzes bleven altijd 
betrokken bij de wijkvereniging. Ook Willy was een aantal jaren 
bestuurslid, zij als secretaris. ,,Een heel leuke tijd, wij hebben veel 
mensen uit de wijk leren kennen.”
Jos en Willy waren vaak aanwezig bij ledenvergaderingen en 
bezochten de altijd heel bijzondere evenementen die door de com-
missie Kunst en Cultuur werden georganiseerd. Het Wijkcontact 
las Jos van A tot Z en de pentekeningen van Dick Caderius van 
Veen waardeerde hij zeer. 

Harriët Verbeek
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Nieuws 
uit het bestuur
Mijn eerste maanden als nieuwe voorzitter 
van de wijkvereniging zitten erop. Een peri-
ode waarin ik met veel betrokken mensen 
heb kennisgemaakt en heb kunnen ervaren 
welke activiteiten er binnen onze wijk alle-
maal plaatsvinden. Van gezellige zaken, 
zoals de themaochtend, de Kwartierkwis 
en de onthulling van het kikkerbeeld bij het 
Watermuseum, tot serieuze zaken, zoals 
vergaderingen over duurzaamheid en over 
hoe we met elkaar op een prettige manier 
in de wijk kunnen samenleven. Ik heb ook 
kennisgemaakt met de medewerkers van 
het gemeentelijk wijkteam, die als schakel 
tussen de lokale overheid en de wijk en 
haar bewoners fungeren. Meestal gaan die 
contacten goed, soms verschillen we ook 
van mening over wat de beste aanpak is. 
Maar dat vind ik op zich geen probleem; 
samen komen we er meestal wel uit.
Een paar zaken sprongen er voor mij de 
laatste tijd uit. Natuurlijk de ontwikkelingen 
rond de vestiging van jongerenzorg-instel-
lingen aan de Sweerts de Landasstraat, die 
mij van de gemeente naar de rechtbank en 
terugvoerden en die ook veel lokale, regi-
onale en zelfs nationale media-aandacht 
kregen (op de website en elders in dit 
blad vindt u de opvatting van het bestuur 
over deze zaak). En ik noem de lopende 
discussie over de door-ontwikkeling van 
De Bakermat tot een wijk-ontmoetingscen-
trum voor zowel de Burgemeesterswijk als 
het gebied van de Penseelstreek. We zijn 
hierover met veel partijen in gesprek en 
kijken ook naar goede voorbeelden elders. 
Tot slot meld ik nog het initiatief waarbij 
een groep studenten van de Hbo-opleiding 
Van Hall Larenstein in Velp een advies gaat 
opstellen over het toekomstig beheer van 
het groen in onze wijk.
Kortom, veel onderwerpen die ertoe doen 
en waarvan u in de komende tijd als wijk-
bewoner nog veel gaat horen. Een span-
nende tijd ligt voor ons. En mede daarom 
ben ik blij dat zich een kandidaat-bestuurs-
lid heeft aangemeld, zodat we binnenkort 
weer met een compleet bestuursteam ver-
der kunnen.  

Gerard Slag 
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Het aantal gezinnen met jonge kinderen in onze wijk 
groeit. Veel jonge ouders hebben ook een (fulltime) 
baan. Gelukkig zijn er in onze wijk verschillende 
mogelijkheden voor kinderopvang. Derek Hardwick 
(IT Consultant) en Hiske Hees (psycholoog) wonen 
in onze wijk en kozen voor hun dochter Lena, die 
bijna drie is, voor de Montessori Kinderopvang. 

Sfeer 
‘We hadden zelf in onze jeugd positieve ervaringen op een 
Montessorischool’, vertelt Derek. ‘Ik in Californië, Hiske 
in Arnhem. Ik vond het er heerlijk. Toen we hier gingen 
kijken herinnerde ik me die sfeer weer. Positief vind ik dat 
de begeleidsters in het contact met kinderen een beetje 
zacht zijn; op een fijne manier kindgericht. Het hoeft 
gelukkig niet allemaal zo uitgestippeld, gestructureerd en 
prestatiegericht. De sfeer en het contact zijn voor mij veel 
belangrijker dan de tekst waarmee een kinderopvang zich 
op internet presenteert.’ 

Baby’s, peuters en BSO-kinderen
Kinderen kunnen als baby bij de Montessori Kinderopvang 
starten en tot en met de basisschool blijven. Er is een 
babygroep (0 tot 2 jaar), een peutergroep (2 tot 4 jaar) 
en een BSO-groep (4 tot 12 jaar). Ook kunnen kinderen 
enkele uren komen voor een peuterochtendgroep. Lena zit 
in de peutergroep. 
Er komen dagelijks ongeveer 15 BSO kinderen, 12 peuters 
en 8 tot 10 baby’s. Ze wonen in de Burgemeesterswijk, 
Heijenoord of de binnenstad. De BSO-kinderen komen 
van de Montessorischool, de Pieter Brueghelschool en 
Heijenoordschool. 

Gevoelige periodes 
Maria Montessori ontdekte dat ieder mens gevoelige peri-
odes heeft voor een bepaalde ontwikkeling. Kleine kinde-

ren leren in een gevoelige periode ongelofelijk snel. De 
gevoelige periode uit zich bijvoorbeeld in een sterke wil 
van het kind om iets zelf te doen. Derek: ‘Lena wilde op 
een bepaald moment per se zelf haar jas aan doen. Ik wist 
niet wat ik zag: ze legde hem op de grond, hup sloeg hem 
over haar hoofd en deed haar armen in de mouwen. In een 
andere periode stond ze erop zelf haar handen te wassen.’ 
  
Terugkoppeling 
‘Op de eerste ouderavond hadden we een gesprek met 
Lisette, de mentor van Lena. Ik verwachtte een rapporta-
ge-achtige terugkoppeling. Maar ik was blij verrast toen 
het gesprek heel anders liep; juist niet gericht op allerlei 
checks. Lisette gaf ons een beeld van hoe Lena in haar 
ogen in elkaar zit. Ze heeft bijvoorbeeld een fijne moto-
riek, is niet van het gooi- en smijtwerk, neemt kleine 
dingen waar, is heel zorgvuldig en verzamelt dingen. Het 
was een observatie van mijn dochter die ik zelf niet zo 
verwoord zou hebben maar wel herkende.’ 
Groepsleidster Marjolein Selen geeft nog een voorbeeld. 
‘Als Lena een beetje overprikkeld is, gaat ze op een zelf 
gekozen plek liggen; als ze dat nodig heeft mag ze een 
tijdje huilen; ze stopt uit zichzelf en dan is het ook hele-
maal over. Kinderen krijgen de ruimte om hun emoties te 
laten zien. De begeleidsters zijn natuurlijk wel in de buurt 
om te troosten als ze dat fijn vinden.’ 

Echt 
Als begeleidster is Marjolein er trots op dat alles zoveel 
mogelijk ‘echt’ is, net als in de volwassen wereld. ‘Vanaf 
het moment dat ze kunnen zitten, drinken kinderen uit 
een echt glas. Als het valt en breekt, is dat een leerzame 
ervaring. Peuters dekken zelf de tafel, schenken zelf drin-
ken in. Dat geeft zelfvertrouwen! We zeggen ook niet: 
geef je een handje? Het is een hand! We werken met 
natuurlijke materialen en gebruiken bijvoorbeeld geen 

plastic borden. En ook geen slabbetjes: als je vies wordt, 
word je vies.’

Uitdagende werkjes 
‘Bij de werkjes gebruiken de kinderen hout, zand, 
water. Vanaf de peutergroep kunnen zij ook met 
Montessorimateriaal werken zoals roze toren, bruine trap, 
rode stokken en kleuren cilinders. 
Ieder kind werkt op een eigen kleedje. De andere kinde-
ren weten dan dat je niet mag storen; je loopt om het 
kleedje heen, zo geef je ruimte. 
Er zijn allerlei uitdagende werkjes. Zo is er een bak zand 
waarin sterretjes verstopt zijn. Met een zeefje kan een 
kind die ontdekken. Ze stoppen ze vervolgens in een 
schatkistje. Dat past bij de gevoelige fase van het ontwik-
kelen van de tastzin.’ 

Visie
Marjolein werkt nu 12 jaar bij de Montessori Kinderopvang 
nadat ze een docentenopleiding op de kunstacade-
mie gevolgd had. Ook heeft ze de landelijke oplei-
ding voor peuterleidster van de Montessori Vereniging 
gedaan. ‘Destijds liep ik vaak langs het pand op de 
Amsterdamseweg; vond het er zo leuk en gezellig uitzien. 
Ik heb op enig moment aangebeld en gevraagd: hebben 
jullie iemand nodig? Er volgde een sollicitatiegesprek en ik 
ben aangenomen. De fijne sfeer sprak me meteen aan en 
de Montessorivisie past bij mij. Het kind mag zijn wie het 
is. Wij als begeleidsters doen alles om het kind tot bloei 
te laten komen. Door veel te observeren zie je wat je een 
kind aan kunt reiken.’ 

Kwaliteit 
Derek is onder de indruk van de kwaliteit van de begeleid-
sters. ‘Dat merkte ik in het contact, in hun observaties en 
hun rustige manier van doen. Nooit heb ik het gevoel dat 

ze out of control zijn door stress. In het begin vond Lena 
het bijvoorbeeld moeilijk om afscheid te nemen. Er was 
dan altijd een begeleidster om haar rustig te troosten; ook 
als het een beetje hectisch was omdat er op dat moment 
veel kinderen binnen kwamen. De rust die ze uitstralen 
vind ik heel bijzonder.’ 

Denkniveau
Er werken tien (parttime) leidsters; daarvan hebben er vijf 
een hbo-opleiding; de anderen mbo niveau 4. Marjolein: 
‘De helft van de leidsters werkt er nu al zo’n twaalf jaar; 
we vormen een hecht team. Je weet precies wat je aan 
elkaar hebt. Daarom werk ik er nog steeds; het blijft 
interessant; we blijven elkaar uitdagen. Het gaat om een 
bepaald denkniveau. Als er iets mis is met een bepaald 
kind, kijken we samen hoe we dat kind kunnen helpen; we 
gaan op zoek naar een oplossing. We volgen ook allemaal 
regelmatig cursussen. Een van de begeleidsters heeft 
vorig jaar de AMI (Association Montessori International) 
opleiding gedaan; een internationale Montessoriopleiding. 
Zij verzorgt nu zelf trainingen op landelijk en internatio-
naal niveau.’

Engelse liedjes 
Naast de vrije en individuele activiteiten zijn er ook veel 
gezamenlijke momenten. De kinderen vieren samen in 
de kring feesten en verjaardagen. Lena zingt regelma-
tig Engelse liedjes samen met de andere kinderen. Zo 
gebruikt zij de moedertaal van vader Derek en leren de 
andere kinderen een beetje Engels. 

Ida Bontius

Kinderopvang in de Burgemeesterswijk: 
• Montessori Kinderopvang, Amsterdamseweg 100 
• Partou Kinderopvang, Amsterdamseweg 154 
• Kinderopvang Wiplala, Van Lawick van Pabststraat 69

Montessori Kinderopvang Amsterdamseweg 
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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: 

Op 22 augustus werd begonnen met het opruimen 
van de onbewaakte fietsenstalling in de driehoek 
Amsterdamseweg, Brantsenstraat en Bouriciusstraat. 
Eerder was daarnaast al groen verdwenen om plaats 
te maken voor de nieuwbouw van Arnhem Breedband. 
Over enige tijd zal ook het aangrenzende groen richting 
centrum eraan moeten geloven. Het groene uiterlijk van 
die strook verdoezelde overigens wel wat eens een van 
de ernstigste bodemveronteinigingen was die Arnhem 
heeft gekend. Op die plek, het Neproma-terrein, stond 
jarenlang een wasserij die milieugevaarlijke middelen 
gebruikte om poetsdoeken en overalls te reinigen. Na tien 
jaar sanering van bodem en grondwater was het terrein 
eindelijk schoon. Op korte termijn begint VOF Arnhemse 
Heeren daar met de bouw van negentien herenhuizen. 
Eind 2019 moeten die worden opgeleverd.
Waar moet je nu je fiets stallen aan de Sonsbeekzijde van 
het station? Zet hem vooral niet met een hangslot vast 
aan de dichtstbijzijnde boom of lantaarnpaal. De gemeen-
te zal de zo gestalde fietsen verwijderen. De handigste 
plaats die je nu kunt kiezen is de bewaakte fietsenstal-
ling onder het Cito-gebouw aan de Amsterdamseweg. De 
ingang zit aan de spoorzijde. Door de opheffing van de 
onbewaakte buitenstalling is de binnenstalling wel regel-
matig vol. Althans, de stalling oogt vol. De beheerders 

Fietsenstalling maakt plaats 
voor nieuw kantoorgebouw 

verzoeken fietsers daarom de spelregels wat beter in acht 
te nemen zodat de ruimte efficiënter benut wordt. Heren 
wordt verzocht hun fiets boven in het rek te plaatsen, 
bakfietsen horen in het rode vak en voor fietsen met een 
kinderzitje aan de voorkant is een speciaal rek. Uiteraard 
kun je ook omrijden naar de fietsenstalling aan de voor-
zijde van het station want daar is volop ruimte. Beide stal-
lingen zijn gratis mits je een OV-kaart hebt. De gemeente 
gaat uitzoeken of ze nog meer gratis stallingsplaatsen kan 
regelen.
Op de driehoek van de nu verdwenen tijdelijke fietsenstal-
ling – in het ‘Masterplan Arnhem Centraal’ aangeduid met 
Kavel 9 of K9 - komt de nieuwbouw van het hoofdkantoor 
van de Hoogwegt Group, een handelshuis in zuivelproduc-
ten. Het bedrijf is nu nog gevestigd aan de Groningensingel 
bij winkelcentrum Kronenburg. Hoogwegt zit al vijftig jaar 
in de Gelderse hoofdstad en wil met het nieuwe kantoor 
graag in de stad blijven. De goede bereikbaarheid met 
het openbaar vervoer heeft een rol gespeeld bij de keuze 
van de bouwlocatie. Hoogwegt hoopt dat de nieuwbouw 
in 2020 kan worden opgeleverd. De gemeente hoopt dat 
in 2023 alle gebouwen aan de stadszijde van het station 
opgeleverd zijn en dat het station en zijn omgeving dan 
eindelijk af zijn. 

Christ van Gurp
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Rob Engelhard: ambachtsman 
in microscopen
In de serie ‘Bijzondere beroepen’ doet deze keer 
Rob Engelhard zijn verhaal. 
Momenteel is hij zijn bedrijf aan het afbouwen. Hoe 
kijkt hij terug op zijn werkzame leven als ambach-
telijk vakman in zijn eenmansbedrijf ‘Microscoop-
service Rob Engelhard Arnhem’?

Rob Engelhard is geboren in Arnhem. Na het Thorbecke 
Lyceum in Arnhem volgde hij de Rijks Hogere 
Tuinbouwschool in Utrecht. Hij woont met zijn vrouw Joke 
al 46 jaar in de Burgemeesterswijk. Zijn vier dochters zijn 
inmiddels uitgevlogen. 
Rob vindt zichzelf een echte handwerksman. ‘Ik heb een 
passie voor het oplossen van mechanische problemen. Ik 
ben bijvoorbeeld vermaard om het ontwikkelen van adap-
ters voor camera’s. Mensen bellen mij met een specifieke 
vraag en dan ga ik op zoek naar een oplossing. Hier ach-
ter in de uitbouw staan een werkbank en een draaibank; 
dat is mijn domein. In mijn manier van werken ben ik een 
klant- en probleemgerichte solist. Ik ben zo geboeid door 
een probleem van een klant, dat ik niet op de uren let. 
Het komt vaak neer op veel werk voor weinig geld. Joke 
is daar niet altijd blij mee! Wat ik doe is een bijzonder 
beroep omdat niemand het tegenwoordig zo aanpakt. Er 
zijn weinig mensen in Nederland in deze business.’

Gok 
Midden jaren 70, net na zijn opleiding, kwam Rob toevallig 
met microscopen in aanraking. 
‘Ik ging aan de slag bij een bekende die omhoog zat 
met een grote order en voor een paar weken hulp zocht. 

Maar het pakte anders uit: ik werkte 17 jaar voor dat 
bedrijf. Toen het bedrijf steeds groter en commerciëler 
werd, begon het te knellen. Van de ene dag op de andere 
besloot ik voor mezelf te beginnen, zonder zekerheden en 
met vier schoolgaande kinderen. Een voordeel was dat 
ik vanuit mijn vorige baan de markt kende en potentiële 
klanten had. Ik heb nooit actief reclame hoeven maken. 
Ik deed veel samen met mijn vrouw Joke die de admini-
stratie op zich nam. 
Terugkijkend is het een goede beslissing geweest: met 
veel geluk en zuinig leven wonen we nu in een mooi huis 
in de Burgemeesterswijk!’ 

Favoriete klanten
Bij de start van zijn bedrijf verwachtte Rob dat service 
en onderhoud o.a. voor scholen (materiaal voor biolo-
gielokalen e.d.) een gat in de markt zou zijn waar hij op 
in kon spelen. Al snel merkte hij dat je als ondernemer 
flexibel moet zijn: de vraag kwam meer vanuit een andere 
hoek, namelijk van IVN-afdelingen en NME-centra, dus 
uit de hoek van de natuur- en milieueducatie . Zij had-
den educatieve materialen nodig om met kinderen in de 
basisschoolleeftijd watermonsters te bekijken, handloe-
pen om beestjes en planten te vergroten, instrumenten 
om dode dieren te prepareren zodat ze bewaard kunnen 
worden, pincetten om uilenballen uit elkaar te halen, 
insectenzuigers om spinnen, mieren of vliegen te vangen 
of plankton-netjes om microscopisch kleine diertjes te 
vangen. ‘Inmiddels zijn er geen microscopen meer in de 
meeste centra. Geprojecteerde foto’s en filmpjes hebben 
dat overgenomen.’ 

Robs favoriete klanten zijn de hobbyisten. Met hun vragen 
kan hij zich helemaal uitleven als vakman. ‘Neem bijvoor-
beeld een huis-tuin-en-keuken-camera die iemand wil 
koppelen aan een microscoop. Daar heb je een adapter 
voor nodig die je niet zomaar in de winkel kunt kopen 
maar die op maat gemaakt moet worden. Daar ben ik 
heel goed in. Met dat soort innovatieve vragen komen 
hobbyisten naar mij toe. Maar: wat vandaag innovatief is, 
is morgen achterhaald!’   

China
‘Ik importeerde veel uit China, Rusland en Pakistan. Ook 
de papieren en formulieren, die er bij horen, behandelde 
ik zelf. Zo’n dertig jaar geleden ben ik in China geweest. 
China had zich toen net opengesteld voor buitenlanders. 
Ik heb er enkele fabrieken bezocht en gezien hoe het 
personeel daar werkt. Ik heb daar diep respect voor. In 
Chonqing ging ik bijvoorbeeld naar de toenmalige fabriek 
COIC. De kwaliteit was redelijk en de prijs was laag. Het 
waren kopieën van Europese topmerken zoals Zeiss Jena. 
Das war einmal! De Chinese producten volstonden voor 
scholen hier in Nederland. Tegenwoordig komt bijna al 
het microscoopmateriaal uit China; de kwaliteit is toege-
nomen; de grote merken zoals Nikon en Zeiss laten hun 
spullen daar nu ook maken.’
‘Ook verkocht ik stereomicroscopen waarmee uit twee 
beelden één beeld gevormd wordt en diepte ontstaat. 
Deze microscopen worden veel gebruikt door edelsme-
den, werktuigbouwkundigen, restaurators van schilde-
rijen, diamantairs, reparateurs van horloges, gravures 
van zilverwerk e.d. In Nijmegen werden mijn materialen 

bijvoorbeeld ingezet bij het onderzoeken van oude potten. 
Dan weten mensen mij te vinden. Vooral als ze niet zoveel 
geld hebben. Ook aan technische bedrijven verkocht ik 
microscopen vooral voor foutenanalyse. Als de afnemer 
een microscoop koopt om te kijken of het product voldoet 
aan de kwaliteitseisen moet de fabrikant zelf ook een 
microscoop kopen. Een lucratieve business.’ 

Webwinkel
Vanaf het begin is handel een belangrijk onderdeel 
geweest in Robs bedrijf. ‘Ik ging inkopen als mensen din-
gen vroegen. Als ik het interessant vond kocht ik grote 
hoeveelheden. Soms gokte ik dan weleens. Microscopen 
zijn relatief klein. Toch stond het hier thuis soms mudvol. 
Op enig moment werd het huis echt te klein. Er moest 
opslagruimte komen. Op verschillende plaatsen in Arnhem 
heb ik opslagruimte gehuurd en later gekocht.’ 
‘Ik koop nu niet meer in maar heb nog wel de nodige voor-
raden. Nu ik wil stoppen zitten die voorraden me wel wat 
dwars. Ik houd niet van dingen weggooien. De hele boel 
op laten halen en vernietigen vind ik geen optie. Daarom 
benut ik nu via Duitsland Ebay voor de verkoop. Zo heb 
ik een wereldwijd bereik. Elders op de wereld blijkt men 
vaak blij te zijn met de spullen die ik hier nog in de opslag 
heb liggen. Toch is de webwinkel ook weer een zorg erbij. 
Mensen willen hun bestelling snel hebben. Bovendien is 
het verzenden van vaak kleine pakjes een heel gedoe. Ze 
kennen me hier in het postkantoor aan de Van Lawick van 
Pabststraat heel goed! Daar komt bij dat tegenwoordig 
‘gratis verzenden, gratis terugsturen’ in de mode is! Dat 
past niet bij mijn aanpak en mijn lage prijzen.’ 

EEN ZAAK BEËINDIGEN IS MOEILIJK. JE 
BEGINT MET NIKS EN EINDIGT MET EEN 
HELEBOEL.

Andere mentaliteit
Langzaam maar zeker bouwt Rob, die inmiddels 70 is, zijn 
werkzaamheden af. Met inkopen is hij gestopt. Ook houdt 
hij verzoeken van hobbyisten steeds vaker af. Hij wil meer 
rust samen met Joke en meer aandacht kunnen geven 
aan zijn volwassen kinderen.  
‘Het is moeilijk om een zaak te beëindigen; je begint 
met niks en eindigt met een heleboel. Ik heb me kapot 
gewerkt. Ik verwacht niet dat er een opvolger komt. Een 
bedrijf als het mijne is niet te verkopen; alles zit in mijn 
hoofd. Bovendien: niemand gaat het op mijn manier 
doen: mensen hebben tegenwoordig een andere menta-
liteit; ze willen in de eerste plaats geld verdienen. Ik heb 
heel veel zelf gemaakt! Daar ben ik heel tevreden over. 
Mensen benaderen me nu soms nog: je hebt 20 jaar gele-
den dit of dat voor me gemaakt, zou je nu …. Ik heb veel 
lieve klanten die me een warm hart toedragen. Die men-
sen vertrouwen me en vragen niet vooraf wat het kost. 
Ik ben niet helemaal van deze wereld waarin overal geld 
tegenover moet staan. Als iemand een probleem heeft: 
dan vlieg ik achter de draaibank. Ik wil dienstbaar zijn; 
problemen helpen oplossen zodat mensen hun spullen 
niet weg hoeven gooien.’ 

Ida Bontius
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Bijzondere beroepen in de wijk
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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!

Tijdens een verblijf van elf weken in Italië zei ik verschil-
lende malen tegen een Italiaan: “de wereld ‘draait’, jullie 
krijgen meer regen en wij minder.” Zullen we eens kijken 
of deze bewering gold voor de afgelopen zomer? 
Mijn bewering leverde een ha - ha reactie op, met 
een beetje zure trek om de mond van de desbetref-
fende Italiaan. Natuurlijk had ik berichten vernomen uit 
Nederland over de tropische hitte die maar bleef aanhou-
den, maandenlang zonder een spatje regen. Alles was 
geel. Een dergelijke droogte gedurende zo’n lange tijd is 
on-Nederlands. In Italië werd het mooie weer geregeld 
afgewisseld met tropische buien begeleid door heftig 
onweer. En overal was de natuur groen. Meestal is dat 
andersom. Op de 19e augustus begon het ’s middags zo 
hard te stormen, te bliksemen en te regenen, dat talloze 
bomen als lucifershoutjes om knakten en voor de achtste 
maal de paden veranderden in kolkende rivieren. Gelukkig 
vielen er geen slachtoffers, maar dat was meer geluk dan 
wijsheid.
Uiteraard was het in Italië ook warm, dikwijls over de 
dertig graden, maar ook weleens een paar graadjes meer. 
Aan het water, het Lago di Bolsena, was het in de scha-
duw prima uit te houden. We hebben daar in Bolsena ook 
weleens zomers gehad waarin bijna geen spatje regen 
viel, alles geel werd, waardoor je de indruk kreeg in een 
soort woestijnlandschap te leven. Al vroeg in deze zomer, 
begin juni, regende het blad van de bomen, die je aan de 
herfst deden denken, maar groen bleef het. Aan het einde 
van de vakantie echter boden de bomen wel wat minder 
schaduw. 

Mijn buurman op de camping, Fosco Caleri, bezorgde mij 
een semiwetenschappelijk tijdschrift met de titel op de 
voorzijde: Se girasse il mondo, ofwel: als de wereld eens 
draaide. Trots liet ik Italianen de titel zien en lachte er 
provocerend bij. Ik kon hun gedachten lezen: In Olanda 
sempre piove, in Holland regent het altijd. “Maar nu niet!”, 
zei ik. “Alles is verbrand door de aanhoudende hitte en er 
valt geen spatje regen”, terwijl ik een foto toonde op de 
voorzijde van de krant. Schouderophalend liepen ze weer 
door.
In Nederland overtrof de hitte zelfs die van Italië en voor 
zover ik weet komt dat nooit voor. Om de Italianen nog 
meer te plagen wees ik met mijn vinger naar de hemel en 
wees hen erop dat ze ‘Hem’ niet meer voldoende aandacht 
schonken en ‘Hij’ wraak nam. Gelach alom.
Toen ik terugkeerde van vakantie was ik benieuwd of de 
toestand zo erg was als vermeld. Ik reed de poort van 
het Artilleriepark binnen en constateerde dat de rodo-
dendrons, toch zeker vijftig tot zeventig stuks, ofwel 
dood waren of bijna het loodje gelegd hadden: compleet 
verdroogde bladeren, donkerbruin, recht naar beneden 
hangend. Zo erg hadden ze nog nooit geleden. We zul-
len maar hopen dat ze, na snoeiing, van onderen weer 
uitlopen, maar ik vrees dat een aantal struiken zegt: je 
bekijkt het maar.
Het gazon zag er eveneens uit als een door honderd hon-
den beplast heuvellandschap: geel en droog. Gelukkig 
kwam Pluvius na maanden lange pesterij toch nog even 
langs om de schade weer te herstellen. Maar of ‘Hij’ op tijd 
gekomen is? Girasse il Mondo?

Jaap van den Berg 

De wereld op zijn kop
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Klimaatverandering leidt tot meer extreem weer: 
hitte, droogte en hoosbuien. Gemeenten proberen 
zich voor te bereiden op de nieuwe klimatologische 
omstandigheden. In 2019 ondergaan ze een stres-
stest om te kijken hoe ze ervoor staan. In het vorige 
Wijkcontact (2018-3) gingen we in op hitte(stress). 
In dit nummer gaan we in op wateroverlast door 
zware buien (‘piekbuien’). Hoe staat onze wijk 
ervoor?

“Eigenlijk heeft Arnhem-Noord op 28 juli 2014 al een 
stresstest in de praktijk gehad”, zegt Ronald Bos, water-
specialist en bestuurlijk adviseur openbare ruimte van 
de gemeente Arnhem. “Toen bleef er bij Arnhem een 
enorme bui ten noorden van de Rijn hangen. In twee uur 
tijd viel er 80 tot 130 mm. regen. De hoeveelheid vari-
eerde per plek, maar gemiddeld viel er in korte tijd 90 
mm. Het ‘regende’ toen ook meldingen en klachten van 
wateroverlast. Op basis daarvan hebben we een Kaart 
Wateroverlast gemaakt. Daarop kun je zien welke delen 
van Arnhem-Noord kampten met wateroverlast en waar 
we wat moeten gaan doen om de overlast in de toekomst 
te beperken.”

Wijken die het meeste met wateroverlast geconfron-
teerd werden en mogelijk in de toekomst worden 
zijn Schaarsbergen, Transvaalbuurt, Spijkerkwartier, 

Door de trechtervorm van het dal van de Sint Jansbeek 
stroomde al het water naar de Transvaalbuurt waar het 
ook nog eens werd tegengehouden door de spoordijk 
voordat de Jansbeek in een duiker verdwijnt. “Het woord 
dijk in spoordijk kreeg ineens een heel andere betekenis”, 
vertelde Gerard Herbers me eens. Hij woont daar en zag 
het allemaal voor zijn neus gebeuren. Dit deel van de 
Transvaalbuurt raakte ‘van gevel tot gevel‘ overstroomd 
doordat de Jansbeek het water niet kon verwerken. 
Hoewel dat niet de bedoeling van de spoordijk was, voor-
kwam hij wel dat het water de binnenstad in stroomde en 
daar voor wateroverlast zorgde. De duiker die het water 
uit de Jansbeek naar de Lauwersgracht leidt, kon de 
watermassa niet verwerken.

Hoog en droog
De meeste mensen in de Burgemeesterswijk wonen ‘hoog 
en droog’. Er zijn geen plekken waar het water bij hoos-
buien van de straten de huizen, kelders of ondergrondse 
garages in stroomt zoals in Schaarsbergen, Molenbeke, 
langs de Hommelseweg of – dichterbij – in het knikje in 
de Bakenbergseweg voorbij de Heilig Hartkerk. 

Wat gebeurt er in onze wijk met het water van hoosbuien? 
Voordat de riolering in onze wijk vernieuwd werd en de 
openbare ruimte opnieuw werd ingericht in het kader van 
BuitenGewoonBeter (BGB) kende onze wijk één riool dat 

zowel afvalwater als regenwater afvoerde. Zo’n gemengd 
riool heeft twee grote nadelen. Allereerst kan het bij 
zware regenbuien overbelast raken. Via nooduitgangen 
(riooloverstorten) en omhoogkomende putdeksels kan 
er dan vuil water op straat en in het oppervlaktewater 
terecht komen. Een tweede nadeel is dat de rioolwater-
zuiveringsinstallatie (rwzi) te zwaar belast wordt. Er komt 
immers ook regenwater in terecht terwijl dat eigenlijk 
schoon is. 

Infiltratieriool
Toen de riolering in onze wijk vernieuwd werd is het ene 
gemengde riool vervangen door twee riolen: één riool 
voor de afvoer van vuil water en één riool voor de afvoer 
van regenwater. Het vuilwaterriool brengt het afvalwater 
naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) waarna het 
op de IJssel geloosd wordt. Het regenwater van straten, 
afgekoppelde daken en andere verharde oppervlakken 
komt in het andere riool terecht. Het laatste riool is een 
infiltratieriool. Er zitten gaten in waardoor het water 
kan wegzakken in de bodem. Dan hoeft er minder afge-
voerd te worden en verdroogt de bodem minder. Water 
dat niet infiltreert komt in het regenwaterriool van de 
Zijpendaalseweg terecht. Dat is het oude (riool; bij de 
vernieuwing van de riolering is er een nieuw vuilwater-
riool langs gelegd. Onder aan de Zijpendaalseweg eindigt 
het regenwaterriool in een overstort. Via een lamellen-

Wateroverlast kruising Zijpendaalseweg – Sonsbeekweg op 28 juli 2014 Foto: Géraldine Lodders

Onze wijk op nieuwe kaarten2 

Hoe wapenen we ons tegen zware buien?

1716

De Burgemeesterswijk verduurzaamt

Kaart Wateroverlast Arnhem-Noord

Molenbeke, Monnikenhuizen, Geitenkamp, Klarendal en 
Heijenoord. Twee belangrijke factoren daarbij zijn het 
reliëf en de verhardingsgraad. Door het hoge percentage 
verhard oppervlak in de woonwijken (huizen, straten, par-
keerplaatsen en verharde delen van tuinen) kan het water 
niet in de grond zakken en stroomt het bovengronds af. In 
gebieden met veel reliëf, zoals in Arnhem-Noord, stroomt 
dat water snel naar de laagste delen. De hoge delen heb-
ben dan weinig hinder van wateroverlast, maar de lage 
des te meer. 

28 juli 2014
Dat was in en rond de Burgemeesterswijk goed te 
zien bij de extreem zware bui van 28 juli 2014. De 
Burgemeesterswijk zelf had weinig last, want het water 
gutste naar beneden de wijk uit. Onze wijk ligt op de wes-
telijke flanken van het dal van de Sint Jansbeek. De stra-
ten liggen bijna haaks op de beek en de Zijpendaalseweg 
waar het water uit de straten zich verzamelde. Het onder-
ste deel van deze straat stond enige tijd blank. Op de 
oostelijke flanken van het dal waar wijken als Sint Marten 
en Sonsbeek-Noord liggen, gebeurde iets vergelijkbaars. 
Daar stroomde het water af naar de Apeldoornseweg en 
Sonsbeekweg. Uit het Sonsbeekpark zelf stroomde veel 
minder water naar beneden omdat het daar gedeeltelijk 
in de bodem kon wegzakken. 
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filter die meegevoerd vuil tegenhoudt, komt het water 
in de Jansbeek terecht. Als het matig regent, infiltreert 
al het regenwater via het infiltratieriool. Als het flink 
regent, voert het infiltratieriool het niet-geïnfiltreerde 
water af naar het regenwaterriool en de Jansbeek. En 
als het heel hard regent zoals in juli 2014 kan ook het 
regenwaterriool het niet aan. Toen kwamen de putdek-
sels in de Zijpendaalseweg omhoog. Gelukkig kwam er 
toen geen vuilwater mee omhoog omdat het vuilwater-
riool niet zoveel regenwater meer hoefde te verwerken. 
Veel openbare ruimte en sommige huizen waren immers 
afgekoppeld.

Vasthouden > bergen > afvoeren
In gebieden met veel reliëf kunnen de hoger gelegen 
gebieden de wateroverlast afwentelen op de lager gelegen 
gebieden door het overtollige water zo snel mogelijk af te 
voeren. Dat is niet alleen onrechtvaardig ten opzichte van 
de lager gelegen gebieden maar in tweede instantie ook 
onvoordelig voor de hoger gelegen gebieden. Die verdro-
gen sneller in tijden van droogte. Daarom is het beleid: 
eerst vasthouden, dan bergen en pas daarna afvoeren. 
Wat kunnen we daar in onze wijk aan doen? Ronald Bos: 
“Als overheid gaan we alleen over de openbare ruimte 
en gemeentelijk vastgoed. Het nieuwe rioleringsstelsel 
houdt al rekening met de afvoer van extreme buien. 
Wat zouden we verder kunnen doen? In de openbare 

ruimte kunnen we wadi’s aanleggen waarin we regen-
water opvangen, tijdelijk bergen en laten infiltreren. In 
droge gebieden is een wadi een rivier die meestal droog 
staat. In Nederland heeft een wadi ook de betekenis 
gekregen van Water Afvoer Door Infiltratie. In wijken als 
Heijenoord en de Hoogkamp zijn er enkele aangelegd, in 
de Burgemeesterswijk niet. Er zijn weinig geschikte plek-
ken voor. Je zou hooguit nog een infiltratievoorziening 
kunnen aanleggen bijvoorbeeld onder in de Sweerts de 
Landasstraat. Je kunt infiltratie ook bevorderen door de 
openbare ruimte te ‘ontharden’, maar dat betekent min-
der parkeerplaatsen en dat stuit op weerstand. Je kunt 
ook parkeerplaatsen van grasbeton maken. Dat zijn open 
stenen waar gras tussen groeit en waar regenwater door 
kan wegzakken. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij de par-
keerplaats op de hoek van Zijpendaalseweg en Parkweg. 
Maar dat kan alleen bij een lage parkeerdruk en die is in 
de Burgemeesterswijk juist hoog.”
 
“We zoeken naar mogelijkheden om de druk op de 
Jansbeek en Transvaalbuurt te verlichten. Dat zou kun-
nen door stroomopwaarts in de Jansbeek wat drempeltjes 
te verhogen (‘cascaderen’) waardoor de vijvers meer 
water vast kunnen houden. Daarnaast zouden we meer 
afstromend water uit de aangrenzende wijken naar de 
randen van de parken kunnen leiden waar het kan infil-
treren. Dat proberen we te doen bij de herinrichting van 
de Apeldoornseweg. Langs de Parkweg en in het open 
gebied in Park Zijpendaal hebben we eerder infiltratie-
voorzieningen aangelegd. Hun capaciteit kan misschien 
nog uitgebreid worden.”

Particulieren
De meeste grond in de wijk is in handen van particulie-
ren. Wat kunnen zij doen? Ronald Bos: “Zij kunnen hun 
huis afkoppelen van het vuilwaterriool en het regenwater 
opvangen in een vijver of regenton, of infiltreren in hun 
eigen tuin. Sommige huizen zijn afgekoppeld en laten 
het regenwater via de straat naar het infiltratieriool 
lopen. Zo’n 35 huishoudens in de Burgemeesterswijk zijn 
afgekoppeld, meestal in de tijd dat ze daarvoor subsidie 
konden krijgen via het waterservicepunt dat inmiddels 

niet meer bestaat. De bedrijven op de Amsterdamsehoek 
bij de Praxis zijn collectief afgekoppeld. Ze hebben een 
eigen infiltratievoorziening gemaakt voor hun grote daken 
en parkeerplaatsen. Ook de parkeerplaats en de gara-
ges achter de appartementen boven in de Burgemeester 
Weertsstraat zijn zo afgekoppeld. Verder zouden particu-
lieren hun tuin kunnen ‘ontharden’. Iedereen wil natuurlijk 
een verhard terras en daar is niets mis mee, maar de 
mode van onderhoudsarme, stenige tuinen is wel wat ver 
doorgeschoten. Tuinen met gras, perkplanten, struiken en 
bomen zijn goed voor de infiltratie. En bovendien zijn ze 
goed tegen hittestress; ze zorgen voor verkoeling. Groene 
daken met gras, kruiden of sedum hebben diezelfde dub-
bele functie. Ze houden water vast en gaan verhitting 
tegen. Bovendien isoleren ze goed en bevorderen ze net 
als tuinen de biodiversiteit.” 

Minder steen, meer groen
Minder steen en meer groen heeft allerlei positieve effec-
ten. Het bestrijdt wateroverlast en hittestress, is goed 
voor de biodiversiteit in flora en fauna en maakt de wijk 
nóg aantrekkelijker. 

Henk Donkers

Meer informatie en praktische tips:
www.arnhemklimaatbestendig.nl
www.huisjeboompjebeter.nl
www.waterlabel.nl

GEEF JE HUIS EEN WATERLABEL
Energielabels zijn inmiddels een ingeburgerd ver-
schijnsel. Huizen die te koop gezet worden, moeten er 
zelfs een hebben zodat de koper weet hoeveel energie 
een huis vraagt en welke energiebesparenede maatre-
gelen er mogelijk zijn.
Zelf kunt u via www.waterlabel.net uw eigen woning 
van een waterlabel voorzien. Er wordt gekeken je 
perceeloppervlak (huis, schuur, voor- en achtertuin), 
je dak en je tuin. Bij het dak wordt gekeken naar het 
waterbergend vermogen (hoog bij een plat ‘blauw’ 
dak of een groen dak; laag bij een schuin dak) en 
de regenwaterafvoer (wel/niet afgekoppeld van het 
riool). Bij de tuin wordt gekeken in hoeverre die uit 
gras, kiezels of aarde bestaat (= veel infiltratie) en of 
er water wordt opgevangen in een regenton, vijver, 
zwembad of geveltuin (verharding sluit niet aan op het 
huis; water dat van de muur loopt kan wegzakken in 
de grond). Hoe meer infiltratie of berging, hoe groener 
het waterlabel. De labels lopen van A naar G. Huizen 
met een A-label houden veel water vast, ontlasten de 
buurt en dragen veel bij aan een klimaatbestendige 
stad. Huizen met een G-label voeren al het regenwater 
af naar de riolering en veroorzaken of verergeren de 
wateroverlast in de buurt. Als je het waterlabel hebt 
vastgesteld van je huis, krijg je tips voor een vergroe-
ning van je label.

Omhoogkomende putdeksels Zijpendaalseweg op 28 juli 2014 
Foto: Géraldine Lodders

Infiltratie van afgekoppelde parkeerplaats bovenste deel 
Burgemeester Weertsstraat. Het regenwater wordt ter plekke 
geïnfiltreerd in 3 meter diepe buizen en komt niet in het infil-
tratieriool terecht. Foto: Henk Donkers

Afgekoppelde regenwaterafvoer in Van Eckstraat. Deze 
neerslag komt via de straat terecht in het infiltratieri-
ool en niet in het vuilwaterriool. Foto: Henk Donkers

Geveltuintje in de Van Lawick van Pabststraat. 
Regenwater dat naar benden stroomt wordt geïnfil-
treerd in de bodem. Foto: Henk Donkers

Park Sonswijck kent grote hoogteverschillen. 
Afstromend regenwater wordt geïnfiltreerd in gazons 
of opgevangen in de vijver. Foto: Henk Donkers

Regenwaterafvoer Burgemeesterswijk en Transvaalbuurt.



Veel mensen in onze wijk zijn bezig met verduurza-
ming. In de nieuwbouw is energieneutraal bouwen 
de nieuwe standaard aan het worden. Maar hoe 
doe je dat in de bestaande bouw, zeker als je het 
karakter van je huis niet wil aantasten. In onze 
wijk met zijn vele oude, karakteristieke panden is 
dat een grote uitdaging. Frank en Tanja in de Van 
Pallandtstraat gingen die uitdaging aan.

Enkele jaren geleden verhuisden Frank (39) en Tanja (41) 
vanuit Amsterdam naar Arnhem om dichter bij het werk 
van Frank te wonen. Tanja werkt in Utrecht en wilde vlak-
bij het station zitten. Beiden wilden ze weg uit Amsterdam 
omdat het hen daar te druk werd. Ze wilden wel graag in 
een stad wonen vanwege de (culturele) voorzieningen en 
de sfeer. Zo kwamen ze in Arnhem terecht. Omdat ze niet 
wisten of deze provinciestad hen zou bevallen, huurden ze 
een bovenhuis in de Van Pallandtstraat. Inmiddels hebben 
ze drie kinderen: twee jongens van 8 en 3, en een meisje 
van 5.

Kans nu benutten
Arnhem, de Burgemeesterswijk en de Van Pallandtstraat 
bevielen goed. Toen er door het overlijden van de bewo-
ner enkele deuren verder een groot herenhuis te koop 
kwam, besloten ze, inmiddels ingeburgerd in Arnhem, om 
het te kopen. In februari 2016 werd de koop beklonken. 

De credits voor verduurzaming van dit pand zijn dan ook 
helemaal voor hen. Tegelijk wisten ze het authentieke 
karakter van het huis ook nog eens te versterken. Zij 
kwamen met het beste plan voor ons, zowel inhoudelijk 
als financieel.”

Isoleren + ventileren
Alle plannen voor verduurzaming en energieneutraal 
verbouwen beginnen met isoleren. Omdat het huis zoals 
bijna alle huizen van vóór de Eerste Wereldoorlog, geen 
spouwmuren heeft, viel spouwmuurisolatie (lage kosten, 
hoog rendement) af. Vanwege het karakter van het huis 
was buitenmuurisolatie ook geen optie. Het werd dus bin-
nenmuurisolatie. Maar dat kost weer binnenruimte. Daar 
wist de architect slimme oplossingen voor te vinden die 
door de aannemer perfect zijn uitgevoerd. Het hele huis 
is aan de binnenkant volgens Frank “tot in het extreme 
geïsoleerd”. Hij laat het me zien. Als je het niet weet, valt 
het niet op dat er aan de binnenkant een dikke isolatie-
laag is aangebracht. Omdat er nieuwe kozijnen in het 
huis moesten komen (de oude waren verrot), was bin-
nenmuurisolatie ook aan de voor- en achterkant mogelijk. 
In de nieuwe kozijnen kwam dubbel HR++-glas. Dat glas 
is in tegenstelling tot HR+-glas gevuld met edelgassen. 
Die geleiden minder dan droge lucht en isoleren daardoor 
beter. Ook hebben ze een warmteweerkaatsende coating 
die zonlicht doorlaat maar warmteverlies beperkt. Nóg 

beter isolerend was driedubbel HR+++-glas geweest, 
maar dat werd te duur. 
Behalve de gevels zijn ook het grotendeels platte dak 
geïsoleerd evenals alle leidingen. Er gaat dus heel erg 
weinig warmte verloren. En als er minder warmte verloren 
gaat heb je ook minder warmte nodig. 
Een goed geïsoleerd huis heeft wel een goede ventilatie 
nodig. Anders krijg je vocht in huis, schimmelvorming en 
een onaangenaam binnenklimaat met weinig zuurstof en 
mogelijk schadelijke stoffen (zoals radongas dat vrijkomt 
uit stenen). Daarom is er in het huis van Frank en Tanja 
ook een ventilatiesysteem dat alle kamers goed ventileert 
en frisse buitenlucht aanvoert. Om warmteverlies te voor-
komen heeft het ventilatiesysteem warmteterugwinning.

Lagetemperatuurverwarming
In slecht geïsoleerde huizen moet het water in de ver-
warming tot 70 à 90 graden opgewarmd kunnen worden; 
anders kun je een huis op koude dagen niet goed warm 
krijgen. Bij goed geïsoleerde huizen hoeft het water maar 
tot 35 à 45 graden opgewarmd te worden. Je kunt dan vol-
staan met een zogenaamde lagetemperatuurverwarming 
(LTV). Vaak wordt LTV gekoppeld aan vloer- of muurver-
warming, maar de warmte kan ook verspreid worden door 
LTV-radiatoren en LT-convectoren. LTV-radiatoren zijn wat 
groter dan gewone cv-radiatoren omdat ze bij lage tem-
peraturen toch genoeg warmte moeten kunnen afstaan, 

Energieneutraal verbouwen

Frank en Tanja kozen voor een alles-in-één-keer-aanpak
Frank: “Het pand is gebouwd in 1905 en moest grondig 
gerenoveerd worden. We hoefden er niet meteen in en 
konden dus alles in één keer aanpakken. Als je er tegelijk 
in moet wonen lukt dat niet, zeker niet met kleine kinde-
ren.” Tanja: “ Duurzaamheid stond in eerste instantie niet 
bovenaan onze prioriteitenlijst bij de koop maar gedu-
rende het proces wilden we deze uitdaging wel aangaan 
en het pand uit 1905 klaarmaken voor de 21e eeuw. Die 
kans konden en moesten we nu benutten.”

‘WE WILDEN DE UITDAGING AANGAAN 
OM EEN PAND UIT 1905 KLAAR TE MAKEN 
VOOR DE 21E EEUW’

Credits
Frank en Tanja namen contact op met enkele aannemers 
en architecten waar ze goeie verhalen over gehoord 
hadden. Die kwamen vervolgens met voorstellen en kos-
tenplaatjes. Eén architect-aannemer-combinatie sprong 
eruit: QAN Architecten en Klussenbedrijf Philip, allebei 
uit Nijmegen. Die werken vaker samen en vormden een 
gouden koppel. Frank: “Ze hebben echt liefde voor dit 
soort oude panden, en kwamen met allerlei innovatieve 
ideeën voor verduurzaming. Wij vinden duurzaamheid 
een sympathiek idee, maar zíj wisten het in te vullen en 
– niet onbelangrijk – economisch aantrekkelijk te maken. 

20 21

De Burgemeesterswijk verduurzaamt

Huis voor renovatie 
Trappenhuis 
voor isolatie binnenkant buitemuur, tijdens isolatie na isolatie

en na de renovatie 
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en een LT-convector is weer wat groter dan een LTV-radiator 
omdat deze minder water bevat en de warmte beter geleidt. 
Frank en Tanja hebben gekozen voor LT-convectoren. Tanja: 
“Het nadeel is wel dat je wat meer muur kwijt bent”. De 
convectoren zijn inderdaad best groot, maar vallen door hun 
vormgeving veel minder op dan conventionele radiatoren.

Warmtepomp
Als warmtebron hebben Frank en Tanja gekozen voor een 
hybride warmtepomp met HR-combiketel. De warmtepomp 
haalt de warmte uit de lucht (grondwater kan ook maar 
ligt ingewikkelder en was hier ook geen optie) en werkt op 
elektriciteit. Als de warmtepomp het niet redt, kan de op gas 
gestookte HR-ketel bijspringen. Frank: “We zijn dus nog niet 
helemaal van het gas af.”
De warmtepomp staat op de tweede etage in de buitenhoek 
van het half vrijstaande huis. Je hoort wel eens dat eigenaren 
of buren klagen over geluidsoverlast van warmtepompen. 
Frank en Tanja hebben er geen last van. Hun kinderen slapen 
in de kamer ernaast, maar die hebben ze er nog nooit over 
gehoord. 
Hoe bevalt de warmtepomp in combinatie met LTV? Tanja: 
“Ik ben een echte koukleum, maar in tegenstelling tot ons 
vorige huis, heb ik het hier altijd behaaglijk warm. We heb-
ben nu twee winters ervaring. Het bevalt ons prima, ook in 
de vorige winter die best koud was.” Frank: “We hebben wel 
een slimme thermostaat en laten de temperatuur ’s nachts 

niet onder de 16 graden zakken; dan is het ’s ochtends 
snel warm.”

Zonnepanelen
De warmtepomp en allerlei andere apparaten in huis 
gebruiken elektriciteit. Die wekken Frank en Tanja 
grotendeels zelf op met de veertien zonnepanelen op 
hun dak. Koken doen ze ook niet meer op gas maar 
op elektriciteit (inductie). Bij de aanschaf van appa-
raten (wasmachine, afwasmachine, stofzuiger) letten 
ze goed op energiezuinigheid. In het hele huis hebben 
ze ledverlichting. Alle elektriciteit die ze gebruiken zelf 
opwekken lukt niet. Daarvoor kunnen ze ’s winters te 
weinig opwekken en gebruiken ze te veel elektriciteit 
als het donker is. Frank: “De volgende stap is dat we 
een thuisbatterij aanschaffen, maar die zijn nog erg 
duur.” Een elektrische auto hebben ze ook nog niet. 
Frank: “Wil je die kunnen opladen met je eigen zon-
nepanelen, dan moet je hem voor je eigen huis kun-
nen parkeren. En dat kan hier niet. Dan zou je hem 
ook kunnen gebruiken als mobiele batterij. Dat is nog 
toekomstmuziek.”

Hamvraag 
En dan de hamvraag. Hoe energieneutraal is hun 
woning na de ingrijpende renovatie die negen maan-
den duurde? Halen ze ‘nul op de meter’ of hoe dicht 

benaderen ze dat ideaal? In hoeverre wekken ze even-
veel energie op als ze verbruiken voor verwarming, 
warm water, ventilatie en apparaten? Het antwoord 
op die vragen wordt gegeven door hun maandelijkse 
energielasten. Frank: “Die schommelen tussen de 60 
en 80 euro. Dat is geen 0 euro, maar we hebben wel 
hele grote stappen gezet.” 

HALEN ZE ‘NUL OP DE METER’?

Misschien is er nog wat energiewinst te behalen met 
de aanschaf van een zonneboiler en nog betere iso-
latie van de vloer, maar voorlopig vinden Frank en 
Tanja het mooi geweest. ‘Nul op de meter’ is voor hen 
geen ideaal dat ze koste wat kost willen bereiken. Het 
belangrijkste is voor hen dat ze met hun drie kinderen 
comfortabel wonen in een authentiek herenhuis dat 
nog lang mee kan in de 21e eeuw.

Henk Donkers

BELANGRIJKSTE MAATREGELEN
• Dikke isolatie van alle binnenmuren en het dak
• Nieuwe kozijnen met dubbel HR++-glas
• Ventilatie met warmteterugwinning
• Warmtepomp
• Lagetemperatuurverwarming
• Zonnepanelen

STAP VOOR STAP ENERGIENEUTRAAL VERBOUWEN
Frank en Tanja konden alles in één keer aanpakken. Als 
je al in het huis woont, niet genoeg geld hebt, bepaalde 
onderdelen nog niet aan vervanging toe zijn, moet je het 
stap voor stap doen. Denk in dat geval goed na over de 
volgorde en neem geen maatregelen waar je later spijt 
van hebt. Ga bijvoorbeeld isoleren voordat je je verwar-
mingssysteem gaat vernieuwen. Zet op een rijtje wat je 
(op termijn) allemaal wil veranderen en bekijk dan wat de 
handigste volgorde is. Als je nu de binnenmuur wilt isole-
ren is het handig te weten of je straks bijvoorbeeld lage-
temperatuurmuurverwarming wil. Dan kun je daarvoor 
alvast leidingen leggen of aansluitpunten maken.

Meer informatie:
• Milieu Centraal: https://www.milieucentraal.nl/energie-

besparen/energiezuinig-huis/energieneutrale-woning/
• Energieloket Midden-Nederland: www.elmg.nl/

tijdens en na de renovatie 

Huiskamer voor 

Op het dak liggen 14 zonnepanelen.
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981

Zijpendaalseweg 11, 13, 15 en 17 zijn twee beneden- en bovenhuizen. Het huis 
rechts dateert van 1899 en is gemeentelijk monument. Het heeft een historise-
rende bouwstijl en wordt om die kwaliteit gewaardeerd. Dergelijke huizen komen 
veel voor op gemeentelijke en rijksmonumentenlijsten.

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

Verliefde Kijk op de Wijk



Drie nieuwe opvanglocaties voor jongeren
Buurt maakt bezwaar tegen een concentratie

26

Sinds deze zomer zijn drie panden in onze wijk verbouwd voor de 
opvang van jongeren. De panden liggen naast elkaar aan de Sweerts 
de Landasstraat. Op nummer 77 begint Pactum, organisatie voor 
jeugd- en opvoedhulp, een opvang voor zwerfjongeren en jongeren 
die dakloos dreigen te worden. Op de nummers 79 en 81 komt een 
opvang voor jongeren en jongvolwassenen van Zorgtrium. Er is ruimte 
voor 13 bewoners. Zorgtrium biedt de bewoners begeleid wonen, 
heeft de beschikking over een crisisopvang en verzorgt ambulante 
hulp voor jongeren die op eigen benen staan, maar nog wel een steun-
tje in de rug kunnen gebruiken. 

Commotie
De komst van de opvanglocaties heeft nogal wat commotie veroorzaakt in 
de wijk. Buurtbewoners zijn het erover eens dat opvang voor deze jongeren 
noodzakelijk is, maar vragen zich wel af of die geconcentreerd moet worden 
in onze wijk. Daarom heeft de wijkvereniging een bezwaar ingediend bij de 
gemeente Arnhem tegen de vergunning voor de opvang van Pactum. Dat 
bezwaar waarvan de volledige tekst op 29 augustus op de website gezet is, 
richt zich vooral op het ontbreken van een spreidingsbeleid voor opvangloca-
ties bij de gemeente en op de onzorgvuldige procedure bij het verlenen van 

de omgevingsvergunning. Tegen de 
vergunning voor Zorgtrium kan de 
wijkvereniging geen bezwaar maken 
omdat de panden al een bestem-
ming voor kamerverhuur hadden. Bij 
Zorgtrium zijn in augustus de eerste 
bewoners gearriveerd. 

Communicatie
De communicatie rond de komst van 
de opvanglocaties zorgde voor veel 
onrust in de wijk. Zorgtrium heeft 
inmiddels het boetekleed aangetrok-
ken en toegegeven dat de communi-
catie te wensen over heeft gelaten. 
Zij geven aan gebaat te zijn met 
goede contacten met de wijkbewo-
ners en organiseerden in september 
een open dag, samen met Pactum. 
Ook hielden zij een aparte informa-
tieavond voor direct omwonenden en 
hebben ze laten weten waar mensen 
met eventuele klachten over overlast 
terecht kunnen. In een persbericht 
laten zij weten: 

“Wij beseffen ons dat onze 
bewoners uw (tijdelijke) buurt-
genoten zijn en hoe belang-
rijk het is om als buren er 
voor elkaar te zijn, elkaar met 
open armen te ontvangen en 
elkaar niet van overlast te zijn. 
Wij zien het dan ook als één 
van onze taken om eventu-
ele overlast vanuit onze bewo-
ners zoveel als mogelijk te 
voorkomen dan wel te beper-
ken. Dit doen wij door zowel 
preventieve als corrigerende 
maatregelen te nemen. Zo 
hebben wij heldere huisregels 
voor onze bewoners, waar-
onder de verplichting om de 
leefomgeving netjes houden 
en het verbod op het veroor-
zaken van geluidsoverlast. Wij 
dragen onze huisregels actief 
uit richting onze bewoners en 
bewaken het naleven hiervan. 
Wanneer een bewoner de huis-
regels structureel niet naleeft, 
dan kan dit leiden tot opzeg-
ging van zijn of haar zorgover-
eenkomst.”
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Het is natuurlijk de vraag of het 
bezwaar van de wijkbewoners de 
opening van Pactum in de weg gaat 
staan. Hopelijk zal de gemeente 
zich wel realiseren dat er een 
spreidingsbeleid moet komen; het 
kan niet zo zijn dat in een wijk 
onevenredig veel opvanglocaties 
gerealiseerd worden.

Hanneke Nagel

Voor meer informatie:
https://pactum.org/
www.zorgtrium.nl
Voor vragen en klachten over 
Zorgtrium kunt u mailen naar 
vragen@zorgtrium.nl of – als er 
acute actie is vereist – bellen met 
085 876 91 77 (24 uur bereik-
baar)
De volledige tekst van het 
bezwaarschrift van de wijkvereni-
ging is te vinden op de website: 
https://bwarnhem.nl/bezwaar-
tegen-het-verlenen-van-een-
omgevingsvergunning-voor-en-
dag-en-nachtopvang-voor-jonge-
ren-aan-de-sweerts-de-landas-
straat-77/#more-11192

Rectificatie
In het artikel over de opvang van 
jongeren in Wijkcontact 2018-
3 (p.21) staat Bouriciusstraat 
2b/4 vermeld als een reeds 
bestaande opvanglocatie. Dit 
is onjuist. 

Dag van de Duurzaamheid: 
wie doet mee aan het spel 

‘samen gezond in Arnhem’?
Op 10/10 vindt de 10e editie plaats van de dag van de Duurzaamheid. 
Op die dag wil het Wijkteam Arnhem-Noord met de inwoners van de 
Burgemeesterswijk het interactieve spel ‘Samen gezond in Arnhem’ spelen 
rond het thema ‘Gezondheid en Welzijn’. Daarin komen onderwerpen aan 
de orde als veiligheid in de wijk, toegang tot goede zorg, voorzieningen in 
de wijk en burgerinitiatieven. U wordt van harte uitgenodigd het spel mee 
te spelen op 10/10 van 15.00 tot 17.00 uur in De Bakermat. 
Aanmelden bij jeannette.van.hoogen@wijkteamsarnhem.nl

Wie heeft er nog goede boeken 
voor de Boekenmarkt op 
7 en 10 november?
Op woensdag 7 en zaterdag 10 november vindt in wijkcentrum De 
Bakermat weer de jaarlijkse boekenmarkt plaats. Op 7/11 van 10.00 tot 
17.00 uur; op 10/11 van 10.00 tot 16.00 uur.

Voor weinig geld kun je jezelf en anderen verrassen met een mooi boek. 
Er ligt voor elk wat wils, voor jong en oud, overzichtelijk gerangschikt naar 
thema. Op zaterdag zijn er ook cd’s, platen en dvd’s te koop.

Elk jaar is er een aantrekkelijk aanbod door verse aanvoer van boeken door 
het jaar heen. Een werkgroep selecteert ze op kwaliteit en onderwerp. De 
boeken worden aangeboden door mensen die af en toe grote opruiming 
houden. 

De opbrengst voor de helft naar algemene goede doelen en voor de helft 
naar wijkdoelen zoals verbetering van de inrichting van het wijkcentrum de 
Bakermat en ondersteuning van het wijkwerk voor jongeren. 

De werkgroep Boekenmarkt nodigt u van harte uit onze voorraad te ver-
rijken met boeken die nog verkoopwaardig zijn. Op maandagmorgen kunt u 
van 10 tot 12 uur boeken afleveren bij De Bakermat, Van Nispenstraat 139. 
U kunt de boeken ook op laten halen. Neem dan contact op met 
Jan Siert Wiersema, 026-4420720 of Tjissie Clifford, 026 4439160.

Jan Siert Wiersema

7 en 
10 
nov



KLUSSEN IN PARK SONSBEEK OP 
DE LANDELIJKE NATUURWERKDAG 

(3 NOVEMBER)
Park Sonsbeek is de achtertuin van de 
Burgemeesterswijk. Veel wijkbewoners maken 
hier, soms dagelijks, een wandeling, met hond, 
kinderen, kleinkinderen of andere familieleden. 
En dan hebben we het nog niet over het pick-
nicken, chillen en luieren op de grote gazons. 

Maar zo’n park heeft veel onderhoud nodig. Wie 
daar een handje bij wil helpen, is van harte wel-
kom op de landelijke Natuurwerkdag op zater-
dag 3 november. Op verschillende plekken in het 
park kun je op die dag allerlei klussen en klusjes 
doen; voor jong en oud, licht of zwaar. Er zijn 
klussen op het ‘droge’ maar ook in het water 
van de Jansbeek. Ze variëren van nestkastjes 
ophangen of struiken snoeien tot hooi storten 
in het hertenhuis of stinzenbollen (verwilderde 
voorjaarsbloemen) planten. Boswachters zor-
gen voor deskundige begeleiding.

De klussers hoeven niet op een houtje te bijten, 
ze krijgen een natje en droogje, inclusief lunch. 
Aanmelden kan via de website www.natuur-
werkdag.nl. Daar kun je ook aangeven welke 
klus je wilt doen. Wie de klussers muzikaal een 
handje wil helpen is ook welkom. 

De natuurwerkdag duurt van 10 tot 12 uur en 
van 14 tot 16 uur. Vanaf 9.15 uur is er is voor de 
deelnemers een inloop in De Molenplaats aan de 
Zijpensdaalseweg. Meer informatie bij Rik van 
Dommele, 06-11489623.
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VAKANTIELEED
Ik heb iets met met-vakantie-gaan, althans met de opmaat 
ernaar toe. Dertien jaar geleden was de vroege rit naar 
Schiphol een drama. Voor ons schaarde een vrachtauto met 
als gevolg een bijna gemist vliegtuig naar Sicilië. 
Hierdoor wijs geworden beginnen we onze vliegreis nu in 
het nabijgelegen Duitse Weeze. Geen nachtelijke autorit 
over drukke verkeersaders, maar ontspannen om 14.10 
uur naar Portugal vliegen. Ruim op tijd wordt de bagage 
ingecheckt. Helemaal in de vakantiemodus starten we met 
koffie en andere consumpties op het vliegveldterras. Ons kan 
niets meer gebeuren. Mery verstrekt kauwgum om straks 
geen oorpijn bij het opstijgen te krijgen. We zien een sliert 
reizigers naar een vliegtuig wandelen plus een complete crew. 
Die gaan naar Marrakech, weet ik. Wat een herrie maken 
vliegtuigen trouwens. Om 13.50 uur begeven we 
ons kalm naar de gate. Tijd genoeg immers. 
Een beveiligster helpt ons wreed uit de 
droom. We zijn tien minuten te laat en 
de al ingecheckte bagage wordt uit het 
vliegtuig gehaald. Onze namen zijn 
herhaaldelijk omgeroepen, maar op 
het rumoerige buitenterras misten 
we die aansporingen. De bagage 
kan bij het loket worden afgehaald. 
Jammerklachten dat het vliegtuig 
nog niet eens is vertrokken helpen 
niet. Regels zijn regels.
Een norse, zwetende loketbeambte is 
eveneens onvermurwbaar. Kennelijk maakt 
hij dit vaker mee. Om 13.40 uur sluit de gate 
en daarmee basta, meldt hij. Een volgend vliegtuig 
naar Faro vertrekt over twee dagen, maar we boffen want 
de volgende dag kan vanaf Eindhoven worden gevlogen. 
Omboeken bedraagt maar 200 euro, slechts per creditcard 
te voldoen. Voor het thuisfront maak ik nog een foto van 
het vliegtuig-waar-we-niet-inzitten. Dat informeert hoe de 
stemming is.
Aansluitend rijden we naar Eindhoven. Daar een hotel regelen 
valt nog niet mee. Tulip In is vol maar het nabije Novotel heeft 
de laatste-vrije-kamer-zonder-ontbijt in de aanbieding. Die 
kost slechts 180 euro, vertelt een meelevende receptioniste. 
Ik zwicht voor zoveel charme. De terugreis heeft nog een 
staartje. De geplande terugreis voert naar Weeze, waar de 
auto nu in Eindhoven staat. Gelukkig haalt Mery's dochter 
de wereldreizigers in Weeze op. Een dag later trein ik via 
Tilburg naar Eindhoven. Normaal gaat zoiets redelijk snel, 
maar een-aanrijding-met-een-persoon dwingt tot omrijden. 
Buiten is het bijna dertig graden, maar de auto staat gelukkig 
braaf - uiteraard tegen betaling - bij Novotel. De additionele 
vakantiekosten bedragen 500 euro, maar in de Algarve is het 
prima toeven. Ryanair heeft voor ons afgedaan, basta.

Kees Crone

HET WIJKDINER: 
altijd verrassend, gezellig en vol

Wat is nu een betere manier om mensen in de 
wijk te leren kennen dan tijdens een gezellige 
maaltijd. Het is iedere keer weer een feestje 
en iedere keer wordt er weer een uitgebreide 
driegangen maaltijd geserveerd, met glaasjes 
wijn of sap en koffie als afsluiting. En dat alles 
voor €10.
Vind je het leuk een keer deel te nemen, meld 
je dan snel aan want het is gauw vol. Het wijk-
diner vindt in principe plaats op elke tweede 
vrijdag van de maand, maar In november is het 
de eerste vrijdag omdat de tweede vrijdag de 
ruimte niet beschikbaar is.

De volgende wijkdiners zijn: 12 oktober, 2 
november, 14 december, 11 januari om 17.30 
uur, in De Bakermat, van Nispenstraat 139. 
We beginnen met een aperitief en sluiten rond 
20.30 uur met koffie af.

Aanmelden, uiterlijk de woensdag voor het 
diner maar liefst eerder, bij: Lidy Boessenkool 
lboessenkool@upcmail.nl of 06 46765996

OPROEP: 
WIE HEEFT ER NOG GOEDEREN 

VOOR DE BAZAAR IN DE 
DIACONESSENKERK 

Op woensdag 7 november vindt – tegelijk met 
de boekenmarkt in De Bakermat – de jaarlijkse 
bazaar plaats in de Diaconessenkerk. Door het 
enorme aanbod en de hoge kwaliteit van de 
ingebrachte goederen heeft deze bazaar een 
goede reputatie in Arnhem en omgeving.

Het is een ééndaagse Bazaar, die door vrijwil-
ligers wordt gerund en waarvan de opbrengst 
voor 100% naar goede doelen in binnen- en 
buitenland gaat. 

Als u bruikbare en verkoopbare goederen heeft 
die u niet meer gebruikt, kunt u deze iedere 
maandagmorgen tot en met 29 oktober tus-
sen 10.00 en 12.00 uur inleveren bij de 
Diaconessenkerk Izaak Evertslaan 11.

Henk Sijbrandij, 06 44266859 en 
sijbrandijhf@gmail.com

WIE WIL LID WORDEN VAN 
DE (NIEUWE) COMMISSIE 

DUURZAAMHEID?
Klimaatbestendigheid en verduurzaming zijn 
onderwerpen die de komende jaren steeds meer 
aandacht vragen. Ook in onze wijk. We hebben 
net de warmste zomer ooit achter de rug en dat 
hebben we gemerkt: de lange droogte heeft zijn 
sporen nagelaten in onze tuinen en het openbaar 
groen. Het klimaat wordt weerbarstiger en extre-
mer: meer hitte, meer droogte en meer hoos-
buien. Daar moeten we ons als individu en wijk 
op instellen. Naast klimaatbestendigheid wordt 
verduurzaming steeds belangrijker. We moeten 
van het gas af, fossiele energie wordt schaarser 
en duurder. We moeten overstappen op nieuwe 
energiebronnen. Die energietransitie zal veel van 
ons vragen. 
Graag willen we in onze wijk continu aandacht 
geven aan klimaatbestendigheid en duurzaamheid, 
die nauw met elkaar samenhangen. Als bestuur 
dachten we eerst aan een project en een project-
leider. In Wijkcontact 2018-2 stond daarover een 
artikel. Maar omdat een project per definitie ein-
dig is en er aan klimaatbestendigheid en verduur-
zaming voorlopig geen einde komt, wil het nieuwe 
bestuur een Commissie Duurzaamheid oprichten.
Deze commissie moet bewustwording rond kli-
maatbestendigheid en verduurzaming bevorderen 
en de wijk helpen om initiatieven rondom deze 
onderwerpen te ontplooien en uit te voeren. Als 
we een groep enthousiaste mensen een commis-
sie kunnen laten vormen, kunnen we met elkaar 
de wijk vooruit helpen.
Bij dezen roepen we iedereen die geïnteresseerd 
is in klimaatbestendigheid en duurzaamheid op 
om zich bij ons aan te sluiten en plaats te nemen 
in de commissie. Vind je belangrijk en leuk om 
onze wijk vooruit te helpen en steeds duurza-
mer en klimaatbestendiger te maken? Laat het 
ons weten! Voor vragen en aanmeldingen kun je 
terecht bij Matthew Pyatt: matthewpyatt@out-
look.com. 

Matthew Pyatt (bestuurslid)

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 of thee.

Dinsdag 9 oktober: Ouder worden en kwaliteit van leven
We worden steeds ouder en het aantal jaren dat we in goede 
gezondheid zonder ernstige beperkingen leven neemt ook toe. 
Wat betekent dit voor de kwaliteit van leven? Hoe verloopt het 
verouderingsproces en wat is daarbij belangrijk? Gaat het om 
wat je niet meer kunt, of juist nog wél kunt en wilt betekenen? 
Elke oudere bepaalt zelf wat het meest bepalend is voor zijn/
haar kwaliteit van leven: de lichamelijke of geestelijke gezond-
heid, sociale contacten en activiteiten, religie en de financi-
ele situatie. Wat kun je zelf doen om de kwaliteit van leven te 
behouden of te verbeteren als je ouder wordt? Klinisch geriater 
Marja Jellesma-Eggenkamp gaat hierop in.

Dinsdag 13 november: Tolstoj: de zoektocht naar jezelf 
en de zin van het leven
Leo Tolstoj is een reus in de Russische literatuur. Hij is al meer 
dan 100 jaar dood, maar zijn boeken worden over de hele wereld 
nog steeds gelezen omdat hij met ons een openhartig gesprek 
voert over de eeuwige thema’s liefde, dood, lotsbestemming, 
oorlog en vrede, de zin van het leven… Elena Bronnikova, docent 
aan de Rusland & Oost-Europa Academie in Arnhem, ontsluiert 
de denkwereld van Tolstoj.

Dinsdag 11 december: De liederen van Franz Schubert
Tijdens zijn korte leven (hij werd slechts 31 jaar oud) heeft 
Schubert een enorm oeuvre geschapen verdeeld over vrijwel alle 
muzikale disciplines: symfonieën, koorwerken, opera’s, kamer-
muziek en meer dan 500 liederen. Vooral op zijn liederen gaat 
Jacques Hendriks, muziekdocent aan het hoger onderwijs voor 
ouderen (HOVO) in.

OPEN DAG 
WERKPLAATS DE HELLING 

Op zaterdag 3 november houdt Werkplaats De 
Helling op Rozenstraat 49 van 10.00 tot 17.00 uur 
een open dag. 
Wie wil leren boekbinden, lassen, houtbewerken, 
sieraden maken of een van de andere ambachten 
wil leren (het zijn er te veel om op te noemen) 
kan de kunst tijdens de open dag alvast een beet-
je afkijken. Ter inspiratie staan er werkstukken 
tentoongesteld die door de leden zijn gemaakt 
tijdens de vrije inloop of de groepsbijeenkomst in 
een van onze werkplaatsen. Ook worden er werk-
stukken van deelnemers te koop aangeboden. 
Er zijn deelnemers en docenten die je graag 
vertellen over hun hobby, er demonstraties en 
natuurlijk kun je zelf ook aan de slag. 
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Een beeldige wijk1
De Burgemeesterswijk is een wijk 
van monumenten en kunst. Het zijn 
niet alleen huizen die de omschrij-
ving ‘monument’ dragen, ook de ver-
siering van de ‘openbare ruimte’, 
zoals dat tegenwoordig heet, bevat 
de nodige monumenten. Niet alle 
beelden, kunstwerken en soms zelfs 
de betegeling van een pand val-
len onder de noemer monument. 
Dat laat echter onverlet dat er veel 
moois te vinden is in onze wijk. 
Daarom besteedt Wijkcontact in de 
komende nummers op de achterpa-
gina aandacht aan objecten die van 
de Burgemeesterswijk een beeldige 
wijk maken. In dit nummer beestach-
tig mooie zaken. 

Maar liefst twee kikkers zijn er te 
zien bij het Watermuseum. De meest 
bekende is de water spuitende kikker 
bij de waterspeelplaats. Nadat eerder 
was geprobeerd het vrolijke beest 
met bruut geweld te stelen, werd de 
kikker door het museum naar binnen 
gehaald. Maar - de vorig jaar bij een 
roeiongeluk overleden buurtgenoot 
Kees Joosse - zorgde ervoor dat het 
bronzen beeld weer terug kwam. De 
kikker spuit inmiddels weer en maakt 
(in onze gedachten) de sprong naar 
de Jansbeek waar nog net zijn ach-
terpoten te zien zijn.

Indrukwekkend is een voor de hand 
liggende, maar terechte omschrijving 
voor de ‘Leeuw van Sonsbeek’. Het 
beeld is door Ilse Segers gemaakt uit 
dunne stalen platen. De leeuw werd 
in 1999 door prinses Margriet onthuld 
ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van 
Sonsbeek. Hij bewaakt het park en 
moet het letterlijk hebben van het 
eraan voorbijgaan, want wie er langs 
loopt of rijdt ziet de vorm verande-
ren: van leeuw in een serie platen in 
weer een leeuw.

Een paar jaar nadat Sonsbeek in 
1899 een openbaar stadspark was 
geworden werd de Zwanenbrug over 
de Jansbeek aangelegd. De in art 
nouveau stijl gebouwde brug vormde 
de toegang tot het Sonsbeekpaviljoen 
en de toenmalige Theeschenkerij. De 
oorspronkelijke stalen vloer werd in 
1930 vervangen door een betonnen 
constructie zodat ook auto’s konden 
passeren. Over de naam van de brug 
hoefde niemand na te denken. De 
Zwanenbrug is een officieel rijksmo-
nument. 


