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Lichtontwerper Berry Claassen • Afkoppeling regenwater 
• Jansbeek • Houtstook • Van Heilig Hart naar Gulden Hart

• Klimaatbestendige wijk • Toekomst Diaconessenkerk
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•  Renovatie - Reparatie - Isolatie
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• Solatube

• Gratis dakinspectie

• Vrijblijvende prijsopgaaf

• 12 jaar garantie
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Nieuws 
uit het bestuur
Het nieuwe jaar is al weer een aantal weken onderweg, toch 
wil ik u namens het bestuur nog alle goeds en gezondheid 
toewensen. Bij de Nieuwjaarsreceptie op 15 januari jl. heb-
ben wij weer heel wat wijkbewoners mogen ontmoeten en dat 
geeft ons goede moed om door te gaan met onze inzet voor 
de wijkvereniging. 
Die staat er gelukkig ook best wel goed voor. We hebben een 
stabiel ledenaantal, een gezonde financiële basis en een flink 
aantal actieve commissies, die ook diverse activiteiten voor alle 
wijkbewoners bieden. Van themaochtenden tot muzikale ‘jonge 
meesters’, van Kwartierkwis tot wijkdiner en nog veel meer.
Blij zijn we met de instelling van een nieuwe Commissie 
Duurzaamheid, die onlangs van start is gegaan. Deze groep 
betrokken jonge wijkbewoners zal zich richten op brede 
thema´s als klimaatadaptatie en energietransitie, maar dan 
wel aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de 
omstandigheden en de woningen in onze wijk. We gaan hier 
in de komende jaren vast nog veel over horen. En we hopen 
natuurlijk ook dat iedereen ook echt zijn of haar bijdrage wil 
gaan leveren aan een duurzame toekomst van onze wijk.
Verder wil het bestuur de contacten met het gemeentebestuur 
gaan intensiveren. Vorig jaar hebben we een aantal ervarin-
gen gehad, waarbij we tegenover elkaar stonden. We willen 
daarom vaker directe gesprekken voeren met de betrokken 
wethouders en ook met raadsleden, zodat we elkaar beter 
begrijpen en waar mogelijk kunnen helpen als het gaat om de 
kwaliteit van onze leefomgeving. Met het ambtelijke team van 
de gemeente hebben we overigens al directe en goede lijnen.
Spannend gaat het dit jaar worden rond De Bakermat. Met 
het aangekondigde sluiting van de Diaconessenkerk ontstaat 
hier een kans om het gebouwencomplex een hergebruiks-
functie te geven als laagdrempelig wijkontmoetingscentrum 
voor alle bewoners van de Burgemeesterswijk, Gulden Bodem, 
Hoogkamp en Sterrenberg. Een projectgroep, waaraan ook de 
beide wijkverenigingen deelnemen, is hier al geruime tijd mee 
bezig. Op 18 januari jl. hebben we ook met de verantwoordelij-
ke wethouder hierover gesproken. Tijdens een informatieavond 
op 26 maart a.s. presenteren we u de actuele stand van zaken. 
We zijn heel benieuwd naar uw opvattingen.
Dat het beëindigen van de functie als kerk tot mooie vormen 
van hergebruik kan leiden, kunnen we ook zien aan de Heilig 
Hart-kerk, waarin nu allerlei sociaal-maatschappelijke en 
gezondheids-initiatieven een plek hebben gevonden in wat nu 
Guldenhart heet. Ga daar vooral eens een kijkje nemen, dan 
krijgt u een verrassend mooi beeld.
Tot slot staat dit jaar ook in het teken van de voorbereidingen op 
ons 40-jarig bestaan als wijkvereniging Burgemeesterskwartier. 
Volgend jaar, 2020, is het echt zover, maar daarvoor moeten 
natuurlijk nog de goede plannen worden gemaakt. De lustrum-
commissie is daar al druk mee bezig en heeft al vele boeiende 
ideeën verzameld. Als bestuur willen we hen alle kansen bie-
den en we zullen dat ook in onze begrotings-
voorstellen meenemen.  
Kortom, we gaan weer een mooi jaar 
tegemoet, met veel activiteiten in onze 
wijk. En we hopen dat u als wijkbewo-
ners daar weer veel plezier aan zult 
beleven!  
 

Gerard Slag 
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een goede toekomst
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026 442 38 51 
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“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 memoriam 
Gerard van der Togt 
eerste voorzitter van 

de wijkvereniging 
Dinsdag 15 januari is Gerard van der Togt 
op 79-jarige leeftijd overleden. Gerard – of 
Gert, zoals veel mensen hem kennen - was 
de eerste voorzitter van de wijkvereniging van 
de Burgemeesterswijk. Gerard leed aan de 
spierziekte ALS.
Toen ik 27 jaar geleden in de wijk kwam 
wonen, zag ik hem vaak lopen met oudere 
wijkbewoners. Hij hield ze in beweging en 
leerde hen omgaan met hun rollator. 
Gerard was fysiotherapeut. Hij hield praktijk 
in de Sweerts de Landasstraat, later aan de 
Zijpendaalseweg. Hij volgde een opleiding 
tot acupuncturist, een vak dat hij ook na zijn 
pensioen nog uitoefende in zijn huis aan de 
Jollesstraat. Dat Gerard in 1980 voorzitter 
van de wijkvereniging werd, had hij niet zelf 
bedacht. In het jubileumboek ter gelegenheid 
van het 15-jarig bestaan van de wijkvereni-
ging blikt hij terug op de begintijd.
“Dit kwam echt niet zo maar uit mezelf. Nee, 
door de aktieve wervingsaktie van de heer De 
Nerée! Toevallig kende hij mij beroepsmatig, 
want wie heeft niet eens pijn in zijn rug en 
wil daar graag vanaf? En dus klopte hij bij mij 
aan en vertelde dat het hard nodig was dat 
de wijk een vinger in de pap zou krijgen over 
het gebeuren in de wijk. Want er stond veel 
op de rails: verkeersplannen, parkeerplan-
nen, herinrichting van het Artilleriepark, Veth-
Nepromaterrein. Er waren zelfs twee bordelen 
ontstaan. Ik sputterde nog een beetje tegen 
want ik heb totaal geen verstand van dat soort 
zaken. ‘Dat is helemaal niet nodig, als er maar 
een bezielende leiding van je uitgaat’ en dat 
moest ik volgens de ‘meester’ kunnen. ‘Verder 
is er voldoende kennis in de wijk’, dus zeg dan 
eens nee!”
Gerard bleef vijf jaar voorzitter.
De laatste keer dat ik Gerard zag oefende hij 
op straat, onder begeleiding van een fysiothe-
rapeut, met zijn nieuwe elektrische rolstoel. 

Hanneke Nagel
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Fascinatie voor theater 
Na zijn opleiding tot grafisch ontwerper bij SintLucas 
in Boxtel, een mbo-opleiding in de creatief-technische 
sector, kwam Berry tot zijn grote vreugde in de thea-
terwereld terecht. “Ik belde gewoon naar de toenmalige 
Theatergroep Arnhem en kon na een week al starten als 
rekwisiteur. Ik was verantwoordelijk voor de voorwerpen 
die spelers tijdens de voorstelling gebruiken. Na een jaar 
werd het gezelschap echter opgeheven; iedereen kreeg 
ontslag. Door deze theaterervaring raakte ik steeds meer 
gefascineerd door de magie ervan. Gelukkig kon ik daarna 
meteen aan de slag bij Introdans en daar werk ik nu al 
weer 30 jaar met veel plezier. Het vak van lichtontwerper 
leerde ik al doende; ik ben een echte autodidact. Ik voelde 
me vaak voor de leeuwen gegooid en daarmee kwam ik 
verder.” 

Artistieke prestatie 
Een lichtontwerper houdt zich bezig met de belichting van 
ruimten zoals musea, gebouwen, film- en televisiepro-
ducties en – het geval van Berry - theatervoorstellingen. 
Berry: “Licht voegt iets wezenlijks toe aan een voorstel-
ling. Je schept een sfeer, je kunt met licht de blik van de 
kijkers richten; het blikveld groter of juist kleiner maken. 
Zo kan ik er aan bijdragen dat dans, licht, muziek en 

video één geheel vormen. De combinatie maakt de artis-
tieke prestatie. Het creëren van een lichtontwerp vind ik 
het mooiste wat er is. Het is werken onder hoogspanning 
maar dat vind ik juist leuk. Het doet me goed als het 
publiek geniet van de voorstelling.” 
“Naast mijn werk voor Introdans ben ik technisch direc-
teur van het ballet ‘De Groene tafel’ uit 1932 van Kurt 
Jooss. Daarin zie je satirische scenes van vergaderende 
hoge heren afgewisseld met taferelen van een verwoes-
tende oorlog. Een indrukwekkend manifest tegen de ver-
nietigingsdrift van de mens. Het wordt nog steeds over de 
hele wereld uitgevoerd. Binnenkort ga ik voor “De Groene 
tafel” naar Tokyo.” 

Samenwerking met de choreograaf
“Ik werk als lichtontwerper graag samen met de cho-
reograaf. Soms speel ik met het lichtontwerp in op het 
verhaal, maar niet elke choreografie heeft een verhaal. Ik 
kom in beeld zodra tijdens de repetities de choreografie 
uitgekristalliseerd is. Er zit daardoor altijd tijdsdruk op 
mijn werk omdat er maar relatief weinig dagen zitten 
tussen de laatste repetities van het ballet en de eerste 
voorstelling. Bij het maken van het lichtontwerp stem ik 
natuurlijk ook af met de muziek.” 
“Er zijn veel toppers geweest in mijn werk tot nu toe. 

Een ballet van Introdans dat er voor mij uitspringt is 
bijvoorbeeld de “Fire Bird Suite” gebaseerd op ‘L’Oiseau 
de Feu’ van Strawinsky. Deze muziek schreef Strawinsky 
voor Sergej Diaghilevs ‘Ballets Russes’. Introdans voerde 
het in 2014 op in een choreografie van Stijn Celis ter ere 
van ons 40-jarig bestaan. Ik heb bij die voorstelling licht 
gecombineerd met ’ videoprojecties op doeken achter de 
dansers. We konden zo verschillende scenes combineren 
met bijpassende beelden.”

Grote stappen 
“Vanaf het begin heb ik bij Introdans een enorme tech-
nische ontwikkeling meegemaakt. We hebben hele grote 
stappen gezet. Toen ik in 1988 bij Introdans startte had-
den we bijvoorbeeld maar twee kleine bakwagens en 40 
lampen. Nu hebben we drie grote trailers en 200 lampen. 
Er was toen nog geen bewegend licht. Ook de introductie 
van de computer voor belichting bracht veel verande-
ringen zoals een betere koppeling van geluid en licht. 
Vroeger waren we veel meer afhankelijk van wat er op 
een locatie aanwezig was. Nu nemen we alles zelf mee.” 

Achter de coulissen
“Naast lichtontwerper ben ik bij Introdans ook eerste 
inspicient. Die is verantwoordelijk voor de technische 
onderdelen van repetities en voorstellingen zoals decors, 
rekwisieten, licht, beeld en geluid. Als inspicient geef ik 
leiding aan een team van vijf technici: twee decorbou-
wers, twee lichtmensen en iemand voor geluid en video.” 
“Onze werkdag heeft een vaste structuur. We beginnen ‘s 
ochtends om 11.00 uur met het opbouwen van de voor-
stelling op locatie. We nemen alles zelf mee in vrachtwa-
gens: het decor, het licht, het geluid, de video en de kos-
tuums. Rond 17.00 uur is alles opgebouwd, opgehangen, 
technisch doorgelopen en eventueel aangepast aan de 
locatie. Daarna hebben we een dinerbreak met het team. 
De dansers komen om 18.00 uur. Om 19.00 uur is er dan 
nog een repetitie en kijken we of alles goed afgestemd is 
op de dans. Om 20.00 uur begint de voorstelling en zit ik 
achter de computer om het licht aan te sturen.” 

Andere activiteiten 
Naast zijn werk bij Introdans verzorgt Berry als freelancer 
workshops voor eerstejaars studenten dans bij Artez. Zij 
maken een solovoorstelling met licht, geluid en video. 
Hij geeft hen daarbij individuele begeleiding. Een ander 
project, waar hij graag aan werkt, zijn de voorstellingen 
van Theater Werkplaats Kazou in Oosterbeek. Hij maakt 
samen met de jonge (autistische) spelers een lichtont-
werp. Weer iets heel anders is Theater Gnaffel in Zwolle 
van poppenspeler Eloud Hol. Voor hun halfjaarlijkse pro-
ducties maakt Berry het lichtontwerp. Poppen tot leven 
wekken zodanig dat je de acteurs die ze “bedienen” niet 
ziet. Licht speelt daarbij een belangrijke rol. 

Rust naast dynamiek 
Als lichtontwerper leidt Berry en druk en dynamisch 
leven. Hij prijst zich daarom gelukkig met zijn huis in de 
Burgemeester Weertstsstraat. “Het is zó heerlijk om hier te 
wonen: de rust, de tuin op het zuiden. En als ik thuis ben 
loop ik vanuit mijn voordeur zo met de hond het park in.” 

Ida Bontius

Meer informatie: www.berryclaassen.nl

Berry Claassen, 
lichtontwerper 

Bijzondere beroepen

Introdans
Introdans heeft zijn thuisbasis in Arnhem en geeft dans-
voorstellingen in Nederland en wereldwijd. Zo treedt het 
gezelschap half maart op in Londen en eind april in Sint 
Petersburg. Wijkgenoot Ton Wiggers is oprichter en alge-
meen directeur. Hij startte piepklein in zijn eigen huis met 
“Studio L.P.” waarbij “L.P.” staat voor Lawick van Pabst. 
Introdans is nu een van de drie grote dansgezelschappen 
van Nederland, naast Het Nationaal Ballet en het Nederlands 
Dans Theater. Introdans heeft als missie om moderne 
dans toegankelijk te maken voor een breed publiek. 

Wijkgenoot Berry Claassen is lichtontwerper (ook wel light designer genoemd). Sinds 2006 woont hij met 
zijn vrouw en twee schoolgaande kinderen in de Burgermeester Weertsstraat. Lichtontwerper is geen 
uitermate zeldzaam beroep maar in Nederland zijn er ook geen honderden van. Berry Claassen ontving in 
2017 de Zilveren Krommer, een onderscheiding voor theatertechnici. Een kijkje achter de coulissen van dit 
bijzondere beroep. 
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2017 Introdans 
Contracorriente Choreografie Cayetano Soto

2011 Introdans  
Four Choreografie Gisela Rocha
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Hugo 
Koste
r

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
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NICO
Veruit het breedste (foto)boek in mijn boekenkast (60 
cm) is Arnhem dubbel en dwars te kijk uit 1996. De 
tekst is van oud-gemeentearchivaris A.S. Stempher en 
werd eigenzinnig vormgegeven door Nico Meeuwsen Art 
Direction. Hij gaf mij het ooit toen ik bij hem een 
acquisitiegesprek als tekstschrijver voerde. Precies weet 
ik het niet meer, maar dat moet eind negentiger jaren zijn 
geweest. Nico hield toen nog kantoor in het souterrain van 
het reusachtige huis dat hij met zijn gezin aan het begin 
van de Zijpendaalseweg bewoonde. Later schonk hij mij 
een exemplaar van het mede door hem vormgegeven boek 
De Stem van Arnhem, Gesprekken met 25 Arnhemmers 
uit 1999, geschreven door Michel Bongers. De foto's van 
de geïnterviewden maakte Nico. In het colofon stond nu 
ontwerp: Nico&Co. De “Co” stond voor zijn opdrachtgevers. 
Maar laat ik zijn vrouw Géraldine Lodders niet vergeten. 
Lange tijd vormde hij met haar een 
succesvol creatief duo.
Zo gaf hij in 2007 vorm aan het door 
mij samengestelde boekje Arnhemse 
Meisjes. Voorts maakte hij jarenlang 
tal van fraaie fotografische portretten 
van buurtbewoners voor onder andere 
dit tweemaandelijkse blad Wijkcontact. 
Die serie coverfoto's beëindigde hij 
in december 2013 met een voor hem 
kenmerkend zelfportret. Op die zwart/wit 
foto kijkt hij strak in de camera met in zijn 
rechterhand een wijnglas. 
Eerder portretteerde Nico voor onder andere het zesde 
Lustrumfeest van de Wijkvereniging (september 2010) 
vele wijkbewoners met een forse parel/ballen ketting om. 
De gefotografeerde was één van de dertig parels van de 
wijk en werd later - samen met 29 andere parels - in een 
sympathiek A6-uitgave te boek gesteld. 
Nico (samen met zijn vrouw Géraldine) was een ster in 
het bedenken van verrassende settings. Zo wekken een-
man-met-een-pannetje op zijn hoofd (Wijkcontact april 
2010), een vrouw verkleed als kabouter-met-puntmuts 
(Wijkcontact oktober 2011) of een vrouw-met-sigaar 
(Wijkcontact april 2012) nog steeds een glimlach op. Zijn 
passie voor fotografie bleek al eerder in het losbladige 
Cahier décolle'té. Een jury roemde in 2008 zijn foto's in 
en vormgeving van het Cahier. Het resulteerde toen in een 
prestigieuze drukwerkprijs.
Ik blijf mij hem herinneren als een rustige en sympathieke 
man, die altijd gesoigneerd gekleed en artistiek gekapt 
ging. Hij maakte menige wandeling in Park Sonsbeek 
daarbij genietend van zijn onafscheidelijke sigaar. Nico 
overleed - pas 66 jaar oud - op de laatste dag van 2018 na 
een lange periode waarin hij steeds meer in zichzelf werd 
opgesloten.

Kees Crone

Nico Meeuwsen 
13 maart 1952 – 31 december 2018

Het is lastig een ‘in memoriam’ te schrijven over 
iemand die zo dicht bij mij stond, als Nico. Onze 
vriendschap, ruim 40 jaar, begon weliswaar ‘zakelijk’, 
maar vloeide al vlug over in één, waarin we letterlijk 
lief en leed met elkaar hebben gedeeld. Nico bleek al 
snel een Bourgondiër die slank bleef, met een joie de 
vivre die zijn weerga niet kent. Hij hield van whisky, 
sigaren, wijn en vooral lekker eten. Dit laatste met 
uitschieters ‘op niveau’. Zelf was hij een uitstekende 
kok, die je de lekkerste gerechten voorzette. Dan 
moet je denken in de geest van kreeften, duif, bouil-
labaisse en poussins, die hij op een voortreffelijke 
manier wist klaar te maken. Achter het fornuis droeg 
hij altijd een klein mutsje. Zo veelzijdig als hij kon 
koken, was hij ook als mens. Hij hield van veel 
soorten muziek, onder andere Zuid-Amerikaanse, 
waarop al vlug na een maaltijd werd gedanst. Zo’n 
dans eindigde meer dan eens met een handkus voor 
zijn vrouw en mooie woorden, waarin hij verklaarde 
hoeveel hij van haar hield. (“Oh Nico, is het weer zo 
ver…”) 
Zelf speelde hij saxofoon, maar ook golf. Hij hield van 
voetbal kijken (bij voorkeur met zijn zoon Goos, of 
schoonzoon Raoul), mode, (snelle) auto’s (Porsche!), 
kunst, cultuur, fotograferen en reizen. ‘Belezen’ 
was hij eveneens. Kranten en vooral tijdschriften 
screende hij uiterst nauwkeurig, bladerde éérst een 
tijdschrift helemaal door en markeerde de artikelen 
die hij vervolgens wilde lezen door de puntjes van de 
betreffende bladzijden om te vouwen.
Zoals het werk van Nico een eigen signature had, 
had hij dat als mens ook. Vaak over de top in heftig-
heid, waarbij de woorden ‘sloerieus’, ‘out of bounds’, 
‘groots en meeslepend’, en ‘een nieuwe dag en nieu-
we kansen’ herhaaldelijk terugkwamen. Als hij vol 
verve vertelde wat hij had meegemaakt, buitelden 
zijn zinnen min of meer over elkaar. Ja hij had een 
uitgesproken mening, maar die van anderen respec-
teerde hij absoluut ook. Nico, een bijzonder mens die 
we nooit zullen vergeten! 

Maarten van IJzer



Afkoppeling: regenwater wordt via goot de tuin in geleid.
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Afkoppeling hemelwater
tegen wateroverlast en verdroging

De Burgemeesterswijk 
en het veranderend klimaat

Door de klimaatverandering krijgen we vaker te 
maken met extreme weersomstandigheden zoals 
hitte, droogte en zware buien. Aan die veranderen-
de omstandigheden moeten we ons als wijk aanpas-
sen. Klimaatadaptatie heet dat. Allerlei maatregelen 
kunnen daaraan bijdragen. Deze keer aandacht 
voor: afkoppeling van hemelwater.

De zomer van 2018 was heet en droog. Veel bomen, strui-
ken en planten hadden er last van, vooral als ze niet diep 
wortelden of niet kunstmatig extra water kregen. Er zijn 
heel wat rododendrons afgezaagd en veel jonge aanplant 
kreeg een flinke opdoffer. In 2019 moet blijken of ze zich 
hebben kunnen herstellen van de droogteschade.

Van zware (onweers)buien hebben we hier afgelopen jaar 
weinig last gehad, maar elders in het land wel. In 2017 
deden hoosbuien onze wijk wel enkele keren aan. Op 28 
juli 2014 liep het in Arnhem en in de lagere delen van 
onze wijk uit de hand. Het riool kon al het water niet ver-
werken, de putdeksels langs de Zijpenaalseweg kwamen 
omhoog, de lagere delen van Arnhem kwamen blank te 
staan (in ons deel van de stad de Zijpendaaalseweg en 
de Transvaalbuurt) en doordat het riool overbelast raakte, 
traden de riooloverstorten in werking waardoor er sme-
rig rioolwater terechtkwam in het oppervlaktewater. De 
rioolwaterzuiveringinstallaties (rwzi’s) raakten door al het 

Infiltratie
Beter dan het regenwater afvoeren naar elders is regen-
water vasthouden in de bodem. Dat kan door infiltratie. 
Voordeel van infiltratie is dat de bodem meer water vast-
houdt en planten, struiken en bomen minder snel verdro-
gen. Om de infiltratie te bevorderen zijn er in veel straten 
in onze wijk infiltratieriolen aangelegd bij de vernieuwing 
van het rioolstelsel. Daarin zitten gaten waardoor het 
regenwater kan wegzakken in de bodem. Water dat niet 
wegzakt wordt afgevoerd naar en door het hemelwater-
riool langs de Zijpendaalseweg dat zijn water loost op de 
Sint Jansbeek. Straten die geen infiltratieriool hebben, 
hebben infiltratieputten. Daarvan zijn er 32 in onze wijk 
aangelegd. Echter, alleen het regenwater van straten en 
pleinen komt terecht in een infiltratieriool of -put. Plus dat 
van afgekoppelde huizen voor zover die het regenwater 
afvoeren via de straat. Sommige mensen hebben hun 
regenpijp afgezaagd en leiden het regenwater van hun 
dak naar de straat. Ten slotte voldoet het infiltratieriool 
als het matig regent, maar als het heel hard regent kan 
het infiltratieriool het ook niet aan (zoals in 2014 bleek). 
Oplossing: meer huizen afkoppelen van het riool en in 
eigen tuin infiltreren. 

Ontharding
Een andere manier om de infiltratie te bevorderen is 
‘ontharding’: stenen of tegels eruit, planten erin. Dat kan 
zowel in de openbare ruimte als op particuliere terreinen. 
In de openbare ruimte zou dat vooral gaan om parkeer-
plaatsen. Parkeerplaatsen opofferen voor beplanting is 
niet haalbaar gezien de parkeerdruk in onze wijk. Stenen 
vervangen door open stenen waar gras tussen kan groeien 
(grasbeton) en het regenwater kan wegzakken, zou wel 
kunnen, maar werkt het beste bij geringe parkeerdruk. 
Particulieren zouden hun tuinen kunnen ‘ontharden’ door 
tegels en klinkers te vervangen door gras, perkplanten, 
struiken en bomen. Dat gaat in tegen de trend van onder-
houdsarme, stenige tuinen en het kappen van bomen 
vanwege de overlast die ze zouden geven (bladeren en 
zaden). Die trend zou gekeerd moeten worden. Veel men-
sen denken ten onrechte dat een stenige tuin minder werk 
kost, maar verharding moet ook onderhouden worden. 
Anders worden stenen groen en glad. Een goede planten-
keuze is wel belangrijk.

Water bergen
In plaats van regenwater infiltreren in de bodem kun je 
regenwater ook tijdelijk bergen. Dat kan in regenton-
nen, vijvers of putten. Het voordeel van bergen is dat je 
het water voor andere doeleinden kunt gebruiken zoals 
planten water geven (zowel binnen als buiten), stoepen 
en terrassen schrobben of ramen en auto’s wassen. Voor 
planten is regenwater beter dan kraanwater omdat het 
minder kalk en mineralen bevat. Bedenk bij een regenton 
wel dat daarin waarschijnlijk niet al het hemelwater kan 
worden opgevangen. Er is dus een aanvullende voorzie-
ning nodig, in ieder geval een overloop. 
Er zijn ook mensen die een flinke stap verder gaan en 
voor een groot deel in hun waterbehoefte voorzien met 
hemelwater. Zij gebruiken het voor toiletspoeling, de 
wasmachine en de buitenkraan. Daarvoor is een veel 
grotere opslagcapaciteit nodig dan een regenton. Ze leg-
gen een grote tank aan in de grond of een kunststof zak 

water dat wél via het riool werd afgevoerd overbelast en 
moest enorme hoeveelheden regenwater, dat eigenlijk 
schoon is, toch zuiveren omdat het vermengd was met 
vuil afvalwater. Dat is zonde van het geld (en het water). 

Gescheiden riolering
Wat is hier tegen te doen? Er moet minder (schoon) 
regenwater naar de rwzi’s afgevoerd worden. Dat kan op 
verschillende manieren. Allereerst door de aanleg van een 
gescheiden rioolstelsels: een vuilwaterriool voor de afvoer 
van het ‘echte’ afvalwater van huishoudens, bedrijven en 
instellingen, en een hemelwaterriool voor de afvoer van 
regenwater. In onze wijk is dat gebeurd toen het rioolstel-
sel in het kader van BuitenGewoonBeter tussen 2006 en 
2010 helemaal vernieuwd werd. Echter, de meeste huizen 
in onze wijk voeren het regenwater dat op hun daken (en 
vaak ook op de verharde delen van hun tuin) valt af via 
het vuilwaterriool omdat hun huizen daarop aangesloten 
zijn en niet op het hemelwaterriool. Daar zijn alleen de 
straten en pleinen op aangesloten. Alle huizen daarop 
aansluiten zou te kostbaar zijn. Oplossing: afkoppeling 
van de regenwaterafvoer van het vuilwaterriool. Sinds 
2008 is het opvangen van hemelwater op het eigen ter-
rein wettelijk verplicht in alle situaties die zich daarvoor 
lenen. Arnhem maakt een uitzondering voor bestaande 
bebouwing.

In straten die geen infiltratieriool heb-
ben, zijn 32 infiltratieputten aangelegd. 
De openbare ruimte in de hele wijk is 
afgekoppeld van het vuilwaterriool.

Afkoppeling: regenwater gaat naar reservoir en kan later 
opgepompt worden. Voor het reservoir zit een zandvanger die 
schoongemaakt kan worden.
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in de kruipruimte, en pompen daar water uit op. Voordat 
het water wordt opgeslagen wordt het gefilterd zodat het 
schoon genoeg is voor de functies waarvoor het gebruikt 
wordt. Het hoeft dan niet extra gezuiverd te worden.
Water vasthouden kan behalve in de bodem en in ber-
gingsfaciliteiten als regentonnen ook met groene daken, 
bijvoorbeeld een sedumdak. 

Hoe afkoppelen?
Het principe van afkoppelen is simpel: je zorgt er voor 
dat het water uit de regenpijp niet naar de riolering gaat 
maar ergens anders heen. Waarheen verschilt per situ-
atie. Als je het in de ondergrond wilt infiltreren moet de 
ondergrond daar geschikt voor zijn. De ondergrond van 
onze wijk varieert van grind tot (fijn) zand en is over het 
algemeen goed doorlatend. Maar je kunt pech hebben met 
een storende leemlaag in de ondergrond. Voor de zeker-
heid kun je een infiltratietest doen: graaf op plekken waar 
je regenwater wilt infiltreren een gat van een paar spaden 
diep en giet deze vol met water. Als het water binnen een 
kwartier is weggezakt, is de ondergrond goed doorlatend. 
Duurt het langer dan een uur, dan is de ondergrond onge-
schikt. 

Infiltratiekratten
Om vochtproblemen in huis te voorkomen is het belang-
rijk het water enkele meters van je huis te infiltreren, bij 
een kelder nog meer. Als je de infiltratieplek(ken) hebt 
bepaald, kun je de infiltratie op verschillende manieren 
laten plaatsvinden, zowel boven- als ondergronds. Je kunt 
laagtes in je tuin creëren en deze met gras laten begroei-
en. Zo’n laagte staat na een flinke regenbui even blank, 
maar valt daarna al snel weer droog. Via gootjes kun je 
het regenwater naar de begroeide laagtes of een vijver 
leiden. Je kunt de regenpijp ook naar grindkoffers of infil-
tratiekratten leiden. Een grindkoffer is een kuil in de grond 
gevuld met grind. Bedek die met doorlaatbaar geotextiel 
om dichtslibbing te voorkomen. Per 10m2 dak heb je een 
0,5 m3 (500 liter) grindkoffer nodig. Infiltratiekratten zijn 
van stevig kunststof. Ze zijn hol en kunnen meer water 
bergen dan een grindkoffer. Per 10m2 dak heb je 0,15 m3 
(150 liter) krat nodig. Het is belangrijk dat een grindkoffer 
of infiltratiekrat niet dichtslibt met bladeren, zand of vuil. 
Staan er bomen in de buurt, zorg er dan voor dat er geen 
blad in de regenpijp komt. Plaats verder een bladvan-
ger en een zandvanger vóór de infiltratievoorziening om 
dichtslibben te voorkomen. En: maak die bladvanger en 
zandvanger regelmatig schoon. En hou er rekening mee 
dat er altijd een bui kan komen met meer water dan je 
kunt bufferen.

Subsidies
Helaas worden er geen subsidies meer gegeven voor 
afkoppeling sinds het Waterservicepunt van de gemeente 
Arnhem, Waterschap Rijn & IJssel en drinkwaterbedrijf 
Vitens in 2013 werd opgeheven. Dat was een uitvloei-
sel van het Waterplan Arnhem 2003-2008. Arnhem had 
problemen met de riooloverstorten. Als het riool bij 
stortbuien overbelast raakte, werd het teveel aan (ver-
vuild) water geloosd op het oppervlaktewater. Om dat te 
voorkomen zouden er bergbezinkbassins (bbb’s) gebouwd 
kunnen worden, grote betonnen bergingskelders waar 
overtollig rioolwater tijdelijk in opgeslagen wordt en het 

vuil kan bezinken. Na de regenbui wordt het leegge-
pompt. Arnhem koos niet voor bezinkbassins maar voor 
de afkoppeling van 85 hectare verhard oppervlak, waar-
van 17 hectare bij particulieren. Dat zou een duurzame 
oplossing met hetzelfde effect moeten opleveren. Het 
Waterservicepunt moest de afkoppeling van particulie-
ren ondersteunen met technische adviezen en subsidies. 
Toen de afkoppelingsdoelen in 2013 bereikt waren is het 
servicepunt opgeheven. Afkoppeling is nu onderdeel van 
het beleid om Arnhem klimaatbestendig te maken, maar 
specifieke subsidies zijn er helaas niet meer.
 
OPROEP 1
De Commissie Duurzaamheid wil zich gaan richten op 
zaken die samenhangen met klimaatverandering en ener-
gie. We willen graag in kaart brengen wie er de laatste 
jaren last gehad heeft van wateroverlast na een hoosbui 
of van verdroging en wat u daar tegen gedaan heeft of 
wil gaan doen. Stuur een mailtje naar BWverduurzaamt@
gmail.com

Afkoppeling: infiltratiekrat met bekleding die water doorlaat 
maar wortels tegenhoudt. Daarvoor zit een zandvanger.

Regenwaterafvoer met bladvanger.

Regenton in de vorm van een schutting

Huishoudelijk afvalwater gaat naar het vuilwaterriool; regen-
water wordt opgevangen in een regenton en als deze vol is 
zakt het via een grindkoffer weg in de grond.

Afkoppeling: 
ervaringen in onze wijk

OPROEP 2
Denkt u aan afkoppeling? Meld u aan bij BWverduurzaamt@
gmail.com. Dan gaan we kijken of we samen wat kunnen 
organiseren en van elkaar kunnen leren. 

 

 

In onze wijk zijn nogal wat woningen afgekoppeld 
van het riool. In het Artilleriepark en Sonswijck zijn 
de woonparken collectief afgekoppeld. Daarnaast 
zijn ook individuele huizen afgekoppeld. Wat zijn 
hun ervaringen en wat kunnen anderen ervan leren?
“Toen het Artilleriepark in 1999 gebouwd werd was vooraf 
duidelijk dat de gemeente niet verantwoordelijk was voor 
de afvoer van het hemelwater”, vertelt Jeppe Balkema, 
secretaris van het parkbestuur. “Wij moesten het hemel-
water op ons eigen terrein bergen. De elf individuele 
woningen en de vier appartementsgebouwen hebben hun 
eigen infiltratievoorziening met ondergrondse infiltratie-
kratten. Voor de gemeenschappelijke gronden is het col-
lectief, de zogenaamde mandeligheid, verantwoordelijk. 
De woningen en appartementsgebouwen hebben allemaal 
hun eigen infiltratiekoffers. In de openbare ruimte zijn 
goten aangelegd die het water afvoeren naar infiltratie-
plekken.”

Jarenlang heeft het systeem gefunctioneerd, maar niet 
perfect. Balkema: “Bij zware buien die de laatste jaren 
vaker voorkomen, kregen we overlast. Op het gemeen-
schappelijke deel functioneerde de infiltratieplek niet 
goed. Bij het aanpalende huis stond het water soms even 
tot aan de voordeur. Gelukkig is het nooit binnenge-
stroomd, maar toch. Daarnaast functioneerde de hemel-
waterafvoer in enkele individuele woningen niet goed 
en ook in appartementsgebouw 1 en 4 waren er soms 
problemen. Bij gebouw 1 liep de infiltratiekoffer vaak over 
wat weer een extra belasting voor de gemeenschappelijke 
infiltratieplek betekende.”

Verbetering afkoppeling
“Twee jaar geleden hebben we ingenieursbureau Geonius 
onderzoek laten doen. Hun conclusie: er zitten geen leem-
lagen in de ondergrond die de infiltratie bemoeilijken, maar 
het systeem kan wel verbeterd worden. Zo is de capaciteit 
van de infiltratievoorzieningen te klein en ontbreken voor-
vangers voor blad en vuil. Vlak voor de oplevering van het 
park in 2002 ging de projectontwikkelaar failliet. Later 
bleek dat voor de appartementen nergens was vastge-
legd waar de infiltratiekoffers lagen. Door het rapport van 
Geonius en nader eigen onderzoek weten we dat nu wel.”
“Met hun voorstellen gaan we nu aan de slag. Op gemeen-
schappelijke grond komt een grotere infiltratievoorziening 
die bestaat uit een put met daaromheen grindkoffers en 
een voorvangput die periodiek schoongemaakt wordt. 
Daarnaast wordt de afvoergoot ernaartoe verdiept. Het 
werk is aanbesteed maar nog niet uitgevoerd.“

Appartementsgebouwen
Appartementsgebouw 1 moet met zijn eigen VvE (Ver-
eniging van Eigenaren) de specifieke problemen daar 
oplossen. Gebouw 1 staat nog voor een flinke inves-
tering. VvE-voorzitter Bert Koene: “Ons gebouw staat 
tussen hoge bomen. Daardoor slibt onze infiltratiekoffer 
gemakkelijk dicht met blad en vuil, en liep hij soms over. 
Bovendien bleek hij veel te klein te zijn: 5 m3 terwijl 
10 tot 15 m3 nodig is. We staan nu voor de opgave de 
infiltratievoorziening te vergroten en te voorzien van 
bladvangers en een voorzinkput.” De kosten daarvan zijn 
voor rekening van de VvE van gebouw 1 waarvan vier 
huishoudens lid zijn.

Meer informatie: www.arnhemklimaatbestendig.nl en 
‘Ideeën voor het beter benutten van regenwater in de tuin’: http://woonwijzermedia.nl/Bekijk/afkoppelbrochure_lowres.pdf
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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: 
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Pas aangelegde wadi (water afvoer door infiltratie) in een tuin 
met speciale planten in de bedding.

Artilleriepark: afvoergoot (boven) wordt dieper en infiltratie-
plek (onder) wordt verbeterd met put, grindkoffer en voor-
vanger. Foto’s Henk Donkers

In Sonswijck (foto onder) doet de vijver dienst als water-
berging. Het regenwater dat van boven naar beneden weg-
stroomt komt daar deels in terecht. De appartementsgebou-
wen en woningen zijn aangesloten op vijf infiltratieputten. Via 
deze voorzieningen verdwijnt het water in de bodem. 

Sonswijck 
Volgens Fred Klokke, de voorzitter van de beheercommis-
sie in Sonswijck, werkt het infiltratiesysteem daar al twin-
tig jaar “uitstekend”. Het water van de daken wordt naar 
vijf infiltratieputten geleid van ieder 20 m3. Die betonnen 
putten zijn poreus waardoor het water in de bodem kan 
zakken. Hier dus geen met grind of ander materiaal gevul-
de infiltratiekoffers zoals in het Artilleriepark maar put-
ten. Op het terrein zijn 30 zogenaamde voorvangputten 
die blad en ander vuil opvangen voordat het regenwater 
naar de infiltratieputten stroomt. Die worden twee keer 
per jaar schoongemaakt, aldus Klokke. Het hemelwater 
van de hoogste delen van Sonswijck wordt naar de vijver 
geleid. Eén keer zijn er problemen geweest bij de water-
afvoer, aldus Klokke. “Dat was in juli 2014 bij de extreem 
zware bui die ook de Zijpendaalseweg onder water zette. 
Toen stroomde het regenwater in een deel van Sonswijck 
zo snel naar beneden dat het de benedenverdieping van 
enkele lager gelegen huizen in stroomde. We hebben 
gekeken of we dat konden voorkomen maar dat was heel 
moeilijk.”
Hoewel het systeem goed werkt wil Klokke het misschien 
toch aanpassen: “Afgelopen zomer liepen jonge bomen 
en struiken in Sonswijck nogal wat droogteschade op. 
Sommige zijn verdord, andere bleven in leven dankzij 
extra bewatering. We willen gaan onderzoeken of één of 
meerdere infiltratieputten misschien omgebouwd kun-
nen worden tot waterreservoirs. In droge tijden kunnen 
we bomen en struiken dan met water uit deze reservoirs 
bewateren.”

Particulieren
Toen Jeroen Herremans drie jaar geleden in een huis aan 
de Zijpendaalseweg kwam wonen, merkte hij bij het ver-
bouwen dat de muren op bepaalde plekken nat en poreus 
waren. Oorzaak: een slecht functionerende afkoppeling. 
Herremans: “We willen nu de tuin opnieuw inrichten en 
laten een hoveniersbedrijf naar de infiltratievoorziening 
kijken. De grindkoffers lijken veel te dicht bij de muur te 
liggen en veel te klein te zijn. Ik wacht nu op een plan 
om de infiltratie te verbeteren. Ik wil afgekoppeld blijven, 
maar dan wel op een goede manier.”

Lessen
Welke lessen er te trekken uit de ervaringen van wijkgeno-
ten? Afkoppeling van hemelwater wordt de komende jaren 
zeker een item, zowel voor de bestrijding van droogte als 
wateroverlast. Het gaat dan zowel om de afkoppeling van 
individuele huizen als om collectieve afkoppeling. Het is 
zaak om daarbij goed te kijken naar de aard, locatie en 
capaciteit van de infiltratievoorzieningen, en het onder-
houd ervan goed te regelen.



Na jaren van voorbereiding en ver-
bouwingen is het gezondheidscen-
trum Gulden Hart al weer enkele 
maanden officieel open. De voorma-
lige kerk biedt onderdak aan een flink 
aantal ondernemers in de welzijn- 
en gezondheidszorg. Een van hen 
is Annemiek’s Hoorstudio van audi-
ciens-echtpaar Annemiek de Rooij en 
Erwin Lobato. Tot voor kort was de 
audicien gevestigd aan de overkant 
van de straat, op de hoek van de 
Lawick van Pabststraat. ,,Toen we 
daar zeven jaar geleden begonnen, 
waren er al plannen voor de kerk. 
Vanaf het begin zagen we de potentie 
van die plek’’, vertelt Erwin Lobato.
De hoorstudio was een van de eerste 
ondernemingen die een huurcontract 
voor de kerk tekende en het echtpaar 
Lobato-De Rooij was van begin af aan 
betrokken bij de ontwikkelingen. ,,Dit 
is een fantastische locatie en wij zit-
ten ook nog eens op een van de mooiste plekken in het gebouw. Ik zeg altijd 
dat we op het altaar zitten.’’ Van het altaar is niets meer te zien, maar Lobato 
gaat voorop naar zijn toiletten. In een van de muren daar zit nog altijd de 
eerste steen van de kerk uit 1926 toen de bouw begon. Inmiddels heeft het 
echtpaar plannen om het aantal audiciens van Annemiek’s Studio uit te brei-
den, zowel in Arnhem als in hun andere vestiging in Doetinchem.
Bij de verbouwing van de kerk zijn de buitencontouren grotendeels gehand-
haafd. Zo zijn de oorspronkelijke toegangsdeuren gebleven – hoewel ze wel 
worden gevolgd door moderne schuifdeuren. En uiteraard kijkt de toren nog 
fier uit over Burgemeesterswijk, Gulden Bodem, Sterrenberg en Hoogkamp. 
De meest opvallende verandering aan de buitenkant is de plaatsing van 
nieuwe ramen op de begane grond en de eerste verdieping. Ze zorgen door 
hun rechte lijnen en het metalen uiterlijk voor een modern contrast met de 
klassieke, neo-gothische vormgeving van het kerkgebouw.
Binnen is het contrast veel groter en echt indrukwekkend. Terwijl de bogen, 
dakpartijen en de gotische raamkozijnen nog ‘kerks’ zijn, is het schip een ver-
zamelplaats van drie verdiepingen met allerlei bedrijven en instellingen. Alle 
verdiepingen zijn bereikbaar met een fraaie open trap die weliswaar modern is, 
maar desondanks een monumentale uitstraling heeft. Op de eerste en tweede 
verdieping leiden een soort galerijen langs de verschillende bedrijven en 
instellingen. Elders, vooral op de begane grond, zijn op verscheidene plekken 
oorspronkelijke details bewaard gebleven, zoals pilaren en sierstenen. 
Op de eerste verdieping van het Gulden Hart bevindt zich sinds kort een culi-
naire verrassing. Hier boven de centrale ingang is de tweede vestiging van 
Eetwinkel Stroom gevestigd. Stroom had al een succesvol eetcafé achter sta-
tion Velperpoort aan de Sonsbeeksingel, maar eigenaars Estée Strooker (van 
restaurant ’t Amusement en Petit Vieux Paris) en Claris Heising besloten ook 
een eetwinkel in het Gulden Hart te openen. Bezoekers kunnen daar terecht 
voor een warm of koud drankje, taart, lunch en gezonde afhaalmaatlijden. Drie 
dagen in de week bedient Sebastiaan Blokker de gasten, twee dagen per week 
doet Claris Heising dat. In de weekeinden is het restaurant op afspraak open. 
,,En Stroom verzorgt natuurlijk ook de catering voor andere gebruikers van 
het gebouw’’, zegt Sebastiaan Blokker. ,,Zoals voor het Chi Neng Instituut op 
de bovenste verdieping, waar opleidingen voor Chinese bewegingstechniek 
worden gegeven.’’ Overigens is iedereen het er wel over eens dat de ruimte 
van het Chi Neng Instituut de mooiste plek in de kerk is, met uitzicht over 
het groen en de bebouwing van de Gulden Bodem. En het mooiste is dat deze 
ruimte ook door derden kan worden gehuurd voor vergaderingen, lezingen en 
workshops. Er is ruimte voor zo’n zeventig deelnemers.

Johan Bosveld

Meer informatie op www.guldenhart.nl
1514
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Van Heilig Hart 
naar Gulden Hart
Nog geen eeuw deed de Heilig Hartkerk aan de Bakenbergseweg dienst als 
katholieke kerk voor de omliggende wijken. Dat lijkt niet lang, maar nie-
mand kon na de ingebruikneming in 1928 bevroeden dat het in de naoorlog-
se decennia zo snel zou gaan met de ontkerkelijking. In april 2012 was de 
laatste eucharistieviering en begin 2013 ging de ‘Heilig Hart van Jezus’ kerk 
definitief dicht. Makelaar Eelco Schwirtz, die kantoor houdt in de voormalige 
pastorie, kon het gebouw van de Eusebiusparochie kopen. Met onder meer 
financiële steun van de provincie Gelderland kon hij zijn plan realiseren om 
er een multifunctioneel gezondheidscentrum te vestigen.

Eerste steen, gelegd op 30 maart 1927

Sebastiaan Blokker van 
cateringbedrijf Stroom

Erwin Lobato van 
Annemiek’s Hoorstudio

Chi Neng Instituut

Stroom

Interieur Heilig Hart 
kerk in 2004.
Foto: Job van Nes



171616

Pasplan reparatie en renovatie

Hét klussenbedrijf  
bij u in de buurt 

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

Hans te Pas 
Burg.Weertsstraat 59  |  6814 HM  Arnhem  |  T 06 – 15 01 64 20Pasplan

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

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!

In het zuidelijke gedeelte van de Burgemeesterswijk moet 
je voor het parkeren van je auto een vergunning hebben 
of moet je een parkeerschijf achter de voorruit leggen. 
Met die schijf mag je twee uur blijven staan. Tenminste, 
dat zijn de regels. In de praktijk blijkt dat veel schijfge-
bruikers hun auto veel langer laten staan waardoor er 
nauwelijks parkeerplaatsen overblijven voor de bewoners. 
Deze overtreding van het ‘schijfparkeren’ vindt veel plaats 
in de buurt van de Pels Rijckenstraat. Omdat handhaving 
van de parkeerregels lastig is, zien werknemers van de 
kantoren in de buurt (zoals het Rijkskantorengebouw en 
het Cito) en ander wijkvreemd verkeer de kans schoon om 
hun auto daar de hele dag te laten staan. Sommige par-
keerders hebben zelfs een slim motortje onder hun schijf 
gemonteerd dat de aankomsttijd voortdurend bijstelt. 
Leuk bedacht, maar het is wel fraude!

“Dit kan zo niet langer”, dacht Irja van den Hooff, bewoon-
ster van de Pels Rijckenstraat. Een meerderheid van de 
buurtbewoners bleek er hetzelfde over te denken. Meer 
dan de helft van de parkeerders had een blauwe schijf, 
terwijl dat in andere straten in de buurt slechts 
een op de drie auto’s was. Betaald parkeren 
werd als de meest geschikte oplossing gezien. 
Samen met de Commissie Leefomgeving en 
de gemeente is een nieuwe regeling ont-
worpen die in het eerste kwartaal van 2019 
ingaat. Wanneer precies is nog niet bekend. 
De gemeente gaat extra monitoren en hand-
haven in de straten verderop om te voorkomen 
dat het probleem zich daarheen verplaatst. 

De Pels Rijckenstraat en de directe omgeving worden een 
zone voor ‘betaald parkeren’. In eerste instantie zal dit 

Nu ook betaald parkeren 
in de Pels Rijckenstraat

in het straatbeeld zichtbaar worden gemaakt met nieuwe 
borden. Later volgt de verplaatsing van een parkeerauto-
maat naar de Pels Rijckenstraat. Die verplaatsing zal op 
zijn vroegst in het najaar plaatsvinden vanwege perso-
neelsgebrek bij Alliander, dat de parkeermeters in Arnhem 
plaatst en verplaatst. Parkeerders moeten nu óf in het 
bezit zijn van een parkeervergunning óf bij de automaat 
betalen. De venstertijden voor betaald parkeren sluiten 
aan bij de reeds geldende regels in Burgemeesterswijk-
Zuid (parkeerzone 26031). Dat wil zeggen: betaald parke-
ren van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 23.00 
uur en op zon- en feestdagen van 12.00 tot 23.00 uur. Het 
parkeertarief bedraagt: € 2,90 per uur.

Alle bewoners in het betaald parkeergebied met een 
zelfstandige woning kunnen een bezoekersvergunning 
aanvragen. Hiervoor moet je digitaal of telefonisch de 
kentekens van je bezoek aan- en afmelden. Het saldo 
van de beschikbare bezoekersuren bedraagt 300 per jaar. 
Mantelzorgers kunnen 500 uur extra krijgen.

Voor het parkeren van caravans en aanhangers 
geldt de Algemene Plaatselijke Verordening van 

Arnhem. Je mag niet langer dan 3 dagen ach-
ter elkaar parkeren met een maximum van 
6 dagen per maand. In de praktijk betekent 
dit dat laden en lossen van een caravan/aan-
hangwagen mag, zolang deze aan een auto 

zit gekoppeld. Gedurende maximaal 3 dagen 
hoeft er dan niet voor betaald te worden. Als 

de caravan/aanhangwagen NIET aan een auto 
is vastgekoppeld moet er wel voor betaald worden. 

Overigens mag de caravan/aanhanger er ook dan maar 
maximaal 3 dagen staan.

Zodra de wijziging in parkeerregulering is ingevoerd, zul-
len gemeente en bewoners de nieuwe situatie monitoren. 
De verwachting is in ieder geval dat de parkeerdruk zal 
afnemen.

Christ van Gurp

Dinsdag 23 januari om 10.00 uur ’s ochtends 
stonden in de Pels Rijckenstraat deze 11 auto’s 
geparkeerd met een parkeerschijf. ’s Middags 
stonden de meeste er nog steeds … 17
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Studenten Van Hall Larenstein: 
In 2025 kan Burgemeesterswijk klimaatbestendig zijn

Naar een duurzame en klimaatbestendige wijk

18

Hun rapport, het eindproduct van 
hun studieopdracht, is niet klaar voor 
de sluitingsdatum van de kopij voor 
Wijkcontact. Wat ze willen en hoe, 
zit al wel in hun hoofd, maar staat 
nog niet allemaal op papier. Daarom 
een interview met twee studenten 
van I-Green, Mirella de Kruijff en Rob 
Zaaijer.

Wat kan waar gedaan worden om de Burgemeesterswijk 
klimaatbestendiger te maken.

In Deel 1 van hun Strategisch advies Burgemeesterswijk Klimaatadaptief inventariseerde Adviesbureau 
I-Green, de projectgroep van vijf studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein, een baaierd van moge-
lijke maatregelen om onze wijk klimaatbestendiger te maken. In het vorige Wijkcontact (2018-5) deden 
ze daarvan verslag. Hun rapport legden ze voor aan het bestuur en aan wijkbewoners waaronder leden 
van de Commissie Duurzaamheid in oprichting. Uit de vele mogelijkheden hebben ze nu keuzes gemaakt 
en speerpunten geformuleerd. Daar leveren ze ook een uitvoeringsplan en bestek bij. Welke speerpun-
ten hebben ze geformuleerd, waarom deze en hoe kunnen ze in onze wijk gerealiseerd worden?

< Voorkeuren van wijkbewoners

Hoe bij-vriendelijk zijn de bomen in de openbare ruimte?

een betere infiltratie van regenwater, maar ook voor meer 
biodiversiteit en bij-vriendelijkheid. Regentonnen zorgen 
voor ontlasting van het riool, maar ook voor waterbespa-
ring want je kunt het water heel goed gebruiken voor je 
planten, zowel binnen als buiten.”
 
Waaraan moeten we concreet aan denken 
bij-vriendelijke beplanting?
“Insecten in het algemeen en bijen in het bijzonder heb-
ben het momenteel erg moeilijk. Hoe kunnen we hun leef-
omgeving verbeteren? We hebben gekeken welke bijen-
soorten het meeste in Arnhem voorkomen. Dat blijken er 
drie te zijn: de groefbij, de wespbij (niet te verwarren met 
de wesp) en de zandbij. We hebben gekeken welke plan-
ten ze als voedselbron gebruiken en hoe hun levenscyclus 
eruit ziet: wanneer leggen ze eitjes, wanneer komen daar 
larven uit, wanneer verpoppen die zich en wanneer komt 
daaruit een bij tevoorschijn? Hun levenscyclus bepaalt 
hun voedselbehoeften. We hebben gekeken in hoeverre 
de huidige beplanting daar in voorziet. Er bleken grote 
verschillen binnen de wijk te zijn. Tenminste als we kijken 
naar de beplanting, vooral bomen, in de openbare ruimte; 
we weten immers niet wat er in de tuinen achter de hui-
zen voor planten staan.”

 
Jullie geven hoog op over sedumdaken. Waar 
moeten mensen die een sedumdak willen op 
letten?
“Je moet eerst kijken of je dak er geschikt voor is. 
Betondaken en daken met EPDM of bitumen zijn geschikt 
als ze minimaal 5m2 groot zijn en plat zijn of niet sterk 
aflopen. Daken met grind, golfplaten, kunststof, dakpan-
nen, zink of een sterke hellingshoek zijn niet geschikt. 
Een dak moet ook voldoende draagkracht hebben. Dat 
moet een expert beoordelen. Vervolgens zijn er verschil-
lende constructiemogelijkheden voor platte, licht hellende 
en sterk hellende daken. Ten slotte zijn er nog allerlei 
keuzemogelijkheden wat beplanting betreft. Je hebben 
sedummatten met een witte, een gele of een roze-paarse 
uitstraling, matten voor schaduwrijke daken en mat-
ten die veel bijen en vlinders aantrekken. Het bedrijf 
Sempergreen levert veertien soorten sedummatten, met 
fraaie namen als ‘passionate pink’, ‘dazzling yellow en 
‘sprakling white’.”

Wat kost zo’n sedumdak nou?
“Een mat voor een standaard sedumdak kost 30 tot 50 
euro per m2. Daar komen dan nog kosten bij voor de 
constructie en het aanbrengen. Die verschillen per situ-
atie. Bij hoge daken moet je misschien een kraan huren. 
Bij schuine daken heb je een draagconstructie nodig. Bij 
grote oppervlakten daalt de prijs per m2, bij kleine stijgt 
die.”

Platte daken zijn niet alleen geschikt voor sedum 
maar ook voor zonnepanelen. Waar moet je dan 
voor kiezen?
“Een combinatie van beide werkt het beste. Zonnepanelen 
hebben het hoogste rendement bij een omgevingstempe-
ratuur van maximaal 25 graden. Bij een donker dak van 
EPDM of bitumen kan de temperatuur ’s zomers oplopen 
tot 85 graden. Bij een groendak is dat 35 graden. Uit 
onderzoek blijkt dat het rendement van zonnepanelen 6 
tot 24 procent toeneemt als het gecombineerd wordt met 
een groendak.”

Welke keuzes hebben jullie gemaakt uit de talrijke 
mogelijke maatregelen die jullie eerder aandroegen?
“We hebben gekozen voor vier speerpunten. Dat zijn bij-
vriendelijke beplanting, sedumdaken, ‘tegels eruit, groen 
erin’ en regentonnen.” 

Waarom deze vier?
“Bij de presentatie van ons eerste rapport aan de wijk, 
hebben we een peiling gehouden onder de aanwezige 
wijkbewoners. ‘Tegels eruit, planten erin’, bij-vriendelijke 
beplanting en sedumdaken scoorden daar het hoogste; 
het bestuur wilde daar graag regentonnen als vorm van 
afkoppeling van hemelwater aan toegevoegd zien. Die 
peiling was natuurlijk niet representatief voor wat wijk-
bewoners willen, maar wel een belangrijke indicatie. 
Minstens zo belangrijk was dat wij vonden dat deze maat-
regelen veel potentie hadden én realiseerbaar waren. Uit 
ons eerdere onderzoek in de wijk bleek bijvoorbeeld dat 
er veel platte daken zijn en die zijn mogelijk geschikt 
voor sedumdaken. Ze vragen bovendien geen kostbare 
investeringen. Dat geldt ook voor regentonnen, ‘tegels 
eruit, planten erin’ en bij-vriendelijke beplanting. Een 
belangrijke overweging was ook dat de vier maatregelen 
elkaar versterken en gemakkelijk te combineren zijn. 
Sedumdaken hebben bijvoorbeeld meerdere positieve 
effecten: ze helpen water vast te houden, ze dragen bij 
aan biodiversiteit en bij-vriendelijkheid, ze zorgen voor 
afkoeling bij hitte en voor isolatie tegen kou en geluid. 
Ook nemen ze CO2 op en verlengen ze levensduur van 
een dak. ‘Tegels eruit, planten erin’ zorgt niet alleen voor 



De rapporten van I-Green over het klimaatbesten-
diger maken van de Burgemeesterswijk staan op 
BWArnhem.nl
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I-Green berekende dat de Burgemeesterswijk 25.000 m2 aan 
platte daken heeft. Veel ruimte voor groene daken, zonnepa-
nelen of een combinatie van beide.

 
Hoe krijg je de wijk en de bewoners zover dat ze 
de mogelijkheden daadwerkelijk gaan benutten?
“Het begint allemaal met bewustwording. Ze moeten zich 
bewust worden van klimaatverandering, de gevolgen ervan 
en wat ze er zelf aan kunnen doen. Het is een kwestie van 
verandering van mindset. Als ze dan in aanraking komen 
met concrete maatregelen die ze zelf vrij gemakkelijk 
kunnen nemen en daar een meerwaarde in zien, raken ze 
gemotiveerd om iets te doen. Informatiebijeenkomsten, 
ludieke acties, social media, de wijkkrant en websites 
kunnen daar een rol in spelen. Maar dan moeten ze nog 
een drempel over; iets wat ze eigenlijk wel willen moeten 
ze ook echt gaan doen. Het helpt dan als bijvoorbeeld 
de gemeente in de openbare ruimte het goede voorbeeld 
geeft en bijvoorbeeld gazons of boomspiegels van gras 
gaat vervangen door bij-vriendelijke beplanting. Het helpt 
ook als je een collectieve actie organiseert en in een straat 
met zoveel mogelijk mensen op een bepaalde dag tegels 
uit tuinen gaat halen, samen een container huurt om ze af 
te voeren en samen planten inkoopt bij een tuincentrum 
en kwantum-korting krijgt. Subsidies helpen natuurlijk 

ook. En hoe meer mensen een subsidie aanvragen, hoe 
groter de kans dat je subsidie krijgt. Gezamenlijke actie 
versterkt ook de onderlinge verbondenheid in de wijk.” 
Een wijk duurzamer en klimaatbestendiger maken is een 
proces van jaren. Hoe breng je dat op gang en hoe hou 
je er vaart in?
“Belangrijk is dat er een visie is en dat je doelen hebt waar 
je naar toe kunt werken. Wij hebben ons gericht op 2025. 
Dan zou de Burgemeesterswijk een klimaatbestendige 
wijk kunnen zijn. Met een aantal klimaatadaptieve hande-
lingen zoals de vier waar wij voor gekozen hebben, kun je 
daar naar toe werken. De Commissie Duurzaamheid kan 
een belangrijke rol spelen in dat proces. Zij kan een visie 
opstellen, concrete haalbare tussendoelen stellen, bijeen-
komsten en acties organiseren, contacten leggen met de 
gemeente, subsidies aanvragen, bedrijven erbij betrek-
ken. Allemaal natuurlijk samen met bewoners.”
Gaan jullie zelf nog een bijdrage leveren?
“Het zou wel leuk en leerzaam zijn, maar we moeten nu 
verder met onze studie. Deze studieopdracht sluiten we 
binnenkort af. Volgende maand beginnen we aan een 
praktijkstage van een half jaar. We blijven natuurlijk wel 
graag op de hoogte van de vorderingen.”

Henk Donkers

Adviesbureau I-Green: Rob Zaaijer, Joost Eertman, 
Mirella de Kruijff, Toom Visser en Bauwe van der Velde.

Waar vuur is, is rook
De lusten en lasten van 
open haarden en houtkachels

Ook in de Burgemeesterswijk ervaren veel mensen over-
last. “Als het houtstookseizoen is begonnen, vliegen rook 
en fijnstof bij ons naar binnen” zegt Marijke Bruin, wonend 
in de Sweerts de Landasstraat. “Dan zijn we gedwongen 
om met alle deuren en ramen dicht te slapen en te leven. 
De schoorsteen van de buren staat op dezelfde hoogte als 
ons slaapkamerraam”. 
“Mensen moeten meer rekening houden met hun directe 
omgeving”, vindt ze. Inademen van rook uit houtstook 
komt overeen met het roken van zes sigaretten per dag, 
zegt de website van de gemeente Arnhem.

Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft een open 
haard of houtkachel. Uit onderzoek blijkt dat tweederde 
van de houtkachels regelmatig wordt gebruikt en dat 
de helft van de bevolking positief tegen het stoken van 
hout staat. Een net zo groot deel van de bevolking heeft 
lichte tot ernstige problemen met de houtstook. De mate 
van overlast hangt af van de positie en hoogte van de 
schoorsteen ten opzichte van de naburige bebouwing. 
Vanzelfsprekend spelen ook de weersomstandigheden, wat 
er verstookt en hoe (open haard, houtkachel, pelletkachel) 
een rol. Voorkomen van overlast begint bij “goed stoken”.

EEN OPEN HAARD IS 
EEN ECHTE AFRADER.

Verbod op houtstook
Moet de gemeente houtstook verbieden? “Ja”, zegt direc-
teur Michael Rutgers van het Longfonds in het NOS Radio 
1 Journaal van 13 januari j.l. "Je krijgt er astma van 
en er zitten kankerverwekkende stoffen in. Mensen met 
longziekten zijn sowieso de klos als ze in de buurt van 
houtrook komen. Het fijnstof gaat diep je longen in, komt 
dan in je bloedbaan en veroorzaakt daar problemen. Dus 
is het belangrijk dat we daar iets aan doen”, stelt Rutgers. 
Hij geeft toe dat de open haarden en houtkachels niet 
totaal uitgebannen kunnen worden. "Dat is maatschap-
pelijk niet haalbaar”, zegt hij. “Roken is ook slecht. Daar 
is ook geen totaalverbod op."

Een algemeen verbod op open haarden en houtkachels zit 
er lokaal en nationaal nog niet in, ook al maken organisa-
ties als de Stichting HoutrookVrij en het Platform Houtrook 
en Gezondheid zich daar sterk voor. Staatssecretaris 
Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat 
schrijft aan de Tweede Kamer dat ze zich wel wil inzet-
ten om de belangrijkste gezondheidseffecten te beper-
ken. Mensen met een houtkachel moeten volgens haar 
beter worden voorgelicht over de manier van stoken en 
de weersomstandigheden waarbij dit kan. Over drie jaar 
zouden strengere Europese regels gaan gelden voor hout-
kachels, maar Van Veldhoven wil de invoering daarvan 
vervroegen naar 1 januari 2020. Dan mogen er alleen 



nog maar kachels worden verkocht 
die aan de nieuwe normen voldoen. 
Ze moeten een veel hoger rendement 
krijgen (minimaal 75 procent) en 
mogen nog maar 40 milligram fijnstof 
per kubieke meter uitstoten.

Stijgende verkoop
De verkoop van houtkachels kent 
een stijgende lijn. De mededeling 
van de regering dat we van het 
gas af moeten draagt daar ook toe 
bij. Het in de krant vaak genoemde 
alternatief van de warmtepomp is 
nog steeds niet algemeen inzetbaar, 
zeker niet in oude, slecht geïso-
leerde huizen zoals er veel staan in 
de Burgemeesterswijk. Geen wonder 
dat mensen hun toevlucht zoeken in 
houtkachels. De ene houtkachel is 
echter de andere niet; er zitten grote 
verschillen tussen. Zie tekstblokje 
“Vormen van houtstook”.

Naast een goede kachel is het van 
belang om omgevingsbewust te sto-
ken. Hiervoor bestaat al een toolkit 
met aanwijzingen. KNMI en RIVM 
werken aan een 'stookalert'. Stokers 
kunnen dan via een app zien of de 
weersomstandigheden ongunstig zijn. 
Bij ‘code groen’ zijn de omstandighe-
den relatief gunstig (wind, geen mist), 
bij ‘code rood’ zeer ongunstig (koud, 
windstil, mistig, fijnstof blijft han-
gen, schoorsteen trekt niet). Verder 
bestaat er een toolkit ‘Houtstook 
door particulieren, hoe voorkom je 
overlast?’. Deze toolkit bevat niet 
alleen 10 stooktips voor de gebruiker, 
maar biedt ook handvatten voor de 
gehinderde, de gemeente en de GGD. 

Aanpak van overlast door de gemeen-
te, vaststellen of er sprake is van hin-
derlijke rook en iemand een stook-
verbod opleggen is lastig, omdat 
er nog geen objectief meetsysteem 
bestaat. Algemene regulering van 
houtstook zal dus nog wel een tijd 
op zich laten wachten. Dat neemt 
niet weg dat iedere bewoner van de 
Burgemeesterswijk zijn verantwoor-
delijkheid moet nemen.

Christ van Gurp
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DE 10 GEBODEN 
VAN HET STOKEN 

1. Zorg voor de juiste grootte van 
uw kachel in verhouding tot de 
ruimte die u wilt verwarmen. 
Een kachel moet kunnen 
‘doorbranden’. Als de capaciteit 
van een kachel te groot is en 
je het vuur moet ‘smoren’ 
omdat het anders te warm 
wordt, krijg je onvolledige 
verbranding en extra veel 
schadelijke stoffen. 

2. Laat uw schoorsteen en 
rookkanaal goed afstemmen 
op uw haard of kachel. Laat 
minstens één keer paar jaar 
uw schoorsteen vegen door 
een erkend vakman.

3. Maak een houtvuur aan met 
aanmaakblokjes en kleine 
houtjes. Dus niet met papier of 
karton. Daarbij komt veel rook 
en vliegas vrij.

4. Stook alleen droog, 
onbehandeld hout. Vochtig 
hout geeft extra rook en 
fijnstof. Droog hout is minstens 
twee jaar oud, is gebarsten en 
de bast laat los. Bij geverfd 
of geïmpregneerd hout en bij 
(spaan)plaat komen zware 
metalen en giftige dampen vrij.

5. Stook niet bij windstil of 
mistig weer. De rook blijft 
dan hangen. Kijk naar de 
Stookalert of Stookwijzer.

6. Zorg voor voldoende frisse 
lucht en ventilatie in de ruimte 
waar gestookt wordt.

7. Zet de luchttoevoer van de 
kachel helemaal open, evenals 
de klep in de schoorsteen. 
Dan krijgt het vuur meer 
zuurstof, en krijg je een 
betere verbranding, minder 
schadelijke stoffen en meer 
trek.

8. Controleer regelmatig of u 
goed stookt. Een goed vuur 
heeft gele, gelijkmatige 
vlammen en er komt bijna 
geen rook uit de schoorsteen. 
Oranje vlammen en veel of 
donkere rook wijzen op een 
slechte verbranding. 

9. Laat een houtvuur vanzelf 
uitbranden zodat al het hout 
opbrandt.

10. Stook niet iedere dag en zeker 
niet langer dan vier uur per 
dag. 

Een open haard (of ’s zomers de 
vuurkorf) is een echte afrader 
voor houtstook. Bij deze vorm van 
stoken vliegt 90% van de warm-
te de schoorsteen uit. Bovendien 
zorgt de onvolledige verbranding 
er voor dat veel schadelijke stof-
fen met de rook mee in de lucht 
worden afgevoerd. 
In een houtkachel is de verbran-
dingsefficiëntie hoger, maar – 
afhankelijk van de houtkachel – 
nog steeds maar 20% tot 40% 
is. Kies een houtkachel met een 
hoog rendement; veel houtka-
chels hebben een rendementsla-
bel. Moderne speeksteenkachels 
en tegelkachels halen een ren-
dement van 80%. De schoonste 
en efficiëntste vorm van hout-
stook is de pelletkachel. Tot 97% 
van de energie die je erin stopt, 
komt er als warmte uit. Bij matig 
gebruik (denk aan twee avon-
den per week voor de sfeer) 
draagt een pelletkachel beperkt 
bij aan de luchtverontreiniging. 
Pelletkachels worden automatisch 
gestookt; je gooit er dus niet 
naar eigen inzicht een blokje hout 
op. De kachels branden op kor-
rels (pellets) geperst hout. Er 
komt weliswaar minder roet, fijn-
stof en koolmonoxide vrij, maar 
meer ultrafijnstof. Dat maakt hem 
ongeschikt als hoofdverwarming 
en voor dagelijks gebruik.
Ten slotte zijn er ook nog alles-
branders. Ten onrechte wekt de 
naam de indruk dat je daar letter-
lijk alles in kunt verbranden. Doe 
dat niet. Het zijn multibrandstof-
kachels, want behalve hout kun je 
er ook kolen en bruinkoolbriketten 
in stoken.

Voor het omschakelen naar duur-
zame energie is er de stimulerings-
regeling voor duurzame energie, 
ISDE. Die vergoedt de aanschaf 
van verantwoorde verwarmings-
apparaten als zonneboilers en 
warmtepompen. Ook biomassa-
ketels, die houtsnippers versto-
ken, vallen onder deze regeling. 
Wrang voor de mensen die over-
last ondervinden aan houtstook, 
is dat pelletkachels, alle warmte-
pompen ten spijt, veruit het popu-
lairst zijn in de subsidieaanvragen.

Stook flink door met droog hout

Houtkachel met hoog rendement

Pellets voor pelletkachel

Open haard

UITNODIGING

Inspraakavond over de ontwikkeling van 

wijkcentrum De Bakermat

Dinsdag 26 maart 2019 

20.00 – 22.00 uur 

(inloop vanaf 19.30 uur)

Wilt u ook een bruisend wijkcentrum? 

Waar we elkaar kunnen ontmoeten bij leuke activiteiten? 

Kom dan luisteren naar de plannen en laat uw ideeën horen.

Uw aanwezigheid is belangrijk voor ons! 

Zoals veel wijkbewoners inmiddels weten werkt projectgroep ‘De 

Bakermat’ aan de ontwikkeling van een laagdrempelig wijkont-

moetingscentrum waar allerlei activiteiten door en voor bewo-

ners kunnen worden aangeboden. De afgelopen jaren is dit idee 

ontstaan als antwoord op behoeften bij ouderen en jongeren. En 

nu de Diaconessenkerk naar verwachting in 2020 haar kerkelijke 

functie verliest, liggen hier kansen.

De afgelopen maanden heeft de project onderzoek gedaan en 

gesprekken gevoerd met werkers in het veld. Die geven de nodi-

ge steun aan ons project. De projectgroep voelt zich daardoor 

gesterkt om een dergelijk wijkontmoetingscentrum met en voor 

de bewoners te gaan realiseren.

Wij willen ons als projectgroep op 26 maart graag aan u voor-

stellen en onze bevindingen tot op dat moment presenteren. 

Aansluitend willen we met elkaar in gesprek gaan over de voor-

lopige conclusies en het vervolgtraject. Hier willen we graag zo 

veel mogelijk bewoners van Burgemeesterswijk, Hoogkamp, 

Sterrenberg en Gulden Bodem bij betrekken.

Een flinke opkomst en een actieve betrokkenheid van wijkbewo-

ners is van groot belang bij het verder ontwikkelen van dit idee. 

Wij stellen uw komst dan ook zeer op prijs. Door uw ideeën te 

delen of uw vragen te stellen helpt u ons verder. Doel is een 

aantrekkelijke voorziening als ondersteuning en stimulans voor 

allerlei wijkactiviteiten.

We hopen u dan ook op 26 maart 2019 te ontmoeten, in de grote 

zaal van de Diaconessenkerk, ingang Izaak Evertslaan 11.

Fred de Bruijn, Team Leefomgeving Noord-West van de gemeen-

te Arnhem

Namens de projectgroep De Bakermat, waarin zijn vertegen-

woordigd:

• Een initiatiefgroep uit de Diaconessenkerk

• Wijkvereniging de Burgemeesterswijk 

• Wijkvereniging de Penseelstreek,

• Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA)

• (Sociaal) wijkteam Arnhem Noord-west

• Team Leefomgeving Noord-west, gemeente Arnhem

OVER OPEN HAARDEN, HOUTKACHELS, PELLETKACHELS 
EN ‘ALLESBRANDERS’
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981 In het statige pand Zijpendaalseweg 53A (daterend van begin 20ste eeuw) woon-
den dikwijls mensen met vrije beroepen als arts, koopman, pensionhouder en vee-
handelaar. Nu houdt de GiesbersGroep er kantoor.

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

Verliefde Kijk op de Wijk
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Onze wijk ligt op een flank van het dal van de Sint 
Jansbeek. Bewoners van de Zijpendaalseweg kij-
ken er op uit, veel wijkgenoten genieten ervan als 
ze naar en door Park Sonsbeek lopen. Wat zou het 
park zijn zonder het water van deze beek? Geen 
vijvers, geen watervallen, geen watervogels, geen 
stromend water, geen watermolens, geen drassige, 
bloemrijke graslanden. 
Vreemd dat er over deze beek nog geen boekje bestond, 
te meer omdat Arnhem niet aan de Rijn maar aan de Sint 
Jansbeek ontstaan is. Arnhem kwam immers pas aan de 
Rijn te liggen toen de loop ervan in 1530 in opdracht van 
hertog Karel van Gelre verlegd werd. Pikant detail: de 
verlegging werd destijds betaald uit de verhoging van het 
accijns op bier.
Het boekje over de Sint Jansbeek is er in december 
gekomen, precies een jaar nadat de Sint Jansbeek weer 
zichtbaar (bovengronds) door de zuidelijke binnenstad 
naar de Rijn stroomt. Dat is de eerste fase van het pro-
ject ‘Jansbeek boven Water’ (vreemde naam want hoe 
kun je een beek ‘boven water’ halen?). Een stichting met 
die naam had daar sinds 2005 voor geijverd. De Sint 
Jansbeek stroomt nu weer grotendeels zichtbaar vanaf de 
Sint Catharinaplaats door de Beekstraat langs het stad-
huis, de Eusebiuskerk en Filmhuis Focus over het Audrey 
Hepburnplein door de Nieuwstraat naar de Rijn. Het is de 
bedoeling dat de beek ooit (fase 2) weer vanaf het Gele 
Rijdersplein door de Bovenbeekstraat naar de Beekstraat 
gaat stromen, zoals in het oorspronkelijke plan de bedoe-
ling was. Dan zou de Sint Jansbeek weer voor een groot 
deel zijn oorspronkelijke loop kunnen hernemen. 

Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit
Dat is nu niet het geval. Om de beek te laten stromen 
wordt er immers water uit de lager gelegen Lauwersgracht 
bij Musis opgepompt naar de Beekstraat. De beek loopt 
nu voor stadhuis en Eusebiuskerk langs, terwijl hij er 

vroeger achterlangs stroomde. Ook stroomt hij nu door de 
Nieuwstraat naar de Rijn, terwijl hij vroeger uitmondde in 
de haven, waar nu de Blauwe Golven liggen. Eigenlijk is 
dus het grootste deel van de loop van de beek binnen de 
singels splinternieuw. Maar goed, vroeger is de loop vast 
en zeker ook wel eens verlegd. 
Zeker is dat de open Sint Jansbeek de ruimtelijke kwali-
teit en de belevingswaarde van de openbare ruimte in de 
zuidelijke binnenstad enorm verbeterd heeft. Arnhem won 
er vorig zelfs de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 
mee. Ook heeft de nieuwe beek de band van de binnen-
stad met de Rijn en de historische identiteit van Arnhem 
versterkt. Hopelijk wordt de 2e fase snel gerealiseerd 
zodat ook het noordelijke deel van de binnenstad en het 
Gele Rijdersplein een broodnodige oppepper krijgen.

Stenig
Persoonlijk vind ik het geheel – ondanks de onmiskenbare 
verbeteringen, vooral op esthetisch gebied - nog wel erg 
‘stenig’. Er staan wel wat bomen, en die moeten nog tot 
wasdom komen, maar het zijn er te weinig en ze staan 
helemaal in steen, zonder ruime boomspiegels. In lokale 
en landelijke media en door de ontwerpers zijn – behalve 
de eerder genoemde kwaliteiten - drie kwaliteiten breed 
uitgemeten: verbetering van de waterhuishouding, stads-
klimaat (vooral verkoeling en tegengaan van het stedelijk 
hitte-eiland-effect) en biodiversiteit. Het zijn mooiklin-
kende argumenten om het project te verkopen, maar ik 
betwijfel of ze veel zoden aan de dijk zetten. In het kader 
van het klimaatbestendig maken van de stad propageert 
de gemeente in de wijken ‘tegels eruit, planten erin’. In 
de binnenstad is het principe echter niet toegepast. Door 
de verstening kan er maar weinig water de grond in zak-
ken (al is dat bij klinkers meer dan bij asfalt) en door de 
opstaande randjes langs de beek stroomt het regenwater 
ook niet zo maar de beek in. Gebouwen in de omgeving 
zijn ook niet afgekoppeld van het riool en aangesloten op 

de beek. Wat de biodiversiteit betreft: natuurlijke oevers heeft de beek niet. In 
de betonnen bak waar de beek door heen stroomt, zijn wel bakken geplaatst 
voor waterplanten, er is een kademuur opgemetseld van oude stenen waartus-
sen varens groeien, onder de bruggen zitten nestkastjes voor de grote gele 
kwikstaart en er zijn trapjes gemetseld voor de eenden. 

Koelend effect
En wat het stadsklimaat betreft: op warme zomerse dagen zou de beek de 
omgeving 1 tot 3 graden verkoelen. Dat lijkt me zwaar overdreven gezien 
de verhouding tussen het zeer beperkte wateroppervlak en de beperkte 
inhoud van de beek enerzijds en anderzijds het enorme verharde oppervlak 
eromheen. De pleinen en gebouwen nemen zoveel warmte op dat een klein 
beekje daar in de verste verten niet tegenop kan koelen. Grote bomen zou-
den veel meer effect hebben. Ze verdampen veel water waarvoor ze warmte 
aan de omgeving onttrekken en geven veel schaduw. Water koelt ook wel 
door verdamping en absorptie van warmte, maar water staat ’s nachts de 
overdag opgenomen warmte ook weer af en remt daarmee de afkoeling van 
de omgeving. Stromend water koelt wel meer dan stilstaand water omdat het 
warmte naar elders kan afvoeren, maar doordat er maar weinig water door de 
Sint Jansbeek stroomt (15 liter per seconde) is daar nauwelijks sprake van. 
Misschien had de fontein op het kerkplein die het veld moest ruimen voor de 
beek wel een groter verkoelend effect, in ieder geval op die plek. Kortom, er 
valt wel wat af te dingen op de gebruikte argumenten. 

Boekje
Het boekje over de Sint Jansbeek, uitgegeven door Jansen & de Feijter van 
boekhandel Het Colofon, is een mooi vormgegeven, informatief en rijk geïllu-
streerd boekje. Er staan hoofdstukken in over de Sint Jansbeek als bakermat 
van Arnhem, de geschiedenis van het bovengronds brengen van de beek, de 
ideeën achter het ontwerp en de opgravingen waarmee de aanleg gepaard 
ging. Er staan veel mooie foto’s in van gemeentelijk fotograaf Rinus Baak die 
min of meer de aanstichter van het boekje is en daarnaast historische beelden 
en kaarten. Die laatste zijn naar mijn smaak soms wat je pietepeuterig en flets 
afgedrukt. Jammer is dat het boekje in een weinig sprankelende, wat opsom-
mende, ambtelijke stijl geschreven is. De beek had een meeslepender verhaal 
verdiend. De opgenomen gedichten compenseren dat niet.

Henk Donkers

LEPORELLO VAN 
DE SINT JANSBEEK
De Molenplaats heeft een 
‘leporello’ (harmonicaboek-
je) gemaakt met als titel 
‘Sint Jansbeek, een beek 
door park en stad’. Aan de 
hand daarvan kunt u een 
wandeling langs de Sint 
Jansbeek maken van bron 
tot monding. De beek is 2,5 
kilometer lang en heeft een 
verval van 35 meter. Leuk 
voor als u bezoek heeft en 
naar buiten wilt, of als u 
de Sint Jansbeek goed wilt 
leren kennen.

Jan Vierdag, Johan Wolthuis e.a. (2018) 
Sint Jansbeek te Arnhem. Levensader 
van een stad. Uitgever: Jansen & de 
Feijter / Het colofon. Prijs: 14,95De Sint Jansbeek

< Bron: Beken Atlas Veluwe. Zwarte lijn 
= historische beekloop. Blauw = hui-
dige loop. Rondjes: watermolens (rood: 
verdwenen; groen: nog in bedrijf; geel: 
niet meer in bedrijf).
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Naar een duurzame en 
klimaatbestendige wijk 

NIEUW: COMMISSIE DUURZAAMHEID

In Wijkcontact 2018-4 (oktober) deed bestuurslid Matthew Pyatt een oproep 
aan wijkbewoners om lid te worden van een nieuw op te richten Commissie 
Duurzaamheid. Die zou de bewustwording over klimaatbestendigheid en duur-
zaamheid moeten bevorderen en de wijk moeten ondersteunen bij de ontwik-
keling en uitvoering van initiatieven op dat terrein. 

Tot nu toe hebben zes wijkgenoten gehoor gegeven aan deze oproep: vier 
mannen en twee vrouwen, in leeftijd variërend van 30 tot 66. De commis-
sie bestaat momenteel uit Jeroen Herremans (voorlopig voorzitter), Lieneke 
Janssen (voorlopig secretaris), Margot Wijt, Willem Weeda, Edwin Rijkaart en 
Henk Donkers. Er zijn voldoende mensen om te gaan draaien, maar de com-
missie komt graag in contact met wijkgenoten die vanuit hun expertise willen 
meedoen aan specifieke onderwerpen of projecten. Jongeren of jongvolwas-
senen zijn ook van harte welkom. Vanuit het bestuur zijn Geeke Hissink en 
Matthew Pyatt bij de commissie betrokken.

De commissie is inmiddels drie keer bij elkaar geweest. Eerst om kennis met 
elkaar te maken, daarna om van gedachten te wisselen over duurzaamheid en 
klimaatbestendigheid, en om te kijken waarmee en op welke manier zij met 
het onderwerp aan de slag wil. 
Duurzaamheid is een heel breed onderwerp. Er zitten zowel ecologische, sociaal-
maatschappelijke als economische aspecten aan. Het gaat om de drie P’s van 
Planet, People en Prosperity zoals die zijn uitgewerkt in de 17 VN-doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling waar landen en gemeenten zich achter geschaard 
hebben. De commissie kiest voor Planet als vertrekpunt en wil zich daar-

binnen vooral richten op kli-
maatverandering en energie. 
Bij klimaatverandering gaat 
het om droogte, hitte(stress) 
en wateroverlast. Bij ener-
gie gaat het een verminderde 
uitstoot van broeikasgassen 
en de overschakeling van fos-
siele brandstoffen naar her-
nieuwbare energiebronnen. 
De commissie wil aansluiten 
bij initiatieven die al lopen 
in de wijk en die verbreden 
en versterken. Een voorbeeld 
daarvan is het project van 
de studenten van Hogeschool 
Van Hall Larenstein om het 
Burgemeesterskwartier kli-
maatadaptiever te maken (zie 
ook p… van dit Wijkcontact). 
De commissie streeft naar 
concrete, zichtbare resultaten 
en wil luchtfietserij vermij-
den. Draagvlak, haalbaarheid 
en samenwerking vindt ze 
belangrijk.

Henk Donkers

Voor contact: 
BWverduurzaamt@gmail.com

Gezocht: 
herinneringen in 

woord en beeld

In 2020 viert de wijkvereniging 
haar 40-jarig bestaan en voor dit 
jubileum zijn wij op zoek naar uw 
herinneringen. Heeft u oude foto’s 
of filmmateriaal van onze wijk of 
heeft u mooie verhalen over lang 
vervlogen tijden, dan horen wij 
dat graag van u. Uw herinnerin-
gen kunnen een bijdrage leveren 
aan een speciale bijeenkomst over 
de geschiedenis van onze wijk in 
de Bakermat. Ook zijn er plannen 
voor een jubileumboek, waarin 
de geschiedenis van de wijk een 
belangrijk rol speelt. 
Na een eerste oproep in het vorige 
nummer van Wijkcontact, kregen 
we van onze wijkgenoot Andries 
Oldenhof foto’s die hij in 1994 
maakte van de sloop van het 
Diaconessenhuis, een gebeurtenis 
die onze wijk blijvend veranderd 
heeft. 
Wilt u ook uw herinneringen met 
ons delen, dan kunt u dat laten 
weten aan hannekenagel@planet.
nl, 06 51330837 of G.A. van 
Nispenstraat 24 

Hanneke Nagel

Sloop Diaconessenhuis 1994 
Foto: Andries Oldenhof
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INZAMELINGSACTIE 
Stichting Leergeld, Speelstoet 

en Kledingbank
De afgelopen jaren hebben we in de 
Burgemeesterswijk en de Penseelstreek 
inzamelingsacties voor fietsen, lap-
tops/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 
zaterdag 6 april.

Leergeld
Helaas kunnen veel gezinnen hun kinde-
ren niet laten meedoen bij een vereni-
ging, sportclub of muziekles vanwege de 
(extra) kosten voor schoolbenodigdheden, 
een kamp of een excursie. In Arnhem en 
omgeving praten we al gauw over meer dan 
5.000 kinderen. Voor de hen is er Stichting 
Leergeld Arnhem (www.leergeldarnhem.nl). 
Die wil kinderen de mogelijkheid bieden om 
mee te doen met sport, muziek of andere 
kunstzinnige vorming. Want nu meedoen is 
straks meetellen. Met de steun van Leergeld 
kunnen ze deelnemen aan 
verschillende schoolactivi-
teiten, met een fiets naar 
school en hun huiswerk op 
computer of laptop maken.

Speelgoed en kleding
Bij Speelstoet Arnhem 
(www.speelstoet.nl) kunnen 
deze kinderen 3x per jaar 
speelgoed uitzoeken in een 
winkel 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 inzamelings-
actie voor deze drie organisaties op touw. 
Wij denken dat het goed is om stil te staan 
bij kinderen die in minder goede omstandig-
heden opgroeien dan veel kinderen in onze 
wijk. Daarnaast willen we bijdragen 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 inzamelings-
actie op zaterdag 6 april. Wij zijn op zoek naar:
• fietsen 
• laptops en tablets 
• kleding (voor kinderen en volwassenen) 
• speelgoed

Commissie Leefomgeving 
zoekt versterking

De Commissie Leefomgeving bestaat 
nu uit vier personen en wil er graag 
nog een paar leden bij hebben. Na 
de vorige oproep heeft één persoon 
zich aangemeld, maar een ander lid 
moest helaas stoppen met de com-
missie. Heeft u belangstelling: neem 
dan contact op met Dick van Aalten 
(voorzitter) 06 45108988

oproep

Thema-ochtenden in de Bakermat 

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

9 februari 
Margreet van Gastel: Arnhem voor Arnhemmers
Hoe is het gesteld met Arnhemmers die het minder goed heb-
ben? Welke ondersteuning krijgen ze van de gemeente en aller-
lei instellingen om te voorkomen dat ze afglijden in armoede? 
Welke rol spelen kringloopwinkels? Margreet van Gastel werkte 
in de gezondheidszorg, was voor de VVD wethouder Ruimte, 
Milieu en Grondzaken in Arnhem, en houdt zich nu bezig met de 
energietransitie. 

12 maart
Niek Pas: Frankrijk onder Macron. 
Emmanuel Macron is nu bijna twee jaar aan de macht in 
Frankrijk. Wat is er eigenlijk terecht gekomen van zijn ambitieu-
ze nationale en internationale (Europese!) hervormingsagenda? 
En hoe staat Frankrijk er voor op maatschappelijk, politiek en 
economisch gebied? Het gele-hesjes-protest maakt de lezing 
zeer actueel. Niek Pas studeerde Franse taal- en letterkunde en 
politieke geschiedenis, werkt als historicus aan de Universiteit 
van Amsterdam en schreef in 2017 het boek ‘Macron en de 
nieuwe Franse revolutie”

9 april
Frank Kortmann: Juridische en ethische kanten van terbe-
schikkingstelling (TBS)
Wetsovertreders worden gestraft. Rechters houden daarbij reke-
ning met de geestelijke gesteldheid van daders. Wat te doen met 
daders die door een geestesstoornis ontoerekeningsvatbaar zijn? 
Om de maatschappij tegen hen te beschermen kan de rechter 
TBS en dwangverpleging opleggen in een specialistische tbs-
kliniek. Frank Kortmann is emeritus hoogleraar transculturele 
psychiatrie en behandelt als psychotherapeut allochtone tbs’ers 
in de Pompekliniek in Nijmegen.

Rectificatie
In het artikel ‘De vier seizoenen in één herfstblad’ (Wijkcontact 
2018-5, p.11) stond een fout die geheel voor rekening komt van 
de eindredacteur. Met excuses aan Jaap van den Berg: waar il 
quattro stagioni staat, had le quattro stagioni (meervoud) moe-
ten staan.

Henk Donkers
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Een beeldige wijk3
Objecten in de openbare 
ruimte maken van de Burge-
meesterswijk een beeldige 
wijk. In dit nummer van het 
Wijkcontact beelden van ‘din-
gen’.

1
Geen officiële kunst en ook 
geen monument. Maar des-
ondanks springt het reusach-
tige ei in de voortuin van 
Studio Berijk, de woonwinkel 
van Ester Lipsch en Isabella 
Filusch aan de Van Lawick van 
Pabststraat, in het oog. Dat 
het een echt object voor de 
openbare ruimte is, blijkt wel 
uit het mooie sneeuwkapje 
dat het ei kreeg na de eerste 
winterse neerslag dit jaar. 
 
2
Toen in december vorig jaar 
een dronken automobilist 
de tafel met koffiepot 
van Klaas Gubbels aan de 
Amsterdamseweg ramde, zei 
de Arnhemse kunstenaar: 
,,Sommige mensen hebben 
een hekel aan mijn werk, maar 
ik wist niet dat ze hier toe in 
staat waren.” Gelukkig viel de 
schade mee. Gubbels maakte 
de meer dan levensgrote 
stalen tafel met koffiekan voor 
de wijk, waar hij zelf al zo lang 
woont.
 
3
Nog een kunstwerk dat lijkt 
te verwijzen naar het onein-
dige is Hemels Geschenk in 
de Steile Tuin. Akzo Nobel 
schonk het kunstwerk van 
de Amsterdamse kunstenaar 
Hans Hovy in 1999 ter gele-
genheid van het 100-jarig 
bestaan van Sonsbeek als 
stadspark.
 
4
'Skies Captured' heet het 
schaalmodel van ons plekje 
in het heelal. De Finse kun-
stenares Henrietta Lehtonen 
maakte de roestvrijstalen bal-
len die sinds 2001 in de Koude 
Vijver in Park Sonsbeek staan. 
In het winterse landschap zien 
we achtereenvolgens de zon, 
Mercurius, Venus, de aarde, 
Mars, Jupiter, Saturnus en 
Uranus.
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