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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

22 MEI
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene 
Leden Vergadering van onze wijkvereniging op 
woensdag 22 mei a.s. in De Molenplaats, aanvang 
20.00 uur. Op de agenda staan onder meer de 
jaarverslagen, de begroting en de plannen voor 
het lustrum in 2020. Verder zijn er bestuursverkie-
zingen en zal er na de pauze een presentatie zijn 
over wat u kunt doen aan een klimaatbestendige 
Burgemeesterswijk in 2025.
De vergaderstukken vindt u vanaf twee weken voor 
de ALV op onze website.
U bent van harte welkom!

Gerard Slag, voorzitter

Ruim 40 jaar ervaring Conradweg 10
6827 BZ  Arnhem

026 - 321 86 59
Mobiel 06 - 2330 91 79

E-mail info@heuveling-dakdekkers.nl 

Info  www.heuveling-dakdekkers.nl

Dakbedekkingen en Onderhoudsbedri j f

Niet de eerste, Wel de beste!

• Bitumineuze bedekkingen

•  Dakpannen- en Shingle daken

•  Zink-, Koper- en Loodwerken

•  Houtherstel/timmerwerk

•  Renovatie - Reparatie - Isolatie

•  Velux dakramen - Lichtkoepels

• Solatube

• Gratis dakinspectie

• Vrijblijvende prijsopgaaf

• 12 jaar garantie
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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
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Wijkgenoot Fred Hammerstein is sinds 2016 voor-
zitter van de Restitutiecommissie, die de minister 
van OCW adviseert over de teruggave van kunst die 
in de Tweede Wereldoorlog geroofd is. Hij verzorg-
de hierover ook een thema-ochtend in De Bakermat.

Steeds meer beheerders van museale en particuliere 
kunstverzamelingen bekijken hun collecties met andere 
ogen. Daarbij draait het vooral om de vraag waar hun 
kunstwerken vandaan komen en of ze op een legale 
manier verworven zijn. Musea van volkenkunde, maar 
ook bijvoorbeeld het museum van Bronbeek, hebben een 
schat aan archeologische en culturele kunstschatten die 
jaren geleden in koloniën of andere verre buitenlanden 
verworven zijn, maar die nu ter discussie staan. Werden 
die voorwerpen indertijd als vanzelfsprekend meegeno-
men - gekocht of geroofd - en hier tentoongesteld, tegen-
woordig is de vraag of die voorwerpen niet toebehoren 
aan de landen van herkomst. 

Joodse roofkunst
Dezelfde kwestie speelt al veel langer als het gaat om 
Joodse roofkunst, kunst die ooit in het bezit was van 
Joden, maar in de aanloop naar en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in handen van de nazi´s kwam en nu voor een 
deel in het bezit is van de Nederlandse staat. Sinds 2001 
heeft ons land de Adviescommissie Restitutieverzoeken 
Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, beter bekend 
als de Restitutiecommissie. Deze commissie beoordeelt 
de claims van mensen die recht denken te hebben op 
deze kunstwerken. De commissie brengt advies uit aan de 
minister van OCW. Voorzitter van de Restitutiecommissie 
is sinds 2016 wijkgenoot Fred Hammerstein.
Fred Hammerstein heeft al een indrukwekkende juridische 
carrière achter de rug. Hij was onder andere president 
van het Arnhemse Gerechtshof en raadsheer in de Hoge 
Raad. “Ik was aan het einde van mijn loopbaan toen ik 
belangstelling toonde voor de Restitutiecommissie. Voor 
het eerst in 30 jaar moest ik weer solliciteren”, vertelt 
Hammerstein. Op voordracht van de sollicitatiecommissie 
werd hij door de minister van OCW benoemd als voorzit-
ter. De besluiten van de commissie zijn niet altijd onom-
streden. “Eigenlijk doen we het nooit goed. Als we een 
claim afwijzen zijn we niet ruimhartig genoeg en als we 
een claim toewijzen kwam ook wel eens de kritiek dat we 
ons erfgoed verkwanselen”. 

Hitler en Göring
Tijdens de oorlogsjaren kwam veel kunst van Joodse 
eigenaren in handen van de nazi’s. Adolf Hitler had plan-
nen voor een Führermuseum in Linz en ook Hermann 
Göring was druk bezig met het aanleggen van een eigen 
kunstverzameling. Ook in Nederland werd Joodse kunst-
handelaren systematisch het werken onmogelijk gemaakt 
en werden huizen van weggevoerde Joden leeggeroofd 
door de Duitsers. Na de oorlog haalden de geallieerden 
een groot deel van de geroofde kunst terug uit Duitsland 
en brachten ze de werken terug naar de landen waar ze 
vandaan kwamen. In Nederland konden de eigenaren of 
hun nabestaanden na de oorlog aanspraak maken op de 
werken als ze bewijs hadden dat ze de rechtmatige bezit-
ters waren. Niet eenvoudig als je alles bent kwijtgeraakt. 
En dus ook niet verwonderlijk dat veel kunstwerken niet 

teruggingen naar de eigenaren. In de jaren vijftig werd 
een deel van de kunstwerken geveild. De rest werd onder-
gebracht bij de Stichting Nederlands Kunstbezit als onder-
deel van Rijkscollectie. In 1997 besluit de Tweede Kamer 
dat er opnieuw onderzoek gedaan moet worden naar de 
herkomst van deze kunstwerken. Dat leidt in 2001 tot de 
instelling van de Restitutiecommissie.
Bij het beoordelen van de claims kijkt de commissie aller-
eerst of degene die claimt een rechtmatige erfgenaam is 
van de oorspronkelijke eigenaar. Verder moet aannemelijk 
zijn dat de eigenaren onvrijwillig afstand hebben gedaan 
van hun bezit door omstandigheden die te maken heb-
ben met het naziregime. Tot slot kijkt de commissie naar 
alle omstandigheden waaronder ook het belang van een 
kunstwerk voor de collectie waartoe het behoort. 

Poolse graaf
Een van de claims die grote indruk maakte op Hammerstein 
ging om een zaak in Polen. “We denken dat wij hier wat 
hebben meegemaakt, maar in Polen gebeurden nog vre-
selijker dingen. En daar dook ook nog eens Pieter Menten 
op… Je krijgt door zo’n onderzoek een brede blik op de 
Europese geschiedenis.”
De Poolse zaak draait om een schilderij van J.F.A. Tischbein, 
onderdeel van de Nederlands Kunstbezitcollectie, die 
bestaat uit voorwerpen die de geallieerden na de Tweede 
Wereldoorlog terugbrachten uit Duitsland. In november 
2014 meldt zich een kleinzoon van de Poolse graaf August 
Krasicki bij de Restitutiecommissie. Op het schilderij 
‘Portret van een Officier’ staat een van zijn voorvaderen 
afgebeeld. Hij herinnert zich het portret nog goed uit 
zijn jeugd. Het portret hing op het landgoed Stratyn. Dat 
landgoed was eigendom van de graaf en werd bewoond 
door zijn zoon Stanislaw, de vader van de kleinzoon. Het 
onderzoek van de Restitutiecommissie richt zich aller-
eerst op de vraag of de man die zich gemeld heeft een 
rechtmatige erfgenaam is. Na stamboomonderzoek van 
de adellijke familie Krasicki komt de commissie tot de 
conclusie dat hier geen twijfel over bestaat. Vervolgens 
begint de speurtocht naar de geschiedenis van het schil-
derij. Die speurtocht voert ver terug. De familie Krasicki 
woont sinds het begin van de negentiende eeuw in het 
kasteel van Lesko in Oost-Galicië, dat toen onder de dub-
belmonarchie Oostenrijk-Hongarije viel. Voor de Eerste 
Wereldoorlog is het kasteel van de graaf het sociale en 

Fred Hammerstein: 
"Of we zijn niet ruimhartig genoeg, 
of we verkwanselen ons erfgoed"
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Hermann Göring en Adolf Hitler ‘keuren’ een aangebracht 
schilderij. Göring lijkt ermee in zijn nopjes.
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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

‘Portret van Jan Krasicki’ dat J.F.A. 
Tischbein in 1793 schilderde, werd door 
zakenman, kunstverzamelaar/kunstro-
ver en SS’er Pieter Menten in 1943 van-
uit Polen naar Nederland gebracht en in 
1944 aan Hitler verkocht. Na de oorlog 
kwam het terug naar Nederland en 
werd het onderdeel van de Nederlands 
Kunstbezitcollectie. Hammerstein advi-
seerde het schilderij terug te geven 
aan de erfgenamen van Poolse adellijke 
familie Krasicki die in Australië wonen. 
Menten werd in 1980 veroordeeld voor 
oorlogsmisdaden vanwege zijn betrok-
kenheid bij massamoorden op joden in 
(Pools) Galicië.

‘Bild mit Hausern’ dat Wassily Kandinsky 
in 1909 schilderde, is in het Stedelijk 
Museum in Amsterdam blijven hangen. 
De claim werd afgewezen.

intellectuele centrum van de regio. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt het 
kasteel geplunderd en in brand gestoken door Russische troepen. Een deel 
van de waardevolle inboedel is op tijd in veiligheid gebracht. Het kasteel wordt 
herbouwd en maakt nu onderdeel uit van de Poolse Republiek. In 1939 wordt 
het kasteel opnieuw geplunderd, ditmaal door het Rode Leger in de strijd tegen 
nazi-Duitsland. De familie Krasicki weet te ontkomen. ‘Portret van een Officier’ 
hangt in die tijd op landgoed Stratyn, waar het verdwijnt nadat de familie in 
1941 vlucht voor de Duitsers.

Pieter Menten
Het schilderij komt daarna in handen van de Nederlander Pieter Menten. 
Menten woont vanaf de Eerste Wereldoorlog in Polen, waar hij handelt in 
kunst en antiek, hierbij geadviseerd door zijn broer Dirk. In 1941 is hij SS 
Hauptscharführer en pleegt hij de oorlogsmisdaden waar hij in 1980 voor ver-
oordeeld wordt. In 1943 keert hij terug naar Nederland met elf koffers en vier 
spoorwegwagons gevuld met kunstwerken. Hoe het schilderij van Tischbein 
in het bezit van Menten is gekomen, heeft de commissie niet kunnen achter-
halen. In 1944 verkoopt Menten het schilderij aan Adolf Hitler. Na de oorlog 
wordt het schilderij teruggehaald naar Nederland en komt het in bezit van de 
Nederlandse staat.
Omdat het aannemelijk is dat de familie het schilderij niet vrijwillig is kwijtge-
raakt, maar dat dit alles te maken heeft met naziregime, adviseert de commis-
sie in 2017 het schilderij terug te geven aan de kleinzoon van graaf Krasicki.

Een Kandinsky
Niet alle claims worden toegekend door de commissie. Vorig jaar was er veel 
kritiek op het advies van de commissie om een schilderij van Kandinsky, in het 
bezit van het Stedelijk Museum, niet terug te geven. “Zo’n beslissing wordt 
niet lichtvaardig genomen. In het geval van de Kandinsky is langdurig onder-
zoek gedaan en is er ten minste zes keer over vergaderd. De commissie is zich 
zeer bewust van de gevoeligheid van haar opdracht die inhoudt dat onrecht als 
gevolg van het gruwelijke nazi-regime hersteld behoort te worden.”
“Als het gaat om een kleinzoon van degene aan wie onrecht is gedaan, zoals 
in de zaak Krasicki, is het belang bij restitutie duidelijk. Maar naar het oordeel 

van de commissie stond de claimant, die de erfgename was van 
degene die het schilderij verkocht had tijdens de oorlog, erg ver 
af van de geschiedenis van de oorspronkelijke eigenaren en het 
schilderij. Ook was niet helemaal zeker dat het schilderij louter 
als gevolg van de omstandigheden tijdens de bezetting onvrijwil-
lig verkocht is, omdat de financiële situatie van de bezitster als 
gevolg van een scheiding van tafel en bed al precair was. Zij heeft 
de oorlog overleefd maar zelf nooit een claim ingesteld tegen het 
museum dat haar goed bekend was. Mede gezien het belang van 
het werk voor de collectie van het Stedelijk Museum, heeft de com-
missie geadviseerd om het werk niet te terug te geven. In dit geval 
ging het om een bindend advies dat thans wordt aangevochten.” 

Onvoorzichtig en nonchalant
De komende tijd is er traditiegetrouw veel aandacht voor de her-
denkingen en vanaf september staat heel Nederland een jaar lang 

in het teken van ’75 Jaar Vrijheid’. 
Fred Hammerstein maakt zich soms zorgen. “In de jaren dertig waren het 
de joden. Er heerste een barbaars regime dat er systematisch voor zorgde 
dat deze bevolkingsgroep buitengesloten werd. Dat leidde uiteindelijk tot 
de verschrikkingen van de Holocaust. We moeten voorkomen dat allochtone 
mensen niet als volwaardige medeburgers worden gezien.” Hij is blij met de 
Stolpersteine in onze wijk, de bronzen steentjes voor de huizen waar ver-
moorde Joden hebben gewoond. “ Zo kun je elke dag even bij stilstaan wat 
er toen is gebeurd. Na een lange periode van welvaart en vrede lijken we wel 
eens te vergeten dat die niet vanzelfsprekend zijn. We moeten zorgen dat we 
niet onvoorzichtig en nonchalant worden en in hetzelfde spoor terechtkomen.”

Hanneke Nagel 
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Het is weer lente en velen van u gaan weer aan het 
werk in de tuin. Op 19 mei is er een Groen Markt 
in De Molenplaats. Daar staan stands met infor-
matie over duurzaam tuinieren en zijn planten en 
tuinproducten te koop. Moniek de Bakker van Tuin 
van de buren en Anthonet van Bergenhenegouwen 
van Bloemen in de tuin staan er ook. Beiden zijn 
tuinontwerper en hovenier. Ze werken samen in 
Arnhem tuiniert. Waar moet je op letten bij duur-
zaam en klimaatbestendig tuinieren?
 
Moniek (links) en Anthonet (rechts) voor een takkenril. Als 
je veel snoeihout hebt, kun je dat verwerken in een tak-
kenril als perceelscheiding. Vogels en zoogdieren vinden 
er een nest-, voedsel- en schuilgelegenheid. Amfibieën 
en reptielen kunnen er in overwinteren. Paddenstoelen, 
varens en andere planten kunnen er in groeien. Sommige 
vlindersoorten leggen er hun eitjes en veel insectensoor-
ten schuilen er. Foto: Henk Donkers

De ene tuin is de andere niet. Sommige tuinen zijn groot, 
andere klein; sommige tuinen hebben weinig zon en licht 
omdat ze op het noorden liggen of beschaduwd worden 
door grote bomen, andere liggen op het zuiden en heb-
ben volop licht en warmte, soms misschien zelfs te veel; 
sommige tuinen liggen op droge, arme grond, andere op 
vochtige, humusrijke grond. 
En dan zijn er nog de verschillen tussen de eigenaren: 
sommige hebben groene vingers en houden van tuinieren, 
andere niet en geven de voorkeur aan een onderhouds-
arme; sommige laten een tuinman of hoveniersbedrijf het 
werk doen omdat ze weinig tijd en een drukke baan heb-
ben of het niet meer kunnen, andere doen alles zelf omdat 
ze geen tuinman kunnen betalen of het gewoon niet willen 
uitbesteden omdat ze het zelf te leuk vinden. Allemaal 
factoren om rekening mee te houden bij de inrichting en 
het onderhoud van je tuin.
Moniek ontwerpt tuinen, en probeert dat zo duurzaam 
mogelijk te doen. Dat betekent dat ze let op zaken als 
biodiversiteit en waterinfiltratie. Ze streeft naar veel groen 
en zo weinig mogelijk verharding. Anthonet zoekt er de 
geschikte planten bij want “een tuin zonder planten is 
geen tuin”.
Een tuin bestaat uit verschillende onderdelen: een ver-
hard terras om op te zitten, paden, een afscheiding met 
de buren, en borders en perken. Daar kunnen nog zaken 
bij komen als bomen, gazons, waterpartijen en speel-
gelegenheid (zandbak, trampoline, glijbaan, schommel, 
boomhut). We lopen samen een aantal onderdelen af en 
bekijken de mogelijkheden voor verduurzaming.

Verharding
Moniek: “Zowat elke tuin is voor een deel verhard. Mensen 
willen een terras om op te zitten, hebben ruimte nodig om 
containers voor gft, plastic en papier neer te zetten, wil-
len die over een verhard pad naar de straat kunnen rijden 
enzovoorts. Het percentage verhard oppervlak in tuinen 
is lange tijd flink toegenomen omdat mensen denken dat 
een versteende tuin niet onderhouden hoeft te worden. 
Gelukkig begint er langzaamaan een kentering te komen: 
minder verharding en meer groen, tegels eruit, planten 
erin. Dat is ook nodig tegen wateroverlast en verdroging, 
en voor afkoeling in warme zomers. Bovendien is een 

groene tuin goed voor de biodiversiteit en bijen, vlinders 
en andere insecten.”
“Maar verharding kun je ook meer of minder duurzaam 
uitvoeren”, vult Anthonet aan. “Je kunt bijvoorbeeld met 
open voegen tussen de tegels werken waartussen het 
water kan wegzakken. Als die open voegen breed genoeg 
zijn kun je er ook gras, kiezels of planten in zetten. Of je 
kunt het water via gootjes afvoeren naar een vijver, een 
border of infiltratiekratten. In paden kun je tegels vervan-
gen door grind, boomschors of stapstenen.”
Ook voor grasvelden en gazons bestaan er alternatieven. 
Anthonet: “Als gras maar incidenteel belopen wordt, kun 
je het vervangen door tredplanten als hondsdraf of loop-
kamille.”

Perceelscheidingen
“Dichte schuttingen kun je beperken tot waar je echt pri-
vacy wil. Je kunt ze laten begroeien of ze van gaas maken 
waarin planten groeien zoals hedera die altijd groen blijft 
en bijen laat in het seizoen nog voedsel geeft als andere 
planten zijn uitgebloeid. Een mix van klimplanten is het 
mooiste, bijvoorbeeld hedera met clematis. Waar privacy 
minder belangrijk is, kun je afscheidingen maken van bor-
ders of hagen. Als beide buren 75 cm. inruimen heb je een 
mooie brede border van anderhalve meter. Van de hagen 
kun je ‘snoephagen’ maken met bijvoorbeeld frambozen, 
bessen of bramen. Of ‘vogelhagen’ van struiken zoals mei-
doorn, hondsroos en veldesdoorn. Daar komen veel bes-
sen aan waar vogels de winter mee door kunnen komen. 
Je kunt hagen maken van één soort zoals beuk, taxus, 
olijfwilg of liguster, maar beter zijn gemengde hagen 

met bijvoorbeeld veldesdoorn, hazelaar, vlier, liguster of 
meidoorn. In een gemengde haag valt voor meer dieren 
wat te halen. Groene afscheidingen werken verkoelend en 
zijn goed voor vogels en insecten. Zorg voor openingen 
in de schuttingen waar egels door heen kunnen; die eten 
insecten en slakken.”

PLANT OOK INHEEMSE PLANTEN. 
INSECTEN HERKENNEN UITHEEMSE 
PLANTEN VAAK NIET.

Borders en perken
Moniek en Anthonet besteden veel aandacht aan de plan-
ten in de borders en perken en geven de voorkeur aan 
vaste planten: “Ze moeten passen bij de grondsoort, de 
hoeveel zonlicht en schaduw, het waterhoudend vermo-
gen van de grond, de voedingsstoffen die erin zitten en 
de concurrentie met andere planten. Je kunt niet overal 
neerzetten wat je zou willen. Een hortensia doet het niet 
goed op zandgrond in de zon. Het is een bosrandplant; die 
wil schaduw en vochtige grond.”
Ook een goede mix van inheemse en uitheemse plan-
ten is belangrijk. Anthonet: “Insecten herkennen veel 
uitheemse planten niet. Om te overleven hebben ze 
inheemse waardplanten nodig. Vlinders bijvoorbeeld moe-
ten hun eitjes ergens kunnen afzetten en als de rups uit 
het eitje gekropen is, moet die voedsel kunnen vinden. 
Sommige vlinders zijn heel kieskeurig; als de waard-
plant verdwijnt, verdwijnt de soort. Een waardplant die 
door veel vlindersoorten, bijvoorbeeld de Atalanta en 

Duurzaam tuinieren

< Moniek (links) en Anthonet (rechts) voor een takkenril. Als 
je veel snoeihout hebt, kun je dat verwerken in een takkenril 
als perceelscheiding. Vogels en zoogdieren vinden er een 
nest-, voedsel- en schuilgelegenheid. Amfibieën en reptielen 
kunnen er in overwinteren. Paddenstoelen, varens en andere 
planten kunnen er in groeien. Sommige vlindersoorten leggen 
er hun eitjes en veel insectensoorten schuilen er. 
Foto: Henk Donkers

Oost-indische kers groeit in een takkenril. Oost-indische kers 
is een snelgroeiende decoratieve plant. Er bestaan klim-
mende en kruipende varianten en enkel- en dubbelbloemige 
varianten. Behalve decoratief is de plant ook geneeskrachtig 
(natuurlijk antibioticum bij infecties van urine- en luchtwe-
gen), nuttig (lokt luizen weg van andere planten, houdt slak-
ken en mieren op afstand en is waardplant voor koolwitjes) 
en eetbaar van wortel tot zaad. Je kunt salades versieren 
met de bloemen, met de blaadjes een boterham met kaas 
of tomaat kruiden, de blaadjes fijngehakt verwerken in 
roomkaas of eieren. De planten bevat veel vitamine C, ijzer, 
jodium en fosfor. De zaden kun je inmaken (als ze nog groen 
en onrijp zijn) en smaken als kappertjes.

Keien-paadje. In het midden een kleine grindbak/wadi waar 
regenwater kan infiltreren dat via een pijp wordt aangevoerd 
van een verhard oppervlak of dak.



Moniek en Anthonet hebben een illu-
stratief filmpje gemaakt over verschil-
lende manieren waarop je je tuin kunt 
inrichten met het oog op klimaatver-
andering (meer wateroverlast door 
hoosbuien, droogte, hitte). In hun 
Klimaatstraat staan vijf huizen met 
vijf voor- en achtertuinen waarin vijf 
gezinnen wonen met uiteenlopende 
ideeën en wensen over de inrichting 
van hun tuin. De vijf voorbeelden laten 
zien hoe je je tuin klimaatbestendiger 
kunt inrichten door die te vergroenen 
en bestrating opener te maken. Ga 
naar: https://vimeo.com/323809206
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Mijn naam is 
Platanus van Nispen

‘Mag ik mij even voorstellen: Mijn naam is Platanus van 
Nispen. Ik ben een heer van stand zoals u aan mijn naam 
kunt aflezen, afkomstig uit een adellijke familie. Ik ben 
de belangrijkste bewoner van deze wijk, de allereerste, 
tevens autochtoon. U gelooft mij niet?’
‘Dag heer Platanus, ik wil graag even stilstaan bij u, want 
u bent een verschijning van betekenis.’ 
‘Dank u zeer, het doet me deugd een mens te ontmoeten, 
dat nog enige aandacht aan me wil schenken. Ik heb een 
stil vermoeden dat u mij vragen wilt stellen?’ 
 ‘Jazeker.’ 
‘Over het milieu misschien?’ 
‘Juist, goed geraden heer Platanus.’ 
‘Maar, geachte heer, vertelt u zelf maar, want ik denk dat 
u een standpunt heeft over het milieu dat ertoe doet.’
‘Ten eerste wil ik u duidelijk maken dat ik de allereerste 
bewoner ben van het Burgemeesterskwartier en daar-
aan ook rechten wil ontlenen. Ik sta al zo’n honderd tot 
tweehonderd jaar op deze plek, wat u kunt zien aan mijn 
reusachtige gestalte en omvang. Met mijn gigantische 
kruin ben ik als het ware de beschermengel van de buurt.’
‘Welke betekenis heeft u nog als pensionado voor de wijk 
en voor de wereld?’ 
‘Ach, als ik al die plannen moet aanhoren waar men mee 
bezig is, denk ik weleens: Er is maar één ding belangrijk 
en dat ben ik!’ 
‘Hoezo?’
‘Ik zal het u uitleggen, als u tenminste tijd voor me hebt.’ 
‘Dat heb ik.’ 
‘Ik was er in de evolutie al veel eerder dan de mens en 
het dier. Een mens stelt zich boven alles en iedereen, ook 
boven het dier, terwijl hijzelf ook tot het dierenrijk behoort 
en dat vind ik een vorm van arrogantie.’ 
‘Leg uit!’ 
‘Ik ben het enige wezen dat zijn eigen voedsel kan pro-
duceren terwijl alle anderen consumeren. Alle dieren en 
mensen produceren CO2, wat men tegenwoordig als een 
fout gas beschouwd en zoveel mogelijk wil uitbannen. Ik 
‘adem’ juist al dat gas van mens en dier in om hun er 
zuurstof voor in de plaats te geven. Wie is er nu belangrijk 
in de wijk en de wereld? Ik of de mens?’ 
‘Juist daarmee heeft u een punt.’ 

‘Ik sta hier met alleen maar vervuilers om me heen, blik, 
blik en nog eens blik, al of niet met een accupakket. Ik 
moet hier in mijn eentje tegen vechten. Alle mensen ver-
vuilen en wat doet men met mijn soortgenoten?’ 
‘Kappen, kappen, kappen, het is een vorm van je reinste 
genocide.’ 
‘Slaat u niet een beetje door?’ 
‘Welnee, in tegendeel, men is vergeten dat ik de belang-
rijkste persoon van de wereld ben. In de hele milieutran-
sitie komt mijn naam bijna niet meer voor.’ 
‘En daar staat u dan in uw eentje.’ 
‘Ja, ik voel me hier eenzaam en heb nog maar één zusje 
in de Jollesstraat met wie ik nog wat mailcontact heb. 
‘Stuifmeelcontact’ weliswaar maar toch. Ik voel me als 
een paard alleen in de wei, dat wegkwijnt. Ook ík kan niet 
tegen alleen zijn.’
‘U heeft het niet zo op de mens?’ 
‘Eerlijk gezegd niet, ik vind de mens het slechtste dier 
dat er is.’ 
‘Legt u dat eens uit!’ 
‘Nou, luistert u eens goed naar mij. Men heeft er alles 
gedaan om mij kapot te maken. Ze hebben mijn benen 
in asfalt gegoten zodat ze bekneld raken en hun werk 
niet meer kunnen doen. Ik heb een enorme behoefte aan 
water. Hoe kom ik daar aan? Gelukkig ben ik heel sterk als 
boom, heb enorme wortels die het levensvocht uit grote 
diepte kunnen halen.’ 
‘Dat is het dan?’ 
‘Nee nee.’ 
‘Laatst was er weer een aanval op mijn gestel. Kwamen 
er een stel gekken die een vuilcontainer tussen mijn 
tenen wilden plaatsen. Honderden kilo’s beton werden er 
op mijn wreef geplaatst. Ik heb een zware keel opgezet 
en ze weggejaagd. Eigenlijk moet ik dus vechten om 
mijn bestaan in deze zogenaamde nette wijk, terwijl men 
amper beseft dat ik de meeste en oudste rechten heb: Is 
er ooit een demonstratie geweest in de wijk voor “Meer of 
minder platanen!” 
‘U durft wel wat te zeggen hoor.’ 
‘Ja, ik ben niet bang voor de rechter. Ik ga voor “meer 
platanen”.
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Dagpauwoog gebruikt wordt is 
de brandnetel. Vlinders vin-
den het dus fijn als er wat 
brandnetels in de tuin staan. 
Koolwitjes houden van Oost-
Indische kers, het oranjetipje 
van pinksterbloemen en judas-
penning. Naast waardplanten 
zijn er nectarplanten nodig 
voor stuifmeel en nectar. Zorg 
ook voor voldoende vroeg- en 
laatbloeiers zodat insecten, 
bijen, vlinders en vogels het 
hele jaar door te eten hebben. 
En voor jezelf is het natuurlijk 
ook het mooiste als je tuin een 
groot deel van het jaar bloeit. 
Vroegbloeiers zijn bijvoorbeeld 
gele kornoelje, struikkamper-
foelie, hazelaar, wilg, verwil-
deringsbolletjes en bosplanten 
die gaan bloeien voordat de 
bomen in blad komen. Linde, 
bijenboom, hedera, hemelsleu-
tel en adderwortel zijn weer 
laatbloeiers. Ten slotte kun je 
ook nog denken aan eetbare 
planten zoals kleinfruit (fram-
boos, braam, blauwe bes) en looksoorten.”

LAAT HET WINTERKLAAR MAKEN VAN 
UW TUIN VOORTAAN ACHTERWEGE.

Onderhoud
Misschien heeft u in de herfst uw tuin winterklaar gemaakt (en (grapje) op 
advies van Jacobse & Van Es het scheurgras verwijderd). Laat dat voortaan 
achterwege. Moniek: “Wacht tot het voorjaar met het kortknippen van uitge-
bloeide planten staan. Vogels vinden er altijd nog wel voedsel in. Knip uitge-
bloeide bloemen alleen vroeg in het seizoen weg bij doorbloeiers. Laat ook 
bladeren in de borders en perken liggen. Maak ze hooguit wat klein en strooi 
ze tussen bloemen en struiken in de borders (mulching). Blad isoleert en biedt 
schuilplaatsen aan insecten; vogels halen er voedsel uit. Door borders in de 
herfst schoon te harken slaat de grond 
dicht bij regen, infiltreert er minder 
hemelwater, droogt de grond sneller 
uit en wordt hij minder luchtig. en ver-
wijder bladeren alleen van grasvelden 
en gazons.”
Veel meer tuintips vind je op de web-
sites van Moniek en Anthonet, bijvoor-
beeld over zelf compost maken, mul-
chen, bomen en dieren in de tuin. En 
ze zijn natuurlijk ook in te huren voor 
het ontwerpen van een nieuwe tuin of 
het herinrichten van een bestaande, en 
het maken van een beplantingsplan.

Henk Donkers

www.tuinvandeburen.nl 
www.bloemenindetuin.nl

De Eetbare Siertuin
Anthonet van Bergenhenegouwen 
maakte in 2012 het beplantings-
plan van De Eetbare Siertuin van 
Mergenmetz in Doorwerth. In die 
tuin staan meerjarige vaste plan-
ten, vaak bekende tuinplanten 
die ook eetbaar zijn. Op 22 juni 
(Sint Jan) is daar een open dag, 
waar Anthonet aanwezig zal zijn 
en rondleidingen verzorgt in de 
Eetbare Siertuin. Er zijn dan ook 
kwekers die eetbare sierplanten te 
koop aanbieden.

Bloeiende kruiptijm tussen stenen. Is 
bestand tegen incidentele betreding. 
Wordt 5 tot 10 centimeter hoog en is 
net als keukentijm eetbaar.

Graskei-tegels zijn open. Ze laten 
water door en er kunnen betreedbare 
planten tussen groeien.
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GROTE ARNHEM GROEN 

MARKT OP 19 MEI IN DE 

MOLENPLAATS

Op 19 mei organiseert Arnhem tui-
niert samen met De Molenplaats, 
Groen Arnhem en Arnhem 
Klimaatbestendig de Arnhem Groen 
Markt. Het is een grote groene 
belevingsmarkt. Er zijn niet alleen 
(inheemse) planten van kwekers uit 
de buurt, zaden en tuinartikelen te 
koop maar ook inloop-workshops, 
onkruidcoaches, mogelijkheden 
om planten te ruilen en informatie 
over het klimaatbestendig maken 
van je tuin (o.a. groene daken). De 
Commissie Duurzaamheid staat er 
ook met een stand. Ook voor kinde-
ren valt er wat te beleven en zijn er 
groene activiteiten. 
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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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DEUK
Eind januari, een dik pak sneeuw op de auto. De 
voorruit schoonmakend zie ik een in plastic gevat A4-tje 
onder de ruitenwisser. Het bericht dat een auto tegen 
de mijne botste en de persoon in kwestie doorreed, 
neem ik aanvankelijk laconiek op. Toch even vóór- en 
achterkant bekijken maar ik zie niets vreemds. Totdat 
ik de deur rechtsachter onder ogen krijg, dat is geen 
duts, maar een knoeper van een deuk veroorzaakt door 
een trekhaak. Op het ruitenwisserbericht staat ook het 
kenteken van de doorrijder en het 06-nummer van de 
getuigen. Aardige mensen bestaan nog!

Ik doe digitaal aangifte in de veronderstelling 'daar-
horen-we-nooit-meer-wat-van'. Nee, dus. Dezelfde dag 
belt de politie met het verzoek persoonlijk aangifte 
op het politiebureau te doen. De politiedame checkt 
het kenteken en constateert dat het een hoogbejaard 
persoon betreft. Ze belt hem en de doorrijder zegt van 
niets te weten. Hij is de kwaadste niet en vindt het 
goed dat ik langs kom om een schadeformulier op te 
stellen. Ik bezoek hem in een Velps bejaardenhuis en 
samen vullen we dat toch al niet makkelijke formulier 
- secuur - maar vooral erg langzaam in. Het wordt 
een verzekeringskwestie waarbij mijn tegenpartij zich 
aansprakelijk stelt.

Vele telefoontjes en e-mails met mijn verzekeraar 
later, en na een offerte van een geadviseerd 
schadeherstelbedrijf, weet ik de hoogte van de ellende. 
Zonder mankeren ontvang ik bijna 1.750 euro op mijn 
rekening. Inclusief btw, dat dan weer wel. Ik mag ermee 
doen wat ik wil, schade laten herstellen of wat dan ook, 
zo luidt het advies van mijn assuradeur. Na ampel 
beraad besluit ik de deuk toch maar te laten repareren, 
maar niet door het herstelbedrijf dat de offerte indiende. 
Dat moet goedkoper kunnen, dacht ik meteen al, net 
als enkele 'ervaringsdeskundigen' in mijn omgeving. 
Een carrosseriebedrijf op Schaarsbergen maakt mijn 
autootje weer tiptop in orde voor een aanmerkelijk 
lagere som. Laat ik het zo zeggen: van wat rest kan ik 
nog een leuk weekendje op pad. Moraal van dit verhaal: 
ik weet nu waarom autoverzekeringspremies almaar 
stijgen.

En nog wat, de politievrouw bij wie ik aangifte deed, 
gaat nog achter de vijfennegentigjarige aan die mijn 
karretje zo onfortuinlijk raakte en daarna gewoon 
wegreed. Zij stuurt een wijkagent op hem af om eens 
serieus over zijn rijvaardigheid te praten. Zij begrijpt 
het wel: Je bent oud en wil je mobiliteit niet opgeven. 
Gelukkig ging het hier alleen om blikschade!

Kees Crone

Nog steeds op zoek naar 

herinneringen in woord en beeld

De voorbereidingen voor het jubileumjaar van onze 
wijkvereniging in 2020 zijn in volle gang. Er zijn plannen 
voor een jubileumboek en voor speciale bijeenkomsten. 
In het vorige nummer van Wijkcontact stond een oproep 
om herinneringen met ons te delen en daar is door ver-
schillende mensen in en buiten de wijk enthousiast op 
gereageerd. Wij zijn nog steeds op zoek naar uw herin-
neringen die we kunnen gebruiken voor de jubileumac-
tiviteiten. Welke gebeurtenissen in de wijk hebben op u 
indruk gemaakt? Waar denkt u met plezier aan terug? 
Wat waren de dieptepunten? Heeft u misschien nog bij-
zondere foto’s of filmbeelden van de wijk?

Wij horen het graag! 
Wilt u een herinnering met ons delen, dan kunt u dat 
laten weten aan Hanneke Nagel.
hannekenagel@planet.nl - 06-51330837

Mary Spit: “Ik mis het geluid van de 
GuldenHart-klok”
De foto is gemaakt om 10.08 uur, maar de klok staat op 
16.45 uur. Of is het 4.45 uur? Ooit is hij daar in de namid-
dag of nanacht stil blijven staan. Mary Spit, voormalig 
docent Engels en woonachtig in Sonswijck tegenover 
het GuldenHart, mist niet de tijdsaanduiding van de klok 
maar het geluid. Ze is niet kerks maar wel heel blij dat 
het kerkgebouw is blijven staan en nu een nieuwe functie 
gekregen heeft. “Maar ik mis de mooie slag van het uur-
werk wel”, zegt ze “De klok had een prachtige klank, heel 
welluidend, niet opdringerig, rustgevend. Wat zou het 
mooi zijn als dat geluid weer terug zou kunnen komen. 
Daar zou ik best financieel wat aan bij willen dragen.” Zijn 
er meer wijkbewoners die voor een terugkeer van het 
klokgeluid zijn? 

Henk Donkers



werk bij de KLM begon ik 
steeds lastiger te vinden. 
Ik dacht: daar heb ik toch 
mijn meisje niet voor om 
altijd maar weg te zijn? 
Alleen korte vluchten doen 
zoals naar New York heen 
en terug bleek ook niet de 
oplossing.” 

“Ik hoorde van een vrien-
din over de opleiding voor 
schoonheidsspecialiste. Er 
viel een kwartje. Ik gaf 
als stewardess toch al veel 
aandacht aan mijn uiter-
lijk. Als je vliegt moet je 
goed smeren omdat je huid 
anders uitdroogt door de 
airco. In Amerika ging ik 
altijd naar bijzondere win-
kels waar je lekker met 
make up aan de slag kunt. 
Ook had ik al ervaring als 
visagist omdat ik samen-
werkte met een fotograaf 
bij fotoshoots. We doen 
dit - als het zo uitkomt- nu 
nog steeds.” 

 “Ik zette de stap, nam 
ontslag en ging weer in 
de schoolbanken. Bij het 
Gelders Opleidingsinstituut 
(GOI) volgde ik de tweeja-
rige opleiding voor schoon-
heidsspecialiste. Ik had 

met mijn vwo achtergrond geen moeite met de opleiding, 
en slaagde met mooie cijfers. Ook met de praktische 
kanten, zoals de pittige bindweefselmassage, kon ik goed 
overweg.”

Tweede carrière: het Huidatelier 
“Je leert jezelf door zo’n switch op een andere, nieuwe 
manier kennen. Mensen vinden het interessant als je 
gedreven bent. Wat mij in dit vak vooral boeit is de 
combinatie van huidverbetering en ontspanning. Ik heb 
veel moeders met een drukke baan als klant. Hier is het 
even ontspannen, een momentje voor zichzelf. Ik geef 
ook adviezen bij klachten; de huid weer terug brengen 
op een normaal niveau. In 2018 maakten we het atelier 
gereed. Vanaf 3 september dat jaar ben ik echt open voor 
iedereen.” 
“Een minpuntje van mijn carrièreswitch is dat mijn 
wereldje kleiner is geworden. Als je vliegt, heb je de luxe 
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Harriëtte van Teeffelens Huidatelier 
Als ik binnenstap bij Harriëtte van Teeffelen in haar 
herenhuis aan de Van Lawick van Pabststraat 129, 
neemt zij me meteen mee naar haar Huidatelier. We 
staan in een mooie, grote ruimte met een enorme 
afbeelding van duinen, strand en zee aan de muur. 
Hier geeft Harriëtte vorm aan haar tweede carrière: na 
een loopbaan van 20 jaar bij de KLM heeft ze een car-
rièreswitch gemaakt. 

Eerste carrière: KLM 
Na het vwo en de hbo-opleiding toerisme startte Harriëtte 
als stewardess bij KLM City Hopper. “Voor ik met het hbo 
begon wist ik eigenlijk al dat ik stewardess wilde worden. 
Maar mijn ouders zeiden: ‘Ga toch maar eerst een papiertje 
halen’. Vanuit KLM City Hopper ben ik doorgestroomd naar 
de grote KLM. Mensen zeiden: ‘Is het niet jammer van je 
hbo-opleiding?’. Maar dat vond ik niet. Ik ben door deze baan 
overal op de wereld geweest en heb veel gezien.”

BEDRIJF IN DE WIJK

“Vooral de eerste jaren was het heel leuk. Maar na 
enige tijd begon het te kriebelen. Er diende zich iets 
nieuws aan toen ik de jaarlijkse training flight safety 
volgde, die voor elke stewardess verplicht is. Daar 
bleken ze namelijk trainers te zoeken. Hoewel ik er 
geen ervaring mee had, werd ik toch aangenomen en 
heb heel wat trainingen gegeven. Vanaf dat moment 
vloog ik zo’n 40% van mijn werktijd en werkte verder 
als trainer. Ik ontwikkelde me weer! Bovendien heb ik 
mijn man daar leren kennen. Hij gaf ook trainingen 
naast zijn werk als captain op de Airbus.” 

Carrièreswitch 
“Mijn man en ik zijn sinds 2007 samen. Sinds 2008 
wonen we met veel plezier in deze wijk met ons 
samengestelde gezin. We hebben samen onze dochter 
en drie kinderen uit het eerdere huwelijk van mijn 
man. De combinatie van zorg voor de kinderen en het 

om er echt helemaal uit te zijn. Vrienden vliegen nog wel. 
Als we dan eens een etentje hebben met allemaal KLM-
mensen die over het bedrijf praten, waar natuurlijk heel 
wat aan de hand is, voel ik me er wel een beetje buiten 
staan. Maar de grotere rust die ik nu heb, past beter bij 
mij.” 

Dieptereiniging en wellness 
Wat doet Harriëtte in haar huidatelier met haar klanten? 
“Na een oppervlaktereiniging volgt er een dieptereiniging. 
Daarna bekijk ik de huid goed onder de lamp voor een 
huidanalyse. Ik leg de klant uit welk type huid zij heeft 
en in welke conditie de huid zich bevindt. Mensen denken 
bijvoorbeeld vaak ten onrechte dat ze een vette huid heb-
ben. Ik werk de wenkbrauwen bij tot een natuurlijke lijn. 
De klant maakt zelf een keuze uit diverse aangepaste 
behandelingen. Ze staan nu nog op mijn Facebook-pagina 
en Instagram, maar binnenkort ook op mijn website. In 
alle behandelingen zit ook wellness: pure ontspanning 
door o.a. massage. Even weg uit de hectiek van elke dag.” 
“Ik maak leuke dingen mee. Een stel vriendinnen uit ver-
schillende hoeken van het land trof elkaar in Arnhem voor 
een vriendinnenweekend. Eén van hen was jarig en ze 
kreeg een behandeling bij mij cadeau. Het was een ver-
assing en het pakte heel goed uit. Ze zeiden: we komen 
volgend jaar terug!”

EEN COMBINATIE VAN FRANSE ALLURE EN 
DUITSE DEGELIJKHEID

Een goed merk 
“Ik gebruik producten van Jean d”Arcel een combinatie 
van Franse allure met Duitse degelijkheid. Deze producten 
zijn op biologische basis en geheel dierproefvrij gemaakt. 
Ze zijn ontwikkeld in samenwerking met dermatologen. 
Voor ieder huidtype is er een geschikte behandeling. Ik 
heb bewust niet voor een groot, commercieel merk geko-
zen. Je betaalt de naam en er zitten vaak maar beperkt 
werkzame stoffen in. Jean d”Arcel geeft ook (gratis) trai-
ningen aan ons als specialistes. Elk kwartaal komt boven-
dien de vertegenwoordiger langs, die heeft dan vaak ook 
handige marketingtips. Het voelt als een fijne ondersteu-
nende begeleiding in deze opbouwfase van mijn bedrijf.

Ondernemerschap 
“Ondernemerschap hoort erbij maar is niet mijn eerste 
motivatie. Ik heb lang over de naam nagedacht. Atelier: 
roept bij mensen het beeld op van een rustige en ont-
spannen sfeer. Ook leuk vind ik dat “huidatelier” qua taal 
verwijst naar het Frans én naar het Nederlands.” 

“Zoals het nu gaat loopt het lekker. Ik vind het fijn om 
eigen baas te zijn. Ik heb wel wat op het spel gezet en 
dat heeft goed uitgepakt. Nu kan ik op de eerste plaats 
moeder zijn voor mijn eigen dochter en de andere drie 
jongelui in ons gezin, in combinatie met mijn werk.”

Ida Bontius

Het huidatelier
Van Lawick van Pabststraat 129
06 22214944

Harriëtte van Teeffelen
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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!

Voor omwonenden van de twee instellingen voor jonge-
renopvang in de Sweerts de Landasstraat was in februari 
de maat vol. Na enkele avonden van ernstige ongeregeld-
heden in en buiten het Jonahuis van Pactum op nummer 
77 – waarbij een medewerker gewond raakte en de politie 
twee arrestaties verrichte – eisten ze maatregelen tegen 
de volgens hen voortdurende overlast. Inmiddels hebben 
de omwonenden in een brief aan burgemeester Marcouch 
geëist dat het Jonahuis zijn deuren sluit.

Het bestuur van de wijkvereniging steunt de omwonenden 
in hun strijd tegen de overlast, hoewel het volgens voor-
zitter Gerard Slag niet te verwachten is dat het Jonahuis 
uit de wijk verdwijnt. Slag verwacht meer van het over-
leg tussen alle betrokken. Daarvoor zijn inmiddels twee 
gesprekken met de verantwoordelijke wethouder, Martien 
Louwers, geweest. Tijdens het eerste gesprek op 7 maart 
(met het bestuur) en op 18 maart (met de omwonenden) 
had de wethouder, volgens voorzitter Gerard Slag, begrip 
voor de zorgen en klachten van de omwonenden. De 
onvrede concentreerde zich overigens op het opvanghuis 
voor zwerfjongeren (Jonahuis) van Pactum (een organi-
satie voor jeugd- en opvoedhulp) omdat de klachten voor 
een groot deel op die instelling betrekking hadden én 
omdat de gemeente financieel bijdraagt aan het Jonahuis 
en daarom invloed kan uitoefenen. 

Afgesproken is dat op korte termijn een aantal maatrege-
len wordt genomen om overlast verder te voorkomen. Zo 
gaat Pactum toekomstige bewoners beter screenen of ze 
wel in het Jonahuis thuishoren of dat ze beter onderdak 
kunnen krijgen in de volwassenenopvang voor daklozen 
aan de Remisestraat. Zo hoopt Pactum te voorkomen dat 
de jongeren ongewenst in contact komen met bijvoor-
beeld volwassen drugsverslaafden. Gerard Slag: "Zo moet 
ongewenste kruisbestuiving worden tegengegaan.”

Een tweede maatregel van de gemeente is het aanstellen 
van zogenoemde straatcoaches die het oog en oor moeten 
vormen in de buurt. De gemeente heeft toegezegd dat 
de straatcoaches hun gezicht regelmatig zullen laten zien 
en de jongeren op ongewenst gedrag zullen aanspreken. 
Omwonenden kunnen de coaches bovendien waarschuwen 
bij overlast of andere problemen. Om de kans op overlast 
en het gevoel van onveiligheid verder te verminderen, is 

Maatregelen tegen overlast jongerenopvang

daarnaast afgesproken dat het speelterreintje op de hoek 
van de Sweerts de Landasstraat en de Bouriciusstraat elke 
avond na zonsondergang wordt afgesloten. 
Zeker zo’n belangrijke toezegging van de gemeente is 
volgens Slag dat zo snel mogelijk zal worden begonnen 
met het ‘monitoren’ van de situatie in de Sweerts de 
Landasstraat. Daarvoor wordt een monitorgroep gevormd 
met daarin vertegenwoordigers van gemeente, omwonen-
den, politie en de betrokken zorginstellingen. Behalve het 
Jonahuis van Pactum is dat in ieder geval ook de opvang 
voor jongeren en jongvolwassenen van Zorgtrium op 
nummer 79 en 81. 

Uit het overleg met de gemeente bleek volgens Slag 
dat de overlast tot nu toe vooral veroorzaakt is door 
bewoners en (ongewenste) bezoekers van het Jonahuis. 
Waarschijnlijk is dat mede een gevolg van het karakter 
van dit opvanghuis en van de vrij hoge doorloopsnelheid 
van de bewoners. 

Ondanks eerdere klachten over overlast hadden de omwo-
nenden volgens Gerard Slag tot voor kort het gevoel dat 
nauwelijks naar hen werd geluisterd; pas toen de vlam 
in februari in de pan sloeg, bleken gemeente, Pactum en 
Zorgtrium in actie te willen komen, lijkt het. Daar staat 
tegenover dat er volgens de politie maar weinig klach-
ten zijn binnengekomen. Vandaar ook de nadrukkelijke 
oproep om in het vervolg overlast of andere hinder altijd 
bij de politie te melden. 

Het gevoel niet gehoord te worden heeft er inmiddels wel 
toe geleid dat er vooralsnog weinig onderling begrip is en 
dat er bovendien weinig rechtstreeks contact tussen de 
buurt en de zorginstellingen is. Slag: "Maar hoewel er vijf 
zorginstellingen op korte afstand van elkaar zijn geves-
tigd, moeten de mensen zich wel veilig in hun eigen buurt 
voelen. Inmiddels is één van die instellingen (Next, red) 
vertrokken, maar het is vooralsnog niet duidelijk wie de 
nieuwe huurder van dat pand wordt. Wethouder Louwers 
heeft toegezegd met de verhuurder te praten om te voor-
komen dat daar opnieuw een opvanglocatie komt”, aldus 
Slag. Maar veel invloed op nieuwe huurders kan de wet-
houder niet uitoefenen, want het pand heeft een woonbe-
stemming en kan daarom ook voor een vorm van jonge-
renopvang worden gebruikt. Slag: "Dit is nu eenmaal de 
consequentie van de zorgmarkt als verdienmodel.” 

Het bestuur van de wijkvereniging hoopt dat de maat-
regelen die nu zijn afgesproken een einde zullen maken 
aan de overlast en het gevoel van onveiligheid. Hoewel 
de omwonenden daar op z’n zachtst gezegd gemengde 
gevoelen over hebben, gezien de brief die ze aan de 
burgemeester hebben gestuurd. Slag: "Maar we moeten 
met elkaar zorgen dat de situatie beheersbaar blijft. Ook 
de zorginstellingen staan daar positief in. De wethouder 
heeft begrip voor onze problemen, maar ze wil geen valse 
hoop wekken: de vergunningen en het bestemmingsplan 
die de vestiging van de instellingen mogelijk maken zullen 
niet veranderen.” 

Johan Bosveld
15
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“Ik ben Suus Konings, 17 jaar oud en zit in het laatste 
jaar van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Na mijn eind-
examen wil ik graag bouwkunde gaan studeren in Delft. 

Daarvoor geldt echter een numerus fixus. De TU 
Eindhoven vind ik geen alternatief omdat 

ik bouwkunde daar te technisch vind. 
Als ik niet door de numerus fixus kom 
wil ik het na een tussenjaar opnieuw 
proberen. 
Ik bezorg sinds anderhalf jaar zo’n 
400 Wijkcontacten in de straten 
tussen de Van Pallandtstraat en 

de Van Heemstralaan. Zelf woont 
ik in de Hobbemastraat, dus niet de 

Burgemeesterswijk. Ik kwam aan dit 
baantje via de vader van mijn oppaskindjes. 

Die zit in het bestuur van de wijkvereniging en wees me 
op dit baantje. Wat ik er leuk aan vind? In het weekend 
moet ik vaak hockeyen. Een wekelijks baantje past daar 
niet bij. Wijkcontact hoeft maar vijf keer per jaar bezorgd 
te worden. Het is lekker ontspannend en levert een aardig 
zakcentje op. En ik vind het interessant om al die huizen 
te zien, de voordeuren, de inrichtingen van de huizen en 
de tuinen. Soms heb je wat ongemakkelijk oogcontact 
met mensen, soms reageren mensen erg lief. ‘Wat leuk 
dat je de wijkkrant weer komt brengen’, krijg je dan te 
horen.” 

“Ik heet Teun Jansen, ben 14 
jaar oud en zit in de tweede klas 

atheneum van het Thomas à 
Kempiscollege. Ik ben geboren 
in de Sweerts de Landasstraat 
en woon daar al mijn hele leven. 
Ik breng Wijkcontact nu een 

jaar rond, soms samen met mijn 
vader. Hij zag een advertentie in 

Wijkcontact staan waar ik toen op 
gereageerd heb. Ik breng de wijkkrant 

rond in de straten in de buurt waar ik zelf woon. Dat vind 
ik wel leuk. Je komt af en toe bekenden tegen en je leert 
je buurt beter kennen.”

 “Ik ben Wouter Gramser, ben 
15 jaar oud en woon in de 

Izaak Evertslaan. Ik zit in Het 
Venster op school en volg 
een vmbo-k-opleiding in de 
richting bakkerij en keu-
ken. Misschien ga ik daar 
na volgend jaar, als ik mijn 

eindexamen gedaan heb, 
in verder, maar mijn eerste 

keus is het leger. Ik wil graag 
bij de landmacht. Niet direct om 

daarna uitgezonden naar het buitenland. 
Ik zou liever militaire taken in het binnen-
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Bezorgers Wijkcontact
land uitvoeren zoals de beveiliging van Schiphol.”
“Waarom ik Wijkcontact ben gaan bezorgen? Mijn ouders 
vonden dat ik te veel achter de computer zat te gamen. 
Een baantje als dit haalt me achter de computer vandaan 
en levert ook nog wat op. Ik zit overigens ook nog op 
voetbal bij SML en ga ook naar de sportschool. Ik vind 
het leuk om Wijkcontact rond te brengen, maar soms is 
het wat moeilijk in te plannen, bijvoorbeeld als ik na het 
weekend toetsen heb. Ik ben er flink wat uren mee bezig. 
Ik doe het nu een half jaar.”
 
“Ik ben Gerard van Ede en 
coördineer de distributie van 
Wijkcontact. Daar ben ik een 
jaar of zes geleden mee 
begonnen. Ik was hier nieuw 
in de wijk komen wonen 
en wilde iets voor de wijk 
doen. Hiervoor woonde ik op 
Alteveer. Ik ben architect-in-
ruste en heb met mijn bureau 
Van Ede Architecten ooit Sonswijck 
ontworpen waar ik nu zelf woon.”” 
“Als er nieuwe Wijkcontacten gedrukt zijn worden daarvan 
vrijdags bij mij 13 dozen bezorgd. In elke doos zitten 125 
à 130 exemplaren. Ik heb ruim tevoren de vier bezorgers 
gemeld wanneer er een nieuw nummer uitkomt. Vrijdag 
’s middags breng ik de nummers naar de bezorgers. Die 
brengen ze dan in het weekend rond. Op dinsdag breng 
ik dan nog een stapeltje Wijkcontacten naar de Primera 
en De Molenplaats. Die zijn bedoeld voor mensen die een 
extra nummer willen, want als het goed is moet iedereen 
vóór dinsdag een exemplaar in de bus gekregen hebben.”

Henk Donkers

De vierde bezorger was niet beschikbaar voor een foto en 
interviewtje.

GEEN NUMMER ONTVANGEN?
Via de digitale nieuwsbrief en de website 

worden mensen op de hoogte gebracht van 
het verschijnen van een nieuw nummer van 

Wijkcontact. De verschijningsdatum van een vol-
gend nummer staat ook vermeld in het laatste 
nummer. Wie op dinsdag na een verschijningsda-
tum nog geen nummer gekregen heeft, kan een 
mail sturen naar gerard.det@upcmail.nl. Dan 

wordt er alsnog een nummer bezorgd.
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Veel steun voor wijkcentrum
De Diaconessenkerk zat op dins-
dagavond 26 maart zeldzaam vol. 
Niet voor een kerkdienst maar 
voor een informatie- en inspraak-
avond over de toekomst van de 
Diaconessenkerk en De Bakermat 
als mogelijk toekomstig wijkcen-
trum. Ruim 200 wijkbewoners waren 
daar op afgekomen. Het mogelijke 
wijkcentrum is niet alleen bedoeld 
voor de Burgemeesterswijk, maar 
ook voor Hoogkamp, Sterrenberg en 
Gulden Bodem. Toen gesprekleidster 
Martine Baar aan het begin van de 
avond vroeg waar de aanwezigen 
vandaan kwamen, bleek bij handop-
steken de Burgemeesterswijk ver-
reweg het beste vertegenwoordigd.

Toen bekend werd dat de Diaconessenkerk 
mogelijk zijn kerkelijke functie zou ver-
liezen (wat sinds eind 2018 zeker is) is 
een breed samengestelde projectgroep 
onder leiding van Jan Siert Wiersema 
aan het werk gegaan om te onderzoeken 
of er behoefte is aan een wijkcentrum, 
waar dat gevestigd zou kunnen worden 
en hoe dat tot stand zou kunnen komen. 
Wiersema, actief lid van de protestantse 
gemeente, leidde de avond in. Hij ver-
telde over het proces tot nu toe en de 
verdere plannen. Om zicht te krijgen op 
de behoeften zijn enquêtes afgenomen 
en sleutelpersonen geïnterviewd. Vooral 
ouderen bleken behoefte te hebben aan 
een wijkcentrum en er gebruik van 
te willen maken. De Diaconessenkerk/
Bakermat zou een geschikte locatie kun-
nen zijn omdat deze centraal ligt, goed 
bereikbaar is en beschikt over geschikte 
voorzieningen. Er worden sinds jaar en 
dag ook al veel activiteiten georgani-
seerd zoals de thema-ochtenden, wijk-
maaltijden, lezingen, muziekuitvoerin-
gen, cursussen, trainingen, vergaderin-
gen, boekenmarkt, bazaar en repairplek. 
Diaconessenkerk en Bakermat vervullen 
dus al een duidelijke maatschappelijke 
functie. De oude kerkenraad van de 
Diaconessenkerk heeft de algemene ker-
kenraad van de Protestantse Gemeente 
Arnhem (PGA), de eigenaar van de kerk, 
nadrukkelijk gevraagd om hier bij de 
verkoop rekening mee te houden. De 
projectgroep heeft daarna als potentiële 
koper om een voorkeurspositie gevraagd 
bij de verkoop.

Fred de Bruijn van het Team Leefomgeving 
van de gemeente maakte duidelijk dat 
de gemeente dit burgerinitiatief graag 
wil ondersteunen wat ook bleek uit de  f
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Ontwerp voor een nieuwe entree 
van De Bakermat door Peter 
Zandbergen. Op de achtergrond 
het appartementengebouw aan 
de G.A. Van Nispenstraat.

Een volle kerk tijdens de inlei-
ding van Jan Siert Wiersema, 
voorzitter van de projectgroep.

Wethouder Martien Louwers van 
o.a. wijkzaken.

Levendige discussie in groep-
jes voor het invullen van de 
inspraakformulieren.

aanwezigheid van wethouder Martien 
Louwers. Zij is o.a. wethouder voor wijk-
zaken, welzijn en burgerparticipatie. De 
gemeente stelt al geld beschikbaar voor 
een projectleider in de persoon van Gerda 
Dreise om het wijkcentrum van de grond 
te krijgen en voor de aanloopkosten. 
Later volgt er mogelijk nog een struc-
turele bijdrage in de exploitatiekosten. 
Ook Mirjam van Buuren van de Stichting 
Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) ziet 
veel mogelijkheden om van het wijkcen-
trum een ontmoetingsplek voor ouderen 
te maken en begeleiding te bieden.

Duidelijk werd dat er behalve een moge-
lijk structurele bijdrage van de gemeen-
te, ook andere inkomstenbronnen aan-
geboord moeten worden. De project-
groep denkt aan de oprichting van een 
Fonds Vrienden van De Bakermat waar 
wijkbewoners voor 10 of 20 euro per 
jaar aan kunnen bijdragen. Daarnaast 
zijn er natuurlijk inkomsten uit verhuur 
en bijdragen aan activiteiten. Een brui-
send wijkcentrum staat of valt met de 
inzet van vele actieve vrijwilligers naast 
een inspirerende leiding. Het moet niet 
alleen een centrum vóór, maar vooral 
ook dóór wijkbewoners worden. De aan-
wezigen konden op een inspraakformu-
lier invullen wat voor activiteiten dat ze 
belangrijk vinden en waar ze zich voor 
willen inzetten. Van die mogelijkheid tot 
inspraak werd gretig gebruik gemaakt. 
Er werd in groepjes over gediscussieerd 
en er zijn veel formulieren ingevuld.

Uit eerder onderzoek van de projectgroep 
bleek dat veel wijkbewoners De Bakermat 
op dit moment geen uitnodigende en 
positieve uitstraling heeft. De Arnhemse 
architect Peter Zandbergen heeft inmid-
dels een ontwerp gemaakt voor een 
meer uitnodigende, open entree in de 
plaats van de huidige, enigszins benauw-
de toegang tussen gesloten wanden.

De projectgroep was blij met de hoge 
opkomst en gaat nu met volle kracht 
verder met zaken als de financiële onder-
bouwing, onderhandelingen met de PGA 
over verwerving van het pand, de oprich-
ting van een rechtspersoon, programma 
van eisen voor de herinrichting, uitwer-
king van het concept qua doelgroepen en 
activiteiten, samenwerking met andere 
partijen en de werving van vrijwilligers. 
De projectgroep hoopt daarbij veel te 
hebben aan de input van wijkbewoners 
via de inspraakformulieren.

Henk Donkers
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Adopteer een boomspiegel 
Ze fleuren de straat op, en de vlinders en bijen zijn er blij mee

18

Veel boomspiegels in onze wijk zien er kaal, lelijk 
of saai uit. In het aller slechtste geval zijn het ver-
zamelplaatsen van zwerfvuil en hondenpoep. Soms 
groeit er alleen onkruid of loopt de bestrating door. 
Beter, maar wel saai zien ze eruit als ze ingezaaid 
zijn met gras of als er grind, boomschors of een 
sierrooster is aangebracht. Dat het ook anders 
kan laten wijkbewoners zien die een boomspiegel 
geadopteerd hebben, meestal voor hun huis. Ze 
hebben de boomspiegel ingericht met bloeiende 
planten en onderhouden hem. Ze verfraaien de 
straat, en de vlinders en de bijen zijn er blij mee.

Mart Zonneveld, die al sinds 1971 in de Van Pallandtstraat 
woont, houdt van tuinieren. Vroeger had hij een volkstuin 
in Het Dorp, waar hij werkte. Zijn eigen voor- en achter-
tuin zien er ook goed onderhouden uit. Sinds 2003 heeft 
hij vlakbij zijn huis nóg een piepklein tuintje, rondom een 
boom. Hij heeft namelijk een boomspiegel geadopteerd. 
“Als ik mijn voortuin bijhoud, pak ik ook altijd even de 
boomspiegel mee”, zegt Mart. “Dan heb je er nauwelijks 
extra werk aan.” 
Mart laat me zijn stukje geadopteerd openbaar groen 
zien. Het ziet er gevarieerd uit, er staat van alles in: 
bloeiende Mahonia-struiken, Maagdenpalm, Geraniums, 
Hedera, allerlei bolletjes, bodembedekkers. Het is nog 
vroeg in het seizoen, sommige vaste planten moeten nog 
tot wasdom komen. Mart: “Er bloeit altijd wel wat.”

Groene tegels
Een boomspiegel is de ruimte rondom de stam van een 
boom onder de kroon. Hij ziet er het mooiste uit als deze 
is ingericht met bloeiende planten en als de boomspiegels 
qua inrichting ook enigszins op elkaar zijn afgestemd 
zodat er een samenhangend geheel ontstaat. Maar vari-
atie kan ook heel mooi zijn. Als wijkbewoners zich ont-

fermen over boomspiegels en ze adopteren vergroot dat 
de betrokkenheid van bewoners bij de openbare ruimte. 
De gemeente Arnhem stimuleert adoptie. Geadopteerde 
boomspiegels krijgen een groene tegel. De afdeling 
groenonderhoud van de gemeente weet dan dat ze die 
boomspiegel moeten overslaan bij het maaien (met een 
bosmaaier) of schoffelen.“

Contract
Mart Zonneveld heeft echter nooit een groene tegel 
gekregen. “Wel een contract met de gemeente”, zegt hij. 
Hij haalt het erbij. Er staan wat voorwaarden in. Als hij 
door omstandigheden de boomspiegel (tijdelijk) niet kan 
onderhouden, moet hij dat melden. Dat geldt ook als 
hij verhuist of de boomspiegel vernield is. Als er echter 
schade ontstaat door werkzaamheden in het openbaar 
belang (bijv. kabelwerkzaamheden) kan hij geen aan-
spraak maken over een vergoeding. Als hij de boom-
spiegel niet onderhoudt, kan de gemeente het contract 
eenzijdig beëindigen. Dat het contract oud is, blijkt uit 
de bepaling dat de boomspiegel zodanig beplant is dat er 
een eenduidig beeld in de straat ontstaat. Die beplanting 
moet gehandhaafd blijven; aanvulling met eenjarige plan-
ten, bollen of een ander soort beplanting is niet gewenst. 
Mart heeft de planten er zelf in gezet inclusief bolletjes en 
boomspiegels als de zijne zijn er niet in de straat. Schuin 
tegenover heeft een bewoner er ook een in onderhoud 
maar die ziet er heel anders uit, met vooral veel bollen. 
Contracten zoals Mart er nog een heeft worden niet meer 
afgesloten, zegt Vivienne van Sante desgevraagd. Zij is 
verantwoordelijk voor wijkonderhoud in Arnhem Noord-
West. “Mensen die een boomspiegel willen adopteren moe-
ten contact opnemen met Wijkonderhoud van de gemeen-
te (www.arnhem.nl > knop ‘melding doen’ of bellen naar 
0900-1809). Die neemt dan binnen vijf dagen contact 
op, legt de spelregels uit en plaatst een groene tegel.”

Hoge vlucht
In sommige Arnhemse wijken heeft de adoptie van boom-
spiegels inmiddels een hoge vlucht genomen. In Sint 
Marten wordt ruim 80% van de boomspiegels onderhou-
den door bewoners en in het Spijkerkwartier zijn zo’n 120 
wijkbewoners betrokken bij het onderhoud van straat-
groen. Behalve boomspiegels zijn dat ook geveltuintjes 
en klimplanten. De Groengroep daar organiseert jaarlijks 
in mei een Bloembakkendag in Wijkcentrum De Lommerd. 
Daar kunnen bewoners goedkoop planten aanschaffen. 
In beide wijken, waar veel huizen geen voortuin hebben, 
hebben veel boomspiegels een sierhek, betaald door het 
wijkplatform en geplaatst door de gemeente. In onze wijk 
is het onderhoud van boomspiegels vooralsnog een puur 
individueel initiatief. Maar misschien kan dat veranderen. 
Beplanting van boomspiegels is niet alleen mooi, maar 
ook nuttig. Ze beschermen de bomen tegen maaischade 
en betreding, zwerfvuil valt minder op, onkruid wordt 
onderdrukt en hondenbezitters laten hun lievelingsdier er 
minder zijn/haar behoefte doen.

Groeiomstandigheden
Beplanting van boomspiegels is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Je kunt er niet zomaar planten wat je wil omdat 
de groeiomstandigheden niet ideaal zijn. Er is minder zon-
licht, het is er droger doordat de regen langs de kroon van 
de boom afdruipt en de wortels water wegzuigen en voe-
dingsstoffen opeisen. Door dichte wortelgroei is de struc-
tuur van de grond slecht en is deze moeilijk te bewerken. 
Alleen planten die weinig licht nodig hebben, tegen droog-
te kunnen en weinig eisen stellen aan de bodem, voeding 
en onderhoud redden het onder een boom. Mart: “Je moet 
er sterke planten in zetten. Bemesten helpt ook. Ik gooi 
er elk jaar een kruiwagen compost op.”
Gelukkig zijn er planten die daar tegen de slechte groei-
condities opgewassen zijn. Klimplanten als Clematis, 

Hedera en Kamperfoelie klimmen zelf naar het licht toe. 
Vivienne van Sante, verantwoordelijk voor wijkonder-
houd in Arnhem Noord-West, is echter niet enthousiast 
over klimplanten in boomspiegels: “Ze hechten zich aan 
de boom. Dat heeft niet direct een negatief effect op de 
vitaliteit van de boom, maar ze hinderen wel het zicht op 
de boom bij veiligheidscontroles. Gelukkig zijn er genoeg 
andere planten om een mooie boomspiegel mee te maken.” 
Zoals voorjaarsbloeiers als Bosanemoon, Speenkruid, 
Longkruid en Daslook. Die grijpen hun groeikansen als 
een boom nog niet in het blad zit. Ook Viool, Primula, 
Bosvergeet-mij-niet en Roze winterpostelein groeien en 
bloeien vroeg. Planten als varens, Maagdenpalm en Hulst 
gedijen weer heel goed in de schaduw.
 
Niet elke boomspiegel is hetzelfde. Zo heeft een beuk een 
dicht bladerdak dat weinig licht doorlaat in tegenstelling 
tot een berk. Sommige bomen hebben brede kronen en 
geven veel schaduw, andere bomen hebben een smalle 
zuilvormige kroon die weinig schaduw geeft. Onder ‘opge-
kroonde’ bomen waar de takken onderin worden wegge-
haald, is het lichter. Jonge bomen geven minder schaduw 
en vragen minder vocht en voedingsstoffen dan volgroei-
de oude exemplaren. Allemaal factoren die de aard van 
een boomspiegel bepalen en factoren om rekening mee 
te houden als je een boomspiegel wilt beplanten. In onze 
wijk staan veel opgekroonde bomen en zuilbomen. Veel 
boomspiegels zijn dus geschikt voor adoptie.

Aanleg
Boomspiegels kunnen op allerlei manieren worden aan-
gelegd. De meest simpele vorm is een uitsparing in de 
bestrating. Die kan verstevigd worden met trottoirbanden 
of rechtopstaande klinkers zodat er een bak ontstaat. 
Je kunt van een boomspiegel ook een soort plantenbak 
maken door om de boomspiegel een verhoging van ste-

Mart Zonneveld in de Van Pallandtstraat bij zijn geadopteerde 
boomspiegel die hij al 15 jaar onderhoudt. Grote variatie aan 
planten; altijd bloeit er wel wat.
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Een tijdje terug kwam ik deze intrigerende foto tegen. Ik 
weet alleen dat hij in 1969 gemaakt is. De foto is vanaf 
de Zijpendaalseweg genomen. Op de achtergrond zien we 
de witte villa en het Lorentzmonument. Daarvoor loopt de 
Sint Jansbeek met links een bruggetje. Dat is inmiddels 
vervangen door wat nu de Druppelbrug heet. Het grasveld 
heet de Puntweide; die ligt tussen de toegangsweg naar 
het Sonsbeek Paviljoen en het (huidige) Watermuseum, 
destijds restaurant De Begijnemolen. De Puntweide ligt 
in het verlengde van de Moerasweide aan de andere kant 
van de beek. Daar liepen destijds nog koeien die twee 
maal daags gemolken werden. 

Wat als eerste opvalt, is het totaal andere gebruik van het 
park. Het werd toen zeer intensief gebruikt, op deze foto 
vooral door moeders met (kleine) kinderen. De verhou-
ding ouders/kinderen is in deze tijd van kleine gezinnen 
anders dan destijds. De Puntweide wordt nu ‘ecologisch 
beheerd’; je mag de (drassige) weide niet betreden, laat 
staan er gaan liggen. In 1969 bestond het Beheerplan 
Sonsbeek nog niet. Simon Klingen maakte dat begin jaren 
’90 op verzoek van de Arnhemse gemeenteraad. Dat plan 
beslechtte de jarenlange richtingenstrijd over het beheer 
van Park Sonsbeek. De ene richting wilde een meer 
ecologisch beheer met ruige landschappen (wildernisna-
tuur), de andere richting wilde goed verzorgde, parkach-
tige landschappen (gebruiksnatuur). Het beheerplan van 
Klingen dat door de gemeenteraad werd aangenomen, 
wist beide visies mooi te combineren en wildernisnatuur 
en gebruiksnatuur ruimtelijk van elkaar te scheiden. Die 
discussie komt er overigens opnieuw aan nu er gepraat 
gaat worden over evenementen in het park: mogen het er 
meer worden en zo ja, wat voor evenementen dan?
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nen of spoorbielzen aan te brengen. Voordeel is dat ze minder snel betreden 
worden en de beplanting beschermd wordt. Bij dit soort maatregelen wel 
graag even contact opnemen met de gemeente. Die wil ook geen extra aarde 
rondom een boom omdat die daar last van krijgt. Nog meer bescherming is 
mogelijk met een sierhek of een andersoortige afrastering. 
Als je een boomspiegel nieuw wil beplanten moet je voor een goede start zor-
gen met optimale groeiomstandigheden. Verwijder onkruid en wortelstokken 
van Kweekgras en Zevenblad die met de aanplant kunnen concurreren qua 
licht, water en voedingsstoffen. Zorg voor goed doorlatende, voedzame grond 
door hem te bewerken, te bemesten met compost of extra tuinaarde aan te 
brengen. Plant voldoende planten zodat de boomspiegel snel bedekt raakt en 
onkruid geen kans krijgt. Zorg eventueel voor een afdeklaag van bladeren, 
schors of houtsnippers.

Organisatie
Adoptie van boomspiegels zorgt voor mooie, fleurige straten, is goed voor de 
betrokkenheid van de bewoners bij de openbare ruimte en verlaagt de onder-
houdskosten voor de gemeente.
Toch gaat het nogal eens mis. Doordat er verkeerde planten gekozen zijn, de 
boomspiegels slecht onderhouden worden, mensen verhuizen en boomspiegels 
oneigenlijk gebruikt worden, bijvoorbeeld voor fietsen of kliko’s. Enige vorm 
van organisatie en controle is daarom nuttig. Het beste is als de bewoners dat 
zelf organiseren zoals de Groengroep in het Spijkerkwartier. 

Tips
Heeft Mart Zonneveld nog tips voor mensen die een boomspiegel willen adop-
teren? “Let goed op wat je er in zet. Er zijn hier in de straat meer mensen met 
een boomspiegel begonnen, maar als de planten de concurrentie met de boom 
of het onkruid niet aankunnen, vergrassen of verdorren ze. Dat is helaas met 
nogal wat boomspiegels gebeurd. Je moet er sterke planten in zetten en een 
goeie mix van planten. Het onderhoud is niet veel werk, maar het moet wel 
doorlopend gebeuren.” 

Henk Donkers

Meer informatie:
• Adoptie aanmelden via www.arnhem.nl > ‘melding doen’ of 0900-1809. 

Aangeven bij welk huisnummer u een boomspiegel wilt adopteren. Bij een 
aanmelding via ‘melding doen’ krijgt u altijd een reactie.

• Voor planten die het goed doen in boomspiegels: https://www.
buurtboomtuin.nl/instructies/plantenlijst/

• Ir. M.H.A. Hoffman (2007), Beplanting van boomspiegels. Dendroflora nr 
44 p. 22-42 > http://edepot.wur.nl/148423

WILT U EEN 
BOOMSPIEGEL 
ADOPTEREN?
De Commissie Duurzaamheid 

wil het adopteren van 
boomspiegels stimuleren en is 
bezig met de volgende zaken:

• Het maken van een 
(interactieve) kaart waarop 
staat weergegeven welke 
boomspiegels er zijn, welke 
reeds geadopteerd zijn en 
welke nog ‘vrij’ zijn.

• Het zoeken van een ‘kartrekker’ 
die belangstellenden en 
ervaringsdeskundigen bij elkaar 
brengt en coacht. Vindt u het 
leuk om dat te doen, meld u 
aan!

• Onderzoeken of een collectieve 
inkoop van planten tegen 
gereduceerd tarief mogelijk is.

• Onderzoeken of wijkbewoners 
planten beschikbaar kunnen 
stellen die ze over hebben uit 
hun eigen tuin. Boomspiegels 
kunnen zo gratis beplant 
worden.

U kunt zich aanmelden bij de stand 
van de Commissie Duurzaamheid 
op de GroenMarkt op 19 mei bij 
De Molenplaats of een mailen naar 
BWverduurzaamt@gmail.com

50 jaar geleden

Zomerse lente 
in Sonsbeek

Foto van 8 maart 2019 vanuit dezelfde positie als de fotograaf 
in 1969. Het hek dat de Puntweide in 1969 in tweeën deelde 
is verwijderd. Foto: Luuk Broer

Spelende kinderen in Sint Jansbeek in de zomer van 1964.

Op het eerste gezicht lijkt de foto genomen te zijn op 
een zomerse dag, gezien de kledij. Maar bij nader inzien 
blijken de bomen nog geen bladeren te hebben. Het 
moet dus in 1969 al vroeg in het jaar warm geweest zijn. 
Historische weergegevens op de sites van weerverleden.
nl en het KNMI laten zien dat de maand maart erg koud 
was met een gemiddelde temperatuur ver onder het 
gemiddelde, en dat april en mei in 1969 een zeer grillig 
temperatuurverloop kenden. Mei kende naast zeer koude 
ook een paar hele warme dagen op 12 en 13 mei. De 
13e mei in 1969 is nog steeds de warmste ooit met een 
gemiddelde dagtemperatuur van 22.8 graden. Op het 
KNMI-station dat het dichtste bij Arnhem ligt (Deelen) 
werd die dag zelfs een maximumtemperatuur van 29,5 
graden gemeten. Grote kans dat het in Arnhem door het 
stedelijk hitte-eiland-effect nog warmer was en dat er 
daarom drommen mensen naar Sonsbeek trokken om er 
te genieten van het zomerse lenteweer. 

Dat er op 13 mei 1969 nog helemaal geen bladeren aan 
de bomen zaten lijkt me ook weer erg laat als ik naar 
buiten kijk op het moment dat ik dit schrijf (2 april). 
Heeft iemand meer informatie over de foto of de lente 
van 1969?

Henk Donkers
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Nieuws uit het bestuur
Medio februari zijn de bewoners van het zuidelijk deel van onze 
wijk geconfronteerd met een aantal heel vervelende incidenten 
rond het Jonahuis, dat sedert augustus vorig jaar gevestigd is 
aan de Sweerts de Landasstraat. Incidenten die ook de lokale en 
regionale media hebben bereikt. Omwonenden voelen zich niet 
meer veilig in hun eigen straat en dat is natuurlijk niet acceptabel. 
Een delegatie van het bestuur heeft begin maart in een gesprek 
met wethouder Louwers haar zorgen hierover kenbaar gemaakt. 
Van gemeentezijde zijn een aantal maatregelen aangekondigd, die 
moeten helpen eventuele overlast in de toekomst te voorkomen. 
Deze zijn ook toegelicht op een avond voor omwonenden medio 
maart. Elders in dit nummer kunt u daar meer over lezen. Wij 
houden als bestuur de ontwikkelingen in de gaten.

Onbedoeld paste het gesprek met de wethouder overigens in ons 
streven het contact van de wijkvereniging met de gemeente te 
intensiveren. Wij hebben bijvoorbeeld met de medewerkers van 
het Team Leefomgeving van de gemeente begin februari de onder-
linge samenwerking besproken en ons gebogen over hun prioritai-
re dossiers voor het jaar 2019. Een belangrijk onderdeel daarvan 
is de mogelijke door-ontwikkeling van de Bakermat tot een laag-
drempelig wijkontmoetingscentrum voor de bewoners van onze 
wijk en die van de Hoogkamp, Gulden Bodem en Sterrenberg. 
Door de gemeente is daarover huis-aan-huis een flyer verspreid. 
Elders in dit nummer vindt u een verslag van de informatie- en 
inspraakavond die daarover is gehouden op 26 maart jl. 

En verder zijn we medio maart aanwezig geweest bij de pre-
sentatie van de nieuwe trolley 2.0., die zowel aan als zonder de 
bovenleiding kan rijden. Een mooie kans voor het bus-traject dat 
door onze wijk naar Schaarsbergen loopt. Samen met de wijkver-
eniging Penseelstreek volgen we de ontwikkelingen op de voet.
De verschillende wijkverenigingen, wijkplatforms en andere vor-
men in Arnhem willen overigens het onderlinge contact verster-
ken. In eerste instantie vooral om van elkaars kennis en ervarin-
gen te leren en mogelijk om vandaaruit gezamenlijk op te trekken 
naar de gemeentepolitiek. We merken namelijk dat er ook aan die 
kant toenemende interesse is in behoeftes van dergelijke wijkver-
banden. Want die zijn immers een mooi bindmiddel voor sociale 
cohesie in de buurt en kunnen ook een rol spelen bij het realise-
ren van gemeentelijke doelstellingen op bijvoorbeeld het terrein 
van duurzaamheid. En daar hebben wij in onze wijk nou net een 
nieuwe commissie voor!

Overigens: enkele andere commissies binnen onze vereniging 
hebben juist behoefte aan personele aanvulling, zoals de commis-
sie leefomgeving en de feestcommissie. Is dat misschien iets voor 
U? Of kent u mede-wijkbewoners, die we hiervoor eens zouden 
kunnen benaderen? Laat het ons weten!
Tot slot: het bestuur is ook al aan de slag met de voorbereidingen 
voor de Algemene Ledenvergadering van woensdag 22 mei a.s. 
Naast het reguliere vergadergedeelte willen we daar 
ook de rapportage van de groep studenten van 
Van Hall Larenstein laten presenteren en wat u 
zelf vrij eenvoudig kunt doen om uw woning 
en onze wijk klimaatbestendig te maken. Ik 
hoop dat we op die avond in de Molenplaats 
veel wijkbewoners mogen begroeten en dat 
het een goede impuls voor onze vereniging 
zal zijn, op weg naar onze bijzondere lustru-
mactiviteiten in het volgende jaar. U kunt daar 
als lid van onze vereniging meedenken en meebe-
slissen, dus laat uw stem horen!                                Gerard Slag 22

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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Redactieleden gevraagd
Wegens het vertrek van een redactielid is 
de redactie van Wijkcontact op zoek naar 
één of twee nieuwe redactieleden. Naast 
de vormgever bestaat de redactie nu uit 
drie personen. Belangrijke taak is – naast 
het zelf schrijven van artikelen – het 
bedenken van wijkgerelateerde onder-
werpen. Als team werken we hecht met 
elkaar samen en hebben we per nummer 
twee (gezellige) redactievergaderingen. Er 
verschijnen vijf nummers per jaar. 
Heeft u belangstelling, stuur dan een 
mail naar henkdonkers@gmail.com of bel 
naar redactievoorzitter Hanneke Nagel 06 
51330837.

De redactie

Nieuw bestuurslid gezocht
De wijkvereniging zoekt een nieuw 
bestuurslid. Lijkt het u leuk om meer 
betrokken te zijn bij uw wijk en als vrij-
williger een bestuursfunctie te vervullen? 
Het huidige bestuur bestaat uit zeven 
enthousiaste mensen die een keer per twee 
maanden vergaderen over zaken die voor 
de Burgemeesterswijk van belang zijn. 
De bestuursleden hebben een eigen aan-
dachtsgebied en zijn contactpersoon naar 
de betreffende commissies: de commissie 
leefomgeving, de redactiecommissie, de 
commissie ouderen, de werkgroep thema-
ochtenden, de kunst- en cultuurcommis-
sie, de feestcommissie en de commissie 
duurzaamheid. De voorzitter, de secretaris 
en de penningmeester hebben ook hun 
eigen takenpakket en vormen samen het 
dagelijks bestuur. Op korte termijn is er 
één vacature binnen het bestuur omdat 
bestuurslid Harriët Verbeek aftreedt. Het is 
mogelijk dat de taakverdeling binnen het 
bestuur in de loop van dit jaar wordt gewij-
zigd. Daarom kunnen kandidaten die inte-
resse hebben in een bestuursfunctie zich 
melden, ongeacht hun specialisme. Samen 
wordt bekeken welke functie het best past. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 
met de voorzitter van de wijkvereniging 
Geralag55@gmail.com
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981 Van Lawick van Pabststraat 20 is een typisch voorbeeld van aannemersbouw en 
dateert van ca. 1905. Het huis is overladen met details zoals een topgeveltje en 
heeft intussen zeldzaamheidswaarde. Het is een gemeentelijk monument gebouwd 
in een historiserende stijl met Jugendstil invloed. Vroeger keken 'echte' architecten 
neer op dit soort huizen.

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

Verliefde Kijk op de Wijk



of gaat het naar de Kledingbank; we 
gooien niets weg. Ik vind het belangrijk 
om iets te doen voor mensen die het 
moeilijk hebben.” Overigens, benadrukt 
Estrella, blijft winterkleding die in de 
zomer wordt aangeboden natuurlijk 
langer dan twee maanden hangen.
Intussen is Estrella getrouwd en heeft 
ze een gezin met vier kinderen. "Drie 
kinderen van mijn man en mij en een 
‘bonuskind’ uit het vorige huwelijk van 
mijn man. Dat is ook de reden dat ik 
in de loop der jaren wat minder ben ga 
werken, het gezin kost ook veel tijd.” 
Gelukkig heeft ze twee vaste mede-
werkers, Sandra en Marijke, die als 
volleerde kleermakers meewerken en 
daarnaast meestal een stagiaire, op dit 
moment is dat Nanouschka. De stagiai-
res worden door Estrella en haar mede-
werkers onderwezen in de finesses van 
het kleermakersambacht. "Ze leren bij 
mij meer dan op school. Tegenwoordig 
is er op de opleidingen namelijk meer 
aandacht voor zaken als styling en min-
der aandacht voor het ambachtelijke. 
Dat is wel jammer, maar gelukkig kun-
nen de stagiaires hier veel leren.”
Ondanks haar drukke bestaan als eige-
naar van een naaiatelier en tweede-
hands modezaak en als moeder heeft 
Estrella plannen voor nieuwe initiatie-
ven. "Ik ben altijd erg ondernemend 
geweest”, zegt ze. "Daarom heb ik 
ook speciaal ondernemersopleidingen 
gevolgd.” Een van de, inmiddels verge-
vorderde, plannen is een website waar-

op mensen hun te verstellen kleding kunnen opgeven, 
waarna die bij hen thuis wordt opgehaald. Na reparatie 
worden de kledingstukken weer thuisbezorgd. "Veel 
mensen hebben niet veel tijd om hun spullen hier te 
brengen en weer op te halen. Bovendien kan ik zo ons 
klantenbereik vergroten.”
Estrella is niet bang dat dit nieuwe initiatief ervoor 
zorgt dat het werk haar boven het hoofd groeit. "Ik 
werk ook met coupeuses die thuis werken, ze halen de 
spullen hier op en brengen ze gerepareerd weer terug. 
Ik kan hen bij grote drukte dus altijd inschakelen, dat 
doe ik nu al.” 
En dan is er nog haar andere droom: die van een twee-
de vestiging. "Ik kijk rond naar geschikte panden in 
de regio; in Velp, Oosterbeek, Elst, dat soort plaatsen. 
Maar het probleem is dat de huren overal erg hoog zijn. 
Ondanks die financiële drempel voegt ze er lachend 
aan toe: "En het hoeft echt niet bij twee vestigingen 
te blijven, het mooiste is als het er nog meer worden.” 
Toch, zegt ze, hoe druk ze het ook krijgt met onder-
nemen, ze zal nooit haar ware ambacht verloochenen. 
"Werken als kleermaker is altijd mijn droom geweest 
en dat zal ook wel zo blijven. Niet voor niets zit ik zelf 
ook nog vaak achter de naaimachine!”  

Johan Bosveld  
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Ze wilde altijd al iets in de mode doen, en dan het 
liefst achter de naaimachine: mode als ambacht. 
Estrella Maassen – in onze wijk vooral bekend 
onder haar voornaam – maakte van dat ambacht 
haar beroep. Ze volgde in Utrecht en Amsterdam 
opleidingen om zich te bekwamen in alle aspecten 
van de mode, van kleermaker tot ontwerper. Tien 
jaar geleden opende ze haar eigen naaiatelier aan 
de Van Lawick van Pabststraat, een jubileum dat 
vorige maand op bescheiden schaal werd gevierd.
Al toen ze nog op het mbo zat, repareerde en ontwierp 
Estrella kleding vanuit haar ouderlijk huis in Rijkerswoerd. 
Dat vond ze leuk om te doen, maar ze wilde ook wel eens 
zien of daar animo voor was. "Nou, en die belangstelling 
was er overduidelijk. Binnen de kortste keren droomde 
ik al van een eigen winkel.” Een geschikt plek daarvoor 
vond ze uiteindelijk toen slager Wim Staring zijn zaak 
beëindigde en zijn pand leeg kwam te staan. "In de oude 
koelruimte zijn nu de paskamers”, lacht Estrella. Maar 
voordat ze de winkeldeur voor de eerste keer officieel kon 
openen, moest er wel het nodige gebeuren. Er moest een 
bedrijfsplan komen en de bank moest akkoord gaan. Toen 
alle lichten op groen stonden, kon de verbouwing van het 
pand tot naaiatelier beginnen.
Op 1 maart 2009 ging ‘Estrella’ open, onder haar eigen 
naam dus. Een naam die overigens al voor haar geboorte 

was bedacht door haar vader. "Tijdens een vakantie in 
Spanje danste hij een keer met een zigeunerin die Estrella 
heette. Tegen mijn moeder zei hij dat als hij een dochter 
zou krijgen die Estrella moest heten. Gelukkig vond mijn 
moeder dat ook wel een mooie naam.” 

IK HEB GEPROFITEERD VAN DE RECESSIE. 
SINDSDIEN LATEN MENSEN VAKER 
KLEDING REPAREREN.

In de begintijd liep het niet meteen storm in de winkel, 
maar in de loop der tijd wisten steeds meer klanten 
Estrella te vinden. "Ik heb eigenlijk geprofiteerd van de 
recessie. In de crisisjaren werden de mensen zuiniger op 
hun spullen en lieten ze kleding vaker repareren dan dat 
ze meteen iets nieuws gingen kopen. Door de economi-
sche crisis werden de mensen zich meer bewust van het 
begrip duurzaamheid. En dat is juist altijd mijn missie 
geweest: op een duurzame manier met kleding omgaan.” 
De aandacht voor duurzaamheid was overigens ook de 
reden voor haar om met de verkoop van tweedehandskle-
ding te beginnen. Estrella: "Mensen kunnen hier kleding 
brengen die ze niet meer dragen en die twee maanden 
te koop aanbieden. Als het kledingstuk wordt verkocht 
krijgen ze 40 procent van de opbrengst. Als het er na 
twee maanden nog hangt, kan de klant het weer ophalen 

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.

Dinsdag 9 mei
Maria Driessen: 
Claude Monet, impressionist bij uitstek
Claude Monet (1840-1926) werd één van de bekend-
ste schilders van de moderne tijd. Praktisch al zijn 
schilderijen zijn publiekslievelingen geworden. Vooral 
zijn latere werk, geïnspireerd door de tuinen rond 
zijn woonhuis in Giverny, wordt hoog gewaardeerd. 
Monet wist zijn talent volledig te ontwikkelen, maar 
dat was niet helemaal zijn eigen verdienste. De inzich-
ten van zijn leermeesters Eugène Boudin en Johan 
Barthold Jongkind (‘de man die Monet leerde kijken’) 
vormden de basis voor de richting die Monet insloeg. 
In oktober 2019 wijdt het Gemeentemuseum in Den 
Haag een tentoonstelling aan Monet. Maria Driessen 
is kunsthistorica en verzorgde al eerder een boeiende 
themaochtend.

Dinsdag 14 juni
Ineke Meuwese van Notariskantoor Dirkzwager: 
testament en levenstestament
Ineke Meuwese, gespecialiseerd in erf- en familierecht 
bespreekt de belangrijkste onderwerpen rondom het 
testament en levenstestament. Het testament regelt 
uw situatie na overlijden. Hierin kan worden opgeno-
men wie uw erfgenamen zijn, wat u uw kleinkinderen 
nalaat en wie tot executeur wordt benoemd. Tijdens 
uw leven kunt u in een situatie terechtkomen waar-
bij u niet meer in staat bent om zelf beslissingen te 
nemen, bijvoorbeeld na een ongeluk of bij dementie. 
Dan biedt een levenstestament uitkomst. Daarin kunt 
u opnemen wie uw financiële, zakelijke, persoonlijke 
en medische zaken mag behartigen. Zo houdt u de 
regie in eigen hand. 

RECTIFICATIE
In Wijkcontact 2019-1 werd in het artikel ‘Waar vuur is, 
is rook. De lusten en lasten van open haarden en hout-
kachels’ Marijke Bruin geciteerd. Dat citaat suggereerde 
dat hierover een gesprek met haar had plaatsgevon-
den. Dat was niet het geval. Het citaat was gebaseerd 
op uitspraken die ze gedaan had in een discussie over 
dit onderwerp op de buurtapp Nextdoor. Dat had erbij 
moeten staan. In dat geval hadden we bovendien beter 
moeten kijken naar de privacyrichtlijnen van Nextdoor. 
Die schrijven o.a. voor dat een bericht dat een lid op 
Nextdoor geplaatst heeft niet opnieuw geplaatst mag 
worden op een ander medium zonder toestemming van 
de auteur. Dat hebben we verzuimd. We bieden Marijke 
Bruin hiervoor onze excuses aan. We hadden specifiek 
voor dit artikel contact met haar moeten opnemen.

De redactie

10 jaar Estrella
“Ik wil als ambachtelijk kleermaker 
de duurzaamheid bevorderen”
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beroep.” Stephan vindt dat zelf wel meevallen, hij is 
gewend aan de ongebruikelijke werktijden van een zelf-
standige bakker en het slapen in twee ‘shifts’. Een norma-
le werkdag ziet er voor hem zo uit: om 1.30 uur gaat zijn 
wekker en rijdt hij naar de bakkerij op Schaarsbergen. 
Om 2.00 uur begint hij met het draaien van het deeg en 
het bakken van de broden, in totaal enkele honderden 
stuks. Om 11.00 uur zit Stefans werkdag erop en gaat hij 
naar huis. Om 14.00 uur is het bedtijd en na een paar uur 
slaap staat hij om 18.00 uur weer op. Vervolgens geeft hij 
ook nog eens vier avonden per week hockeytraining aan 
verschillende meisjesteams van Upward. Om 23.00 is het 
opnieuw bedtijd, totdat de wekker om 1.30 uur weer gaat. 
De afgelopen jaren nam Stephan al wat gas terug. Hij 
werkt nu nog maar drie dagen per week in de bakkerij 
en slaapt vier keer per week op normale tijden. Dat vindt 
hij op dit moment het zwaarste: het aanpassen aan twee 
verschillende dag- en nachtritmes. Door die vreemde 
werktijden in de nacht kent hij zijn meeste klanten niet. 
“Ik was toch een beetje undercover’, grapt hij.

Gezicht van de winkel
Zijn vrouw Josita is het gezicht van de winkel en kent 
veel klanten door en door. “Dit is net een dorp in de stad”, 
vindt zij. Klanten vertellen haar vaak persoonlijke dingen, 
bijvoorbeeld over ziektes, echtscheidingen of (klein)kin-
deren. In de dertig jaar dat zij achter de toonbank staat 
is veel lief en leed gedeeld in de winkel. “Ik weet heel veel 
van de klanten, maar sommige klanten weten ook veel 
van mij. Ik heb een goed geheugen, ken de namen van 
de klanten, weet wat ze bezig houdt en natuurlijk ook wat 
voor soort brood ze willen. Ik vind het zo ontzettend leuk 
om in de winkel te staan en met mensen te werken. Dit 
werk past echt bij mij, het zit in mij.”
Op jonge leeftijd, na het behalen van haar middelbare 
schooldiploma, belandde Josita bij toeval in het vak. “Ik 
wilde een jaar overbruggen voordat ik verder zou gaan 
studeren en vond een baantje in een supermarkt in 
Zevenaar waar ik destijds woonde. Daar zag de plaatse-
lijke bakker mij aan het werk op de broodafdeling en hij 
bood mij een baan in zijn bakkerswinkel aan.” Ze vond het 
werk zo leuk dat ze afzag van een vervolgstudie.

Vonk sloeg over
Op 24-jarige leeftijd solliciteerde ze bij bakkerswinkel 
Reijnen op Schaarsbergen en daar ontmoette ze haar hui-
dige echtgenoot. “De vonk sloeg over”, en dat bepaalde 
hun toekomst. Ze verbouwden het woongedeelte boven 
de winkel aan de Van Lawick van Pabststraat grotendeels 
zelf. “Stonden we na ons werk nog stenen af te bikken.”, 
herinnert Josita zich. Zij bleef aanvankelijk in de winkel 
op Schaarsbergen werken, maar toen hun oudste dochter 
Nicole bijna 27 jaar geleden werd geboren, ging zij in de 
winkel in de Burgemeesterswijk aan de slag. De baby sliep 
in de kinderwagen in het keukentje van de winkel, geluk-
kig was het een rustig kindje. “We hadden geen opvang, 
ik gaf haar een flesje in de kinderwagen en dat zette ik 
met doeken in de goede positie, zodat ze zelf kon drinken. 
Dan kon ik weer verder met het werk.” Later stond baby 
Nicole vaak in de maxi-cosy op de toonbank en hielden de 
klanten haar bezig.
Stephan: “Ik nam haar als peuter vaak mee naar de bak-
kerij op Schaarsbergen. In haar loopstoeltje liep zij dan 

“Er is geen opvolger”

de hele bakkerij door en kwam wit van het meel terug.” 
Toen dochter Jessica geboren werd, ging Josita minder 
werken en kwamen opa en oma oppassen. Later, toen de 
meisjes naar school gingen, kon zij haar werktijden weer 
uitbreiden. 

Honderd soort brood
Het werk is in de loop der jaren behoorlijk veranderd. 
Stephan: “In de tijd van mijn vader, die ook bakker was, 
had je maar vier soorten brood. Wit, boerenmik, bruin en 
tarvo. Tegenwoordig verkopen we bijna honderd soorten, 
vooral biologisch brood zit in de lift en ook zuurdesem-
brood is heel populair.” Zelf eet hij het liefst grof volko-
ren. Josita heeft een voorkeur voor Goud Blond, Belgisch 
meergranen en Courge, een biologisch zuurdesembrood. 
Voor het bakkersechtpaar is het altijd spannend wat voor 
weer het wordt. Als het regent, blijven veel klanten bin-
nen en worden er minder broden verkocht. Niet-verkochte 
broden gaan altijd naar de voedselbank, maar bakkerij 
Reijnen probeert uiteraard te anticiperen op de weersver-
wachting bij het bakken van brood. 
Een andere verandering is de toegenomen concurrentie 
van supermarkten, die vers afgebakken brood verkopen. 
“Binnen een afstand van 300 meter kun je in vijf andere 
winkels ook brood kopen”, weet Stephan. De openingstij-
den van de supermarkten zijn een probleem, daar kan een 
zelfstandige bakker niet tegen concurreren. Bovendien 
stunten supermarkten vaak met de broodprijzen. “Voor 
die prijzen kan ik de bloem nog niet eens kopen”, aldus 
Stephan. Josita: “Alles wordt groter en massaler. Veel 
zelfstandige bakkerszaken zijn al dichtgegaan.’

Weekje weg met caravan
Wanneer Reijnen definitief de deuren sluit is nog niet 
zeker. Dat hangt af van het moment waarop het pand 
wordt verkocht. Tot die tijd werken ze door, ook al zou dat 
nog een jaar duren. 
Als de winkel definitief dicht is, zijn ze van plan wat vaker 
een weekje op vakantie te gaan met hun caravan. Die 
staat nu vrijwel het hele jaar in de stalling, alleen in de 
zomer gaan ze samen altijd een paar weken met de cara-
van weg, maar het is een heel geregel om plaatsvervan-
gers te vinden. Van de vrijheid die ze straks krijgen, gaan 
ze zeker gebruik maken. 
Maar echte pensionado’s zullen ze niet worden. Josita 
denkt nu al voorzichtig aan een andere baan en Stephan 
heeft nog steeds veel plezier in de hockeytrainingen die 
hij bij Upward geeft; daar gaat hij zeker mee door. “Ik 
ben heel gedreven, zowel in mijn werk als in de sport. Tot 
zijn 44ste voetbalde hij in het eerste elftal van SML. Een 
unicum. “Eerst speelde ik met de vaders, later met hun 
zonen. Na zijn actieve voetbalcarrière was hij jarenlang 
voetbalcoach, bij SML en Arnhemse Boys. Daarna werd hij 
gevraagd om Heren 1 van hockeyvereniging Zevenaar te 
trainen. Die overstap van voetbal naar hockey ging hem 
goed af. Na 9,5 jaar in Zevenaar is hij nu hockeytrainer 
bij Upward. Upward ligt op hetzelfde terrein als SML. “De 
cirkel is rond.” 
Het bakkersvak zegt hij na de sluiting van de bakkers-
winkel echter nog niet definitief vaarwel. “Ik ben van plan 
mijn broer te blijven helpen, vrijblijvend, twee dagen in 
de week.”

Harriët Verbeek

Het moet voor veel vaste klanten een schok zijn. 
Bakkerij Reijnen staat te koop. Het bakkersecht-
paar Stephan (67 jaar) en Josita Reijnen (54) heeft 
na lang wikken en wegen besloten te stoppen met 
de bakkerszaak aan de Van Lawick van Pabststraat. 
Een moeilijke beslissing die pijn doet bij het echt-
paar, want er is geen opvolger voor de bakkerszaak 
en daarom sluiten zij na verkoop de deuren van hun 
winkel. 

Stephan: “We willen meer van onze vrije tijd gaan genie-
ten. Ik krijg al een tijdje AOW, maar mijn eigen pensioen 
zit in de stenen van dit pand. We wonen hier nog maar 
met z’n tweeën en het is eigenlijk te groot voor ons, 
de kinderen zijn het huis uit. Na verkoop willen we een 
kleinere woning in de buurt van Arnhem kopen of huren. 
Buiten de stad zijn de woningen goedkoper en zo komt 
er geld vrij.” 

“Mijn broer Ronnie gaat wel verder met de bakkerij en de 
winkel op Schaarsbergen”, vertelt Stephan. “Ik had liever 
gehad dat mijn jongste broer hier verder was gegaan met 
de winkel, maar Ronnie en zijn vrouw hebben gekozen 
voor Schaarsbergen. Daar gaan ze op wat kleinere schaal 
door.” 
“Dat is het ergste”, merkt Stephan op, “er is geen opvol-
ger.” Aanvankelijk was het de bedoeling dat Frank, één 
van de twee zonen uit Stephans eerste huwelijk de fami-
lietraditie zou voortzetten. Frank werkte jaren in de bak-
kerij op Schaarsbergen, maar hij moest vanwege ernstige 
rugklachten stoppen en is inmiddels elektricien. Ook zijn 
andere zoon en de twee dochters die Stephan en Josita 
samen kregen, hebben geen interesse in het bakkersvak. 

Zwaar beroep 
Josita Reijnen: “We hebben er lang over gedaan om de 
knoop door te hakken. Maar het bakkersvak is een zwaar 

Stephan en Josita Reijnen 
verkopen bakkerswinkel vanwege pensioen
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Een beeldige wijk4
Kunstzinnige voortuinen
De Burgemeesterswijk heeft 
niet alleen officiële kunstwer-
ken en monumenten, maar 
ook mooie, particuliere kunst-
zinnige objecten. Soms zelfs 
zelfgemaakt. Ze zijn gratis te 
bezichtigen.
 
1
Zijpendaalseweg
 
2
Van Lawick van Pabststraat 
 
3
Van Lawick van Pabststraat 
 
4
Burg. Weertsstraat

5
Sweerts de Landasstraat
 
6
Burg. Weertsstraat
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