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Op 26 maart bezochten ruim 200 wijkbewoners de 
informatie- en inspraakavond over een nieuw wijk-
centrum in de Diaconessenkerk en De Bakermat. 
De hoge opkomst en positieve reacties bewezen 
de behoefte aan een wijkcentrum. Daarom is de 
projectgroep op volle kracht verder gegaan met 
de ontwikkeling van plannen. De gemeente stelde 
hiervoor een projectleider beschikbaar in de per-
soon van Gerda Dreise. Wat is de huidige stand van 
zaken?

Gerda Dreise ziet voor zichzelf een rol weggelegd als 
procesbegeleider. “Voor de gemeente is het een beetje 
een nieuwe manier van werken. Vroeger realiseerde de 
gemeente zelf allerlei projecten. Hier gaat het om een 
burgerinitiatief dat we een warm hart toedragen en dat 
we graag mee helpen realiseren. Het past goed binnen 
het beleid van wethouder Martien Louwers van wijkzaken, 
welzijn en burgerparticipatie.”
De totstandkoming van een wijkcentrum in de 
Diaconessenkerk is een ingewikkelde puzzel. Er zijn 
allerlei stukjes waaraan gewerkt wordt. Die moeten goed 
in elkaar passen om het wijkcentrum tot een succes te 
maken. Puzzelstukjes zijn: de oprichting van een rechts-
persoon (stichting, vereniging), verwerving van het pand, 
verbouw en herinrichting, invulling qua doelgroepen en 
activiteiten, werving van vrijwilligers en financiële onder-
bouwing.

Veel reacties
“We zijn nu bezig met brede verkenningen op allerlei 
terreinen”, aldus Dreise in de vergaderkamer van de 
Diaconessenkerk, “Daarna gaan we trechteren en keuzes 
maken om uiteindelijk tot een goeie maatschappelijke 
business case te komen. Die moet een wijkcentrum ople-
veren dat voorziet in de behoeften van de wijk én levens-
vatbaar is. Zo zijn er werkgroepen voor het gebouw, 
activiteiten en vrijwilligers, sociale behoeften in de wijk, 
financiën, uitvoeringsplan en communicatie & PR. Hun 
bevindingen komen bij elkaar in de projectgroep.”
De projectgroep is heel blij met de talrijke suggesties, tips 
en aanbiedingen van wijkbewoners op de formulieren die 
ze hebben ingevuld op de inspraakavond. “Er zijn maar 
liefst 132 formulieren ingeleverd. 93% was positief over 
het wijkcentrum, niemand was negatief. 75 mensen heb-
ben zich aangeboden als vrijwilliger; daarnaast hebben 
mensen zich aangeboden als expert, organisator van acti-
viteiten of voor financiële ondersteuning. In totaal kunnen 
we 95 wijkbewoners om hulp vragen; velen hebben hun 
gegevens doorgegeven. Een aantal mensen benaderen wij 
nu voor de werkgroepen. Er zit heel veel deskundigheid 
in de wijk. Daar willen we graag gebruik van maken. We 
voelen ons erg gesterkt in het idee dat het een wijkcen-
trum moet worden vóór en dóór wijkbewoners. De basis 
daarvoor is duidelijk aanwezig.”

Eerste recht op koop
Wat de juridische vormgeving betreft zijn er volgens 
Dreise twee opties: een stichting of een vereniging. 
Waarschijnlijk wordt het een stichting met een belangrijke 
plaats voor een vrijwilligersplatform. Het bestuur van 
die stichting (in oprichting) moet te zijner tijd het pand 
aankopen. Wat de verwerving van het pand betreft is de 

Interview met projectleider Gerda Dreise

Er wordt hard gepuzzeld 
aan een nieuw wijkcentrum 
in de Diaconessenkerk

Fo
to

gr
af

ie
: 

H
en

k 
D

on
ke

rs

Verlaagd maaiveld met uitloopmogelijkheid (boven) versus 
huidige maaiveld (onder)

stand van zaken op dit moment dat de initiatiefgroep van 
de huidige eigenaar, de Protestantse Gemeente Arnhem 
(PGA), het eerste recht op koop gekregen heeft. Dreise: 
“De verkoop wordt een gewone zakelijke transactie tegen 
een commerciële prijs. Wij hebben het gebouw inmiddels 
laten taxeren en dat bedrag nemen we voorlopig als richt-
snoer.” De kans dat een projectontwikkelaar een hogere 
prijs biedt en er iets heel anders van gaat maken, acht 
ze niet groot. “Het gebouw is een gemeentelijk monu-
ment en dat brengt eisen en beperkingen met zich mee. 
En volgens het bestemmingsplan heeft het gebouw een 
maatschappelijke functie en daar wil de gemeente aan 
vasthouden. Herontwikkeling tot appartementen of com-
merciële functies ligt dus niet voor de hand.”

Organisch ontwikkelen
Eerst zou het gebouw eind 2019 vrijkomen, maar dat 
wordt waarschijnlijk september 2020. Tot die tijd wor-
den er kerkdiensten gehouden in de Diaconessenkerk. 
De diensten in de drie protestantse kerken in Arnhem-
Noord worden geconcentreerd in de Opstandingskerk aan 
de Roosendaalseweg (Monnikenhuizen), maar die moet 
eerst nog verbouwd worden. Dat geeft wat lucht, maar 
toch wil de projectgroep blijven mikken op eind 2019 als 
start van het nieuwe wijkcentrum. Dreise: “Er vinden nu 
al een heleboel activiteiten plaats. Die willen we gewoon 
door laten lopen. Daar kunnen nieuwe activiteiten aan 
toegevoegd worden. We willen het wijkcentrum organisch 
ontwikkelen in een periode van drie tot vijf jaar.”
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wijkmaaltijden, muziekuitvoeringen (bijvoorbeeld in de 
grote zaal met zijn uitstekende akoestiek), cursussen, 
trainingen, vergaderingen enzovoort. Er vinden nu al veel 
activiteiten plaats. Die willen we graag behouden en uit-
breiden. Dat geldt ook voor de huidige vrijwilligers. Die 
zijn ons dierbaar en houden we graag betrokken.”

Vrijwilligers
Het wijkcentrum zal voor een belangrijk deel gaan 
draaien op vrijwilligers. Gelukkig hebben zich op de 
inspraakavond al vele tientallen vrijwilligers aangemeld. 
Een werkgroep onderzoekt nu hoe die gekoppeld kunnen 
worden aan activiteiten, wat er aan menskracht nodig is 
voor de verschillende activiteiten, wat vrijwilligers kunnen 
doen en waarvoor beroepskrachten nodig zijn. Voor ‘de 
huiskamer’ bijvoorbeeld denken we aan een professional. 
Beroepskrachten zijn mooi, maar zijn ook een kostenpost.

Kosten en inkomsten
Inzicht in de verwachte kosten en inkomsten bepaalt uit-
eindelijk of het wijkcentrum levensvatbaar is, in jargon 

Buurthuiskamer
Belangrijkste vraag is natuurlijk de invulling van de wijk-
functie, de bemensing en de financiële onderbouwing. 
Dreise: “Het wijkcentrum zal in de eerste plaats een ont-
moetingsplek zijn. De huiskamerfunctie wordt erg belang-
rijk. Wijkbewoners kunnen er wat komen drinken voor de 
gezelligheid, misschien lunchen of eten, kaarten, biljarten 
of gewoon een praatje maken. Vooral ouderen in de wijk 
blijken daar behoefte aan te hebben maar we willen ook 
graag dat er jongeren en gezinnen komen. Het zou mooi 
zijn als de verschillende generaties elkaar hier ontmoeten. 
Het wijkcentrum zou zo’n plek kunnen worden. Het gaat 
dan om mensen die op vrijwillige basis gebruik maken van 
voorliggende voorzieningen. Een stapje verder is dagbe-
steding voor ouderen met een indicatie. Dat is maatwerk 
en daar zijn beroepskrachten bij nodig. We kijken samen 
met de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA), het 
Sociaal Wijkteam en het Team Leefomgeving ook of we 
daar een rol in kunnen spelen. Behalve ontmoetingsplek 
kan het wijkcentrum ook dé plek in de wijk worden voor 
allerlei activiteiten zoals thema-ochtenden, lezingen, 

Nieuwe toegang versus huidige toegang

of de projectgroep een goede maat-
schappelijke business case op tafel 
kan leggen. Dreise: “We kijken wat 
de exploitatie jaarlijks kost, hoeveel 
we moeten reserveren voor groot 
onderhoud en wat we aan inkomsten 
kunnen genereren. De huidige acti-
viteiten zorgen voor een inkomsten-
stroom van zo’n 30.000 euro. Die wil-
len we zo veel mogelijk vasthouden. 
Hoe kunnen we die uitbreiden met 
nieuwe activiteiten? Dagbesteding 
kan misschien een inkomstenbron 
worden evenals concerten in de grote 
zaal of familiebijeenkomsten. Verder 
denken we aan de oprichting van een 
stichting Vrienden van de Bakermat. 
Mensen die het wijkcentrum een 
warm hart toedragen kunnen daar lid 
van worden en een jaarlijkse bijdrage 
aan leveren. Daar blijkt animo voor 
te bestaan. Voor de investering van 
de aankoop zou de gemeente garant 
kunnen staan bij een bank, maar er 
zijn ook wijkbewoners die garantstel-
lingen hebben aangeboden. Zo pro-
beren we het wijkcentrum een goede 
financiële onderbouwing te geven.”

Verbouwen
Last but not least moet het gebouw 
niet alleen aangekocht maar ook 
geschikter gemaakt worden als wijk-
centrum. Dreise: “Veel mensen vin-
den het gebouw en vooral de toe-
gang nu niet uitnodigend. Architect 
Peter Zandbergen heeft een eerste 
ontwerp gemaakt van een meer uit-
nodigende, open entree waarbij het 
maaiveld verlaagd wordt en je niet 
het idee krijgt dat je in een bene-
denverdieping bent. Als het wijk-
centrum een buurthuiskamer wordt 
moeten mensen gemakkelijk in- en 
uit kunnen lopen, buiten kunnen 
gaan zitten bij mooi weer enzovoort. 
En wellicht moet er binnen ook nog 
wat verbouwd worden. De grote zaal 
boven blijft in ieder geval intact. De 
Diaconessenkerk is een gemeentelijk 
monument; we moeten goed kijken 
wat binnen die voorwaarden mogelijk 
is qua aanpassingen.”
Het is duidelijk. Er wordt op veel 
fronten hard gewerkt om de stukjes 
van de puzzel goed in elkaar te laten 
passen. Ik ben benieuwd of het gaat 
lukken om het nieuwe wijkcentrum 
ergens rond de jaarwisseling van 
start te laten gaan.

Henk Donkers

Yoga, iets voor jou?
Ik nestelde me op de stoel achter de buschauffeur. Op het donkere raam 
dat ons van elkaar scheidde prijkte een poster van een lobbige man. 
Dertiger, gekleed in slechts een wit onderhemd en korte broek. Zijn 
behaarde benen, voeten in sokken gestoken, had hij in een kleermakerszit 
gevouwen. Zijn handen rustten losjes op zijn knieën, duim en wijsvinger 
tegen elkaar aan gedrukt, ogen gesloten. Op zijn warrige krullenbol droeg 
hij een koptelefoon. Aan de stofzuiger op de achtergrond te zien, nam 
hij even een momentje voor zichzelf tijdens een flinke poetsbeurt in zijn 
huiskamer. 

Het valt me op dat we de laatste jaren worden doodgegooid met yoga. 
Zet de radio maar aan, of de televisie. Binnen enkele minuten garandeer 
ik je dat er een reclame voorbij komt waarin yoga en of meditatie een rol 
speelt. Ik heb het wel eens getest. En nu dus zelfs in de bus van Arnhem 
naar Velp.

Eigenlijk niet zo gek als je je bedenkt dat we in een veeleisende samen-
leving leven.
We willen steeds meer; een gezin én een carrière, een karakteristiek 
19-eeuws huis met een tuin in een dito wijk, twee auto’s voor de deur, 
exotische vakanties. De sociale druk is hoog; we moeten constant bereik-
baar zijn via verschillende media, regelmatig Bourgondisch 
tafelen én een strak gespierd lijf hebben. Dat brengt de 
nodige stress met zich mee. 

En toch ken ik relatief weinig mensen in mijn 
omgeving die aan yoga doen.
‘Yoga? Nah, da’s niks voor mij’ zei een vriendin 
laatst. ‘Ik heb een flinke work-out nodig’. Ik 
moest lachen, want wanneer ik de docent van 
de poweryogales op de sportschool in onze buurt 
wel eens vervang, liggen de cursisten na enkele 
zonnegroeten al met hun tong op de vloer.

‘Ik heb niks met zweverigheid’, is een ander veelge-
hoord excuus. ‘Maar heb je het al eens geprobeerd?’, is 
mijn standaardantwoord. ‘Er zijn meer dan 500 yogastijlen en genoeg 
yogadocenten die het spirituele bewust niet benoemen, mocht je dat onge-
makkelijk vinden’.

En dan op nummer één van de yoga-smoesen-top-3: ‘Dat kan ik nooit, 
want ik ben niet flexibel genoeg’. Uhm, maar als je een sonate op de piano 
wil leren spelen, dan accepteer je wèl dat je dat niet in één keer kunt en 
geloof je dat je het met regelmatig oefenen onder de knie krijgt. Weliswaar 
niet zoals Wibi. Maar dat is ok, toch?

Nee, neem dan mijn postervriend. Die heeft het begrepen. Je hoeft niet 
slank en lenig te zijn. Je hoeft geen fancy yogapakje aan. Zelfs die zwe-
verig bewierookte ruimte is helemaal niet nodig. Gewoon jij, hier, nu, in 
jouw moment.

Tara Ubachs

Tara Ubachs woont sinds 2017 met man Tom en zoon Raaf (18) in een karakte-
ristieke bovenwoning in onze wijk. Rond die zelfde tijd verkocht ze haar bedrijf 
en gooide zij haar leven compleet om tot full time yogipreneur: ondernemer in 
de yogawereld. Zo geeft zij yogales in haar eigen yogastudio, is ze medeorga-
nisator van Yoga Festival Arnhem en beoefent zij 6 dagen per week Ashtanga 
yoga, want ‘Practice what you preach’ is haar motto. En oh ja, daarnaast schrijft 
ze haar autobiografie, waarin ze diep graaft naar haar roots in India. Tara 
schrijft in de komende nummers columns over yoga.
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Digitally signed by 
Hugo Koster 
DN: cn=Hugo 
Koster, o=Captain, 
ou=Captain, 
email=hugokoster
@hotmail.com, 
c=NL 
Date: 2016.03.17 
12:18:33 +01'00'

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

Interieur- en bouwadvies met oude
en historische materialen.

www.gestoldetijd.nl - T. 06 50 57 95 32

De autofluisteraar
“Je moet wel erg veel van jezelf houden om een artikel 
in de wijkkrant te willen plaatsen over jezelf. Dus moet 
je mij eens uitleggen hoe bijzonder jij jezelf vindt. Dat er 
een Tesla in de krant komt oké, een Jaguar oké, een Fiat 
Abarth oké, maar een… Hoe heet je?” 
“Skoda Octavia”. 
‘Vertel mij maar eens hoe bijzonder je bent en hoe jij het 
in je hoofd haalt je te afficheren als bijzonderheid.’
‘Beste man, je maakt het me wel erg gemakkelijk.’ 
‘Dat klinkt nogal arrogant. Vertel.’ 
‘Om te beginnen vind ik dat ik een voorname uitstraling 
heb.’ 
‘Zo zo, die durft. Ik hoop niet dat ik zo’n zelfingenomen 
kwalletje aan het interviewen ben!’ 
‘Luister goed, je moét wel veel van jezelf houden om in 
aanmerking te komen voor een duurzame relatie, want ik 
ga voor duurzaam. Verder bezit ik erg veel andere kwali-
teiten, wat betekent dat je me steeds vaker zult tegenko-
men op de weg.’ 
‘Ik kom je niet zo vaak tegen.’ 
‘Dat begrijp ik, maar dan weet ik nu al dat je niet van 
wielrennen houdt.’ 
‘Wat is dat nu weer voor een onzin.’ 
‘Nou, in iedere wielerwedstrijd zie je de Skoda als volg-
wagen en in Spanje rijdt elke taxichauffeur in een Skoda, 
Skoda is “hot”. 
‘Hoe duurzaam ben je?’ 
‘Dat ga ik je vertellen.’
‘Er zijn auto’s die honderden kilo’s aan accu’s met zich 
meeslepen om rem-energie op te slaan in hun accu. Dat 
betekent dat ze enorm zwaar zijn en duur. Het gaat om 
auto’s zonder stekker. Omdat ze al remmend energie 
opslaan zijn ze zuinig, dus duurzaam en milieuvriendelijk. 
Als voorbeeld neem ik de Kia Niro. Zo trots als een aap 
vertelde een Kia Niro me dat zij zeer zuinig reed. “Hoe 
zuinig”, vroeg ik haar.’ “Een op achttien”, vertelde zij mij 
trots. ‘Ik wilde niet in de lach schieten, uit angst voor een 
opsnijder uitgemaakt te worden.’ 
‘En wat was jouw antwoord?’ 
‘Ik, Octavia, haal met gemak vijf liter op honderd kilome-
ter, één op twintig dus. Maar op langzame ritten is één op 
tweeëntwintig ook haalbaar.’ 

‘Hoe reageerde de trotse Kia?’ 
‘Zij keek enorm sip, teleurgesteld en jaloers.’ ‘Tja, was 
mijn antwoord, al die kilo’s die jij moet mee torsen doen 
jouw benzineverbruik enorm toenemen, wat betekent dat 
jij meer CO2 uitstoot.’ 
‘ Lang leve de duurzaamheid niet waar?’ 
‘Dus het betekent dat je “in je eigen voet schiet” Kia, als 
ik het goed heb?’ 
‘Eigenlijk wel.’ 
‘En wat belasting betreft?’ 
‘Zal ik je vertellen, maar ik wil het niet te bont maken, 
want ik wil de vriendschap niet kapot maken.’ 
Kia: “Ik betaal meer dan 60 euro per maand!” Ik dacht, 
nou moet ik oppassen en diplomatiek te werk gaan, om 
duurzaam niet te laten verworden tot zuurzaam. De sip-
heid droop van haar kop. De ene teleurstelling na de 
andere moest zij verwerken. ‘Ik betaal 128 euro per drie 
maanden.” Haar gezicht kwam op oorlogsniveau te staan.
“Ik vervoer mensen die houden van hoog zitten, aldus 
Kia.’ Tja, daar had zij een punt, maar het deerde mij niet, 
want ik, Octavia, vervoer vooral mensen die houden van 
schoonheid en snelheid, ze noemen me weleens een “kak-
kerswagen”, ook wel “yuppencar.”’ 
‘Laatst was er een oudere heer, die niets van de moderne 
tijd had meegekregen, die me vroeg hoe ik heette.’ ‘Skoda 
Octavia”, was mijn antwoord. ‘Oh je bent zo’n communis-
tische bak van achter het IJzeren Gordijn?’ ‘Zoiets ja.’ ‘Ik 
wilde hem in zijn waarde laten.’
Kia: “Ik ben een soort MPV, multi purpose vehicle.” Zij 
toonde me haar bagageruimte. Weer moest ik mijn meest 
diplomatieke gezicht trekken bij het aanschouwen van de 
geringe ruimte van 350 liter. “Zou ietsje meer kunnen”, 
zei ik met een glimlach. “En jij?” ‘Ik durfde het bijna niet 
te zeggen, maar kraamde er voorzichtig uit: “590 liter”.
Toch keek ik bedroefd, waarop Kia me vroeg: “Waarom 
kijk je zo bedroefd Octavia?” Luister: “Ondanks mijn duur-
zame kwaliteiten word ik straks geweerd in Amsterdam, 
waarna de rest van Nederland zal volgen. Ik kan wel hui-
len om het gemis aan toekomstperspectief. Maar gelukkig 
heb ik een baas die van me houdt.”

Jaap van den Berg 
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De vele voordelen 
van een groen dak
voor u en voor uw wijk!
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Onze wijk heeft ongeveer 25.000 m2 aan platte 
daken. Daar zouden in principe vegetatiedaken van 
gemaakt kunnen worden. Die vergroten het water-
bergend vermogen en de biodiversiteit, verlengen 
de levensduur van uw dak, werken verkoelend en 
verhogen het rendement van uw zonnepanelen. 
Daarom zijn ze een speerpunt van de Commissie 
Duurzaamheid.

Met ons huis aan de Burgemeester Weertsstraat hebben 
we al flink wat stappen gezet op het pad der verduurza-
ming. Voor zover dat althans mogelijk is bij een huis uit 
1910. We hebben veel muren, vloeren, ramen en het dak 
geïsoleerd. Daarnaast hebben we zonnepanelen en een 
zonneboiler op het dak staan. Een volgende stap zou een 
groen dak kunnen zijn want onze schuur en ons huis heb-
ben platte daken.
Voor dit artikel over groene daken heb ik Willem Weeda 
bij mij thuis uitgenodigd. Hij is lid van de Commissie 
Duurzaamheid en een expert op het gebied van groene 
daken. Hij verdient er zijn brood mee en hield er een pre-
sentatie over op de Algemene Ledenvergadering. Van hem 
wil ik weten wat er bij ons handig en mogelijk is.

Dakinspectie
Willem komt langs op een zonnige morgen. Eerst bekijken 
we het platte dak van onze schuur. De dakconstructie is 
oud en ietwat doorgebogen. De bekleding van bitumen is 
er 25 jaar geleden op gelegd. Daarvoor lag er grind op. 
“Bitumen is wortelwerend en ligt vast”, zegt Willem. “Er 
groeit dan geen vegetatie in het dak en de wind kan er 
niet onder. De dakbekleding is dus geschikt. Van een oud 
doorgebogen dak zou ik geen groen dak maken als het op 
mijn huis lag. Te groot risico als het mis gaat, maar bij 

een schuurtje zou ik dat risico wel durven lopen. Als er 
eerst grind op lag, moet het gewicht van een sedummat 
geen probleem zijn.”
Daarna gaan we door het huis twee trappen op naar onze 
bovenste verdieping. Via een losse trap en een luik op 
het overdekte balkon klimmen we naar het platte dak van 
ons huis. Daar hebben we tien zonnepanelen liggen en 
een zonneboiler staan voor warm water. Volgens experts 
verhoogt een groen dak het rendement van zonnepane-
len. Hoe zit dat? Willem: “De onderkant van zonnepanelen 
moet eigenlijk niet te warm worden. Een bitumen dak kan 
in de zon gemakkelijk 80 graden heet worden. Een groen 
dak wordt hooguit 40 graden warm. Als daar zonnepa-
nelen op liggen, heeft dat een verkoelend effect op de 
panelen. Het rendement stijgt daardoor met 5 tot 12%.”. 

Willem kijkt goed rond op ons dak. Er kunnen nog heel 
wat vierkante meters met sedum belegd worden, maar 
hij vindt het wel erg versnipperd. “Dat is veel werk om te 
leggen en aaneengesloten oppervlakken werken beter. Bij 
droogte heb je altijd kans op verdroging van de randen. 
En bij veel stroken heb je veel randen.” Ook zijn de dak-
randen te laag. “Dan kan de wind onder de sedummat-
ten slaan. Om dat te voorkomen moet je op de randen 
L-profielen monteren.” Tja, en hoe krijg je die sedummat-
ten boven? “Door het huis sjouwen via twee trappen en 
dan met een ladder door een klein luik het dak op? Da’s 
ondoenlijk. Een hijskraan kost een hoop geld en kan hier 
niet komen vanwege de hoge bomen voor het huis. Een 
lift zoals verhuizers en dakdekkers die gebruiken zou wel 
kunnen, maar wordt rendabeler als je die met een aantal 
mensen huurt.” 
Willem kijkt uit over de huizen in de buurt. “Daar liggen 
daken die geschikter zouden zijn.” Conclusie van Willems 

dakinspectie? “Zeker mogelijkheden, maar wel met wat 
aanpassingen.”
We bespreken verder de in en outs van groene daken.

Wat zijn de voordelen van een groen sedumdak?
“Allereerst houdt een groen sedumdak water vast. Bij 
stortbuien worden dakgoten, regenpijpen en riolering dan 
minder belast. Ze verkleinen de kans op wateroverlast. 
Afhankelijk van de dikte van de substraatlaag kan een 
sedumdak 25 tot 37 liter water per vierkante meter ber-
gen. Daarnaast werkt een groen dak isolerend. Het houdt 
warmte en kou buiten. Dat scheelt in de energiekosten 
voor verwarming en verkoeling (airco’s). Onder een groen 
dak is het ’s zomers al snel 3 tot 5 graden koeler. In de 
omgeving zorgen groene daken voor een aangenamer 
leefklimaat en minder hittestress. Ook is het geluidsisole-
rend. Een ander voordeel is dat een groen dak de levens-
duur van de dakbedekking verlengt van 25 tot wel 40 à 
50 jaar. Het verkleint de schadelijke effecten van direct 
zonlicht (uv-straling), temperatuurschommelingen, regen 
en wind. Er hoeft ook minder dakbedekking geproduceerd 
te worden wat weer CO2 scheelt. Ten slotte is het goed 
voor het milieu. Het vangt fijnstof op, filtert regenwater 
en vergroot de biodiversiteit. Insecten en bijen zijn er blij 
mee. En als je er op uitkijkt, kun je er ook nog eens van 
genieten want het ziet er mooi en kleurrijk uit. 

Wat voor soorten groene daken zijn er?
“In onze branche onderscheiden we intensief en extensief 
groen. Over intensief groen kun je frequent lopen. We 
hebben het dan over daktuinen en grasdaken. Ze zijn 
zwaar en je moet een geschikte dakconstructie hebben. 
De meeste groene daken zijn extensief groen en begroeid 
met sedum. Dat zijn vetplantjes die eigenlijk overal kun-
nen groeien. Ze kunnen veel water opnemen maar ze 
kunnen ook goed tegen droogte. Er zijn wel 250 soorten 
sedum. Sedum kun je kopen in matten die je over een dak 
kunt uitrollen. Zo’n mat bestaat uit drie lagen. Bovenop 
ligt een vegetatielaag met 8 tot 12 soorten sedum. De 
samenstelling kan verschillen; een standaardmat heeft 
vier kleuren. Onder de sedum ligt een substraatlaag van 
minerale wol van 2 of 4 centimeter dik. Daarin wortelt de 
sedum en wordt regenwater vastgehouden. Daaronder 
ligt nog een luchtige drainagelaag, die water afvoert maar 

Willem Weeda: “De dakranden zijn te laag. Daar moeten 
L-profielen op gemonteerd worden.”

Interactieve kaart adoptie boomspiegels

Wilt u nog een boomspiegel 
adopteren? Meldt u aan!

In Wijkcontact 2019-2 (april) stond een artikel over 
het adopteren van boomspiegels in onze wijk. De 
Commissie Duurzaamheid wil de adoptie stimuleren. 
Inmiddels zijn er 23 boomspiegels geadopteerd. Dat 
betekent dat wijkbewoners er planten in zetten en 
de perken rondom een boom onderhouden. Op duur-
zaamheid@rnhm.nl staat een interactieve kaart van 
de boomspiegels die reeds geadopteerd zijn. Als u 
op het icoontje drukt, krijgt u een foto te zien van de 
betreffende boomspiegels. U kunt op de kaart zien 
welke boomspiegels reeds geadopteerd zijn en welke 
nog ‘vrij’ zijn. Dat zijn er nog vele tientallen. Ze kun-
nen nog opgefleurd worden en liefdevolle aandacht 
gebruiken. Is er een boomspiegel in de nabijheid van 
uw woning die u zou willen adopteren, meldt u dan 
aan bij duurzaamheid@bwarnhem.nl Wij nemen dan 
contact met u op. 

Commissie Duurzaamheid

Ter inspiratie: Willem Weeda kwam op vakantie in Parijs 
deze boomspiegels tegen, met insectenhotel.
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Plantjes mogen niet in het dak groeien en de wind mag 
er geen vat op krijgen. Zeer geschikt zijn daken van 
EPDM en bitumen. Daken met golfplaten, kunststof, 
dakpannen of zink zijn ongeschikt. Soms zijn ze echter 
wel geschikt te maken met wortelwerende bekleding of 
cassettes die de sedum vasthouden. Daken waar grind 
op ligt zijn wel geschikt te maken. Het grond wordt 
eraf gehaald en vervangen door sedum, eventueel 
met een wortelwerende laag eronder. Tot slot moet het 
dak stevig genoeg zijn; het moet 45 kilo per vierkante 
meter kunnen dragen. Als er eerder grind op lag is de 
constructie zeker stevig genoeg want grind is zwaarder 
dan sedum. Als er twijfels zijn over de dakconstructie: 
laat deze dan even keuren.”

Wat kost een sedumdak?
“De kosten van de sedummatten inclusief BTW en 
afleverkosten zijn gemiddeld 47,50 euro per vierkante 
meter. De kosten zijn natuurlijk wel afhankelijk van de 
hoeveelheden. Als een leverancier 10 vierkante meter 
moet brengen ben je per vierkante meter meer kwijt 
dan wanneer hij 100 vierkante meter kan leveren. 
Bovenop de kosten van de matten kunnen nog andere 
kosten komen. Moet er een wortelwerende laag wor-
den aangebracht? Leg je de matten zelf of laat je dat 
door een hoveniersbedrijf doen? Draag je de matten 
zelf naar boven of moet je er een lift of kraan huren? 
Huur je die zelf of doe je dat samen met anderen?”

Wat kan de Commissie Duurzaamheid beteke-
nen voor wijkgenoten die een groen dak willen?
“De Commissie Duurzaamheid wil wijkbewoners infor-
meren, ontzorgen, betrekken en resultaten boeken. Zo 
ook bij groene daken. Allereerst willen we inventarise-
ren wie er serieuze belangstelling heeft voor een groen 
dak. Bij die mensen willen we langs gaan voor een 
eerste advies. Kan het? Is de dakbedekking geschikt? 
Moet er een expert aan te pas komen om de dakcon-
structie te beoordelen? Wat wil of kan iemand zelf 
doen en wat moet door anderen gebeuren? Is er een 
lift of kraan nodig? Om hoeveel vierkante meters gaat 
het? Dat soort zaken. Zo krijgen we een totaalbeeld. 
Daarna kunnen we zaken collectief gaan regelen zoals 
de inkoop van sedummatten, het huren van een kraan 
of lift en het leggen van de matten. Het zou mooi zijn 
als we bijvoorbeeld rond de Dag van de Duurzaamheid 
(10 oktober) een vrachtwagen met sedummatten zou-
den kunnen laten komen die de matten bij de deel-
nemers op de stoep zet, we een kraan of lift kunnen 
huren die langs de deelnemende huizen gaat en wijk-
bewoners elkaar helpen bij het leggen van de matten.”
Waar kunnen belangstellenden zich melden?
“Mensen met serieuze belangstelling kunnen een 
mail sturen naar duurzaamheid@bwarnhem.nl 
onder vermelding van naam, adres, telefoonnum-
mer en ‘groen dak’. Liefst zo snel mogelijk, maar 
uiterlijk voor 15 augustus. Dan hebben we genoeg 
tijd om een actiedag voor te bereiden in oktober.”

Henk Donkers

Meer informatie: 
www.sempergreen.nl en www.groenedaken.nl

Een sedummat bestaat uit drie lagen: een sedumlaag van plantjes, 
een substraatlaag van minerale wol en een luchtige drainagelaag.

In mei 2019 gelegde sedummatten op 
schuurtje (links. Hetzelfde dak staat in 
juni 2019 al in volle bloei (rechts. Er 
komen veel bijen, hommels en andere 
insecten op af. Foto’s: Daan Boezeman.

Een mat bevat veel soorten sedum. 
Foto: Daan Boezeman

waar de sedum niet in kan wortelen. Doordat 
een sedummat zo dun is, groeien er geen 
andere planten in. Er waaien wel zaadjes in, 
bijvoorbeeld van bomen. Die ontkiemen wel 
maar leggen daarna al snel het loodje omdat ze 
te weinig voedsel krijgen.”

Aan wat voor eisen moet je dak voldoen? 
Zijn alleen platte daken geschikt?
“Platte daken bestaan niet, want volgens het 
Bouwbesluit moet een dak minimaal 1,6 cen-
timeter per meter aflopen om het regenwater 
af te voeren. Voor daken met een hellingshoek 
tot 22 graden heb je geen aparte constructie 
nodig om de sedummatten vast te houden. 
Daarboven wel. Ook van schuine daken met 
hellingshoeken tot 45 graden kun je prima 
een groen dak maken. Behalve de hellings-
hoek is ook de dakbedekking van belang. 
Die moet wortelwerend en vastliggend zijn. 

Een feestjaar voor 
Klaas Gubbels (85)

Ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag 
wordt wijkgenoot Klaas Gubbels dit jaar 
geëerd met meerdere exposities. In Museum 
Jan van der Togt in Amstelveen is tot 25 
augustus een door Gubbels zelf gemaakte 
selectie uit zijn oeuvre te zien. Bijzonder is 
dat de meeste van de daar tentoongestelde 
werken nog nooit in het openbaar te zien 
geweest. 
In Rotterdam is een duotentoonstelling van Gubbels 
en Wally Elenbaas (1912-2008), die jaren-lang 
samenwerkten. Deze expositie is tot 21 augustus te 
zien in het Wally Elenbaas Muse-um/Verhalenhuis 
Belvédère. In galerie InDruk in Den Bosch is ook 
een dubbeltentoonstelling, met Mark Brusse, met 
wie Gubbels sinds de kunstacademie bevriend is. 
Museum Beelden aan Zee in Scheveningen laat 
vanaf 5 september een overzicht zien van sculptu-
ren van Gubbels. Later dit jaar volgt ook nog een 
expositie in een galerie in Sjanghai in China. 
Op de kunstwerken van Gubbels staan vrijwel altijd 
koffiekannen, tafels en stoelen. Geen kunst-werk 
is echter hetzelfde. Ook al lijken zijn koffiekannen 
soms bedrieglijk veel op elkaar, ze zijn allemaal 
anders, en niet alleen qua kleur en compositie. 
“Voor mij zijn het gewoon levende wezens, met 
allemaal verschillende karakters. Er zitten agres-
sieve en humeurige types bij, maar ook opgewekte 
en aanstellerige personages”, zegt hij in Trouw van 
5 juni. Verveelt het nooit? “Nee, ik kan er eindeloos 
op blijven variëren. Wat natuurlijk ook scheelt is 
dat ik niet alleen schilder, maar ook beelden maak 
van allerlei materialen.” De kunstenaar maakt 
naast schilderij-en en houtsnedes immers ook 
beelden van brons, glas, staal en keramiek. In onze 
wijk is ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag een 
groot beeld van Gubbels geplaatst in het plantsoen 
aan de Amsterdamseweg tegenover de Praxis. De 
koffiekan-op-een-tafel is gemaakt van cortenstaal. 
De 85-jarige Gubbels werkt nog iedere dag. Van 
maandag tot en met vrijdag is hij vanaf 10 uur aan 
het werk in zijn atelier, in het weekeinde begint hij 
een uurtje later. 

Harriët Verbeek
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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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HETERDAADJE
Elke Nederlandse plaats van enige omvang heeft één 
of meer winkels van Trekpleister, Etos of Kruidvat. 
De vestigingen van deze drogisterijketens voeren 
dikwijls het merkwaardigste assortiment. Voor 
shampoo, deodorant, luiers, verband, billendoekjes, 
paracetamol, neusspray, scheermesjes en nog veel 
meer kun je hier meestal goedkoper terecht dan in 
de supermarkt of ouderwetse drogisterij. Vooral mijn 
vrouw komt er graag. Zij heeft altijd wel een behoefte 
waaraan een Kruidvat tegemoet kan komen. De 
haarbandjes en handzeep zijn op, of een modieuze 
zonnebril of leesbril met sterkte +2 moeten beslist 
worden aangeschaft. De Kruidvat lonkt; nergens is 
iets zo goedkoop en snel gevonden als daar.

Ik mag bij een dergelijk winkeluitstapje regelmatig met 
haar meehobbelen. Bij zo'n rondgang tussen dozen en 
schappen volgepropt met allerhande koopwaar ga 
ik mij dan wel eens te buiten aan een greep in het 
rek met schepsnoep. Ik heb daarbij mijn voorkeur. 
Schuimbanaantjes of aanverwant suikerwerk laat ik 
met rust. Ook Engelse drop lust ik niet, maar een hard 
stukje bruine of zwarte drop is niet te versmaden. Zo 
ook laatst bij ons bezoek aan Kruidvat in Doetinchem. 
Ik pak enkele lekkere dropjes en steek ze in mijn 
mond. Op dat moment zie ik een wat oudere Kruidvat-
medewerker – vast een leidinggevende – mijn kant 
opkomen. Zelfverzekerd denk ik dat het allemaal niet 
zo'n vaart zal lopen, maar niet dus. Haar opgemaakte 
ogen kijken mij vanachter haar brillenglazen fel aan 
en zij vraagt waar ik mee bezig ben. Op heterdaad 
betrapt mompel ik wat van “een dropje gepakt en 
opgegeten want ze zijn zo lekker”. “En nu?” vraagt 
zij aan mij. Zij beantwoordt de vraag zelf en geeft 
de opdracht “uitspugen”. Overrompeld vraag ik waar 
ik dat uitgespuugde dropje dan moet laten. “Daar, 
in de afvalbak”, geeft zij repliek. Bedremmeld doe 
ik wat zij zegt. Als een snotneus voel ik mij op mijn 
nummer gezet. “Het zou een mooie boel worden als 
iedereen zoiets doet”, zegt ze wegbenend naar het 
kassameubel. 

Mijn vrouw die alles zag gebeuren lacht zich een 
kriek. Zij vindt het net goed, dat ik nu eindelijk 
eens op heterdaad ben betrapt. U moet weten dat 
zij mij al eerder berispte over mijn stiekeme gegraai 
in het snoeprek. Moraal: snoep pikken bij Kruidvat 
in Doetinchem valt af te raden. Ook mijde men 
vestigingen van Trekpleister, Etos, of hoe die andere 
ketens ook moge heten. Ik heb mijn lesje geleerd.

Kees Crone

Pollendal 1, 6816 RE Arnhem (06) 42 11 86 32
Info@klusbedrijfvincentmandemaker.nl

Website: klusbedrijfvincentmandemaker.nl

Thema-ochtenden 
in de Bakermat 

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

Dinsdag 10 september
Veilig wonen voor ouderen
Gerrit Jeulink en Arnold Copier, ambassadeurs en 
gecertificeerde woonconsulenten van Algemene 
Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) vertel-
len vanuit hun kennis en ervaringen hoe een huis 
of appartement veilig en levensloopbestendig kan 
worden gemaakt. Ze willen ouderen geen angst 
aanjagen, maar hun alertheid aanscherpen. 

Dinsdag 8 oktober
Albert van der Weide over China en Sonsbeek 
De in onze wijk wonende kunstenaar Albert van 
der Weide maakt tekeningen, installaties, foto’s 
en voert projecten uit. In 
2010 werkte hij als ‘artist 
in residence’ in Xiamen, 
China. Hij maakte foto’s, 
schreef columns en maak-
te 50 grote tekeningen 
van mensen in de wijk 
Shapowei waar hij toen 
woonde. In 2017 voer-
de hij het project Albert 
& Sonsbeek uit. Aan de 
hand van de onderwer-
pen: beheren, beleven 
en bewonderen maakte 
hij tekeningen, foto’s, 
korte TV-documentaires, 
compacte tentoonstellingen in de Molenplaats en 
schreef hij artikelen. Albert vertelt over China en 
Sonsbeek en laat prachtige voorbeelden van zijn 
kunstwerken zien. 

Albert van der Weide
Sonsbeek 2017

Foto: Tjeerd Kootstra

Wijkdiners na de zomervakantie 
Ook na de zomer gaan wij weer door met onze wijk-
diners. Mocht je er nooit bij zijn geweest, kom het 
gewoon een keer proberen. Het is altijd gezellig en je 
ontmoet op een ongedwongen manier nieuwe mensen 
bij jou in de buurt. Het eten is heerlijk, de sfeer geani-
meerd en de gesprekken ontspinnen zich eigenlijk 
vanzelf. Wij kunnen maximaal 32 gasten ontvangen; 
met de vier vrijwilligers erbij betekent dat we zes 
tafels met elk zes personen hebben.
Het wijkdiner vindt altijd plaats op de tweede vrijdag 
van de maand, behalve in november omdat vanwege 
de bazaar De Bakermat dan niet beschikbaar is. De 
zomermaanden slaan we over. De volgende data zijn 
dus: 13 september, 11 oktober, 15 november en 13 
december. We beginnen 17.30 met een aperitief, ein-
digen rond 20.30 uur en de plaats is De Bakermat. 
Kosten: €10 voor een driegangen diner, inclusief wijn 
of sap en koffie na.
Opgave: Lidy Boessenkool, lboessenkool@upcmail.nl 
of 0031 6 46765996

Cathy Baart de la Faille en Lidy Boessenkool

CLAIM UW GRATIS PROEFTRAINING 
(incl. gezondheidsmeting, lichaamsscan 
en een volledige instelling + training)

• Effectiever trainen dan ooit op 
volautomatische Milon toestellen

• Altijd persoonlijke aandacht en begeleiding
• Slechts 35 min. per training
• Op maat gemaakt individueel programma 

(Dus ook voor mensen met lichamelijke klachten)
• In een kleinschalige- en veilige omgeving 

sporten

Burgemeester Weertsstraat 73, 
6814 HN Arnhem - 026 303 3858

www.slimmer-fit.nl
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Gestolde tijd
Frederik van Zeggelen ontzorgt 
mensen die huizen in oude glorie 
willen herstellen

Onze wijk staat vol met mooie huizen uit eind 
negentiende en begin twintigste eeuw. Soms is er 
nogal wat aan vertimmerd om zo’n huis te ‘moder-
niseren’. Voor Frederik van Zeggeren is dat een 
gruwel. Hij woont met zijn vrouw Eefkeen en hun 
drie kinderen sinds 2017 in de Burgermeester 
Weertsstraat. Frederik heeft rechten gestudeerd 
en werkt als zelfstandig headhunter, vooral in de 
omgeving van Amsterdam. Hij vertelt hoe hij de 
verbouwing van zijn eigen huis aanpakte met de 
bedoeling de oude sfeer te herstellen. Toen de ver-
bouwing klaar was had hij er nog geen genoeg van. 
Hij startte de onderneming Gestolde tijd om ande-
ren te adviseren. 

Geen purist
“Na de koop bleven we nog een jaar in ons vorige huis 
wonen om de ruimte te hebben ons nieuwe huis drastisch 
op te knappen. Het was ernstig vernield. Zo waren de 
plafonds verlaagd en veel originele details verwijderd. We 
hebben alle leidingen vernieuwd en de oude plafonds vol-
ledig hersteld. De toestand van de constructie viel geluk-
kig mee.
“De mooie en-suite deuren, die nu de woonkamer sieren, 
heb ik uit Amsterdam gehaald. Ze passen perfect bij dit 
huis. De andere deuren in de woonkamer komen van ori-
gine uit een boerderij bij Tiel. In de keuken staat nu een 
oude keukenkast die oorspronkelijk ook uit Amsterdam 
komt. Nadat de timmerman de kast erin gezet had heeft 
hij een kwartier op een stoel zitten kijken: wat mooi is dit! 
Hij had echt liefde voor zijn vak.
“Voor de plafonds vond ik na wat zoeken de juiste vak-
man voor de passende ornamenten. Gelukkig was er op 
de bovenverdieping nog een oud plafond intact. Het mid-
dendeel daarvan zette me op het spoor. Het bleek dat er 
in Nederland rond 1900 maar zeven ornamentenmakers 
waren. Toen had ik voldoende informatie om op zoek te 
gaan. Ik ontdekte een mooi, passend ornament in een 
Rotterdams pand. Een juiste keus, want toen de buren 
ook gingen verbouwen kwam onder hun verlaagde pla-
fond hetzelfde ornament tevoorschijn!
“Ik wil het respect voor oude spullen terug brengen. De 
oude deuren en kasten: ze leven! Er mag best een scheur 
in het hout zitten. Ze stralen een authentiek gevoel uit. 
Maar: ik ben geen purist; ik wil ook het comfort van deze 
tijd in mijn huis.

Vaklui 
“We namen een aannemer in de arm die de sfeer van 
de buurt begrijpt. Een vakman, maar toch was ik vast 
niet altijd zijn beste vriend. Ik vroeg hem nogal eens: 
‘Waarom doe je het zo? Waarom niet anders?’ Hij zei: 
‘Omdat ik het altijd zo doe; omdat mensen dat willen.’ 
Voor hem was de meest efficiënte manier de meest logi-
sche manier in plaats van de soms fraaiere manier. Leuk 
dat hij later aangaf het ook te waarderen om zo toe te 
werken naar de originele staat.
“Neem bijvoorbeeld de achterwand van een kast. Voor de 
timmerman sprak het vanzelf om er een plaat in te zetten, 
maar van origine zaten daar kraaldelen (een oud soort 
schroot met sierranden IB). Het werden dus kraaldelen. 
“Ook de tegelzetter moest wennen aan mijn wensen. Hij 
was niet meteen blij met de oude tegeltjes die nogal vari-
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Pasplan reparatie en renovatie

Hét klussenbedrijf  
bij u in de buurt 

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

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

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

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!
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eerden in vorm en dikte. Het zetten duurt dan langer en 
vraagt meer geduld. Het gaat uiteindelijk, denk ik, toch 
om als vakman trots te zijn opdat wat je aflevert.”

Schatzoeken
“Ik vind het erg leuk om naar oude spullen te zoeken. Je 
zoekt bijvoorbeeld 15 dezelfde originele deurklinken; het 
is bijna onmogelijk maar als het toch lukt is dat zó leuk. 
Veel leuker dan op internet 15 replica klinken bestellen: 
klaar. Een oude deurklink is overigens niet per se duurder 
en dan heb je een origineel! Het vraagt natuurlijk wel 
extra tijd en aandacht.
“De meeste materialen, die ik lever, komen uit huizen 
die elders gestript zijn. In Amsterdam-Oost bijvoorbeeld 
werden in een straat alle huizen (uit 1910) gerenoveerd; 
alle zwart marmeren schouwen gingen er uit. Er kwamen 
prefab spullen voor in de plaats. Dan is het de kunst er op 
tijd bij te zijn. In dit geval kocht iemand uit Valkenburg ze 
allemaal op. Via die opkoper ben ik ze op het spoor geko-
men. Zo ontwikkel ik een mooi netwerk van handelaren.”

Historische belangstelling 
“Ik heb veel historische belangstelling. Zo verzamel ik al 
heel lang spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook antiek 
vind ik erg leuk. In mijn vorige woonplaats Baambrugge 
had ik al contact met een historische bouwmaterialen-
handel.
“Mijn moeder heeft mij die voorliefde voor oude spullen 
meegegeven. Een tante met een antiquariaat en veel 
oude spullen in de familie hebben er ook aan bijgedragen. 
“De waarde van de dingen zit in het verstrijken van de 
tijd. Het is eigenlijk zonde dat antiek nu zo goedkoop is. 
Als je naar het veilinghuis gaat is een antieke kast goed-
koper dan een kast van IKEA.”

Advies bij herstel
“Het begon allemaal met de restauratie van mijn huis 
hier. Vrienden vonden onze aanpak fantastisch. Ze waren 
verbaasd dat dit allemaal mogelijk was. Daarna ging ik 
voor vrienden wat uitzoekwerk doen en zo kwam van het 
een het ander.
“De naam van mijn bedrijf - Gestolde tijd - hoorde ik 
toevallig voorbij komen. Ik dacht meteen: dat is het! De 
tijd die je stil zet, de oriëntatie op het verleden, de sfeer 
van vroeger tastbaar maken. Gestolde tijd is uit enthousi-

asme geboren maar ik zie het echt als een nevenactiviteit. 
Gelukkig kan ik als zelfstandige grotendeels mijn eigen 
agenda bepalen; dat geeft ruimte als het nodig is.

“Qua klanten richt ik me vooral op bezitters van oude 
huizen in Arnhem en omgeving. De werving pak ik heel 
praktisch aan: als een huis net verkocht is, doe ik een 
brief in de bus. Ik bied advies aan bij het opknappen van 
die oude panden. Ik wil mensen ervan bewust maken 
dat alles te herstellen is wat in het verleden verloren is 
gegaan. Vaak zonder enorme kosten. Met oude spullen en 
technieken wordt het zo veel mooier. Bovendien verhoog 
je zo de waarde van je huis.
“Ik spreek uitgebreid met de eigenaren. Ik zoek voor een 
klant uit wat bij een huis past. Ik ga op zoek naar mate-
rialen en beschikbare vakmensen. Ik lever spullen en zet 
mijn tijd in. Daar is mijn tarief op gebaseerd.
“Ik heb een kennis geholpen met plafondornamenten. Via 
mijn kinderen ben ik met hem in contact gekomen. Ik 
vroeg: waarom doe je het niet goed? Er is een gilde van 
stukadoors in Nederland die een ornament nog op de ori-
ginele manier plaatsen. Misschien de helft duurder maar 
tien keer fraaier!”

Ontzorgen 
“Op dit moment doe ik een project in een groot vrijstaand 
herenhuis in Oosterbeek. Het is een kantoor geweest. De 
nieuwe eigenaar wil het helemaal opknappen in de origi-
nele staat. Hij zit echter zelf veel in het buitenland en wil 
geheel ontzorgd worden. Hij zocht daarom iemand die als 
een soort projectleider de bouw kon begeleiden.”
“Hoe ik te werk ga? We maken eerst een plan. Ik loop 
met de eigenaar door het huis. We bespreken tot in detail 
wat hij wil. Er komt bijvoorbeeld dubbelglas in maar 
dan wel monumenten-
glas. Het isoleert wel 
iets minder. De ramen 
worden dan wel erg 
zwaar. Handhaven we 
dan de gewichten in het 
mechaniek waarmee de 
ramen open kunnen of 
zetten we de ramen 
vast? We gaan het huis 
eerst helemaal strippen 
om het daarna te reno-
veren. De mooie oude 
elementen halen we 
er onbeschadigd uit en 
plaatsen we later terug. 
Mooi om dan samen 
met de aannemer de 
gemaakte afspraken te 
volgen.”

Alles klopt
“Ons huis hier, deze 
oude wijk, mijn histo-
rische belangstelling, 
Arnhem als locatie en 
dan dit nieuwe bedrijf: 
alles klopt.”

Ida Bontius

“Ik ontdekte een mooi, passend ornament in een Rotterdams 
pand. Een juiste keus, want toen de buren ook gingen ver-
bouwen kwam onder hun verlaagde plafond hetzelfde orna-
ment tevoorschijn!”

Aan de achterkant van een oude 
kast hoort volgens Frederik van 
Zeggelen geen gladde plaat maar 
kraaldelen.



voor nieuwbouw. Dat was nodig omdat het Arnhemse 
gemeentebestuur aan de slag wilde met de uitvoe-
ring van het ambitieuze Masterplan Arnhem Centraal. 
In 1998 was definitief besloten dat het stationsgebied 
een ‘hoogwaardige entree’ van de stad moest wor-
den, een ‘nieuw stedenbouwkundig knooppunt dat de 
grootschalige infrastructurele elementen samenbrengt 
op een locatie met commerciële functies en een woon-
gebied’. Langs de Amsterdamseweg zouden indrukwek-
kende kantoren komen waarvoor veel woningen langs de 
Amsterdamseweg (foto 3) en Sweerts de Landasstraat 
gesloopt moesten worden. 
Gelukkig voor onze wijk ging het in de jaren daarna slecht 
met de kantorenmarkt en had het verzet tegen de sloop-
plannen in de Sweerts de Landasstraat succes: in 2016 
werd een deel van de geplande kantoren en de daarvoor 
noodzakelijke sloop geschrapt en vervangen door woning-
bouw. Die woningbouw – onder de naam Arnhemse 
Heeren – (foto 4) laat overigens nog steeds op zich 
wachten. De bouw van stadvilla’s die projectontwikkelaar 
Kondor Wessels en gebiedsontwikkelaar BPD (het voor-
malige Bouwfonds Nederlandse Gemeenten) in gedachten 
hadden, liep vertraging op door onder meer bezwaren 
uit de buurt. Er bestond grote vrees dat de markante 
kastanjeboom daar zou sneuvelen door de nieuwbouw. 
Na aanpassingen werd het project alsnog goedgekeurd 
en kunnen de bouwplannen verder ontwikkeld worden. 
Kondor Wessels verwacht dat dit jaar met de verkoop te 
kunnen beginnen, begin volgend jaar zou de bouw dan 
beginnen. De Arnhemse Heeren moeten vervolgens in de 
zomer van 2020 klaar zijn.
Wat wel klaar is, is het nieuwe hoofdkantoor van inter-
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Nieuw aangezicht voor 
oude Amsterdamseweg 
krijgt gestalte

Van de Amsterdamseweg zoals die in 1825 als 
Rijksstraatweg werd aangelegd, is behalve een 
paar fraaie villa’s – gebouwd vanaf halverwege 
de negentiende eeuw – niet veel meer over. 
Overal langs de weg werd gesloopt en vervol-
gens opnieuw gebouwd: woningen, appartemen-
ten, maar ook indrukwekkende bouwwerken 
zoals het onderkomen van Cito en een geheel 
nieuw station. En nog steeds verandert het 
aanzicht van de weg bijna dagelijks nu er aan 
de kant van de Burgemeesterswijk kantoren en 
woningen verrijzen.
Aan de hand van oude en nieuwe foto’s en van artistie-
ke impressies is een mooi beeld te schetsen van de ont-
wikkeling van de Amsterdamseweg tussen Zijpsepoort 
en Bouriciusstraat. Vanaf de Zijpendaalseweg bepaal-
de aanvankelijk alleen het nieuwe NS-station dit 
stukje stadspanorama. Eerst een lang stuk kale 
muur, gevolgd door de glazen entree van de moderne 
Sonsbeek-ingang van het station en daarna de bijzon-
dere architectuur van het Cito-gebouw. 

Maar na het voltooien van de nieuwbouw aan de sta-
tionszijde bepalen momenteel bouwkranen, heimachi-
nes, betonnen funderingen, spiksplinternieuwe glazen 
kantoorpuien en een nog leeg bouwterrein het beeld 
aan de andere kant van de straat. 
Waar ooit de Arnhemse poetsdoekenfabriek Neproma 
(foto 2) was gevestigd, lag jarenlang een trooste-
loos stuk kaal terrein: te zwaar verontreinigd om te 
bebouwen. In 2002 startte uiteindelijk een ingrijpende 
bodemsanering om de plek toch geschikt te maken 

net service provider Breedband op de hoek met de 
Brantsenstraat (Foto 5). Voor de bouw van die kantoorvil-
la – zoals architect Ruland het gebouw noemt – is gebruik 
gemaakt van zwart metselwerk, veel glas en aluminium. 
Het kantoor heeft een opvallende, halfronde overkap-
ping waaronder een stukje van het fietspad loopt. Een 
overkapping die volgens Breedband ook goed kan worden 
gebruikt om tegen de regen te schuilen. Overigens is niet 
iedereen even blij met de ‘kantoorvilla’; als de zon laag 
staat zorgt het gebouw voor extra schaduw in de tuinen 
langs de Bouriciusstraat, terwijl diezelfde zon daar voor 
flink wat reflectie kan zorgen.
Pal waar nu Breedband is verrezen, lag ooit het door 
grote bomen omzoomde Tamboersbosje en de daar in 
1917 geopende openbare lagere school 21, de latere Dr. 
Bosschool (Foto 6). Audrey Hepburn ging hier ooit naar 
school. Tien jaar na de opening bleek de school al te klein 
en kreeg de klassenvleugel er twee keer twee leslokalen 
bij. Samen vormden zij de fraaie vleugel van de school, 
die menig wijkbewoner zich nog zal herinneren. In 1985 
wilde de school verbouwen, maar omdat de gemeente 
Arnhem al jaren geen onderhoud meer had gepleegd aan 
de school bleek dat veel te duur. Noodgedwongen koos de 
school voor nieuwbouw aan de Hommelseweg en verhuis-
de daar in 2004 naar toe. Vervolgens waren in het gebouw 
nog een paar jaar atelierruimten voor kunstenaars, maar 
in 1999 werd alles gesloopt in de aanloop naar de nieuw-
bouwplannen, waarna het terrein nog enkele jaren als 
NS-fietsenstalling en wifi-park dienst deed. 
De fietsenstalling verdween in augustus 2018 omdat 
toen de voorbereidingen begonnen voor de bouw van 
het nieuwe hoofdkantoor van Hoogwegt, een internati-
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onaal handelshuis in zuivelproduc-
ten (Foto 7). De parkeerkelder voor 
het gebouw van vier verdiepingen is 
inmiddels gereed, de betonnen vloer 
ligt erin en bouwer Mertens gaat 
inmiddels ‘de hoogte in’. Hoogwegt 
is nu nog gevestigd in kantoorkolos 
Rijnpoort in Kronenburg. Volgend jaar 
moet de nieuwbouw in de driehoek 
Amsterdamseweg-Brantsenstraat-
Bouriciusstraat klaar zijn. Qua archi-
tectuur sluit het gebouw enigszins 
aan bij het Cito gebouw aan de 
overkant.
Aan de kant van Cito veranderde 
al eerder het aangezicht van de 
Amsterdamseweg ingrijpend. De 
karakteristieke (en inmiddels monu-
mentale) ingang van het station (Foto 
8), de oude rijwielstalling, de aan-
grenzende garage van Reymes (Foto 
9) en een aantal woningen verdwe-
nen om plaats te maken voor de 
nieuwbouw van het instituut voor 
toetsontwikkeling. 

Johan Bosveld
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Opera ‘St. Louis Blues’ over 
joodse vluchtelingen op een schip 

is actueler dan ooit
Touchstones, de in onze wijk gevestigde stichting zon-
der winstoogmerk met culturele ANBI status, van 
Gerda Kalsbeek en Géraldine Lodders, presenteert de 
Nederlandstalige opera St. Louis Blues. Deze wordt van 10 
tot 15 september opgevoerd in Musis en sluit aan bij de 
75-jarige herdenking van de Slag om Arnhem, de evacu-
atie van de Arnhemse bevolking, de moord op ruim 1.493 
Arnhemse joden van wie 235 uit onze wijk. 
De opera is gebaseerd op ware gebeurtenissen in het 
jaar 1939 toen het passagiersschip St. Louis met 937 
joodse passagiers van Hamburg naar Havana voer. De 
vluchtelingen hoopten zich in veiligheid te brengen door 
in Cuba een inreisvisum voor de VS te bemachtigen. De 
boottocht begint vol euforie maar eindigt in een deceptie: 
Cuba, de VS, Canada en Zuid-Amerika sluiten hun gren-
zen voor vluchtelingen. Het schip keert met de ruim 900 
joodse mensen noodgedwongen terug naar Europa, waar 
de meesten uiteindelijk vermoord worden in concentratie-
kampen. De opera is actueel omdat we nu, 80 jaar later, 
moeten constateren dat het lot van duizenden (boot)
vluchtelingen ongewis is. 

De regie is in handen van Jeroen Kriek, Goos Meeuwsen 
en Helena Bittencourt. Chiel Meijering heeft de opera 
gecomponeerd en Paul Binnerts heeft het libretto geschre-
ven. Zangers zijn Francisca Branco, Pim van Drunen, 
Luke Mitchell, Ginette Puylaert, Jan Kristof Schliep, Jorien 
Zeevaart en Wiebe Pier Cnossen. De muziek wordt uitge-
voerd door orkest De Ereprijs. Kaartjes zijn voor € 25,50 
verkrijgbaar via de website van Musis.

Heeft u 75 jaar geleden in september 
1944 de Slag om Arnhem en de 
evacuatie meegemaakt of kent u zo 
iemand?

In het bovenste deel van de Burgemeester Weertsstraat 
hadden de Duitsers na de door hen gewonnen Slag om 
Arnhem een barricade opgeworpen van boomstammen en 
puin om een mogelijke aanval van de geallieerden vanuit 
de Betuwe te weerstaan.

75 jaar sept. 
1944 de Slag 
Arnhem en 
evacuatie

In september is het 75 jaar geleden dat Operation 
Market Garden ofwel de Slag om Arnhem plaatsvond. 
Het lukte de Engelsen toen niet om de Rijnbrug te 
veroveren en de geallieerden een vrije doortocht naar 
Duitsland te verschaffen. De bevrijding van Noord-
Nederland liep daardoor ernstige vertraging op met 
de hongerwinter als gevolg. Omdat de Duitsers vanuit 
het zuiden een nieuwe geallieerde aanval op Arnhem 
vreesden en zich o.a. in onze wijk verschansten, 
moesten 90.000 Arnhemmers de stad verlaten.
In Wijkcontact willen we in het septembernummer 
graag aandacht besteden aan deze periode en de her-
denking daarvan. We willen daarvoor graag in contact 
komen met wijkbewoners die de Slag om Arnhem 
en de evacuatie hebben meegemaakt. Heeft u deze 
gebeurtenissen zelf meegemaakt of kent u iemand 
anders die ze heeft meegemaakt (ook al woont die nu 
niet meer in onze wijk), neem dan contact met ons op 
via: redactie@bwarnhem.nl of 06 261 44 322

Redactie Wijkcontact Burgemeesterskwartier



GESLAAGD!!!

Lois Uitterhaegen (17, Van Pallandtstraat) 
volgde op het Stedelijk Gymnasium Arnhem 
het pakket Natuur & Techniek en haalde 
daar haar gymnasiumdiploma. Voor vol-
gend jaar twijfelt ze nog tussen een stu-
die Technische geneeskunde in Twente en 
Psychologie in Rotterdam. Met een lichte 
voorkeur voor de laatste studie.

Roos Claassen (18, Burgemeester 
Weertsstraat) haalde haar gymnasi-
umdiploma met een pakket Natuur 
en Gezondheid aan het Stedelijk 
Gymnasium Arnhem. In een zomer-
cursus wil nog een certificaat natuur-
kunde halen omdat ze graag dier-
geneeskunde wil gaan studeren in 
Utrecht. Voordat ze daar aan begint 
wil ze in een tussenjaar een paar 
maanden naar Zuidelijk Afrika voor 
vakantie en vrijwilligerswerk in het 
wildbeheer.muziek: jazz en pop.

Maryse Weustink (19, Sweerts 
de Landasstraat) haalde na 
haar havo-diploma nu ook een 
vwo-diploma aan het Thomas 
à Kempiscollege. Ze koos voor 
Economie en Maatschappij. 
Eigenlijk wilde ze naar het 
University College van de 
Universiteit van Amsterdam 
maar daar waren 1.100 aanmel-
dingen voor 300 plaatsen. Aan 
dezelfde universiteit gaat ze nu 
Literary and Cultural Analysis 
studeren waarin ze leert om 
allerlei cultuuruitingen – litera-
tuur, films, tv-series, installaties 
– vanuit verschillende perspec-
tieven te analyseren.
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Amber van Regteren (19, 
Van Pallandtstraat) haalde 
na haar mavo-diploma 
nu een havo-diploma in 
Economie & Maatschappij. 
Volgend jaar gaat ze aan de 
Haagse Hogeschool European 
Studies studeren, een brede 
Engelstalige opleiding over 
Europese politiek, bedrijfsle-
ven, culturen en organisaties. 
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Elisa Bertels (18, Sweerts 
de Landasstraat) volgde 
de pakketten Cultuur & 
Maatschappij en Economie & 
Maatschappij op vwo-niveau 
aan het Beekdal Lyceum. 
Omdat ze erg geïnteresseerd 
is in de economische aspec-
ten van klimaatverandering 
en duurzaamheid wil ze aan 
de Wageningen Universiteit 
Economie en beleid gaan stu-
deren. Omdat ze graag vloei-
end Frans en Engels wil kun-
nen spreken gaat ze daarvoor 
drie maanden op talencursus 
in Frankrijk en zes maanden 
als au pair naar Engeland.

Ischa Borger (18, Sweerts de 
Landasstraat) haalde aan de 
Stedelijke Gymnasium Arnhem zijn 
diploma in twee profielen: Economie 
& Maatschappij en Cultuur & 
Maatschappij. Volgend jaar wil hij aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam 
ook twee studies gaan volgen: naast 
Media, Kunst, Design & Architectuur 
ook Bedrijfskunde. Hij wil later graag 
producten ontwikkelen waarvoor 
design belangrijk is, zoals Apple dat 
doet. Dingen moeten niet alleen wer-
ken en functioneel zijn, maar ook 
mooi. Zelf rijdt hij rond op een design 
fiets, een fixie.

Pom van Druenen (17, Van Lawick van 
Pabststraat) haalde haar gymnasium-
diploma aan het Stedelijk Gymnasium 
Arnhem. Ze deed zowel Natuur & 
Techniek als Natuur & Gezondheid. 
Volgend jaar gaat ze geneeskunde 
studeren in Leiden. Later wil ze graag 
specialist worden in de oncologie of 
neurologie.

GESLAAGD!!!
GESLAAGD!!!

GESLAAGD!!!
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Nieuws uit het bestuur
Op de drempel van de vakantiemaanden wil ik graag terugblikken 
op de eerste helft van dit jaar. Daarin zijn we geconfronteerd met 
leuke en minder leuke gebeurtenissen in onze wijk. Tot de laatste 
categorie reken ik de incidenten rond de vestiging van Pactum aan 
de Sweerts de Landasstraat in het voorjaar. We hebben gelukkig 
mogen constateren dat de instelling en de gemeente Arnhem deze 
zaken voortvarend hebben opgepakt en sedertdien lijkt de situatie 
weer beheersbaar. Maar we blijven met elkaar zeker alert op de 
ontwikkelingen in dit deel van onze wijk. 
Een voorbeeld van meer positieve aard vind ik de presentatie 
van onze Commissie Duurzaamheid op de Groenmarkt in Park 
Sonsbeek van 19 mei jl. De commissie vroeg aandacht voor de 
adoptie van boomspiegels in onze wijk voor een betere waterber-
ging, meer biodiversiteit, verkoeling tegen hittestress en opfleu-
ring. Daarnaast zette de commissie het vergroenen van daken 
als bijdrage aan klimaataanpassing helder neer, onder andere 
op Algemene LedenVergadering en in dit nummer. Ik hoop dat 
veel wijkbewoners zich hierdoor geïnspireerd voelen en tot actie 
overgaan. 
De ledenvergadering verliep verder zoals mocht worden verwacht. 
Hoewel de opkomst van leden ook nu niet al te groot was, gaven 
de jaarverslagen van de commissies en het bestuur een goed 
beeld van een vereniging, die op vele fronten actief is. 
De jaarrekening over 2018 geeft een batig saldo van ruim 400 
euro te zien en dat is natuurlijk mooi, maar wel met een stevige 
kanttekening. Er waren nl. aanzienlijk minder contributie-inkom-
sten dan in het jaar ervoor. En dat ligt niet aan een terugloop in 
leden, maar aan een duidelijk zwakkere betalingsmoraal bij die 
leden. En dat vind ik toch een verontrustend gegeven, zeker in 
het licht van de begroting voor 2019, die sluit met een tekort van 
bijna 1500 euro. 
Dit is vooral een punt van zorg omdat we volgend jaar het 40-jarig 
bestaan van onze vereniging willen vieren. Het bestuur heeft, 
met instemming van de ledenvergadering, daarvoor een bedrag 
van 10.000 euro gereserveerd. Daarvan willen we (en dan bedoel 
ik vooral onze commissies) een aantal aansprekende lustrum-
evenementen gaan organiseren, waarmee we ons als vereniging 
een herkenbaar gezicht in de wijk willen geven. Maar dat kan 
natuurlijk alleen als voldoende wijkbewoners bereid zijn om onze 
vereniging met een lidmaatschap of donatie te steunen. Voor niets 
gaat immers alleen de zon op. Een voorbeeld: ons Wijkcontact 
wordt weliswaar gratis in de hele Burgemeesterswijk huis-aan-
huis bezorgd, maar zo´n mooi blad kost natuurlijk wel geld.
Daarom maak ik graag van de gelegenheid gebruik om ieder huis-
houden in onze wijk uit te nodigen om de jaarlijkse contributie (u 
kunt al bijdragen vanaf 10 euro !) aan de penningmeester over 
te maken. Als u onverhoopt nog geen lid of donateur bent kunt u 
zich aanmelden bij de penningmeester: penningmeester@burge-
meesterswijkarnhem.nl 
Samen staan we sterk en houden we onze wijk leefbaar en pret-
tig bewoonbaar voor eenieder. En dat is wat we dit najaar en ook 
volgend jaar willen uitstralen. Bij de lustrumviering in het voorjaar 
van 2020 willen we alle wijkbewoners, jong en oud, met culturele 
of historische belangstelling, groen-geïnspireerd of gewoon in voor 
een leuk feestje, proberen te bedienen. Dat kan alleen 
als u meehelpt daarvoor de basiscondities te bie-
den. Ik reken op u !
Rest mij u allen een prettige, zonnige en ver-
frissende vakantieperiode toe te wensen. Ik 
hoop dat u - als u een tijdje uit onze wijk 
weggaat - daarna weer gezond en goed uit-
gerust terugkeert in het besef dat u in een van 
de mooiste woonwijken van Nederland thuis 
bent. Graag tot ziens in het najaar!  

              Gerard Slag 
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g glaszassu
rantieen
pensioen            
adviseurs

Verzeker U van 
een goede toekomst

Glasz Assurantiën bv
026 442 38 51 

G.A. van Nispenstraat 45 
6814 JA  Arnhem

info@glasz.nl
www.glasz.nl

“Taormina” 
Zijden bloemen en Brocante

Leuke nieuwe en oude spulletjes. Een garage vol!! Een mooi bloem-
stuk of opgemaakte vaas, naar uw eigen wens? Ik maak het voor u! 
Ik versier ook trouwlocaties, kijk op www.zijdenbloemenarnhem.nl

Altijd welkom. Even bellen 026-4453170
Wil Radder, Bakenbergseweg 190, Arnhem 

LETSELSCHADE? Adviesgesprek gratis! 
Korte lijnen en een persoonlijke aanpak! Onze kosten zijn vaak ook volledig 

verhaalbaar en dus voor u gratis! Verkeersongeval, medische fout, arbeids-

ongeval, gebrekkig product, etc. Uw schade is vaak groter dan u denkt! 
ADVOCATENKANTOOR TUBBERGEN BV

Sweerts de Landasstraat 42, 6814 DG Arnhem 
T 026 442 01 92 • www.tubbergenadvocaten.nl • Lid LSA 

T 026-4423364  •  M 06-20508325  •  F 026-4431653

www.krijnentimmerwerken.nl  •  info@ krijnentimmerwerken.nl

• Betimmeringen
• Kozijnen
• (Draaikiep) ramen
• trappen
• Restauratie
• Deuren/schuifpuien
• Balkonhekwerken/
   balustrade

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

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

www.Bergwandelen-Bloemers.nl
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Koninklijke 
onderscheidingen 
voor wijkgenoten

Wijkgenoot Edzard 
Gelderman, woonachtig 
aan de Zijpendaalseweg, 
is op Koningsdag benoemd 
tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. 
Gelderman is in onze 
wijk vooral bekend van-
wege zijn voorzitterschap 
van de Vrienden van 
Sonsbeek, een functie die 
hij vorig jaar overdroeg 
aan Margreet van Gastel. 
Vanwege zijn inzet voor 
het park werd het bankje 
bij de Zwanenbrug naar 
hem en zijn vorige jaar 
overleden partner Dirk 
Gaasbeek vernoemd.

Edzard kreeg de konink-
lijke onderscheiding ook 
voor zijn vrijwilligerswerk 
in Zeeland, waar hij een 
huisje bezit. Zo is hij voorzitter van de 
stichting Kunstschouw Westerschouwen 
en vice-voorzitter van de Heemkundige 
Vereniging Stad en Lande van Schouwen-
Duivenland. Verder is de oud-raadsheer 
van het gerechtshof in Den Bosch voorzit-
ter van de stichting Sophie die zieke men-
sen via een kampeerwagen een kleinscha-
lig verblijf biedt voor herstel en recreatie. 
Tenslotte is hij voorzitter van de Stichting 
Gelderman, die het archief van de Zwolse 
regentenfamilie Gelderman beheert maar 
die ook onderzoek doet naar de geschiede-
nis van Overijssel.

Overigens viel op 27 april ook Robert 
Sauerwein ‘in de prijzen’. Sauerwein, 
die woont aan de Izaäk Evertslaan werd 
benoemd tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. Prof.dr. Sauerwein is 
hoogleraar medische parasitologie aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen, doet 
onderzoek naar malaria en werkt mee aan 
de ontwikkeling van een malariavaccin. 

Johan Bosveld

Robert Sauerwein

Edzard Gelderman
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981 Sweerts de Landasstraat 66 en 68 dateren beide van omstreeks 1910. Het zijn 
gemeentelijke monumenten. Met hun gestapelde erkers, gemetselde dakversiering-
met-torentjes en in het midden een heus trapgeveltje zijn deze twee herenhuizen 
mooie representanten van de traditionalistische bouwstijl die veel voorkomt in onze 
wijk.

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

Verliefde Kijk op de Wijk
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Genieten van een uitgebreid ontbijt met een lek-
ker vers croissantje of chocoladebroodje, voor 
veel mensen het gedroomde begin van de zondag. 
Maar hoe kom je op zondag aan verse croissantjes? 
Bakker Reijnen is op zondag dicht en Albert Heijn 
gaat pas om 10 uur open. Lars van der Graaf (13) en 
Kasper Wiegersma (15), scholieren van het Thomas 
a Kempis, zagen een gat in de markt en begonnen 
vorig jaar september hun ‘Croissantje op Zondag’.
Elke zondag fietsen ze in alle vroegte door de wijk 
om hun bestellingen af te leveren. Op vaderdag fiet-
sen wij met ze mee.
  
Om 8 uur is het verzamelen in het huis van Lars aan de 
Zijpendaalseweg. Bakker Tom van Otterloo heeft net de 
kratten met broodjes afgeleverd. “Hij is de beste bak-
ker van Arnhem en we hebben hem gevraagd of hij voor 
ons wil bakken”, vertelt Kasper. Geroutineerd vullen Lars 
en Kasper de zakken. Omdat het vaderdag is, krijgt 
iedere klant een extra croissantje, met een persoonlijk 
vaderdag-boodschap. “We proberen op bijzondere dagen 
altijd iets speciaals te verzinnen. Met Kerst hadden we 
een kerststol, met oudjaar oliebollen en met Pasen een 
paasbrood.”
    
De zakken zijn gevuld en ingeladen in de fietskratten. 
Vandaag is er één bestelling buiten de wijk, achter zie-
kenhuis Rijnstate. Die neemt Kasper voor zijn rekening. 

Ik fiets mee met Lars. De eerste bestelling is voor de 
moeder van Kasper in de Van Pallandtstraat. Zij kwam 
met het idee voor ‘Croissantje op Zondag’. “Nou ja, het is 
niet mijn eigen idee, ik heb het gewoon gejat”, vertelt ze 
lachend. “Ik had het in Amsterdam gezien en dacht het 
wel iets voor de jongens zou zijn. En nu hebben we elke 
zondag verse croissantjes”. 

Het is stil in de wijk vanochtend. Gordijnen zijn nog dicht. 
Bij sommige huizen hangt een tasje aan de voordeur voor 
de bestelling, maar bij de meeste mensen wordt aange-
beld. Soms duurt het lang voordat de deur open gaat en 
niet iedereen is al aangekleed. Maar ook in pyjama en 
onderbroek zijn de klanten blij met de bestelling. 
 
De laatste bestelling is voor Robert Jan Hassing in de Van 
Pallandstraat. Ook hier een enthousiaste ontvangst. “Wij 
bestellen bijna elke week. Lekker om op zondag met verse 
croissantjes te ontbijten. En leuk dat ik een extra crois-
santje krijg op vaderdag, van de kinderen heb ik ook al 
cadeautjes gehad.”

Voor bestellingen: www.croissantjeopzondag.nl (aan de 
website wordt nog gewerkt, bestellen kan al wel via de 
bestelknop)

Hanneke Nagel

Op pad met 
‘Croissantje op Zondag’

Lars van der GraafKasper Wiegersma
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Een beeldige wijk5
Behalve beelden, monu-
menten en andere kunst-
zinnige objecten heeft de 
Burgemeesterswijk ook veel 
(gecultiveerde) natuurkunst, 
zoals kleurrijke flora in voor-
tuinen. Achtereenvolgens: 
Zijpendaalseweg, 
Bouriciusstraat, Van 
Pallandtstraat, Van Lawick 
van Pabststraat, Burg. 
Weertsstraat, Röellstraat, Van 
Eckstraat, Thomas Ettylaan en 
Izaak Evertslaan. 


