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staan in dit blad lezenswaardige verha-
len. Maar ondertussen gebeurt er van 
alles tussen de regels door.”
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 Ik woon al jaren in hetzelfde 
blok en zag daardoor vele 
bewoners komen en gaan. 

Ik herinner mij een mede-
flatbewoner van circa tachtig 
met wie ik langzaam een bij-
zondere band kreeg. Aanvan-
kelijk hadden wij een aarze-
lend contact, eigenlijk vooral 
een onregelmatige telefoonrelatie. ‘s 
Zomers voerden wij gesprekjes over 
het balkonhek. Soms spraken wij elkaar 
maanden niet, maar meerdere telefoon-
tjes per dag kwam ook voor. Vaak was er 
dan een aanleiding. Mijn buuf maakte 

veel mee; zij had nare herinne-
ringen aan de Tweede Wereld-
oorlog en de bezetting. Zij wist 
mij dikwijls te verrassen. Soms 
overhandigde zij vers gefrituur-
de kroketten met een flesje bier. 
Een andere keer kreeg ik een 
ijsje of een fles droge sherry. 
Die mocht ik niet alleen opdrin-

ken, maar moest ik delen met die feine 
Geliebte. “Geef haar ook een drupje”, zo 
stond te lezen in een begeleidend brief-
je, ondertekend met the old lady next 
door. Buuf is al tien jaar dood.
Kees Crone

kees’ cursiefje

Buuf

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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Lieve kinderen 

Zoals jullie weten gaan veel dingen dit 

jaar anders vanwege corona. We kunnen 

niet met een grote groep mensen bij 

elkaar komen en dat 

geldt helaas ook voor 

Sinterklaas. De tradi-

tionele intocht in de 

Burgemeesterswijk 

en de altijd gezellige 

bijeenkomst met veel 

kinderen, ouders en 

opa’s en oma’s in de Diaconessenkerk 

kan niet doorgaan. Ik vind dat ontzettend 

jammer. Maar wees niet bang, Sint heeft 

iets anders leuks bedacht. Wat dat is, 

verklap ik niet. Hou je brievenbus goed in 

de gaten als ik weer in het land ben. Want 

komen doe ik!

Sint 
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Het nieuwe wijkcentrum komt er defini-
tief. Diaconessenkerk en Bakermat wor-
den na 1 november omgetoverd in een 
wijkcentrum. 

Na de aankoop van Diaconessenkerk en 
Bakermat kan eindelijk begonnen wor-
den met het realiseren van een wijkcen-
trum voor Burgemeesterswijk, Hoogkamp, 
Sterrenberg en Gulden Bodem. De ge-
meente gaat de gebouwen verhuren aan 
Wijkcentrum de Bakermat.

Nu het gebouw is aangekocht wil het be-
stuur vaart maken. Het doet daarvoor een 
dringend beroep op de inwoners van de 
omliggende wijken om de handen uit de 
mouwen te steken en mee te helpen met 
de opbouw van het nieuwe wijkcentrum. 

Voor veel activiteiten zijn nieuwe vrij-
willigers nodig naast de bestaande. Het 
bestuur heeft veel bestaande en nieu-
we activiteiten in gedachten die onder-
dak kunnen vinden in het nieuwe wijk-
centrum. Het denkt daarbij aan lezingen, 

gezamenlijke maaltijden, culturele en 
sportieve activiteiten, repaircafé, advies 
op verschillende gebieden en een klim-
wand in de voormalige kerk. Maar alleen 
een kop koffie of thee drinken wordt ook 
mogelijk.

Het kerkgebouw en de Bakermat zijn 
vanaf 1 november beschikbaar. Vóór die 
tijd wil het bestuur met vertegenwoordi-
gers uit de wijken overleggen omdat coro-
na een bewonersavond onmogelijk maakt. 
Vandaar dat op 13 oktober alleen de be-

Nieuw wijkcentrum kan van start

De start van het project Arnhemse Hee-
ren langs de Amsterdamseweg komt 
eindelijk dichterbij. 

Bouwfonds Property Development (BPD) 
en Kondor Wessels denken dit najaar met 
de verkoop van de negentien luxe stads-
villa’s te kunnen beginnen. Als die ver-
koop voorspoedig verloopt, begint men 
rond de jaarwisseling met de bouw en 
kunnen de eerste woningen eind 2021 
worden opgeleverd. 

Het terrein is lang onbebouwd geble-
ven vanwege de zware bodemverontrei-

 Ook onder de bijzondere omstandigheden waarin we 
momenteel leven, is het ons toch gelukt een fysieke 
ledenvergadering te beleggen. In de Molenplaats wa-

ren op 24 september jl. zo’n 25 wijkbewoners bijeen om 
de uitgestelde Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze 
wijkvereniging mee te maken. Het was goed om elkaar, na-
tuurlijk op anderhalve meter afstand, weer eens te kun-
nen ontmoeten en samen te bespreken wat we wel en wat 
we voorlopig nog niet kunnen doen. Sommige commissies 
hebben noodgedwongen hun activiteiten beperkt, andere 
zoeken creatief naar wegen om toch door te kunnen gaan. 
Spannend is bijvoorbeeld of en hoe Sinterklaas met zijn 
Pieten onze wijk in november kan bezoeken.
Zeker is wel dat we de geplande lustrumactiviteiten rond 

ons 40-jarig bestaan naar volgend jaar 
doorschuiven. Als dat voor de Olym-
pische Spelen kan, moet dat ons zeker 
lukken. Eén evenement kan dit najaar 
wel doorgaan: de aanplant van een lus-
trumboom op 31 oktober, waarvoor we 
alle wijkbewoners graag uitnodigen.
In de ALV ging het verder natuurlijk 
over zaken als het activiteitenverslag 
over 2019, de jaarrekening en de be-
groting voor 2020. Onderwerpen die 
instemmend werden afgehandeld.
En er waren wisselingen in ons be-
stuur: penningmeester Froukje Dijk-
huizen geeft na negen jaar bestuurs-
werk het stokje over aan Kees van 

Luijt, en Frederik van Zeggeren vervult de vacature die 
ontstond na het vertrek van Harriët Verbeek. De plek van 
ons zevende bestuurslid is nu nog vacant. Ik constateer dat 
we nu een bestuur hebben met vijf mannen en slechts één 
vrouw. Dat moet anno 2020 toch beter kunnen!  Een beetje 
meer gendergelijkheid is goed voor de onderlinge verhou-
dingen in het team dat ons bestuur wil zijn, en meer diver-
siteit levert ook vaak betere resultaten op. Daarom mijn op-
roep aan vooral de vrouwen in onze wijk: denk eens na of 
meedoen in ons wijkbestuur iets voor jou is. Het vraagt eni-
ge tijd en inzet, maar levert je ook veel leuke contacten en 
nieuwe ervaringen op. ‘Alleen samen krijgen we corona on-
der controle’, maar ook: alleen samen houden we de wijk-
vereniging in de benen. 
Mijn e-mailadres (gislag55@gmail.com) staat vanaf nu voor 
je open.
Gerard Slag, voorzitter

We willen meer gender-
gelijkheid in ons bestuur

uit het bestuur

Alleen samen 
houden we 
de wijkvereniging 
in de benen.
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De Arnhemse Heeren 
komen er eindelijk

Even was er nog de hoop dat de voor 
mei 2020 geplande lustrumactiviteiten 
in het najaar zouden kunnen plaats-
vinden, maar vanwege de opgelegde 
corona-beperkingen heeft het bestuur 
besloten de lustrumactiviteiten te ver-
plaatsen naar 2021. 

Er is echter één uitzondering: het planten 
van een lustrumboom op zaterdagmiddag 
31 oktober. Bij die activiteit in de bui-
tenlucht kunnen we ons aan de 1,5-me-
terregel houden. Ter ere van het 40-jarig 
bestaan van de wijkvereniging wordt in 
aanwezigheid van wijkwethouder Hans 
de Vroome een hoogstam-appelboom 
geplant in de openbare plukboomgaard 
tussen Watermuseum en Molenplaats. 
Alle wijkbewoners zijn daarbij van harte 
welkom. Er zal dan ook geproost worden 
op de toekomst van de wijkvereniging. 
De boomplant vindt plaats tussen 15.00 

en 15.30 uur. Vanaf 14.45 uur bent u wel-
kom. Er wordt gezorgd voor een hapje 
en drankje.

Het aanplanten van een boom komt 
voort uit een idee van de Commissie 
Duurzaamheid. Die wilde ter gelegen-

Plaats waar op 31 oktober de lustrum-
boom geplant wordt. FOTO HENK DONKERS

Aanplant lustrumboom: wees erbij op 31 oktober!

niging van de industriële wasserij Nepro-
ma en niet van de grond gekomen plan-
nen voor kantorenbouw. De verkoop-
prijzen van de herenhuizen variëren van 

555.00 tot 730.000 euro (vanaf prijzen). 
Meer informatie: www.nieuwbouw-arn-
hemseheeren.nl.
Johan Bosveld

Algemene 
ledenvergadering

FOTO JOS ZWAAN

Op 23 september vond de uitgestelde 
ledenvergadering plaats. Met inachtne-
ming van de 1,5-meter-maatregel woon-
den zo’n 25 leden de vergadering fysiek 
bij. Froukje Dijkhuizen nam afscheid als 
penningmeester, Kees van Tuijl werd be-
noemd als haar opvolger en Frederik van 
Zeggeren als gewoon lid. HD

stuursleden van de wijkverenigingen en 
een beperkt aantal belangstellenden (aan-
melden voor de bijeenkomst kan nog) bij 
elkaar komen om afspraken te maken over 
hoe nu verder.

Wie mee wil helpen en/of wie goede 
ideeën heeft voor activiteiten kan zich 
aanmelden via contact@wijkcentrum-
bakermat.nl. Voor meer informatie is er 
inmiddels ook de website www.wijkcen-
trumbakermat.nl.
Johan Bosveld

heid van het 40-jarig bestaan van de 
wijkvereniging 40 bomen planten om 
de wijk klimaatbestendiger te maken. 
Uit overleg met de gemeente bleek dat 
er in de openbare ruimte geen plek (en 
geld) te vinden was voor zoveel bomen. 
Zelfs het planten van één boom verliep 
niet probleemloos. Deze zou name-
lijk eerst geplant worden in het plant-
soentje bij de Bouriciusstraat waar een 
paardenkastanje het loodje gelegd had. 
Daar bleken echter te veel kabels in de 
grond te zitten. Daarom is er in overleg 
met de wijkvereniging gekozen voor een 
hoogstam-appelboom aan de rand van 
de wijk. Later bleek overigens dat veel 
kabels onder het plantsoentje niet meer 
gebruikt worden. Dat was voor de wijk-
vereniging geen reden de locatie voor de 
nieuwe boom te heroverwegen. U kunt 
er zelf de vruchten van plukken.
Henk Donkers



Tikkertje spelen met 
de zon in Zijpendaal

In het vorige nummer meldden we dat 
onze wijk als filmdecor diende voor het 
nieuwe Sterspotje van Appelsientje. 
Inmiddels is de reclame regelmatig op 
tv te zien. De maker van het spotje, DDB 
Unlimited, noemt het een ‘een magisch 
spelletje tikkertje’. 

We zien de hoofdrolspeelster thuis een 
zonnestraal aanraken alsof ze er tikker-
tje mee speelt. Vervolgens rent ze de wo-
ning uit, de Pels Rijckenstraat in en pikt 
intussen een paraplu waarmee ze zich be-
schermt tegen de zonnestralen. Terwijl ze 
door Sonsbeek en Zijpendaal rent om niet 
afgetikt te worden door een zonnestraal, 
komt ze uiteindelijk tot stilstand voor de 
kleine vijver in Zijpendaal. Onder water 
laat ze zich uiteindelijk aftikken door een 
waaier van zonnestralen. Haar beloning is 
een glas Appelsientje. Daarmee bewijzen 
DDB Unlimited en Appelsientje onomsto-
telijk dat Arnhem de mooiste parken van 
Nederland heeft. Zo mooi dat zelfs de zon 
er graag een spelletje speelt.
Johan Bosveld
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 V
anaf december 1993 tot heden schreef ik in elk num-
mer van Wijkcontact mijn stukje onder de noemer 
Kees’ Column. Al met al zijn dat toch een kleine 150 

bespiegelingen, telde ik. Sommige zijn bij herlezing nog 
steeds aardig, andere zijn oubollig en dikwijls door de tijd in-
gehaald. Ik schreef dit alles gedurende 27 jaar (meestal) met 
veel plezier, hoewel ik een aantal malen de neiging had er 
mee te stoppen. De aan mijzelf gegeven opdracht dat het in 
die columns altijd over de buurt of directe omgeving moest 
gaan, viel nog niet mee. Ik belde indertijd menigmaal met 
mijn in de buurt wonende zus Joanna en vroeg haar of zij 
misschien nog een ideetje had om over te schrijven. Dankzij 
haar grote buurtnetwerk kreeg ik, dikwijls vlak voor de dead-
line, toch nog een idee aangereikt. Nu zij inmiddels al acht 
jaar in Utrecht woont, helpen mijn vrouw Mery of eindre-

dacteur Henk Donkers mij regelmatig 
uit de brand. Zij doen dan die suggestie 
om mijn creativiteit op los te laten. En 
dan nog wat, dat stukje mag niet langer 
zijn dan 400 woorden. Met dat aantal 
mag weliswaar iets worden gesmokkeld 
maar liever niet. Het brengt de eind-
redactie in de problemen, die op haar 
beurt het geschrevene precies in één 
kolom wil plaatsen.
Lang verhaal kort, Kees’ Column houdt 
op te bestaan, maar wordt opgevolgd 
door Kees’ Cursiefje. Ik leg het even 
uit. Ik ben gecharmeerd van de stuk-
jes van Paulien Cornelisse en Sander 
Donkers. Zij worden sedert augustus 

2018 dagelijks - onder de noemer 150 -  op de voorpagina van 
de Volkskrant afgedrukt. Beiden wisselen elkaar daarbij af. 
(Trouwens eerder stonden Jan Mulder, Remco Campert en 
Arnon Grunberg op deze plek). Toenmalig Volkskrant-hoofd-
redacteur Philippe Remarque is enthousiast over Cornelisse 
en Donkers. ‘Hun stijl is verschillend maar beiden zijn mees-
ters in de persoonlijke observaties’, schreef hij.
Afijn, ik neem mij voor om in iedere uitgave van het twee-
maandelijkse Wijkcontact een Cursiefje van 150 woorden te 
schrijven. Ik spiegel mij daarbij dus aan de stukjes van Cor-
nelisse en Donkers. De onderwerpkeuze is heel divers. Het 
kan gaan over een kapotte stofzuigermond, tatoeages of het 
konijntje Snuf van mijn kleindochter. Ik deed al wat ervaring 
op en openbaarde enige kopij van ca. 150 woorden op mijn 
facebook-account. Ik hoop de Wijkcontact-lezer een plezier 
te doen met mijn cursiefjes. Ik heb in ieder geval zin om ze te 
schrijven. Mijn eerste cursiefje vindt u op pagina 3.
Kees Crone

Kees’ Column wordt 
Kees’ Cursiefje

Gecharmeerd van 
de stukjes van 
Paulien Cornelisse 
en Sander Donkers
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kees crone

Het weer verandert …
Begin september konden kinderen in de 
klimaatkeet op een watertafel maatre-
gelen tegen wateroverlast bedenken en 
uitproberen. Het effect ervan zagen ze 
meteen.

FOTO DDB UNLIMITED/APPELSIENTJE/PINK RABBIT

Wijkbewoners die een bezoek brengen 
aan de voormalige Heilig Hartkerk, kun-
nen er ook terecht voor een kop koffie 
en een broodje. Binnen of op het terras. 
Ondernemer Thijs Lucker (25) is sinds 
vorig jaar juli in het pand gevestigd met 
zijn eenmanszaak Bij Thijs.  

Zijn oog is eerder gevallen op dit gebouw. 
Na een jaar gaat de voormalige huurster er 
uit. Thijs Lucker wil iets anders dan kof-
fie maken in een mobiele espressobar en 
is toe aan een volgende stap. Eigen baas 
zijn. Mei vorig jaar belt de eigenaar of hij 
de zaak wil overnemen. Dat wil hij graag 
maar moet zichzelf opnieuw uitvinden. In 
de keuken staan en exclusieve broodjes en 
lunches maken is nieuw voor Thijs. Bo-
vendien wil hij liever de rol van gastheer 
vervullen dan die van kok. 

“Ik moet eerst op mijn bek gaan om er 
van te leren.” Hij noemt een voorbeeld. “Ik 
had een keer een  babyshower. Die verliep 
niet helemaal vlekkeloos. Te weinig voor-
bereiding. Dat overkomt me niet meer.”  

In het begin loopt het goed met de zaak 
en komen er groepen koffie drinken en 
lunchen. Hij heeft een mooie samenwer-
king met een huurder van het gebouw. 
Andere huurders en wijkbewoners weten 
hem ook te vinden voor de betere koffie 
en lunchgerechten. 

Later in het jaar krijgt hij spontaan hulp 
van de Nederlands kampioen en badmin-
tonster Imke van der Aar. Zij is een trouwe 
bezoekster die op dat moment met een 
blessure zit. Als topsporter is zij altijd al 

bezig met gezond eten. Met haar hulp in 
de keuken leert Thijs gezonde gerechten 
maken. Hummus, oesterzwammen en sa-
lades. Gerechten die hij zelf ook nog niet 
eerder heeft gegeten. “Zo was er een keer 
een groep van zestig man. Imke verzorgde 
het eten en ik was de gastheer. Dat liep 
perfect.” Inmiddels is Thijs haar hulp kwijt 
want Imke is weer blessurevrij.

Corona
Als hij alle gebeurtenissen en zijn op-
startperiode nu voor de geest haalt, be-
gint hij te lachen. “Ik heb zo veel meege-
maakt in korte tijd dat het wel lijkt alsof 
ik dit bedrijf al vijf jaar heb. Personeel in 
dienst, met een vriend gewerkt, corona-
tijd. Een gekke tijd.” 

Bij Thijs was wegens corona twee maan-
den dicht en de eigenaar ging tijdelijk bij 
zijn ouders wonen. Dat was even wennen. 
“Maar de dozen heb ik niet uitgepakt want 
als de coronacrisis het toelaat, zoek ik 
weer een nieuwe woonruimte.”

Bang voor de toekomst is de jonge on-
dernemer niet. “Ik overleef het wel. Ik heb 
nieuwe plannen voor koffieworkshops en 
wil beginnen met avondmaaltijden. Ik ben 
trots op hoe het nu is en het is natuurlijk 
een supermooie locatie.” 
Britt van Uem

» Bij Thijs is geopend van dinsdag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Mo-
gelijkheden voor koffie en lunch. Voor de 
avondmaaltijden, buurtborrels en andere 
activiteiten: kijk op www.bij-thijs.nl

Jonge ondernemer Thijs Lucker 
beleeft dynamisch eerste jaar

Thijs Lucker: ‘Voor mijn gevoel heb 
ik dit bedrijf al vijf jaar’ 
FOTO BRITT VAN UEM

Boekenkastje in 
brand gestoken

Boekenliefhebbers in de wijk zijn er vast 
wel eens langsgelopen om er een gratis 
boek uit te halen. De boekenkastjes. 
Het exemplaar bij de Diaconessenkerk 
is afgelopen zomer in de brand gesto-
ken. 

Toos en Jan Hein  wonen al dertig jaar 
in de Izaak Evertslaan. Het stel kent 
de wijk ‘als een veilige buurt waar wei-
nig tot geen vandalisme voorkomt’. 
Toos: “Ik zag op een zaterdag toen ik 
naar de sportschool ging, dat het kastje 
in brand was gestoken. Maar het was snel 
opgeruimd.”

Jammer, want het idee voor een boe-
kenkast vinden ze erg sympathiek, hoe-
wel ze zelf boeken met een e-reader le-
zen. “Ik keek altijd wel even wat er in het 
kastje stond. Vaak goede boeken”, zegt 
Toos.  

Bewoonster Marjan Nahuijsen vulde 
het kastjes regelmatig met uiteenlopende 
boeken. “In de coronatijd ben ik de boe-
kenkastjes in de wijk gaan vullen. Ik was 
aan het ontspullen. Het viel mij op dat 
mijn boeken snel een nieuw leven kre-
gen.”

Of er nieuw kastje aan de Izaak Evert-
slaan komt is onduidelijk. Wie het ge-
plaatst heeft, is ook niet bekend. 
Britt van Uem

Het restant van de boekenkast aan de 
Izaak Evertslaan. FOTO BRITT VAN UEM 

FOTO HENK DONKERS

Bedrijf in de wijk
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praten over uw afscheid of uw leven? 

SONSDAAL uitvaartzorg 

 
 

                                                         Altijd in de buurt 
      
     Van Lawick van Pabststraat 185 
                             06 53 87 1403     

WWW.SONSDAALUITVAARTZORG.NL 
 
 

 
 

ondertussen in …

De ene werd binnen 
een dag leegge-
roofd, de andere in 
de fik gestoken. In 
onze wijk stonden 
twee boekenkast-
jes, waarin wijk-
bewoners boeken 
konden plaatsen of 
uitzoeken. Inmid-
dels is er nog maar 
ééntje over nadat 
het kastje voor de 
Bakermat in vlam-
men opging. Je zou 
kunnen spreken 
over een boekver-
branding, ware het 
niet dat de pyroma-
nen vermoedelijk 
weinig of geen kennis hebben over dat 
beladen begrip. 
Heel raar was vervolgens het lot dat 

het kastje aan de 
Zijpendaalseweg 
trof. ’s Ochtends 
nog lekker vol met 
boeken, was het 
vaak ’s middag 
al weer helemaal 
leeg. En dat niet 
één keer, maar 
telkens opnieuw. 
Totdat de dader 
werd betrapt: 
een meneer met 
een plastic zak 
vol boeken, die 
bekende dat hij 
de boeken uit het 
kastje haalde om 
te verkopen. Na 
een goed gesprek 

beloofde hij dat niet meer te doen. De 
buurt wacht gespannen af en houdt de 
boekenkast nauwgezet in het oog.

Pyromanen en boekendieven

Negenhonderdduizend euro kosten de 
vijf auto’s tezamen, die we op een zomer-
se middag in de Van Lawick van Pabststraat 
zagen. We telden twee geparkeerde Porsches, 
een Jeep, twee Tesla’s, een Range Rover en een 
Maserati. Vijf auto’s met een gezamenlijke waar-
de van bijna een miljoen euro.  Dat is evenveel 
als het bedrag waarvoor een statig herenhuis aan 
de Zijpendaalseweg momenteel te koop staat. Denk 
daar maar eens even over na…

€ 900.000

Zijpendaal helpt 
Kronenburg
Omwonenden van Kronenburg klagen 
over de verstening van hun wijk. Zeker 
nu er plannen zijn om het winkelcen-
trum verder uit te breiden. In tegenstel-
ling tot Kronenburg is de Burgemees-
terswijk hartstikke groen. Dus waarom 
geven we niet een beetje van ons groen 
weg, is de tip die we kregen. Het idee: 
laten we de recent omgevallen boom in 
park Zijpendaal aan Kronenburg schen-
ken. Met de najaarsstormen voor de 
boeg kunnen we vast en zeker nog meer 
helpen om Kronenburg te vergroenen.

Luierklep
Waarom is de klep 
van onze vuilcon-
tainers zo klein en 
moeten we betalen 
voor ons afval? Daar 
zit een ingewikkeld 
verhaal achter dat is 
bedacht vanachter 
het bureau van een 
ambtenaar. Geluk-
kig is er de zwerf-
vuilklep waarmee je 
veel ergernis kunt 
besparen. Als je 
elke dag een klein 
beetje van je afval 
wegbrengt, heb je 
namelijk genoeg 
aan die brievenbus. 
Zo is er inmiddels 
iemand die er dage-
lijks de babyluiers 
doorheen schuift.
Een luierklep dus.

Wildkamperen
Wildkamperen in Nederland mag 
nergens meer. Tot voor kort wa-
ren er in de natuur nog een paar 
plekken waar dat mocht, maar 
ook die zijn inmiddels verleden 
tijd. We moeten dus op zoek naar 
een (illegaal) alternatief. Daarom 
een geheime tip. We verklappen 
niet waar het is, maar de plek is 
niet moeilijk te vinden. En als ex-
traatje: de slaapbank is onlangs 
geheel vernieuwd. 

Zorgplicht
Was er nou echt niemand die wat beter 
voor deze rododendrons had kunnen 
zorgen? Zelfs de schaduw van het ap-
partementencomplex op de hoek van de 
Van Lawick van Pabststraat en de Izaak 
Evertslaan kon niet voorkomen dat de 
struiken ten onder gingen aan de hitte 
en droogte. We moeten ons schamen!

Tekst en foto’s Johan Bosveld
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in de andere richting door de Sweerts de 
Landasstraat en de Bouriciusstraat. De hui-
zen daar zagen zwart van de uitlaatgassen. 
Vooral uit de zware vrachtwagens en bus-
sen walmden vettige roetdeeltjes en die-
seldampen. Zelf bewoonden we eind ja-
ren 70 een etage aan de Zijpendaalseweg. 
Als we op ons balkon één hoog achter za-
ten en je legde wit papier op tafel werd 
dat langzaam zwart van de neerdwarrelde 
roetdeeltjes. 

Om erachter te komen hoeveel verkeer 
er daadwerkelijk door zijn straat reed, 
heeft hij een keer meetapparatuur van de 
Heidemij mee naar huis genomen. “Er re-
den dagelijks meer dan 10.000 auto’s door-
heen, een onvoorstelbaar groot aantal. Al 
dat verkeer zorgde voor veel geluidsover-
last, stank en onveiligheid.”

Verkeerscommissie
Toen in 1980 de wijkvereniging werd op-
gericht, meldde Vermeulen zich als 27-ja-
rige aan voor het bestuur. Vanwege zijn 
achtergrond ging hij zich met de verkeers-
problematiek bezighouden waarvoor een 
verkeerscommissie werd opgericht. 

Elke gemeente moest destijds een ver-
keerscirculatieplan (VCP) opstellen. Daar-
in moest de gemeente aangeven hoe de 
beschikbare verkeersruimte ingericht en 
gebruikt zou moeten worden door ver-
schillende verkeersdeelnemers (voetgan-
gers, fietsers, automobilisten, busgebrui-
kers). Arnhem had in 1978 een totaal-VCP 
opgesteld voor de hoofdwegen (waartoe 
ook de Zijpendaalseweg en Amsterdam-
seweg behoorden), maar voor de wijken 
moesten er aparte wijkverkeerscircula-
tieplannen komen, ook voor de Burge-

meesterswijk. De verkeerscommissie be-
gon daarom met een inventarisatie van de 
verkeersproblemen in de wijk en hield via 
Wijkcontact ook een enquête. Er kwam 
een lange lijst. 

Niet-bestemmingsverkeer
Het probleem van de bovengenoemde 
enorme, overlast veroorzakende verkeers-
troom door de wijk stond er niet eens op. 
Dat probleem was van een hoger schaal-
niveau en kon niet op wijkniveau worden 
aangepakt. Dat er nu veel minder verkeer 

door de wijk gaat en nauwelijks nog (zwa-
re) vrachtwagens komt doordat verkeer dat 
niet in Arnhem of de Burgemeesterswijk 
hoeft te zijn om de stad heen geleid wordt 
via nieuw aangelegde snelwegen als A15 
door de Betuwe en de Pleijroute. Dat de 
Sweerts de Landasstraat en de Bouricius-
straat rustige woonstraten geworden zijn, 
komt door de verbreding van de Amster-
damseweg in het kader van Arnhem Cen-
traal waardoor tweerichtingenverkeer mo-
gelijk werd. De Sweerts de Landasstraat 
kon daardoor bij de Zypsepoort afgesloten 

worden voor autoverkeer en de Bouricius-
straat bij de Amsterdamseweg. 

Welke wijkgebonden verkeersproble-
men stonden er in 1981 wel op de lijst van 
de verkeerscommissie? 
n Te hard rijden op de hoofdverkeersas van 
de wijk tussen Zypsepoort en Heilig Hart 
Kerk (Sweerts de Landasstraat en Van La-
wick van Pabststraat), 
n de onoverzichtelijke kruispunten bij stra-
ten die de hoofdas kruisten, 
n de parkeerproblemen: grote parkeerdruk 
van NS-station, kantoren, winkels en Dia-
conessenziekenhuis waardoor bewoners-
parkeren in de knel komt,
n geluidsoverlast door te hard rijden en 
door klinkerbestrating, 
n gevaarlijke oversteekplaatsen, 
n vervoer van gevaarlijke stoffen over 
Sweerts de Landasstraat, Bouriciusstraat 
en Amsterdamseweg,
n gebrek aan vrij liggende fietspaden (Am-

sterdamseweg en deel Zijpendaalseweg), 
de sluiproutes (vooral Burg. Weertstraat),
n struiken en boomtakken van privé-tuinen 
die over het openbare trottoir hangen en 
voetgangers overlast bezorgen,
n kinderen die niet alleen naar school kun-
nen lopen of fietsen,
n kinderen die niet veilig en vrij buiten op 
straat kunnen spelen. 

Hoe het anders kan
Om deze problemen aan te pakken ont-
wikkelden Vermeulen en zijn verkeers-
commissie concrete plannen. “Om te la-
ten zien dat ook het anders kan, maakten 
we twee schetsen.” (zie kader op pag. 12)

De schetsen waren bedoeld als sugges-
ties voor het nog te ontwikkelen Wijkver-
keerscirculatieplan Burgemeesterskwar-
tier. Dat plan is er nooit gekomen en wie 
de wijk goed kent ziet dat de suggesties 
van de verkeerscommissie nooit zijn uitge-
voerd. Waarom niet? Vermeulen: “Zoals zo 
vaak bij voorstellen voor verkeerskundige 
reconstructies ontstond er ook hier een 
discussie met stedenbouwkundigen die 
vinden dat de stedenbouwkundige struc-
tuur en beleving van de wijk wordt aange-
tast. Stedenbouw en verkeerskunde staan 
vaker op gespannen voet. De een wil een 
mooie stedenbouwkundige opzet, in het 
geval van de Burgemeesterswijk met ruime 
kruisingen en driehoekige plantsoentjes, 
de ander wil een efficiënte en veilige af-
wikkeling van het verkeer. Dat kan botsen. 
Verder speelde mee dat de ingrepen kost-
baar waren en de gemeente slecht bij kas 
zat. Ten slotte werd het ook ervaren als 
‘autootje pesten’. Dat roept weerstand op 
in ‘autostad Arnhem’ want zo staat Arnhem 
bekend onder verkeerskundigen. Ondanks 
prachtige openbaar-vervoervoorzieningen, 
is Arnhem eigenlijk altijd een autostad ge-
bleven. Kijk je naar de samenstelling van 
de gemeenteraden in de afgelopen de-
cennia dan waren partijen met sympathie 
voor de automobilisten altijd goed verte-
genwoordigd.”

 A
ls net afgestudeerde aan de 
Verkeersacademie in Tilburg 
kreeg Jan Vermeulen een baan 
in Arnhem bij de Heidemij, het 
tegenwoordige Arcadis. In 1977 

betrok hij met zijn vrouw een benedenwo-
ning in de Sweerts de Landasstraat, vlakbij 
gay-disco Entre Nous en krakersbolwerk 
Het Katshuis. Vermeulen is er niet lang blij-
ven wonen: “In 1982 kregen we ons eerste 
kind. Omdat we de Sweerts de Landas-
straat toen geen straat voor kinderen von-
den zijn we in 1983 verhuisd naar de Hoog-
kamp. Daar wonen we nog steeds.” Hij is 
inmiddels met pensioen, na een loopbaan 
bij de Heidemij, een adviesbureau in Zut-
phen en de gemeenten Apeldoorn en Arn-
hem.

Enorme stroom auto’s
Veertig jaar later lopen we samen door zijn 
oude straat. Nu is de Sweerts de Landas-
straat een rustige straat met mooi opge-
knapte huizen, maar vier decennia gele-
den ging er enorme stroom auto’s, bus-
sen, vrachtwagens, motoren en fietsers 
doorheen. Al het verkeer dat van Nijme-
gen naar Utrecht en verder wilde, wurm-
de zich via de singels en de Zypsepoort 
(die toen nog niet verbreed was) naar de 
Sweerts de Landasstraat. Daar begon het 
verkeer aan de best wel steile klim via de 
Bouriciusstraat naar de Amsterdamseweg. 
“Mijn auto”, vertelt Vermeulen, “is nog een 
keer total loss geraakt door een vrachtwa-
gen die van de weg schoof. Het was glad en 
hij kon de helling niet halen.” De Amster-
damseweg kende toen vanaf het huidige 
Cito-gebouw tot de Zypsepoort eenrich-
tingverkeer. Daarom moest al het verkeer 

De monsterlijke 
verkeersproblemen
getemd

40 jaar wijkvereniging

40 jaar geleden was de verkeersoverlast en 
-onveiligheid een heet hangijzer in onze wijk. 
Verkeerskundige Jan Vermeulen hield zich daar 
als bestuurslid van het eerste uur mee bezig. 
Hoe werd het monster getemd?

De Bouriciusstraat (voorgrond) en 
de Sweerts de Landasstraat (achter-
grond) waren in de jaren 70 en 80 
een hoofdverkeersader met veel 
vrachtverkeer. FOTO GELDERS ARCHIEF

‘Toen ik hier 
veertig jaar geleden 
woonde, reden er 
per dag meer 
dan 10.000 auto’s 
door de straat’ 

Jan Vermeulen voor het huis waar 
hij vroeger woonde 

FOTO HENK DONKERS
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 E
en beetje sneu was het wel. 
Dan krijg je een fantastisch 
mooi nieuw kantoor, maar mag 
je geen officiële opening orga-
niseren vanwege corona. Het 

gevolg was dat zuivelhandelshuis Hoog-
wegt vorige maand in alle stilte zijn nieu-
we hoofdkantoor aan de Amsterdamse-
weg moest openen. Om de pijn voor de 
werknemers te verzachten, kreeg ieder-
een thuis een stukje lint en een schaar 
voor een privé-‘opening’ en een flesje 
champagne om op de nieuwe werkplek 
te toasten.

Het nieuwe onderkomen van Hoog-
wegt is een ontwerp van DiederenDir-
rix Architecten en gebouwd door bouw-
bedrijf Mertens (ook verantwoordelijk 
voor de bouw van de tuinzaal van Musis 
Sacrum). Het kantoor ligt pal tegenover 
de Sonsbeekingang van het NS-station 
en lijkt wel wat op het Cito-gebouw er 
schuin tegenover. Het is de buurman 
van het vorig jaar geopende kantoor van 
Breedband. Overigens was Hoogwegt al 
veel langer een Arnhemse bedrijf met tot 
vorige maand de hoofdvestiging in kan-
toorcomplex Rijnpoort aan de Gronin-
gensingel in Arnhem-Zuid. De onderne-
ming was echter maar bij weinig mensen 
bekend. 

Die betrekkelijke onbekendheid van 
Hoogwegt komt doordat het handelshuis 
in de eerste plaats zijn geld verdient aan 
de handel in zuivelproducten en plant-
aardige grondstoffen tussen aanbieders 
en afnemers. Zo is in het nieuwe pand 
een soort ‘dealingroom’ waar de traders 
de aanbieders en afnemers van over de 
hele wereld bij elkaar brengen. Het be-
drijf (170 werknemers in Arnhem en 280 

in andere vestigingen in binnen- en bui-
tenland) levert in ruim 130 landen aan 
bekende voedselproducerende bedrij-
ven en daarnaast aan tal van kleinere en 

lokale ondernemers in zuivel en voeding. 
Het letterlijke hoogtepunt van Hoog-

wegt aan de Amsterdamseweg is het 
dakterras. Werknemers krijgen er van-
af comfortabele zithoeken een prachtig 
uitzicht over het stationsgebied en als ze 
zich omdraaien kijken ze uit over onze 
wijk en het Sonsbeekpark. Helaas kun-
nen niet alle medewerkers op dit mo-
ment van het stadspanorama genieten. 
Want vanwege corona werken velen van 
hen nog steeds thuis.
Johan Bosveld
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remd (met dank aan de elektrische (bak)
fiets), maar dat geldt minder voor het 
autobezit, want meer gezinnen hebben 

twee auto’s. Wel neemt het aantal deel-
auto’s iets toe. Er wordt ook meer gepar-
keerd in voortuinen. Vroeger was dat ver-
boden maar door gebrek aan handhaving 
is het weer toegestaan aan wie het lange 
tijd deed (verworven recht). De discus-
sie over fietsstallingen in voortuinen laat 
zien dat verkeerskunde en stedenbouw 
nog steeds kunnen botsen. Ze bevorderen 
het gebruik van de fiets maar als het ont-
werp niet past in het straatbeeld, kunnen 
ze de stedenbouwkundige beeldkwaliteit 
van de wijk aantasten. 
Henk Donkers

De balans opmakend van vier decennia 
verkeersbeleid constateert Vermeulen dat 
er veel verbeterd is, zonder grote ingrepen 
in de stedenbouwkundige structuur van 
de wijk. Er gaat minder autoverkeer door 
de wijk doordat doorgaand verkeer meer 
om Arnhem en om de wijk heen geleid 
wordt (A15, Pleijroute, tweerichtingver-
keer Amsterdamseweg, afsluiting Sweerts 
de Landasstraat en Bouriciusstraat). Zij-
pendaalseweg (vroeger twee gescheiden 
rijstroken) en Amsterdamseweg zijn ver-
smald en hebben gescheiden rijstroken 
voor fietsers. 

De parkeerproblematiek is door een 
nieuw parkeerbeleid met betaald parke-
ren en vergunninghouders redelijk han-
teerbaar geworden, mede door het ver-
trek van het Diaconessenhuis en inpan-
dige parkeervoorzieningen bij de nieuwe 
Albert Heijn en woonpark Sonswijck. De 
overlast (geluid, stank, luchtkwaliteit) is 
verminderd, mede door landelijke wet-
geving en lokale verordeningen (instelling 
milieuzones). De veiligheid voor voetgan-
gers en fietsers is toegenomen (met dank 
aan actiegroepen als de ENWB (later 
ENFB en nu Fietsersbond) en ‘Stop de 
kindermoord’).
 
Maar …
Kinderen kunnen echter niet meer vei-
lig op straat spelen. De kinderen van nu 
verbazen zich erover dat dat ooit wél kon 
en zijn al blij met de armzalige jaarlijk-
se Straatspeeldag. Ondanks de instelling 
van een 30-km-zone wordt er vaak nog 
wel te hard gereden over de Van Lawick 
van Pabststraat. Verkeersdrempels ble-
ken daartegen geen probaat middel en 
zijn inmiddels weer verwijderd. Er zijn 
nog steeds Hoogkampers die via de Van 
Lawick van Pabststraat naar de binnen-
stad rijden terwijl ze dat eigenlijk via de 
Van Heemstralaan en de Zijpendaalseweg 
zouden moeten doen. Er gaat dus nog 
steeds niet-bestemmingsverkeer door in 
plaats van langs de wijk.

Toen de wijk ontworpen en gebouwd 
werd reden er bijna geen auto’s rond. 
Mensen gingen te voet, met de tram of 
met de fiets. Nu domineert de auto het 
straatbeeld. De ongebreidelde groei van 
het autogebruik is misschien wat afge-

“Bij de kruising van de Van 
Lawick van Pabststraat 
en de Burg. Weertsstraat 
zagen we de volgende pro-
blemen: te hard rijden over 
de Van Lawick, de Burg. 
Weertsstraat als sluiproute 
vanwege files op de Am-
sterdamseweg en romme-
lige parkeersituatie bij de 
winkels door gebrek aan 

kort-parkeerplaatsen. De 
Albert Heijn zat toen waar 
nu de verloskundigenprak-
tijk zit. Vrachtwagens voor 
de aanvoer parkeerden op 
straat, net als mensen die 
met de auto boodschap-
pen kwamen doen. Volgens 
ons ontstonden de pro-
blemen doordat er te veel 
ruimte was voor rijdend 

verkeer. De ruime steden-
bouwkundige opzet was 
natuurlijk typerend voor de 
wijk, maar vanwege het ge-
voel van verkeersonveilig-
heid, vooral van fietsers en 
voetgangers, vonden we in-
grepen gerechtvaardigd. In 
onze reconstructieschets 
hebben we de vloeiende, 
rechtdoorgaande bewe-
ging uit de Burg. Weerts-
straat gehaald. Die straat 
wordt daardoor onaantrek-
kelijk als sluiproute voor 
doorgaand verkeer. Om de 
snelheid uit de Van Lawick 
te halen hebben we voor 
de toenmalige AH twee 
keer een verhoogde mid-
denberm geprojecteerd 
waardoor ook voetgangers 
gemakkelijker kunnen 
oversteken. Verder hebben 
we in de lengterichting van 
de Van Lawick een boog 
aangebracht en is de rij-
baan versmald van 8 naar 
5 meter.”

Hoogwegt: handelshuis in zuivel 
met fraai uitzicht op onze wijk

De Amsterdamseweg 
heeft er een nieuw 
kantoorgebouw bij. 
Hoogwegt, handelshuis in 
zuivelproducten, betrok 
vorige maand zijn nieuwe 
onderkomen. Helaas viel 
de officiële opening door 
corona in het water.

De stedenbouwkundige 
wil ruime kruisingen en 
driehoekige plantsoentjes, 
de verkeerskundige wil 
een efficiënte en veilige 
afwikkeling van het verkeer.

Hoe het anders kan

In de dealingroom 
brengen traders aanbieder 
en afnemers van zuivel 
van over de hele wereld 
bij elkaar.

1981: verkeersoverlast bij de (oude) Albert Heijn aan de Van Lawick van Pabststraat

FOTO WILLIAM MOORE

FOTO JOHAN BOSVELD
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een heel leuk restaurant en de 
mensen zijn aardig. Ik leer de 
taal door het contact met de 
mensen en ik word blij als ie-
mand zegt: ‘Lekker Saly!’. Ik wil 
snel Nederlands leren en dan 
door naar een andere baan.”

Safia Alahmad 
en Abood 
Alobeid zijn ge-
trouwd, hebben 
drie kinderen 
en wonen bijna 

twee jaar in Nederland. Safia 
was kapster, Abood had een 
marktkraam. Ook voor hen is 
de taal een probleem. Safia 

maakt mij in het Nederlands 
en met gebaren duidelijk dat 
ze soms dingen niet begrijpt. 
“Gelukkig staat er op de bar 
een vitrine met allemaal ver-
schillende limonadeflesjes 
zodat klanten ook aan kunnen 
wijzen wat ze willen. Ik spreek 
drie talen, Turks, Koerdisch en 
Arabisch. Nu het Nederlands 
nog. Maar ik leer de taal steeds 
beter”. En net als de anderen 
geniet ze ervan als ze het de 
gasten naar de zin kan maken 
met lekker eten en lekkere 
drankjes. 
Hanneke Nagel
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IJstijdenwandeling als boekje
De ijstijdenwandeling die in het 
kader van het onderwerp thuistoe-
risme verscheen in Wijkcontact 
2020-3 is door het Natuurcentrum 
Arnhem als boekje uitgegeven. 
Gratis verkrijgbaar bij de balie van 

het Natuurcentrum in Molenplaats Sons-
beek.

Nieuwe roman Jaap van den Berg
Bij Uitgeverij Aspekt verscheen 
onlangs Verwondering , de nieuwe 
roman van wijkgenoot Jaap van 
den Berg. Zoals zijn eerdere boe-
ken speelt ook dit boek in Italië. 
Hoofdpersoon Maurizio komt 
uit Bergamo, de door corona zo 

zwaar getroffen stad in Noord-Italië.

Twee Joodse wijkgenoten 
niet op namenmonument
Ik heb de lijst in de wijkkrant doorgeno-
men en mis daar twee Joodse mensen die 
op de Bakenbergseweg woonden. Het zijn
Isaac Druijf, geboren in Amsterdam op 
22 juli 1867 en overleden in Auschwitz op 
24 september 1942 en Henriette Druijf-
Cohen, geboren in Arnhem op 5 oktober 
1864 en overleden in Auschwitz op 17 de-
cember 1942.
Zij woonden op de Bakenbergscheweg 70 
en hadden daar een laboratorium. Mis-
schien staan ze niet op de lijst omdat no. 
70 niet meer bestaat en Bakenbergsche-
weg destijds met ch werd geschreven.
Hoewel de namen doen vermoeden dat 
zij een echtpaar waren is Isaac Druijf 
waarschijnlijk een familielid van Juda 
Druijf. Henriette Cohen was met Juda 
Druijf getrouwd, die in 1926 is overleden.  
Isaac was met Betje Trijbetz getrouwd die 
in 1934 is overleden. Henriette en Isaac 
woonden in 1940 samen op de Baken-
bergscheweg 70. Isaac was vanaf zijn ge-
boorte doof en heeft op de dovenschool 
in Rotterdam gezeten. Juda en Isaac wa-
ren beiden diamantbewerkers. Het pand 
Bakenbergscheweg 70 is in gebruik ge-
weest als laboratorium van “ten Bosch 
Octrooien nv”.
Rob Paes

Naschrift: Isaac en Henriëtte waren bij 
mij bekend als Holocaust-slachtoffers, 
maar ik dacht dat Bakenbergseweg 70 
net buiten de Burgemeesterswijk lag, wat 
een vergissing blijkt te zijn. HD

INGEZONDEN REACTIE

BOEKEN

 D
e Molenplaats is welbekend bij 
iedere wijkbewoner, alleen al 
door de witte molenschuur die 
stralend aan de voet van het 
Sonsbeekpark ligt. De buiten-

kant is iconisch, onveranderd door de jaren 
heen, maar de binnenkant heeft onlangs 
een compleet nieuwe uitstraling gekregen. 
Het Bezoekerscentrum dat altijd al was ge-
vestigd in het pand, is vernieuwd en daar-
naast heeft A Beautiful Mess zich gevestigd 
in de Molenschuur. En dit maakt deze plek 
echt meer dan een bezoek waard. 

Bij A Beautiful Mess kun je genieten van 
allerlei heerlijkheden uit het Midden-
Oosten; van zoet tot hartig, tijdens koffie, 
lunch en borrel. De sfeer is een combinatie 
van hoe we de Molenplaats kennen, een 
schuur met houten balken, maar daar zijn 
wat elementen aan toegevoegd. Het pla-
fond hangt bijvoorbeeld vol met lampion-
nen en hangplanten en aan de muren kleu-
rig gestreepte strandstoelen.  En misschien 
wel het meest bijzondere aan deze plek: de 

mensen! A Beautiful Mess is namelijk een 
sociale onderneming, een initiatief van de 
Refugee Company. Deze stichting zet zich 
in om mensen met een vluchtelingenach-
tergrond zich te laten oriënteren op de Ne-
derlandse samenleving en arbeidsmarkt. Zij 
werken samen met lokale mensen. A Beau-
tiful Mess heeft naast een restaurant in de 
Molenplaats ook vestigingen in Amsterdam 
en Utrecht. In de afgelopen vierenhalf jaar 
vonden ruim 170 mensen zo een betaalde 
baan. Een succesvol initiatief dus. 

Het leuke is dat het niet alleen een succes 
is voor de mensen die er werken, maar ook 
voor de bezoekers. Of je nu bekend bent 
met de Midden-Oosterse keuken of mis-
schien nog nooit van kunefe (zoetigheid), 

labneh (hartige uitgehangen yoghurt) of sa-
lade fattoush hebt gehoord, loop er voor-
al eens binnen en je zult sowieso verrast 
worden. Door de sfeer, de aardige mensen 
en al het lekkers. Gewoon een kopje kof-
fie met taart van de lokale bakker kan ook, 
maar probeer vooral ook een van de spe-
cialiteiten. 

Inspiratiebron
De creative chef van dit alles is Merijn Tol. 
Zij liet zich vooral inspireren door de Li-
banese keuken. Ze heeft een aantal jaren 
in Beiroet gewoond en een kookboek ge-
maakt met deze stad als inspiratiebron. 
Voor A Beautiful Mess was haar uitgangs-
punt dat het naast maakbaar en leerzaam 

Vijf jaar is hij in 
Nederland, de 
chef-kok van A 
Beautiful Mess. 
Ayman Mezy-
anmomo komt 

uit Syrië, waar hij 12 jaar chef-
kok was. Na 3 jaar in Jordanië 
gewerkt te hebben, vertrekt 
hij in 2015 naar Nederland. In 
het AZC Nijmegen worden zijn 
kookkunsten al snel ontdekt. 
Hij wordt uitgekozen om mee 
te helpen met de bereiding van 
een diner voor 2000 mensen. 
Daarna gaat hij aan de slag 
in het restaurant van Muse-

umpark Orientalis en volgt hij 
twee dagen in de week een 
Nederlandse koksopleiding 
aan het ROC. De laatste jaren 
werkt hij voor Cultureel Terras 
De Kaaij onder de Waalbrug in 
Nijmegen. “De afspraak was 
dat ik mijn baas leerde koken 
en hij mij de taal zou leren”, 
vertelt Ayman.
De Nederlandse bedrijfsleider 
van A Beautiful Mess was een 
regelmatige gast van De Kaaij. 
“Ik ontmoette hem daar tij-
dens de Vierdaagse Feesten. 
Hij genoot van mijn lekkere 
eten en we werden vrienden 

op Facebook”. Toen A Beautiful 
Mess deze zomer van start 
ging, werd Ayman via Facebook 
benaderd om in de keuken te 
komen werken. Daar zwaait 
hij nu de scepter en begeleidt 
hij de andere werknemers. “Ik 
leer hen koken en help ze bij 
de taal”.

Dat Ayman 
goed Neder-
lands spreekt, 
komt goed 
van pas bij het 
gesprek met 

Saly Obedi, die de taal nog 
niet machtig is. Ayman tolkt bij 

mijn gesprek met Saly. 
Saly is drie jaar in Nederland 
en drie maanden aan het werk 
bij A Beautiful Mess. Zij werkt 
in de bediening en de keuken, 
waar ze de basbousa maakt, 
een van de zoete lekkernijen. 
“Saly maakt de allerbeste 
basbousa!”, vertelt Ayman en-
thousiast.
Saly studeerde in Syrie rech-
ten aan de universiteit. Op mijn 
vraag of ze niet in die richting 
verder wil, vertelt ze dat ze dat 
dat lastig wordt omdat ze het 
Nederlands onvoldoende be-
heerst. “Hier leer ik veel. Dit is 

Basbousa en Kunefe

‘Saly 
maakt de 
allerbeste 
basbousa’ 

A Beautiful Mess, met gerechten uit het Midden-Oosten
Nieuw in De Molenplaats

De Refugee Company 
startte onlangs een sociale 
onderneming in Molenplaats 
Sonsbeek voor mensen 
met een achtergrond als 
vluchteling. Maar ga er 
vooral heen voor het lekkere 
eten en de aardige mensen.

Ayman, Saly, Safia en Abood

ook lekker en toegankelijk moet zijn voor 
veel mensen. Dat dit restaurant zich inzet 
voor een betere wereld blijkt ook uit hun 
actie die ze de hele maand september had-
den voor Beiroet, de stad die eerder dit jaar 
zo hard werd getroffen door een explosie. 
Het typisch Libanese gerecht mujadara kon 
je bestellen voor tien euro en daarvan ging 
€2,50 naar noodhulp in Beiroet. Dat geniet 
extra lekker en lekker is het zeker. Binnen-
kort wordt de kaart weer aangepast en zul-
len er meer winterse gerechten op komen 
te staan. En omdat het binnen zo gezellig 
is, is het ook echt aan te raden hier juist 
in de wintermaanden eens een bezoek te 
brengen. 
Mirjam Lingen

Fattoush 

Manóuch Zaátar 

Tosti met oregano
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 T
erwijl de bouw van zijn wonin-
gen aan het Burgemeesters-
plein vorderde kocht Persijn 
een groot stuk bouwgrond tus-
sen de Burgemeester Weerts-

straat en het pleintje in de Van Pallandt-
straat. Het was een hellend terrein. Op 
het hoogste punt, aan de Van Lawick van 
Pabststraat, bouwde hij zijn eigen huis en 
daaromheen nog veertien andere wonin-
gen. 

Als je er nu voor staat zou je niet zeg-
gen dat de negen woningen op rij aan het 
pleintje door één architect zijn gebouwd, 
want uiterlijk ze zijn allemaal verschil-
lend. De middelste vijf zijn als familie ont-
worpen. Als je het wit in de gevels links 
even grijs denkt, wat het ooit was, wordt 
duidelijk dat het vijftal is opgetrokken in 
dezelfde grijze en rode betonsteen, maar 
steeds in een andere samenstelling. Er is 

zeer veel ontwerparbeid gestoken in de 
individualisering van de vijf huizen. Af-
wisseling in de derde laag geeft elk pand 

een ander silhouet en ook in de deur- en 
raamopeningen is rijkelijk gevarieerd. De 
brede portieken met dubbele boog en 
middenkolom zijn zonder twijfel de ele-
gantste van de wijk, maar elke entrée is 
weer anders. 

Wars van symmetrie
Het was een ontwerpvraag die zich rond 
1900 vooral in de middenstandsbouw op-
drong: hoe kun je de gevels van een veel-
voud van identieke woningen zo differen-
tiëren dat ze er niet uitzien als een serie? 
Leden van de middenklasse, vooral die in 
het hogere segment, wonen niet graag in 
een seriewoning. Zij zien zichzelf niet als 
deel van een klasse, maar als autonome 
individuen met een persoonlijke smaak 
en zij willen dat ook terugzien in uiter-
lijkheden zoals haardracht, kleding en 
woningarchitectuur. In het antwoord op 
die vraag waren verschillende Arnhemse 
architecten Persijn voorgegaan. Archi-
tect Nieraad had in 1901 de toon gezet 
met een veelkleurig rijtje van vier panden 
aan de Apeldoornseweg 1-7. Tegelijkertijd 
bouwden vader en zoon Scheefer een 
symmetrisch opgezette rij van zeven rijk 
gedecoreerde woningen aan het hellende 
Graaf Ottoplein. Deze plek, de rand van 
een hellend plein, vertoonde overeen-
komsten met de Van Pallandtstraat. Een 
later voorbeeld is het Belderboscomplex 

Behalve aan het 
Burgemeestersplein 
bouwde Jan Persijn 
ook elders in de 
Burgemeesterswijk 
bijzondere huizen. 
In één ervan ging 
hij zelf wonen.

Eigenzinnige huizen families 
van architect Jan Persijn

De middenklasse 
woont niet graag in 
seriewoningen

Persijns grondeigendom tussen de Van 
Pallandtstraat en de Burgemeester 
Weertsstraat

De huizenrij van Jan Persijn in de ronding van de Van Lawick van Pabststraat en de Van Pallandtstraat. FOTO GEERT VISSER

Versheid en variatie
dat zijn in ons restaurant de sleutelwoorden. Probeer eens 
de diverse gerechten van onze menukaart en deel met de 

Thai de smaak van hun aromatische keuken.
Vanwege de coronavirus is momenteel helaas 

alleen afhalen mogelijk.
Per 1 juni mag het restaurant weer open 

(volgens de geldende richtlijnen)
Onze menukaart staat op www.restaurantrung.nl

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

Centrum voor Mindfulness, 
Yoga & Bewustwording

Voor volwassenen
•  yoga (o.a. hatha, zwangerschapsyoga,  

60+, herstelyoga)

•  8-weekse mindfulnesstrainingen  

(en diverse mindfulness vervolg trainingen 

waaronder compassietraining)

• hoogsensitiviteit

Voor kinderen & jongeren
• yoga

• mindfulnesstrainingen

Gezondheidscentrum Gulden Hart | Bakenbergseweg 72 | 6814 MK Arnhem | www.mindfulnessinmotion.nl |    

VOOR 
VITALITEIT 

EN EEN 
GEZONDE 

BALANS IN 
JE LEVEN!

WEES 
WELKOM 

VOOR EEN 
PROEFLES.

VERTROUWD GEZICHT IN
DE BURGEMEESTERSWIJK

MAKELAAR
VASTGOEDADVISEUR
TAXATEUR

VAN PALLANDTSTRAAT 24
06 28 43 49 34
WWW.JACOWIEGERSMA.NL

06 29057774 | arnhem
bruno@brunoheemskerk.nl
www.brunoheemskerk.nl

bruno heemskerk
vormgeving + huisstijl

WWW.ALLEDAGENLEKKER.NL

Ben je druk of heb je even geen zin om een maaltijd te cheffen? 
In onze keukens in Amsterdam, Arnhem en Hilversum koken 
wij met liefde voor je. Zonder toevoegingen en altijd met verse 
producten. De hele week zijn er verse soepen en (pasta)sauzen 
in glazen potten. En op dinsdag en donderdag altijd een vers 
bereide maaltijd geserveerd in stenen schalen. Zo kun je iedere 
dag gemakkelijk, vers en lekker eten.
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ning, die van Persijn zelf, is breder dan 
de linker maar ze vormen duidelijk een 
eenheid. Ze zijn gebouwd met dezelfde 

baksteen en rode pannen. De rode pan 
beperkt zich niet tot de hoofdkap maar 
verschijnt ook in lagere delen, zodat het 
hele pand lijkt overgoten met een rood 
glacé. Vooruitspringende delen geven de 
twee woningen een eigen gezicht. Lam-
berkijnen (nabootsing van een draperie) 
boven de ramen waren de enige ornamen-
ten maar die zijn inmiddels verdwenen. 
Het dakhuisje, de hoge erker en de lui-
fels hebben de rol van ornamenten over-
genomen. Het totaalbeeld is dat van een 
grote, sterk gelede villa, met de nadruk op 
de rechterhelft. De grens tussen de twee 
helften is vaag. 

Eigenzinnige huizenfamilie
Aan de Burgemeester Weertsstraat 45-55 
bouwde Persijn drie dubbelpanden met 
zes woningen. Hier werden huurders be-
diend die wat minder te besteden hadden 
dan de pleinbewoners. De huizen vormen 
een eigenzinnige familie. Persijn confor-
meerde zich niet aan de standaard van de 
gemiddelde aannemer. In het straatbeeld 
vallen zijn huizen op tussen de identieke 
tweelingen van de overige bouwers. De 

dubbelpanden van de aannemers bevat-
ten meestal twee beneden- en twee bo-
venwoningen, waarbij de voordeuren van 
de bovenhuizen zorgvuldig aan het zicht 
zijn onttrokken. 

Persijns dubbelhuizen daarentegen zien 
er uit als villa’s. De drie dubbele villa’s be-
vatten oorspronkelijk acht woningen. De 
buitenste halve villa’s hadden aanvankelijk 
een benedenwoning en een bovenwoning, 
maar deze werden later samengevoegd. 
Hier zitten de entrees opzij. De middelste 
vier hebben de entrée aan de voorkant. 
Steenkleur en kaplijn benadrukken de au-
tonomie van de panden. Zij mogen met 
recht twee-onder-een-kapwoningen wor-
den genoemd, want hun hele verschijning 
wordt bepaald door de gecompliceerde 
asymmetrische kappen. De boeiborden 
beschrijven knikkende lijnen. Wat een 
kapsel is voor het menselijk hoofd, dat is 
de kap voor de woning. In alle woningen 
van Persijn is de kap een sprekend onder-
deel en hij is altijd asymmetrisch.

Zeker, deze drie tweekappers lijken 
meer op elkaar dan de woningen in de 
vorige projecten. Persijn vereenvoudigde 
de ramen en verdeelde ze in strakke re-
gelmaat over de gevel. De gevels zijn zo 
vlak, monochroom en ornamentloos dat 
het wel een stellingname lijkt. Alsof hij 
wilde zeggen: als het goedkoper moet, 
laat ik de versiering vallen. En het moest 
goedkoper. Deze woningen deden een 
jaarhuur van 400 gulden, tegenover 550 
in de Van Pallandstraat en 850 voor Bur-

gemeestersplein 1 en 2. De dubbele villa 
is een type, een sjabloon dat gemakkelijk 
kan worden hergebruikt. Door spiegeling 
en variatie wist de architect saaie herha-
ling te voorkomen. 

Hangend haar
Met iets meer sjeu paste Persijn het type 
toe aan de Sweerts de Landasstraat 32-34 
voor de handelsagent, tevens gemeente-
raadslid, Herman Goedhart jr. en zijn va-
der (1906). Beneden aan de Burgemeester 
Weertsstraat 9 staat een kleine enkelvou-
dige variant met luiken. Persijn bouwde 
het huis voor onderwijzer Van Putten in 

zijn typische stijl. De vlakke gevel is op-
getrokken in warmgrijze cementsteen en 
heeft vier verschillende ramen. Het hou-
ten beschot onder de kap doet denken 
aan hangend haar. Hier gaan eenvoud en 
bevalligheid samen en laat Persijn zien dat 
schoonheid mogelijk is zonder ornamen-
ten. Aan de Zijpendaalseweg 61a, bouwde 
Persijn een grote variant voor de verhuur, 
maar dit pand is door verbouwingen da-
nig verminkt.

Het tot nu toe beschreven werk omvat 
23 woningen, gebouwd in een periode 
van vijf jaar: 1903-1908. Daarvan waren 
er negentien Persijns eigendom. In het 
volgende en laatste artikel zullen we zien 
wat Persijn verder in de wijk ondernam 
en waarom hij zo veel in eigendom hield.
Ad Habets

» Deel 1 van de ‘De woonhuizen van Jan 
Persijn in de Burgemeesterswijk’ verscheen 
in mei 2020 in Wijkcontact en ging over zijn 
panden aan het Burgemeestersplein.

van de architecten Diehl en Lankelma uit 
1904 tegenover de Zijpsepoort. Het had 
een opvallend en gevarieerd silhouet met 
verschillende symmetrie-assen. Nieuw 
was ook de lichte verschijning. Ivoorkleu-
rige verblendsteen en een uitbundige or-
namentiek bepaalden het gezicht van dit 
complex. 

Persijn nam met zijn rij aan de Van Pal-
landtstraat een extreem standpunt in: hij 
koos voor nevenschikking van de panden, 
zonder symmetrie. Op een hellend vlak 
is dat sowieso een moeilijk kunstje, maar 
Persijn was ook wars van symmetrie. Hij 
volstond met een minimum aan samen-
hang door een kleurenpalet van grijze en 
rode stenen en door terugkerende boog-
vormen. Hij spande zich vooral in om elk 
pand een eigen gezicht te geven. Je zou 
kunnen zeggen dat hij de reeks geleidelijk 
opbouwde naar de vierkante toren met  
koepeldak van nummer 60.

Eigen huis
Links van het vijftal staat de woning die 
de architect bouwde voor zijn eigen ge-
zin. Direct valt op dat het niet vrij staat 
maar een dubbel vormt. De rechterwo-

Hier gaan eenvoud en 
bevalligheid samen. 
Schoonheid is mogelijk 
zonder ornament.

Portiek met dubbele boog, middenkolom en ronde uitbouw, Van Pallandstraat 52. 
FOTO AD HABETS

Van Lawick van Pabststraat 38, waarin de architect zelf woonde. Het huis heeft hier 
nog schoorstenen en ramen met lamberkijnversiering. Jaartal onbekend. 
FOTOVERZAMELING R. PERSIJN, UITGEEST.

Drie dubbele villa’s, Burgemeester Weertsstraat 45-55, bouwjaar 1906-1907. FOTO AD HABETS

Zijpendaalseweg 61a, 1907. FOTO’S AD HABETSBurgemeester Weertsstraat 9, 1906.Sweerts de Landasstraat 32-34, 1906.
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 Begin september was het weer zo-
ver. Er ontstond weer een flinke 
vuilnisbelt in het plantsoen op de 

hoek van de Burg. Weertsstraat en Am-
sterdamseweg, vlakbij de koffiekan van 
Klaas Gubbels. Een paar dagen eerder 
begon het en als er eenmaal troep ligt 
voelen anderen zich blijkbaar vrij er nog 
wat bij te zetten. Ook op andere plaat-
sen in de wijk poppen er telkens weer 
vuilnisbelten op rond de ondergrondse 
vuilcontainers. Maar er zijn ook onder-
grondse containers waar het zelden of 
nooit gebeurt.

Een paar dagen geleden plakte een ge-
meenteambtenaar voor de eerste keer 
een gele sticker op een paar witte plan-
ken. Vandaag kwam hij terug en plakte 
eenzelfde sticker op een voorwerp dat er 
twee dagen geleden nog niet lag: ‘Voor-
kom een boete van 140 euro. Het is ver-
boden om afval naast de afvalcontainer 
te plaatsen. Dit afval is in onderzoek’, 
staat er op de sticker.

Ik ben benieuwd wat het onderzoek 
gaat opleveren. De meeste rotzooi wordt 
er neergezet als het donker is, vertelt een 
wijkgenoot die er vlakbij woont en tegen 
de troep aan kijkt. Mensen op heterdaad 
betrappen is dus moeilijk.

Je bent geneigd om te denken dat het 
mensen van buiten de wijk zijn die hier 
hun troep achterlaten. Nadere inspectie 
leert echter dat dit niet het geval is. Zo 
staat er een blauwe doos van Cool Blue 
bij met naam en huisnummer van ie-
mand in de Van Lawick van Pabststraat. 
Op een andere doos staat het adres van 
iemand op de Amsterdamseweg. Zou 
de gemeenteambtenaar die onderzoek 

doet naar de herkomst van het illegale 
afval daar aangebeld hebben omdat deze 
mensen een boete van 140 euro verdiend 
hebben? Zijn er wel eens boetes uitge-
schreven? Het schijnt dat milieuambte-
naren illegaal geplaatste afvalzakken wel 
eens open maken op zoek naar sporen 
van herkomst. Vaak hebben de kraaien 
de zakken overigens al open gepikt en 
ligt de inhoud op straat.

Niet alleen burgers treft blaam. Het 
gemeentelijk afvalbeleid verdient geen 
schoonheidsprijs en is volgens velen ook 
een rotzooitje. Maar troep achterlaten 
naast de vuilcontainers hoort niet. Als je 
je zak niet kwijt kunt omdat de container 
vol is, neem hem dan mee naar een an-
dere container of naar huis. 

En als je klein grofvuil hebt dat niet in 
de container past, breng het dan naar de 
milieubak die eens per maand in onze 
wijk staat. 

Toen ik onlangs weer een gele sticker 
op een stuk illegaal afval zag, heb ik hem 
daar af gehaald en op de container ge-
plakt. Dat lijkt me nuttiger dan op het af-
val want de milieu’crimineel’ keert waar-
schijnlijk toch niet terug naar de plaats 
delict. Misschien schrikt het potentiële 
afvaldumpers af als de containers volge-
plakt worden met dergelijke stickers. In 
De Laar-West hebben wijkbewoners zelf 
door een bedrijf borden laten maken met 
de tekst ‘Gooi je vuilnis gewoon in de 
container, niet ernaast! Wat je doet telt’. 
In Rijkerswoerd hebben buurtbewoners 
de tekst ‘Pas op – camerabewaking’ op 
containers geplakt. Alleen samen kunnen 
we deze verloedering stoppen!
Henk Donkers 

Milieubak voor 
klein grofvuil 

Op 28 augustus stond de milieubak voor 
het eerst voor de Albert Heijn in onze wijk 
en een maand later voor de tweede keer. 
Veel wijkbewoners maakten er gebruik van. 

De milieubak is bedoeld voor afval dat 
te groot is voor de vuilcontainer maar te 
klein of te weinig om naar het afvalbreng-
station te rijden. Dat afval wordt nu – tot 
ergernis van veel wijkbewoners - vaak 
naast de ondergrondse containers gezet. 
Dat mag niet en er staat een flinke boete 
op, maar als je niet op heterdaad betrapt 
wordt of het vuil achteraf niet te herleiden 
is tot een persoon of adres, ontloop je de 
boete. Het vuil naast de containers bezorgt 
de vuilophalers veel extra werk.

De milieubak moet deze overlast voor-
komen. Tot het einde van het jaar staat de-
ze één keer per maand in onze wijk. Als de 
proef slaagt wordt het mogelijk een vaste 
service. Het is een dienst van de gemeente 
Arnhem die wordt uitgevoerd door kring-
loopbedrijf Switch.

Hopelijk leidt deze nieuwe milieudienst 
tot minder afval naast de ondergrondse 
containers en kunnen wijkbewoners dat 
afval opsparen tot de milieubak weer in 
onze wijk staat.
Henk Donkers

Wat kun je kwijt in de milieubak?
n Klein grofvuil zoals een wasrekje of 
tuinstoel
n Elektrische apparaten met een stekker
n Batterijen en spaarlampen
n Piepschuim
n Glas dat niet in de glasbak mag of kan 
zoals een bloemvaas of overschaal
n Frituurvet in een afgesloten fles
Wat kun je er niet kwijt? 
n Gewoon huishoudelijk afval zoals plas-
tic, metaal, gft en restafval. Daarvoor zijn 
de ondergrondse containers.
n Grofvuil zoals matrassen en chemisch 
afval zoals verfblikken, auto-accu’s en 
medicijnen. Daarvoor moet je naar het 
afvalbrengstation.

Oppoppende vuilnisbelten

FOTO HENK DONKERS

FOTO HENK DONKERS

Hugo 
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r
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Hugo Koster 
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ling voor (teveel) opgewekte stroom uit 
zonnepanelen en subsidies voor warmte-
pompen, isolatie, zonnepanelen en zon-
neboilers.

Reality check
De uitkomst van de ‘realitycheck’ was dat 
de investeringskosten binnen 30 jaar niet 
terug te verdienen zijn. Het PBL-rapport 
kreeg veel media-aandacht en leidde tot 
gefronste wenkbrauwen. Hoeveel eige-
naren erbij inschieten is afhankelijk van 
hun situatie. Mensen met een laag ener-
gieverbruik hebben een veel kleiner in-
vesteringsbudget voor woonlastenneutra-
le verbouwing dan mensen met een hoog 
energieverbruik. Voor de laatsten valt er 
immers veel meer terug te verdienen. Ver-
taald naar onze wijk: daar wonen relatief 

veel mensen in grote huizen met een hoog 
energieverbruik. Daar valt dus relatief veel 
terug te verdienen. Een reden om door te 
gaan met verduurzaming.

Verder speelt de huidige energiestatus 
van een huis natuurlijk een grote rol. Voor 
een woning met energielabel D t/m G zijn 
veel meer investeringen nodig dan voor 
een woning met energielabel B of C. Ver-
reweg de meeste huizen in onze wijk heb-
ben energielabel D, E, F of G. Voor nogal 
wat huizen in onze wijk is een energielabel 
A of B zelfs praktisch onhaalbaar. Er moet 
dus verhoudingsgewijs veel geïnvesteerd 
worden. 

Volgens het PBL-onderzoek moet een 
eigenaar van een bestaand huis met ener-
gielabel D 30.000 tot 40.000 euro investe-
ren om het energieneutraal te maken. Die 

investering zou in 30 jaar een energiebe-
sparing van 17.500 euro opleveren en dus 
niet terugverdiend worden. In onze wijk 
zijn in veel huizen vanwege de ongunsti-
ge energielabels waarschijnlijk veel hogere 
investeringen nodig dan de bovengenoem-
de bedragen. 

In onze wijk speelt verder nog het pro-
bleem dat eigenaren sommige investerin-
gen eigenlijk wel willen doen, maar dat 
niet mogen omdat ze in een rijks- of ge-
meentelijk monument of in een rijksbe-
schermd stadsgezicht wonen. Voor hen is 
er inmiddels gunstig nieuws. De Rijksdient 
voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft on-
langs een advies uitgebracht om regelin-
gen met betrekking tot zonnepanelen te 
versoepelen (zie artikel op p. 25). 

Tips
Wat kun je nu als goedwillende huiseige-
naar in de Burgemeesterswijk het beste 
doen? Enkele tips:
n Kom je nieuw in een huis wonen en 
moet je – voordat je er gaat wonen - so-
wieso veel verbouwen (keuken, badka-
mer), kies dan voor een alles-in-één-aan-

pak en streef naar maximale verduurza-
ming. In Wijkcontact 2018-4 stond een 
uitvoerig artikel hoe de nieuwe bewoners 
van een huis uit 1905 in de Van Pallandt-
straat dat hebben aangepakt. Een alles-in-
één-aanpak is uiteindelijk goedkoper en 
levert later minder rompslomp op. Som-
mige dingen zijn dan vanzelfsprekend (iso-
latie, zonnepanelen), andere maatregelen 
leveren misschien dilemma’s op. Kies je 
bijvoorbeeld voor een warmtepomp of - 
voor de zekerheid – voor HR-cv-ketel. 
n Moet je verduurzamen terwijl je in het 
huis woont, kies dan voor een stap-voor-

 D
e gedachte in het Klimaatak-
koord was dat het energieneu-
traal maken van woningen de 
eigenaren geen geld zou kos-
ten ofwel ‘woonlastenneutraal’ 

zou kunnen plaatsvinden. Eigenaren zou-
den de kosten van de investeringen in ver-
duurzaming kunnen terugverdienen door 
een lagere energierekening en subsidies. 
Het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) heeft de energierekening van ver-
schillende typen huishoudens (van klein-
verbruikers zoals eenpersoonshuishou-
dens tot grootverbruikers zoals gezinnen 
met oudere kinderen) vóór en na verduur-
zaming vergeleken. Daarbij zijn de effec-
ten van verschillende beleidsinstrumenten 
meegenomen zoals de langzaam oplopen-
de belasting op aardgas, terugleverrege-

Nieuwe regelingen 
bieden mogelijkheden

Verduurzaming woningen

De energietransitie in de gebouwde omgeving zou volgens het kabinet 
‘woonkostenneutraal’ moet plaatsvinden. Dat dit niet kan, was voor het 
kabinet en veel wijkbewoners een tegenvaller. Hoe nu verder met de 
verduurzaming van onze woningen? Nieuwe regelingen bieden soelaas.

Kijk niet alleen naar 
financieel rendement, 
maar ook naar 
wooncomfort en 
de toekomst van 
de planeet en je  
(klein)kinderen.

Huiseigenaren in Arnhem die 
hun woning willen verduurza-
men kunnen daarvoor tegen 
aantrekkelijke voorwaarden 
geld lenen. De gemeente wil 
voor de komende vijf jaar 10 
miljoen euro beschikbaar 
stellen voor een nieuw type 
duurzaamheidslening. 
Nieuw ten opzichte van 
bestaande duurzaamheids-
lening is dat er veel meer 
energiemaatregelen kunnen 
worden gefinancierd. Denk 
daarbij aan de aanschaf 
van een zonnecollector, een 
warmtepomp, een thuisaccu 
of infraroodpanelen. Vrijwel 
alle maatregelen om een 

woning meer energieneutraal 
te maken komen ervoor in 
aanmerking. In de bestaande 
situatie was dit voornamelijk 
beperkt tot de aanschaf van 
zonnepanelen of isoleren van 
woningen. Ook het maximale 
leenbedrag gaat omhoog van 
25.000 euro naar 50.000 
euro. 
Arnhem kent sinds 2013 een 
duurzaamheidslening. Sinds 
de start daarvan is voor 4,7 
miljoen aan leningen ver-
strekt aan ongeveer 750 wo-
ningeigenaren. Daarmee zijn 
voornamelijk zonnepanelen 
geplaatst en woningen geïso-
leerd. Halverwege 2018 werd 

de lening ineens populair en 
werden ruim 550 leningen 
verstrekt. Het budget is nu 
op. Omdat de gemeenteraad 
de ‘duurzaamheidslening 
nieuwe stijl’ nog moet goed-
keuren en het budget van de 
bestaande lening op is heeft 
de gemeente als overbrug-
ging de bestaande regeling 
met 500.000 euro opge-
hoogd. 

» U kunt een duurzaamheidsle-
ning aanvragen via 
www.arnhem.nl/stad_en_wij-
ken/Duurzame_energie/1/
Energiebewust_wonen/Duurza-
me_subsidies_voor_uw_woning

Gemeente Arnhem komt met ‘duurzaamheidslening nieuwe stijl’ 

stap-aanpak. Maak een stappenplan zodat 
je stap voor stap maatregelen kunt nemen 
en in de goede volgorde.
n Neem maatregelen waarvan je later geen 
spijt krijgt en die op korte termijn iets op-
leveren. Het allerbeste voorbeeld daarvan 
is isolatie: 
n  isolerende beglazing (HR+, HR++ of 

HR+++-glas), monumentenglas of voor-
zetramen (bij glas in lood)

n  isolatie van vloer, dak, spouwmuur, ge-
vel (binnen- of buitengevel) en leidingen 
(warm water, verwarming) en 

n het dichten van kieren en naden.
n Vraag deskundig advies bijvoorbeeld 
via het Energie Loket Midden-Gelder-
land (ELMG; www.elmg.nl). Sommige 
adviezen zijn gratis (warmtescan, woon-
wensenscan door wooncoach), voor an-
dere moet je betalen (individuele ther-
moscan). Zie artikelen in Wijkcontact 
2020-1 (‘Laat een warmtescan maken 
en zie waar je huis warmte verliest’) en 
2017-5 (‘Geef je huis een toekomst en 
schakel een wooncoach in’).
n Kijk niet alleen naar financieel rende-
ment, maar ook naar wooncomfort. Veel 
huizen in onze wijk hebben bijvoorbeeld 
dunne houten vloeren. Vloerisolatie ver-
dient zich mogelijk niet terug in lagere 
energielasten maar levert wel minder 
koude voeten en tocht op.
n Kijk niet alleen naar financieel ren-
dement maar ook naar de toekomst van 
onze planeet, en van onze kinderen en 
kleinkinderen.

Overheid aan zet
Voor veel huishoudens geldt volgens 
het PBL dat afwachten de voordeligste 

Foto’s boven: Energieneutrale 
verbouwing (2018) van woon-
huis in Van Pallandtstraat vol-
gens de alles-in-één-aanpak. 
Buitenmuur wordt aan bin-
nenkant geïsoleerd. Daarnaast 
wordt het dak belegd met zon-
nepanelen (foto p.22). Verder 
zijn er een warmtepomp en 
lage-temperatuur-radiatoren 
geïnstalleerd. 

FOTO’S FRANK OORT

Foto onder: Spouwmuuriso-
latie van een huis aan de Van 
Pallandtstraat (april 2020). 
Mondkapje vanwege het stof, 
niet vanwege corona. 
FOTO HENK DONKERS
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In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 
ook monumenten een substantiële bij-
drage gaan leveren aan energiebesparing 
en duurzame energieopwekking. Tot nog 
toe was het wel of niet zichtbaar zijn van 
zonnepanelen het beslissende criterium. 

Om die reden werden in onze wijk ver-
zoeken om zonnepanelen te mogen plaat-
sen afgewezen, ook al waren ze niet van-
af de straat maar wel van veraf zichtbaar, 
bijvoorbeeld vanaf de Stadsvilla in Park 
Sonsbeek. 

Dat gaat veranderen. Beslissend wordt 
nu de mate waarin het beeld van een mo-
nument verstoord wordt. Als panelen de 
waardevolle onderdelen van een monu-
ment niet aantasten en zorgvuldig (als het 
enigszins kan ‘uit het zicht’) worden aan-
gebracht, mogen ze geplaatst worden. Een 
zorgvuldig ontwerp met geen of weinig vi-
suele verstoringen is dus een voorwaarde 
voor een vergunning. 

Belangrijk bij een zorgvuldig ontwerp 
zijn positie, aantal, groepering, grootte 
en kleur van de panelen. Zo vallen doffe 

zwarte of rode zonnepanelen op respec-
tievelijk donkere of rode dakpannen min-
der op dan de blauwachtige, glimmende 
panelen. Ook op platte daken en bijge-
bouwen leiden ze niet tot onevenredige 
visuele verstoringen. 

Er komen ook steeds meer nieuwe dak-
bedekkingen waarin zonnecellen geïnte-
greerd zijn zoals de zonnedakpannen en 
het Tesla solar roof. 

Volgens de Regionale Energiestrategie 
van de regio Arnhem-Nijmegen moet het 
aantal zonnepanelen op woningen en pu-
blieke gebouwen in Arnhem flink worden 
uitgebreid tot 150.000 in 2023 en 250.000 
in 2030. In onze wijk hebben veel daken 
die daar geschikt voor zijn, nog geen pa-
nelen. De potentie voor de opwekking van 
zonnestroom in onze wijk – grotendeels 
beschermd stadsgezicht - is enorm. Het 
aantal elektrische auto’s groeit sterk. Veel 
bewoners zouden graag rijden op zelf op-
gewekte zonnestroom. Het is nu de vraag 
hoe de gemeente Arnhem in de praktijk 
omgaat met de nieuwe richtlijn.
Henk Donkers

Regels voor zonnepanelen op 
monumenten versoepeld

en wellicht ook de verstandigste optie is. 
‘De burger is in zicht, maar de overheid 
is aan zet’, is het motto van de laatste Ba-
lans van de Leefomgeving (2020). Die zal 
de regie stevig in handen moeten nemen 
en moeten komen met een slimme mix 
van subsidies, belastinginstrumenten en 
normeringen, bijvoorbeeld voor de uit-
stoot van nieuwe cv-ketels. De overheid 
zal – net als bij wind op zee - de markt 
op gang moeten brengen zodat verduur-
zaming goedkoper wordt. Wel regie ne-
men, maar geen zaken van bovenaf op-
leggen aan burgers want dat roept weer-
stand en wantrouwen op. 

Gemeenten zullen duidelijk moeten 
maken uit welke duurzame warmteop-
lossingen een wijk kan kiezen. De ge-
meente Arnhem heeft al aangegeven dat 
de Burgemeesterswijk voor 2030 zeker 
niet van het gas af gaat omdat er voor-
lopig geen andere warmtebronnen be-
schikbaar zijn, huizen een laag energie-
label hebben en er geen slimme koppe-
lingen te maken zijn met andere plan-
nen. 

Waterstof
Voordat er aan alternatieven voor aard-
gas gedacht kan worden moeten veel 
huizen in onze wijk sowieso veel beter 
geïsoleerd worden. Misschien dat ooit, in 
de verre toekomst, duurzaam opgewek-
te waterstof een alternatief voor aardgas 
wordt aangezien all-electric (o.a. warm-
tepompen) en warmtenetten voor onze 
wijk geen voor de hand liggende opties 
zijn. De huidige gasinfrastructuur is (met 
aanpassingen) geschikt te maken voor 
waterstofgas als energiebron. In Wijk-
contact 2020-1 (‘Burgemeesterswijk 
van het aardgas af, maar hoe?’) werden 
de drie opties verkend.

Ondertussen zit de lokale overheid niet 
stil. De gemeente Arnhem heeft 10 mil-
joen euro beschikbaar voor een ‘duur-
zaamheidslening nieuwe stijl’ (zie kader 
op pag. 21). Wellicht kunt u daar gebruik 
van maken.
Henk Donkers

Linksboven: Zonnepanelen in een beschermd stadsgezicht. De 10 panelen op het 
dak van het middelste huis in de Sweerts de Landasstraat (geen monument) vormen 
geen ‘onevenredige visuele verstoring’. Vanaf de straat vallen ze niet op. Aan de ach-
terkant liggen nog eens 13 zonnepanelen. Eigenaar Kees van Luijt kreeg zonder pro-
blemen een vergunning. De gemeente kwam wel ter plekke kijken. Van Luijt gebruikt 
de zonnestroom ook voor het opladen van zijn elektrische auto. FOTO HENK DONKERS 
Rechtsboven: Rode zonnepanelen vallen minder op bij rode dakpannen.
Linksonder: Zonnedakpannen, nauwelijks te onderscheiden van gewone pannen. 
Rechtsonder: Tesla solar roof.

Snoeien doet bloeien

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

Website: klusbedrijfvincentmandemaker.nl

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

KADOWINKEL

Van Eckstraat 68, Arnhem - www.sjiekensjiek.nl - 026 351 42 93

Sjiek & Sjiek
SIERADEN & WOONACCESSOIRES

S-kwadraat Snoei-advies Arnhem
M 06-21 42 64 55
www.s-kwadraat.net

Zorg voor mooie struiken in uw 
tuin. Laat ze tijdig snoeien. Voor 
snoei-advies. snoei-les of het 
laten snoeien van al uw struiken 
en bomen neem contact op met: 



 Met een vernietigende blik kijkt ma mij aan terwijl 
haar kleinzoon een lik van het ijsje van zijn vriendje 
neemt. Ik weet precies waarom, maar ik zeg niks. Het 

is ver voor het coronatijdperk in een tijd waarin ik mijn kind 
zo goed mogelijk in de Hollandse cultuur wil laten integre-
ren en daarmee afstand doe van sommige ingesleten Indiase 
gewoontes. En kijk nu, anno 2020 dragen we mondkapjes in 
het OV. Niemand denkt er nog over om een hapje van mijn 
glanzende Granny Smith te vragen.
Nu de R weer in de maand zit, groeit ook de angst en lijkt het 
alsof politici ons nog meer angst aanpraten. Angst, opdat we 
ons net als in maart weer netjes aan de 1,5 meter afstandsre-
gel houden. Maar de keerzijde is dat we gestrest raken. Dat 
stress één van de grootste vijanden van ons afweersysteem is, 
is algemeen bekend.
Dat werkt zo. In onze slijmvliezen, en voor het overgrote 

deel in de slijmvliezen van onze dikke 
darm, leven 100 biljoen bacteriën. De 
natuurlijke balans van microbiotica be-
schermt ons tegen ziekteverwekkers. 
Wist je trouwens dat je lijf wel zeven 
virussen per dag tegenhoudt?  Wanneer 
je veel stress ervaart, geneesmiddelen 
of alcohol consumeert wordt die balans 
in je darmflora verstoord en kunnen er 
virussen tussendoor glippen, met een 
griep of zelfs corona tot gevolg.
Naast het naleven van de anti-corona-
maatregelen is het dus van nóg vitaler 
belang dat we massaal onze weerstand 
verhogen door een gezonde leefstijl te 

ontwikkelen en te onderhouden. Mijn advies: zorg voor een 
dagelijkse yogaroutine. Het is dynamisch genoeg om net dat 
beetje te zweten, maar je niet uit te putten. En ja, ik schreef 
dágelijks. Want ook yoga is geen quick fix, een wekelijks uur-
tje ontspanning is slechts een tijdelijke ontsnapping aan de 
werkelijkheid. Door iedere dag, liefst vroeg in de ochtend 
een half uurtje actief op je mat te staan bereik je meer dan 
1,5 uur per week na je werk tot het gaatje te gaan. Boven-
dien zorgt de combinatie van ademhalingstechnieken, focus 
en beweging ervoor dat je prana, chi of levensenergie, gaat 
stromen. Je zult je al na de eerste sessie rustiger en minder 
gestrest voelen. Het ontwikkelen van gezonde eetgewoontes 
zijn een natuurlijk gevolg van dit algehele welbevinden.
Ik geloof in de kracht van mijn eigen lijf. Dát en een dosis ge-
zond verstand, een portie positiviteit en een dagelijks yoga-
onderhoudsschema zorgen dat corona mij niet krijgt. Ik heb 
sinds 15 maart al 1449 virussen gekild én omarm mijn Indiase 
gewoontes weer.

» Tara Ubachs woont in onze wijk en is full time yogipreneur: on-
dernemer in yoya (www.mysoreyoga.nl)

In de weeRstand

Ik omarm mijn 
Indiase gewoontes 
weer.
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tara ubachs

 ‘F
ijn dat jullie er zijn”, klinkt het 
verschillende keren tijdens de 
eerste voorstelling van Intro-
dans dit seizoen in septem-
ber. Het decor is de Eusebi-

uskerk en alle 33 dansers van het gezel-
schap dansen mee in sustained resonan-
ce. Het publiek wordt geheel coronaproof 
door de voorstelling geleid. Vier groepen 
van 25 mensen die de voorstelling vanuit 
vier verschillende locaties bekijken, vaak 
enkele meters gescheiden van de dansers.  
Gekleurde stippen op de vloer geven de 
staanplaatsen aan. De entourage van de 
kerk, de bewegingen van de dansers, de 
kostuums en de live muziek van het Van 
Dingstee Kwartet, creëren een welhaast 
sacrale sfeer. 

Honderd mensen per keer kunnen de 
voorstelling zien. En hoewel de ruimte 
van de kerk immens is, is dit heel iets an-
ders dan grote zalen waar Introdans nor-
maal optreedt.

“Toen we in maart geconfronteerd wer-
den met de coronacrisis, moesten we al 
onze plannen veranderen”, vertelt Roel 
Voorintholt. “De eerste dagen zat ik met 
de handen in het haar, ik was helemaal 
lamgeslagen. Maar je bent de baas dus je 
moet iets bedenken.” 

Roel is artistiek directeur van Introdans 
en woont al dertig jaar in onze wijk. “Nor-
maal gesproken plannen we onze voorstel-
lingen twee jaar van te voren, maar door 
de corona hebben we alles om moeten 

gooien. Repetities konden niet meer en 
alle voorstellingen werden afgelast. Al on-
ze internationale tournees, onder andere 
naar New York en Valencia, kwamen op 
losse schroeven te staan.”

De bedoeling was om met de voorstelling 
Amazing Asia het nieuwe theaterseizoen 
te openen, maar al snel werd duidelijk dat 
dit geen haalbare kaart was. Een onder-
deel van Amazing Asia was een choreogra-
fie van Regina van Berkel. Met haar maakte 
Introdans de voorstelling in de kerk. 

Repeteren in Sonsbeek
De voorstelling kwam op een bijzondere 
manier tot stand. “Tot juni konden we niet 
repeteren in onze studio. De trainingen 
deden we online via Zoom. Alle dansers 
kregen thuis een stukje dansvloer zodat 
ze niet op de keukenvloer aan het werk 
hoefden. Regina gaf de dansers individu-
ele opdrachten en vroeg ze filmpjes te ma-
ken. Vanaf juni konden we weer in de stu-
dio aan het werk, maar in kleine groepen. 
Omdat je toch met het hele gezelschap wil 
repeteren zijn we toen het weer mooi werd 
naar Sonsbeek gegaan”.

Normaal gesproken zijn de voorstellin-
gen van Introdans in de schouwburg maar 
bijzondere tijden vragen om een bijzonde-
re locatie. “Wij werkten mee aan de paas-
boodschap van burgemeester Marcouch. 
De opnames hiervoor waren in de Eusebi-
uskerk en opeens dacht ik ‘dit is het, hier 
moeten we het gaan doen!’, vertelt Roel. 

“We hebben de kerk gehuurd voor veertien 
voorstellingen. Binnen no time waren alle 
kaarten verkocht. We bekijken nu of we 
de voorstellingen in de kerstperiode kun-
nen herhalen.” Het publiek is enthousiast. 
“Ik merk aan de reacties, ook op straat, 
dat mensen ons echt gemist hebben. Dat 
heeft me wel goed gedaan.”

Introdans heeft er in de coronaperi-
ode alles aan  gedaan om contact met 
het publiek te houden. Via de site waren 
dansdocumentaires te bekijken, er wa-
ren filmpjes waar mensen mee konden 
bewegen en dansworkshops in het Coe-

hoornpark. De traditionele End of Sea-
sons-voorstelling was online te bekijken. 
Het publiek kreeg een zak popcorn toe-
gestuurd om er toch iets bijzonders van 
te maken. “Het is goed dat we dat gedaan 
hebben, maar ik heb nu eerlijk gezegd 
wel een beetje genoeg van die online 
voorstellingen. Er gaat toch niets boven 
live een voorstelling zien.”

Sprookjesachtig
En dat gaat dit seizoen zeker gebeu-
ren. In het Stadstheater gaat 23 okto-
ber alsnog de voorstelling Amazing Asia 
in première, in november volgt de fa-
milievoorstelling Fantasia, waarin ruim 
baan gemaakt is voor de fantasie: een 
sprookjesachtige sfeer, kleurrijke kos-
tuums en veel humor. Omdat er door de 
coronamaatregelen maar 200 mensen in 
de zaal kunnen – in tegenstelling tot de 
gebruikelijke 800 – en er geen pauzes 
zijn, danst Introdans twee voorstellingen 
op een avond. “We hebben de program-
ma’s aangepast. Amazing Asia bestaat nu 
uit twee in plaats van de geplande drie 
choreografieën. Ertussen is er een film te 
zien met Regina van Berkel, daar wordt 
nu nog aan gewerkt.” En hoe het er vol-
gend jaar uit gaat zien? “We zijn er al wel 
mee bezig, maar weten nog niet wat er 
tegen die die tijd allemaal kan. Plannen 
doen we nu nog niet, maar dat we er zul-
len zijn is zeker.”
Hanneke Nagel

Coronaproof 
theaterseizoen
voor Introdans

Na maanden zonder voorstellingen en 
beperkte repetitiemogelijkheden staan 
de dansers van Introdans eindelijk weer in 
de spotlights. Wijkgenoot Roel Voorintholt, 
artistiek directeur van Introdans, blikt terug 
op de afgelopen maanden en kijkt vooruit 
naar het nieuwe theaterseizoen.

FOTO’S HANS GERRITSEN 

‘Ik heb wel een beetje 
genoeg van online 
voorstellingen. Er gaat 
toch niets boven live 
een voorstelling zien.’

Roel Voorintholt
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Volgens het jubileumboek ‘Burgemeesterswijk Bewonderd’  (2005) is deze villa aan de Zij-
pendaalseweg 67 in 1905 gebouwd door de aannemers W.S. Horstink en A.W. Beuse. Dit 
gemeentelijk monument in stadsvakwerkstijl mét art nouveau elementen staat aan de 
weg met de meeste allure van het Burgemeesterskwartier.

» www.dickcaderiusvanveen.nl
Tekening: Dick Caderius van Veen
Tekst: Kees Crone
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maakt elk halfjaar tijdens een gezamen-
lijke bijeenkomst een rooster op basis 
van ieders voorkeuren. 

Wilma: “Het is een geoliede machi-
ne. Ik werk bijvoorbeeld het liefst in het 
weekend. Ruilen met anderen is altijd 
mogelijk. Die flexibiliteit vind ik heel 
belangrijk. Ik ben al met al zo’n 15 da-
gen per jaar met Het Oeverhuis bezig: 
mijn ‘vaste’ dagen en enkele invaldagen.”

Eén 24-uurs dienst per maand 
Elke gastvrouw/vrijwilliger is vanuit 
haar eigen huis eenmaal per maand 24 
uur telefonisch bereikbaar voor de gas-
ten. Daarvoor krijgt zij een eigen tele-
foon mee. Wilma: “Het is me in al die 
jaren gelukkig maar twee maal overko-
men dat ik ‘s nachts gebeld werd.”

De gastvrouw is op de dag dat ze 
dienst heeft na de overdracht om tien 
uur ‘s ochtends, één uur fysiek aanwe-
zig op Het Oeverhuis om mensen een 
kamer te geven en een praatje te maken. 
Daarnaast is zij telefonisch bereikbaar 
voor gasten die willen reserveren. Ook 
belt er soms een verpleegkundige van 
een afdeling om gasten aan te melden. 
De facilitaire taken worden uitgevoerd 

door de schoonmaakdienst van het zie-
kenhuis. 

Vooral het gesprek met de gasten 
boeit Wilma. “Zij willen graag hun ver-
haal kwijt. Dat doet mensen heel goed. 
Soms zie ik de gasten helemaal niet 
maar het komt ook voor dat ik juist heel 
veel contact heb. Zo was er een Ameri-
kaans echtpaar dat een Rijnreisje ging 
maken. De man viel en moest opge-
nomen worden. Die Amerikaanse, een 
heel aardige vrouw, was behoorlijk van 
slag. Ik heb toen veel contact met haar 
gehad.”

Een bijkomend pluspunt van dit werk, 
vindt Wilma, is de fijne sociale kring 
waarin je opgenomen wordt. “Wij ko-
men tweemaal per jaar met z’n allen bij 
elkaar voor een gezellige activiteit. Ook 
doen we mee aan personeelsactivitei-
ten van het ziekenhuis, zoals het kerst-
diner.”
Leesregel:Er zijn zeven vacatures. We 
zijn nu met allemaal vrouwen. Het zou 
leuk als er een paar mannen bij komen.
Invoelend zijn

Wie zich als vrijwilliger meldt voor 
Het Oeverhuis krijgt eerst een gesprek. 
Wilma: “Het is belangrijk dat je invoe-
lend bent, de rust neemt voor de gasten 
en levenservaring hebt. Veel tijd hoef 
je eigenlijk niet te hebben. Als je start 
werken we je eerst in. Je loopt dan mee 
met een ervaren kracht.’

De vrijwilligers zijn nu allemaal vrou-
wen. Ze wonen in Arnhem en wijde om-
geving. Wilma: “Het zou leuk zijn als er 
een paar mannen bijkomen.”

Doe mee 
‘Ik zou tegen geïnteresseerden willen 
zeggen: doe mee, meld je aan! Dit werk 
is heel bevredigend, geeft je een goed 
gevoel en vraagt niet veel tijd.’
Ida Bontius

» Meer informatie en aanmelding 
als vrijwilliger: 
www.hetoeverhuis.nl/
Contactpersoon: 
Marjanne Knüppe-Hüsken
mha.knuppe@upcmail.nl

 S
inds 2018 woont Wilma Mohr 
in een appartement aan de 
Burgemeester Weertsstraat. 
Zij begon ooit als onderwij-
zeres en heeft daarna met 

haar man een tandartspraktijk opgezet. 
Later paste ze veel op haar kleinkinde-
ren. Daarnaast is ze vrijwilliger in Het 
Oeverhuis. Wilma: “Dat draait helemaal 
op vrijwilligers. We zitten nu ineens met 
zeven vacatures. Omdat mensen zo-
veel andere activiteiten hebben haken 
ze soms ook weer af. In deze tijd speelt 
corona daarbij soms ook een rol.”

Drie gastenkamers 
Het Oeverhuis heeft drie kamers met 
elk twee bedden en een gezamenlijke 
huiskamer/keuken. Het huis is na de 
coronacrisis sinds juli weer geopend. 
”Omdat ziekenhuizen zich specialise-
ren zijn er ook patiënten in Rijnstate 
die ver buiten Arnhem wonen. Ze ko-
men samen met hun partner, die graag 
wil overnachten. Daarnaast komen er 
gasten uit de directe omgeving zoals 
familieleden van IC patiënten of moe-
ders van (veel) te vroeg geboren baby’s. 
Meestal is er voldoende ruimte .’

De gasten betalen per nacht € 25,- 
voor een kamer. “Dat is voor de mees-
ten geen probleem. Als dat wel zo is, 
vindt het maatschappelijk werk meest-
al een oplossing.” Het Oeverhuis wordt 
daarnaast bekostigd uit schenkingen en 
een bijdrage van het ziekenhuis. 

De naam ‘Het Oeverhuis’ wil het beeld 
oproepen van een statig huis aan de 
Rijnoever waar het - ondanks zorgen- 
goed toeven is. 

De veertig vrijwilligers van Het Oever-
huis zijn georganiseerd in vier clusters 
met elk een coördinator. Een cluster 

Vrijwilliger worden in Het Oeverhuis?

Wilma Mohr werkt al meer 
dan tien jaar als vrijwilliger 
in Het Oeverhuis. Daar 
kunnen familieleden van 
patiënten in Rijnstate 
overnachten.
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l een tijdje is de Heilig Hart-
kerk op de hoek van de 
Bakenbergseweg en Izaak 
Evertslaan fysiek nog wel 
een kerk, maar functioneel 

niet. Zowel van binnen als van buiten 
heeft het gebouw een ander aanzien 
gekregen. Ook de naam is veranderd 
van Heilig Hart in Gulden Hart. Vanwe-
ge zijn ligging boven op een berg, kon 
je, toen het Diaconessenhuis net afge-
broken was, het kerkje op de Elterberg 
zien liggen. De Heilig Hartkerk deed 
me altijd denken aan de Sacre Coeur 
die uitkijkt over Parijs. Na de ontheili-
ging kreeg het gebouw de naam Gulden 
Hart: Coeur d’Or.

De voormalige kerk trok mijn aan-
dacht doordat ze andere kozijnen kreeg 
- van zink - en meer ruimte om zich 
heen door verwijdering van struikge-
was, de aanleg van een tuin en parkeer-
plaats.

Kortom, het gebouw lijkt uit zijn ano-
nimiteit tevoorschijn te zijn gekomen. 
Voor het eerst zie ik de prachtige linde-
boom staan die mij vóór de metamor-
fose nooit was opgevallen. 

Terwijl ik wat dromerig de verande-
ringen in me opneem schrik ik door 
een zware stem die mij toespreekt: 
“Mag ik weten wat u hier komt doen?” 

Verbaasd kijk ik om me heen om er 
achter te komen wie mij toespreekt. 
“Maak je geen zorgen, ik ben het: “Van 
der Linde” is mijn naam.”““ 

“Aangenaam, mijn naam is Jaap.” 

“Waarom kijkt u zo naar mij?” 
“Dat zal ik u vertellen. Ondanks de 

enorme droogte draagt u een jurk ge-
tooid met een uitbundigheid van bloe-
men die zijn weerga niet kent. U bent 
een echte schoonheid, u heeft bijna 
evenveel bloemen als bladeren, groen 
en geel voeren een gevecht om schoon-
heid. Uw bloesem ruikt zo weldadig dat 
ik mij in een parfumparadijs waan.” 

“Dank u wel voor de complimenten.” 
“Ja , ik vraag me af of er mensen zijn 

die beseffen hoe prachtig uw bloemen 
zijn en u daarom bewonderen .” 

“Nee, nooit, ze kopen liever van die 
gecultiveerde neppers in een bloemen-
zaak en gaan volledig voorbij aan mijn 
schoonheid.” 

“Ik bewonder u juist om uw schitte-
rende bloemenpracht. Tja een mens wil 
kleur he, liefst van die ordinaire waar je 
kiespijn van krijgt. Laten we één van uw 
bloemen eens nader bekijken. U heeft 
een hart van goud met een stamper te 
midden van tientallen meeldraden in 
een kring om u heen, wat wil zeggen 

dat uw vrouwelijkheid omringd wordt 
door een aantal heren die u als het wa-
re geen ontsnappingsmogelijkheid bie-
den. Voelt u zich niet bedreigd door al 
die heren?” 

“Welnee, in de mensenwereld zou 
een vrouw zich bedreigd voelen, maar 
ik zie deze mannen allemaal als mijn 
beschermers, door hen ben ik van mijn 
nageslacht verzekerd.” “Maar u bent als 
vrouw toch in een minderheidspositie?” 

“U maakt een fout meneer Van den 
Berg, ik ben zowel vrouw als man en zo 
voel ik me ook.” 

“U heeft dus geen problemen met uw 
tweeslachtigheid?” 

“In tegendeel, wij bomen accepteren 
onze zijnswijze. Het probleem van de 
mens is dat zíj de norm bepalen in de 
natuur over wat normaal en abnormaal 
is, zich niet realiserend dat er maar één 
is die dat bepaalt en dat is de natuur 
zelf. Door die normering wordt ieder-
een die niet voldoet aan de norm ziek 
en krijgt een ziekmakend predicaat op-
geplakt. De mens denkt de natuur naar 
zijn hand te kunnen zetten, maar ver-
geet dat hij een doodlopende weg is in-
geslagen. Hier wil ik het bij laten.”

“Tot ziens meneer Van der Linde.” 
“U maakt een fout meneer Van den 

Berg.” 
“Hoezo?” 
“U weet toch dat ik vrouw en man te-

gelijk ben?” 
“ Nou sorry hoor.”      

Jaap van den Berg

De linde met het gulden hart
Natuur in de wijk
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Uw vrouwelijkheid 
wordt omringd door 
heren die u geen 
ontsnappingsmogelijkheid 
bieden. Voelt u zich 
niet bedreigd?

Wilma Mohr: ‘Het werk is heel 
bevredigend en kost niet veel tijd’



Verloren, 
gevonden

Je verliest wel eens wat of gooit 
gewoon het een of ander weg. Het 
resultaat belandt vaak op straat. 
Dat levert een gevarieerd pallet 
op van gebruiksvoorwerpen, kle-
dingstukken en andere materiële 
erfenissen. Eén wandelingetje 
door een paar straten in onze wijk 
was goed voor onder meer een 
sok, velg, mondkapje, tandenbor-
stel, bikinibovenstuk, buskaartje, 
bril en twee visitekaartjes.
TEKST EN FOTO’S JOHAN BOSVELD


