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wijkcontact inhoud

A                 rnhem wordt steeds groener,  
zegt de gemeente. Ja, echt. Zo 
schonk iemand van een archi-

tectenbureau een boom aan Arnhem. 
Een duurzaam geschenk waar ook vol-
gende generaties Arnhemmers plezier 
aan beleven.  
Over tegelwippen hoef ik u niks te  
vertellen. Daar schijnen we kampioen  
in te zijn of worden. Sterker nog, het 
enige stoeptegelhuis in Nederland staat 
in het Arnhemse Sint Marten. Elke wijk 
kan mee doen. Zo heeft de Burgemees-
terswijk ook zijn geadopteerde boom-
spiegels. Een stukje grond dus rondom 
de stam van een boom. Jonge bomen  
geven het beste resultaat; bij oudere  

bomen sorteren 
niet-diepwortelende 
bloembollen een  
beter effect. Efin, 
geen nieuws voor 
wijkbewoners met 
groene vingers.  
In de Burgemeester 

Weertsstraat ondergingen twee forse 
boomkransen een heel bijzondere be- 
handeling. Daar waar eerst gras groeide 
besloten de bovenburen van sporschool 
Slimmer Fit het barre veld van verse 
grasplaggen te voorzien. Paaltjes en 
ijzerdraad voorkomen oneigenlijke  
betreding. Regelmatig besproeien doet 
de rest. Kees Crone

kees’ cursiefje

Boomspiegels
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nieuws
vast en zal zeker met de wensen en de 
kritiek van de omwonenden rekening 
worden gehouden. Duidelijk is wel dat 
het gebouw ingrijpend moet worden aan-
gepast aan de huidige duurzaamheids-
eisen en de voor- en achtergevel archi- 
tectonisch moeten aansluiten bij de be-
staande woningen. Het is de bedoeling  
dat er huurappartementen in de zoge-
heten middendure klasse komen (rond 
de 1200 euro). De appartementen krijgen  
een oppervlak van 75 vierkante meter.  
Achter het gebouw is parkeergelegen- 
heid. Rudius hoopt dat vooral ouderen  
uit onze wijk belangstelling hebben, zo-
dat er meer doorstroming ontstaat. Wat 
betreft de planning is volgens het vast-
goedbedrijf nog niet veel te zeggen. Dat 
hangt mede af van eventuele bezwaren 
uit de buurt. Overigens heeft Rudius de 
laagbouw achter het pand verhuurd aan 
GGZ, die er kantoren in vestigt. JB

Lezing Claude Monet, 
impressionist

De schilder Claude Monet staat zondag 
10 juli centraal tijdens een lezing in de 
Bakermat. Onder de titel ‘Monet, van im-
pressionisme naar vormen van abstractie’ 
vertelt kunsthistorica Angeline Bremer-
Cox over het leven en werk van de kun-
stenaar (1840-1926) en zijn tijdgenoten. 

Claude Monet ontwikkelde zich vanuit 
het realisme tot een vorm van lyrische 
abstractie, waarbij hij uitging van de 
natuur. Hij is misschien nog wel het be- 
kendst van zijn schilderij ‘Impression 
Soleil Levant’, dat de naam gaf aan de 

Presentatie plannen 
appartementen Van 
Pallandstraat

De bewoners van de Van Pallandtstraat 
denken heel verschillend over de plannen 
voor een nieuw appartementencomplex 
in hun straat. Een aantal van hen vreest 
aantasting van hun privacy en verstoring 
van de huidige rustige woonomgeving. 
Eigenaar Rudius Vastgoed wil het hui-
dige kantoorpand van ingenieursbedrijf 
DGMR verbouwen tot zo’n 15 apparte-
menten, verdeeld over drie bouwlagen. 
De transformatie tot een woongebouw 
is het gevolg van het feit dat DGMR ko-
mend najaar verhuist naar een nieuwe 
locatie buiten de wijk en dat Rudius geen 
nieuwe huurder heeft gevonden. Vorige 
maand toonde Rudius samen met archi-
tect OpZoom een aantal ideeën voor de 
verbouwing. Volgens Rudius ligt nog niets 

Arnhemse Heeren 
naderen voltooiing

Nog even en de eerste bewoners van 
Arnhemse Heeren aan de Amsterdam-
seweg kunnen hun woning betrekken. 
KondorWessels Projecten verwacht dat 
een dezer dagen de eerste van de 19 
stadsvilla’s worden opgeleverd. Binnen 
wordt nog hard gewerkt om alles op tijd 
klaar te hebben. Voor wie nu nog belang-
stelling heeft voor wonen tegenover het 
station, zal moeten wachten tot er weer 
iemand verhuist; al in februari werd het 
laatste bouwnummer verkocht. JB

FOTO KONDORWESSELS PROJECTEN

IDEEËN VOOR DE VOOR- EN ACHTERKANT VAN HET 
NIEUWE APPARTEMENTENCOMPLEX. ILLUSTRATIE  
OPZOOM ARCHITECTEN

Impressionisten. Dankzij de uitvinding  
van de tube konden schilders in Monets  
tijd verf mee naar buiten nemen en op  
locatie schilderen. Iets wat nu volko-
men normaal is. Niet voor niets zal de 
lezing over Monet worden afgesloten  
met impressies/expressies van de 
schilderijen van Sophie Bekkering en  
Sabina Wörner die onder de titel  
‘Vier Ogen’ in de Bakermat te zien is.  
Ze schilderden tijdens de pandemie in  
2020 en 2021 buiten. De lezing over  
Monet begint om 14.00 uur en de entree 
bedraagt € 5,00. JB

Actie voor nieuwe 
kikkerkoning!

Alfredo is weg! De bronzen kikkerko-
ning (met kroontje) bij het Watermuseum 
is sinds enige tijd spoorloos verdwenen. 
Het kunstwerk van de Arnhemse kunste-
nares Suzanne Willems is gestolen. De 
waterspuwende kikker werd in 2004 bij  
het Watermuseum geplaatst en was bij-
zonder geliefd bij de jonge bezoekers. Di-
recteur Monique Verber van het Water- 
museum wil alles in het werk stellen om 
een kikkerbeeld terug te plaatsen. Daar-
voor worden nu plannen gemaakt voor 
een crowdfundingactie na de zomer.  
Het idee is om in ieder geval een bord  
te plaatsen bij Grand Café Aan de Beek  
met de tekst ‘Vermist!’. De crowdfunding- 

EEN REEDS INGEZONDEN FOTO VAN JEAN SWAGERS



 O
p het moment dat ik deze bijdrage met nieuws uit het 
bestuur schrijf, kom ik net uit een voorstelling in de  
Nationale Opera van Riga in Letland, die werd geopend 

met het spelen van het volkslied van de Oekraïne. Overal in 
Riga zie je de Oekraïense vlag wapperen naast die van Letland. 
Een zichtbare vorm van solidariteit, en dat in een stad die toch 
voor de helft Russischtalig is. Ik verwacht iets soortgelijks aan 
te treffen in Estland en Litouwen, de twee andere Baltische 
staten die we nog gaan bezoeken op onze rondreis. 
Dat betekent dit jaar dus al een ‘vroege’ zomervakantie voor 

ons. Juist voor ons vertrek hadden 
we onze laatste bestuursvergade-
ring voor de zomer. Daarin heb-
ben we vooral lopende zaken be-
sproken en alvast vooruitgeblikt 
naar de activiteiten van (de com-
missies van) onze wijkvereniging 
na de zomer.  
Daarbij wil ik u nu alvast atten-
deren op de Open Monumen-
tendagen van 10/11 september. In 
wijkcentrum Bakermat zal dan 
een model-presentatie te zien 
zijn van onze commissie duur-
zaamheid met praktische aan-
dacht voor de relatie erfgoed en 

duurzaamheid, het thema van de OMD van dit jaar. Zeker als 
u het Open Huis van de Bakermat op 18 juni hebt gemist, ook 
een nieuwe kans om deze steeds mooier wordende accommo-
datie te bekijken! Van een belangrijke drijvende kracht ach-
ter de totstandkoming van dit wijkcentrum hebben we in mei 
afscheid genomen. En dan heb ik het over Fred de Bruijn van 
het Team Leefomgeving van de gemeente Arnhem. Als bestuur 
hebben we hem met enige cadeau’s bedankt voor zijn jaren-
lange inzet voor onze wijk. En we zijn blij met zijn opvolger, 
Michiel ten Dolle, die we graag veel succes toewensen in zijn 
nieuwe functie. 
Verder wil ik u alvast attenderen op een komende crowdfun-
dingsactie op initiatief van het Watermuseum. Doel is om een 
vervangend beeld bij de waterspeelplaats te kunnen plaatsen 
op de plek waar het kikkerbeeld Alfredo stond voor dat het 
helaas werd gestolen. Het zou mooi zijn als wijkbewoners via 
deze actie hun solidariteit met spelende kinderen zouden la-
ten zien. Let daarom goed op nog komende aankondigingen! 
Rest mij tenslotte u namens het bestuur zonnige zomermaan-
den toe te wensen, geniet en rust goed uit zodat u in septem-
ber weer nieuwe energie hebt opgedaan voor alle zaken die u 
bezighouden, ook die in onze Burgemeesterswijk! 
Gerard Slag.

Geniet van de zomer!
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Het bestuur van de 
Burgemeesterswijk wenst je 
zonnige zomermaanden!

uit het bestuur
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Groots afscheid  
van dansmeester  
Ton Wiggers

Onze wijkgenoot Ton Wiggers heeft eind vorige  
maand op een grootse manier afscheid genomen  
van zijn dansgezelschap Introdans. Behangen met  
koninklijke, provinciale en gemeentelijke onder- 
scheidingen stond de 75-jarige dansmeester en  
choreograaf voor de laatste keer temidden van zijn  
dansers om een staande ovatie van het publiek in  
ontvangst te nemen. In een afgeladen Stadstheater  
sloot Ton Wiggers een loopbaan van ruim vijftig  
jaar af. Vanuit zijn woning aan de Van Lawick  
van Pabststraat begon hij samen met Hans Focking  
in 1971 Studio L.P., het latere Introdans, een  
gezelschap dat uitgroeide tot de hedendaagse vader- 
landse danstop. Het afscheidsgala werd bijgewoond  
door veel vaste bezoekers van Introdans, maar  er  
waren ook aardig wat hoogwaardigheidsbekleders,  
waaronder prinses Margriet (beschermvrouw van  
Introdans) en haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven. 
JB

actie moet genoeg geld opleveren voor een nieuw 
beeld en de ‘hufterproof’ plaatsing daarvan (ca. 15.000 
euro). Monique Verber hoopt dat bewoners, bedrijven 
en organisaties dat bedrag bijeen brengen voor een 
nieuwe kikkerkoning. 

Het Watermuseum roept iedereen op hun eigen  
foto’s van de kikker in te zenden om daarmee  
een fotowand te maken. Verber: ‘’We willen zoveel  
mogelijk foto’s verzamelen van Alfredo in de afge- 
lopen achttien jaar. Heeft u nog ergens een (digitale)  
foto van Alfredo de kikker met of zonder uzelf,  
uw (klein-)kinderen of iemand anders en mogen  
wij deze gebruiken voor een collage in het Neder- 
lands Watermuseum?’’ De foto’s kunnen worden  
gestuurd naar info@watermuseum.nl. De verhalen  
bij de foto’s zijn uiteraard zeer welkom. Vermeldt  
ook of de foto’s online gedeeld mogen worden met 
eventuele naamsvermelding en het jaar waarin de foto 
gemaakt is. JB

TON WIGGERS



KADOWINKEL

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

Sjiek & Sjiek
SIERADEN & WOONACCESSOIRES

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

TANDARTSPRAKTIJK
SONSWIJCK

Van Lawick van Pabststraat 120 - 6814HA - Arnhem 
026 44 57 450 

www.tandartspraktijksonswijck.nl



7

Wijkcentrum Bakermat zoekt 
een nieuwe penningmeester

Wat doet de penningmeester?

• Jaarlijkse en meerjarenplannen maken
• Maandelijks volgen of we op koers liggen, zo  
nodig plannen bijsturen of beleid bijstellen
• Verantwoordelijk voor administratie en rapporte-
ring die wordt uitgevoerd door twee vrijwilligers
• Plannen voor projecten maken
• Contact onderhouden met de gemeente Arnhem 
en andere subsidieverstrekkers
• Beslissen of we in voorkomende gevallen van ons 
prijsbeleid kunnen afwijken

Heeft u interesse in deze functie of wilt u meer in-
formatie?Neem contact op met Han Haarsma via 
penningmeester@wijkcentrumbakermat.nl

“Er zal toch wel iemand in de wijk de kerk willen behouden?”, dacht Han Haarsma 
toen hij hoorde dat de Diaconessenkerk tegenover zijn huis te koop kwam. Niet 
lang daarna raakte hij betrokken bij de plannen van een groepje wijkbewoners om 
van de kerk een wijkcentrum te maken. Bijna drie jaar zette hij zich met ziel en 
zaligheid in voor het nieuwe wijkcentrum. En nu is het tijd om afscheid te nemen.

 I 
k begin binnenkort aan mijn tachtigste levensjaar. Mijn 
jaren worden schaarser, ik wil ze dus extra goed beste-
den”, licht Han Haarsma zijn naderend vertrek toe. “En 
er is meer dan De Bakermat. Als ik alleen al denk aan 
alle prachtige boeken die ik nog heb liggen en de ste-

den die ik samen met mijn vrouw wil bezoeken…”.Komende 
herfst is Haarsma drie jaar in functie als penningmeester 
van het bestuur van Stichting Wijkcentrum Bakermat. Het 
waren drie intensieve jaren. De onderhandelingen met de 
Protestantse Gemeente Arnhem (de vorige eigenaar van de 
kerk) verliepen niet altijd gemakkelijk en het rondkrijgen 
van de financiering kostte ook de nodige hoofdbrekens. 
“Toen ook nog corona toesloeg is er zelfs een moment ge-
weest dat we in het bestuur hebben besproken of we nog 
wel door wilden gaan.”

Gelukkig heeft het bestuur - in wisselende samenstel-
lingen maar altijd met Haarsma als penningmeester - volge-
houden. Uiteindelijk heeft de gemeente de kerk gekocht en 
verhuurt ze die nu aan de Stichting Bakermat. De gemeente 
verleent subsidie voor de huur en voor de kosten van een 
coördinator.

Kinderopvang
De kerk heeft intussen een ingrijpende verbouwing ach-

ter de rug, maar de ontwikkelingen staan niet stil. Op dit 
moment liggen plannen klaar om de Rembrandtzaal, de 
voormalige kerkzaal, aantrekkelijker te maken voor ver-
schillende activiteiten. Dat kost geld en daar gaat de pen-
ningmeester over. “Wat verraste is de rijkdom van kennis 
waaruit we mogen putten in onze wijk. Een wijkbewoonster 
met kennis van zaken helpt ons met de uitvoering van de 
plannen en een stukadoor uit de wijk heeft zich aangebo-
den voor het stucwerk. We hebben nog wel vrijwilligers 
nodig voor timmer-, schilder- en montagewerk, maar ik 
weet zeker dat als we een oproep op de website en in de 
nieuwsbrief doen dat we genoeg mensen krijgen. Zo hou-
den we de verbouwing betaalbaar.”

Verder komt er later dit jaar een kinderopvang in het ge-
bouw. “De contracten zijn getekend en daar ben ik blij mee. 
We krijgen zo ook weer een andere leeftijdsgroep binnen 
en hopen dat De Bakermat zo nog meer een ontmoetings-
plek wordt in de wijk.”

Terugblikkend op de afgelopen jaren stelt Han Haarsma 
dat het zeker de moeite waard was. “Ik vond het heel erg 
leuk om te doen en ik gun dat ook aan iemand anders. Net 
als dat ik het bestuur nieuw bloed gun.”
Hanneke Nagel 

Han Haarsma, penningmeester Bakermat.
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HOERA GESLAAGD!

Puck Verhoofstad

Puck Verhoofstad is geslaagd voor de havo aan het Mon-
tessoricollege. Na de zomer gaat ze studeren aan de Ho-
geschool Rotterdam. Ze heeft gekozen voor de studie 
Vastgoed en Makelaardij omdat de vakken aansluiten 
bij haar interesses bouwen, mooie gebouwen en de in-
richting van huizen. Voorlopig blijft ze wonen in het sta-
tige ouderlijk huis aan de Zijpendaalsweg met de hoge 
kamers. Zelf houdt ze meer van brede huizen met een 
grote tuin.

Roos Bolder 

Roos Bolder wil haar hele leven al kapster worden en 
knipt regelmatig de haren van de hele familie. Nu ze 
aan het Montessoricollege geslaagd is voor haar ma-
vodiploma gaat ze naar de kappersopleiding van ROC 
Rijn IJssel in Presikhaaf. Ze blijft voorlopig aan de Bur-
gemeester Weertsstraat wonen. Haar droom is een ei-
gen kapperszaak, misschien met een nagelstudio erbij.

Freek Daniels

De 18-jarige Freek Daniels slaagde op het 
Stedelijk Gymnasium met de profielen 
Natuur & Gezondheid en Natuur & 
Techniek. Dus het is niet vreemd 
dat hij zijn toekomst ziet in de 
zorg. Na het broodnodige fees-
ten en een vakantie met zijn ou-
ders in de Verenigde Staten begint 
hij aan de Bachelor Gezondheid 
en Leven aan de Vrije Universi-
teit. ,,Misschien dat ik daarna kli-
nische wetenschappen ga doen; ik 
zou later graag dingen willen maken 
voor toepassingen in de zorg. “Maar”, 
zegt hij, “ik moet nog wel een kamer 
in Amsterdam zien te vinden. Dat zal niet  
meevallen.” 

Tekst: Hanneke Nagel
Foto's: Johan Bosveld
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Zef Nengerman

Voor Zef Nengerman (17) is het studeren eventjes 
verleden tijd. Nu ze geslaagd is aan het Stedelijk 
Gymnasium (Natuur & Techniek) gaat ze een jaar 
werken en reizen. Het eerste halfjaar is bedoeld om 
geld te verdienen, daarna gaat ze in ieder geval een 
tijdje rondreizen in Scandinavië: “Gedeeltelijk met 
een paar vriendinnen. Wat ik daarna ga doen weet 
ik nog niet, maar ik heb wel ideeën.” Maar eerst nog 
op vakantie met het gezin naar Zweden!

Pearl Gieling (16) 
deed mavo aan 
het Dorenweerd 
College in Door-
werth. Met het 
profiel Zorg & Wel-
zijn kan ze verder gaan 
studeren voor het diplo-
ma Pedagogisch Medewerker 
aan het Rijn IJsel. “Daarmee kun je op heel 
veel verschillende plekken een baan vinden, bijvoorbeeld in 
de kinderopvang of als onderwijsassistent.’’ Maar vooralsnog 
hoeft ze daar nog niet aan te denken: “Ik ga eerst leuke dingen 
doen met mijn vriendinnen en daarna nog op vakantie met 
mijn familie naar Ibiza.”

Pearl Gieling

Tim Teeuwes 

Tim Teeuwes deed mavo 4 aan het Montessori  
college. Hij heeft nog geen vaste toekomstplannen. 
Na de vakantie gaat hij naar de havo. Zo heeft hij nog 
twee jaar de tijd om te bedenken wat hij wil gaan doen. 
Nu is hij daar nog niet mee bezig. Eerst gaat hij  ge-
nieten van de zomer en lekker chillen met vrienden.

Matthijs te Brinke 

Matthijs te Brinke heeft een ‘examenfeestje’ 
met vrienden in Albufeira. Hij slaagde aan 
het Beekdal Lyceum voor 6 vwo, waar hij 
Economie & Maatschappij met bedrijfseco-
nomie als aanvullend vak deed. Het is dus 
geen verrassing dat hij economie gaat stude-
ren (in Nijmegen). Verder heeft hij nog geen 
toekomstplannen. ,,Voor nu vind ik econo-
mie leuk, later zie ik wel verder’’, zegt hij.
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Ook de woningen in de Burgemeesterswijk moeten 
worden verduurzaamd. Een deel van de huizen valt echter 
onder beschermd stadsgezicht, terwijl andere panden 
rijksmonumenten zijn Verduurzamen is daarom niet altijd 
eenvoudig, blijkt uit een rondgang door de wijk.  

Pas ik mij aan het huis aan,  
of pas ik het huis aan mij aan?

VERDUURZAMEN VAN MONUMENTALE PANDEN
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 V
oor mij ligt een boekje uit 1961 dat 
mijn schoonvader kreeg bij de ople-
vering van zijn huis. Mijn schoonvader 
bewaarde alles, vandaar dat het hier 
ligt. Zelfs de getypte brief, aan hem 

persoonlijk gericht, zit nog netjes dubbelgevou-
wen voorin tegen de kaft. Het boekje gaat over 
hoe het huis gebouwd is, met welke materialen, 
de inwerking van al die materialen op elkaar en 
hoe dat onderhouden moet worden. Daar was 
hij goed in, mijn schoonvader, in onderhoud. 
Sinds hij na de oorlog in Arnhem kwam wonen,  
zijn nog alle meubels bewaard, alle gereedschap,  
diverse serviezen en glaswerk en kleding. Mijn  
schoonvader schafte alleen aan wat hij nodig had 
en dat van de beste kwaliteit. Gedegen en zuinig, 
zoals een goede huisvader betaamt. Duurzaam-
heid avant la lettre. Het boekje vertelt nog veel 
meer, hoe te stoken in de winter (het aanrecht is  
geen hakblok voor hout!), ventileren in de zomer  
(gebruik geen geweld als het raam knelt!) en het  
aanleggen van een tuin (de dakgoot is geen 
bloembak!). Hij begon als jonge ingenieur bij de 
KEMA en woonde op kamers bij een hospita op 
de Hoogkamp. Later, toen hij zijn vrouw kon laten  
overkomen uit Groningen, betrok het jonge paar 
een etage in de Sweerts de Landasstraat. Dokter 
Van Rijn, zijn bijna-buurman, heeft mijn vrouw 

en haar broer nog ter wereld geholpen.
De huizen die na de tweede Wereldoorlog 

werden gebouwd, waren veel moderner en over 
het algemeen makkelijker te onderhouden dan 
de huizen uit midden en eind 19e eeuw. En de 
Burgemeesterswijk bestaat voor een groot deel 
uit huizen die in die bouwkundig ‘mindere’ pe-
riode werden gebouwd. Hoewel dus een wijk 
met veel oude huizen, valt het op dat de meeste 
goed onderhouden zijn en er beter uitzien dan 
30 jaar geleden. Er is dus al wel veel aan het ui-
terlijk gedaan. Maar zoals in de vorige editie van 
de wijkkrant al gemeld, moet er de komende tijd 
veel veranderen aan de energiehuishouding in het 
land. Sommige mensen hebben al veel aangepakt, 
anderen nog nauwelijks iets. De huizen zijn vaak 
groot en slecht geïsoleerd en vanwege hun mo-
numentale status en/of beschermd stadsgezicht 
is het veelal niet mogelijk om zonnepanelen en 
warmtepomp te plaatsen,  terwijl aardwarmte en 
stadsverwarming om technische of geologisch 
beschermende redenen niet mogelijk zijn. 

Wat te doen? 
In de zomer is het heerlijk in een groot, koel 

huis, maar moeten we dan in de winter weer terug 
naar één warm plekje bij een elektrisch straal-
kacheltje om een boek te lezen bij het licht van 

Duidelijk 
is dat we 
hoe dan 
ook moeten 
overstappen 
van fossiele 
brandstoffen 
op schone 
energie.

De brief en het boekje met informatie over het onderhouden van een huis. 



aangeven waar op elk huis eventueel een aange-
past paneel kan worden geplaatst. Blijft natuurlijk 
het feit dat het ene huis een gunstige ligging heeft 
ten opzichte van de zon en het andere niet. De 
gemeente wil in ieder geval actief met de bewo-
ners meedenken en er zal misschien in sommige 
gevallen de mogelijkheid tot subsidie zijn, wat dat 
betreft heeft de gemeente de leges voor aanvragen 
voor verduurzaming van de woning al afgeschaft. 

 Ik vraag of de bewoners niet erg op zichzelf zijn 
en daardoor gewend hun eigen zaken te regelen. 
Maar het valt Boukje Overbeek juist op dat er 
grote openheid en belangstelling voor elkaar is. Ze 
noemt bijvoorbeeld de bewoners van Sonswijck 

Pas ik mij aan het huis aan,  
of pas ik het huis aan mij aan?
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een peertje? Als romanticus lijkt me dat wel wat, 
maar ja, ik heb dan ook een lekkere warme wol-
len trui! Om een antwoord te vinden op al deze 
energievragen besluit ik op reportage te gaan. Ik 
bel eerst even met Boukje Overbeek, die namens 
de gemeente bestuursadviseur afdeling Erfgoed is. 
Aanleiding voor dit gesprek is de bijeenkomst in 
de Bakermat over verduurzaming van de wonin-
gen in het Burgemeesterskwartier. 

Schone energie
Onze wijk is een Rijks Beschermd Stadsgezicht. 

Dat betekent dat bepaalde aanpassingen niet ge-
daan mogen worden, voordat de welstandscom-
missie en de afdeling erfgoed ernaar gekeken 
hebben. Mevrouw Overbeek erkent dat het voor 
de bewoners makkelijker gemaakt kan worden 
als van tevoren aan hen wordt verteld wat wel 
en niet mogelijk is. Anders zijn ze soms al met 
aanpassingen begonnen waarna de gemeente het 
achteraf niet goedkeurt. Een vast aanspreekpunt 
in de vorm van een gemeentelijke energie-coach 
die kan adviseren over woningverbeteringen, is 
dan ook een van de voorstellen uit de wijk. 

Duidelijk is dat we hoe dan ook moeten over-
stappen van fossiele brandstoffen op schone ener-
gie. Niet alleen voor de huidige bewoners, maar 
ook voor de generaties na ons. Een zware last die 
op onze schouders rust. Er is nu ook opeens haast 
bij, want door de onzekere toestand in de wereld 
stijgen de prijzen van energie en dreigen er tekor-
ten aan fossiele brandstof te ontstaan. 

Bewonerscoöperatie
 De gemeente realiseert zich wat de problemen 

in de wijk zijn en wil proberen de huidige regels 
wat te versoepelen. Kleine aanpassingen zoals fo-
lie achter de radiatoren, ledverlichting, isolerend 
glas en gevel- en dakisolatie, zijn door veel bewo-
ners al gerealiseerd. En de meeste bewoners heb-
ben, in tegenstelling tot andere wijken in Arnhem, 
wel de middelen om deze aanpassingen te doen.
Het gaat nu om grotere zaken, zoals gezamenlijk 
energie opwekken, warmtepompen en -wisse-
laars, smart grids (energiesystemen die vraag en 
aanbod kunnen reguleren) en energieopslag. Is het 
mogelijk om met elkaar in een bepaalde vorm van 
bewonerscoöperaties energie op te wekken met 
zonnepanelen waar het wel is toegestaan deze te 
plaatsen. De gemeente wil verder in een nieuw 
bestemmingsplan en een nieuwe welstandsnota 
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Fred Hammerstein: ‘Wonen in een monument leidt soms tot onbehoorlijk hoge uitgaven’.
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die gezamenlijk zonnepanelen plaatsen. 
Volgens haar is dat toch een vorm van so-
lidariteit: ”allen voor één, één voor allen.” 

De gemeente wil ook kijken of er een 
versoepeling van de monumentenregels 
mogelijk is en actief meekijken in de wijk 
waar het op platte daken mogelijk is zon-
nepanelen te plaatsen en vervolgens sa-
men te werken in een energiecoöperatie. 
Bovendien zal in de Bakermat een vast 
informatiepunt komen van de commissie 
Duurzaamheid. Tot zover de best positie-
ve, op de nabije toekomst gerichte maat-
regelen die de gemeente in petto heeft, 

aldus Boukje Overbeek. Tijdens mijn ‘re-
portagewandeling’  door de wijk viel mij 
het huis op de Van Lawick van Pabststraat 
1 op. Groot, prachtig onderhouden, veel 
hout en keurig in de verf en in een enigs-
zins afwijkende bouwstijl. Mijn verzoek 
om binnen te mogen kijken wordt geho-
noreerd en bewoner Fred Hammerstein  
nodigt mij binnen in de fraaie ruime hal.  
Al snel gaat het over een artikel in Else-
vier waarin beschreven wordt dat de wijk 
één van de mooiste, zo niet dé mooiste 
wijk van Nederland is. Niet alleen de lig-
ging, maar ook de voorzieningen en de 

bereikbaarheid van uitvalswegen maken 
het wonen hier uniek. Een ‘triple A-lo-
catie’. Het is volgens Hammerstein een 
voorrecht om in zo’n huis te wonen met 
alle ruimte. Hij is zich, samen met zijn 
echtgenote, terdege bewust van de luxe 
en ze maken dan ook gebruik van het 
hele huis. De zolder is atelier, de boven-
verdieping werkkamer, logeerruimte en 
slaapkamer en de begane grond met ser-
res, ruime woonkamers en suite waarvan 
één uitkomt op een prachtige tuin met 
monumentale bomen. Dat voorrecht ver-
plicht hem wel om het huis in al die 34 

Hij omschrijft 
zichzelf met een 
lach als isolatie-
fetisjist, maar 
misschien is een 
iso-idioot of 
polystyreen-gek 
ook een goede 
benaming.

Dorus Bertels: ‘Alles gaat een beetje ver, maar het is zo leuk als het lukt’. 
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jaren dat zij het inmiddels bewonen, goed 
te onderhouden. Noblesse oblige tenslot-
te. De monumentale status leidde volgens 
Hammerstein zo nu en dan ook tot uit-
gaven die onbehoorlijk hoog waren. Het 
isoleren van het dak en het opnieuw 
dekken met originele dakpannen, zou 
hij nu niet meer laten doen: veel te 
duur. Aanpassingen ten behoeve van 
de energietransitie zijn voor de huidige 
bewoners evenmin de investering nog 
waard. Een warmtepomp is alleen al 
vanwege het unieke verwarmingssysteem 
in dit huis niet mogelijk. De warmte 
wordt door spiraalconvectoren via 
holle wanden naar de zolder geleid. 
En zonnepanelen mogen ook hier niet  
geplaatst worden vanwege de monumen-
tale status van het pand. En natuurlijk 
is het prachtig al dat hout, maar de 
kenmerkende chaletbouw met balkon en 
balustrade waren al een keer deels verrot 
en  moesten gerestaureerd worden.

Stenen cultuurgoed
Op termijn zullen ze kleiner gaan 

wonen, wellicht in het huis zelf, waar het 
goed mogelijk is de werkkamer met een 
infrarood kacheltje extra te verwarmen. 
Hun woning is een soort stenen 
cultuurgoed, je ervaart de geschiedenis. 
De eerste bewoners van dit pand 
woonden er tot de jaren ‘50. Daarna is het  
een verpleeghuis geweest en werd er 
weinig aan onderhoud gedaan, waarna 
het weer particulier bewoond werd. Maar 
het is meer dan alleen een huis, want hier 
wonen ze in een unieke wijk, waar veel 
bewoners al bijna hun hele leven wonen.

 Net als de woning van het echtpaar 
Hammerstein laten veel huizen in de wijk 
zien dat aan de buitenkant onderhoud 
is gepleegd. Maar om te weten wat de 
bewoners werkelijk hebben gedaan, 
moet ik toch binnen uitgenodigd 
worden. Ik stop een paar korte briefjes 
in brievenbussen met het verzoek een 
gesprekje te voeren omdat ik met een 
artikel bezig ben voor de wijkkrant.

Ik word gebeld door Dorus Bertels,  
bewoner van een pand aan de Sweerts de 
Landasstraat. Een enthousiaste man die 
honderduit praat over wat hij allemaal 

Hij omschrijft 
zichzelf met een 
lach als isolatie-
fetisjist, maar 
misschien is een 
iso-idioot of 
polystyreen-gek 
ook een goede 
benaming.

aan het huis aan het opknappen is om 
het te isoleren en toekomstbestendig te 
maken. Hij omschrijft zichzelf met een 
lach als isolatie-fetisjist, maar misschien 
is een iso-idioot of polystyreen-gek ook 
een goede benaming. 

Isoleren en ventileren
 Feit is dat Dorus alle kamers en ook 

kleine ruimtes voorziet van wandisolatie 
van enkele centimeters dik en daar ver-
volgens verwarmingsbuizen in legt, waar 
water doorheen stroomt dat niet warmer 
hoeft te zijn dan 30 graden om het hele 
huis op een aangename temperatuur 
te krijgen. Zijn credo is: als je isoleert, 
bedenk dan hoe je wilt ventileren en 
verwarmen. Toen Dorus Bertels het huis 
kocht was het in slechte staat. Er was 
niets gedaan aan isolatie, dus kon hij he-
lemaal zijn gang gaan. Dorus maakt dui-
delijk dat hij het leuk vindt om alles zelf 
te doen, om het hele huis, kamer voor 
kamer te strippen en met de isolerende 
en verwarmende wanden en vloeren te 
bekleden. De temperatuur in elke kamer 
is apart te monitoren en te regelen. Nu 
is de hele installatie nog aangesloten 
op een hoog rendement ketel, maar 
op termijn zal daar een warmtepomp 
op aangesloten worden. Het plan is om 
dat met een aardwarmtepomp te laten 
functioneren, maar daarvoor moet nog 
onderzoek worden gedaan naar de leem-
laag onder het huis. Die mag niet worden 
doorboord om te voorkomen dat het re-
genwater niet kan blijven afstromen naar 
de Jansbeek. Een luchtcirculatiesysteem 
in huis brengt verse lucht binnen die in 
de winter wordt voorverwarmd. Het sy-
steem voert vochtige leeflucht af waarbij 
de warmte wordt overgedragen aan de 
verse buitenlucht die wordt ingeblazen.

Uitdaging
Dorus is een techneut, iemand die het 

een uitdaging vindt net zolang te puz-
zelen tot het best mogelijke resultaat ge-
haald kan worden. Het duurt een poosje, 
hij is al 5 jaar bezig en denkt nog eens 
zo lang bezig te zijn. Dit is werk dat je 
niet door een aannemer kan laten doen. 
Om te beginnen is het veel te arbeidsin-

tensief en bovendien zou een aannemer 
de oplossingen voor isolatie niet zo 
bedenken: ’’Specialisten noemen zich 
vaak zo, om te verhullen dat ze maar een 
beperkte kijk op hun vakgebied hebben’’, 
aldus Dorus.

Op zijn platte dak heeft hij 18 zonnepa-
nelen gemonteerd die voldoende stroom 
leveren. Beneden in het souterrain is een 
extra badkamer waarvan de (binnen)
wanden ook verwarmd zijn. Een enorme 
klus, zegt hij glimlachend, met de armen 
gespreid en een hand op elke wand. Met 
diezelfde glimlach toont hij dat hij zelf 
ook wel vindt dat het een beetje ver gaat, 
maar ’het is zo leuk als het lukt.’’ En het 
mooie is, het ziet er allemaal best goed 
uit, binnen én buiten.
Henk Hilvering

Specialisten 
noemen zich 
vaak zo, om te 
verhullen dat 
ze maar een 
beperkte kijk op 
hun vakgebied 
hebben’’, aldus 
Dorus
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In de hoek van de Amsterdamseweg en de Van Eckstraat stond  
een eeuw geleden Plateelbakkerij RAM. Die bakte geen brood,  
maar plateel, kunstzinnig beschilderd aardewerk. De fabriek was  
in 1921 opgericht om exclusief ontwerpen van de kunstenaar  
Theo Colenbrander te realiseren. Die woonde destijds in Arnhem.  
De fabriek staat er nog steeds.

Plateelbakkerij RAM  
en het sieraardewerk  
van Theo Colenbrander

VERDWENEN INDUSTRIEËN AAN DE RAND VAN ONZE WIJK

Theo Colenbrander werd in 1841 geboren in Doesburg. Eerst werk-
te hij als architect, onder andere bij Lucas Eberson in Arnhem, de 
latere chef-bouwmeester van Koning Willem III. Hij won in 1865 
een prijsvraag voor een museum (volgens de jury een ‘tooverpaleis 
uit duizend en een nacht’), maar zijn ontwerp is nooit gerealiseerd. 
Op de Wereldtentoonstelling in Parijs werkte hij in 1867 voor Ne-
derlandse architecten aan paviljoens en kwam hij in aanraking met 
onbekende kunst uit niet-Europese culturen. Die fascineerde hem 
blijkbaar want hij maakte daarna een carrière-switch, werd sier-
kunstenaar en ging onder andere keramiek ontwerpen. 
Qua vormgeving en kleurstelling ontwikkelde hij een geheel eigen 
stijl die contrasteerde met het toen gangbare Delfts Blauw. Hij 
kreeg een kleine schare bewonderaars onder wie Hendrik Mesdag 
die een omvangrijke collectie Colenbrander-keramiek verzamelde. 
Commercieel waren zijn ontwerpen, geproduceerd door kunst-aar-
dewerkfabrieken in Den Haag en Gouda, geen succes. De tapijten 
die hij ontwierp voor de fabrieken in Amersfoort en Deventer en 
voor het Arnhemse Luxor-theater, vonden meer aftrek.
Plateelbakkerij RAM, opgericht door bewonderaars van zijn werk, 
moest een doorbraak bewerkstelligen, maar slaagde daar niet in. 
Pas toen hij de 80 voorbij was, kwam er enige erkenning met ere-
tentoonstellingen in Den Haag en in Amsterdam. Bij de openingen 
liet hij echter verstek gaan, want hij was wars van uiterlijk vertoon 
en schuwde de publiciteit. Hij leefde zijn hele leven lang op kamers 
en in pensions (en soms in hotels als hij wat meer geld had) omdat 
hij volgens zijn biograaf Arno Weltens ‘verzekerd moest zijn van 
eten en bewassing’. De tragiek van Colenbrander was dat hij geko-
zen had voor een medium dat hem afhankelijk maakte van andere 
mensen, van de techniek en van de markt. 

Th.A.C. Colenbrander (1841-1930)

Theo Colenbrander op ongeveer 30-jarige leeftijd. 
Het is de enige portretfoto die van hem bekend is.



 I
k woon en werk dus op heilige grond, zegt 
kunstenaar Henk van der Ploeg die vorig 
jaar oktober de cover sierde van Wijkcon-
tact 2021-4 vertelde over zijn leven en werk. 
In mijn naspeuringen naar verdwenen in-

dustrieën kwam ik er mede dankzij de kennis 
van Ad Habets achter dat de gebouwen van de 
Plateelbakkerij RAM er grotendeels nog staan en 
dat Henk van der Ploeg al sinds 1977 in de oude 
schilderzaal woont en werkt. Zelf wist hij dat niet. 
De fabrieksgebouwen liggen achter dierenwinkel 
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Pets Place aan de Amsterdamseweg 208.

Heilige grond
Met ‘heilige grond’ bedoelt Van der Ploeg dat in 

zijn woon-werkatelier een eeuw geleden exclusief 
werk geproduceerd werd van Theo Colenbrander 
(1841-1930). 

Colenbrander was Neerlands eerste industreel  
vormgever en een belangrijke vernieuwer van  
de kunstnijverheid (kunst toegepast op gebruiks- 
voorwerpen). Op de Sterrenberg is een straat naar 
hem genoemd. Aan het eind van zijn leven banjerde 
de destijds hoogbejaarde Colenbrander soms rond 
door de schilderzaal van Plateelbakkerij RAM.  
Die was in 1921 speciaal opgericht om uitsluitend 
werk van hem te produceren. De fabriek moest  
voor zijn langverbeide doorbraak zorgen. Dat 
‘rondbanjeren’ kan tamelijk letterlijk worden op-
gevat want Colenbrander liep enkele keren als ‘een 
olifant door de porseleinkast’ door de schilderzaal, 
een spoor van scherven kunstaardewerk achter zich 
latend, waarover zo dadelijk meer.

Dutch design avant la lettre
De naam RAM was bedacht door Colenbrander.  

Hij zag er de schittering van het gelijknamige 
sterrenbeeld in. Colenbrander ontwierp voor de 
fabriek zo’n zestig vormen (veelal vazen, kom-
men en borden) en ruim zevenhonderd motieven 
(‘decors’) waarmee deze gedecoreerd werden. 
Plateelschilders van naam brachten zijn decors 
op het aardewerk aan. 

Volgens recensenten uit die tijd behoorde  
Colenbrander-RAM-keramiek tot de absolute top. 
Ze roemden de vitaliteit van zijn ontwerpen, het 
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Colenbrander-RAM-vaas uit 
1924. Model 6, decor ‘Wildzang’. 

Beschilderd in negen kleuren door 
A. Kool.

Volgens recensenten uit die tijd 
behoorde Colenbrander-RAM-
keramiek tot de absolute top. 
Ze roemden de vitaliteit van 
zijn ontwerpen, het gedurfde 
kleurgebruik en de zorg voor  
de uitvoering.
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gedurfde kleurgebruik en de zorg voor de uitvoering. In 
1925 behaalde RAM er in Parijs een gouden medaille 
mee op de Exposition Internationale des Arts Décoratifs 
et Industriels Modernes. 

Tal van grote musea hebben werk van Colenbran-
der in hun collectie: Museum Arnhem, Rijksmuseum, 
Kunstmuseum Den Haag, Museum Mesdag, Boijmans 
Van Beuningen en  De Fundatie. De laatste decennia 
heeft volgens zijn biograaf Arno Weltens ook Amerika 
Colenbrander ontdekt. Daar is men onder de indruk 
van zijn kleurgebruik en vormentaal. Colenbrander is 
er ‘Dutch design avant la lettre’.

Desillusie
Met Plateelbakkerij RAM moest een droom van  

Colenbrander in vervulling gaan. Maar, zoals vaker, liep 
deze droom uit op een desillusie. Colenbrander leefde 
volledig voor de kunst en was compromisloos. Hij liep 
de deur niet plat bij Plateelbakkerij RAM maar als hij 
bij een van zijn sporadische bezoeken weer eens op 
de schilderzaal kwam, kon hij geheel onverwacht met 
zijn wandelstok of paraplu een vaas van tafel meppen 
als hij niet tevreden was over de uitvoering. Dat een 
plateelschilder soms al dagen aan zo’n vaas gewerkt had, 
kon hem niet schelen. 

Toen de fabriek – buiten zijn medeweten – in plaats 
van dikke, moeilijk op te brengen emailverf dunnere 
oxideverf ging gebruiken, sloeg hij ook dat aardewerk 
aan diggelen. Hij vond de kleuren niet intens genoeg  
(‘te waterig’) en de penseelstreek te zichtbaar. De ruzie  
liep hoog op; Colenbrander werd de toegang tot de fabriek  
ontzegd, maar uiteindelijk bond de fabriek in en ging  
toch weer over op emailverf. Toen de RAM om het  
hoofd boven water te houden ook werk van andere  
ontwerpers ging uitvoeren en beter verkopend servies- 
goed ging maken, keerde hij de fabriek in 1925  

uiteindelijk gedesillusioneerd de rug toe. In 1928  
verhuisde hij van Arnhem naar Laag-Keppel waar  
hij in 1930 op 88-jarige leeftijd overleed. Hij ligt  
in Oosterbeek begraven, naast zijn zus.

 
Voortzetting

Ondanks de nieuwe koers ging Plateelbakkerij RAM 
failliet, eerst in 1933 en na een doorstart opnieuw in 
1935. Net als de Arnhemsche Fayencefabriek aan de 
Amsterdamseweg, waarover we vorig jaar december 
in Wijkcontact schreven. Het productieproces was te 
arbeidsintensief en het aardewerk te duur. Alleen de 
kapitaalkrachtige liefhebber wilde ervoor betalen. Na 
de oorlog kreeg RAM nog wel enige tijd een voort-
zetting op Amsterdamseweg 48, op de hoek met de 
Brantsenstraat. In de jaren 1960 werkten er tien pla-
teelschilders, die overigens geen modellen of ontwer-
pen van Colenbrander meer maakten. In 1968 viel ook 
voor deze fabriek het doek en kwam er definitief een 
einde aan Plateelfabriek RAM.
Henk Donkers (met dank aan  Ad Habets) 

Plateelbakkerij RAM

De productie van sieraardewerk (ook 
wel fayence of plateel genoemd) is 
erg arbeidsintensief. Eerst wordt klei 
van een specifieke samenstelling ver-
werkt tot gietklei die in bepaalde vor-
men (‘modellen’) wordt gegoten. Als 
die gedroogd zijn, worden ze voor de 
eerste keer gebakken tot ‘biscuits’. Die 
worden geglazuurd en vervolgens be-
schilderd door plateelschilders naar 
ontwerpen/motieven (‘decors’) van 
kunstenaars als Colenbrander. Ten 
slotte wordt het aardewerk voor een 
tweede keer gebakken waarbij het de-
cor ‘inbrandt’ in het aardewerk.

Bronnen: Riet Neerincx (1986) Th. A. C. Colenbrander (1841-1930) 

en Plateel-bakkerij RAM te Arnhem (1921-1935) / Titus Eliëns (1999) 

T.A.C. Colenbrander (1841-1930) Ontwerper van de Haagse Plateel-

bakkerij Rozenburg / Arnhemsche Courant (meerdere edities; via 

Delpher) / Hadewych Martens (2004) Theo Colenbrander 1841-1930, 

vernieuwer van de kunstnijverheid / Plateelbakkerij Ram (Wikipedia) 

/ Woest en Ledig (2014), Theo Colenbrander: voorbode van iets nog 

mooiers / Arno Weltens (2018) RAM-keramiek van Theo Colenbrander 

/ Arno Weltens (2008) Colenbrander ontdekt in Amerika.
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Amsterdamseweg (bijna) een eeuw geleden

De hoge schoorsteen rechts op deze 
foto van de Amsterdamseweg  
(tussen Burgemeester Weertsstraat 
en Bakenbergseweg/Van Eckstraat),  
genomen tussen 1925 en 1930, is 
van Plateelbakkerij RAM. Het houten  
gebouw rechts was een politiepost. 
Het chaletachtige huis met een 
puntdak (links) werd rond 1832  
gebouwd onder de naam ‘Rust Wat’. 
Vanaf 1871 was uitspanning Rozen-
berg er gevestigd. Het huis lag voor 
toenmalige begrippen ver buiten het 
centrum want de Burgemeesterswijk  
moest nog gebouwd worden.  
Rozenberg was een geliefde bestem-
ming voor zondagse wandelingen en 
fietstochten. Veel percelen en huizen 
in deze hoek waren of werden eigen-
dom van Jac. Vogel, een ontwikkelaar 
en aannemer die ook elders in de 
wijk woningen bouwde. Hij liet ach-
ter zijn huizen in 1916 een fabriek 
bouwen waar in 1921 Plateelbakkerij 
RAM van start ging. De toegang tot 
de fabriek, die enkele tientallen meters van de weg stond, lag aan de Amsterdamseweg. Voor de fabriek stond destijds 
een groot oud huis. Vogel liet het in 1936 slopen en vervangen door een bedrijfsgebouw met bovenwoningen. Nu is Pets 
Place daar gevestigd. Eerder zat er een autobedrijf en daarna een tuinmeubelenwinkel.

Colenbrander-RAM-sieraardewerk, genaamd ‘Tulp’.

Tal van grote musea 
hebben werk van 
Colenbrander in hun 
collectie: Museum 
Arnhem, Rijksmuseum, 
Kunstmuseum Den 
Haag, Museum Mesdag, 
Boijmans Van Beuningen 
en De Fundatie. 
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worden ontwikkeld in samenspraak met 
belanghebbenden, zowel omwonenden 
als potentiële kopers.geboekt. 
 
Bijeenkomsten

Er zijn nu twee participatiebijeenkom-
sten geweest waar de plannen werden 
gepresenteerd en bediscussieerd. Een 
laatste bijeenkomst was gepland voor 7 
juli, maar is doorgeschoven naar eind 
september omdat meer tijd nodig is 
voor de planuitwerking. Daarna volgt een 
extra overlegronde met de direct omwo-
nenden op 7 juli. In september willen de 
ontwikkelaars een uitgewerkt steden-
bouwkundig plan presenteren waarin het 
landschap en de gebouwvormen duide-
lijk zijn weergegeven. Ze willen dan ook 
meer laten zien over architectuurstijl en 
kleuren. Daarna volgt het formele traject 
van de bestemmingsplanwijziging.

De plannen zoals de architecten en 
projectontwikkelaars die voorgelegd 
hebben tijdens de participatiebijeen-
komsten wijken op enkele punten af van 
het Ontwikkelkader. Dat stoort som-
mige wijkbewoners die nauw betrokken 
waren bij de totstandkoming van het 
Ontwikkelkader, maar anderen vinden 
de nieuwe plannen juist een verbetering. 

Een grote wijziging ten opzichte van 
het Ontwikkelkader is dat gebouwen 
niet op het parkeerdek staan, maar aan 
een groen binnengebied komen te lig-
gen waar de entrees van de gebouwen 
en stallingsruimten op uit komen.

Een verbetering vinden velen de open 
structuur en de doorlopende routes 
en zichtlijnen waardoor het plan beter 
aansluit op de omgeving en het nieuwe 
buurtje minder naar binnen gericht is. 
Dat er vier in plaats van drie apparte-
mentsgebouwen komen, vinden som-
migen dan weer minder. 

Bouwhoogtes
De meeste mensen hebben geen pro-

bleem met de hoogteverschillen tussen 
de appartementsgebouwen en onder-
steunen het rekening houden met de 

 I
n december 2021 werden Ter Stee-
ge Bouw Vastgoed en Rots Bouw 
de nieuwe eigenaren van het ter-
rein waar tot en met het schooljaar 
2022-2023 ROC Rijn IJssel geves-

tigd is. Op deze locatie moet na die tijd 
Woonpark Gulden Bodem verrijzen. Op 
zijn vroegst kunnen de eerste bewoners 
daar eind 2024 of begin 2025 hun intrek 
nemen. Nogal wat wijkgenoten met gro-
te huizen in de Burgemeesterswijk en 
aangrenzende wijken willen misschien 
verhuizen naar een appartement in het 
nieuwe Woonpark. De twee projectont-
wikkelaars hebben Architectenbureau 
Opzoom en Strootman Landschapsar-
chitecten uit Arnhem opdracht gegeven 
een concreet plan te ontwerpen. Ze doen 
dat op basis van het Ontwikkelkader dat 
in 2020 samen met omwonenden is op-
gesteld (zie Wijkcontact december 2020) 
en dat in 2021 is overgenomen door de 
gemeenteraad. Ook de volgende plannen 

Woonpark Gulden Bodem   
krijgt vorm en inhoud

Plan zoals gepresenteerd op de tweede bijeenkomst. Gebouw links onder is 
bestemd voor sociale huur. Langs Zijpendaalseweg zijn voetpad en bomen 
toegevoegd.

Twee architectenbureaus 
ontwikkelen nu concrete 
plannen voor Woonpark 
Gulden Bodem. Dat 
gebeurt opnieuw samen 
met omwonenden en 
belanghebbenden. Wat is 
de stand van zaken na  
twee participatie-
bijeenkomsten
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Woonpark Gulden Bodem   
krijgt vorm en inhoud
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glooiing van het terrein. Maar over de 
vraag waar de hogere gebouwen moeten 
komen en hoe hoog ze maximaal mogen 
worden, lopen de meningen uiteen. De 
architect wil de aanwezige glooiing van 
het terrein meer volgen en benadruk-
ken door de hogere gebouwen op het 
hoger gelegen deel van de bouwloca-
tie te plaatsen. Veel bewoners van de 
Nicolaas Maesstraat willen het hogere 
gebouw juist richting Zijpendaalseweg 
hebben. Nadeel daarvan is dat je vanaf de 
Zijpendaalseweg dan tegen een massief 
gebouw aankijkt wat weer contrasteert 
met het park. 

Omdat de gebouwen niet hoger mogen 
worden dan de bomen heeft de architect 
met een drone onderzocht hoe de bouw-
hoogte afgestemd kan worden op de 
boomhoogte. De verschillen zijn groot. 

Naar de westkant (Nicolaas Maesstraat) 
staan gemiddeld veel lagere bomen 
dan aan de noordkant (Gravinnenbos). 
Daarom heeft de architect aan die kant 
het hoogste gebouw gesitueerd.

Bufferzone Woonpark-Stierenveld
Over het behoud van het Stierenveld 

als speelterrein voor de jeugd in de wijk 
en voor de beide scholen is iedereen het 
wel eens, maar de meningen verschillen 
over de vraag hoe de bufferzone tussen 
Stierenveld en Woonpark er uit moet 
zien. Transparant of gesloten en moeten 
speel- en woonfunctie zoveel mogelijk 
gescheiden of juist verbonden worden? 

Suggesties en hoofdbrekers
De architecten en projectontwikkelaars 

hebben veel goede suggesties gekregen,  

maar er zijn er veel zaken die nog inge-
vuld moeten worden. Hoe maak je het 
oplopende terrein toegankelijk voor 
minder mobiele mensen, hoe lok je 
bewoners van de Burgemeesterswijk en 
Hoogkamp/Sterrenberg/Gulden Bodem 
uit hun grote huizen, hoe maak je de ap-
partementen levensloopbestendig, enz.

De invulling en vormgeving van deze 
bijzondere bouwlocatie is een complexe 
puzzel. De architecten en projectontwik-
kelaars hebben nog heel wat om over na 
te denken. Benieuwd naar het resultaat? 
Kom dan naar de slotbijeenkomst eind 
september. Alle buurtbewoners en be-
langstellenden krijgen daarvoor weer 
een uitnodiging. 
Henk Donkers   

Zichtlijn vanaf Zijpendaalseweg. Huidige situatie.

Zichtlijn vanaf Zijpendaalseweg. Nieuwe situatie, in 3D massa. Met aanplant extra bomen. 



Welkom bij Yoga Libra Arnhem Voor: • persoonlijke groei • yoga 1 op 1
• deskundigheid • jarenlange ervaring

Ook bij blessures, al dan niet tijdelijk

Groepslessen op 6 dagen van de week (ook online):
• yoga Pilates  • Kundalini yoga 
• Yin yoga  • Zachte yoga 
• Mannen-yoga  • Yin Yang yoga 
• Early Birdlessen  • Hatha fl ow yoga

www.yogalibra.nl / cindy@yogalibra.nl

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten 
in Arnhem en omgeving

Telefoon 026 333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

UITVAARTVERZORGING

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!

	
●			Houdingverbetering: scoliose, kyfose en lordose 

	 ●			Rug-, nek-, schouder- en armklachten 
	 ●			Begeleiding na heup- en knieoperatie
	 ●			Chronische klachten
	 ●			Hulp bij slaapproblemen

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

VERTROUWD GEZICHT IN
DE BURGEMEESTERSWIJK

MAKELAAR
VASTGOEDADVISEUR
TAXATEUR
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Wijkcentrum Bakermat bruist sinds de officiële opening van de activiteiten. 
Behalve koffieochtenden, praathuis en themaochtenden – spelen kunst en 
cultuur, en dan vooral concerten, een belangrijke rol in de programmering. 

Bakermat bruist van muzikale 
hoogtepunten

 D
e muziekcommissie van het wijkcentrum kan 
nu eindelijk ‘vol op het orgel’ sinds alle coro-
nabeperkingen achter de rug zijn. Vrijwel elke  
maand is er een Concert Om De Hoek. Pro-
fessionele musici geven in de Rembrandtzaal  

een zondags concert. In mei werd de serie officieus geopend  
met twee benefietconcerten door trompettist Eric Vloeimans  
en pianist Florian Weber. Met de opbrengst van het concert  
(ruim 9.000 euro) wil de Bakermat de Rembrandtzaal opknap-
pen en de akoestiek verbeteren. Tot volgend jaar zomer heeft 
de kunstcommissie de concertprogrammering vrijwel rond. 
Het is een “prachtige mix geworden van klassieke muziek, jazz, 
wereldmuziek én een echte familievoorstelling. Naast grote 
meesters en gerenommeerde ensembles komen ook jonge 
helden en gepassioneerde amateurs aan bod.” De eerste twee 
concerten in september en oktober verdienen alvast de nodige 
aandacht. Wie zeker wil zijn van een kaartje, moet niet te lang 
wachten met het kopen.

Op 25/26 september treedt het Ruysdael Kwartet op, dat 
in 1996 werd opgericht toen de leden studeerden aan het 
Conservatorium in Den Haag. Inmiddels heeft het kwartet 
zijn naam gevestigd in binnen- en buitenland en treedt het op 
tijdens concerten, festivals en masterclasses. De musici wer-
den sinds de oprichting in binnen- en buitenland veelvuldig 
onderscheiden. Het Ruysdael Kwartet speelt naast klassiek 
repertoire regelmatig werk van hedendaagse componisten. Het 
kwartet is initiatiefnemer van het Zoom! kamermuziekfestival 
dat sinds 2015 jaarlijks in de gemeente Rheden plaats heeft. 

Erik Verwey
Zondag 16 oktober is het de beurt aan het Erik Verwey Trio.  

(Arnhem, 1987), een internationaal gewaardeerd en gelau-
werd jazzpianist die samen met Daniel van Dalen (drums) en  
Hendrik Müller (contrabas) een toegankelijk maar verras-
send jazztrio vormt. Erik Verwey groeide op in de Johannes  

Vermeerstraat op de rand van Gulden Bodem/Burgemeesters-
wijk en trad vier jaar geleden al eens op in onze wijk tijdens de 
concertreeks ‘Jonge Meesters in de Burgemeesterswijk’ (toen 
als kwartet met Kasper Kalf op contrabas, Bart Wirtz op altsax 
en invaller Joan Terol Amigo op drums).

Behalve voor de Concerten Om De Hoek biedt Bakermat tij-
dens het Open Podium op dinsdagavonden ruimte aan andere  
professionals én amateurs die in een laagdrempelige sfeer een  
compositie, lied, gedicht of iets anders ten gehore willen bren-
gen.  De Open Podia zijn op 4 oktober en 6 december. Aanmel-
den kan via niek.bakker@kpnmail.nl of via 06-52450397. De 
muziekcommissie wil ook ruimte geven aan aanstormend talent 
om in een programma voorafgaand aan de officiële concerten 
op te treden. Wie dat wil of iemand kent die getalenteerd is, kan 
contact opnemen met Conny Schreuders, conny.schreuders@
gmail.com. Zie voor alle activiteiten in Wijkcentrum Bakermat: 
www.wijkcentrumbakermat.nl. Er is namelijk regelmatig nieuw 
en uitdagend aanbod!  
Johan Bosveld

Ruysdael Kwartet.

Benefietconcert met trompetist Eric Vloeimans en pianist 
Florian Weber, mei 2022.

Erik Verwey.
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foto: Johan Bosveld

foto: Jos Zwaan



Drs. G.L. (Ard) Kelderman
Bakenbergseweg 72
6814 MK  Arnhem
Correspondentieadres:
Reuvekampstraat 5
6665 GM  Driel
085-0020014
info@arnhemnoordfysiotherapie.nl

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.
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grond kapot had laten vallen. De kersverse nieuwe bewoners 
René Koekkoek en Fedja Vos zagen zo’n nieuw boekenkastje 
helemaal zitten en maakten samen met hun buurman Edzard 
en voormalige wijkbewoner Bazil Wilbrenninck een mooi plan. 
Zaterdag 4 juni zou het mini-bibliotheekje officieel worden 
geopend door wethouder en buurtgenoot Bob Roelofs. 

Maar een dag eerder sloeg het noodlot toe. Met vereende 
krachten begon men die vrijdagavond met het plaatsen van 
de palen waarop het kastje zou komen. En toen zei Fedja 
plotseling: “Ik ruik gas.” Het was echt gas dat ze rook en er 
zat niets anders op dan het alarmnummer te bellen. Nog geen 
kwartier later stond de brandweer voor de deur, niet veel later 
gevolgd door twee gaslekspecialisten van Liander. Het bleek 
dat de doe-het-zelvers van de Zijpendaalseweg een metalen 
palenhouder dwars door een gasleiding hadden geslagen. De 
Liander-mannen repareerden de kapotte leiding en daarmee 
leek hun werk klaar. Maar terwijl inmiddels een flink aantal 
buurtgenoten nieuwgierig toekeek, hadden de Liander-mannen 
al snel in de gaten dat wat vakkundige hulp welkom was. Met 
zijdelingse bemoeienis van René, Edzard en Bazil zetten ze het 
boekenkastje keurig op zijn plaats.

Een dag later deed wethouder Bob Roelofs zijn plicht: 
na een mooie toespraak onthulde hij ’t Koekoeksnest en 
plaatste er het eerste boek (een biografie van Stalin!) in. De 
aanwezige buurtgenoten volgden zijn voorbeeld en vulden het 
spiksplinternieuwe ‘koekoeksnest’ fluks met de nodige ‘eieren’ 
(de boeken dus). Daarna genoten ze nog enige tijd van de hapjes 
en drankjes die René en Fedja hadden klaargezet
Johan Bosveld

 A
anvankelijk was het Edzard Gelderman die het 
plan opvatte om het vervallen boekenkastje aan 
de Zijpendaalseweg 67 nieuw leven in te blazen. 
Dat was ook wel nodig nadat een enthousiaste 
boekenliefhebster het deurtje vakkundig uit het 

kastje had getrokken en op de grond kapot had laten vallen. 
De kersverse nieuwe bewoners René Koekkoek en Fedja Vos 
zagen zo’n nieuw boekenkastje helemaal zitten en maakten 
samen met hun buurman Edzard en voormalige wijkbewoner 
Bazil Wilbrenninck een mooi plan. Zaterdag 4 juni zou het 
mini-bibliotheekje officieel worden geopend door wethouder 
en buurtgenoot Bob RoelofsAanvankelijk was het Edzard 
Gelderman die het plan opvatte om het vervallen boekenkastje 
aan de Zijpendaalseweg 67 nieuw leven in te blazen. Dat was 
ook wel nodig nadat een enthousiaste boekenliefhebster 
het deurtje vakkundig uit het kastje had getrokken en op de 

Van gaslek tot nieuw boekenkastje

foto’s: Johan Bosveld
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“Vanmiddag komt mijn 91-jarige tante 
hier logeren. Ze heeft haar opleiding 
voor verpleegkundige gehad bij het 
Diaconessenziekenhuis en woonde 
in de zusterflat aan de G. A. van 
Nispenstraat. Is dat niet leuk voor 
de wijkkrant? O ja, ze heeft ook 
nog foto’s.” Een bericht van mijn 
overbuurvrouw Elisabeth Brand en 
een mooie aanleiding de oversteek 
naar de andere kant van de straat  
te maken.

Herinneringen aan  
de zusterflat van  
de Diaconessen

WAPPERENDE SCHORTEN EN EEN STRIK ONDER DE KIN

 R
ie Bakker-Brand woont in Aalsmeer en 
is voor een paar dagen bij haar nicht aan 
de G.A. van Nispenstraat in Arnhem, de 
stad waar ze mooie herinneringen aan 
heeft. “Ik wilde als jong meisje heel graag 

de verpleging in en zag een advertentie in Trouw 
van het Arnhemse Diaconessenziekenhuis. Dat je 
hier een eigen kamer kreeg, gaf voor mij de door-
slag. Ik moest nog wel wachten omdat ik te jong was 
om met de opleiding te beginnen. Tot die tijd heb ik 
op een kantoor gewerkt. Maar zodra ik oud genoeg 
was, vertrok ik naar Arnhem”, vertelt ze lachend. 
Meer dan 70 jaar geleden, in 1950, komt ze naar Arn-
hem om aan de vooropleiding te beginnen. Die duurt 
drie maanden. “In die drie maanden werd gekeken of 
je wel geschikt was als verpleegkundige. We werkten 
voornamelijk in de keuken en er was veel aandacht 
voor ethiek. We leerden hoe je met patiënten omgaat 
en dat je nooit iets over jezelf mocht vertellen.”Rie zit 
in een groep van acht studenten. Uiteindelijk blijven er 
zeven over. “Een van ons mocht niet verder, die vonden 
ze niet geschikt.” Met zijn zevenen delen ze lief en leed. 
“We woonden allemaal onder één dak en waren dag 
en nacht samen. We bemoedigden elkaar in moeilijke 
tijden en gingen ook samen op vakantie.” Hun leven 
lang hebben ze contact gehouden. Van de zeven zijn 
er nu nog twee over.
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Rie Bakker-Brand (links) en haar nicht  
Elisabeth Brand.

Rie (gehurkt, tweede van links) tijdens haar 
vooropleiding.
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Met zijn zevenen delen ze 
lief en leed. “We woonden 
allemaal onder één dak 
en waren dag en nacht 
samen. We bemoedigden 
elkaar in moeilijke tijden 
en gingen ook samen op 
vakantie.”

Uniform
Na de vooropleiding krijgt Rie een vaste aanstelling als 

leerling-verpleegkundige. “Dat gebeurde op de kamer 
van de directrice, zuster baronesse Van Hardenbroek. 
Er waren toen veel mensen van adel betrokken bij het 
ziekenhuis. Baron Van Verschuer zat in het bestuur en 
baronesse Van Hiemstra, een familielid van Audrey 
Hepburn, was stafmedewerker.”Het zusterhuis wordt 
bewoond door de diaconessen (protestantse verpleeg-
sters die de verpleging als liefdewerk verrichten, HN), 
de leerling-verpleegsters en door de zogenaamde 
rustende zusters, diaconessen die niet meer werken 
en tot hun dood onder de zorg van het ziekenhuis val-
len. Tegenover de zusterflat ligt het artilleriepark. ”We 
zagen de militairen elke dag vanuit ons raam, maar con-
tacten waren er niet. ”In het zusterhuis heerst een strak  
regime. “Elke ochtend werden we om 10 voor 6 gewekt 
door een keiharde bel, om 10 over 6 gingen we aan 
tafel en om half 7 liepen we in uniform naar Rosorum.” 
In die villa aan de Amsterdamseweg is in die tijd een 
noodhospitaal ingericht. Het Diaconessenziekenhuis 
was in de oorlog zwaar beschadigd en moest opnieuw 
opgebouwd worden. In 1955 werd het geopend door 
koningin Juliana.De diaconessen zijn herkenbaar aan de 
grote witte strik onder hun kin. “Ik herinner me nog dat 
ik mijn uniform moest aanschaffen”, vertelt Rie. “Zes 
paar zwarte kousen, twee paar zwarte schoenen, één 
paar blauwe uniformjurken en witte schorten.”

Rie als leerling-verpleegkundige.

foto's: Johan Bosveld en 
archief Rie Bakker-Brand
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Liften
Het is hard werken, maar er is ook tijd 

voor ontspanning. De zusters wandelen 
vaak in uniform in park Sonsbeek, ma-
ken fietstochten en gaan af en toe naar 
concerten in Musis Sacrum. Geld voor de 
trein is er niet en liften is in die tijd ver-
boden voor de zusters, zeker in uniform. 
“Dat was beneden onze waardigheid, was 
ons verteld. Maar ja… Op een ochtend 
kwam ik met een collega uit de wacht. 
Het was prachtig weer en we zeiden te-
gen elkaar: ‘Zullen we naar Scheveningen 
gaan?’ We hebben ons omgekleed en zijn 
gaan liften.

“We werden meegenomen door een 
man in een chique zwarte auto. Onder-
weg vroeg hij ons of onze ouders wel 
wisten dat we waren gaan liften. Hij zou 

ons naar Scheveningen brengen, maar 
we moesten beloven dat we nooit meer 
zouden liften. We hadden een heerlijke 
dag, maar moesten natuurlijk wel terug 
naar Arnhem. Ook dat hebben we liftend 
gedaan, waarbij we er wel voor uitkeken 
onze duim op te steken als er een zwarte 
auto voorbij kwam. Toen mijn ouders 
hoorden dat ik ook wel eens naar het 
ouderlijk huis liftte, zeiden ze: ‘jij betaalt 
de heenreis en wij de terugreis’.”

Wapperende schorten
Na de verpleegstersopleiding volgt de 

kraamopleiding. Helaas zijn hiervoor in 
Arnhem maar vier plekken. Rie wordt 
uitgeloot en vertrekt naar Scheveningen 
om haar ‘ooievaartje’ te halen. Daarna 
werkt ze nog een jaar in Engeland en 

op verschillende plekken in Nederland. 
Arnhem raakt langzamerhand uit beeld 
totdat ze een telefoontje krijgt van haar 
nicht Elisabeth. “Ze vertelde dat ze 
vanuit Doorwerth naar Arnhem ging 
verhuizen, naar de Van Nispenstraat. Ik 
viel zowat van mijn stoel!”

Rie geniet zichtbaar van het bezoek 
aan haar nicht op de plek waar zoveel 
herinneringen liggen. Enthousiast 
loopt ze mee naar het bronzen beeld 
van de diaconessen in Park Sons-
wijck. “Dit is heel goed uitgebeeld, 
precies zoals ik het me herinner. We 
liepen altijd hard, met wapperende 
schorten. We waren altijd druk.   Op 
en top gemotiveerd, zou je nu zeggen.”    
Hanneke Nagel

“Dit is heel 
goed uitgebeeld, 
precies zoals ik 
het me herinner. 
We liepen 
altijd hard, met 
wapperende 
schorten. 

Bij het beeld van de diaconessen in park Sonswijck

De zusterflat van het Diaconessenziekenhuis aan de van G.A. Nispenstraat.
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Burgemeestersplein 1 siert niet voor niets de cover van het Arnhemse 
Monumentenreeks-boek over de Burgemeesterswijk (2007). Het prachtige 
rijksmonument uit 1904 is een hoekpand met de Zijpendaalseweg en is qua 
detaillering verwant aan panden van W. Diehl.

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

verliefde kijk op de wijk
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Snelliusweg 40-3, 
6827 DH Arnhem

tel.: 026 - 442 0801
www.gtollenaar.nl

LOODGIETER &
INSTALLATIEBEDRIJF

gglaszassu
rantieen
pensioen            
adviseurs

VER•ZE•KE•REN

Glasz Assurantiën . G.A. van Nispenstraat 45 Arnhem . (026) 442 38 51 

www.glasz.nl

Glasz Adv Wijkcontact verzekeren.indd   1Glasz Adv Wijkcontact verzekeren.indd   1 18-01-2021   22:5318-01-2021   22:53

LUNCHEN, BORRELEN EN 
DINEREN OP DE MOOISTE 

PLEK VAN ARNHEM

Zijpendaalseweg 95 6814 CH Arnhem    Tel.   026 379 98 35   Web   www.brasseriezypendaal.nl   E-mail   info@brasseriezypendaal.nl 

Openingstijden: Woensdag t/m zondag vanaf 11:00 uur (maandag en dinsdag gesloten)

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

Interieur- en bouwadvies met oude
en historische materialen.

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



ondertussen in … Tekst en foto’s Johan Bosveld

8,9
De waardering die we onze wijk geven, vertaalt zich in een 
fraai cijfer: 8,9. Dat is niet niks, want het gemiddelde rap-
portcijfer in de stad is 7,2. Dat blijkt uit de zogeheten Ge-
biedsanalyse, waarmee de gemeente vroegtijdig wil zien hoe 
het er met de wijken voorstaat. Het zal niet verbazen dat on-
ze wijk het op bijna alle fronten bovengemiddeld goed doet. 
Alleen op het gebied van diefstal en inbraak scoort onze wijk 
slechter dan gemiddeld: In 2019 was dat cijfer 4,3 tegen 
stadsbreed 3,7 (aantal ervaren vermogensdelicten).

Audrey blijkt 
drieling
En weer duikt er een beeld van 
Audrey Hepburn op. Nadat 
we anderhalf jaar geleden 
schreven over het identieke 
beeld van onze wijkheldin in 
het Zwitserse Tolochenaz blijkt 
er nu ineens een derde beeld te 
zijn. In Brussel werd onlangs de 
Audrey Hepburn Tuin geopend 
met de volgens sommigen niet 
al te voordelige afbeelding in 
brons. De buste is van de hand van kunstenaar Kees Verkade 
en is een afgietsel van dezelfde als op het Burgemeestersplein.  
Het nieuwe zusje van Audrey staat vlakbij haar geboortehuis 
aan de Keienveldstraat.

Arnhem aan zee 
Nee, het gaat niet om stijgen-
de zeespiegels of wateroverlast 
door extreme regenbuien. De 
graffiti die we hier en daar in 
onze wijk aantreffen moet ons 
juist attenderen op het belang  
van schoon water. De tekst 
‘Hier begint de Zee’ bij putdek-
sels is bedoeld om mensen  
bewust te maken dat niet ver-
vuild afvalwater ook essentieel 
is voor een schone zee.

Boomtekort 
Aan alles schijnt tegenwoordig een tekort te zijn. Maar dat 
in onze bosrijke omgeving nu ook al een tekort aan bomen 
is, wekt verbazing. Of de tuinlieden moeten hier langs de 
Zijpendaalseweg gewoon een boompje zijn vergeten…

Geen nepnieuws 
in Wijkcontact
Gelukkig! Het Wijkcontact 
verspreidt geen nepnieuws. 
Afgelopen tijd verscheen 
op elektriciteitskastjes de 
oproep om op te passen 
voor nepnieuws. Het is een 
hele opsomming waarmee 
de makers van het plakkaat 
ons willen overtuigen dat 
zo’n beetje alle media aan de 
leiband van de overheid lopen. 
Maar als geruststelling: ons 
wijkmagazine staat er niet bij!

Parkeerhufter
Op de achterkant van dit Wijkcontact laten we voorbeelden  
zien hoe bewoners met hun boomspiegels omgaan. Helaas 
worden die inspanningen niet door iedereen op waarde 
geschat. Sommige wijkbewoners/-bezoekers blijken óf  
asociaal óf ze kunnen niet parkeren; een enkeling beide,  
zoals de foto laat zien.



www.bureaubuitenland.nl  info@bureaubuitenland.nl

TUSSENJAAR

Wereld-ervaring

Advies op maat

Persoonlijke begeleiding

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

Bakkerij 
Reijnen

Wij bevinden ons aan de 
Kempcrbergerweg 159 
6816 RP Arnhem 

Wij hebben verse koffie & 
lekker gebak (to go)!
Ook verkopen wij heerlijke broden 
en broodjes die dagelijks vers 
worden gemaakt

Tel. 026 - 442 64 32 
info@bakkerijreijnen.nl
www.bakkerijreijnen.nl 

Iets te vieren  Iets te vieren  
op het werk  op het werk  
of thuis?of thuis?

Josette Elshof 06-14595558
www.kookkunsten.com
Ook voor workshops en buitendiners!

Onze Kookkunsten  
thuis bezorgd!

Ook online workshops en Ook online workshops en 

teamdiners h-a-h be
zorgd

teamdiners h-a-h be
zorgd

Kookkunsten_Adv02_87,5x132mm_2021.indd   1Kookkunsten_Adv02_87,5x132mm_2021.indd   1 01-02-2021   11:3901-02-2021   11:39

Snoeien doet bloeien

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: 
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 V
anachter ons raam in het  
Artilleriepark heb ik zicht op 
Aerenheem. In april zag ik 
werklieden in hoogwerkers 
verschijnen die kastjes aan-

brachten aan de gevels. Ik vroeg me af 
waar zij mee bezig waren, hoewel ik al 
wel het vermoeden had dat het ging om 
plaatsing van vleermuiskastjes. Enkele 
maanden eerder had ik al mensen aan het 
werk gezien - in de schemering - die sig-
nalen opvingen van vleermuizen. Ik was 
verbaasd over het feit dat een gebouw 
waarin zich 100 appartementen bevinden 
ruimte biedt aan vleermuizen. Een ruïne, 
een flatgebouw dat leeg staat, een zolder 
waar niemand komt oké, maar een be-
woond complex?  
Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet be-
dwingen en sprak een van de werkmen-
sen aan. Die vertelde dat de kastjes ge-
legenheid geven aan de vleermuizen om 
vanuit de spouw naar buiten te komen, 
maar dat ze niet van buiten naar binnen 
kunnen. Verder waren er enkele grote 
gaten in de gevel gemaakt waarin dozen 
geplaatst zijn die woonruimte bieden aan 
deze bijzondere dieren. 
Als intens dierenliefhebber vind ik het 
een uitstekend project: ’gastheer ’ zijn 
voor dieren. Eindelijk blijkt de mens weer 
eens als een eenheid met de dieren te 
willen leven. De meesten onder ons zijn 
immers vergeten dat mens, dier en plant 
niet zonder elkaar moeten leven, maar 
met elkaar! De dierenwereld krijgt steeds 
minder ruimte, evenals bomen die niet als 
levende wezens gezien worden maar als 
een industrieel product. Een zorgelijke 
ontwikkeling, omdat als de mens zijn ver-
spillende gedrag niet verandert, de aarde 
te gronde wordt gericht.  
 
Muis 
Intussen verwondert de naam van de 
vleermuis mij. Het is immers geen muis? 
En vleer? Dat betekent ’vleugel’ en slaat 
op vliegen, fladderen. Je kunt iemand een 
fleer om zijn kop geven (een oorvijg). In 
ieder geval vliegen ze ongemakkelijk. Ze 
scheren meer. Niet in rechte lijn zoals 
de meeste vogels doen. Overigens is de 
vleermuis het enige vliegende zoogdier. 
In die zin lijkt het wel een tussenvorm 
in de evolutie. Het beestje is een heel 

nuttig dier, want hij vliegt met een ra-
zende vaart door de lucht en hoeft zijn 
bek maar open te doen en de maaltijd 
komt vanzelf binnen. Het maakt zoveel 
vlieguren dat het door al dat eten zijn 
gewicht met de helft vergroot in één en-
kele vlucht. Nou nou, kunnen mensen 
dat ook? Ik zou van 60 kilo naar 90 kilo 
gaan en onherkenbaar zijn.
Wat staat er op zijn menu? Muggen, vlie-
gen, kevers maar ook spinnen, slakken 
en andere kleine beestjes. Het is dus een 
vleeseter ofwel een carnivoor. Trouwens 
vleermuizen kunnen goed zien, iets wat 
nodig is om kleine insecten te vangen. 
Er zijn ook soorten die slecht zien. Die 
moeten afgaan op hun sonar om een lek-
ker hapje te verorberen
  
Geen schoonheid
Het dier is geen schoonheid om te zien. 
Ik vind het zelfs een beetje eng, mys-
tiek, iets voor in een horrorfilm als drin-
ker van mensenbloed. Maar dat zijn de 
grotere jongens die o.a. in Afrika voorko-
men. Die noemt men dan ook geen ‘mui-
zen’, maar ‘honden’. De grootste vleer- 
muis heeft een vleugelspanne van ander-
halve meter, de kleinste is een dwerg je 
dat in je handpalm past. Ik heb er wel 
eens eentje in mijn handen genomen, wat 
ik kan afraden want ze kunnen hondsdol 

Horrorbeestjes in Aerenheem! 

natuur in de wijk

zijn (Rabiës). Maar dierenliefde overwon 
het van mijn angst. Ik vermoed dat het 
beestje een beetje in de war was. 
Het geraamte van de vleermuis vind ik 
ook interessant, want het is immers een 
zoogdier! Als ik naar zijn botten kijk dan 
komen die weliswaar overeen met die 
van alle andere zoogdieren, met dit ver-
schil dat het enorme lange extremiteiten 
heeft met een vlies tussen zijn vingers. 
Zonder dat zou het vliegen onmogelijk 
zijn. 
De vleermuis is trouwens een beschermd 
dier, wat betekent dat je ze niet mag  
doden, belemmeren, opsluiten of an-
derszins het leven moeilijk mag maken. 
Het is immers een schakel in de natuur! 
Tenslotte: een vleermuis slaapt op de 
kop. Probeer het ook maar eens. Waar-
schijnlijk krijg je er een flinke hoofdpijn 
van. Lang leve de vleermuis! 
Jaap van den Berg

Foto: Wikimedia commons



Geadopteerd
We hebben met z’n allen massaal boomspiegels  
geadopteerd. Rondom tientallen bomen in onze wijk 
bloeien en groeien weelderige minituintjes. Tenminste  
dat zou de bedoeling moeten zijn. Want niet overal is 
de beplanting met evenveel enthousiasme en succes  
uitgevoerd. Maar, moeten we maar denken, wat is niet 
 is kan nog komen.

TEKST EN FOTO’S JOHAN BOSVELD


