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wijkcontact inhoud

M                 ijn dochter is binnenkort tien 
jaar getrouwd. Of ik even die 
speech die ik bij haar  

huwelijk uitsprak wilde toesturen.  
Huh, hield ik een toespraak?  
Nooit meer aan gedacht. Ik was het 
überhaupt helemaal vergeten.  
Mijn archivering klopt niet altijd maar 
na weinig grasduinen in de pc vond ik 
hem. Verrassend om de feestrede na 
een decennium terug te lezen. Grappen, 
grollen en snaaksheden blijken meestal 
nog van toepassing. Ook mijn constate-
ring dat zij een echt communicatief dier 
is, kwam helemaal uit. Zij interviewde 
nota bene Frans Bauer en bevroeg in 
het Haagse Torentje Jan Peter Balkende. 

Mindere politieke 
goden als Alexander 
Pechtold, Femke Hal-
sema, Wouter Bos en 
André Rouvoet - wie 
kent ze nog - voelde 
zij ook aan de tand. 
Zij startte haar car-

rière met het bezorgen van advertentie-
folders en erwtensoep scheppen bij de 
Hema.  
Vader mag trots zijn op bruid, 
bruidegom en twee kleinzonen. 
Kees Crone

kees’ cursiefje

Trots
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nieuws

Schrijfster en voormalig wijkgenoot 
Conny Braam komt donderdagavond  
9 maart in boekhandel Het Colofon  
vertellen over haar nieuwe boek  De  
revolutie van Pelle. Volgens haar uitgever 
zoekt Conny Braam in haar boek (dat 
inmiddels is verschenen) naar een ant-
woord op de vraag wat haar in haar jeugd 
tot zo’n rebelse meid heeft gemaakt.

Om dat antwoord te vinden reconstru- 
eert Braam haar verleden vanaf het 
negentiende-eeuwse IJmuiden, waar 
grootmoeder Keet Pelle een café had 
en in de ban raakte van de socialisten-
leider Ferdinand Domela Nieuwenhuis. 
We volgen daarna Keets dochter Grada  
die probeert te ontsnappen aan de  
vernederende armoede. 

‘Begin jaren vijftig komt Conny Braam 
zelf aan het woord en vertelt ze over  
haar jeugd in Arnhem, waar de koude-
oorlogsmentaliteit, de brave burger-
lijkheid en het racisme van haar vader 
uiteindelijk onverdraaglijk worden en  
de belofte van revolutie haar naar  
Amsterdam zal lokken’, aldus de uitgever.

Conny Braam  was medeopricht-
ster en jarenlang voorzitster van de 
Anti apartheidsbeweging Nederland. 
Sinds haar debuut in 1992 publiceerde  
ze romans en non-fictie boeken waarin  
kolonialisme en vrijheidsstrijd vaak een  
rol spelen. De lezing van Conny Braam  
begint donderdag 9 maart om 19.30 uur.  
Het Colofon is gevestigd aan de  
Bakkerstraat 56. Entree: € 7,50 (Gelrepas 
+ CJP: € 5,00)
JB

Nieuw boek van oud-
wijkgenoot Conny Braam

FOTO: JOS ZWAAN

FOTO: JOHAN BOSVELD

Conny Braam.
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Nieuwe wijkagent 
Burgemeesterskwartier

Lieke Ligtenberg (38) is de nieuwe 
wijkagent voor de wijken Hoogkamp, 
Burgemeesterskwartier, Gulden Bodem, 
Sterrenberg en Park Sonsbeek. 

Zij is ruim 13 jaar geleden bij de politie 
begonnen in Zuid-Holland-Zuid en heeft 
sindsdien ervaring opgedaan op straat 
maar ook bij de recherche. 

Zij vindt het wijkgerichte werk met 
het contact met wijkbewoners erg leuk. 
De mensen in de wijk zijn voor haar de 
oren en ogen in dat gebied. Samen met 
de bewoners wil Lieke zorgdragen voor 
veiligheid en sociale cohesie in de wijk. 
Zij doet dit in samenwerking met andere 
diensten en organisaties.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering 
op 22 maart in De Bakermat zal Lieke 
over haar werk vertellen. Je kunt in con-
tact komen met Lieke via het contact-
formulier op de website van de politie 
of via het algemene nummer 0900 8844. 
En ze is actief op Instagram: wijkagent_ 
burgemeesterswijk_eo.
JB

165.791
Het aantal inwoners van Arnhem is vorig  

jaar aardig gegroeid. Onze stad kreeg er 
1.716 inwoners bij, een toename van 7,64 
pocent. Op het moment van meting in 
december 2022 telde Arnhem 165.791 
inwoners. Dat waren voor een belangrijk 
deel vluchtelingen uit Oekraïne. Ook het  
eind van de lockdown droeg volgens de  
gemeente bij aan de forse aanwas. Met 
15.000 inwoners erbij zou Arnhem tot 
de top-10 van grootste steden toetreden.  
JB

Nieuwe naam  
fysiotherapiepraktijk

Het is al 8 jaar gleden dat Maik Grevers  
de fysiotherapiepraktijk van Kitty Bouten  
overnam. De fysiotherapiepraktijk aan de  
Van Lawick van Pabststraat 122 veran- 
dert nu van naam en zal verder gaan  
als Fysiotherapie Manuele Therapie  
Sonswijck. Aan de zorg verandert niets  
laat Maik weten. “Dezelfde gezichten,  
dezelfde zorg, alleen een andere naam.” 
JB

Wijkagent Lieke Ligtenberg.



 H
oewel ieder mens individueel wordt geboren en ook  
zo zal sterven, zijn we toch vooral sociale wezens.  
Zonder verbindingen naar andere mensen zou ons  

leven minder waardevol zijn, is het zelfs de vraag of we wel 
zouden overleven. 
Maar je moet er wel iets voor doen, om met anderen in  
contact te komen en te blijven. Een vorm van verbinding  
opzoeken. Behalve in je eigen familie kan dat ook in je  
omgeving zijn, school, werk of buurt. Voor dat laatste biedt 
een wijkvereniging een mooi kader.  

Daar vind je buren, vrienden en 
andere medebewoners, waar-
mee je samen kunt bouwen aan 
een fijne woon- en leefomgeving. 
Daarom was ik blij dat we op de 
Nieuwjaarsborrel van 22 januari 
jl. ook heel wat nieuwe en  
interessante mensen uit onze  
wijk hebben ontmoet.  
En gelukkig zijn er in onze  
Burgemeesterswijk nog heel wat 
vrijwilligers die zich actief  
willen inzetten bij activiteiten 
voor anderen. En die mooie  
plannen hebben voor het jaar 
2023. Die u daarover graag wil-

len vertellen en ook benieuwd zijn naar uw suggesties. Daarom 
nodig ik u graag uit om de inzet van deze vrijwilligers te hono-
reren door uw bezoek aan de algemene ledenvergadering van 
onze wijkvereniging op woensdag 22 maart a.s. vanaf 20.00 
uur in wijkcentrum Bakermat. 
En naast alles rond onze vereniging kunt u daar ook kennis-
maken met onze nieuwe wijkagent, Lieke Ligtenberg. Want 
behalve een fijne woon- en leefomgeving is ook een veilige 
buurt in ieders belang. 
Als bestuur richten wij de komende tijd onze aandacht in het 
bijzonder op de partners van onze wijkvereniging. We zijn met 
het bestuur van onze buur-vereniging Penseelstreek in goed 
gesprek als opstap naar een proces van intensivering van  
onderlinge samenwerking.  
En we gaan binnenkort wijk-wethouder Marco van der Wel 
rechtstreeks laten kennismaken met allerlei aspecten van het 
leven in onze wijk.  
Ook dat zijn weer vormen van verbinding naar anderen,  
nuttig en nodig voor het voortbestaan van onze club.  
Met uw steun (die u kunt laten zien in het lidmaatschap van 
onze vereniging!) hopen we dat nog lang te kunnen doen,  
zodat onze wijk de fijnste van de hele stad blijft!  
Gerard Slag.

Zie ik u op 22 maart?
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Verbinding in de 
Burgemeesterswijk

uit het bestuur
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Nieuwe naam  
fysiotherapiepraktijk

Bezorger gezocht!
Eén van de bezorgers van 
Wijkcontact is gestopt en we zijn 
met spoed op zoek naar een nieuwe 
bezorger. Wijkcontact verschijnt 
vijf keer per jaar en de wijkkranten 
worden bij je thuisbezorgd. Het gaat 
om ongeveer 350 bezorgadressen. 
De vergoeding voor het bezorgen is 
25 euro per keer.

Lijkt je dit leuk, neem dan contact 
op met coördinator Harry Bovens: 
06 39146747 of
habovens@gmail.com

De agenda van de Algemene Ledenvergadering  
van 22 maart a.s. vindt u op pagina 7.



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)
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 1. Welkom, opening en vaststellen agenda.

2. Verslag algemene ledenvergadering 23 maart 2022.

3. Bestuursverslag 2022 en activiteiten commissies in 2022.

4. Jaarrekening 2022 en verslag kascontrolecommissie.

5. Begroting 2023 en benoeming kascommissie 
 (voorstel ter vergadering).
 
6. Schema aftreden leden bestuur en voorstel tot benoeming van een 
 nieuw lid met als functie secretaris, herbenoeming van een bestuurs-
 lid met als functie penningmeester en herbenoeming van een 
 bestuurslid als algemeen bestuurslid voor een periode van één jaar.
 
7. Rondvraag en sluiting.

Na afloop van de vergadering zal de wijkagente Lieke Ligtenberg  
vertellen over haar werk in de wijk.

Agenda ledenvergadering  
Wijkvereniging Burgemeesterskwartier

22 maart 2023 om 20.00 uur  
in de Bakermat aan de 
G.A. van Nispenstraat 139

UITNODIGING
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“Alles in het leven 
draait om vrijheid”

Deze maand verschijnt het 
boek ´Hier is het gebeurd -  
50 plekken in Hitlers 
Duitsland .́ Een verzameling  
verhalen van Ad van Liempt 
met foto ś van wijkgenoot 
Rolf Baas over plekken 
in Duitsland die een rol 
speelden in de Nazitijd.

En hoe ontstond de samenwerking met Ad van Liempt? 
“Ad is een oom van mij, de jongste broer van mijn 

moeder. In mijn jeugd waren er de gemeenschappelijke 
vakanties en ook daarna hebben we altijd contact ge-
houden. Tijdens een van onze ontmoetingen ontstond 
het plan voor ‘Hier is het gebeurd’. 

Samen zijn we naar Berlijn geweest, maar eigenlijk 
hebben we een ander ritme. Ad wil de sfeer van de plek 
ervaren en is meer gericht op het opdoen van infor-
matie. Ik probeer in de plek op te gaan, mijn tijd te 
nemen en wil op een ander moment nog terug kunnen 
gaan als dat een betere foto oplevert. Ook die vrijheid 
wil ik voelen, en alleen gaat dat beter.”

Twee concentratiekampen op één dag
Het tweede boek met plaatsen in Duitsland had meer 

voeten in de aarde dan het eerste. “Nederland is klein, 
dus als bijvoorbeeld het licht niet goed is, ga je gemak-
kelijk nog een keer terug om te fotograferen”, vertelt 
Rolf. “In Duitsland zijn de afstanden veel groter, en moet 
je de reis beter plannen en voorbereiden. In totaal ben ik 
zes keer een week in Duitsland geweest om 57 plekken 
te fotograferen. Soms bezoek je wel twee concentratie-
kampen op één dag. Dat maakt zo’n reis van een week 
wel emotioneel pittig.” 

Cover ‘Hier is het gebeurd’ H
et boek Hier is het gebeurd - 50 plekken in 
Hitlers Duitsland’ is het tweede deel in een 
serie. Het eerste deel gaat over plaatsen in 
Nederland waar de oorlog zijn sporen ach-
terliet en verscheen twee jaar geleden. Voor 

beide boeken verzorgde Rolf Baas de fotografie.
Fotograaf Rolf Baas woont in een appartement 

aan de Amsterdamseweg. Na een jarenlange car-
rière in de logistiek, besloot hij het roer om te gooien.  
“Ik wilde meer vrijheid. Mijn werk bood me steeds 
minder voldoening. Ook ging ik anders tegen geld aan 
kijken: wat moet je met weer een groter huis of een 
grotere auto? Ik besloot te gaan doen waar mijn hart 
ligt en ben in 2017 naar de Fotovakschool gegaan. Ik 
had een buffer en ben kleiner gaan wonen zodat ik 
financieel een poosje vooruit kon. Vrijheid is mijn 
levensmotto. Alles in het leven draait om vrijheid.”  

Schuldig landschap
De Tweede Wereldoorlog, en dus ook vrijheid, is een 

rode draad in het fotowerk van Baas. Op de Fotovak-
school maakte hij voor het thema ‘schuldig landschap’ 
de fotoserie ‘Normandië -zomer 44’. 

“Ik had rond de lustrumviering van de bevrijding twee 
keer Doris en Rosco Long op bezoek, een Canadees 
echtpaar. Rosco landde in juli 1944 in Normandië en  
beëindigde in mei 1945 zijn strijd in het Duitse  
Oldenburg met de overgave van de Duitsers. Ik heb op 
basis van zijn memoires zo goed mogelijk zijn route  
door Normandië gevolgd en gefotografeerd.”
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Cover ‘Hier is het gebeurd’

Aan het fotograferen van de Möhne-
see heeft Rolf een bijzondere herinne-
ring. De stuwdam in het meer werd in 
1943 zwaar beschadigd door de Britten.  
“Ik had het meer al gefotografeerd 
en was terug gegaan naar mijn hotel. 
De volgende ochtend aan het ontbijt, 
zag ik door het raam een regenboog. 
Ik heb pijlsnel mijn spullen gepakt en  
gepakt en ben teruggegaan. Net op tijd, 
3 minuten later was de regenboog weg.”  

Vrachtwagenchauffeur
Helemaal afscheid van de logistiek 

heeft Rolf Baas nooit genomen. Hij 
maakt, al dan niet in opdracht, foto´s 
van vrachtwagens. Daarvoor zoekt hij 
een geschikte plekken langs de snelweg 
om te fotograferen. Hij gebruikt een 
lange sluitertijd en beweegt mee met de 
vrachtwagens. Daardoor vervaagt het 
landschap en staat de vrachtwagen er 
scherp op. Hij heeft inmiddels een uit-
gebreide beeldbank met vrachtwagens. 
Ook heeft hij zijn vrachtwagenrijbewijs 
gehaald en werkt hij als vrachtwagen-
chauffeur. Twee weken op de weg om 
daarna weer twee weken vrij te zijn.  
“Fotograaf is een eenzaam beroep, door 
het rijden op zo´n grote vrachtwagen 
draai ik op een andere manier mee in de 
maatschappij. En tijdens het rijden heb 
ik de tijd om na te denken en bijzondere 
inzichten te krijgen. En zo voel ik me  
met minder geld en meer vrijheid rijker 
dan ooit.”
Hanneke Nagel

´Hier is het gebeurd - 50 plekken in Hitlers 

Duitsland´ is uitgegeven door WBOOKS en 

vanaf 14 maart verkrijgbaar. Bij het boek is 

een 6-delige podcastserie gemaakt,  

gepresenteerd door Margriet Vroomans. 

 
 
Voor meer informatie over Rolf Baas kijk op:  

baasfotografie.nl   

stillonthemove.eu

Vrachtwagen op de snelweg.

Regenboog boven de Möhnesee.

Fotograaf Rolf Baas.
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Bewoners van de 
Burgemeesterswijk maken 
veel gebruik van Sonsbeek, 
Zijpendaal en Gulden Bodem. 
Omdat deze stadsparken 
tekenen van slijtage en verval 
vertonen, steeds intensiever 
gebruikt worden en de gevolgen 
van de klimaatverandering  
ondervinden dan wel een 
rol kunnen spelen bij het 
opvangen daarvan, wordt een 
toekomstvisie ontwikkeld, 
die ook gevolgen heeft 
voor gebruikers uit de 
Burgemeesterswijk.

 D
at we boffen met de omgeving waarin we wonen,  
is een open deur. Waar in Nederland vind je  
immers op loopafstand zo’n uitgestrekt en  
gevarieerd parklandschap met hoogteverschillen, 
vergezichten, doorkijkjes, panorama’s, bossen, 

waterpartijen met watervallen en fonteinen, ligweides, akkers, 
weilanden, historische bouwwerken, kunstwerken en hore-
ca? Voor veel wijkgenoten een reden om hier te gaan wonen.  
Eens waren de parken buitenplaatsen voor gefortuneerden,  
nu zijn het dankzij beleid van vroegeregemeentebesturen  
stadsparken met de status van rijksmonument.

Veranderende tijden
De tijden veranderen echter. We hebben gemiddeld meer 

vrije tijd, meer geld te besteden, trekken er meer op uit en 
willen gezonder leven. Daardoor neemt de druk op de parken 
toe, vooral op Sonsbeek. Tegelijkertijd verandert het klimaat 
en holt de biodiversiteit achteruit. De parken ondervinden 
daarvan de gevolgen (hitte, droogte, wateroverlast) maar  
kunnen daarentegen ook een bijdrage leveren aan het tem-
peren van de gevolgen (wateropvang, verkoeling bij hit-
testress, versterking biodiversiteit). En dan is er nog de  
tand des tijds: bomen worden oud, gaan dood of vallen om.  
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Nieuwe toekomst voor 
Sonsbeek, Zijpendaal  
en Gulden Bodem



Nieuwe toekomst voor 
Sonsbeek, Zijpendaal  
en Gulden Bodem
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Paden, hekken, trappen, oevers en beschoeiingen raken 
versleten en doorkijkjes en vergezichten groeien dicht. 
Om de parken toekomstbestendig te maken ontwikkelt 
bureau Strootman Landschapsarchitecten in opdracht 
van de gemeente een toekomstvisie, waar ook belang-
hebbenden en omwonen-den bij betrokken werden 
tijdens bijeenkomsten in 2021 en 2022. Op de laatste 
bijeenkomst is de ‘90%-versie’ gepresenteerd. Momen-
teel wordt de definitieve versie opgesteld, die wordt 
aangeboden aan het college van B&W die daarover een 
besluit moeten nemen. Dit artikel is gebaseerd op de 
90%-versie en de aanvullende informatie van Robin 
Driessen, bestuursadviseur Groene Leefomgeving van 
de gemeente Arnhem en lid van de projectgroep die het 
projectteam van Strootman begeleidde.
 
Uitgangspunten
Bij de ontwikkeling van de toekomstvisie zijn zes 
uitgangspunten gehanteerd:

•  
• Werken in de geest van de rijke tuinhistorie met het 
vizier op de toekomst: hoofdelementen in de ontwerpen 
koesteren en stevig vernieuwen, ook al leidt dat tot 
pijnlijke ingrepen (zoals bomenkap of verwijdering 
van rododendrons). Het betekent opnieuw regie voeren 
over ‘het spel van massa en ruimte, van zichtlijnen en 
enscenering’. 

 
• Draagkracht vergroten (bijvoorbeeld van de 
gazons zodat ze minder slijten door de hogere 
bezoekersaantallen), zoneren (bezoekers meer  
spreiden over de drie parken; ofwel mensen van  
Sonsbeek naar Zijpendaal en Gulden Bodem  
lokken door daar nieuwe bestemmingen te ontwikkelen) 
en te reguleren (van festivals en evenementen).

  
• Eén park met ‘drie parksferen met elk een eigen 
repertoire van inrichtingselementen. Een intensieve 
parkzone in de lage delen rondom waterpartijen, 
bos op de hogere delen en landschappelijke 
‘kamers’ (akkers en weiden). Beheer moet daarop 
worden afgestemd. In de landschapskamers zou 
‘natuurinclusieve stadslandbouw’ kunnen komen. 
 
• Eenheid in verscheidenheid. De eenheid van 
de drie parken kan versterkt worden door een 
consistentere vormgeving  van randen, zichtlijnen, 
paden en lanen. Tegelijk zou de eigenheid van de 
drie parken versterkt kunnen worden. Volgens de 
opstellers heeft Sonsbeek een duidelijke identiteit, 
maar Zijpendaal minder en Gulden Bodem niet. 
Voor versterking van de identiteit van de laatste twee 
zouden ‘nieuwe passende iconische bestemmingen’ 
ontwikkeld kunnen worden. De Steile Tuin die in 1999 
aan Sonsbeek is toegevoegd, is daarvan een succesvol 
voorbeeld. Sonsbeek met zijn uit tentoonstellingen 
overgebleven kunstwerken mag volgens de 
opstellers geen beeldentuin worden. Ze pleiten voor 
het principe ‘kunstwerk erin = kunstwerk eruit’. 
 
• Versterking van de verbinding van de drie parken  
met de omliggende wijken, de landgoederen Warnsborn  
en Mariëndaal en de binnenstad (zichtbare Jansbeek  

in binnenstad verbinden met zichtbare Jansbeek in  
de parken). Wat de verbinding met de wijken betreft:  
sommige toegangen zijn prachtig (Apeldoornseweg).  
Andere hebben een opknapbeurt nodig of zijn ondermaats 
(‘olifantenpaadjes’)

. 
 • Oppoetsen van kwaliteiten. Veel trappen en oevers  
zijn versleten, zichtlijnen worden geblokkeerd door beplan-
ting, Parkweg als autoweg tast parkkarakter aan en glasbak-
ken bij ligweide doen afbreuk aan parkkwaliteit. Er zijn 
elementen toegevoegd die niet bij het parkkarakter passen 
zoals het Lorentz-monument op de zichtlijn naar de Witte 
Villa, het houten hek op de dam tussen Sonsbeek en Zij-
pendaal en het drijvende terras bij Brasserie De Boerderij. 

Eén park met drie ‘parksferen’. Bron: Sonsbeek, Zijpendaal,  

Gulden Bodem. Parkentoekomst - 90% versie 30-8-2022.

Moet drijvend terras bij De Boerderij verdwijnen omdat het een  

later toegevoegd element is dat niet past bij het parkkarakter?
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Voorgestelde maatregelen en ingrepen
Toepassing van deze uitgangpunten leidt tot een lange  

lijst (mogelijke) ingrepen. We pikken er een aantal opvallende  
uit:

 
• Eén park met ‘drie parksferen met elk een eigen repertoire 
van Herstel van landschapstaferelen (‘vista’s of ‘decors’) vanaf 
belangrijke plekken als Witte Villa, Huis Zijpendaal of de 
Tellegenbank, en doorzichten. Te veel elementen belemmeren 
nu het zicht: opschot van beplanting, dood hout, laaghangende 
takken.

 
• Herinrichting sprengkoppen als brongebied met natuurlijke 
vegetatie en geleidelijke overgangen van hoog naar laag. Veel 
sprengkoppen zijn nu steil en erosiegevoelig.

 
• Zichtbare verbindingen tussen de vijvers met cascades en 
watergoten. Bijvoorbeeld tussen Kasteelvijver en Spiegelvijver 
in Zijpendaal en in de dam in de Spiegelvijver.

 
• Terugbrengen van fonteinen in Grote Vijver en noordelijke 
Spiegelvijver om de waterkwaliteit te verbeteren.

 
• Omvorming Hertenkamp Sonsbeek (30.000 m2) tot 
combinatie van ligweide en natuurweide. Motivatie: hoge 
begrazingsdruk veroorzaakt slijtage van de grasmat en 
op mooie dagen is de ligweide bij de Witte Villa te klein. 
Inmiddels heeft de gemeenteraad een motie ‘behoud 
hertenkamp’ aangenomen. Het hertenkamp blijft dus. 
 
• Parkweg tussen Sonsbeek en Zijpendaal wordt ingericht 
als f ietsstraat waar auto’s ‘te gast’ zijn. Het deel tussen de 
Teerplaats en Brasserie De Boerderij wordt daarbij afgesloten 
waardoor doorgaand autoverkeer onmogelijk wordt. 
Onderzocht wordt of de hulpdiensten er misschien wel door 
mogen rijden vanwege de wettelijk verplichte aanrijtijden. 
Afsluiten van de Parkweg voor doorgaand autoverkeer betekent 
dat bewoners van de Burgemeesterswijk die met de auto naar 
Rijnstate willen, moeten omrijden via de Apeldoornseweg. 

Moeten de rododendrons weg om het doorzicht naar de 

Wildbaan/Cederallee te herstellen en is herinrichting  

sprengkop met natuurlijke vegetatie gewenst?

Cascade tussen Spiegelvijver en Grote vijver bij de Parkweg.

Artist impression van de herinrichting Parkweg als 

fietsstraat. Bron: Sonsbeek, Zijpendaal, Gulden Bodem. 

Parkentoekomst. 90% versie 30-8-2022.
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Voorgestelde maatregelen en ingrepen
Toepassing van deze uitgangpunten leidt tot een lange  

lijst (mogelijke) ingrepen. We pikken er een aantal  
opvallende uit:

 
• Eén park met ‘drie parksferen met elk een eigen 
repertoire van Herstel van landschapstaferelen (‘vista’s 
of ‘decors’) vanaf belangrijke plekken als Witte Villa, 
Huis Zijpendaal of de Tellegenbank, en doorzichten. 
Te veel elementen belemmeren nu het zicht: opschot 
van beplanting, dood hout, laaghangende takken.

 
 
• Sluiting parkeerplaats achter Sonsbeek paviljoen  
bij de ingang van de Steile Tuin. Er kunnen dan geen  
auto’s meer door het park rijden. De huidige geasfal-
teerde parkeerplaats krijgt een groene invulling.

 
• Toevoegen nieuwe iconische bestemming op de plek 
van het vroegere Jachthuis in Gulden Bodem. Daardoor 
zou deze buitenplaats weer een hart krijgen en kunnen 
bijdragen aan de spreiding van bezoekers over de drie 
parken. Gedacht wordt aan een aantrekkelijke speel-
plek met een podium voor kleinschalige evenementen 
en een uitkijktoren. De voormalige moestuin zou 
hersteld kunnen worden in de vorm van kleinschalige 
stadslandbouw. Het plan voor een evenementenlocatie 
is inmiddels van de baan door bezwaren vanuit Gulden 
Bodem en Hoogkamp.

 
• Geen honden meer in het water omdat ze het waterleven  
verstoren en oevers beschadigen. Duidelijker begrenzing 
van hondenlosloopgebieden.

Wilt de plannen in zijn geheel zelf lezen?  
Ga naar: www.sonsbeek.nl/nieuws

 
• Verbod op f ietsen in het park. Dat is nu ook verboden 
maar het wordt gedoogd. Dat komt deels door de onduidelijke 
signalering. Bij de entrees zouden borden ‘Verboden te 
fietsen’ kunnen komen alsmede fietsparkeervoorzieningen. 

• Terugbrengen van de fonteinen in Grote Vijver en  
de noordelijke Spiegelvijver om de waterkwaliteit te verbeteren. 
. 
• Verbijzondering entrees Gulden Bodem (smeedijzeren 
hekwerk) en Zijpendaal (poort).

 
• Verbetering van de verbindingen tussen de parken met 
veilige oversteekplaatsen.

 
• Verhoging van de Belvédère zodat bezoekers weer over de 
bomen heen kunnen kijken. .

 
• Klimaatbestendiger maken door meer water vast te 
houden (infiltratie), de afvoer te vertragen (cascadering) en de 
bergingscapaciteit te verhogen.
 
Besluiten B&W

De plannen zijn nog voorstellen. Van enkele is inmiddels 
duidelijk dat ze van de baan zijn: het hertenkamp blijft en 
op Gulden Bodem komt geen evenementlocatie. Het is nu  
afwachten welke veranderingen er nog meer worden aan- 
gebracht in het definitieve plan en wat B&W en de 
gemeenteraad uiteindelijk besluiten. 
 
Tekst en foto’s Henk Donkers 

Parkeerplaats Sonsbeekpaviljoen vervangen door groen? Fietsen door Sonsbeek wordt nu gedoogd. Door een toenemend 

aantal e-bikes, e-steps, e-scooters,  ATB’ers en gravelkbikes 

ontstaat er frictie tussen wandelaars en fietsers.

Puntweide langs de Zijpendaalseweg zou ingericht kunnen 

worden als waterberging voor het opvangen van hoosbuien.

Onduidelijke signalering: borden geven niet duidelijk aan dat 

fietsen verboden is.



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

Interieur- en bouwadvies met oude
en historische materialen.

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

026 - 353 03 33 

info@catvastgoed.nl 

Zijpendaalseweg 47  
6814 CC Arnhem
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“Gezondheid     
  is waar mijn    
  hart ligt.”

Eind vorig jaar opende Iris Heering  
haar Studio Salina aan de Van  
Lawick van Pabststraat. Infrarood-
sauna’s, cuppingbehandelingen, een 
massagestoel en gezonde sapjes. 
Dit alles in het teken van ‘Relax and 
boost your health’.

S 

tudio Salina ligt enigszins verscholen in  
het souterrain aan de Van Lawick van Pabst-
straat 3a”. “Ik heb net vorige week een bord 
buiten gezet om meer zichtbaar te zijn”, 
vertelt eigenaresse Iris van Heering. Ze is 

blij met haar pand. “Ik heb meerdere panden bekeken, 
maar toen ik hier binnenkwam, was ik verkocht. Het is 
niet hoog, maar wel intiem”. De verschillende ruimtes 
in de studio stralen rust en intimiteit uit met hun lichte 
kleuren en comfortabel meubilair. Studio Salina heeft 
twee ruimtes met een infrarood sauna, een behandel-
ruimte voor cuppingbehandelingen en een lounge hoek. 

Zorgzaamheid
Iris volgde de opleiding Small Business en Retail-

management aan de hogeschool Inholland in Diemen en 
werkte jarenlang bij  A. Vogel, producent van natuurlijke 
zelfzorgmiddelen. Ze studeerde natuurgeneeskunde en 
is ook orthomoleculair therapeut en darmtherapeut. 
“Het is altijd mijn droom geweest om een eigen bedrijf 
te hebben. Toen mijn werk bij Vogel veranderde en 
ik het minder leuk begon te vinden, heb ik de knoop 
doorgehakt en ben ik Studio Salina begonnen, waarin 
ontspanning en gezondheid centraal staan. Gezondheid 
is waar mijn hart ligt. De naam Salina bedacht ik toen 
mijn dochter een liedje zong waarin ‘salina’ voorkwam. 
Voor mij verwijst ‘salina’ naar maanlicht, naar vrouwe-
lijke energie en naar zorgzaamheid. Dat wil ik uitstralen.” 

Ontspanning
Iris is ervan overtuigd dat je pas écht gezond kunt zijn als 

je lichaam ontspannen en opgeruimd is. Vandaar de infra-
roodsauna’s in de studio. “Full spectrum infraroodsauna’s 
heb je hier nog niet veel. In sommige saunacomplexen is er 

wel een infraroodsauna, maar daar komt de straling alleen 
van achter. Bij een full spectrum infraroodsauna dringt de 
straling aan alle kanten door in het lichaam. De stralings-
warmte gaat dieper en er worden meer afvalstoffen afge-
voerd dan in een tradionele sauna. Ook heeft het minder  
effect op de slijmvliezen”, vertelt ze. Ontspanning staat 
voorop bij het saunabezoek. Elke sauna heeft boxjes 
waar de bezoekers hun eigen muziek kunnen afspelen 
en er is genoeg licht om een boekje lezen. Afvalstof-
fen afvoeren gebeurt ook bij de cupping-behande-
lingen. Hierbij wordt met een glazen bekertje, dat 
vacuüm wordt getrokken het bindweefsel gemasseerd.  
Verkleefde lagen bindweefsel komen los en de door-
bloeding komt weer op gang. Daarbij kan cupping ook 
helpen bij pijnlijke spieren, rugklachten, schouder- 
klachten, hoofdpijn of spijsverteringsproblemen. Na de 
behandelingen is er de massagestoel. “Daarin komt ieder-
een tot rust, zelfs de meest gestresste mensen”.
Hanneke Nagel

Studio Salina biedt verschillende behandelingen die 
gecombineerd kunnen worden, maar Iris maakt ook 
persoonlijke behandelingen op maat. De behandelin-
gen zijn alleen op afspraak en kunnen geboekt worden 
via iris@studiosalina.nl of via 06-25280457. 

Speciaal voor lezers van Wijkcontact heeft  
Studio Salina tot en met 9 april een speciale  
actie: 25% KORTING op een saunasessie of  
op een pakket met de code “wijkcontact”.

Voor meer informatie: www.studiosalina.nl

Iris Heering, eigenaar van Studio Salina
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Willem Mulder
Willem Mulder was een zoon 
van rentmeester Arnold Mulder. 
Hij bracht zijn jeugd door op  
het landgoed Sonsbeek en  
werd de huisarchitect van 
Willem van Heeckeren. Hij 
bouwde tientallen woningen  
in en om de Burgemeesterswijk.

EEN ARCHITECT GEWORTELD OP SONSBEEK

 A 
an de Zijpsche weg, tegen-over de kleine waterval, 
lag ooit uitspanning De Rustplaats. Het etablisse-
ment komt al voor op de eerste kadastrale kaart van 
1832. De herberg werd decennia lang ëxploiteerd 
door het echtpaar Jacob Reiniera de Bruin. Twee-

maal per jaar werden hier veilingen gehouden van hout, gras, 

rogge en boekweit, afkomstig van Sonsbeekgronden.De granen 
waren zogenaamde tiendgewassen, het deel van de oogst dat 
pachters aan Van Heeckeren verschuldigd waren.

In de negentiende eeuw vonden veilingen meestal plaats in 
cafés. Als veilingmeester trad een notaris op. De rentmeester 
van Sonsbeek, destijds A.P. van Ingen, had de beslissende stem 

in de toewijzing. In 1860, toen de wedu-
we De Bruin te oud werd om de herberg 
te runnen, kwam er een nieuwe kastelein 
op De Rustplaats. Zijn naam was Arnold 
Mulder, een kasteleinszoon uit Ede. Hij 
was juist getrouwd met de dochter van 
een arme dagloner uit Rheden, Dirkje 
Klaassen. Toen ze hun nieuwe woning 
betrokken was zijn vrouw zwanger van 
haar eerste kind. Ze boften dat ze direct 
in zo’n groot huis kwamen te wonen. 
Hun eerste vier kinderen werden op De 
Rustplaats geboren: Arnold jr., Hendrika, 
Willem en Jac. 

Toen rentmeester Van Ingen op  
1 januari 1866 met pensioen ging 
volgde Arnold Mulder hem op. Zijn 
werkgebied was bijna 1.000 hectaren 
groot en omvatte grond op Sonsbeek, 
in de Kleefse Waard en in Elden. Hij  
inde de pacht, verzamelde de tiend-
gewassen, zorgde voor onderhoud van 
wegen, afwatering en pachtwoningen en 
hield van alle inkomsten en uitgaven een 
boekhouding bij. 

Toen Arnold Mulder het stokje van Van 
Ingen overnam, had hij zes jaar de tijd 
gehad om zich het rentmeestersvak eigen 
te maken. Blijkbaar had hij getoond over 
de nodige capaciteiten te beschikken. 
Beschouw je Sonsbeek als een bedrijf 
dan was Van Heeckeren grootaandeel-
houder en de rentmeester directeur. 
Toen Van Heeckeren in 1862 overleed 

Van kastelein tot rentmeester

geboortehuis van Willem Mulder, uitspanning De Rustplaats, later 

wasserij Jas (de foto is genomen kort voor de sloop in 1928). Het 

gebouw lag op de hoek Zijpendaalseweg-Burg. Weertsstraat. Op de 

achtergrond rechts is de topgevel zichtbaar van de nog bestaande 

woning op de hoek van de Roëllstraat. Gelders Archief_1500_5274.

Burgemeestersplein 7, het huis dat Willem Mulder in 1898 bouwde voor zijn ouders.
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werd de positie van Van Ingen sterker. 
Van Heeckeren’s neef Frederik, curator 
van de nalatenschap en voogd van de 
kleinkinderen Henri en Willem, betrok 
de villa Sonsbeek. 

De leiding over het landgoed liet  
hij over aan Van Ingen. Van Ingen  
woonde in een grote boerderij aan de 
Zijpendaalseweg. Toen hij naar Bunnik 
vertrok, nam Mulder zijn functie  
en zijn huis over. De boerderij zou in 
1904 worden gesloopt. Tegenwoordig 
staat op die plek de woning van 
Edzard Gelderman. Zijn huis is ge- 
bouwd op de oude gewelfkelder van het 
rentmeestershuis. 

Voor De Rustplaats haalde Mulder een 
nieuwe uitbater binnen, Johannes Klaas-
sen, de broer van zijn vrouw, die bijna 
twintig jaar hun buurman zou blijven. 
Arnold en Dirkje hadden vijf zonen en 
twee dochters. De oudste zoon, ook 
Arnold geheten, zou rentmeester worden 
op het landgoed Enghuizen in Hummelo, 
onder Henri van Heeckeren, Willem’s 
oudere broer. 

Willem
Mulder’s tweede zoon, Willem, geboren  

in 1864, werd architect. Jac volgde zijn 
vader op als rentmeester van Sonsbeek 
en werd later directeur van de Twentsche 
Stoomsteenfabriek in Lonneker. Dirk 
werd houthandelaar. Jac en Dirk waren 
ook actief als grondexploitant in de 
Burgemeesterswijk. Na de dood van 
Thomas Etty in 1904 namen zij grond 
van hem over en brachten die als bouw-
percelen op de markt. 

Het lot van de familie Mulder was nauw 
verbonden met de ontwikkelingen op 
Sonsbeek. Willem Mulder was 18 jaar 
toen de slechts vier jaar oudere Willem 
van Heeckeren door een zedenmisdrijf 
in opspraak kwam en tot gevangenis-
straf werd veroordeeld. De baron moest 
scheiden en om de alimentatie voor 
vrouw en dochter te kunnen betalen 
liet hij een deel van zijn onroerend goed 
veilen. 

De verkoop trof ook de familie Mulder 
want hun huis stond op de verkochte 
grond. Ook De Rustplaats werd verkocht. 
Kastelein Klaassen vertrok voorgoed naar 
elders. De Mulders verhuisden naar de  
overkant van de straat, waar op Sonsbeek- 
grond een nieuw rentmeestershuis  
voor hen werd gebouwd. In 1886 konden 
ze erin. Ze verruilden hun boerderij voor 
een woning die meer in overeenstem-
ming was met de status van een rent-
meester. Het was een bakstenen huis met 
een symmetrische gevel die op ingeto-

gen wijze was versierd met zandstenen  
banden en hoekblokken. Misschien was 
het een van Willems eerste scheppingen. 
Hij was toen 22 jaar. 
 
Mulder en van Wessem

Waar Willem Mulder (1864 - 1947) zijn  
opleiding kreeg is onbekend. Zijn  
eerste publieke vermelding was in  
1892 toen hij samen met de twaalf  
jaar oudere architect Evert van Wessem 
de ‘architectuur- en timmerzaak’ van 
Berend Berends aan de Jansstraat 28 
overnam. Mogelijk was een van hen of 
waren zij beiden bij Berends in dienst 
geweest. Het werd de start van een suc-
cesvol bedrijf: Mulder en van Wessem. 

 
Het bedrijf bouwde zowel eigen ont-
werpen als projecten van derden, zoals 
de Lutherse kerk van architect Freem in 
de Spoorwegstraat (1897). De firma had 
een breed cliënteel. Zij bouwde scholen, 
winkels, fabrieken en woningen. 

Voor zijn familie ontwierp Mulder 
woonhuizen voor eigen bewoning en 
voor de verhuur. Het eerste project was 
een dubbel woonhuis in opdracht van 
zijn broers Jac en Dirk. 

De geveldecoratie met banden en 
blokken is verwant aan die van hun 
ouderlijk huis, dat er schuin tegenover 
ligt. In plaats van zandsteen is hier gele 
baksteen toegepast.
 
Sonsbeek

Met de verkoop van Sonsbeek aan 
de houthandelaar Hendrik Kooij jr. 
en de doorverkoop aan de gemeente 
Arnhem (1898) kwam een einde aan het 
rentmeesterschap van Arnold Mulder. 
De Mulders moesten opnieuw hun huis 
uit. Het zou de dienstwoning worden  
van de nieuwe gemeentelijke park-
beheerder en een paar jaar later werd 
het een pension. 

Arnold Mulder had het al een tijdje 
zien aankomen. Van Heeckeren, die 
voor de tweede keer in scheiding lag, 
woonde al jaren niet meer op Sons-
beek. Het landgoed werd regelmatig 
voor tentoonstellingen gebruikt, onder  
goedkeurende blik van Mulder. Het was 
al min of meer publiek bezit geworden. 

De rentmeester was inmiddels de 
70 gepasseerd en droeg in 1895 zijn  
functie over aan zijn zoon Jac. Hij kocht 
een perceel aan het Burgemeestersplein, 
dat toen nog Pels Rijckenstraat heette, en 
liet er door zijn zoon Willem een villaatje  
met een hoektoren bouwen. De veel-
kleurige geveldecoratie zou Mulder’s  
handelsmerk worden. 

Vanuit zijn nieuwe huis keek de  
gepensioneerde rentmeester neer 
op zijn oude huis. Hij heeft hier nog  
zeven jaar van zijn pensioen genoten  
en overleed, 80 jaar oud, in 1905, zijn 
vrouw twee jaar later.
 

Het nieuwe rentmeestershuis aan de Zijpendaalseweg 26 uit 1886, ansicht gedateerd

1907. Tegenwoordig kantoor van het Watermuseum. Bron: Gelders Archief_1500_5269.

Visitekaartje van de firma Mulder & Van

Wessem, Gelders Archief inv. 2243.
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Negatief-decoratie
De families Kooij en Mulder waren niet alleen  

zakelijk gelieerd. Willem’s zuster Wilhelmina trouwde  
met Kooij’s broer Johan Simon, een brandstoffen-
handelaar. Voor Hendrik jr. bouwde Willem Mulder  
een kantoor aan de Spijkerstraat 3 en hij verbouwde  
diens woonhuis aan de Velperbuitensingel 20. 

Voor het echtpaar Kooij-Mulder bouwde hij een  
villa aan de Lawick van Pabststraat 1. Bij beide woningen 
paste hij een nieuwe decoratiestijl toe. Hij pleisterde 
de gevels in een lichte tint en doorspekte ze met 
kleurige banden en accenten, precies het omgekeerde 
van de traditionele speklagenstijl. Het visuele effect is 
totaal anders. Het huis licht op en de versiering komt 
krachtiger tot uiting. Vanwege dit omgekeerde procedé 
wordt het ook wel negatief-decoratie genoemd. In deze 
stijl realiseerde Mulder een hele reeks woonhuizen, 
waaronder twee voor Willem van Heeckeren (Vrijland en 
Deelerwoud), een rij van drie woningen voor zijn broer 
Dirk met als apotheose het woonhuis voor Gilles André 
de la Porte AEz. aan de Cronjéstraat, tegenwoordig hotel 
Molendal. In een volgend artikel bespreek ik andere 
woningen van Mulder in de Burgemeesterswijk.
 Ad Habets
 

 

Dubbel woonhuis voor Jac en Dirk Mulder aan de 

Zijpendaalseweg 79-81. Dirk woonde korte tijd in het 

rechterdeel, maar daarna werden de woningen verhuurd. 

De witte gevelonderdelen waren vroeger veel kleurrijker en 

meer in evenwicht met de kleuren van  

de gevelsteen. Bouwjaar 1896.

Huis van brandstoffenhandelaar Johan Simon Kooij en

Wilhelmina Mulder aan de Van Lawick van Pabststraat 1. 

Rijksmonument. Bouwjaar 1902.

Woonhuis voor Gilles AEz. André de la Porte aan  

de Cronjéstraat 15, tegenwoordig hotel Molendal. 

Rijksmonument. Bouwjaar 1903.

Drie woningen Van Lawick van Pabststraat 25-27-29,

in opdracht van Dirk Mulder. Dirk woonde zelf in het

rechterhuis. De negatief-decoratie in verblendsteen is

verwant aan het huis van zijn zus. Bouwjaar 1905.

Bronnen: kadaster en Gelders Archief, inventarisnr. 2243  

Foto’s: Ad Habets
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In de categorie schattige huisjes gooit Jollesstraat nummer 1 hoge ogen. Het 
gemeentelijk monument dateert van ca. 1912 en is gebouwd in de Engelse 
landhuisstijl. A.R. Jolles (1839-1920) was raadslid en wethouder in Arnhem.

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

verliefde kijk op de wijk
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TUSSENJAAR

Wereld-ervaring

Advies op maat

Persoonlijke begeleiding

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 

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: 

Snelliusweg 40-3 
6827 DH Arnhem 

tel.: 06 - 53 490 157 
www.gtollenaar.nl

LOODGIETER &
INSTALLATIEBEDRIJF
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ondertussen in … Tekst en foto’s Johan Bosveld

5.300 
Beeldend kunstenaar Klaas 
Gubbels heeft sinds 1970 zo’n 
5.300 koffiepotten geschilderd. 
Afgelopen januari werd onze 
wijkgenoot 89 jaar en nog 
steeds rijdt hij iedere ochtend 
vanuit zijn woning aan de Van 
Lawick van Pabststraat naar zijn 
atelier net buiten Arnhem.Ter 
gelegenheid van zijn verjaardag 
verscheen een monografie van 
zijn werk. In die uitgave van nai010, met daarin bijdragen 
van schrijvers en musici, vermeld journalist Bianca Stigter 
het aantal geschilderde koffiepotten. Volgens de journaliste 
stamt Gubbels eerste koffiepot uit 1954.

Nieuwe boom
Eind vorige maand was het nog maar een rood paaltje, maar 
komende voorjaar staat er een heuse nieuwe boom in het 
plantsoentje halverwege de Burgemeester Weertsstraat. 
Vorig jaar namen de gemeentelijke bomenplanters vooral 
de Zijpendaalseweg onder handen, nu zijn kennelijk de 
buurstraten aan de beurt. Kortom, de vergroening van onze 
wijk heeft de aandacht van de gemeente.

Sonsbeek wil wormen terug 
Ons fraaie park Sonsbeek heeft een ernstig tekort aan regen-
wormen. Dat is slecht voor de bodem, maar ook voor de vogels 
en andere dieren die graag een wormpje prikken of pikken. 
Het ontbreken van voldoende wormen is een gevolg van de 
eenzijdige beplanting in het park met vooral eiken en beuken.  
Als die afsterven zorgen ze ervoor dat de bodem zuur wordt,  
en daar houden regenwormen niet van. Daarom is natuur-
organisatie IVN begonnen met het planten van nieuwe bomen 
(vooral lindebomen) en struiken. Die moeten zorgen voor 
biodiversiteit waardoor de wormen weer graag terugkomen..

Help de vogels 
Volgens vogelliefhebbers vermoorden katten elk jaar 18 
miljoen vogels. Weliswaar zijn het vooral wilde katten die de 
massamoord op hun geweten hebben, maar onze huiskatten 
verschalken ook wel eens een vogel. Daarom streven 
wijkbewoners naar meer vogels, bijvoorbeeld met behulp van 
nestkastjes in bomen, zoals op de foto. Nu maar hopen dat de 
katten in onze wijk niet goed kunnen klimmen. 

BN’er verlaat de wijk 
Een ooit bekende Arnhemmer heeft onlangs onze wijk verlaten. 
Erik Mesie, die begin jaren '80 met zijn band Toontje Lager de 

hitparades bestormde met het 
liedje Stiekem gedanst', woonde 
tot voor kort in de Sweerts de 
Landasstraat. Maar onlangs 
betrok hij een nieuwe woning met 
uitzicht over de Rijn. Het vertrek 
van Mesie, inmiddels 65 jaar, is een 
flinke aderlating voor het selecte 
gezelschap BN' ers dat nog in onze 
wijk woont. Gelukkig doet nog 

steeds het gerucht de ronde dat Marcel van Roosmalen in onze 
wijk komt wonen. Hij zou de leemte van Erik prima opvullen. 
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“Als dingen perfect zijn, stoppen we met kijken”

Tekeningen gemaakt met een zelfgemaakte spirograaf, de bestickering 
van elektriciteitshuisjes, sieraden en dat alles in het teken van de 
geometrie. Wijkbewoner en kunstenaar Leonie Staman (33) exposeert 
haar geometrische tekeningen en grafiek in wijkcentrum de Bakermat.

L 

eonie Staman woont in de Van Lawick van  
Pabststraat en heeft haar bedrijf in de Trans-
formator aan de Van Oldenbarneveldtstraat. 
In Studio Geoleo maakt ze sinds 2014 haar 
geometrische prints, tekeningen en andere 

producten. Ze studeerde aan de Design Academy en 
aan Artez.

Leonie is gefascineerd door geometrische patronen en 
de voorspelbare regelmaat ervan. Toch is de perfectie 
die daarbij hoort, niet haar hoogste streven. “Ik speel 
graag met de regels van de wiskundige regelmaat en 
probeer die te verkennen en dan juist weer te door-
breken om zo tot iets nieuws te komen. Ik ben perfec-
tionistisch en hou van handwerk. Met mijn ontwerpen 
wil ik laten zien dat de imperfecties van het handmatige 
maakproces de geometrische perfectie ten goede komt 

en het de  moeite waard maakt om eens wat beter te 
gaan kijken.”

Ze houdt van ambachtelijke druktechnieken, maar 
is ook altijd op zoek naar nieuwe technieken. “Elke 
techniek biedt interessante uitgangspunten. Het kan 
best zijn dat daar een verrassend nieuw werk uit komt, 
zoals mijn serie sieraden gemaakt van borduurgaren”.

Voor haar geometrische tekeningen maakt ze gebruik 
van haar eigen spirograaf.

De traditionele spirograaf werd in de jaren zestig 
ontwikkeld door Denys Fisher, een Engelse ingenieur. 
Het principe bestaat uit een set kunststof tandwielen 
met gaatjes waar een potlood of dunne pen in past. 
Door een tandwiel vast te spelden op papier en een 
ander tandwiel er langs te laten lopen kunnen verschil-
lende patronen getekend worden. 

Kunstenaar Leonie Staman alias Studio Geoleo.
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Leonie ontwerpt haar eigen tandwielen 
in allerlei vormen op de computer. Met 
een lasersnijder worden die uitgesneden 
uit plexiglas. Hiermee maakt ze haar  
geometrische tekeningen en ontwerpt 
ze letters.

Stiften en krijt
Leonie Staman maakt vrij werk, maar 

werkt ook graag in opdracht. Voor OPA 
(Ontwerp Platform Arnhem) ontwierp 
ze een serie kleurrijke prints voor de 
elektriciteitshuisjes in het gebied langs 
de Rijn. De prints met de geometrisch 
patronen geven de huisjes een bijzon-
dere uitstraling. 

“Ik ben uitgegaan van de horizon, 
het water en de weerspiegeling van het 
licht. Vervolgens ben ik gaan spelen 
met de vormen. Het zijn geen perfectie 
geometrische patronen geworden. Dat 
vind ik niet spannend. Ik wil dat mensen  
gaan kijken en denken ‘O, zit dat zo in el-
kaar…’. Als dingen te perfect zijn, stoppen  
we met kijken.” 

In De Bakermat exposeert Leonie grote 
geometrische tekeningen. “Ik maakte  
eerst kleinere tekeningen, maar die zagen  

er te perfect uit, zo strak dat het leek 
alsof ze geprint waren. Ik ben groter 
gaan werken en stiften en krijt gaan ge-
bruiken. 

Met een stift krijg je dikkere en dun-
nere lijnen en als je een stift iets langer 
op het papier laat staan, zie je dat. Je 
ziet dat het handwerk is. Dat maakt het 
interessanter, het gaat meer leven.”

Het is moeilijk om als kunstenaar rond 
te komen van je werk. Leonie heeft 
daarom voor drie dagen in de week een 
kantoorbaan. Haar droom is om continu 
met haar kunst bezig te zijn. 

“Het lijkt me tof om bijvoorbeeld een 
patroon te maken voor wandtegels of 
voor behang. Ook vind ik het leuk om 
mensen te leren kijken, om samen op 
ontdekkingstocht te gaan. Ik zou graag 
workshops voor scholieren willen geven.  
We zouden bijvoorbeeld stempels kun- 
nen ontwikkelen en daarmee een  
ontwerp voor een muurschildering  
kunnen maken.” Kortom, plannen genoeg  
voor de toekomst en deze expositie  
is zeker niet het laatste wat we van  
Leonie Staman zullen horen.
Hanneke Nagel

De expositie van Leonie Staman,  
alias GeoLeo, is nog tot en met 4 april 
te zien tijdens de koffieochtenden.  

Zaterdag 18 maart is er een speciale  
workshop- en verkoopdag. Tussen 
14.00 en 16.00 is de kunstenares  
aanwezig. Huisgenoot en singer-song-
writer Alida (artiestennaam van  
Anne Wegman) verzorgt sfeervolle 
akoestische live muziek.

Print op electriciteitshuisje in opdracht van Ontwerp Platform Arnhem. 

“Het lijkt me tof  
om een patroon  
te maken voor 
bijvoorbeeld 
wandtegels of  
behang.” 
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Trots op De Bakermat

I 

n 2016 begon Fred de Bruijn als 
wijkmanager van het team Leef-
omgeving Noord West van de ge-
meente Arnhem.  Hij stond aan de 
wieg van Wijkcentrum De Baker-

mat. Dit jaar gaat hij met pensioen en 
draagt hij zijn taken over.
 
Fred kijkt met plezier terug op zijn tijd 
waarin hij met zijn team betrokken was 
bij de Hoogkamp, Transvaalbuurt en 
Burgemeesterswijk. De teams Leefom-
geving zijn door de gemeente Arnhem 
opgericht om samen met bewoners te 
kijken wat er in de wijken verbeterd kan 
worden. “Gelukkig zijn hier betrokken, 
goed georganiseerde wijkverenigingen 
waar we fijn mee samenwerken”. Terug-
blikkend op de afgelopen jaren noemt 
Fred de verdwenen verkeersdrempels 
in de Lawick van Pabststraat. “Dat was 
een langdurig proces waarbij we met 
heel veel bewoners gesproken heb-
ben om iedereen op één lijn te krijgen.  
Dat is uiteindelijk gelukt.” Ook de plaat-
sing van de ondergrondse afvalcontai-
ners had nogal wat voeten in de aarde. 
“Mensen wilden de containers liever 
niet voor de deur en als we dan een 
plek hadden gevonden waar bewoners 
mee konden leven, zorgden boom-
wortels of ondergrondse leidingen voor 
problemen”.

Het project waar Fred met het groot-
ste plezier en gepaste trots op terug-
kijkt is wijkcentrum De Bakermat. 
“We werken ook samen met de sociale 
wijkteams en van hen hoorden we dat 
eenzaamheid een groot probleem is in 
dit gebied. Daar zou een wijkcentrum 

een belangrijke rol kunnen spelen. Maar 
ja, in tegenstelling tot in andere wijken, 
bezit de gemeente hier geen panden. 
Dus hoe doe je dat?”

De kerk aan de Van Nispenstraat 
vervulde al wel een maatschappelijke 
functie. In het kader van het project 
‘Kerk en Buurt’ werden activiteiten voor 
en door buurtbewoners georganiseerd: 
themaochtenden, wijkdiners en de jaar-
lijkse boekenmarkt. Toen de kerk het 
gebouw wilde afstoten en daarmee de 
sociale functie dreigde te verdwijnen, 
greep het team Leefomgeving samen 
met een groep enthousiaste bewoners 
zijn kans. In maart 2019 kwamen op 
een bijeenkomst 230 mensen om mee 
te denken over een wijkcentrum in het 
kerkgebouw.

“Toen wisten we dat we goed zaten  
met ons idee”, vertelt Fred. “Er is een 
businessplan gemaakt door een groep 
bewoners en er zijn plannen gemaakt 
om het gebouw meer open en toe-
gankelijk te maken. We hebben heen 
stichting opgericht. Samen met de 
bestuursleden van de stichting zijn 
er heel veel gesprekken gevoerd met 
de gemeente, met de kerk en met fi-
nanciers om alles rond te krijgen en 
in februari 2020 hebben we de kerk  
gekocht”.

Na een flinke verbouwing, waar  
ook veel wijkbewoners hun  
steentje aan hebben bijge- 
dragen, werd in februari  
2021 wijkcentrum De  
Bakermat geopend. Een 
jaar lang gooide Corona  
roet in het eten maar 

inmiddels staat er een bruisend  
wijkcentrum met drukbezochte koffie-
ochtenden, wijkdiners, concerten,  
lezingen en themaochtenden. Het  
centrum draait op één betaalde kracht 
en zo’n 100 vrijwilligers. Een deel van 
de kerk is verhuurd aan een kinder-
opvang. 

“De Bakermat is echt het pareltje 
van mijn werkzaamheden hier de af-
gelopen jaren”, vertelt Fred. “Ik hoop 
dat het gaat lukken om in de toekomst 
een gezonde financiële situatie op te 
bouwen met een goede balans tussen 
sociale en commerciële verhuur, zodat 
iedereen gebruik kan blijven maken van 
het wijkcentrum”.

Aan Fred zal het niet liggen. “Ik heb 
voor mijn afscheidsreceptie later dit 
jaar al een ruimte hier gereserveerd”, 
zegt hij lachend.
Hanneke Nagel
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 V
anuit ons huis kijken wij op 
Landhuis Beaulieu en zijn we 
bijna buren met het koetshuis 
dat daarbij hoort. Het ver-
haal dat wij altijd vertelden 

(en nog steeds) aan iedereen die het ho-
ren wil, was dat het Beaulieu ooit is ge-
bouwd in opdracht van Koning Willem 
III. Hij gebruikte het als buiten om met 
zijn nieuwe vrouw Emma zu Waldeck, 
een echte Duitse prinses, te gaan jagen 
in Zijpendaal en op de Veluwe. De prin-
ses kwam voor die uitjes met de boot aan 
- over de Rijn vanaf Duitsland afgezakt 
- of met een eigen treinstel en locomo-
tief op het station, waar ze werd opge-
wacht door haar koning. Die begeleidde 
haar dan naar het Beaulieu, van waaruit 
ze een prachtig uitzicht hadden over de 
Rijn en de Betuwe.

Ze reden dan - zo stel ik mij dat voor 
- met de koets, onopvallend en in mak-
kelijk zittende kleding naar de wildwal 
op de Gulden Bodem. Daar gingen ze 
een fijn potje wild schieten, een heer-
lijk onbezorgde middag doorbrengen, 
met slechts een paar bedienden die hen 
voorzagen van lekker eten en drinken. 

Dat dit niet waar is, doet niets af aan 
het verhaal, omdat ik mij kan voorstel-
len dat het zo gebeurd zou kunnen zijn 
in Arnhem, in die tijd. Al die statige 
herenhuizen, die bijzondere gebouwen, 

Een feuilleton in drie delen over het voormalige 
pakhuis en kantoor van de C.A.F.N.Z. (Centrale 
Aankoop van de Federatie Nederlandse Zuivelbond) 
aan de Rozenstraat. In deel 3, het laatste deel van 
deze serie, de huidige bewoners Amber van den 
Eeden en Bram de Dreu.

Vergeten geschiedenis  
van een voormalig  
Zuivelhuis
De bewoners Amber van den Eeden en Bram de Dreu.

VERDWENEN INDUSTRIEËN AAN DE RAND VAN ONZE WIJK

verbergen verhalen en een geschiedenis. 
Ik ga op bezoek bij Amber van den 

Eeden en Bram de Dreu, op zoek naar 
een verhaal. Misschien klein in vergelij-
king tot het voorgaande, maar zelfs als 
het heel klein is, is het toch een verhaal. 
Want je kunt het niet bedenken of het 
is wel echt gebeurd. Of toeval zit in een 
klein hoekje.

Aan de buitenkant van het Zuivelhuis 
is, met de foto’s van weleer in de hand, 
niet zichtbaar veel veranderd. Nog altijd 
de karakteristieke houten schuifdeur, 

industrieel en degelijk, daarboven de 
betonnen latei met in reliëf de letters 
‘zuivelhuis’, en daarboven twee open-
slaande deuren van glas. Aan weerszij-
den van de deuren twee grote ramen, 
naast de entree ramen, in de zijgevel 
ramen, uitkijkend op een plaatsje met 
een aanbouw. Veel ramen dus.

Binnen heeft het pand een enorme 
verandering ondergaan. Alle kleinere 
ruimtes die er door de vorige bewoners 
in zijn gemaakt, zijn verdwenen. Wat is 
overgebleven is een grote overzichtelijke 

De kleinere ruimtes die door de vorige bewoners waren gemaakt, zijn verdwenen.
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Vergeten geschiedenis  
van een voormalig  
Zuivelhuis

ruimte. Op de begane grond een grote werkplaats met 
een formatenzaag en schaafbank, buizen voor de af-
zuiging, links en rechts stapeltjes houten planken en 
balken, meubels en divers meubilair voor keukens. 

Bram is voor recycling. Hij houdt het meeste van ge-
bruikte spullen met een verleden, klassieke ontwerpen, 
of spullen met een verhaal. “Ook nieuw gezaagd hout 
is tweedehands”, zegt hij met een glimlach. 

Amber en Bram ontvangen mij in hun woning op de 
eerste verdieping. De hond Iggy besnuffelt mij aan-
dachtig. Het duurt even voor ze kwispelt en mij met 
haar lichtblauwe ogen vriendelijk aankijkt. We gaan aan 
tafel zitten. De ruimte waarin we zitten, beslaat bijna 
de hele oppervlakte van het pand. Aan een kant staan 
twee enorme bankstellen, aan de andere kant twee 
keukenblokken van Italiaans design, een om aan te 
koken met een groot fornuis, de ander met een espres-
somachine, water en wasbak. Aan de wand een abstract 
schilderij. De vloer is van eikenhout, de reststukken 
van een parketvloer, gezaagd in kleine latjes. In het 
hoge plafond zijn de oorspronkelijke rabatdelen, met 
groef en messing, witgeschilderd en ontdaan van alle 
spijkers en schroeven.

De woonruimte is afgezonderd door een schuifdeur 
in een wand die de slaap- en badkamer en een logeer-
kamer met eigen douche van de rest afschermt.

Al het werk aan het huis doen ze zelf. Hoewel ze 
er al een aantal jaren wonen, zijn ze nog steeds bezig 
met aanpassingen en veranderingen. Bram en Amber  

bespreken hoe ze de indeling en verbouwing tot een 
voor hen perfect, geheel energieneutraal huis voor zich 
zien. 

Toen Amber jaren geleden op huizenjacht in Arnhem 
door de Rozenstraat fietste, viel het pand haar direct 
op. Het leek haar een onbereikbaar ideaal en ze had 
niet verwacht dat zij jaren later een foto te zien kreeg 
van datzelfde te koop staande pand.  Evert en John wil-
den verkopen en Bram en zij wilden het graag kopen.  
Al vanaf de eerste stap over de drempel, door de zware 
deuren de hal in, waren ze verliefd. Ze zagen allebei 
wat ze ervan konden maken. Werken en wonen. Bram 
wilde een werkplaats aan huis, ruimte om te wonen, om  
familie en vrienden ontvangen, alles wat maar mogelijk 
was. 

Het pand is natuurlijk nooit gebouwd voor bewoning, 
maar het is wel heel stevig en overzichtelijk. Er zitten  
geen moeilijke hoeken in, de constructie is simpel,  
begane grond, een verdieping met een plat dak. 

Beiden liepen in het begin afzonderlijk van elkaar 
door de ruimtes en in gedachten begonnen ze met 
bouwen. Allebei zagen ze hoe het zou kunnen worden. 
Ze konden zich niet voorstellen dat ze een aannemer 
of klussenbedrijf het werk zouden laten doen. Ze  
lachen om mensen die vertellen dat ze hun huis aan het 
verbouwen zijn, maar alleen maar aan het einde van de 
werkdag het werk kritisch controleren.  Amber heeft 
zelf in Amsterdam op die manier haar huis ‘verbouwd’, 
maar was achteraf erg ontevreden over haar rol als con-
troleur van het opgeleverde werk. Zoals zij nu aan het 

Vooraanzicht van het huidige Zuivelhuis. 
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werk zijn, brengt veel meer voldoening en het geeft hen 
de mogelijkheid om tijdens het proces nog weer dingen 
te veranderen. Bram merkt wel op, dat hij ervan houdt 
om van tevoren een uitgebreid bestek te maken, om 
niet voor verrassingen te komen staan. Op die manier 
moeten ze nauw samenwerken om te bereiken wat ze 
allebei willen. Bram het zware werk, de constructies, 
maar Amber net zo goed met de knieën op de vloer 
om duizenden nietjes te verwijderen, en het plafond te 
schuren en te schilderen. Ook zwaar werk. Na het harde 
werken op de dag vonden ze het evengoed belangrijk 
om ‘s avonds opgefrist en in de nette kleren iets leuks 
te doen, even iets anders dan klussen. 

In het begin, toen ze nog maar net het huis hadden 
gekocht, wilden ze zoveel mogelijk laten staan van wat 
John en Evert hadden veranderd en gebouwd. Maar 
ze vonden het plafond te laag, hadden vooral behoefte 
aan licht en ruimte en braken het eruit. Wat overbleef 
was een hoog plafond met balken en planken, maar alle 
gemetselde en opgetrokken muren reikten niet hoger 
dan de voormalige 2 meter 40. Dus moest alles eruit. 
Met pijn in het hart, omdat, zo vertelt Amber, ze wel 
konden zien dat ook Evert en John met veel liefde de 
ruimte naar hun hand hadden gezet. 

Aandacht voor bouwen en gebruik van tweedehands 
materialen als duurzame oplossing voor de toekomst 
in combinatie met energieneutraal wonen, is voor hen 
een bereikbaar ideaal. De vader van Bram had een 
klussenbedrijf. Hij legde zich er op toe bestaande ver-
warmingsinstallaties in grote gebouwen zo in te regelen 
dat er veel minder energie werd gebruikt en er enorm 
op de kosten werd bespaard. Het inregelen hield hij 
allemaal nauwgezet bij en noteerde dat op ruitjespapier, 
zodat hij een mooi overzicht had van de verbeteringen. 
Het toeval wil, dat nadat de Centrale Aankoop F.N.Z 
verhuisde naar een andere locatie, in het pand een 
radiatorfabriekje en installatiebedrijf werd gevestigd.

Bram zelf is ook van het ruitjespapier, maar dan wel 
op de computer. Naast het klussen in huis, is hij meu-
belmaker en plaatst hij zo nu en dan een bijzondere 
keuken. Verder werkt hij een aantal dagen als ontwer-
per van sprinklerinstallaties voor bedrijven. De appel 
valt niet ver van de boom.

Nog een toeval. Op dit moment werkt Amber onge-
veer 200 meter van haar eigen zuivelhuis bij Hoogwegt, 
een bedrijf dat, zuivelproducten in- en verkoopt over 
de hele wereld. 

De vader van Bram heeft in hun huis de water-
pomp en verwarmingsinstallatie aangelegd. Achter 
de schuifdeur in een nis hangen de waterpomp en de 
verwarmingsketel naast elkaar, verbonden door een 
indrukwekkende hoeveelheid glanzende koperen 
buizen en koppelingen, met keurig vastgezette draden 
aan stralend witte kastjes. Er komt waarschijnlijk geen 
wandje voor om de aanblik hiervan te verbergen. Voor 
hen is ’t het pronkstuk van het huis.

De werkplaats zal ook te zijner tijd worden ingericht. 
Niet om op dit moment te werken als meubelmaker, 
maar als hobbywerkplaats. Maar dan wel overal kas-
ten en planken en tafels met lades, om alles zo netjes 
mogelijk op te bergen. Er is niets mooiers dan een 

opgeruimde werkplaats, waar je elk stuk gereedschap 
blind kunt vinden. Over de historie van de voormalige 
Centrale Aankoop is niet veel te vinden. Er is een foto 
dat er kazen voor het raam liggen. Tenminste, ze lijken 
op kazen maar zijn het waarschijnlijk niet (weer een 
verhaaltje). Er staan melkbussen, misschien om de 
inhoud ervan te testen op zuiverheid, of om schoon-
maakmiddelen uit te proberen. Over het radiatoren- en 
installatiebedrijf is helemaal niets te vinden. Een pand 
van meer dan honderd jaar oud, met een hele kleine ge-
schiedenis. Gebruiksbouw, opslag, nering. Het is pas nu 
dat er meer geschiedenis geschreven is, of gaat worden. 
Wat ze willen in de toekomst, vraag ik. Ze kijken elkaar 
aan. Twee jonge mensen met een leven voor zich. Ze 
willen er altijd blijven wonen. 
Henk Hilvering

Met dank aan Amber van den Eeden en Bram de Dreu.

Foto’s Amber en Bram

Door de sloop van de verlaagde plafonds en  

tussenwanden worden de balken zichtbaar.
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Bewoners willen betere spreiding 
van laadpalen in de wijk
Zoals we in het vorige nummer van Wijk-
contact schreven, wil de gemeente het 
aantal laadpalen voor elektrische auto’s 
in onze wijk de komende jaren fors uit-
breiden. Uit een bewonersenquête die 
de gemeente heeft gehouden, blijkt dat 
de meeste bewoners daar niet afwijzend 
tegenover staan op voorwaarde dat par-
keerdruk en verkeersintensiteit niet toe-
nemen. 

Bewoners willen actief meedenken 
over het plaatsen van laadpalen. Zo wil 
men de laadmogelijkheden zoveel moge-
lijk te spreiden door de wijk. Daarnaast 
wordt gevraagd om laadpalen vooral te 
plaatsen op plekken waar bewoners niet 
zelf een laadvoorziening kunnen aanleg-
gen, zoals bij bovenwoningen en appar-
tementen.De gemeente heeft inmiddels 
toegezegd zoveel mogelijk tegemoet te 
komen aan de wens om de laadpalen 
over de wijk te spreiden. ‘Vanuit het [ge-
meentelijke] beleid om zoveel mogelijk 
laadpalen te clusteren lag de focus op 
het aanwijzen van pleintjes en parkeer-
plaatsen. Tijdens de [informatie]avond 

zijn al diverse opmerkingen gemaakt 
met betrekking tot behoefte tot meer 
spreiding door de wijk. We gaan kijken 
of het mogelijk is meer spreiding toe te 
passen waarbij we toch nog kunnen clus-
teren’’, aldus de reactie van de gemeente 
op de enquête. Bewoners/eigenaren 
van appartementen in Park Sonswijck  
willen bij een aantal van hun gezamenlijk 
parkeerplaatsen laadpalen. Ze schrijven: 
“Op dit moment beschikken we over 10 

Openbare laadpaal. FOTO: OPENBAARLADEN.NL

smalle parkeerplaatsen op ons terrein 
naast de Diaconessenkerk die, indien 
het laadplekken worden, moeten wor-
den aangepast naar 8 of 9 plaatsen van 
normale breedte. Daarvan zou maximaal 
de helft beschikbaar kunnen zijn voor 
laden.” De bewoners nemen tijdens de 
ledenvergadering van hun Vereniging van 
Eigenaren in maart een beslissing over de 
laadpalen in Sonswijck.
JB
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Overzicht van alle openbare laadpalen in Arnhem.

Door de sloop van de verlaagde plafonds en  

tussenwanden worden de balken zichtbaar.



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
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 H
é van den Berg, kom je weer  
eens een praatje met mij  
maken?  Zoals u weet 
spreekt  de dikke beuk in 
het Artilleriepark mij altijd 

aan. Wij begrijpen elkaar. 
“Ik denk dat je beter naar je eigen  

woonkamer kunt gaan om de vogels  
te bestuderen die jouw vogelhuisje 
bezoeken om hun magen te vullen.”

“Oké, bedankt voor het advies heer  
Beukemans.” 

Ik hoef er niet over na te denken en 
volg Beukemans advies op. Hij weet 
met zijn honderdvijftig jaar als geen 
ander wat er in het park te beleven valt.  
Ik neem plaats achter het raam en jawel, 
het duurt niet lang of de ene na de 
andere vogel dient zich aan: koolmees, 
pimpelmees, roodborstje, merel, ekster 
en dagelijks enkele malen een specht. De 
betreffende specht heeft een rood petje 
op gezet, Ferrari rood. Zijn veren zijn wit 
met zwart. 

In twee dagen vreten de vogels  het 
hele potje pindakaas dat in het huisje 
is bevestigd, leeg. Zodra het potje leeg 
is, wordt het stil. Een enkeling wil nog 
weleens langskomen om vervolgens 
gefrustreerd weer weg te vliegen 
richting huis. Het potje wordt snel 
weer gevuld. Ondanks dat je geen vogel 
kunt waarnemen, lijkt het wel alsof zij, 
verscholen in het bosje, direct alert is 

op het moment dat de bezorger van  de 
voedselbank weer voedsel brengt.

Af en aan vliegen de vogels en wachten 
netjes op hun beurt. Wat me opvalt is dat 
het kopje van elke vogel slechts een klein 
moment in de pindapot gestoken blijft 
om vervolgens met omgedraaid hoofd 
een kijkje te nemen of er geen vijand op 
hem of haar loert. 

Het verbaast me dát de vogels zo 
netjes in de rij wachten. Ja ja, ook vogels 
hebben fatsoen. Veel mensen kunnen 
een lesje leren van deze dieren.

Een specht komt zijn maaltje halen. 
Ik denk dat het de grote bonte specht 
is vanwege het rode Ferrari petje. Het 
is een prachtig beest. Je verwacht hem 
eerder in het Sonsbeekpark met al zijn 
rotte beuken en eiken dan op mijn 
balkon. Immers, de bomen in park 
Sonsbeek zijn gemiddeld erg oud en 
vormen een paradijs voor spechten. 
Onder de kurklaag barst het van de 
insecten. 

Wat mij bijzonder triggert is dat de 
specht niet direct op het  uitstekende 
stokje van het huisje gaat zitten maar 
eerst plaatsneemt tegen de muur, 
ofwel in longitudinale houding ofwel 
in transversale houding. Doe dat maar 
eens na. Een topturner komt er dichtbij 
door een plank te maken aan de ringen, 
maar aan een muur? Vergeet het maar.  
Ik ken de taal der dieren een beetje en 

Vogels op mijn balkon

natuur in de wijk

besloot hem eens aan te spreken. 
“Hé specht, wat een mooie kunsten 

haal jij uit zeg! Van wie heb je dat 
geleerd?’ 

“Van niemand, het is een erfelijke 
eigenschap.” 

“Dus dat heb je niet van je moeder?”
“Nee hoor. Ik heb talent.” 
“Ik heb  een vraag je: waarom kom je  

bij mij eten en ga je niet naar het 
Sonsbeekpark?”

“Dat is een domme vraag. Waarom zou 
ik naar park Sonsbeek gaan als ik het 
iedere dag van jou krijg!”

“Als ik het goed zie, is vliegen niet je 
beste kwaliteit, nietwaar? Je vliegt als de 
noten op een notenbalk.”

“Eigenlijk kan ik je daar geen verklaring  
voor geven. Alle vogels hebben holle 
botten, maar dat geldt voor andere 
vogels. Ik denk omdat spechten zo dicht  
bij huis blijven, zij niet zulke goede 
vliegers hoeven te zijn. Ik hoef niet te 
vliegen naar verre oorden. Evolutie hè! 
Dat laat ik over aan trekvogels.”

“Ik begrijp je. 
Nog een vraag je: Krijg jij geen pijn  

in je kop van die repeterende tikken  
op het hout?’ 

“Welnee, ik heb schokbrekers in mijn 
kop, net als jij in je auto.”

“Mag ik nog één vraag stellen? Heb jij 
geen last van slechte lucht?”

“Wat denk je zelf? De vogelpest heeft  
miljoenen slachtoffers gemaakt. Onze  
oosterburen vervuilen de lucht met  
gassen uit de bruinkool, een gefrus-
treerde Rus vult de lucht met 
kruitdampen en met Oud en Nieuw 
wordt de lucht die ik inadem verstikt 
door allerlei gassen.” 

“Daar lijd je onder?”
“Wat denk je? De vervuiling op die 

‘feestavond’ staat gelijk aan zeven maan-
den vervuiling van het hele wagenpark 
in Nederland. Waar zijn we in godsnaam 
mee bezig?”

 “Ja, we leven in een volledig door- 
geraaide wereld. Dank voor het gesprek.”
Jaap van den Berg

FOTO: LUUKIE



‘Love is in the air’
John Paul Young zong het al  
in 1978:  
 
“Love is in the air, everywhere  
I look around. 
Love is in the air, every sight  
and every sound.” 

Precies 45 jaar later is de liefde 
in onze wijk met een opvallende 
comeback bezig.  
Op allerlei plekken van lantaarn-
palen tot schakelkasten -  
verschijnen roze harten.  
Groot, klein, en inderdaad:  
waar je kijkt! 

TEKST EN FOTO’S :

JOHAN BOSVELD


