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Op vrijdagavond 25 oktober j.l. vond in 
De Bakermat het eerste “Open Podium” 
plaats in onze wijk. Een nieuw initiatief, 
voor en door buurtgenoten, om te (la
ten) horen en zien wat er zoal aan mu
ziek, zang, voordracht, rap en dans leeft 
in onze wijk. Altijd spannend om te zien 
of dat lukt, zo’n eerste keer.

Er kwamen maar liefst ’veertig mensen 
op af, waarvan er acht op het podium 
gingen staan.

Ze zongen, speelden piano en gitaar ge-
speeld en droegen gedichten voor. Klas-
siek, pop, jazz en eigen werk. Iedereen 
kreeg uiteraard luid applaus! De toegang 
was gratis en er was koffie en thee bij 
binnenkomst. In de pauze werd de pi-
ano spontaan stevig onder Boogi Woogi-
handen genomen door een bezoeker. Na 
afloop werd er nog even nageborreld met 
een vrolijke groep. Een heel geslaagde 
avond!

En dat zonder veel reclame vooraf, 
en natuurlijk ook wel wat kat-uit-de-
boomkijkers, heel begrijpelijk. Maar ge-
zien de eerste reacties...wordt het zeker 
vervolgd!

Het volgende Open Podium zal weder-
om in De Bakermat plaatsvinden, en wel 
op dinsdag 25 februari 2020, om 19.30 
uur. Kom kijken en luisteren, of doe mee!

» Je kunt je voor deelname aanmelden bij:
Niek Bakker, niek.bakker@kpnmail.nl, 
06-52450397.

 In onze laatste bestuursvergadering 
van vorig jaar hebben wij onder 
meer de concept-visie over func-

ties en gebruik van park Sonsbeek 
besproken. Met vele andere partners 
heeft een delegatie vanuit onze wijk-
vereniging in het afgelopen jaar mee-
gedacht over een passend gebruik van 
dit stadspark, dat voor veel wijkbewo-
ners als hun achtertuin voelt. Het park 
is een ideaal wandelgebied en biedt 
veel mogelijkheden voor ontspanning. 
Wij begrijpen dat het ook als evene-
mentenlocatie geldt, maar vragen wel 
aandacht voor de daarmee verbonden 
parkeer- en geluidsoverlast, die dit 
voor onze wijk kan geven.
In diezelfde december-vergadering 
hebben wij ook afscheid genomen 
van Harriët Verbeek, die onze vereni-
ging vele jaren als bestuurslid heeft 
gediend. Wij hebben 
haar tijdens een gezel-
lig bestuursetentje met 
enkele cadeaus bedankt 
voor haar inzet. En daar-
bij waren ook enkele 
nieuwe kandidaat-be-
stuursleden aanwezig, 
met wie we de vacatures 
weer hopen op te vullen 
die in ons bestuur ont-
staan zijn.
Het slot van vorig jaar 
was minder leuk: naast 
de tragedie in de flat in 
Arnhem-Zuid werd in 
onze wijk een brutale straatroof ge-
pleegd op een voorbijganger. Dank-
zij alert reageren van een passerende 
automobilist en kordaat optreden van 
de politie konden de daders worden 
opgepakt en vastgezet. Het slachtof-
fer is inmiddels gelukkig herstellende. 
Als bestuur en als wijkbewoners le-
ren we hieruit dat we steeds een open 
oog moeten houden op elkaar en bij 
onraad direct de politie/onze wijk-
agent moeten inschakelen. Positieve 
aandacht voor elkaar en belangstel-
ling voor mede-wijkbewoners in een 
moeilijke positie past in het ‘bescha-
vingsoffensief’, waartoe onze burge-
meester in zijn Nieuwjaarstoespraak 
alle Arnhemmers opriep. 
Belangstelling was er gelukkig ook, en 
in ruime mate zelfs, voor de Nieuw-

jaarsborrel van onze wijkvereniging, 
op 14 januari jl. in de Brasserie Zy-
pendaal. Heel wat wijkbewoners heb-
ben elkaar daar kunnen ontmoeten 
met een drankje en hapje. Als voor-
zitter heb ik daar wat mogen vertellen 
over de activiteiten die de commis-
sies van onze vereniging het komende 
jaar weer gaan organiseren: van de 
Kwartierkwis (inmiddels al geweest) 
tot Muziek in de Burgemeesterska-
mer (binnenkort), van de maandelijk-
se themaochtenden en wijkdiners tot 
aan de komende discussie met de ge-
meente over de plaatsing van elektri-
sche laadpalen voor auto’s in de wijk.
En heel bijzonder dit jaar natuurlijk: 
de viering van het 40-jarig bestaan van 
onze wijkvereniging!  Een enthousiaste 
groep mensen is inmiddels volop met 
de voorbereidingen bezig en dat gaat 

een bijzonder programma 
opleveren, met voor elk wat 
wils. Elders in dit nummer 
kunt u daar meer over lezen, 
maar reserveer in ieder geval 
de datum waarop het grote 
wijkfeest in de Stadsvilla 
Sonsbeek gaat plaatsvinden: 
zaterdag 16 mei 2020 .
Het bestuur heeft een be-
hoorlijk bedrag gereserveerd 
voor de invulling van de ver-
schillende lustrumactivitei-
ten, dus het zou mooi zijn 
als we daar veel wijkbewo-
ners mee weten te bereiken. 

Tot slot wil ik nog melden dat rond 
de ontwikkeling van het mogelijke 
wijkcentrum in De Bakermat in de 
komende maanden spannende tijden 
aanbreken. Het inmiddels gevormde 
stichtingsbestuur moet binnenkort 
knopen doorhakken. Bestuurslid Ba-
rend Freriks heeft daar tijdens onze 
eerdergenoemde Nieuwjaarsborrel al 
iets over gezegd en vertelt erover el-
ders in dit Wijkcontact. Voor alle wijk-
bewoners staat een informatieavond 
op 2 april a.s. gepland. Dan zal wor-
den toegelicht waar we met betrek-
king tot het gedachte wijkcentrum op 
uitkomen. Als bestuur van de wijkver-
eniging zijn we net zo benieuwd als u 
dat waarschijnlijk bent! 
Gerard Slag, 
voorzitter

‘Het slot van 
vorig jaar was 
minder leuk’

Nieuws uit het bestuurOpen Podium in 
De Bakermat

gen, aarzelingen en dilemma’s. Maar 
ook met veel compassie voor de men-
sen die verstrikt zijn geraakt in de-
ze enorme humanitaire crisis. Man-
nen, vrouwen en kinderen, wat drijft 
hen, wat verwachten ze, wat zijn hun 
perspectieven? En wat kunnen wij 
voor hen betekenen? Houden wij al-
leen maar valse hoop in stand? Fred en 
Lidy vertellen hun verhaal, zonder pas-
klare antwoorden.

12 mei 
Stedenbouwkundige Rudolf Jekel over 
ontstaan en ontwikkeling van de Bur
gemeesterswijk
Rudolf Jekel woont sinds 1975 in de Bur-
gemeesterswijk en had er een bureau 
voor stedenbouw en architectuur. Van 
meet af aan was hij zeer betrokken be-
woner alleen vanwege zijn belangstel-
ling voor de architectuur en als lid van 
de Commissie Leefomgeving. Hij foto-
grafeerde alle huizen van de wijk voor 
het jubileumboek “Burgemeesterswijk 
Bewonderd” uit 2005. Hij hield eerder 
lezingen over de stedenbouwkundige en 
architectonische geschiedenis van de 
wijk. Dat zal hij ook nu weer doen, maar 
hij zal ook ingaan op ontwikkelingen in 
de laatste 40 jaar zoals Nepromaterrein, 
Diaconessenterrein, Artilleriepark en 
“Buitengewoon Beter”.

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

10 maart
Margreet van Gastel over 
Ondergronds Arnhem
Inwoners van Arnhem kennen hun stad 
zoals die er bovengronds uit ziet met 
zijn wegen, woonwijken en parken. Wat 
er bovengronds mogelijk is wordt deels 
bepaald door wat zich onder de grond 
bevindt. Zo kan het planten van een 
boom in een driehoekje ter gelegen-
heid van het 40-jarig jubileum van de 
wijkvereniging niet doorgaan omdat er 
te veel leidingen liggen. Ook willen we 
steeds meer ondergronds bouwen: kel-
ders, warmte-koude-opslag, waterwin-
ning. Margreet van Gastel, oud- wet-
houder Ruimtelijke Ordening, Open-
bare Ruimte en Milieu te Arnhem, laat 
zien hoe druk het ondergronds is. 

14 april
Fred en Lidy Boessenkool over vluch
telingenkamp Moria op Lesbos
Fred en Lidy Boessenkool, mede-or-
ganisatoren van wijkdiners en thema-
ochtenden, hebben zich drie maanden 
ingezet voor bootvluchtelingen in het 
kamp Moria op Lesbos. Vol met vra-

Op zondagmiddag 16 februari verzorgen 
Maarten Ornstein (basklarinet) en Mike 
Fentross (theorbe, vihuela) een concert 
in de Burgemeesterswijk waarbij oude 
muziek, jazz en de Arabische klanken 
op een unieke manier versmelten. 

Op het repertoire 
staan werken van 
Purcell, Montever-
di, Pärt, Darwish en 
Huygens. De bijzon-
dere combinatie van 
deze instrumenten 

bracht Paul Witteman ertoe hen beiden 
uit te nodigen voor een optreden in zijn 
muziekprogramma ‘Podium Witteman’. 
Als u op youtube de namen Ornstein, 
Fentross en Witteman intypt kunt u hun 

optreden daar beluisteren. Er zijn op 16 
februari twee concerten: het eerste be-
gint om 13.00 uur, het tweede om 15.00 
uur. Voor beide concerten zijn nog kaar-
ten beschikbaar. Kaarten zijn te bestellen 
via bijgaande QR-code of via de website 

Meesters van Podium 
Witteman naar 
Burgemeesterskamers

Maarten Ornstein (links) en Mike 
Fentross tijdens hun optreden bij 
Podium Witteman (28 april 2016)

Themaochtenden in De Bakermat

van de wijkvereniging: bwarnhem.nl
Het concert kost € 12,50 per persoon, in-
clusief een hapje en een drankje na af-
loop. Na aankoop van uw ticket wordt 
de concertlocatie aan u bekendgemaakt. 
Kom op 16 februari mee genieten!

Ondergronds Arnhem. 
FOTO HENK DONKERS
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Snoeien doet bloeien

Dit jaar bestaat onze wijkvereniging 40 
jaar en dat kan natuurlijk niet onopge
merkt voorbijgaan. Alle wijkbewoners 
zijn van harte uitgenodigd dit jubileum 
te komen vieren. Dinsdag 12 en zater
dag 16 mei zijn er verschillende activi
teiten.

Lezingen en wandelingen
Op dinsdag 12 mei geeft Rudolf Jekel 
(stedenbouwkundige) als onderdeel van 
de Themaochtenden in De Bakermat 
(G.A. van Nispenstraat 139) van 10.15 tot 
12.00 uur een lezing over de ontwikke-
ling van onze wijk sinds het einde van de 
19de eeuw. Ook blikt hij terug op de ge-
bouwde en niet gebouwde projecten in 
de laatste 40 jaar. Na afloop van de lezing 
zijn er wandelingen door de wijk onder 
leiding van deskundige gidsen.

Dezelfde lezing staat ook zaterdag 16 
mei van 10.15 tot 12.00 uur op het pro-
gramma in De Bakermat. Aansluitend op 
deze lezing zijn er vanaf 13.00 uur ver-
schillende activiteiten voor jong en oud 
op het ‘Feestplein’ voor La Cannette 
(G.A. van Nispenstraat 2). Dit is ook het 
vertrekpunt voor de begeleide wijkwan-
delingen. De organisatie van het Feest-
plein is op dit moment nog vol in ontwik-
keling. De komende tijd zullen we steeds 
meer details bekendmaken. 

Feest in Stadsvilla Sonsbeek
De zaterdag wordt afgesloten in de Witte 
Villa in Sonsbeek. Voor de jongere wijk-

Bruno Heemskerk 
nieuwe vormgever 
van Wijkcontact

Het Wijkcontact van de Burgemeesters
wijk heeft met ingang van dit nummer 
een nieuwe vormgever in de persoon van 
Bruno Heemskerk. 

Bruno woont sinds twee jaar in de 
Sweerts de Landasstraat, sinds hij Am-
sterdam na vele jaren vaarwel had ge-
zegd. Los van het plezier in bladen vorm-
geven, was een reden om zich als vorm-
gever voor het Wijkcontact in te zetten 
dat hij op die manier beter ‘geïntegreerd’ 
wil raken in onze wijk. ,,Dan leer ik de 
wijk en zijn bewoners sneller kennen”, 
zegt hij. ,,Bovendien”, voegt hij toe, 
,,houd ik wel van een nieuw avontuur.”
Bruno Heemskerk noemt zichzelf op 

zijn website een ‘ge-
dreven, allround art-
director met veel er-
varing in de journa-
listiek’. Als vormgever 
heeft hij zijn sporen 
verdiend. Zo werkte 
hij jarenlang voor on-

der meer Het Parool en de Volkskrant. Bij 
die laatste krant was hij ook verantwoor-
delijk voor de restyling van de krant, het 
magazine en de website. 

Toen Bruno als artdirector verantwoor-
delijk was voor de restyling van de Volks-
krant, besefte hij  dat er wel heel goede 
redenen moeten zijn om de opmaak en 
stijl te veranderen. Wat onze eigen Wijk-
contact betreft heeft de vorige vormge-
ver, Géraldine Lodders, enkele keren 
veranderingen doorgevoerd. Toen Géral-
dine vorig jaar bekend maakte dat ze met 
haar werkzaamheden voor het wijkblad 
zou stoppen, moest de redactie op zoek 
naar een nieuwe vormgever. Die werd 
gevonden in Bruno Heemskerk, die zich 
overigens zelf meldde.
Johan Bosveld

Andere veranderingen 
in de redactie
Behalve een nieu-
we vormgever, heeft 
Wijkcontact ook een 
nieuw redactielid in 
de persoon van Mir-
jam Lingen. Ze woont 

sinds 2008 in onze wijk. Zij neemt de 
eind- en beeldredactie over van Henk 
Donkers die wel redactiesecretaris blijft.

bewoners is daar van 19.00 tot 20.30 uur 
een gratis jeugddisco. Van 19.00 tot 19:45 
uur voor de allerkleinsten in de leeftijd 
van 4 tot circa 10 jaar en van 19.45 tot 
20.30 uur voor de jongeren van 10 tot 16 
jaar. Het belooft een mooi feest te wor-
den, dus kom op je mooist en oefen al-
vast je beste danspasjes! Voor drank en 
snacks wordt gezorgd.

Vanaf 20.30 uur is er een groots feest 
in Stadsvilla Sonsbeek. Nadere details 
worden nog bekendgemaakt, maar nu is 
al zeker dat een professionele dj zal zor-
gen voor een breed aanbod van muziek 
en dat het feest tot 0.30 uur duurt. Kaar-
ten voor het feest zijn online te bestel-
len. De link naar de ticketshop komt op 
de website van de wijkvereniging (www.
bwarnhem.nl). Kaarten kosten 20 euro. 
Daar komen nog de servicekosten van 
de ticketshop bij (€ 1,21). Hiervoor krijg 
je toegang tot het spetterende feest in-
clusief bier, wijn en fris. En maak je geen 
zorgen, voor de liefhebbers is er een live 
verbinding met het songfestival! Er is 
plek voor maximaal 350 feestvierders. 
Zorg er dus voor dat je snel je plekje ze-
ker stelt door een kaartje te kopen. We 
hopen natuurlijk op een grote opkomst!

» Houd de website (www.bwarnhem.nl/
lustrum) van de wijkvereniging en de we-
kelijkse nieuwsbrief in de gaten voor de 
laatste ontwikkelingen rondom dit lus-
trumjaar! 
Matthew Pyatt (bestuurslid)

Vier het mee!
40 jaar Wijkvereniging Burgemeesterskwartier

FOTO: BAS BOERMAN

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

Website: klusbedrijfvincentmandemaker.nl

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

• Effectiever trainen dan ooit op 
volautomatische Milon toestellen

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

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

sporten

Burgemeester Weertsstraat 73, 
6814 HN Arnhem - 026 303 3858

www.slimmer-fit.nl

KADOWINKEL

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

Sjiek & Sjiek
SIERADEN & WOONACCESSOIRES

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

Zorg voor mooie struiken 
in uw tuin. Laat ze tij-
dig snoeien. Voor snoei-
advies. snoei-les of het 
laten snoeien van al uw 
struiken en bomen neem 
contact op met: 
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 ‘D
e bovenste verdiepingen 
hebben we meteen aange-
pakt, maar voor de begane 
grond was een ingrijpende 
verbouwing nodig”, vertelt 

Bob. “Omdat we eerst onze ideeën wil-
den uitwerken en omdat Dunja zwanger 
was, hebben we gewacht tot na de geboor-
te van Jet.” De benedenruimte is helemaal 
opengemaakt, het balkenplafond is eruit 
gehaald, de vloer is vervangen door een 
houten vloer met vloerverwarming en in 
de keuken zijn openslaande deuren naar 
de tuin gemaakt. “De ruimte is goed nu. 
We moeten alleen nog gordijnen hebben 
en het moet nog wat aangekleed worden, 
maar dat komt wel”, zegt Dunja. 

Bij hun keuze voor een ander huis gin-
gen Bob en Dunja niet over een nacht ijs. 
“We hadden nogal wat eisen. Het mocht 
geen souterrain-woning zijn want daar 
past Bob niet in met zijn lengte. Er moest 
een drumplek voor Bob gemaakt kunnen 
worden en we wilden een garage voor de 
motor. We hebben ook gekeken naar hui-
zen in dorpjes in de omgeving van Arn-
hem en uiteindelijk toch besloten dat we 
in Arnhem wilden blijven. Bob zag dit huis. 
Ik was niet direct enthousiast toen ik de 
foto’s zag, maar na een bezichtiging von-
den we het allebei een toffe plek.” Over 
de buurt hadden ze niet echt nagedacht. 
“Toen we hier net woonden, zaten we bui-
ten op de veranda en zeiden we tegen el-
kaar ‘wat voor mensen wonen hier eigen-
lijk?’”, vertelt Dunja. Inmiddels hebben ze 

de nodige contacten opgedaan en wonen 
ze met veel plezier in de wijk.

Boterhammen met pindakaas
Dunja heeft samen met Mendy Moorman 
de kidsconceptstore Little Things in de 
Kerkstraat. Daar verkopen ze hippe kin-
derkleding en bijzondere cadeautjes voor 
de allerkleinsten. Ook is er een kolfruimte 
en organiseren ze een maandelijks mama-
café. “Ik heb jarenlang in de zorg gewerkt, 
maar vond dat op een gegeven moment 
niet meer leuk. Door verschillende reor-
ganisaties en bezuinigingen veranderde 
mijn werk en merkte ik dat het niet meer 
bij me paste.” Haar toenmalige buurvrouw 
Mendy zat in hetzelfde schuitje en samen 
besloten ze iets anders te gaan doen. Dat 
werd een webshop met kinderkleding. Om 
meer naamsbekendheid te krijgen, ston-
den ze op markten. “Dat was een pittige 
tijd. Elke keer de spullen van zolder halen, 
regelen dat we met de auto de binnenstad 
in konden, alles inladen en dan op pad. En 
’s avonds weer alles naar boven brengen…” 

Het was een uitkomst dat ze een pand 
aan de Kerkstraat konden huren. “Gewoon 

de deur achter je dicht kunnen trekken 
en alles laten staan, dat was heel fijn”. In-
middels zijn ze verhuisd naar een groter 
pand aan de overkant van de straat. In de 
winkel hebben ze een speelplek en een 
kidscafé met koffie en taart en eenvoudi-
ge lunchgerechten – bijvoorbeeld boter-
hammen met pindakaas voor de kinderen. 
Ook werken ze samen met andere onder-
nemers. Ontwerpster Megin Peeters heeft 
in de winkel haar Atelier Manoh voor kin-
derkleding. Diede Derksen is er te vinden 
met studio By Diede, waar ze geboorte- en 
trouwkaarten ontwerpt. 

Focus
“Mendy en ik waren niet echt onderne-
mers, maar gaandeweg hebben we veel 
geleerd. We hebben net een nieuwe web-
shop en een nieuw kassasysteem, waar-
mee we veel efficiënter kunnen werken. 
Van Bob heb ik geleerd te focussen. In de 
begintijd van Little Things heb ik overwo-
gen bij te gaan klussen omdat er te wei-
nig geld binnenkwam. Uiteindelijk heb ik 
toch besloten om vol voor Little Things 
te gaan.”

Bob: “Little Things is een onderneming 
met veel passie en liefde. Het belangrijk-
ste is om alleen dingen te doen die waarde 
toevoegen aan je bedrijf. De inkoop, de 
verkoop en het opbouwen van relaties met 
de klanten.” 

Bob omschrijft zichzelf als een marke-
teer met een saleshart. Hij heeft een be-
drijfskundige achtergrond en werkte ja-

renlang over de hele wereld, de laatste 
negen jaar voor Low & Bonar, een voor-
malig onderdeel van de kunstvezeldivisie 
van AKZO. Zijn ervaring leerde hem dat 
het in het zakendoen vooral om mensen 
gaat. “Natuurlijk moet je in China weten 
hoe je bij het eten je stokjes neerlegt, maar 
uiteindelijk gaat het toch om respect en 
de relatie tussen mensen. En die mensen 
moet je vertrouwen geven. Maakt niet uit 
in welk werelddeel je zakendoet, uitein-
delijk wil iedereen toch leuk werk, en zijn 
of haar gezin onderhouden met niet teveel 
gedoe”.

Industrie 4.0 
Bob heeft onlangs een eigen bedrijf opge-
start, 4NBD (4 New Business Design). Dat 

bedrijf richt zich op bedrijfsadvies, new 
business development en het ontwikke-
len van nieuwe materialen en technieken. 
Uitgangspunt is Industrie 4.0, - na stoom, 
elektriciteit en digitalisering - de nieuwe 
industriële revolutie. Hierin komt alles sa-
men binnen een context van duurzaam-
heid. “Tegenwoordig is duurzaamheid 
vaak een sausje dat over nieuwe dingen 
heen gegoten wordt, terwijl ze niet al-
tijd duurzaam zijn. Dat wil ik niet. Door 
mijn ervaring met hoogwaardige materi-
alen voor de industrie helpt het om aan 
de voorkant goed na te denken over de 
beperkingen en functionaliteiten van de 
gebruikte materialen in een eindproduct. 
Juist door de koppeling te maken tussen 
ontwerp, materiaal en functie kun je echte 

impact creëren en een positieve bijdrage 
leveren. Te denken valt aan volledig recy-
clebare lichtgewicht schuimvervangende 
producten die het zit- en ligcomfort ver-
hogen voor bijvoorbeeld autostoelen en 
matrassen.”  

Arnhems ontwerp
Vanuit het perspectief van de koppeling 
van ontwerp, materiaal en functie, heeft 
Bob de afgelopen jaren regelmatig samen-
gewerkt met Arnhemse ontwerpers. “Ik 
ben geïnteresseerd in design en erg en-
thousiast over de samenwerking tussen 
ontwerpers en de industrie. Die hebben 
we het afgelopen jaar laten zien tijdens de 
presentatie van het In4nite platform op 
de Dutch Design Week in Eindhoven. Ik 
wil met ontwerpers nadenken en nieuwe 
technologieën creëren om producten te 
verbeteren. En ze helpen die producten 
aan de man te brengen.”

Om de plannen voor zijn nieuwe be-
drijf goed op een rijtje te zetten heeft hij 
net een voettocht achter de rug van Arn-
hem naar Alkmaar, waar hij opgroeide. 
Dat ging niet zonder afzien. “Soms liep 
ik drie uur zonder mensen tegen te ko-
men. Ik zat stuk en dan kan je wel opge-
ven, maar wat dan? Je zal toch ergens heen 
moeten. Ik merkte dat als je met de juiste 
blik om je heen kijkt, het wel goed komt.” 
Hanneke Nagel

» www.littlethings.nl 
www.4nbd.comw

In augustus 2018 verhuisden Dunja ten 
Barge en Bob Elzen van de binnenstad naar 
de Jollesstraat. Vanwege een verbouwing 
woonden ze lang op de bovenste 
verdiepingen. Nu beschikken ze met hun 
drie kinderen weer over het hele huis.

Nieuwe bewoners

‘Wat voor 
mensen 
wonen hier 
eigenlijk?’

‘We zochten een 
huis met ruimte 
voor een drumstel 
en een motor.’

Little Things, de 
winkel voor kin
derkleding en kin
dercadeautjes van 
Dunja en Mendy 
in de Arnhemse 
binnenstad.
FOTO’S:
TJEERD KOOTSTRA

Bob oefent met 
Jet los te lopen 

Luka speelt met 
haar poppen, 

Dunja leest iets 
grappigs.
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als mogelijke klant. Vraag is of de AVR 
voldoende restwarmte produceert voor 
nog meer wijken en of de onze dan de 
meest voor de hand liggende is gezien 
de aard van de huizen en het reliëf. Een 
andersoortige, meer duurzame en klein-
schalige warmtebron (biogas, geother-
mie) is er vooralsnog niet. 

Allelectric
De tweede optie is alles op elektriciteit, 
liefst duurzaam opgewekt. De belangrijk-
ste variant van all-electric is de warmte-
pomp.  Dat zou betekenen dat elk huis 

een eigen warmtepomp moet aanschaf-
fen; in appartementsgebouwen zou dat 
collectief kunnen gebeuren door de VvE. 
Warmtepompen worden aangedreven 
door elektriciteit. Het elektriciteitsver-
bruik stijgt er met een kwart door. Voor 
duurzame elektriciteit zouden warmte-
pompen gecombineerd kunnen worden 
met zonnepanelen. Op je eigen dak leve-
ren die vooral stroom in de zomer, terwijl 
de warmtepomp ’s winters elektriciteit 
vraagt. Lage temperatuur warmtepompen 
werken optimaal bij een aanvoertempe-
ratuur van 35 graden ten behoeve van 
vloer- of wandverwarming of speciale 
radiatoren en convectoren. Voorwaarde 
is dat huizen (zeer) goed geïsoleerd zijn 
(liefst energielabel A of B).  Label A en B 
zijn voor veel huizen in onze wijk geen 
haalbare kaart. Veel huizen hebben – net 
als bij een warmtenet - een extra warm-
tebron als back-up nodig. 

Warmtepompen winnen warmte uit 

10

Grofweg zijn er drie soorten warmte-
bronnen als alternatief voor aardgas:
n Warmtenetten, een collectief systeem 
dat gevoed wordt door duurzame warm-
te (zoals biobrandstoffen en aardwarm-
te/geothermie) of restwarmte (zoals van 
elektriciteitscentrales, datacentra en 
afvalverbrandingsinstallaties). Vroeger 
heette dit systeem stadsverwarming.
n All-electric waarbij huizen en gebou-
wen, individueel of collectief, gebruik 
maken van warmtepompen. De pompen 
onttrekken warmte aan bodem, lucht of 
water en werken op elektriciteit. Elek-
trische verwarming (straalkachels, infra-
roodpanelen, radiatoren) zou ook kun-
nen. 
n Andersoortige gassen dan aardgas zo-
als biogas en waterstof.
Alle alternatieven hebben zo hun voor- 
en nadelen. We lopen ze na en kijken 
naar toepassingsmogelijkheden voor 
onze wijk. Op 10 maart organiseert de 
Commissie Duurzaamheid hierover een 
informatieavond.
 
Warmtenet
Wanneer er een warmtebron in de buurt 
beschikbaar is, kunnen woningen daar 
via een warmtenet gebruik van maken. 
De warmtebron moet in de buurt liggen, 
want anders gaat er te veel warmte ver-

loren tijdens het transport van het warme 
water (hoewel er ook voorbeelden zijn 
van transporten over grote afstand zon-
der warmteverlies). Er kan sprake zijn van 
groot- en kleinschalige warmtenetten. Bij 
grootschalige netten gaat het om duizen-
den aansluitingen en bronnen die veel 
restwarmte leveren zoals elektriciteits-
centrales, afvalverbrandingsinstallaties, 
crematoria of grote industriecomplexen 
(zoals petrochemie in Rijnmond). Vaak 
zijn het niet-duurzame vormen van ener-
gie omdat ze draaien op fossiele brand-
stoffen. Aardwarmte (geothermie) zou 
een meer duurzame grootschalige warm-
tebron kunnen worden. Naast grootscha-
lige zijn er ook kleinschalige warmtenet-
ten voor enkele tientallen of honderden 
huizen. Een duurzame warmtebron zou 
daar een biogasinstallatie kunnen zijn. Of 
een warmtenet echt duurzaam is hangt af 
van de warmtebron. 

Bekeken moet worden in hoeverre ver-
warming van onze wijk via een warm-
tenet mogelijk is. Er zijn argumenten 
waarom dat minder voor de hand ligt. 
Warmtenetten werken het beste met la-
ge-temperatuurverwarming (hoewel er 
ook warmtenetten zijn die water van 90 
graden aan huis afleveren waardoor ho-
getemperatuurverwarming mogelijk is). 
Dat betekent dat huizen zeer goed geïso-

 I
n 2030 moet Nederland de uitstoot 
van broeikasgassen met de helft gere-
duceerd hebben en in 2050 moet ons 
land nagenoeg emissievrij zijn. Ook 
wordt de aardgaswinning in Gronin-

gen versneld stopgezet vanwege de aard-
bevingen en willen we niet al te afhanke-
lijk worden van gasimporten uit Rusland 
en het Midden-Oosten.

Volgens het regeerakkoord moeten er 
daarom per jaar 200.000 huizen ‘van het 
gas af’. In dat tempo hebben over 30 jaar 
alle huizen een andere verwarmingsbron 
dan aardgas. Momenteel voorziet aard-
gas nog voor 71,7% in de energievraag 
van huishoudens.  Door energiebespa-
ring (vooral isolatie) is het aardgasver-
bruik overigens al met een kwart gedaald 
sinds 1995, hoewel het aantal huishou-
dens toenam. Sinds juli 2018 is ook de 
‘gasaansluitplicht’ vervallen. Nieuwe hui-
zen hoeven niet meer op het aardgasnet 
aangesloten te worden.

Warmtevisies
De gemeenten moeten samen met wo-
ningcorporaties, huiseigenaren, bewo-
ners en netbeheerders uiterlijk in 2021 
zogenaamde warmtevisies klaar hebben. 
Per wijk moet daarin worden aangegeven 
via welke stappen overgeschakeld wordt 
van aardgas op een andere energiebron. 

leerd moeten zijn. Dat maakt een warm-
tenet minder geschikt voor een wijk als 
de Burgemeesterswijk met veel oude, 
grote en niet al te best geïsoleerde huizen 
(energielabel F of G, of C als er veel aan 
isolatie gedaan is). Die zouden via een 
warmtenet  moeilijk te verwarmen zijn. 
Dat betekent dat er als back-up een extra 
warmtebron nodig is voor koude dagen. 
Dat zou een pelletkachel kunnen zijn, 
maar daar zitten ook nadelen aan zoals 
de uitstoot van fijnstof. Houtkachels en 
open haarden zijn vanwege het fijnstof 
sowieso geen optie. 

De belangrijkste warmtebron in de 
buurt is de afvalverbranding van de AVR 
in Duiven. Die levert zijn restwarmte al 
aan de warmtenetten in Duiven, Wester-
voort, Arnhem-Zuid (Schuytgraaf) en en-
kele buurten in Arnhem-Noord. Momen-
teel wordt wel onderzocht of het warm-
tenet van de AVR uitgebreid kan worden 
naar Arnhem-Noord, met Burgers’ Zoo 

Burgemeesterswijk gaat 
‘van het gas af’, maar hoe?

Energietransitie

Alle woonwijken in Nederland moeten ‘van het gas af ’, ook 
de Burgemeesterswijk. Wat zijn de opties voor onze wijk?

In 2021 moet de 
gemeente voor 
alle wijken een 
warmtevisie hebben

BRON: BOSATLAS VAN DE DUURZAAMHEID. NOORDHOFF ATLASPRODUCTIES 2019

Afvalverbranding AVR in Duiven met buizen voor aanleg warmtenet.Warmtenet ArnhemDuivenWestervoort

Groen gas
De cv-ketel wordt 
gestookt met biogas, 
synthetisch gas of 
waterstof, in plaats 
van aardgas.

Warmtepomp
Een elektrische 
warmtepomp levert 
warm water van lage 
temperatuur voor 
vloer- en/of wandver-
warming.

Warmtenet
Een ondergronds 
netwerk levert warm 
water afkomstig van 
een warmtebron in 
de buurt.

Duurzame alternatieven voor verwarmen met aardgas
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voor hogetemperatuurverwarming (60-
80 graden), maar geen broeikasgassen 
uitstoot. Het zou daarom dus geschikter 
dan warmtenetten en warmtepompen 
kunnen zijn voor de verwarming van ma-
tig geïsoleerde huizen zoals er in onze 
wijk veel staan. Het andere voordeel is 
dat de huidige gasinfrastructuur voor de 
distributie gebruikt kan worden. Wel zijn 
er wat aanpassingen nodig in de vorm van 
andere verbruiksmeters en andere bran-
ders in de CV-ketels dan wel nieuwe CV-
ketels. Ook is waterstof niet geschikt om 
op te koken omdat het geur- en kleurloos 
is en een andere (onzichtbare) vlam geeft.

Er zijn (vooralsnog) echter ook flinke 
nadelen. Er is nog weinig ervaring met 
waterstof als bron van verwarming van 
huizen. Waterstof wordt op dit moment 
vooral gebruikt in de industrie, als ener-
giebron en als grondstof (kunstmest). In 
de transportsector is waterstof in op-
komst. 

‘Grijze’ waterstof
Ook is er nog te weinig waterstof be-
schikbaar en voor zover beschikbaar is 
het voornamelijk ‘grijze’ waterstof. Die 
wordt gemaakt uit aardgas (waarbij CO2 
vrijkomt) of met elektriciteit uit fossie-
le energie. Er is ook ‘blauwe’ waterstof 
waarbij de vrijkomende CO2 wordt op-
gevangen en ondergronds opgeslagen. 
Het wachten is op ‘groene’ waterstof. 
Daarvoor zijn grote windparken op de 
Noordzee en zonneparken in gebieden 
met veel zonneschijn nodig. Op overbo-
dig geworden boorplatforms zouden wa-
terstoffabrieken kunnen komen die met 
de overtollige (goedkope) elektriciteit 
waterstof uit zeewater produceren en dat 
via bestaande gasleidingen naar het vas-
teland transporteren. Daar zou het dan 
via het bestaande gasnet gedistribueerd 
kunnen worden. ’s Zomers kunnen er in 
zoutkoepels voorraden waterstof aange-
legd worden voor gebruik in de winter. 

Een ander nadeel is dat waterstof nog 
relatief duur is. Maar daar staat tegenover 
dat er niet of minder geïnvesteerd hoeft 
te worden in warmtepompen, lagetempe-
ratuurverwarmingen en isolatie.

Henk Donkers en Jeroen Herremans 
(leden van de Commissie Duurzaam
heid)

CO2). In dat hele proces gaat wel veel 
energie verloren (ca. 60%). Je stopt er 
meer in dan je eruit krijgt. Hét voordeel 
is echter dat je elektrische energie die 
opgewekt is met wind of zon, kunt op-
slaan in de vorm van waterstof. Dat kan 
ook in batterijen maar dat is veel duur-
der. Ook is het transport van waterstof 
goedkoper dan het transport van elek-
triciteit. Het energieverlies is echter niet 
erg als duurzaam opgewekte elektrici-
teit heel goedkoop wordt. Dat zou in de 
toekomst mogelijk kunnen worden door 
grootschalige windparken op zee en zon-
neparken in Zuid-Europa en Afrika. Wa-
terstof zou een geschikte energiedrager 
kunnen worden om ’s zomers opgewekte 
elektriciteit ’s winters te gebruiken voor 
de verwarming van huizen.

Het voordeel van waterstof voor ver-
warming is dat het net als aardgas en 
andere fossiele brandstoffen geschikt is 

worden. Op dit moment gebeurt dat 
vooral uit aardgas (maar daarbij komt 
CO2 vrij) of met aardgas. Van aardgas wil-
len we juist af.  Waterstof kan geprodu-
ceerd worden door elektrolyse. Daarbij 
worden watermoleculen (H2O) met be-
hulp van elektriciteit gesplitst in twee de-
len waterstof en één deel zuurstof. Dat 
kost dus elektrische energie. Als je later 
waterstof weer in aanraking brengt met 
zuurstof, komt er energie vrij en ontstaat 
er afval in de vorm van water (maar geen 

de lucht, het water of de bodem. Verre-
weg de meeste warmtepompen werken 
op lucht. De installaties worden bijna al-
tijd aan de buitenkant van een huis ge-
plaatst. Dat kan op verschillende plek-
ken op de begane grond (voor-, zij- of 
achterkant van het huis), op een balkon 
of op het dak. Sieraden zijn het niet. Het 
liefst plaatsen mensen ze daarom ‘uit 
het zicht’. Bij een beschermd stadsge-
zicht als de Burgemeesterswijk en bij de 
vele gemeentelijke en rijksmonumenten 
in onze wijk is dat een punt. Ook maken 
warmtepompen geluid wat storend kan 
zijn. Hoeveel geluid ze maken hangt af 
van het type (bijv. wel/geen geluiddem-
pende omkasting; meerprijs 1000 euro) 
en de plek van plaatsing. Door de hoog-
teverschillen in onze wijk kan het geluid 
ver dragen. Hoe verder van je huis, hoe 
minder last je er zelf van hebt (ook min-
der trillingen), maar de buren misschien 
des te meer. Ook is de geluidsgevoelig-
heid van mensen een factor. Sommige 
mensen verdragen het ultrasone geluid 
slecht. De geluidsnormen worden overi-
gens wel strenger, wat de warmtepompen 
weer duurder maakt.

In landen als Frankrijk en Zweden 
worden sommige huizen volledig elek-
trisch verwarmd. Dat kan via elektrische 
vloer- of muurverwarming (zoals bij ons 
in badkamers), straalkachels, speciale ra-
diatoren en infraroodpanelen. Dergelij-
ke elektrische verwarmingen veronder-
stellen dat er veel en goedkope stroom 
beschikbaar is, zoals in Frankrijk (kern-
centrales) en Zweden (waterkracht). In 
Nederland hebben we weinig duurzaam 
opgewekte groene stroom. 

Ander gas dan aardgas
De derde optie is ander gas dan aardgas. 
Nederland heeft een uitstekende aard-
gasinfrastructuur, zowel buiten de huizen 
als daarbinnen (verwarmingsketels, gas-
fornuizen). In plaats van fossiel aardgas 
zou je die infrastructuur kunnen gebrui-
ken voor ‘groen gas’ dat gewonnen kan 
worden door vergisting van mest, plan-
tenresten en rioolslib. Er is echter in Ne-
derland onvoldoende biomassa om vol-
doende groen gas te produceren.

Een andere mogelijkheid is waterstof-
gas. Dat komt echter in de natuur niet 
voor en moet kunstmatig geproduceerd 

Energielabels: veel huizen in de Burgemeesterswijk kunnen nog beter geïsoleerd wor
den. Voor warmtenet en warmtepomp is minimaal energielabel D nodig.

Informatiebijeenkomst 
‘Burgemeesterswijk van 
het gas af, maar hoe?’ op 
10 maart, 20.00 uur in 
De Bakermat
In 2021 moet de ge
meente Arnhem met 
een warmtevisie komen. 
Daarin moet ze per wijk 
aangeven wanneer een 
wijk van het gas af gaat en 
via welke route. Voor onze 

wijk lijkt de gemeente te 
gaan kiezen voor de wa
terpomp. De warmtevisies 
moeten worden opgesteld 
in samenspraak met 
wijkbewoners en andere 
belanghebbenden. Omdat 
alle opties nu nog relatief 
open liggen, organiseert 
de Commissie Duurzaam
heid op 10 maart in De 
Bakermat een avond over 

het thema: De Burge
meesterswijk van het gas 
af, maar hoe? Voor deze 
avond wordt iemand van 
de gemeente uitgenodigd 
en deskundigen die de 
drie opties uiteenzetten. 
De energietransitie in 
onze wijk is een zeer in
grijpende operatie. Het is 
daarom belangrijk dat er 
veel wijkbewoners komen.

Informatiebijeenkomst 
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 I
k recenseer regelmatig boeken-in-relatie-tot-Arnhem voor 
diverse media. Een signalering van het dit voorjaar bij de 
Utrechtse Uitgeverij Matrijs te verschijnen boek Architec-

ten in Arnhem, Oosterbeek en Velp, met bijdragen van vele 
auteurs onder wie Jan Vredenberg, wil ik lezers van Wijkcon-
tact niet onthouden. In dit omvangrijke boekwerk komen 
veel gebouwen uit de Burgemeesterswijk en hun respectie-
velijke architecten aan de orde. Daar ik zelf aan deze mooie 
publicatie mocht meewerken, geef ik - summier - aandacht 
aan enkele architecten die onze wijk door de jaren heen ver-
fraaiden.
Zo wordt Cornelis Jorden Hagenbeek (1873-1942) belicht, 
die in 1904 op Pels Rijckenstraat 16 ging wonen. Het hele 
door hem ontworpen huizenblok omvat de nummers 12-18. 
Maar Hagenbeek ontwierp meer voor de toen nieuwe Burge-
meesterswijk. Aan de Röellstraat 9 en 11 bouwde hij in 1919-

1920 twee villa’s, alsook aan de andere 
straatzijde twee huizen op de num-
mers 10 en 12. In 1930 bouwde Hagen-
beek tevens het appartementenblokje 
Bouriciusstraat 22-26. Dit is een fraai 
voorbeeld van baksteenarchitectuur in 
de trant van de Haagse School. Alle ge-
noemde panden staan er nog steeds.
Architect Willem Frederik Carel 
Schaap (1870-1933) volgde - volgens 
zijn biografie - in Arnhem   J.W.C. Tel-
legen op als directeur van Bouw- en 
Woningtoezicht. Hij ontwierp onder 
andere een fiks aantal woningen aan de 
Izaäk Evertslaan, alsook de huizen op 
Rembrandtlaan 72 en 74.
De pastorie van de H. Hartkerk aan de 
Izaäk Evertslaan 78 werd ontworpen 

door de gebroeders Eich. Wilhelm Jacob Eich en Henri Jacob 
Anton Eich ontwierpen het in 1927 in een traditionalistische 
stijl. Het is nu een gemeentelijk monument.
De biografieën in het boek van de architecten Herman Geurt 
Otterman (1918-2008) en Johan Heij (1919-1987) wekten mijn 
speciale belangstelling. In de jaren 1952-1957 verrees naar 
hun ontwerp een winkel- en flatwoningencomplex op de 
hoek van de Burgemeester Weertsstraat (118-1 en 118-II) en 
de Van Lawick van Pabststraat (99-109). Het eerste deel is de 
huidige apotheek met twee woningen er boven. In 1955-1957 
werd ernaast door hun een winkel- en woonblok toegevoegd 
met eenzelfde betonnen rasterstructuur, inpandige portieken 
en puien van hout (nu kunststof), glas en plaatmateriaal. Ook 
op dit blok met kapperszaak Dierking, Gall&Gall en Prime-
ra is de pergola voortgezet, met erachter een terugwijkende 
derde woonlaag. 
Maar waarom die speciale belangstelling? Heel simpel, ik 
woon en werk al meer dan dertig jaar met veel plezier twee-
hoog-boven Gall&Gall. Een prima plek tegenover Albert 
Heijn, in het hart van de Burgemeesterswijk. 

Woongenot
COLUMN  KEES CRONE

Waarom die 
belangstelling 
voor architecten 
die onze wijk 
verfraaiden?

S
C

H
IL

D
E

R
IJ

 P
E

T
E

R
 C

O
LS

T
E

E
 2

0
0

7

De infrastructuur 
voor aardgas kunnen 
we gebruiken voor 
waterstof
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 M
artha en Cengiz hebben 
het druk, druk, druk.We 
spreken elkaar daarom op 
een zondagmiddag in hun 
huis aan de Van Pallandt-

straat, dat de sfeer ademt van hun artis-
tieke werk. Ze wonen ernaar alle tevre-
denheid sinds 1996, inmiddels met hun 
twee kinderen,die bijna klaar zijn met 
de middelbare school. Ze zijn zelfs drie 
keer in dezelfde straat verkast. Er han-
gen forse schilderijen van Martha’s hand 
in de woonkamer en er staat een bijzon-
der bloemenarrangement op de grote 
glazentafel. Eerst spreek ik Martha en na 
een uurtje sluit Cengiz aan. Hoe geven 
zij vorm aan hun bedrijf Decorum, Art of 
Design andDecoration? 

Decorum 
Wat biedt Decorum? Martha: “Ik startte 
Decorum in 1992 samen met een vriend 
die een aantal jaar geleden zijn activitei-
ten verlegde naar Rome. Sindsdien zijn 
Cengizen ik samen verder gegaan als za-
kenpartners in ons bedrijf. Ons repertoi-
re is daarna uitgebreid. Cengiz neemt al-
lerlei technische aspecten van interieur-
bouw en renovatie voor zijn rekening. Zo 
kunnen we steeds meer ‘totaalprojecten’ 
doen, zoals de hele inrichting van een 
recreatiewoning.’ Cengiz: ‘Een houten-
recreatiewoning werd kaal opgeleverd. 
Wij deden de hele inrichting van het stuc-
werk en de vloeren tot de meubels en de 
decoratie.

“Daarnaast doen we veel verkoopstyling 
van huizen. Mensen die hun huis willen 
verkopen vragen ons om advies  en tij-
delijke aanpassingen in de inrichting en 
decoratie. Ons vertrekpunt is: wat heeft 
dit huis nodig, hoe kan de eigenaar het op 
z’n best presenteren?”

Martha maakt daarnaast schilderijen 
die los verkocht worden en regelmatig 
een plaats krijgen in huizen waar Deco-
rum de verkoopstyling doet. “Onze reizen 
zijn een belangrijke inspiratiebron voor 
mijn schilderijen en de stijl waarin wij 
woningen inrichten. Ik maak onderweg 
schetsen en veel foto’s. Het zijn beelden 
die me bijblijven. Vooral mensen boeien 
me. Dat resulteert in grote doeken met 
Japanse geisha’s, oriëntaalse prinsessen, 
Indiase priesters en Afrikaanse koppen. 
Ik zet gemengde technieken in: er kan 
van alles op het doek belanden zoals ge-
schept papier of edelstenen.

“Wat we doen is echt een bijzonder be-
roep; weinig bedrijven doen wat wij bie-
den. We werken veel op locatie, maar ook 
in onze werkplaats, atelier annex opslag-
ruimte in gebouw De Federatie.

“De eerste jaren hebben we veel muur-
schilderingen gemaakt. Dat was in de ne-
gentigerjaren trendy. We hebben onder 
andere in het huis van André van Duin  
een muurschildering gemaakt, met een 
klassieke uitstraling in mooie sepia kleu-
ren. In het TV-programma ‘Eigen huis 
en tuin’ maakten wij keer op keer een 
Toscaans venster. Daar kregen we ge-
noeg van; het werd te commercieel. We 
hebben toen een lesprogramma gemaakt 

waarmee mensen zelf aan de slag konden 
met zo’n muurschildering.” 

Ondernemerschap
Martha’s kunstzinnige achtergrond is het 
fundament voor het werk van Decorum. 
Zij volgde de kunstacademie in Maas-
tricht. Martha: “Ik zie mezelf als kunste-
naar, maar ik wil me niet dag en nacht in 
mijn atelier opsluiten. Ik combineer kunst 
met het werken met mensen. Het creatie-
ve en het commerciële loopt in mijn werk 
in elkaar over.

“Ik luister goed naar mensen, wat willen 
ze, welke beelden staan hen voor ogen? 
We leveren altijd heel persoonlijk, uniek 
maatwerk.

“We maken bijna nooit een technische 
tekening; we zijn geen binnenhuisarchi-
tecten. We werken liever met een mood-
board. Ook hebben we geen showroom 
of magazijn met een voorraad stalen voor 
gordijnen, vloerbedekking en dergelijke.”

Voel je je ondernemer? Martha: “Wij zijn 
zeker ondernemers! Dat was in de afgelo-
pen crisis wel eens een beetje spannend; 
luxe producten vallen als eerste af. Maar 
we zijn er goed doorheen gekomen.” Cen-
giz: “We blijven ons bedrijf ontwikkelen. 
We breiden nu bijvoorbeeld ons aanbod 
uit met technische interieurinstallatie. 
Mijn technische kwaliteiten bieden daar-
voor de basis. Ik heb daartoe een kleine 
groep zzp-vakmensen met verschillende 
achtergronden om me heen die ik ver-
trouw.”

Decorum betekent volgens jullie web-
site: ‘Gepastheid van de Vormgeving’ en 
‘Uiterlijke Waardigheid’, waarom kozen 
jullie voor deze naam? “Voor veel mensen 
is hun huis heel belangrijk als persoonlijke 
levenssfeer. Zij vragen ons om daar op een 
gepaste manier iets aan te veranderen, zo-
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dat de uiterlijke vormgeving een waardig-
heid uitstraalt die bij hen past.

“Onze opdrachtgevers zitten vooral 
in Nederland en in het grensgebied met 
Duitsland.”

Cengiz: “Mensen die van kunst houden 
en die willen investeren komen op ons af. 
Ze wonen meestal in de wat grotere hui-
zen en willen geld besteden aan unieke 
dingen.’

‘Mensen komen ook bij ons terecht 
via makelaars, bijvoorbeeld via Petra de 
Kleermaeker, die hier op de hoek zit of via 
projectontwikkelaars en eerdere klanten.”

Martha: “Bij verkoopstyling werken we 
bovendien samen met een andere onder-
nemer: Sandra Tijs van inZicht woonad-
vies, een klein bedrijf op de Hoogkamp 
met een groot netwerk. Zij geeft korte ad-

viezen en verwijst mensen die meer willen 
soms naar ons.”

Modelwoning 
“We doen jaarlijks zo’n 20 tot 25 projecten. 
Een project kan al gauw meerdere weken 
of zelfs maanden duren. We zijn kritisch 
over wat we aanpakken. Soms vragen men-
sen een advies dat een maatje te groot voor 
ons is: bijvoorbeeld als ze een kavel ge-
kocht hebben waar ze een huis op willen 
bouwen en daar een ontwerp voor vragen. 
Dan zijn we heel duidelijk: daar beginnen 
we niet aan.”

Wat is jullie werkwijze en aanpak? “Een 
mooi voorbeeld van een totaalproject is 
de modelwoning die we onlangs ingericht 
hebben bij het nieuwe appartementen-
complex Avenue 1895 op de Boulevard 

Heuvelink. Het karakteristieke pand was 
ooit een ambachtsschool en is omgebouwd 
tot appartementencomplex. De oude stijl 
is deels in zijn waarde gelaten. Binnen zijn 
huurappartementen gecreëerd.

“De opdrachtgever vroeg een inrichting 
met een luxe uitstraling, passend bij de 
stijl van het gebouw. Na een gesprek met 
de projectleider en een bezoek ter plekke 
stellen we bij zo’n project een uitgebreid 
plan op. Daarover volgt weer een gesprek, 
waarbij we ook een digitaal moodboard 
laten zien met foto’s die de sfeer van de 
voorgestelde inrichting weergeven. De op-
drachtgever kan aanpassingen voorstellen. 
De uitdaging was in dit geval om het be-
perkte aantal vierkante meters (van kleine 
appartementen) zo voordelig mogelijk uit 
te laten komen. Onze ervaring is dat we 
snel vertrouwen krijgen. Na groenlicht op 
het ontwerp realiseren we de inrichting 
van de modelwoning van A tot Z.

“Tijdens het werk is het zaak veel te 
communiceren. Regelmatig spreek ik de 
opdrachtgever. Juist omdat het maatwerk 
is. Soms verwacht de opdrachtgever dat 
je er steeds bent. In het proces is het be-
langrijk dat je duidelijk maakt wanneer je 
waarmee aan de slag gaat en wanneer je 
aanwezig bent op de locatie.”

Cengiz: “Naast de verdere ontwikkeling 
van ons bedrijf is onze droom om ergens 
een oud pandje te kopen en dat van onder 
tot boven op te knappen. Gewoon omdat 
we dat heel erg leuk vinden.”

Martha: “Ik wil mezelf ook blijven ont-
wikkelen, breder kijken dan alleen kunst. 
In 2017 ben ik daarom met een studie psy-
chologie begonnen bij de Open Universi-
teit. Ik ben bijvoorbeeld geïnteresseerd in 
hoe mensen kijken, hoe hun gevoel werkt 
en hoe hun brein functioneert. Ik doe deze 
studie echt voor mezelf, maar wellicht kan 
ik het in de toekomst combineren met het 
bedrijf.”
Ida Bontius

» Website: www.decorumarnhem.nl

Een bijzonder beroep Martha van Hunsel en Cengiz Kalyoncu

‘Huis is persoonlijke 
levenssfeer voor mensen’

Martha van Hunsel en Cengiz Kalyoncu runnen samen Decorum. Met kleurige 
schilderijen, stoffen, meubels en andere attributen helpen zij hun opdracht-
gevers om een persoonlijke sfeer in hun huis, winkel of bedrijf te scheppen.

‘Ik wil weten 
hoe mensen 
kijken, hoe hun 
gevoel werkt, 
hoe hun brein 
functioneert.’

‘We doen veel 
verkoopstyling 

van huizen.’
FOTO: JOHAN BOSVELD
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       www.mysoreyoga.nl     @mysoreyoga.nl         @mysore.yoga

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

F 026 445 9981
Vlak naast een detonerend, reusachtig rijkskantoorgebouw aan het begin van de Pels 
Rijckenstraat staat op nummer 3 een villa uit de begintijd van het voormalige Ettypark. 
Het is gebouwd omstreeks 1885. Daar waar nu het volumineuze flatblok staat was ooit 
in een majestueuspandmettorentje de Johanna Stichting gevestigd.

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

Verliefde Kijk op de Wijk

Interieur- en bouwadvies met oude
en historische materialen.

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

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

bruno heemskerk
vormgeving + huisstijl
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 ‘H
oe vertel je het je moe-
der?”. Dit was de grootste 
uitdaging voor de groep 
fanatieke racefietsers 
die afgelopen herfst van-

uit de Burgemeesterswijk vertrok om in 
minder dan een week naar Praag te fiet-
sen op een, inderdaad, elektrische fiets. 
De groep bestond uit een aantal mannen 
uit de wijk die zich elke woensdagavond, 
in het voor hen kenmerkende roze te-
nue, verzamelen in de Van Pallandtstraat 
om zo hard mogelijk hun rondje van 60 
kilometer te fietsen. Ook in weekenden 
en vakanties klimt dit groepje in wisse-
lende samenstellingen op de racefiets. 
Afstanden van 100 tot 200 kilmeter per 
dag worden niet geschuwd; ze verkeren 
tenslotte in de kracht van hun leven (50 
tot 60 jaar). 

Initiatief
Je zou het niet verwachten, maar juist 
vanuit deze groep ontstond het initia-
tief om met speedbikes (speed pedelec, 
45 km p/u fietsen) fietsvakanties door 
Europa te gaan organiseren. Een aantal 
gebruikte de speedbike al voor woon-
werkverkeer en zag mogelijkheden om 

de speedbike ook voor vakanties te ge-
bruiken. 

“In eerste instantie wilden mijn fiets-
maatjes hier niets van weten”, zegt Benno 
Ponds, de initiatiefnemer van het con-
cept dat hij Hi-Biking is gaan noemen. 
“Het fietsgroepje uit de wijk bestaat uit 
superfanatieke en fitte sporters die een 
elektrische fiets toch vooral iets vinden 
voor bejaarden.” Benno, die zijn carrière 
ooit begon als reisleider van actieve va-
kanties en redelijk vroeg met pensioen 
kon gaan, vond desalniettemin en aantal 
medestanders uit de wijk voor zijn idee. 
In het voorjaar van 2019 heeft een klein 
groepje fietsers met speedbikes een eer-
ste proefreis gemaakt. In een kleine drie 
weken reden ze van de Burgemeesters-
wijk naar Madrid, een afstand van 2450 
kilometer “Een onvergetelijke ervaring”, 
zegt deelnemer Theo Jeurink . “Fietsen 
op een speedbike is echt anders dan 
op een racefiets: je bent lekker buiten 
in een geweldige omgeving, je voelt de 
sensatie van wind om je hoofd, ’s avonds 
ben je moe, maar niet uitgeput. Ondanks 
de elektrische ondersteuning moet je 
nog altijd flink meetrappen. Voor zo’n 
tocht moet je nog altijd best wel spor-

tief zijn. Heerlijk!”. Theo vergelijkt het 
met skiën en zeilen, maar voegt er snel 
aan toe dat hij zeker ook blijft racefiet-
sen. “Dit is gewoon anders.”

180 kilometer per dag
Na de testreis naar Madrid vertrok 
een grotere groep in oktober vanaf de 
Sweerts de Landasstraat naar Praag. In-
middels had Hi-Biking 10 speedbikes en 
een volgbus aangeschaft. De bus is voor 
het onderweg opladen van accu’s, ver-
zorgen van proviand voor de fietsers en 
eventuele hulp bij pech. Via Münster, 
Kessel, Weimar en Mariënberg fietste de 
groep in vijf dagen naar Praag (900 km.) . 

De fanatieke racefietsers hadden ein-
delijk de rust om een beetje om zich 
heen te kijken en de competitiedrang 
achter zich te laten. De grootste com-
petitie was wie het langst met zijn ac-
cu’s kon doen. Hoe meer je bijtrapt, hoe 
langer je met een accu doet. Met ge-
middeld 180 kilometer per dag en een 
gemiddelde snelheid van zo’n 30 kilo-
meter per uur hadden de meesten ge-
noeg aan twee accu’s op één dag. Het 
werd ook een beetje een sport op zich 
om geen beroep te hoeven doen op een 

derde accu. Hilarische momenten zoals 
een bierlunch op een kermis in ooste-
lijk Duitsland, onmogelijke bospaadjes 
en een enkele wegafsluiting, wisselden 
zich af met schitterende fietspaden en 
een grandioze aankomst langs de Mol-
dau in Praag.

Tesla onder de ebikes
De 12 speedbikes waar Hi-Biking mo-
menteel over beschikt zijn van het Zwit-
serse merk Stromer, de Tesla onder de 
speedbikes. De maximale snelheid van 
45 km per uur kan zonder al te veel 
moeite worden bereikt en ook de ac-
tieradius per accu is groot (70-90 km). 
Uiteraard hangt hier wel een behoor-

lijk prijskaartje aan. De tocht naar Praag 
kost deelnemers 1.350 euro. “Maar”, zegt 
Benno: “Ik hoef niet te verdienen aan de 
reizen die ik organiseer. Mijn beloning is 
meegaan met een groep  Ik wil mensen 
gewoon een fantastische fietservaring 
aanbieden.”. 

Hi-Biking wil in 2020 vanuit Arnhem 
een aantal reizen organiseren. Zo staat er 
voor mei-juni een reis van Arnhem naar 
Rome op het programma (3110 km). In 
vier weken tijd rijden ze via Praag, Ljub-
ljana en Milaan naar Rome. 

De route is opgedeeld in vier trajecten 
van elk een week. Deelnemers kunnen 
dan kiezen voor één van deze trajecten, 
maar ze kunnen er twee, drie of vier ne-
men. Heen- en terugreis naar de plaats 
van vertrek en aankomst moeten ze zelf 
regelen. Benno Ponds heeft gekozen 
voor gemakkelijk bereikbare plaatsen. 
In september volgt een tocht van Arn-
hem naar Lissabon met Parijs, Toulouse 
en Madrid als tussenstations. 

Naast lange tochten staan er ook kor-
tere op het programma. Wie het eens wil 
proberen kan bijvoorbeeld een weekend 
naar Zuid-Limburg. Ook er een zeer 
zware tocht: in één dag alle provincies 

Onze wijk kent veel 
sportgroepen. Eén ervan 
is de Snelle Henkies. 
Normaal rijden ze 
op racefietsen en 
mountainbikes. Maar 
nu gaan ze Europa 
doorkruisen op … 
elektrische fietsen. 
Een nieuwe sensatie.

Op de 
speedbike 
door 
Europa

‘Ik hoef er niet 
aan te verdienen. 
Ik wil mensen 
een fantastische 
fietservaring 
bieden.’

Op weg naar Col de Pourtalet 
(1794 m) in de Pyreneeën 
tijdens de tocht van Arnhem 
naar Madrid. Mei 2019 
FOTO: PETER DROOGERS

Benno Ponds en Peter Droogers met hun 
Stromerspeedbike. Beiden zijn ook fervente 

racefietsers. Droogers rijdt op zijn speed
bike ook naar zijn werk in Wageningen.

 FOTO: HENK DONKERS
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ongelukken. Onderweg houden we ook 
voldoende afstand van elkaar. Geen ple-
zier zonder veiligheid.”

De grote vraag is hoe de speedbike 
zich gaat ontwikkelen. Wordt het inder-
daad de grote verandering in het woon-
werkverkeer, laten we de auto staan als 
we op familiebezoek gaan, komen er 
meer gescheiden fietspaden en fietssnel-
wegen? Eén ding is zeker: in mei staan er 
10 mensen in de Sweerts de Landasstraat 
klaar om via een prachtige omweg naar 
Rome te fietsen!
Peter Droogers

» Meer informatie: www.hi-biking.nl/
» Voor wie de sensatie van het speedbiken 
wil ervaren in de heuvels rond Arnhem: 
op vrijdag 20 (13-16 u) en zaterdag 21 
maart (10-13u) organiseert Hi-biking een 
gratis clinic vanuit Velp. Opgeven bij 
info@hi-biking.nl

fietsen zonder uitgeput te raken. Peter 
benadrukt dat de speedbikes niet be-
doeld zijn voor mensen zonder fietser-
varing die ook wel eens 150 km op een 
dag willen fietsen. “De snelheid is hoog 
en je zit toch een uur of 5 tot 6 op een 
zadel. Je moet voor zo’n toch echt een 
ervaren fietser zijn. Anders gebeuren er 

in Nederland aandoen (445 km.) 
Peter Bijkerk, de drijvende kracht ach-

ter de snelle henkies, heeft zich ook aan-
gesloten bij Hi-Biking. “Eerst vond ik het 
hele idee maar niks, je gaat toch niet op 
een elektrische fiets rijden.” Inmiddels 
weet hij dat het een ongelooflijke erva-
ring is om met 40 tot 45 km per uur te 

Tien speedbikers staan in de Sweerts de Landasstraat klaar voor vertrek naar Praag 
(900 km, in 5 dagen). Oktober 2019. FOTO: JAN KIEKEBOS

Pasplan reparatie en renovatie

Hét klussenbedrijf  
bij u in de buurt 

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

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

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

Dé Praktijk voor oefentherapie
• Houdingverbetering: scoliose, kyfose of lordose
•  Rug-, nek-, schouder- en armklachten
• Bekken- en zwangerschapsklachten
• Chronische klachten
• Activering van ouderen  

Jachthoornlaan 1A, 
(het Dorp) Arnhem www.mensendieck-arnhem.nl

info@mensendieck-arnhem.nl

Afspraak maken?
06-14477578

Ook zonder verwijzing!

Komende zomer is Park Sonsbeek weer 
het kloppend hart van de gelijknamige 
kunstmanifestatie. Veertig kunstenaars 
tonen dan hun werken, zowel in de vorm 
van beeldende kunst als in performances. 
Maar zoals een hart alleen klopt in een 
levend lichaam, zo zal de tentoonstelling 
ook buiten het park te zien zijn, onder 
meer in Schaarsbergen, museum Kröller
Müller en het centrum van de stad.

Sonsbeek 2020 is de twaalfde editie van 
de tentoonstelling die ooit begon in 1949 
als poging om na de verschrikkingen van 
de Tweede Wereldoorlog de zwaar geha-
vende stad een nieuw elan te geven. Van 
een traditionele beeldenexpositie tijdens 
de eerste edities groeide Sonsbeek uit tot 
een internationaal spraakmakende kunst-
tentoonstelling, die curatoren uit de hele 
wereld trok. Artistiek directeur Bonaven-
ture Soh Bejeng Ndikung (1977, Kameroen) 
noemt het zelfs een van de belangrijkste 
tentoonstellingen van de wereld. 

Sonsbeek 2020, dat van 5 juni tot en met 
13 september loopt, is evenals de vorige 
expositie geen eenrichtingsverkeer van de 
kunstenaar naar de bezoeker. De herinne-
ringen van bezoekers aan eerdere edities 

spelen dit jaar een belangrijke rol. Ieder-
een kan een bijdrage leveren om zo een 
archief op te bouwen van alle Sonsbeek-
exposities sinds 1949. De organisatie ont-
ving bijvoorbeeld al fotoalbums uit de ja-
ren ‘50 en restanten van kunstwerken van 
eerdere edities. 

Geschiedenis is een van de thema’s van 
de tentoonstelling. Volgens Bonaventure 
Soh Bejeng Ndikung is de geschiedenis 
dan ook duidelijk te zien in Sonsbeek en 
het aangrenzende Park Zypendaal. Hij om-
schreef de parken in een interview in de 
Volkskrant als een ‘miniatuur-maatschap-
pij’: ,,Ik zie ook een link tussen het park 
en de plantages in Suriname, de koloniale 
geschiedenis van Nederland. Het is ook het 
geld van de plantages dat dit allemaal heeft 

Sonsbeek 2020 in teken van geluid en geschiedenis 

gefaciliteerd.” Tegenwoordig, zegt hij, is het 
park een ontmoetingsplaats waar iedereen 
komt: ,,Met baan of zonder, de rijken, de 
armen, jong en oud, mannen en vrouwen: 
ze ontmoeten elkaar daar. Kunst heeft ook 
een verbindende en verbroederende func-
tie. Dat interesseert me enorm.”
Johan Bosveld

Gevraagd: herinneringen
Sonsbeek 2020 is op zoek naar foto’s, 
film en videomateriaal, documenten 
en objecten van de voorgaande Sons
beekedities. Dat kunnen ook per
soonlijke herinneringen of anekdotes 
zijn. Het verzamelde materiaal moet 
een archief vormen met een ‘veelheid 
aan stemmen en perspectieven op 
Sonsbeektentoonstellingen en de 
tentoongestelde kunstwerken’. De be
doeling van het archief is onder meer 
ervoor te zorgen dat toekomstige 
generaties meer te weten komen over 
de Sonsbeekexposities.

» Meer informatie op  www.sonsbeek.org/
nl/sonsbeek-archief/

Dag van het Nederlandse Volk, 1952
NATIONAAL ARCHIEF / WIM CONSENHEIM / ANEFO
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 O
p een koude avond in ja-
nuari (het is 4 graden bo-
ven nul) lopen we met een 
groepje wijkbewoners sa-
men met warmtecoach Jo-

han van Rhenen door onze wijk. Johan 
werkt voor EnergieLoketMiddenGel-
derland en Energiecoöperatie Rijn-IJs-
sel. Hij is uitgenodigd door de Commis-

sie Duurzaamheid en heeft een warm-
tebeeldcamera bij zich.

De camera legt infrarode straling 
vast en vertaalt die in temperaturen en 
warmtebeelden. Het instellen van een 
warmtebeeldcamera en het interpre-
teren van de infraroodbeelden vereist 
enig vakmanschap. Dat geldt ook voor 
de vertaling van een beeld in energie-

besparende maatregelen zoals isolatie. 
Harriët Verbeek, net teruggetreden als 
bestuurslid van de wijkvereniging, volgt 
een training als warmtecoach en loopt 
ook mee. Kan ze de kunst afkijken van 
een ervaren coach.

Warmtebeelden
Voordat we op pad gaan legt Van Rhe-
nen uit hoe de camera werkt en wat hij 
ermee kan doen. “Je kunt meten hoe 
warm delen van je huis zijn: muren, ra-
men, sponningen, dak, deuren enzo-
voort. De cursor van de camera kun 
je daar op richten en zo nauwkeurig 
de temperatuur meten. Aan de kleur-
verschillen kun je zien waar een huis 
warmte verliest. Die delen zijn warmer 
dan de omgeving. Met de kleurinstellin-
gen kun je ‘spelen’ om verschillen dui-
delijker te maken. Wat een warmtebeeld 
vertelt, hangt af van de instellingen van 
de camera. Je kunt een beeld dus niet 
echt ‘lezen’ als je de instellingen van de 
camera niet kent.” 

Eigenlijk hadden we de wandeling en-
kele dagen eerder willen maken, maar 
toen was het te warm. Van Rhenen: 
“Voor een goed warmtebeeld moet er 
zo’n 10 graden verschil zijn tussen de 
binnen- en buitentemperatuur. Buiten 
moet het dus niet warmer zijn een graad 
of 8 want huizen worden verwarmd tot 
minimaal 18 graden. De beste momen-
ten voor een warmtescan zijn dus de 
wintermaanden en de ochtenden en 
avonden. Warmtelekken worden het 
beste zichtbaar als een huis, liefst in 
zijn geheel, op kamertemperatuur ver-
warmd is. Verder moeten ventilatieroos-
ters gesloten zijn en gordijnen geopend. 
De straling mag ook niet verstoord wor-
den door zonnestraling of neerslag.”  

Er kunnen allerlei gebreken opge-
spoord worden met een warmtescan. 
Ontbrekende isolatie van muren, daken 

en ramen; isolatie die nat geworden is 
of uitgezakt; koudebruggen op plekken 
waar de isolatie onderbroken wordt (bij-
voorbeeld als isolatieplaten niet goed 
aansluiten of bij vloeren tussen verdie-
pingen); kieren, naden en gaten.

Typen huizen
Voor deze warmtewandeling hebben 
we verschillende typen huizen geselec-

teerd en vooraf met de bewoners over-
legd. Ze krijgen de warmtebeelden. We 
kijken naar een vrijstaand huis, een tus-
senwoning, een hoekwoning, een mo-
dern huis en een oud huis dat niet zo 
lang geleden energieneutraal verbouwd 
is. 

Van alle huizen maakt Van Rhenen 
warmtebeelden en legt uit wat er op te 
zien is, ook aan de bewoners. Hij stelt 
vragen aan de bewoners als hij op-
vallende dingen ziet. Bijvoorbeeld als 
hij ziet dat er onder een raam aan de 
voorkant warmte weglekt. Heeft u een 
spouwmuur? Ja. Is die geïsoleerd? Nee, 
maar dat ga ik wel doen. Heeft u folie 
achter de radiator geplakt? Nee, hoezo? 
Wat voor folie? Je kunt aan de achter-
kant folie op de radiator plakken met 
de glimmende kant naar de verwarming 
toe. Dat weerkaatst de warmte naar de 

kamer in plaats van naar de buiten-
muur. 

Door de straten lopend richt hij in 
het voorbijgaan zijn camera constant 
op huizen. Bij veel huizen lekt warm-
te weg. Bijvoorbeeld in de zijmuur van 

‘Mevrouw, is 
uw spouwmuur 
geïsoleerd? Heeft 
u folie achter uw 
radiatoren?’

Er zijn twee soorten 
warmtescans: de quick 
scan en de individuele 
thermoscan. 
De quick scan zoals die 
werd uitgevoerd voor 
het artikel is gratis maar 
wordt alleen uitgevoerd 
voor groepen van 6 
adressen. Deze geeft een 
goede eerste indruk van 
onnodig energieverlies 
uit een huis. Zo’n scan 
kan bewoners aan het 
denken zetten, en aan 

het werk: isoleren!
Een individuele thermos
can geeft een veel gede
tailleerder beeld. Deze 
wordt individueel per 
huis uitgevoerd, duurt 
een uur en kost 115 euro. 
Daarvoor krijgt u naast 
warmtebeelden ook con
crete adviezen bij over 
maatregelen die u kunt 
nemen om uw huis beter 
te isoleren. Bij de indivi
duele thermoscan maakt 
de energiecoach ook bin

nenshuis opnamen. Zo 
kunt u plekken opsporen 
waar warmte weglekt, 
of dat er sprake is van 
tocht of een koudeval. 
Nuttig als u bijvoorbeeld 
een nieuwe woning be
trekt en deze wil gaan 
renoveren of als u wilt 
weten of de oude isola
tie nog intact is. U kunt 
hiervoor een telefonische 
afspraak maken met het 
Energieloket 
085 3030670

Laat een warmtescan maken en zie waar je huis warmte verliest

Eerst isoleren 

Een goede isolatie scheelt honderden euro’s op je energierekening 
en is goed voor het milieu. Wil je weten óf en waar je de isolatie 
kunt verbeteren? Laat dan een warmtescan maken. Warmtelek onder het raam: geen spouwmuurisolatie en 

geen folie achter de verwarming. Wel dubbel glas, maar 
oud (thermopane). In de linkerbovenhoek de tempera
tuur in het midden (kruisje). Rechts de temperatuur
schaal: donkerblauw = weinig warmteverlies; geel, rood 
en wit = meer tot veel warmteverlies. 

Goede isolatie; weinig warmteverlies door muren en ramen

Wel warmteverlies, maar enigszins beperkt door voorzetramen van 
oud glas. Voordeur heeft glasinlood zonder isolatie, maar warm
teverlies wordt beperkt doordat de verwarming daar niet aan staat 
en een tochtdeur het voorportaal scheidt van de rest van het huis

Zelfde huis als rechtsboven, achterkant, maar met HR++glas.

Quick scan versus individuele thermoscan 

Koudeval. Warme lucht stijgt op, koelt af bij het raam, zakt naar beneden en veroor
zaakt tocht over de vloer.  ILLUSTRATIE: OSEVENO

Geef u op voor een warmtescan 
van uw huis
De Commissie Duurzaamheid orga
niseert twee quick warmtescans op 
dinsdag 25 en donderdag 27 febru
ari.  U kunt zich daarvoor opgeven 
via duurzaamheid@bwarnhem.nl . 
Geef naam, adres, telefoonnummer 
en datum. Er is plaats voor 2 keer 
zes adressen. Bij meer aanmeldin
gen organiseren we een of meerdere 
extra warmtewandelingen.
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minder overbelast en is er minder hori-
zonvervuiling van windmolens. Isoleren 
heeft alleen maar voordelen.
Henk Donkers

Hugo 
Koste
r

Digitally signed by 
Hugo Koster 
DN: cn=Hugo 
Koster, o=Captain, 
ou=Captain, 
email=hugokoster
@hotmail.com, 
c=NL 
Date: 2016.03.17 
12:18:33 +01'00'

een hoekhuis dat niet in onze selectie 
zat: “Het trappenhuis wordt blijkbaar 
verwarmd, maar de muur is niet geïso-
leerd want de buitenmuur lekt heel veel 
warmte. Blijkbaar schrikken de bewo-
ners niet van hun energierekening.” 

Bij twee andere naast elkaar gelegen 
huizen met identieke toegangen ziet hij 
grote verschillen. Bij de ene lekt er veel 
warmte weg uit het voorportaal, bij het 
andere niet. “Misschien heeft het ene 
voorportaal een tochtdeur en het an-
dere niet. Duidelijk is dat het ene raam 
boven de voordeur wel geïsoleerd is en 
het andere niet.”

Isoleren loont
Bij een oud huis is opvallend weinig 
warmteverlies. De bewoner vertelt dat 
het huis supergoed is geïsoleerd toen 
het een paar geleden werd gereno-
veerd. Dikke isolatieplaten aan de bin-
nenkant van de muren, nieuwe kozij-
nen en in alle ramen HR++-glas. Goede 
isolatie was nodig voor de warmtepomp 
die het huis moest gaan verwarmen. 
Voor de zekerheid kozen ze voor een 
hybride warmtepomp. 

Als de warmtepomp het in zijn een-
tje niet redt, springt de op gas gestook-
te HR-ketel bij. De energie voor de 
warmtepomp komt van zonnepanelen 
op het dak. Van Rhenen: “En hoe hoog 
is je maandelijkse energierekening als 
ik vragen mag?” Bewoner: “We beta-
len 100 euro per maand. Dat is 200 
euro minder dan de buren. We kennen 
mensen in deze straat die 500 euro per 
maand kwijt zijn.” De warmtescan be-
wijst dat isoleren loont.

Door je huis goed te isoleren bespaar 
je niet alleen honderden euro’s per jaar 
op je energierekening, je dient er ook 
het algemeen belang mee. Zo lang we 
nog aan het gas zitten, stoten we met 
z’n allen minder CO2 uit wat helpt te-
gen de opwarming van de aarde. En als 
we op duurzame energie overschake-
len zijn er minder windmolens, minder 
zonnepanelen en minder biogas of wa-
terstof nodig, wordt het elektriciteitsnet 

Temperaturen aan de binnenkant van het glas bij verschillende soorten beglazing 
als het binnen tot 20 graden is en buiten 0 graden. Bij enkel glas gaat heel veel 
warmte verloren. Het kan de moeite en het geld waard zijn om ‘oud’ dubbel glas 
(thermopane) te vervangen door HR++ glas. 2voudig HR++glas past vaak nog wel 
in bestaande sponningen van kozijnen, 3voudig HR++glas is het overwegen waard 
als de sponningen/kozijnen toch vernieuwd moeten worden.

Effect isolerende maatregelen 

Temperaturen op verschillende plekken in een spouwmuur. De oude huizen in onze 
wijk hebben niet eens een spouwmuur. Spouwmuren werden pas gangbaar na 1920 
en verplicht in 1960. Huizen zonder spouwmuur kunnen aan de binnenkant geïso
leerd worden, maar dat kost meer ruimte naarmate de isolatie dikker is.
BRON: ENERGIE LOKET MIDDEN-GELDERLAND

Bestel gratis woonwensenscan
Naast of in plaats van een warmte
scan kunt u ook gratis een woonwen
senscan aanvragen. Er komt dan een 
wooncoach langs die uw hele huis 
met u doorloopt. Hij/zij kijkt niet al
leen naar isolatie, maar ook naar an
dere zaken zoals verlichting, cvketel, 
vocht, schimmel en keuken. Behalve 
om minder energieverlies gaat het 
ook om de verbetering van het woon
comfort. Gratis aan te vragen via 
www.elmg.nl/woonwensenscan. In 
het Wijkcontact van december 2017 
stond hierover een uitgebreid artikel.

‘Onze 
maandelijkse 
energierekening 
is 200 euro lager 
dan die van 
de buren’

Buiten Binnen

Ongeïsoleerde 
spouwmuur

Geïsoleerde 
spouwmuur 50 mm

Geïsoleerde 
spouwmuur 100 mm
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 H
et nieuwe wijkcentrum in De 
Bakermat komt steeds dichter-
bij. Tal van betrokkenen binnen 
en buiten de vier wijken (Bur-
gemeesterswijk, Hoogkamp, 

Sterrenberg en Gulden Bodem) waarvoor 
het wijkcentrum is bedoeld, hebben de 
afgelopen maanden hard gewerkt aan de 
voorbereidingen. Om alles in goede banen 
te leiden, werd eind vorig jaar een stich-
tingsbestuur opgericht. 

Dat de ontwikkeling voortvarend ter 
hand is genomen, blijkt onder meer uit de 
toezegging van de gemeente Arnhem om 
het wijkcentrum drie jaar financieel te on-
dersteunen. ,,De gemeente neemt de op-
startkosten in de eerste drie jaar voor haar 
rekening’’, vertelt Barend Freriks, lid van 
het stichtingsbestuur (en tot 2018 voorzit-
ter van de wijkvereniging). Volgens Freriks 
is die toezegging belangrijk omdat er daar-
door ook meer duidelijkheid is over de fi-
nanciële  mogelijkheden om het voormali-
ge kerkgebouw aan te kopen. De steun van 
de gemeente blijkt verder uit de aanstelling 
van Berlinda Berends als projectleider. Zij 
ondersteunt de voorbereidingen en tot-
standkoming voor het wijkcentrum. 

Belang
De financiële bijdrage illustreert het be-
lang dat de gemeente hecht aan het nieuwe 
wijkcentrum. In het eind vorig jaar vastge-
stelde wijkprogramma had de gemeente al 
aangekondigd het ‘burgerinitiatief om de 
Diaconessenkerk om te vormen tot een 
duurzaam wijkcentrum’ mogelijk te ma-
ken. Toch is alleen de financiële steun van 
de gemeente volgens Freriks niet voldoen-
de om het wijkcentrum te realiseren:  ,,We 
voeren ook gesprekken met andere partij-
en en doen onderzoek om zoveel moge-
lijk subsidies en andere bijdragen te krijgen 
voor het wijkcentrum.”

Nadat de protestants-christelijke kerk in 
december 2018 had besloten om de dien-
sten in de Diaconessenkerk in september 
2020 te beëindigen en daarna voort te zet-

ten in de Opstandingskerk aan de Rosen-
daalseweg, moest er voor het kerkgebouw 
en het huidige wijkcentrum een nieuwe 
toekomst komen. Het gebouw is een ge-
meentelijk monument en mag niet worden 
gesloopt. Onder leiding van onder meer ini-
tiatiefnemer Jan Siert Wiersema ging een 
projectgroep aan de slag met ideeën voor 
een nieuwe bestemming. Dat leidde eind 
vorig jaar tot de benoeming van een be-
stuur voor het nieuwe wijkcentrum, dat in-
middels statuten heeft vastgesteld en heeft 
nagedacht over de doelstelling en visie van 
het wijkcentrum. Een aantal werkgroepen 
houdt zich sindsdien bezig met zaken als 
sociale behoefte en activiteiten van het 
wijkcentrum en de verbouwingsplannen. 

Aankoop
,,De volgende stap die we moeten zetten is 
het feitelijk aankopen van de huidige Ba-
kermat en de kerk”, aldus Freriks, die bena-
drukt dat het een ‘warme overdracht’ moet 
worden, ,,want het was natuurlijk toch het 
kindje van de kerkgemeenschap.” De on-
derhandelingen over de aankoop van het 
kerkgebouw en De Bakermat begonnen in 
december. ,,Wat dat betreft is het wel han-
dig dat we een paar juristen in het stich-
tingsbestuur hebben”, glimlacht het be-
stuurslid. 

De belangrijkste vraag voor de wijkbewo-
ners is natuurlijk wat er allemaal gaat ge-
beuren in de nieuwe Bakermat. Vooralsnog 
gaan tot de zomervakantie van 2020 alle 
activiteiten gewoon door, ook de kerkdien-
sten. Op 2 april komt er bijeenkomst voor 
alle wijkbewoners om de ideeën en plan-
nen van het stichtingsbestuur te horen en 
zelf met suggesties te komen. Wie niet zo 
lang wil wachten of wie nu al vragen heeft, 

kan contact opnemen met projectleider 
Berlinda Berends, te bereiken via berlin-
da.berends@arnhem.nl. 

Bezoekjes
Om een beter beeld te krijgen van behoef-
ten en mogelijkheden heeft het stichtings-
bestuur de afgelopen maanden bezoeken 
gebracht aan andere wijkcentra zoals Ons 
Raadhuis in Velp (dat zichzelf overigens 
niet ziet als een buurt- of inloophuis, maar 
meer als een ‘tussenvoorziening voor men-
sen die steeds langer zelfstandig thuis moe-
ten blijven wonen). Ook is gesproken met 
vertegenwoordigers van de Buurtfabriek, 
waarin inwoners van Cranevelt en Alte-
veer sinds september vorig jaar gezamen-
lijk werken aan een ontmoetingsplaats voor 
wijkbewoners.

Zeker is dat voor de huidige, vaak druk-
bezochte, activiteiten in De Bakermat nau-
welijks iets zal veranderen. Daarbij valt te 
denken aan de themaochtenden, de maan-
delijkse wijkdiners, lezingen, de boeken-
beurs en het repaircafé. Daar kunnen nog 
allerlei andere activiteiten bij komen. Fre-
riks noemt als voorbeeld het Alzheimer Ca-

fé dat nu op verschillende plaatsen wordt 
gehouden, maar dat misschien centraal 
kan worden georganiseerd in het nieuwe 
wijkcentrum. Verder wordt nagedacht over 
zaalverhuur en samenwerking met andere 
instellingen. Zo is er al een afspraak met 
zorgcentrum Aerenheem om gebruik te 
maken van elkaars ruimten. ,,Wij hebben 
dan ook de beschikking over de voorzie-
ningen in Aerenheem. Dat is een mooi 
voorbeeld van de kruisbestuiving die we 
graag in de wijken willen realiseren”, aldus 
Freriks. 

Hoewel het stichtingsbestuur zich voor-
alsnog met veel energie richt op de ontwik-
keling van een nieuw wijkcentrum, bete-
kent dat niet dat er niet ook wordt nage-
dacht over de bestemming van de Diaco-
nessenkerk. Freriks: ,,Dat is wel een heel 
ander verhaal. Duidelijk is in ieder geval 
dat de relatie met de kerkgemeenschap 
in de toekomst een stuk minder zal wor-
den. Maar eerst komt De Bakermat aan de 
beurt, dus verbouwing en realisering van 
een nieuw wijkcentrum. We streven ernaar 
dat alles eind 2020 klaar is.”  
Johan Bosveld
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 Ik ben om! Ik wil het het liefst van de daken schreeuwen: 
‘Mensen stop met eten van dierlijke producten. Het is ziek-
makend’. Welk ander zoogdier lurkt tot zijn dood aan de 

tepels van een ander zoogdier? En wist je dat voor het produ-
ceren van één hamburger 2500 liter water nodig is? Dat staat 
gelijk aan twee maanden douchen. We hebben het gebit en 
een maag/darmstelsel van een herbivoor en er zitten méér 
dan voldoende eiwitten in plantaardig voedsel. Ook al wordt 
ons decennia lang anders voorgespiegeld, omwille van eco-
nomische belangen.
Manlief en ik zitten met een misselijkmakend gevoel op on-
ze groene poldersofa. De iPad op een losse armleuning tus-
sen ons in. We heb net twee spraakmakende documentaires 
van Kip Anderson gezien; ‘What the health’ en ‘Cowspiracy’. 
Toegegeven, ik smul van conspiracy theorieën. Maar deze 

bevestigen mijn gevoel dat we allemaal 
slaven zijn van de huidige consumptie-
maatschappij. Ik wil vrij zijn en mijn ge-
zondheid en welbevinden in eigen hand 
hebben. Ik wil niet langer meewerken 
aan de teloorgang van onze planeet. En 
het doden of uitbuiten van levende we-
zens conflicteert met mijn pad van yo-
ga-beoefenaar en yogadocent; Ahimsa 
en Asteya. A-watte?
Vooruit, dan toch een beknopt lesje 
yoga filosofie. Volgens Patanjali, een In-
diase geleerde en filosoof die rond de 
twee eeuw voor Christus leefde, bestaat 
yoga uit acht paden. We kennen alle-
maal het derde en vierde pad; asana, 
de fysieke yogahoudingen en pranay-

ama, de ademhalingstechnieken. Ook het zevende pad; dhy-
ana of mediatie is niet onbekend. In samenwerking met de 
overige vier paden werken we in yoga toe naar het achtste 
pad; Samadhi, ofwel verlichting. Maar wist je dat ook jij da-
gelijks yoga beoefent? Of je nu op yoga zit of niet, want het 
eerste pad bestaat uit een vijftal ethische normen, de Yama’s; 
ahimsa - geweldloosheid, satya - waarheidslievend, asteya 
- niet stelen, exploiteren of nemen wat je niet uit vrije wil ge-
geven is, brahmachary - zelfbeheersing en aparigraha - het 
loslaten van hebzucht. 
Terwijl manlief met zijn wijsvinger de Netflix-app uit het 
iPad scherm veegt, kijkt hij mij aan; ‘Wij moeten er ook mee 
stoppen lief’. Ik knik instemmend. Een verdwaalde mug, die 
moedig de milde winter heeft getrotseerd, zoeft heen en 
weer voor mijn gezichtsveld. Ik blaas een keer, en nog een 
keer, maar het kreng negeert mijn achteloze gebaar. Bij de 
derde keer geef ik een pets en staar vervolgens naar het uit-
gesmeerde lijkje op mijn yogabroek. Oeps! 
Tara Ubachs

» Tara Ubachs woont sinds 2017 in onze wijk en is full time  
yogipreneur: ondernemer in yoya.

Help! Ik word 
veganist

COLUMN  TARA UBACHS

Voor één 
hamburger kun 
je twee maanden 
douchen
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Flinke vorderingen 
in voorbereiding 
van wijkcentrum 

Komt er nu wel of geen nieuw wijkcentrum in De 
Bakermat? De komende maanden zijn beslissend.

‘We streven 
naar een warme 
overdracht’

Artist impression van nieuwe 
toegang tot De Bakermat 
(Peter Zandbergen)

Diaconessenkerk met De Baker
mat in de benedenverdieping. 

Wordt als één geheel verkocht.
FOTO HENK DONKERS

Barend Freriks
FOTO: TJEERD KOOTSTRA



ner is naar mijn mening dat wij leven in 
een maatschappij van kicken. Kicken 
is grenzen opzoeken en overtreden. 
Je telt mee als jongeling als je auto’s in 
de fik steekt en hulpverleners, de poli-
tie voorop, saboteert in hun werk. Het 
oooohhhh en aaaaah verandert in een 
yes, yes!

Alternatief  
Laten we dankbaar gebruik maken van 
alle gassen die wij mensen maar ook 
koeien de lucht in brengen. Er zijn 17 
miljoen mensen in ons land, maar ook 
ongeveer evenveel grote veedieren, zo-
als paarden, schapen geiten enz. die 
allemaal  uitlaatgassen produceren, 
honden en katten enz. nog niet eens  
meegeteld. Het lijkt er op dat alleen de 
koeien voor alles de schuld krijgen. Zij 
vormen de specifieke doelgroep. Kun-
nen wij dit probleem in positieve zin 
oplossen ten faveure van de boeren, 
hun koeien en hun imago?
Ooit zag ik een boer staand naast zijn 
koe een sigaret opsteken. De vlam sloeg 
in de pan. Oorzaak? De koe laat de hele 
dag door methaangas ontsnappen tus-
sen zijn achterste extremiteiten. Me-
thaangas is uiterst brandbaar. Er kwam 
een steekvlam uit het achterste van de 
koe van een meter of tien waardoor de 
hooiberg in de fik ging. 
Dit bracht mij op het volgende idee. 
Hier moeten we iets mee doen. Laat de 
boeren maar komen met hun koeien, 
zet ze op een open plek  in een grote 
kring met hun derrière naar binnen. In 
het ‘pericentrum’ van de kring, met een 
diameter van 20 meter, maken de boe-
ren een grote hoop hooi of stro,- lager 
dan die van Krikke in Den Haag - even-
tueel met wat Bengaals vuurwerk erin, 
plaats bij elke koe iemand met een aan-
steker onder de staart. Als de koeien 
hun  gassen laat ontsnappen ontstaat 
er een steekvlam van tien meter die de 
hooiberg doet ontbranden, inclusief het 
Bengaals vuurwerk. “Aaaa en Ooohh en 
yes” veranderen in een daverend gelach 
dat niet meer op zal houden. Jongeren 
van de straat. Succes verzekerd, boe-
ren worden helden. Methaangas gehal-
veerd. Koeien mogen blijven. Lag leve 
de boeren en hun koeien. Rust in het 
land en in de buurt. De klucht wint het 
van de kick.
Jaap van den Berg
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 H
et was op oudejaarsavond 
toen we dachten dat de we-
reld verging. Vanaf zes uur ‘s 
middags werden we getrak-
teerd op hevige dreunen 

en een show met vuurwerk in de vorm 
van vuurpijlen die zijn gelijke niet kent. 
Achter elkaar schoten de pijlen de lucht 
in en vormden een schitterend schouw-
spel. De hemel veranderde in een zee 
van lichtparaplu’s. Vanuit ons raam in 
het Artilleriepark vergaapten we ons 
aan het lichtspel. Heel lang kon het ons 
niet boeien, zeker niet omdat we uit er-
varing wisten dat de show weleens tot 
middernacht kon duren. Duurde het 
ook zo lang?
Het is onze gewoonte op oudejaars-
avonden te kiezen uit het leger aan ca-
baretiers dat in de aanbieding is. We 
kozen voor Pieter Derks uit Nijmegen, 
voor de afwisseling. Als dit soort lieden 
aan het woord is, moet je goed oplet-
ten, want in alles wat ze zeggen zit een 
dubbele betekenis of een grap. Helaas: 
bzzzzzzz baf, bzzzz baf, de grond trilde, 
een en al gejank. Dan maar de onderti-
teling aan, zodat we konden lezen waar 
het over ging. En de herrie bleef aan-
houden tot 12 uur. We kregen er nog 
net geen tinnitus van. Het geluid kwam 
van dichtbij tussen de Jolles- en de Van 
Nispenstraat. 
We vroegen ons af: wát C02, wát fijn-
stof, wát stikstofoxiden, hoeveel ver-
vuiling mag er op deze dag de lucht of 
de bodem in ten opzichte van andere 
dagen?

Barbarij
Het lijkt wel of de mens is losgeslagen 
van iedere vorm van ethiek, moraal of 
zelfreinigend vermogen. Met mortie-
ren gooien naar hulpverleners zoals, 
politie, brandweer en ambulanceme-
dewerkers. Zij moeten vrezen voor hun 
leven. De kracht van mortieren is zo 
groot als die van een handgranaat. Het 
voor 77 miljoen de lucht inschieten is 
kennelijk het signaal  voor sommigen 
om ongelimiteerd boevenstreken uit 
te halen. Het in de brand steken van 
iemands auto wordt blijkbaar als een 
kleine overtreding gezien en er gáán 
er wat in de brand. Consequenties van 
hun daden liggen waarschijnlijk diep in 
hun krokodillenbrein. Is de overheid op 
dit moment nog de baas in de wijken in 

ons land? Nee dus, machteloos moeten 
zij toekijken hoe de losgeslagen bar-
baren alles vernielen. Regnat populus, 
het volk regeert, de barbaren winnen. 
De rem is er af, een teugelloze bende 
is de baas in het hele land. Ook in onze 
wijk schrik ik dikwijls van de dreunen 
van mortieren die onder ons raam het 
huis doen trillen op zijn grondvesten. 
Er wordt niet gehandhaafd, ook niet als 
er vóór de legale “deadline” vuurwerk 
wordt afgeschoten. Op dat moment zou 
er nog wel gehandhaafd kunnen wor-
den.
Ik vraag me stiekem weleens af of de 
overheid niet handhaaft omdat de fis-
cus er ook veel aan verdient, net als in 
de tijd van de Romeinse keizer Vespa-
sianus die urinoirhouders belasting liet 
betalen op urine. Toen zijn zoon Titus 
daar bezwaar tegen maakte zei hij: “Pe-
cunia non olet”, ofwel geld stinkt niet.
Waar komt al die barbarij vandaan? Er 
is geen handhaving, onvoldoende man-
kracht en besluiteloosheid, gebrek aan 
opvoeding, maar de grootste boosdoe-

Boeren en vuurwerkfans, verenigt u!

Er kwam een 
steekvlam uit 
het achterste 
van de koe.

g glaszassu
rantieen
pensioen            
adviseurs

Verzeker U van 
een goede toekomst

Glasz Assurantiën bv
026 442 38 51 

G.A. van Nispenstraat 45 
6814 JA  Arnhem

info@glasz.nl
www.glasz.nl

“Taormina” 
Zijden bloemen en Brocante

Leuke nieuwe en oude spulletjes. Een garage vol!! Een mooi bloem-

stuk of opgemaakte vaas, naar uw eigen wens? Ik maak het voor u! 

Ik versier ook trouwlocaties, kijk op www.zijdenbloemenarnhem.nl

Altijd welkom. Even bellen 026-4453170

Wil Radder, Bakenbergseweg 190, Arnhem 

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

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

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

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

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

www.krijnentimmerwerken.nl  •  info@ krijnentimmerwerken.nl

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

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

Je komt tot jezelf in de bergen. 
Wandel mee! Met ervaren, 
gediplomeerde, Nederlandse gids. 
Bel 0626370847 of mail 
info@bergwandelen-bloemers.nl
www.bergwandelen-bloemers.nl
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werken. Er werkten toen dertien men-
sen. “Toen ik binnenkwam was het nog 
van ‘wat kun je’ en ‘wat wil je’. We gingen 
gewoon aan de slag. Ik begon als ‘overtui-
ger’- zo noemden we dat toen nog -, later 
werd dat relatiemanager. In 2016 heeft 
het bedrijf een megasprong gemaakt. 
Er werken nu 45 mensen en als je hier 
wilt werken, solliciteer je op de functies 
in de vacatures.” Die vacatures zorgden 
ervoor dat Marit contentmanager werd. 
“Ik kwam terug van zwangerschapsver-
lof en werd vanwege mijn journalistieke 

achtergrond gevraagd of ik de vacatures 
taalkundig en inhoudelijk wilde contro-
leren. Daarbij zat een vacature voor con-
tentmanager en omdat ik toe was aan iets 
nieuws heb ik me daarvoor aangemeld. 
Ik schrijf nu persberichten, ben betrok-
ken geweest bij het ontwikkelen van de 
nieuwe website en doe projectbegelei-
ding. Daarbij richt ik me vooral op de 
communicatie tussen de opdrachtgevers 
en onze technische mensen.”

Wensen opgraven
Bewustmaking is een belangrijk onder-
deel in de projectplannen van Slim Op-
gewekt. Voor elke doelgroep bedenken 
ze een andere aanpak. Voor basisscholen 
ontwikkelden ze bijvoorbeeld Wattsons 
Lab, waar de scholieren samen met de 
Wattsons - slimme onderzoekers in wit-
te jassen - allerlei onderzoekjes kunnen 
doen, die te maken hebben met energie, 
afval, water, voeding, kortom: duurzaam-
heid. 

Kinderen mogen ook hun duurzame 
wensen formuleren. “We vragen ze: ‘Hoe 
wil jij dat de wereld er over vijftien jaar 
uitziet?’, vertelt Marit. “Daar krijg je vaak 
verrassende antwoorden op. Sommigen 
willen vliegtuigen op zonne-energie, an-
deren willen gymschoenen die energie 
opwekken als je ermee loopt. Of een we-
reld waarin we geen dieren meer eten.” 
De duurzame wensen worden verzameld 
en begraven bij de school. “Het idee is 
dat ze de wensen over vijftien jaar op-
graven en kijken wat ervan terecht is ge-
komen.”

Ook ontwikkelde Slim Opgewekt de 
Educube, een houten kubus waarmee 
zuinige ledverlichting kan worden be-
diend. Hoe de kubus ligt, bepaalt wat 
voor licht er in de klas is. Er is helder 
licht voor als er geconcentreerd gewerkt 
moet worden, maar ook zachter licht 
voor de creatieve activiteiten. Of een 
stand waarbij het digibord goed beke-
ken kan worden en een stand waarmee 
leerlingen die een spreekbeurt geven in 

de spotlights staan. “Het is leuk om te 
zien hoe populair de Educube is. Leer-
lingen staan te springen om een dag de 
kubus te mogen beheren.”

Het voortgezet onderwijs vraagt om 
een andere aanpak. “Daar besteden we 
ook aandacht aan de zogenaamde ver-
borgen impact van dingen. Het gaat er 
niet alleen om hoeveel energie apparaten 
gebruiken, ook de energie en de grond-
stoffen die nodig zijn om ze te maken 
spelen een rol.” 

Begroeide muren
Het kantoor van Slim Opgewekt straalt 
een prettige en warme sfeer uit. Vrolijke 
moderne meubels, veel licht, een mooie 
keuken annex bar en veel groen. Grote 
planten, lampjes met daaronder plantjes 

en begroeide muren, waarvan een met 
mos. “In het begin vonden mensen het 
niet lekker ruiken, maar die lucht is na 
verloop van tijd verdwenen”, zegt Marit. 
Het kantoor is niet energieneutraal. “Op 
het dak van ons vorige kantoor hadden 
we zonnepanelen liggen, dat gaat hier 
helaas niet, maar we letten wel op ande-
re dingen. We gebruiken geen theezak-
jes maar losse, biologische thee en koffie. 
Tijdens onze gezamenlijke lunch eten we 
geen vlees en gebruiken we verse en ge-
zonde producten. En we zijn al een tijdje 
gestopt met avocado’s. Die deden we al-
tijd door de salade, totdat iemand zich 
afvroeg of dat wel zo verantwoord is om-
dat die avocado’s van over heel de wereld 
aangevlogen worden en heel veel water 
verbruiken.”  Ook de broodverpakking 

was nog wel een dingetje. “We stoorden 
ons aan het plastic en lieten het brood 
op een gegeven ogenblik in linnen zak-
ken bezorgen. Maar ja, daar droogde het 
veel sneller in uit. We zijn toen toch maar 
weer teruggegaan naar de plastic verpak-
king, want je wilt ook geen droog brood 
eten…”.

Klimaatbewust leven is een kwestie 
van keuzes maken, maar niet ten koste 
van alles. “Wij proberen mensen bewust 
te maken van de consequenties van hun 
keuzes en zijn ervan overtuigd dat ook 
kleine beetjes helpen”, verwoordt Marit 
haar opvatting en die van Slim Opgewekt.
Hanneke Nagel

» Voor meer informatie
www.slimopgewekt.nl

 W
ie wel eens op een vrij-
dagse namiddag door 
de Cordesstraat loopt, 
moet het opvallen dat 
het in het kantoorpand 

op de hoek met de Izaak Everts een ge-
zellige boel is. Geanimeerd pratende 
mensen met een glas in de hand, in een 
ruimte met een aantrekkelijke uitstra-
ling. “Ja, dat doen we iedere vrijdag”, 
vertelt Marit Unck, contentmanager bij 
Slim Opgewekt. “We sluiten de week 
samen af. Een van de medewerkers be-
denkt iets. Dit kan een presentatie zijn 
over iets wat iemand belangrijk vindt of 
een speciale maaltijd. Deze week heb-
ben we een band waarin de vader van 
een van onze collega´s speelt”, vertelt ze 
lachend, terwijl de boodschappen het 
kantoor binnengebracht worden. “We 
lunchen ook elke dag met zijn allen en 
op maandagochtend beginnen we de 
week samen.”

Totaalpakket
Slim Opgewekt ontstond in 2012. De vier 
initiatiefnemers kwamen uit de advies-
wereld en merkten dat hun duurzame 
adviezen vaak op de plank bleven liggen. 
Ze sloegen de handen ineen en bedach-
ten een plan waarmee ze scholen over de 
streep konden trekken om te verduurza-
men. Ze ontwikkelden een totaalpakket 
waarbij de scholen alles uit handen ge-
nomen werd. Ze regelden financiering en 
subsidies, installeerden zonnepanelen en 
zuinige ledverlichting en ontwikkelden 
activiteiten om de leerlingen en de lera-
ren energiebewust te maken. 

De eerste plannen werden uitgevoerd 
op basisscholen, maar inmiddels zijn er 
ook pakketten voor het voortgezet en 
het speciaal onderwijs. In 2015 kwamen 
daar sportverenigingen bij (Sportief Op-
gewekt) en in 2017 zorginstellingen (On-
ze Zorg is Opgewekt). En ook hier is er 
veel aandacht voor het bewustmaken van 
sporters, zorgcliënten en personeel.

Marit kwam in 2015 bij Slim Opgewekt 

Bedrijf in de wijk

Slim Opgewekt verduurzaamt  en maakt bewust

We vragen 
leerlingen: ‘Hoe wil 
jij dat de wereld 
er over vijftien 
jaar uitziet?’ Over 
vijftien jaar graven 
ze hun wensen 
op en kijken wat 
ervan terecht 
gekomen is.

Scholen, sportclubs en zorginstellingen verduur  zamen en 
tegelijkertijd werken aan de bewust wording van scholieren, sporters 
en zorgcliënten. Dat wil Slim Opgewekt in de Cordesstraat.

Leerlingen rondom de Educube, ontwikkeld door Slim Opgewekt. Met dit dynamische lichtsysteem kunnen docenten en leerlin
gen de ledverlichting regelen naar gelang stemming en setting. De ene tint zorgt voor ontspanning, een andere voor focus. 
FOTO: SLIM OPGEWEKT

Marit Unck  FOTO: JOHAN BOSVELD



Een beeldige wijk (8)

Er zijn er honderden van, maar ze vallen 
meestal niet op. Toch vormen al die putdeksels 
en dekseltjes een mooi historisch beeld van 
onze wijk. De jaartallen gaan terug tot in de 
negentiende eeuw. 
FOTO'S EN TEKST: JOHAN BOSVELD


