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BERICHT VAN DE VOORZITTER

Nu ik (28 januari) met het schrijven van dit stukje begin, beheerst Corona al ruim tien  
maanden ons leven. Uiteindelijk resulterend in het instellen van een avondklok.  
Onzekere tijden voor allen, jong en oud, werkenden en pensionado’s.  
Ook de toeslagen-affaire houdt een aantal gedupeerden nog steeds in zijn greep.  
Toch zie je veerkracht overal om je heen en, als de snelheid van het vaccineren wordt opgevoerd, 
wordt het licht aan het eind van de tunnel feller…, als dan de maatregelen zijn versoepeld, scholen 
weer open zijn, de terrassen weer gezellig vol zitten, theaterbezoek weer mogelijk is, familiebezoek 
aan oma en opa weer normaal is of een dagje uit naar een pretpark met de kinderen…, ja dan… 
Dan kan ook de Wijkvereniging weer floreren. Activiteiten organiseren. Cursussen weer opstarten. 
Nieuwe initiatieven ontplooien. Een ervan is een aanpassing in de lay-out van het wijkblad.  
De colofon is verhuisd naar de tweede pagina. Bestuur en redactie kunnen beiden versterking  
gebruiken. Schroom niet, als je belangstelling hebt, contact met hen te zoeken.

Bij elk nieuwe uitgave van het wijkblad krijgt  
een lid van Wijkvereniging Elderveld een  
bloemetje cadeau. Het lot beslist wie er voor  
het bloemetje in aanmerking komt! 

Deze keer zijn de gelukkigen…
De heer en mevrouw Gruppelaar

FAMILIE GRUPPELAAR

E E N  B L O E M E T J E  V O O R  E E N  L I D !

Na tien jaar trouwe dienst heeft Gerwin Mulder de redactie van Elderveld Nieuws 
vanwege drukke werkzaamheden verlaten. Een groot verlies voor het wijkblad. 
Mede namens het bestuur van Wijkvereniging Elderveld willen wij Gerwin hartelijk 
bedanken voor zijn waardevolle inbreng. Zo leverde hij een belangrijke bijdrage 
aan de vormgeving van het wijkblad en de ICT-omgeving. 
Missen zullen wij ook zijn kritische maar altijd opbouwende adviezen tijdens de 
tweemaandelijkse redactievergadering.  

Komen er nu wooneenheden en  
werkplaatsen in ons mooie Park de Steenen 
Camer? Deze vraag hield de gemoederen 
in Elderveld sterk bezig en deed de emoties 
hoog oplaaien. Vanaf de zomer van 2020 
hebben wij u op de hoogte gehouden van 
de ontwikkelingen. Vlak voor het ter perse 

gaan van de huidige uitgave kwam het 
verlossende bericht: Elderveld valt af als 
mogelijke locatie voor KW37!  
De bewonersavond van 15 december 2020 
gaf de gemeente het laatste zetje.  
Zie pagina 16 voor het verslag van  
deze avond. 

Van harteproficiat!

Editie Kopijsluiting Verschijningsdatum
2  26 maart  ca. 17 april
3  28 mei  ca. 19 juni
4  6 augustus  ca. 28 augustus
5  15 oktober  ca. 6 november
6  26 november  ca. 18 december

Kopij ontvangen wij graag als tekstbestand in Word.  
Foto’s graag afzonderlijk aanleveren in minimaal 300 dpi  
en zo hoog mogelijke resolutie.
Uw bestanden verzendt u naar wijkver.elderveld@hetnet.nl

ELDERVELD NIEUWS IN 2021

Als lid geniet u korting op het cursusgeld van 

onze cursussen en workshops. Met uw lid-

maatschap draagt u bij aan het verbeteren van 

de leefbaarheid van onze wijk. En u bevordert 

de goede verstandhouding tussen de wijkbe-

woners. Bovendien ondersteunt u hiermee 

de sociale, sportieve, culturele en educatieve 

activiteiten van de wijkvereniging. 

Het lidmaatschap kost slechts € 10,= per jaar 

per huishouden/huisadres. U meldt zich aan 

via 026-3810798 of wijkver.elderveld@hetnet.

nl. Inning van de contributie vindt in het eerste 

kwartaal 2021 plaats. Het lidmaatschap wordt 

jaarlijks stilzwijgend verlengd. 

Bestuur

Willem Zwijnen, voorzitter

Jan Rutjes, penningmeester

Hans Kuhlemeier, secretaris

Ria Huls-van den Broek, lid

Cursuswerkgroep

Ria Huls-van den Broek

Bureaumedewerker 

Rudie Nillesen

Verenigingskantoor en

Redactie Elderveld Nieuws

Leimuidenplaats 22a

6843 HG Arnhem

Telefoon 026-3810798

E: wijkver.elderveld@hetnet.nl

W: www.elderveld.nl

Ons kantoor is op 

werkdagen geopend van: 

09.00 - 12.00 uur en van 

13.00 - 17.00 uur.

WORD LID VAN DE WIJKVERENIGING ELDERVELD

WIJKVERENIGING ELDERVELD

C U R S U S S E N  E N  W O R K S H O P S  V A N  D E  W I J K V E R E N I G I N G

Al sinds jaar en dag organiseert onze wijkvereniging een  
aantrekkelijk en voordelig aanbod van cursussen en workshops. 
Meestal wordt in kleine groepen (6 – 10 deelnemers)  
lesgegeven. De Cursuswerkgroep volgt de coronavoorschriften 
van de overheid. Zodra de lockdown wordt opgeheven, kunnen 
de volgende cursussen en workshops weer van start gaan:

Bloemschikken - Workshop 
- donderdag 18 maart
Computergebruik voor beginners - dinsdagochtend/ 
-middag of woensdagochtend/-middag
Digitale videobewerking met Pinnacle Studio  
- woensdagavond
Eerste hulp aan kinderen + bijscholing  
- maandag- of donderdagavond
Hartreanimatie + bijscholing  
- maandag- of donderdagavond
Kleding maken   
- maandag- en woensdagavond 
Spaans voor beginners plus (AI ERK)  
- zaterdag 11.00 - 13.30 uur

U kunt nog instromen bij:
Active Body - woensdag van 18.15 - 19.15 uur
Conditiegym - donderdagochtend
Engels basis/vervolg - dinsdagavond
Engels conversatie - dinsdagavond 
Frans beginners - donderdagavond
Frans conversatie voor gevorderden - donderdagavond
Schilderen en tekenen - dinsdagmiddag
Schilderen en tekenen open atelier - dinsdagavond

Wijkbewoners kunnen tegen kostprijs deelnemen aan deze 
cursussen en workshops. Leden van de wijkvereniging genieten 
een korting op de cursusprijs. Houders van de Gelrepas krijgen 
50% korting op maximaal twee cursussen/workshops per jaar.

Voor nadere informatie over deze cursussen en workshops 
kunt u Wijkvereniging Elderveld bellen (tel. 381 07 98),  
e-mailen (wijkver.elderveld@hetnet.nl) of het cursusboekje  
inzien via www.elderveldnieuws.nl > Wijkvereniging >  
Cursusprogramma Wijkvereniging Elderveld

REDACTIELID GERWIN BEDANKT!

KUNSTWERKPLAAT KW37 VERHUIST NIET  
NAAR ELDERVELD

(copyright de Vries Media)

Elderveld Nieuws is het  
wijkblad voor heel Elderveld  
en is een uitgave van  
Wijkvereniging Elderveld.

Redactie
Hans Kuhlemeier
Cor de Vrieze
Rudie Nillesen

Omslagfoto
Rianne Schönberger

Puzzelderveld
Jan Rutjes

Vormgeving
LOUSenZo

Drukwerk
Ascend

Oplage
4500 exemplaren

Verschijningsfrequentie
6 maal per jaar

Disclaimer
De redactie behoudt zich het 
recht voor om artikelen aan  
e passen, in te korten of bij  
gebrek aan ruimte niet te 
plaatsen. De wijkvereniging 
is niet verantwoordelijk voor 
eventuele druk- of zetfouten. 

COLOFON

Nieuws

REFERENDUM OVER  

AFVALBELEID GEMEENTE  

ARNHEM OP 17 MAART

Op 17 maart 2021 vindt in Arnhem een referendum plaats 
over het huidige afvalbeleid. Het referendum gaat over het 
volgende voorstel: stop met het betalen per afvalzak (dif-
tar), haal de ondergrondse containers van het slot en zorg 
dat er weer een normale (60 liter) afvalzak in past.  
Het referendum vindt gelijktijdig plaats met de Tweede  
Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Op die dag stemt u 
dus zowel voor de Tweede Kamer als voor het referendum. 

LAATSTE NIEUWS 

P A A S E I E R E N  Z O E K E N
I N  E L D E R V E L D

A C T I V I T E I T  W I J K V E R E N I G I N G :  ( o n d e r  v o o r b e h o u d ) *

Op 2e Paasdag kom ik, de Paashaas, 
op bezoek in Elderveld! 

Locatie: Biologische Tuinbouwvereniging Hannesstraatje 2

Er zijn drie leeftijdscategorieën: t/m 3, 4-6 en 7-8 jaar.
Naast gekleurde eieren zijn er per categorie ook 

drie gouden eieren verstopt.
De vinders van de gouden eieren krijgen een prijsje.

* Wijkvereniging Elderveld volgt de  
coronavoorschriften van de overheid. 
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Hé wat leuk, dacht ik, toen ik het 
houten bordje zag, daarop een  
blauwe egel geschilderd.  
Ik wandelde door maar bedacht me 
en liep terug, bekeek het wat beter. 
Een rode rand en onder de blauwe 
egel iets wat leek op een bloemengroet. Het bord ontdekte 
ik bij struiken vlakbij de Hollandweg, waar oversteken nooit 
zonder gevaar is als men niet uitkijkt. Het is nog winter en 
dan zijn de meeste egels in hun winterslaap. Maar soms als 
het niet te koud is wil een egel wel eens een uitstapje maken.
Aan de los aangestampte grond om de stok, waar het bord 
met een touw aan vast gemaakt was, vermoedde ik dat hier 
een teraardebestelling had plaats gevonden van een egel. 
Eerst naar links en dan naar rechts gekeken en dan  
oversteken is bij egels niet van toepassing.
Het was grijs die dag, 15 januari en er zou sneeuw komen. 
Het kabinet struikelde van ons land over haar eigen fouten. 
Zelf was ik somber gestemd. Ik werd blij toen ik het  
kleurige-egel-gedenkbord zag. Toch iemand, een jong  
persoon vermoedde ik, die iets deed op het moment dat  
er iets gedaan moest worden.

Klaas Vaak

Met het vertrek van Gerwin Mulder bestaat de redactie nog 
slechts uit drie leden: één auteur/redacteur, één redacteur 
en één ondersteunend lid.

Dit is te weinig om het wijkblad gedurende langere tijd in de 
lucht te houden. Vandaar dat wij op zoek zijn naar inwoners 
van Elderveld die willen helpen. Dat kan door zelf tekst te 
schrijven, te bewerken, te checken op grammatica en  
spelling of een wijkbewoner te interviewen.

Voor het eerst bevat het wijkblad een pagina speciaal  
voor de jeugd (zie pagina 13). Hiervoor zoeken wij een  
enthousiaste jonge collega met affiniteit voor deze  
doelgroep (eventueel samen met vader en/of moeder).

Wilt u ons helpen, neem dan contact op met  
Hans Kuhlemeier via hans.kuhlemeier@chello.nl

VERMOEDEN REDACTIE ELDERVELD  
NIEUWS ZOEKT VERSTERKING

DE RIJKE FLORA VAN
ELDERVELD DEEL 1

De laatste jaren heeft veel natuur in Elderveld plaats 
moeten maken voor woningbouw. Denk bijvoorbeeld 
aan de scholengemeenschap bij het station, het  
seniorencomplex aan de Leidenweg en het  
blijf-van-mijn-lijfhuis aan de Wassenaarweg.  
Deze zorgwekkende ontwikkeling was voor  
wijkbewoner Hans Kuhlemeier aanleiding om de flora 
van Elderveld eens grondig onder de loep te nemen. 
In deze editie van Elderveld Nieuws doen Hans  
Kuhlemeier en Michel Zwarts verslag van deze  
planteninventarisatie. Het is het eerste in een serie 
van vijf artikelen over de rijke flora van onze wijk. 

De planteninventarisatie is uitgevoerd in de periode 
januari-december 2020. Gezocht is naar inheemse, 
verwilderde en adventieve soorten uit de 24e editie 
van Heukels’ Flora van Nederland. Het is de eerste keer 
in ruim honderd jaar Arnhemse natuurstudie dat de 
flora van Elderveld uitgebreid onderzocht is. 

Hoeveel soorten zijn er in Elderveld aangetroffen?  
In 2020 zijn in Elderveld 444 verschillende  
plantensoorten aangetroffen. Is dit nu veel of weinig? 
Dat het er veel zijn, wordt duidelijk als we Elderveld 
vergelijken met het aangrenzende natuurgebied  
Meinerswijk. De vereniging voor veldbiologie (KNNV) 
heeft de flora van Meinerswijk drie keer integraal  
geïnventariseerd. In 1977, 1988-89 en 2003-2006 
werden respectievelijk 297, 322 en 380 verschillende 
plantensoorten aangetroffen. Met 444 soorten is de 
flora van Elderveld dus rijker dan die van Meinerswijk.

Elderveld kent ook beduidend meer plantensoorten 
dan de parken in Arnhem-Noord. Zo trof de KNNV in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw in Angerenstein, 
Sonsbeek/Gulden Bodem en Zijpendaal respectievelijk 
115, 281 en 261 verschillende soorten aan. Deze ver-
gelijking is zinvol omdat het beheer van de parken in 
Arnhem-Noord sindsdien nauwelijks veranderd is en 
de flora er zeker niet op vooruit is gegaan. 

Hoeveel zeldzame en Rode lijst soorten  
zijn er gevonden?  
In Elderveld zijn in totaal 55 zeldzame soorten  
aangetroffen, waarvan 3 zeer zeldzaam (zzz),  
16 zeldzaam (zz) en 36 vrij zeldzaam (z).  
Ter vergelijking: Gedurende de periode 1977-2006 
kwamen in Meinerswijk in totaal 66 zeldzame soorten 
voor, waarvan 0 uiterst zeldzaam, 10 zeer zeldzaam,  
16 zeldzaam en 40 vrij zeldzaam. Hierbij moeten we 
bedenken dat Elderveld alleen in 2020 door slechts 
één persoon bezocht is, terwijl de aantallen voor 
Meinerswijk gebaseerd zijn op de drie grootschalige 
inventarisaties die de KNNV in de periode 1977-2006 
heeft uitgevoerd. 

De Rode Lijst bevat de soorten die bedreigd of  
kwetsbaar zijn. Elderveld kent 13 van deze soorten, 
waarvan 1 ernstig bedreigd, 0 bedreigd, 8 kwetsbaar 
en 4 gevoelig. Ter vergelijking: In Meinerswijk kwamen 
over de periode 1997-2006 19 Rode Lijst soorten voor, 
waarvan 2 ernstig bedreigd, 1 bedreigd, 8 kwetsbaar  
en 8 gevoelig. 

Zandwolfsmelk: een ernstig  
bedreigde Rode Lijst soort 
Het botanische kroonjuweel 
van Elderveld is de  
Zandwolfsmelk, een van de 
zeldzaamste planten die  
Nederland rijk is.  
Deze dubbelganger van de 
algemene Heksenmelk komt 
oorspronkelijk uit de steppen 
van Midden-Azië en Oost- 
Europa en is de laatste  
decennia in Nederland sterk 
achteruitgegaan.  
Zandwolfsmelk is wettelijk 
beschermd en staat op de  
Rode Lijst in de categorie 
‘Ernstig bedreigd’. In Elderveld 
groeit ze ogenschijnlijk nog 
vitaal op enkele droge,  
zandige plekken aan de  
spoordijk Arnhem-Nijmegen.  
Zandwolfsmelk groeide lang geleden ook op de  
strekdam in het Oosten van Meinerswijk, maar is daar 
door de verruiging weer verdwenen. 

Flora Elderveld rijker dan Meinerswijk en stadsparken 
Arnhem-Noord

Vroeger dacht men dat waardevolle natuur alleen  
buiten de stad voorkwam. De laatste twintig jaar  
weten we wel beter. De natuur in onze steden blijkt 
spannender, veelzijdiger en soortenrijker dan in het 
monotone (landbouw)landschap daarbuiten.  
Voor veel plantensoorten is de stad zelfs een laatste 
toevluchtsoord. Dit neemt niet weg dat de hoge  
biodiversiteit van de stad als natuurgebied voor velen 
nog vreemd aanvoelt en als onwerkelijk wordt ervaren. 
De planteninventarisatie van Elderveld laat zien dat de 
flora in onze wijk kan wedijveren met natuurgebied 
Meinerswijk en duidelijk rijker is dan de veelgeroemde 
stadsparken in Arnhem-Noord. In de volgende vier 
edities van Elderveld Nieuws beschrijven we welke 
plantensoorten in Elderveld voorkomen en waar  
wijkbewoners ze zoal kunnen aantreffen.  
En wat we kunnen doen om de rijke flora voor de wijk 
te behouden. 

Wij hebben het wel voor de kiezen gekregen de afgelopen 
tijden. Hoe lang zal dit nog gaan duren? Lock down en 
nogmaals Lock down. Zal dit nieuwe jaar 2021 ons een  
perspectief bieden? Ik ben niet zo van inenten, echter ik 
doe het wel, misschien kan het ons helpen om deze tijd 
goed door te komen. Het is een groot goed om deze keuze 
te kunnen maken. Zo zijn wij Nederlanders en onze  
Medelanders bezig om deze wonderlijke tijden door te  
komen.  Ik snap best wel dat er van deze of gene kant  
bezwaren kunnen zijn. Echter wat is wijsheid in deze?  
De Griekse wijsgeer Diogenes zei ooit: De mens is het  
intelligentste dier van alle dieren maar ook het domste.  
En dat was al héél lang voor onze jaartelling. Laten wij  
hopen dat wij samen deze wonderlijke tijden zullen  
overwinnen. Ik maak mij wel grote zorgen over de  
jongeren, die zich te pletter vervelen en over de eenzame 
ouderen die zich geen raad weten om deze nare tijden 
door te komen. Om een beetje afleiding te hebben kunnen 
wij vogels kijken in onze tuin of op het balkon of gewoon 
tijdens het boodschappen doen. De duiven in ons  
winkelcentrum blijven bezig. Heb in mijn tuin kool- en  
pimpelmezen, zelfs een glanskop mees, mussen, roodborst, 
winterkoninkje en af en toe een merel.

Ik wens jullie allen héél véél sterkte.
Liefste groeten, Puk van de Petteflet

Uw en onze Heemtuin heeft een enorme oppepper  
gekregen door de planten welke wij hebben ontvangen  
van de gemeente Arnhem. Het is niet te geloven, maar wij 
hebben echt tientallen planten gepoot. Komend voorjaar  
zal uw en onze tuin stralen in geuren en kleuren, dankzij deze 
donatie van onze gemeente Arnhem. Wij hopen van harte  
dat u dit komt zien in het voorjaar van 2021. Het is corona 
veilig. Uw en onze bijen stal wordt uitgebreid met een derde 
kast door de inzet van onze Imkers, Joop en Meta.  
Dus er komt nog meer natuurlijke, biologische honing  
beschikbaar uit uw en onze heemtuin. Goed voor uw en  
onze gezondheid. Laten wij hopen dat er een tijd komt  
waarin u en wij elkander weer kunnen ontmoeten, misschien 
nog wel op gepaste afstand.
 
Onze vijver heeft eindelijk genoeg water. Afijn laten wij samen 
hopen dat het beter zal gaan in dit nieuwe jaar 2021.  
En u weet, zodra de Gaanderij weer open mag, kunt u tijdens 
uw bezoek aan de Heemtuin genieten van een kopje koffie, 
thee of frisdrankje op eigen kosten dat wel. Ons terras staat  
al te stralen om u te ontvangen. U kunt echt veilig wandelen 
in uw en onze Heemtuin, nu al. 

Hartelijke groeten van 
uw Heemtuinmaatjes en Mimi 

D A G  E L D E R V E L D E R S D A G  B U U R T B E W O N E R S

Zandwolfsmelk aan  
de spoordijk
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We kunnen het coronavirus alleen bestrijden als we  
onze niet noodzakelijke verplaatsingen drastisch  
beperken. Maar bent u ook zo uitgekeken op telkens weer 
datzelfde ommetje door de wijk? En wilt u niet meer met 
de auto naar een natuurgebied als het daar drukker is dan 
in de Rijnstraat? Dan is een rustige wandeling dicht bij huis  
wellicht een uitkomst. In deze bijdrage nemen wij u mee 
op een lintwandeling door het mooie open rivierlandschap 
tussen Elderveld en Heteren. 

De wandeling start bij het gezellige Pannenkoeken- 
restaurant in Park de Steenen Camer. Over het  
Hannesstraatje gaat het richting Drielsedijk. Direct over de 
dijk slaan we linksaf. Aan onze rechterzijde de door grote 
grazers beheerde ruigtes van Meinerswijk. We horen het 
vrolijke, tinkelende gekwetter van een groepje Putters.  
Die doen zich te goed doen aan het zaad van distels en 
andere composieten. Op het dijktalud groeien nog enkele 
vol in bloei staande exemplaren van Wilde pastinaak en 
Bitterkruid. En dat midden in de winter! 

Enkele honderden meters verder, bij de strekdam, langs  
het water. We staan oog in oog met maar liefst acht  
Grote zaagbekken die onverstoord op het water dobberen.  
Deze groot uitgevallen eenden danken hun naam aan de 
gezaagde tanden van de snavel. Perfect om spartelende vis 
goed te kunnen vasthouden. 

We lopen onder de spoorbrug Arnhem-Nijmegen door 
en passeren de door strekdammen van elkaar gescheiden 
rivierstrandjes. Op een van de strandjes gaat een van ons 
onderuit. Het zand blijkt gedeeltelijk bedekt met een  
verraderlijk laagje glazuur dat spiegelglad ijs blijkt te zijn. 
Oh ja, dat is waar ook, het is winter en het heeft vannacht 
enkele graden gevroren. 

Zicht op de skyline van Driel 

Na het laatste rivierstrandje bevindt zich op de uitgestrekte 
grasvlakte een moestuintje. Zeer ruim met prikkeldraad 
afgezet. Daarmee beschermt de eigenaar zijn laatste  
stengels prei tegen ongenode gasten. Dreigend stormt hij 
op ons af: “Dit is mijn grondgebied, er zitten hier patrijzen 
en je doet nu meteen je honden aan de riem!”  
Dat doen we natuurlijk onmiddellijk, alhoewel we hier  
nog nooit een patrijs gezien hebben, er geen aanlijngebod 
geldt en onze schoothondjes geen enkele belangstelling 
voor vogels hebben (en overigens ook niet voor poezen). 
Zo maak je nog eens wat mee op een vredige  
zondagmorgen.

In een hoek van het afgezette terrein staat een uit riet  
opgetrokken schuilplaats. Bedoeld om het wild  
onopgemerkt te kunnen observeren? Of om de jager  
bescherming te bieden tegen agressieve ganzen of heel 
misschien wel een verdwaalde patrijs? 

Aan de stuwwal zien we het mooie protestante kerkje van 
Oosterbeek. Even voor tienen horen we de kerklokken 
aan de overkant van de rivier luiden. Jammer genoeg voor 
niets en voor niemand, want de dienst voor de gelovigen is 
vanwege corona uitgevallen. 
Op het gras en op het water zien we Grauwe gans,  
Kolgans, Canadese gans, Rietgans, Bergeend, Fuut en  
Aalscholver. En het blijft bijzonder: bij het Drielse Veer een 
IJsvogel die ondanks onze aanwezigheid lange tijd op een 
grote steen aan het water blijft zitten. 

Stuw- en sluizencomplex Driel

Na het passeren van het Drielse Veer gaat het verder over 
de zomerdijk. Links van ons het dorpje Driel en rechts op 
de stuwwal restaurant De Westerbouwing. We mijmeren 
over vervlogen tijden. Wat hebben wij en onze kinderen 
zich hier vroeger goed vermaakt met de speeltuin, de  
kabelbaan en de botsautootjes!  
Na over een hek geklommen te zijn, naderen we langzaam 
maar zeker het stuw- en sluizencomplex  bij Driel. Het is 
en blijft een imposant bouwwerk. We staan even stil bij het 
ontroerende monument ter nagedachtenis van de veel te 
jong overleden Bart Huiberts uit Driel. Ernaast staat op  
een statief een puzzel met daarin de tekst ‘Jij bent mijn 
missende stukje’.  

Zicht op kasteel Doorwerth 

In de verte ontwaren we kasteel Doorwerth. Verder langs 
een grote zandwinningsplas. Het pad voert langs grote 
keien en dwars door een wilgenbosje. En dan staan we 
plotsklaps voor prikkeldraad met een bordje ‘Verboden 
toegang’. We knopen een gesprekje aan met een man met 
een camera. Die weet te vertellen dat de eigenaar ‘geen 
gesodemieter op zijn erf wil’. Geen idee wat hij allemaal 
heeft meegemaakt, maar het is wel jammer dat we nu  
niet direct kunnen doorlopen naar Heteren, bijvoorbeeld 
voor een kop koffie met een versnapering.  
Dan maar dezelfde weg terug naar het beginpunt van de 
wandeling. Daar zouden we ons normaal gesproken  
verheugen op een overheerlijke pannenkoek.  
Maar helaas, het gezellige pannenkoekenrestaurant van 
Jantien en Chris is vanwege corona gesloten. 

Aan de zandige oever staan nog enkele winterbloeiers  
volop in bloei: Duizendblad, Reukloze kamille, Canadese 
fijnstraal, Klein kruiskruid en Madeliefje. En als uitsmijter:  
de vrij zeldzame Grote stekelnoot. 
 

Grote stekelnoot

06 83 33 48 24
24 uur per dag bereikbaar

contact@stefanboddenberg.nl 
stefanboddenberg.nl

‘Een buitenlocatie bij een boerderij in plaats van de standaard aula 
in het crematorium, omdat je vader genoot van het boerenleven.’

Ik ben trotse inwoner van Elderveld en werkzaam voor de hele regio.
Heb je vragen? Mail, bel of app me gerust of plan een gratis voorgesprek in.

Mijn missie is dat het afscheid een ultiem 
portret wordt van wie jouw dierbare was.

Geen plakje cake, maar een stuk versge-
bakken appeltaart, omdat oma er zo van 

hield om dit voor jullie te bakken. Een bui-
tenlocatie bij een boerderij in plaats van de 
standaard aula in het crematorium, omdat 
je vader genoot van het boeren leven. Een 
sjoelbak in de koffieruimte, omdat je oom 
onverslaanbaar was in dat spel. De kinde-
ren met spelmateriaal op een bijzondere 

manier betrekken bij het afscheid.

Van verpleegkundige 
naar uitvaartbegeleider.

Voordat ik uitvaartbegeleider werd, werkte ik al 
jaren als verpleegkundige. Met veel passie zorgde 

ik voor mensen, vaak in de laatste levensfase. Als uit-
vaartbegeleider zorg ik ook ná het overlijden goed 

voor families en nabestaanden. Ik geef je de rust en 
de ruimte om op jouw manier afscheid te nemen.

 
De uitvaart laten verzorgen door je verzekeraar? 
Dacht het niet! Kies voor een uitvaart op maat en 

laat mij je helpen.

Ik ben Stefan Boddenberg. Als dertiger wil ik een vernieuwend geluid laten klinken in de uitvaartwereld.

WANDELEN TIJDENS CORONA

LANGS DE OEVERS VAN DE NEDER-RIJN
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www.fysiotherapie-elderveld.nl  

Fysiotherapie • Bekkenfysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Geriatrie Fysiotherapie • Manuele therapie 
Fysiofit • Zwangerfit • Shockwave therapie • Claudicatio Training • Dry Needling 
Medical Taping • Revalidatie na operaties • Acupunctuur • Diëtist • Counselling

Elderveld: Dordrechtweg 14 • 6843 DM Arnhem • Elden: Dolceplein 4 • 6842 DJ Arnhem • Tel. 026 - 381 09 34

Meerdere 

specialism
en

op één 

locatie!

Fysiotherapie 
Geriatriefysiotherapie· Dry needling· Medical taping ·

Longfysiotherapie·Covid-19 revalidatie·
Fysiofitness·Gratis inloopspreekuur · 

Ook aan huis 

Huidtherapie  
Zowel cosmetisch als medisch· Steunkousen· 

Oedeemtherapie· Schoonheidsbehandelingen·Acné 
therapie·Permanente make-up· LPG·Ook aan huis 

Andere disciplines: 
Diëtist·Ergotherapeut·

Hoofdhuid– en haarspecialist·
Mondhygiënist·Bloedafname         
Rijnstate·Vaccinaties op reis 

Hollandweg 52-54 ·6843 JP Arnhem 
026-3811436 

info@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl 
www.demobielefysio-enhuidtherapeut.nl 

Meerdere  
specialiteiten  

onder één 
dak! 

S T U U R  I N  E N  W I N

O P L O S S I N G  V O R I G E  P U Z Z E L

PUZZELDERVELD

Stuur uw oplossing 
vóór 26 maart 2021

o.v.v. PUZZELDERVELD naar

Redactie Elderveld Nieuws 
Leimuidenplaats 22a 
6843 HG Arnhem 
wijkver.elderveld@hetnet.nl

Onder de inzenders van  
goede oplossingen  
word een cadeaubon 
van € 25 verloot.

Winnaars jubileumpuzzel

R. WILLEMSEN 
S. AGUERSIF 
G. KOEKOEK

Horizontaal 
3. hes; 6. mijt; 9. meisjesnaam; 11. ik; 12. deel van een effect; 14. champagneglas; 16. olieorganisatie; 17. teneinde;  
19. kledingstuk; 20. afdrukken; 23. oliezaad; 25. europees land; 26. maaimes; 28. gebiedend; 29. plaats in Italië;  
32. plaats in Zuid-Holland; 35. horizon; 37. kortwieking; 38. plattelandsgemeente; 39. sierplant; 40. waterlanders;  
41. loot; 42. jongensnaam; 43. afgescheiden bevolkingsgroep; 44. kapitein

Verticaal 
1. buffels; 2. bovenarmspier; 4. judoterm; 5. rugstuk; 6. fruit; 7. zuiver; 8. vogel; 10. griekse wijsgeer; 13. keus;  
15. stiksel van naaiwerk loshalen; 18. plant; 21. in memoriam; 22. nerf; 24. plavuis; 26. zo goed als nieuw; 27. beroep;  
29. uitgesloten aansprakelijkheid; 30. spotternij; 31. indon. snack; 33. kansspel; 34. dierengeluid; 35. pleister; 36. planeet; 
37. boerderij.

A A F G E L O P E N D
A M P U L L O L T A P I R

O B A S I L I C U M A
A R K T I A E L I E N K
A F R O A S A N A P L A N
N I M A M M N O O D O
D W E I L B A R P R E E K
E E G L E O N A R D R E P
N E E D E A D M A F V A L
K L A S T E E T R E O
E N I G R A L P H A L O E
N E G M O S A B T D O G

P L U S T E L O O S G
D A V I T E L M O O G S T

L P S O R I A S I S T

 

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11

12 13 14 15
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23 24 25
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35 36 37 38
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Bewoners van een woning aan de Lissestraat in Elderveld 
hangt een huisuitzetting boven het hoofd. Vlak voor de 
nieuwjaarwisseling werden de vader en zoon van het 
gezin donderdagmiddag in de woning aangehouden 
vanwege de aanwezigheid van een grote hoeveelheid 
gevaarlijk vuurwerk. 

Het ging aan de Lissestraat om veertig kilo verboden  
vuurwerk, waaronder de verboden Cobra 6 en 8.  
Het vuurwerk is in beslag genomen en vader en zoon  
kregen een boete van 5000 euro.  

Burgemeester Ahmed Marcouch kondigde eerder al aan 
hard tegen het bezit van illegaal vuurwerk op te zullen  
treden. Hij kijkt nu of hij de twee de toegang tot hun  
woning kan ontzeggen. “Dit Arnhemse gezin sliep letterlijk 
op een bom. Met dit zware explosieve vuurwerk dat onder 
de bedden lag, brengen ze niet alleen hun eigen kinderen 
in gevaar maar was er ook een levensgevaarlijke situatie 
voor de omgeving. Door in te grijpen hebben de politie  
en ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem, red.) een hoop 
leed kunnen voorkomen. Laat het een waarschuwing zijn 
voor iedereen”, aldus Marcouch.

Wat waren ze lekker die zelfgemaakte koekjes. Keurig 
voorzien van een leuk visitekaartje. Maar wat was er nou 
eigenlijk aan de hand? In de kersttijd gaat het Leger des 
Heils naar de mensen toe met een tasje gevuld met de 
speciale Kerststrijdkreet, een dagboekje, een CD en nog 
veel meer. 

En dat veel meer, was een zakje met heerlijke  
versgebakken koekjes. Gemaakt door de leerlingen van 
praktijkschool Produs onder leiding van top kokkin Felice 
Weertjes. Een mooi leermoment. Joop Toeter mocht  
gaan kijken hoe de leerlingen aan het werk waren met 
kneden, modelleren, afbakken en inpakken. Op de met 
toestemming gemaakte foto een klein keuken-inkijkje.  
Tot ieders verrassing doneerde Produs de koekjes aan het 
Leger des Heils. Een mooi en gewaardeerd gebaar! 

En zo ziet u maar weer dat een “koekje van eigen  
deeg” ook positief kan werken. Juist in een tijd waar  
eenzaamheid hoogtij viert. Door deze spontane  
samenwerking hopen we iets te hebben bijgedragen  
aan het welzijn van veel mensen in deze coronatijd.

Felice Weertjes, Emile Bauman en Joop Toeter wensen  
u namens alle leerlingen en het Leger des Heils veel  
gezondheid en welzijn toe en hopen dat u in 2021 samen 
met ons blijft omzien naar elkaar!

Wat doet toch die grote hoop met dat zeil daar bij de 
Waterzuivering? In een berm naast de Waterzuivering 
hebben we dit najaar veel blad verzameld. Daar kan het 
blad niet blijven liggen. Normaal gesproken gaat dit blad 
naar een composteringsinrichting. Dit jaar doen we het 
anders! We zijn een proef gestart om het blad binnen 
Arnhem te houden en op een duurzame manier te  
verwerken. We voeren het blad niet af, maar gebruiken 
het als grondstof voor het groen in de wijken. 

Maandag 18 januari is het blad kleiner gemaakt met een 
shredder, en zijn de laatste restjes zwerfvuil eruit gehaald. 
Daarna is de bladhoop ingepakt. Dat doen we volgens de 

Bokashi-methode. Bokashi is Japans voor  
‘goed gefermenteerd organisch materiaal’.  
Het is een methode waarbij de bladhoop luchtdicht  
wordt afgedekt. Vervolgens komt een fermentatieproces 
op gang. Na ongeveer acht weken is het materiaal geschikt 
voor gebruik als bodemverbeteraar.  
Het materiaal brengen we in plantvakken in Arnhem-Zuid 
als voeding voor de bodem en bescherming van de  
planten. Zo werken we samen aan een duurzame,  
circulaire leefomgeving en een klimaatbestendig Arnhem! 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Milly Kors,  
afdeling Wijkonderhoud milly.kors@arnhem.nl

LEVENSGEVAARLIJKE OPSL AG VAN

ILLEGAAL VUURWERK IN ELDERVELD

KOEKJE VAN EIGEN DEEG

VAN BL AD NAAR
BODEMVERBETERAAR

( O N T L E E N D  A A N  D E  G E L D E R L A N D E R  V A N  3 1 - 1 2 - 2 0 )

Op enkele honderden meters van Elderveld staat aan 
de zuidoever van de Rijn de monumentale steenfabriek 
Elden (1928). Het bakstenen gebouw met de markante 
rode dakpannen en schoorsteen is vanaf de Drielsedijk 
goed te zien. Het voor publiek afgesloten gebouw wordt 
opgeknapt en krijgt een nieuwe bestemming. De her-
bestemming vindt plaats volgens het concept van De 
Leeffabriek, een groepsaccomodatie voor inspiratie en 
ontwikkeling. 

De baksteenindustrie in Meinerswijk beleefde zijn opkomst 
rond 1873. Het land binnen de zomerdijken werd  
opgekocht en hierop werd de eerste steenfabriek  
gebouwd. Uiteindelijk ontstonden er drie steenfabrieken 
in het gebied: Gallantijnse Waard, Meijnerswijk en Elden. 
Door de komst van de fabrieken veranderde het landschap 
volledig. De klei uit de uiterwaarden werd als grondstof 
voor stenen gebruikt en door deze uitgravingen  
ontstonden grote plassen in de polder. 

Het gebouw van Steenfabriek Elden bestaat uit drie lagen: 
stookkamers (begane grond), stookzolder (verdieping) 
en schoorsteen. In het voormalig bakproces werd klei 
(vormelingen) in de stookkamers naar binnen gereden en 
afgebakken tot bakstenen, door middel van een continu 
rondgaand vuur door de opeenvolgende stookkamers.  
De stookzolder gold als de controlekamer van het  
gebouw, vanaf de stookzolder werd temperatuur gemeten 
en werden brandstoffen aan het vuur in de stookkamers 
toegevoegd. 

Steenfabriek wordt Leeffabriek 
Steenfabriek Elden was tot 1982 in gebruik. Na de sluiting 
is in de jaren ‘90 de schoorsteen getopt en zijn de  
ovenkamers afgesloten. In 2012 is de fabriek gedeeltelijk 
gerenoveerd. In 2015 nam de organisatie BOEi de  
steenfabriek voor een symbolisch bedrag over van de  
gemeente Arnhem. BOEi houdt zich bezig met het  
bedenken van nieuwe bestemmingen voor oud,  
leegstaand cultureel erfgoed. Arno Boon, directeur van 
BOEi: “Wij geloven in behoud door herbestemming.  
De Steenfabriek Elden bevindt zich op een prachtige,  
maar ook kwetsbare plek aan de Rijn in het natuurlijke 
uiterwaardenpark in Arnhem Zuid. Het had daardoor een 
zeer beperkte bestemming in de sfeer van recreatie”

Begin oktober 2020 droeg BOEi de steenfabriek over aan 
bouwondernemer Frank van Jaarsveld en therapeute  
Anne-Job Rodenburg, met zijn tweeën de drijvende kracht 

achter de Leeffabriek. “Dit bijzondere industriële erfgoed 
is uitermate geschikt om te transformeren naar een plek 
waar aandacht is voor leven in alle facetten.  
Er komen mooie, gastvrije kamers voor de bezoekers om 
te overnachten, plekken voor ontmoeting maar ook  
ruimtes voor zelfontwikkeling, inspiratie en bezinning.  
De Leeffabriek wordt een plek waar mensen graag willen 
zijn en goede zorg standaard is.”

De steenfabriek wordt een plek voor lezingen, trainingen 
en workshops (De Gelderlander, d.d. 09-10-20).  
De plannen voorzien in beperkte horeca en een  
twaalftal overnachtingsplekken. Die zijn bedoeld voor  
natuurliefhebbers die door Meinerswijk trekken of  
bezoekers van meerdaagse cursussen. Rodenburg:  
“Voor die plekken willen we de oude ovens gebruiken.’’ 
Verder willen Van Jaarsveld en Rodenburg aan de Rijnkant 
van het gebouw een aantal flexwerkplekken maken voor 
mensen die vanuit hun werk met natuur te maken hebben. 
“Alles met behoud van zoveel mogelijk oorspronkelijke  
elementen, zoals het dak, de schoorsteen, de spanten,  
de stenen en het hout’’, zegt Rodenburg.  

De verbouwing 
De voormalige steenfabriek staat leeg, is in slechte staat  
en wordt niet onderhouden. Vanwege de afgelegen  
ligging liggen vandalisme en brandstichting op de loer.  
In het verleden is er al een keer brand geweest.  
Renovatie is dus hard nodig. In het ontwerp voor de  
aanstaande verbouwing worden de diverse lagen met  
elkaar verbonden. Een viertal atriums in combinatie met 
een lichtstraat in het dak zal de verbinding mogelijk maken. 
Door deze ingrepen zal de opbouw van de steenoven  
en het voormalige bakproces in één oogopslag  
inzichtelijk worden. 

Tijdens de verbouwing worden er maatregelen genomen 
die ervoor moeten zorgen dat de nest- en verblijfplaatsen 
van kerkuil, steenmarter en vleermuis behouden blijven.  
De Vereniging Vrienden van Meinerswijk vindt de  
herbestemming op zich een goed idee.  
Dit voorkomt dat het gebouw ten prooi valt aan vernieling 
en achterstallig onderhoud. De gemeente Arnhem heeft 
inmiddels een vergunning verleend voor de verbouwing. 
Er is onduidelijkheid over de exploitatievergunning en de 
parkeerplaatsen. De Vereniging hoopt hierover binnenkort 
in gesprek te gaan met de nieuwe eigenaren.

STEENFABRIEK ELDEN WORDT  
VERBOUWD TOT LEEFFABRIEK
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Elderveld is weer een nieuwe diersoort rijker:  
de Chinese wolhandkrab. Deze krab dankt  
zijn naam aan de behaarde klauwen die op 
wollen handschoenen lijken. De soort komt 
oorspronkelijk voor in rivieren en  
kustwateren van Oost-Azië, van Korea tot 
in het noorden van China. In Europa en 
Noord-Amerika is het een invasieve exoot die zich  
de laatste jaren in snel tempo uitbreidt. Als larve is  
de krab met het ballastwater van oceaan- en  
rivierschepen in Nederland terechtgekomen. 

Wijkbewoner Dick Roest spotte het exemplaar op de 
foto tussen de Kolk van Schouten en het viaduct over 
de Batavierenweg. Waarschijnlijk is hij of zij vanuit  
Meinerswijk de Drielsedijk overgestoken.  
In 2020 is deze soort ook aangetroffen bij de  
doorlaatbrug in het verlengde van het Hannesstraatje 
(bron: waarnemingen.nl). Op rivierstrandjes in  
Meinerswijk vonden we skeletten met de ongeveer  
zeven centimeter grote pantsers.  
De Chinese wolhandkrab breidt zich langs de grote  
rivieren snel uit (volgens www.verspreidingsatlas.nl  
van 234 atlasblokken in 1990 naar 370 anno 2021). 

Of we blij moeten zijn met deze nieuwe aanwinst, is 
een geheel andere vraag. Chinese wolhandkrabben 
kunnen nauwelijks zwemmen. Ze wandelen ’s nachts 
in massa’s op de bodem van onze rivieren. Overdag 
verblijven de dieren in holen die ze in dijken en oevers 
uitgraven. Met hun graafwerk brengen ze schade toe. 
Daar zijn de waterschappen niet blij mee omdat het de 
stabiliteit van dijken en oevers ondermijnt. 

Chinese wolhandkrabben hebben geen natuurlijke  
vijanden en eten zowat alles wat ze tegenkomen.  
Niet alleen algen, wormen, insectenlarven, schelpdieren 
en kleine vissen, maar ook waterplanten. Zo kunnen ze 
inheemse soorten, zoals de Europese rivierkreeft,  
verdringen. De roofkrabben brengen ook schade toe 
aan visfuiken en -netten. Ze doen dat met hun stevige 
scharen, wanneer ze erin vast komen te zitten.  
De gevangen vis kan daarbij beschadigd raken. 

Chinese wolhandkrabben kunnen grote afstanden  
afleggen, ook over land. Soms dringen ze dan huizen  
of tuinen binnen, tot grote schrik van niets  
vermoedende bewoners. Maar wees niet bang.  
De krabben zijn voor mensen ongevaarlijk, ondanks 
hun grote scharen. Ze vallen niet aan, maar kunnen  
wel hard knijpen als ze zich moeten verdedigen.

Soms worden ze gezien als welkome bijvangst.  
Europese vissers verkochten de wolhandkrabben  
als delicatesse aan Chinese restaurants of exporteerden 
ze naar China. In 2017 verbood de Chinese regering de 
handel vanwege de giftige stoffen in het krabbenvlees. 
De krabben speuren op bodems naar voedsel en  
krijgen zo giftige stoffen als pcb’s of zware metalen 
binnen. Sinds 2016 is het in alle Europese lidstaten  
verboden om deze soort te importeren, te houden,  
te kweken, te vervoeren, te verhandelen, te gebruiken, 
uit te wisselen, of in het wild los te laten. 

Het liefdesleven van de Chinese wolhandkrab is  
turbulent. De dieren brengen een groot deel van hun 
leven in zoet water door. Voor de voortplanting zijn  
ze echter afhankelijk van zout water. In september en 
oktober trekken de dieren massaal naar de kust.  
Om daar te komen moeten ze zich, net als paling, 
over land bewegen. Bij de trek kan tot twaalf kilometer 
per dag afgelegd worden. De paring vindt plaats in de 
herfst in de getijdenzone waarna de vrouwtjes verder 
de zee in trekken. In het voorjaar keren de vrouwtjes 
terug en leggen er hun eitjes.  
Helaas kent het amoureuze avontuur voor beide  
geslachten een dramatisch einde: “Het mannetje sterft 
na de eitjes van het vrouwtje bevrucht te hebben.  
Het vrouwtje trekt nog iets verder, om haar eitjes te 
leggen - dat kunnen er duizenden of miljoenen zijn - 
en sterft dan zelf”, aldus Paul Van Loon van de  
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

CHINESE  
WOLHANDKRAB 

GESPOT IN 
ELDERVELD

Chinese wolhandkrab (foto: Dick Roest) Met wie woon je? 
‘Ik woon met mijn moeder Pascal (45), vader Richard (50), 
zus Sien (11) en broer Sjoerd (16). Ik ben heel erg blij met 
mijn bonusbroer, mijn pleegbroer Johan. Mijn moeder is 
een bijzonder zorgzaam type en we hadden nog voldoende 
ruimte in ons grote huis. Vandaar.  
 
Op welke school zit je?
‘Ik zit in groep 8 van basisschool De Expeditie in De Laar 
West, de vroegere Jeroen Bosch school. Ik heb twee hele 
fijne juffen: Hanneke en Lotte`.

Heb je huisdieren?
‘Twee honden en drie katten. Soms zijn mijn ouders niet 
thuis als ik van school kom. En dan is het heel gezellig als  
de honden mij het hun gezang begroeten`. 

Als je een dier zou zijn, welk dier zou dat dan zijn? 
‘Een kat natuurlijk. Ik ben een echt kattenmens. Een kat gaat 
lekker bij je liggen. En ze zijn heel zelfstandig. Een hond 
wacht tot die eten voorgeschoteld krijgt. Een kat gaat zelf 
op zoek naar eten`. 

Wat zijn je hobby’s?
‘Bakken en koken. Ik voel me heel fijn als ik in de keuken sta 
en lekker rommel mag maken. Alleen jammer dat ik het van 
mijn moeder zelf weer moet opruimen`. 

Wat is je lievelingseten?
‘De hamburgers van mijn vader. Die zijn het allerlekkerste. 
En dan met zo’n heerlijk crispy broodje met pitjes erop`. 

Wat vind je echt niet leuk? 
‘Ruzie maken en onnodig schelden`. 

Wat voor muziek luister je? 
‘Nederlandstalige muziek, vooral van Guus Meeuwis.  
Rap vind ik verschrikkelijk. Heel anders dan veel van mijn 
klasgenootjes. Als het weer mag, wil ik heel graag naar  
het Mega Piratenfestival in het Gelredome`. 

Wat is je grootste droom?
‘Na de middelbare school wil ik naar de hogere hotelschool. 
En dan een eigen hotel beginnen, het liefst met een ster.  
Je hebt dan veel contact met mensen. Daar ben ik namelijk 
best goed in. Behalve als ze een vervelend karakter  
hebben natuurlijk`. 

Wat wil je nog eens meemaken? 
‘De hoofdrol in een musical spelen. Ik speelde en zong al 
eens de rol van opa in de musical Familie Schreeuwstraat. 
Dat was in Dieren en de grote zaal was helemaal  
uitverkocht. En we kregen een heel lang applaus`. 

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit? 
‘Over tien jaar ben ik lekker aan het reizen. Ik koop een  
bestelbusje en bouw dat om tot een minihuisje. Australië staat 
bovenaan mijn bucketlist. Wel jammer dat het zo duur is’. 

En over twintig jaar? 
Dan ben ik hard aan het werk. Met heel veel plezier als  
manager van een sterrenrestaurant. Ik organiseer trouwerijen. 
Ik zorg ervoor dat er met Pasen leuke paastakken staan.  
En ik controleer de kamers of alles spic en span is`. 

IK WIL LATER EEN HOTEL 
MET MINSTENS EEN STER“

“

INTERVIEW: TWAALFJARIGE

 GIJS ABBENHUIS
 UIT ELDERVELD
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U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R MU I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

BERICHT VAN DE VOORZITTER

WIJKACTIEPLAN 2021-2022
O P R O E P  A A N  A L L E  B E W O N E R S  V A N 

O N Z E  E N  U W  W I J K  E L D E R V E L D !

WIJKACTIEPLAN ELDERVELD NIEUWS

KLEINE UPDATE OVER  
HONDENSPEELVELD ELDERVELD

Beste Mede-Eldervelders,

2021 is begonnen en ik wens U al het goeds, moois en 
gezonds voor dit jaar.

In het algemeen kunnen we terugkijken naar een  
bijzonder jaar. Een virus gooide vele levens en agenda’s  
in de war. Maar 2021 is veelbelovend begonnen.  
Laat ik voor mijzelf spreken: ik kan best een jaar beginnen 
zonder nieuwjaarsrecepties. En vuurwerk is mooi, maar 
zoals de jaarwisseling nu is geweest was ook bijzonder.  
Ik hoop dan ook dat ook U, net als ik, een goede  
jaarwisseling heeft gehad. Via deze weg wil ik al degenen 
bedanken die zich op een of andere manier heeft ingezet 
voor onze wijk. Zonder deze mensen hebben wij niet de 
prachtige wijk die we nu hebben.

Uw Wijkplatform zet zich in voor Uw wijk Elderveld. 
Dat doen wij niet alleen met onderwerpen die het  
wijkplatform goeddunkt, maar ook met onderwerpen die 
U kunt inbrengen. Daarvoor is er een wijkactieplan dat  
regelmatig wordt geactualiseerd. U kunt via de  
wijkwebsite (elderveldnieuws.nl) een enquête invullen. 
Door een paar vragen te beantwoorden kan  
Uw Wijkplatform richting geven aan het wijkactieplan.  
Ik vraag U dan ook vriendelijk deze enquête in te vullen.

Iets meer dan 140 Eldervelders (een mooi aantal!) deden 
medio december mee aan een online bijeenkomst met 
gemeente en KW37. Ook Uw wijkplatform deed hieraan 
mee. Het was duidelijk dat de kunstenaarsgroep KW37 
geen perspectief heeft aan de Drielsedijk als het aan de 
bewoners van Elderveld ligt. Ook de online stemming 
waaraan de Eldervelders meededen was heel duidelijk. 
Samengevat, meer dan 90% van de stemmen stemde  
tegen het voorstel KW37 een plek te geven aan de  
Drielsedijk (zie ook pagina 16, red.). De gemeente gaat 
deze maand hierover verder vergaderen. We blijven de 
gang van zaken volgen. 

Komend jaar gaat er weer het een en ander gebeuren in 
onze wijk. We gaan er vanuit dat diverse activiteiten weer 
opgestart kunnen worden.  
Dan kunnen we elkaar weer treffen, zoals vanouds.  
Houd de wijkwebsite in de gaten! Ik wens U weer veel 
genoegen met en in onze wijk Elderveld.

Dirk Bruinsma 
Voorzitter Wijkplatform Elderveld

Vanuit het Wijkplatform Elderveld willen wij een breed  
gedragen actieplan voor 2021-2022 aanbieden bij Team 
Leefomgeving van Gemeente Arnhem. Wij vragen u daarom 
om uw ideeën en aandachtspunten aan ons kenbaar te  
maken voor 9 maart 2021. 

Dit kan via de online enquête op: www.elderveldnieuws.nl/
wijkplatform/wijkactieplan-elderveld-2021-2022/
Wanneer u niet digitaal kunt reageren, kunt u ook een briefje 
inleveren bij de Gaanderij (Driemondplein 1) voor het  
Wijkplatform. In dit briefje dient u antwoord te geven op de 
volgende vragen:

• Wat is uw idee/aandachtspunt (1 of meer)
•  Wat kunt u hier zelf – evt. samen met andere bewoners – 

aan doen?
• Wat heeft u daarvoor nodig?
• En bent u bereid om u daarvoor ook in te zetten?
Na 9 maart worden alle punten geïnventariseerd en  
gecategoriseerd. De bedoeling is om hierna een  
bewonersavond te plannen. De vraag is even nu hoe i.v.m. de 
maatregelen met betrekking tot Corona (Covid-19).  
Hierover volgt in ieder geval op een later moment nog bericht. 
Zonder u en alle andere bewoners geen samenleving!

In de grafiek zijn de statistieken van 2019 en 2020  
weergegeven. In 2019 werd de wijkwebsite gemiddeld door 
1800 bezoekers per maand bekeken, dit was in 2020 helaas 
iets teruggezakt naar de 1500 bezoekers gemiddeld.  
Afgelopen jaar was het natuurlijk wel het geval dat er minder 
nieuws was door Corona (Covid-19). 

Meest bekeken berichten in 2019 zijn (top 5):
1. Extra Hondenlosloopgebied in de wijk 
2.  Aanvang bouwrijp maken terrein Oegstgeeststraat  

t.b.v. de bouw van het Lorentz
3. Realisatie enkele parkeerplaatsen Winkelcentrum Elderhof
4. Feestelijke opening Waterspeeltuin 
5. Oproep Burgernet – Elderhofseweg

Meest bekeken berichten in 2020 zijn (top 5):
1. Hondenspeelveld in Elderveld
2.  Locatie Drielsedijk in beeld voor huisvesting  

kunstenaars KW37
3. Dolmans Landscaping slaan de handen ineen
4.  Update van de ontwikkelingen betreffende kunst-

werkplaats KW37 aan de Drielsedijk in Elderveld 
5.  Feestelijke opening waterspeeltuin Elderveld  

(verslag) 

Sinds 2020 is er  
een nieuwe functie  
toegevoegd op  
de wijkwebsite,  
namelijk de Wijkgids. Een interactief kaartje met allerlei  
initiatieven vanuit de wijk. De redactie is nog druk om deze 
verder te vullen om de huidige informatie uit te breiden.  
Staat uw initiatief of vereniging er nog niet op? Stuur dan 
even een e-mail naar ons. Wijkgids is te bekijken op:  
www.elderveldnieuws.nl/wijkgids/

Interesse om lid te worden van de Redactie Wijkwebsite? 
De Redactie Wijkwebsite is altijd op zoek naar nieuwe leden. 
Dus lijkt het u  leuk om te schrijven voor de wijkwebsite en/of 
te helpen bij het plaatsen van doorgestuurde berichten?  
Meld je dan aan via het Wijkplatform. E-mailadres is:  
wijkplatform.elderveld@gmail.com 

Wellicht bent u in het afgelopen jaar op de wijkwebsite Elderveld.nl geweest om informatie te vinden. De huidige website is 
nu alweer ruim 2 jaar actief en wordt door verschillende mensen van de Redactie Wijkwebsite & WijkTV Elderveld beheerd.  
Er zijn diverse partijen in de wijk, die zelf verder informatie plaatsen.  

In de vorige wijkkrant hebben we reeds bericht dat er helaas 
te weinig reacties waren binnen gekomen om als Wijkplatform 
Elderveld zich in te zetten voor dit onderwerp op dit moment. 
De Gemeente is momenteel bezig met een dierenwelzijnsnota. 
Er is met de Gemeente afgesproken dat er contact  
opgenomen met de mensen, die zich hiervoor hadden  
aangemeld, zal worden zodra er meer bekend is.  
Er is helaas nog niet bekend wanneer dit precies zal zijn.  

VASTPAD WORDT PADVAST 

Bij een aantal voet-/fietspaden rondom de basisscholen 
aan het Breezandpad en in het park is het asfalt  
uitgefreesd. De paden gaan er anders uitzien: ze worden 
half verhard. 

Mede door de periode van droogte in de afgelopen  
zomer waren er veel lengtescheuren ontstaan in de  
asfaltpaden. In opdracht van de afdeling Beheer Wegen 
van de gemeente Arnhem worden de paden nu  
voorzien van een dikke laag padvast. Het materiaal is  
waterdoorlatend. Verwacht wordt dat er in de toekomst 
minder onderhoud nodig is. 
Het wijkplatform is niet vooraf geïnformeerd over deze 
operatie. Op sommige locaties of routes moet maatwerk 
geleverd worden, zoals bij het pad dat tussen de beveiligde 
oversteekplaats en de scholen ligt. Hier hadden, bij nader 
inzien, gescheiden fiets- en voetgangersstroken aangelegd 
kunnen worden.

Werkgroep Groen & Milieu

Voorbeeld aandachtspunt eerder Wijkactieplan 
(Waterspeeltuin Elderveld)
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Zoals elk jaar organiseert de BTV Elderveld haar jaarlijkse 
IJsheiligenmarkt als grote start van het volkstuinseizoen.  
Een gezellige plantjesmarkt voor moestuinders en  
wijkbewoners. Van 10.00 tot 15.00 uur rond en in haar  
verenigingsgebouw De Schuur in het park de Steenen  
Camer, Hannesstraatje 2a in wijk Elderveld. “Het kan vriezen 
tot in mei, tot de IJsheiligen zijn voorbij”. Ondanks de  
Coronaperikelen zal de plantjesmarkt op een of andere  
manier doorgang vinden, tenzij het verboden wordt. Bij een  
verbod halen we het scenario (afhaalsysteem) van 2020 uit 
de la. In het geval van een beperkte vergunning doen we 
alleen een plantjesmarkt. Bij een volledige vergunning, wat 
we allen hartstochtelijk hopen, kan de braderie met eet-
kraampjes en externe kraamhouders als vanouds doorgaan. 
Dan is er ook ruimte voor verkoop van tuinmaterialen- en 
gereedschap, duurzame cadeauartikelen voor Moederdag, 
chutneys, jam, ingemaakte groenten en fruit. Informatieve 
kramen op het gebied van milieu, energie, biologisch,  
duurzaamheid etc. Heeft u interesse een kraam te huren,  
laat het ons weten. Een kraam van 3 meter met luifel huren 
kost voor leden BTV € 20,00, voor niet leden € 22,50.  
Bij interesse, vul dan het aanmeldingsformulier  
www.btv-elderveld.nl/formulier-kraamhouders in.  
Aanmelden kan tot en met 1 mei 2021, vol is vol! Voor meer 
informatie bel of stuur een whatsapp bericht naar: Ludo  
Berendsen (06-50624111) of Willy Knelissen (06-54715126) 
of mail naar markt@btv-elderveld.nl. 

B E R I C H T E N  V A N  D E  B T V

HERFSTFIETSTOCHT IN PLAATS  
VAN BLOESEMFIETSTOCHT

IJSHEILIGEN PLANTJESMARKT  
ZATERDAG 8 MEI 2021

NIEUWE BLIKVANGER

We waren voornemens om in 2021 de 11e  
BTV-bloesemfietstocht te organiseren.
De datum van 11 april is echter te vroeg om weer een 
fietstocht te organiseren waarbij veel deelnemers worden 
verwacht. De vergunningaanvraag moet minimaal 8  
weken vooraf worden ingediend. De gemeente gaat  
in deze “harde lockdown” zeker geen vergunning  
verstrekken, of anders last-minute. 
Zo kunnen we geen goede voorbereiding doen en/of  
het wordt een erg saaie fietstocht. We hebben besloten 
om voorlopig te kiezen voor een uitstel naar zondag  
26 september 2021. Het wordt dan een herfst-fietstocht. 
Later dit jaar als er meer duidelijkheid is in wat er wel/niet 
mag conform COVID-19 maatregelen nemen we  
een nieuw besluit. U hoort van ons.

Menno Logtmeijer (coördinator)

Woensdagmorgen  
27 januari parkeerde de  
bestelwagen van de firma 
Pol uit Heteren bij het  
Viaduct Elderveld.  
Twee medewerkers  
monteerden snel en  
vaardig een volledig  
metalen blikvanger en 
plaatsten deze op de plek 

van de vorige. Binnen drie kwartier waren ze klaar en 
kon het jongste lid van de werkgroep Groen & Milieu het 
zwarte monster inwijden door het eerste blikje er in te 
werpen. Was een nieuwe blikvanger nodig dan? Ja, toch 
wel. De vorige stond er al een aantal jaren. Het net ervan 
was al verschillende malen door enkele buurtbewoners 
gerepareerd, nadat het door vandalen was kapot  
gesneden of in brand gestoken. Uiteindelijk was er weinig 
meer van over en mocht de geplaagde blikvanger met 
pensioen. Hij had zijn dienst bewezen, want sinds hij er 
stond, lag er minder zwerfafval op de Elderhofseweg dan 
ervoor. Zijn opvolger is wat robuuster en hopelijk ook 
meer vandaalbestendig. Wij van werkgroep Elderveld 
Schoon zijn blij met dit project van collega-werkgroep 
Groen & Milieu. (J. Bakker).

NL DOET / VOORJAAR PARKWERKDAG  
VERPLAATST NAAR ZATERDAG 29 MEI 2021

Ieder jaar organiseert de BTV Elderveld in samenwerking 
met het Oranje Fonds de NLdoet / Voorjaar parkwerkdag. 
Deze werkdag stond gepland op zaterdagochtend  
13 maart 2021, maar gezien de huidige  
coronabesmettingscijfers en de verlengde lockdown vindt 
zowel het Oranje Fonds als het bestuur van BTV Elderveld 
het niet verantwoord om de grootste vrijwilligersactie  
van Nederland op 13 maart 2021 door te laten gaan.  

We hebben er daarom voor gekozen de NLdoet 2021  
te verzetten naar zaterdag 29 mei 2021. 

PROGRAMMA BTV ELDERVELD 2021 

In 2021 willen we, alles onder voorbehoud, de volgende 
grotere activiteiten organiseren.
Za 8 mei IJsheiligenmarkt
Za 29 mei NLdoet/Parkwerkdag
Zo 27 juni Romeinse middag
Zo 29 augustus Oogstmarkt en Romeinse markt
Zo 26 september Herfstfietstocht
Zo 12 december; Kerstmarkt in stijl “Charles Dickens”

Beste wijkbewoners, 
Begin februari kwam het verlossende bericht dat Elderveld 
definitief uit beeld is als mogelijke locatie voor kunstwerk-
plaats KW37. De bewonersbijeenkomst van 15 december 
2020 gaf het laatste zetje dat de gemeente nodig had om tot 
dit besluit te komen. Deze bijdrage gaat over deze bijeen-
komst waarin KW37 haar visie presenteerde, de wijk tegengas 
bood en de gemeente het draagvlak in Elderveld peilde. 

De bewonersbijeenkomst 
De online bewonersbijeenkomst vond plaats op 15  
december 2020. Namens de gemeente en KW37 spraken: 
Cathelijne Bouwkamp (wethouder), Dijanne van Engelen 
(KW37), Tobi van Blokpoel (landschapsontwerper) en 
Ludwin Budde (stedenbouwkundige). En namens de wijk: 
Klaas Bosma (omwonenden) en Dirk Bruinsma, Jasper 
Wienk, Jasja Dekker en Rudi Hemmen (verenigingen). 

De uitslag van de meningspeiling
Tijdens de bijeenkomst heeft de gemeente het draagvlak 
binnen de wijk onderzocht (via de Mentimeter App).  
In totaal brachten 143 wijkbewoners hun stem uit.  
De wijk ziet de komst van KW37 niet zitten, zo blijkt  
overduidelijk uit de volgende resultaten: 
•  95% staat negatief of zeer negatief tegenover de komst 

van KW37 naar Elderveld;
• 90% ziet geen of geen enkele meerwaarde voor de wijk;
•  16% is bereid met de gemeente verder te praten over 

de mogelijke komst van KW37 waarvan de helft (8%) dat 
alleen onder bepaalde voorwaarden wil doen. 

Hoe reageerde de wethouder op de resultaten  
van de draagvlakpeiling? 
Bouwkamp: “Ik hoor heel duidelijk wat het belang van de 
wijk is en dat onderschrijf ik ook”. Ze geeft aan dat de wijk 
de combinatie van kunst en groen “misschien niet ziet  
zitten”. En ze toont begrip voor de noden van de  
verenigingen: “De Scouting en de Kynologenvereniging 
begrijp ik. Het is belangrijk dat ze kunnen blijven bestaan”. 
Over de komst van KW37 naar Elderveld zegt de  
wethouder: “Het gesprek van vanavond betekent wel wat 
voor in hoeverre we dit kansrijk achten. We hebben het 
proces open ingestoken omdat er een groenbestemming 
op het gebied zit en dan moet je zorgvuldig te werk gaan. 
Er moet draagvlak zijn en de wijk moet bereid zijn om met 
KW37 samen te werken als je dit samen wilt oppakken”. En 
verder: “Dit heeft mogelijk consequenties voor een andere 
plek voor KW37. De zoektocht wordt niet eenvoudiger”. 

Het verslag van de gemeente
Halverwege januari ontvingen wij het verslag van de be-
wonersbijeenkomst. Ons bereikten vele signalen van wijk-
bewoners over de ‘onvolledigheid’ van dit verslag. Zo was 
de niet mis te verstane reactie van de wethouder onvolle-
dig en vertekend weergegeven.  

De resultaten van de draagvlakpeiling bleken ‘weggestopt’ 
in een ellenlange en onoverzichtelijke bijlage.  
Het gloedvolle betoog van voorzitter Dirk Bruinsma van 
het Wijkplatform werd zelfs helemaal niet genoemd. 

Het ‘onvolledige’ verslag van de bewonersbijeenkomst 
was voor ons aanleiding om de gemeente opnieuw een 
brief te sturen. Daarin drongen wij aan op een volledige  
en waarheidsgetrouwe nieuwe versie van dat verslag.  
Het Wijkplatform heeft een soortgelijke brief verstuurd. 
Inmiddels heeft de gemeente het verslag aangepast maar 
nog niet openbaar gemaakt. 

Bewonersbijeenkomst gaf laatste zetje
Op 4 februari jl. stuurde de wethouder ons het verlossende 
bericht dat Elderveld definitief uit beeld is als mogelijke 
locatie voor KW37. Een geweldig resultaat waar de  
bewonersavond zeker toe heeft bijgedragen! Onze dank 
gaat uit naar de meer dan duizend wijkbewoners die  
hebben meegeholpen om het groene hart van Park de 
Steenen Camer te behouden. Elderveld blijkt een  
ijzersterke en veerkrachtige wijk waar we met zijn allen 
trots op mogen zijn. Wij hopen dat de gemeente snel  
een andere plek voor KW37 vindt. Een plek waar zij  
welkom zijn en hun beroep kunnen uitoefenen zonder 
overlast te veroorzaken.

Met vriendelijke groet, namens omwonenden van het veld,  
Klaas Bosma, Hans Kuhlemeier,  

Jasper Wienk, Dick Roest en Rudi Hemmen

KW37 DEFINITIEF NIET 
NAAR ELDERVELD!
VERSLAG VAN DE BEWONERSBIJEENKOMST

Zicht op het besneeuwde gemeenteveld vanuit de 
Boomgaard (foto: Rianne Schönberger)
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Eind 2019 wees wethouder Bouwkamp ons, Elderveld 
Groen, op de mogelijkheid een groenvisie te ontwikkelen 
voor onze wijk. Een groenvisie geeft aan hoe het groen 
in Elderveld eruit zou moeten zien. Daarbij staat centraal 
wat wij als wijk belangrijk vinden. De afgelopen jaren is er 
nauwelijks sprake geweest van een groenvisie.  
Bewoners hadden weinig te zeggen over het groen in de 
wijk. Hierdoor werd de wijk steeds weer overvallen door 
beslissingen vanuit de gemeente. Met als resultaat dat 
Elderveld binnen anderhalf jaar bijna 30.000 m2 (!)  
stadsbos is kwijtgeraakt. De nu te ontwikkelen groenvisie 
kan daar verandering in brengen!

Het gemeenteveld in de zomer (Foto: Rianne Schönberger)

Gewicht in de schaal
Elderveld Groen wil graag samen met de andere  
groengroepen tijd besteden aan deze groenvisie.  
Maar dan uiteraard wel met de garantie dat de gemeente 
onze inbreng meeweegt bij het nemen van beslissingen. 
En dit is mogelijk! Als onze groenvisie wordt opgenomen 
in de (nieuwe omgevings-) wet biedt dat kansen om onze 
wijk ‘groener’ te maken. En dan mag onze visie niet  
zomaar wijken voor een lucratiever idee of project.  
Leuke opsteker is dat Elderveld samen met Malburgen en 
Kronenburg deelneemt aan een proefproject van de  
gemeente. Bovendien heeft de gemeente een projectleider 
in het vooruitzicht gesteld die ons hierbij gaat helpen. 

Toekomst
Voor de toekomst betekent dit dat we moeten nadenken 
over uitgangspunten met betrekking tot het groen en 
moeten onderzoeken hoe de wijk hier écht bij betrokken 
kan worden. De vraag aan u, als wijkbewoners, is om 
plannen en ontwikkelingen rondom bestaande en nieuwe 
projecten bij ons te melden. Zo houden wij samen met het 
Wijkplatform goed zicht op alle groenprojecten in de wijk. 
Denkt u hierbij aan: Heemtuin, adopteren gemeentegroen, 
groene daken, ontkoppelen regenpijp, aanplant stadsbos, 
herinrichten groen Wassenaarweg, herinrichten groen 
Oegstgeeststraat/ Lorentz, herinrichting en compensatie 
groen rondom nieuwbouw Moviera, voedselbos, 
 compensatie groen langs het nieuwe fietspad en  

herinrichting van het terrein naast de basisscholen  
enzovoorts. Geef dit soort zaken door aan het  
Wijkplatform of rechtstreeks aan Elderveld Groen!

Groene bouwkavels
Een eerste resultaat van onze ‘politieke’ inspanningen  
het afgelopen jaar willen we alvast met u delen.
Dankzij Elderveld Groen is er een motie ingediend om nu 
nog groene bouwkavels in Arnhem in kaart te brengen. 
En deze motie is aangenomen! Wat Elderveld betreft gaat 
het dan om de kavel “Leidenweg-Noord” (nu in gebruik als 
voetbalveldje) en het stuk gras parallel aan de Hollandweg 
vlak bij de kruising met de Burgemeester Matsersingel.  
Hier zou in de toekomst dus zomaar gebouwd kunnen 
worden. Wilt u ons helpen om dit groen te behouden,  
het bestemmingsplan te wijzigen of deze terreinen  
aantrekkelijker in te richten? Neem dan contact met ons 
op via het Wijkplatform of onze website.

Elderveld Groen overlegt met gemeente en deskundigen
In november 2020 en januari 2021 vonden de eerste  
besprekingen met beleidsmedewerkers van de gemeente 
en ingehuurde deskundigen plaats.  
Wij mochten aansluiten als wijkbewoners van Elderveld.  
De aanwezige deskundigen benadrukten daarbij  
voortdurend het belang van groen! Daarnaast was er óók 
ruimte voor zaken waar Elderveld Groen zich sinds de  
oprichting hard voor maakt, zoals het slopen van  
leegstaande of verouderde panden en de vrijgekomen 
grond efficiënter inrichten (lees met méér groen). 

Andere thema’s die aan bod kwamen, zijn vergroening  
van de eigen tuin en het meer klimaatbestendig maken  
van de wijk. Daarbij gaat het ook om het creëren van een 
omgeving die leidt tot méér biodiversiteit.  
‘Netjes’ opgeruimde plantsoenen en glad gemaaide  
grasveldjes hebben weinig tot niets te bieden aan vogels, 
vlinders, bijen en egels en lijken daardoor wel groen maar 
zijn juist soortenarm. 

Er gaan nog meer bijeenkomsten volgen en we zijn trots 
de belangen van een groen Elderveld te mogen blijven  
behartigen.

Contact met ons
We zijn op zoek naar buurtbewoners die ons willen helpen. 
Heeft u kennis van biodiversiteit, klimaatadaptatie of  
vergroening? Heeft u ervaring met het ontwikkelen van 
een visie of leuke ideeën voor meer groen in de wijk? 
Neem dan gerust contact met ons op, ook als u alleen 
meer informatie wilt.  

U vindt ons op facebook, via het wijkplatform of via onze 
eigen webpagina www.elderveldgroen.nl. 
Ook kunt u ons mailen via info@elderveldgroen.nl
Namens de werkgroep Elderveld Groen

VOORTGANG VAN HET PROJECT 
GROENVISIE ELDERVELD

Maak een statement 

De brillen van het Deense merk Lindberg zijn minimalistisch 
op de meest luxe en comfortabele manier. Klassieke elegantie 
en goed overdachte eenvoud in combinatie met innovatie, 
maatwerk en de beste kwaliteit leiden tot unieke en elegante 
monturen. De monturen worden gemaakt van waardevolle 
materialen zoals titanium en goud welke op verantwoorde 
wijze worden gewonnen.

Schuytgraaf Optiek is de o� iciële dealer van dit bijzondere 
merk. In onze winkel hee�  u keuze uit meer dan 75 modellen. 
Kom gerust eens langs om, onder genot van een kopje ko� ie, 
de collectie te bekijken.

www.schuytgraafoptiek.nl

9,6

Peter van den Dungen & Marlon Cau - de Reus
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Wiggers Mediation
Scheidingsmediator

Soms voorkomt een goed
gesprek het einde relatie.

De goedkoopste scheidingsbegeleider!
Gratis kennismaking; nu ook online via video.
Wassenaarweg 40, 6843 NW Arnhem-Zuid
www.wiggersmediation.nl
026 3890855 tel./WhatsApp 0653 384983

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

BEKIJK DE VACATURE OP ONZE WEBSITE
WWW.ZILVERZORG.COM/VACATURES/

WWW.ZILVERZORG.COM
INFO@ZILVERZORG.COM

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S VOOR DE FUNCTIE:

HUISHOUDELIJKE HULP

KUNSTGEBITTEN
Specialistisch team staat garant 

voor kwaliteit en zorg!
 

o.a. reparaties, rebasing, nieuwe prothese, 
implantaat prothese

Wij werken voor alle zorgverzekeraars
Bel voor een afspraak

P. ANDRIESSEN - TANDPROTHETICUS
Wassenaarweg 5a Arnhem 

026 - 362 04 55   -   06 - 13 96 29 50
www.peterandriessen.nl

Je ziet ze 
groeien bij 
Skar.

Dagopvang (0-4 jaar)
Peuterwerk (2-4 jaar)
Bso (4-13 jaar)

Nieuwsgierig?
Leer ons kennen via www.skar.nl
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Alarmnummer Ambulance/Brandweer/Politie 112
Algemeen nummer politie Arnhem (Zuid) en gebiedsagenten Elderveld 0900-8844 
Gemeentelijke diensten
-  Stadhuis en Cluster Openbare Ruimte: Klant Contact Centrum 0800-1809 

(op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur; buiten kantoortijden wordt u alleen bij spoed doorverbonden met de meldkamer)

-  Meldingen openbare verlichting (defecte straatverlichting, aangereden masten) www.omgevingsdienst.nl
-  Omgevingsdienst Regio Arnhem (afgekort: ODRA) 026-3771600 

(voor milieuvragen en -meldingen) info@odra.nl
- Servicelijn SUEZ (grof- en tuinafval) 026-4460490
Gezondheidszorg: Dokterspost Arnhem 0900-1598
Karin Veldkamp: Coördinator Buurtbemiddeling 026-3519941
 Coördinator Buurtbemiddeling 06-29427944
 A. ma-do www.buurtbemiddelingarnhem.nl 

In het decembernummer van Elderveld Nieuws 2020 konden we  

lezen over de plannen om 800 woningen in Elderveld-Noord  

aardgasvrij te maken. Maar is dat wel zo’n goed idee?  

Waterstofdeskundigen stellen dat het aardgasleidingennetwerk  

zeer geschikt is voor de distributie van waterstof.

Hoe slim is het dan wijken, die aangesloten zijn op het aardgas-

leidingennetwerk, daarvan af te koppelen? Is dat niet een enorme 

kapitaalvernietiging? Natuurlijk is het interessant om uit te vinden of 

aardgasvrije woningen goed mogelijk zijn met behoud van  

energie-efficiëntie en comfort. Maar doe dat in nieuwe wijken.  

Zoals bijvoorbeeld in de wijk Schuytgraaf.Daar worden al  

aardgasvrije woningen gerealiseerd. Dus waarom zou je je al de  

kosten en het ongemak op de hals halen om in onze wijk alle  

woningen van het gasnet af te koppelen, terwijl er mogelijk in de 

nabije toekomst op ruime schaal waterstof gedistribueerd gaat  

worden? Dan zouden we die ‘boot’ toch niet willen missen?

Zie ook: mygo.nl/blog > Woning verwarmen met waterstof

Cor de Vrieze

ORGANISATIES EN SERVICENUMMERS

VAN AARDGAS NAAR WATERSTOF?

Activiteiten Wijkvereniging Elderveld (onder voorbehoud) 
Voor nadere informatie over vermelde activiteiten kan men terecht 
op werkdagen van 9.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur op het kantoor 
van de vereniging, Leimuidenplaats 22A, Elderveld, tel. 3810798.
-  Active Body: woensdag 24 februari, 3, 10, 24 en 31 maart en 7  

en 14 april van 18.15 tot 19.15 òf 19.30 tot 20.30 uur in het  
wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15.

-  Conditiegym: donderdag 25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart en  
1, 8 en 15 april van 8.45 tot 9.45 uur in de sporthal Elderveld, 
Breezandpad 13.

-  Paaseieren zoeken: maandag 2e Paasdag, 5 april van  
11.00 - 12.00 uur bij de Biologische Tuinbouwvereniging  
Elderveld, Hannesstraatje 2. Voor kinderen t/m 8 jaar.

Activiteiten overige clubs, organisaties en verenigingen  
in Elderveld (onder voorbehoud)
•  Jeu de Boules op maandag en woensdag van 13.30 tot 15.00 uur 

en zaterdag van 11.30 tot 13.00 uur achter de sporthal Elderveld, 
naast het Richard Krajicekveld (Jeu de Boulesclub Elderveld).

•  Steunpunt voor Ouderen “De Gaanderij”, Driemondplein 1,  
Elderveld, Arnhem heeft elke maand een uitvoerig  
standaardprogramma voor 55+.

•  Elke maandag van 13.30 tot 16.30 uur (m.u.v. 5 april) in het Steun-
punt voor Ouderen “De Gaanderij”, Driemondplein 1, Elderveld, 
Arnhem: Bridge, georganiseerd door Bridgeclub “Elderveld”.

•  Elke dinsdag van 19.30 tot 23.00 uur in het Steunpunt voor  
Ouderen “De Gaanderij”, Driemondplein 1, Elderveld, Arnhem: 
Klaverjassen en Jokeren, georganiseerd door Kaartclub “Het Stuk”.

•  Elke dinsdag vanaf 19.30 uur in het wijkcentrum Elderveld,  
Breezandpad 15, Arnhem: Sjoelen. De competitie start om  
20.00 uur. Georganiseerd door Sjoelvereniging Arnhem.

 

Sinds kort verzorgt het Leger des Heils in het korpsgebouw aan  
de Leidenweg afhaalmaaltijden. Voor een klein bedrag wordt een 
drie gangen-menu aangeboden. “Het is voor ons een uitdaging  
om twee keer per week een verse maaltijd te bereiden, waarin  
wij volledig onze passie voor het koken kunnen leggen”, aldus 
chef-kok Rhonald. Hij is als vrijwilliger al twee jaar betrokken  
binnen het zogenoemde Buurt-Resto. En daar is iedereen blij mee!

Uiterlijk zondagavond besteld,  
is maandagavond van 17.30 - 18.30 uur afhalen. 

Uiterlijk woensdagavond besteld, 
is donderdagmiddag van 11.30 - 12.30 uur afhalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de coördinator van het Buurt-Resto.
Telefoon: 06-12078774
Adres korpsgebouw:  Leidenweg 11-13, 

6845 LA Arnhem

WIJKAGENDA 
20 FEBRUARI - 18 APRIL 2021

LEGER DES HEILS VERZORGT 
AFHAALMAALTIJDEN

Uitvaartcentrum aan de Eimerssingel-West.   
• 24 uur per dag toegang tot de familiekamer
• Uitvaartdienst in onze sfeervolle aula 
• Uitgebreide condoleance met cateringmogelijkheden 

Monuta Jacqueline Reijers
Eimerssingel-West 7 
T 026 - 442 42 25
I monutajacquelinereijers.nl Jacqueline Reijers

Een compleet 
afscheid in Arnhem. 

Bel 
voor meer 
informatie

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u bij afhalen:
TJAP TJOY MET KIPVLEES +

BABI PANGANG + SATÉ AJAM +
TSIN TAO LOEMPIA’S - met nasi, bami of rijst

voor twee personen
van € 17,20 voor € 14,00

Geldig van 1 maart tot 1 mei 2021
Max. 2x per bon; niet geldig op zon- en feestdagen




