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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 is de gelukkige…
Mevrouw C. Stielstra-de Jong  
Zij is 99 jaar en lid sinds 1 januari 2002!

MEVROUW C. STIELSTRA-DE JONG

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

Op 15, 16 en 17 maart 2021 heeft Elderveld gestemd voor de Tweede Kamer 
verkiezingen en het referendum afvalbeleid. Op 22 maart maakte Geo Arnhem 
de uitslag bekend. De VVD kreeg in Elderveld de meeste stemmen (17%), gevolgd 
door D66 (16%), PVV (14%), SP (9%), FvD (7%), PvdA (7%), GroenLinks (6%), CDA 
(5%) en PvdD (5%); 21 andere partijen trokken samen 16% van de stemmen  
naar zich toe. Een nipte meerderheid van de Eldervelders stemde vóór het  
zogenoemde ‘afvalreferendum’ (53%). De wijk wil dus niet meer betalen per  
afvalzak (diftar), de ondergrondse containers moeten weer van het slot en er  
moet weer een normale 60-liter afvalzak in passen. 

Van harteproficiat!

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

ELDERVELD NIEUWS IN 2021

Als lid geniet u korting op het cursusgeld van onze cursussen en workshops. Met uw  

lidmaatschap draagt u bij aan het verbeteren van de leefbaarheid van onze wijk. En u  

bevordert de goede verstandhouding tussen de wijkbewoners. 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. 

Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar gedaan zijn.

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 WIJKVERENIGING ELDERVELD

WIJKVERENIGING ELDERVELD

HOE STEMDE ELDERVELD VOOR 
TWEEDE KAMER EN REFERENDUM?

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

Aanleveren kopij
Kopij ontvangen wij graag als 
tekstbestand in Word. 
Foto’s als afzonderlijke 
bestanden aanleveren in 
minimaal 300 dpi en zo 
hoog mogelijke resolutie. 

Uw bestanden verzendt u naar 
wijkver.elderveld@hetnet.nl

De redactie behoudt zich het 
recht voor om artikelen aan te 
passen, in te korten, dan wel 
bij gebrek aan ruimte niet te 
plaatsen.

De wijkvereniging is niet  
verantwoordelijk voor  
eventuele druk- of zetfouten. 

COLOFON

Nieuws



3ELDERVELD NIEUWS

BERICHT VAN DE VOORZITTER

Het voorjaar is voorzichtig van start gegaan; vogels zijn druk in de weer hun nestjes klaar te  
maken om nieuw leven te verwelkomen. In menig tuin zijn sneeuwklokjes en krokussen al bijna uit-
gebloeid, staan narcissen, tulpen en hyacinten te stralen. De natuur spoort ons allen aan  
om ons “normale” leven weer op te pakken…., maar dat dekselse virus gooit nog steeds roet in  
het eten. Inenten en de uitkomst van de experimenten om in kleine aantallen festivals,  
schouwburgvoorstellingen of voetbalwedstrijden te bezoeken geeft ons uitzicht daarop.  
Hoewel het aantal besmettingen nu (28 maart) weer sterk stijgt, zijn de resultaten van het inenten 
duidelijk zichtbaar in de verzorgingshuizen. De komende maanden is het nog steeds afzien;  
twee jaar achtereen Pasen vieren in kleine kring, Koningsdag zonder de traditionele festiviteiten en 
de meivakantie voornamelijk in Nederland doorbrengen. Nog even geduld. Dat geldt ook voor de 
Wijkvereniging. Hopelijk kunnen na verloop van tijd cursussen weer opgestart en activiteiten  
voorbereid worden. Ons wijkblad is gelukkig de constante factor in deze moeilijke tijd.

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

Vanwege de lockdown liggen de cursussen en workshops  
op dit moment stil. Zodra die wordt opgeheven, kunnen de 
cursussen en workshops weer van start gaan. 

Bloemschikken - Workshop 
- donderdag 22 april
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 
Schilderen en tekenen - dinsdagmiddag
Schilderen en tekenen open atelier - dinsdagavond

COVID-19  
De Cursuswerkgroep volgt de voorschriften die door de  
overheid zijn ingesteld. Houders GelrePas 2020 en 2021 krijgen 
50% korting op maximaal twee cursussen/workshops per jaar!

Voor nadere informatie over deze cursussen en/of workshop 
kunt u Wijkvereniging Elderveld bellen,  
tel. 381 07 98 of e-mailen: wijkver.elderveld@hetnet.nl.

DONATEURS GEZOCHT VOOR AED’S IN ELDERVELD

Beste buurtgenoten,

Mijn naam is Robert Engelberts, docent hartreanimatie  
en AED van Wijkvereniging Elderveld. Mijn doel is om  
Elderveld ‘hartveiliger’ te maken door fondsen te werven 
voor de aanschaf van AED’s. Dat is hard nodig.  
In Nederland krijgen elke dag zo’n driehonderd personen 
een hartstilstand (buiten het ziekenhuis).  
Er moeten in ons land nog circa twaalfduizend AED’s 
bijkomen die 24/7 bereikbaar zijn. Ook in Elderveld zijn  
er nog te weinig AED’s.

Hoe wil ik samen met andere enthousiaste vrijwilligers  
Elderveld hartveiliger maken en houden? We gaan fondsen 
werven voor de aanschaf, de plaatsing en het onderhoud 
van AED’s. We hebben flyers gemaakt die we huis-aan-huis 
gaan bezorgen. Beginnend bij de Schoonhovenhof  
(buurtcode AED-SCH), dan Castricumhof (AED-CAS)  
en vervolgens het gebied tussen Hollandweg en  
Rotterdamsingel (AED-BAR). 
Ook zijn we van plan cursussen ‘reanimatie en AED’ en 
demonstraties ‘ongeval training’ te geven. 

Het wijkplatform  
Elderveld ondersteunt 
van harte dit project en 
heeft toegezegd mee te 
werken om dit project 
te doen slagen. 

We hopen u de  
komende tijd te ont-
moeten en zien uw 
donatie graag tegemoet. Wilt u nu meteen al een bedrag 
overmaken, dan kan dat natuurlijk ook via:
-  rekening IBAN NL 81 ABNA 0614 5901 32 t.n.v.  

Wijkvereniging Elderveld
-  onder vermelding van uw naam en de buurtcode  

AED-SCH, AED-CAS of AED-BAR.

Heeft u vragen, u kunt mij mailen via  
engelberts.robert@gmail.com

Met vriendelijke groeten,
Robert Engelberts
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Ziet u dat roze lint van die 
man op de foto met daaraan 
een pasje? Dat is zijn zwerf-
vuilpas. De man wijst naar u.  
Hij bedoelt te zeggen dat het 
een kleine moeite is voor u 
om een zwerfvuilpas te  
krijgen en dan als vrijwilliger 
een uur in de week zwerfvuil 
te verzamelen. 
Makkie, je hoeft niet eens 
te bukken want je krijgt een 
zwerfvuilgrijper. Geeft een 
goed gevoel als je dat doet. 
Vaak krijg je een leuke opmer-
king van mensen die je werk waarderen.

U doet het niet? U vindt dat de gemeente dat moet doen? 
U loopt zelfs voorbij die blikjes die u vaak ziet liggen en dan 
ergert u zich? Oké, dan doet die ouwe knakker op de foto 
het wel. Hij kickt op zwerfvuil. Hoe meer hoe liever.  
Het laatste jaar vindt hij veel mondkapjes. Elk rondje telt hij 
ze. Moet je wel een beetje gek voor zijn om dat te doen.

Klaas Vaak

De jeugd van korfbalvereniging E.K.C.A. traint iedere zaterdag 
van 10.30 tot 11.30 uur met veel plezier in het winterzonnetje 
achter sporthal Elderveld. Heb jij ook zin om mee te doen? 
Je kunt gratis drie keer meetrainen. Tot binnenkort.  

Hartelijke groet, 

Jolanda Keultjes 
E.K.C.A. Crossminton

KLEINE MOEITE

KORFBAL IS LEUK! 
WIE DOET ER GRATIS MEE? 

Wij zijn de afgelopen tijden heel druk bezig geweest met 
snoeien en zo meer. Gelukkig heeft onze gemeente  
gezorgd dat dit snoeisel afgevoerd wordt. Dat wordt  
gedaan na melding van mij, heerlijk om zo goed samen  
te werken. Wij zijn nu druk bezig om een fleurig plan te  
maken, zodat het zal gonzen van Insecten en het zaaigoed 
in uw en onze heemtuin dit jaar ons versteld zal doen staan. 
Tenminste, als de weergoden ons goed gezind zullen zijn. 
Wij doen onze uiterste best om uw en onze tuin te laten 
fleuren en geuren.  
 
Helaas gebeurde er in maart iets naars; de overkapping bij 
de schuur was vernield. Gelukkig is er niets ontvreemd.  
Wie doet zoiets? Daar snap ik nou echt helemaal niets van. 
Is de verveling in deze nare tijden er de oorzaak van?  
Zou degene die dit gedaan heeft gewond zijn geraakt?  
Het lijkt er namelijk op dat iemand op dit dak heeft gestaan. 
Heel misschien dat degene die dit gedaan heeft zich meldt, 
maar ik vrees van niet. Toch zeg ik: kom tevoorschijn,  
heb de moed. Je toekomst ligt in je eigen hand.

Hartelijke groeten van  
uw Heemtuinmaatjes en Mimi

D A G  E L D E R V E L D E R S

Hoe is het met jullie? 
Hebben jullie al veel vogels 
gespot in jullie tuin, op jullie 
terras of jullie balkon? 

Het is heel leuk om een  
waterbak in tuin, op terras of 
balkon te hebben. De vogels 
genieten ervan om in te 
badderen en van te drinken. 

Iets heel anders, onze 
mooie taal. Weet je, als ik de 
krant lees, dan kom ik  
schrijfwijzen tegen waar  
ik kromme tenen van  
krijg. Zeker nu in deze  
turbulente tijden van de verkiezingen.
Op tv gebeuren ook de gekste dingen. Gelukkig zijn deze 
verkiezingen voorbij. Nu maar hopen dat de formatie vlot 
verloopt. 

Laten wij hopen dat ons leven weer een beetje normaal 
wordt. Hoelang zal dit nog duren?
Geen mens die dit weet. Ik blijf optimistisch, dat wel. Komt 
tijd, komt raad.    

Tussen twee haakjes: eindelijk kon ik naar de kapper en is mijn 
haar gekortwiekt. Onbelangrijk maar het geeft wel een “kick”.

Liefs, Puk van de Petteflet

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



5ELDERVELD NIEUWS

DE RIJKE FLORA VAN ELDERVELD DEEL 2
GRASVELDEN EN PARK- EN STADSBOS

De flora van Elderveld is soortenrijker dan die van  
natuurgebied Meinerswijk en de veelgeroemde  
stadsparken in Arnhem-Noord. Deze conclusie trokken 
Hans Kuhlemeier en Michel Zwarts in de vorige uitgave 
van Elderveld Nieuws. In dit tweede artikel in een serie 
van vijf over de flora van Elderveld bespreken zij de 
aangetroffen plantensoorten van droge en vochtige 
graslanden en van bos, bosranden en struwelen. 

Droge graslanden: Spoordijk en Drielsedijk 
In 2001 trof de KNNV op dijken in Arnhem-Zuid 214  
verschillende plantensoorten aan. Het Elderveldse  
traject van de spoordijk Arnhem-Nijmegen geniet  
landelijke bekendheid vanwege de Zandwolfsmelk, een 
zeer zeer zeldzame (zzz) en ernstig bedreigde soort.  
Aan de spoordijk groeien ook Rapunzelklokje (z), Ruige 

klaproos, Wilde reseda, Geel  
walstro, Brem en Echte  
koekoeksbloem.  
Ook de Drielsedijk is rijk aan  
bijzondere soorten, zoals Kruis-
distel, Gele morgenster, Groot 
streepzaad, Gewoon barbara- 
kruid en Wollige munt. Wede is 
een zeer zeldzame soort, waar-
van we één exemplaar op het 
dijktalud aantroffen. Gelukkig 

maaide de groenbeheerder er in het voorjaar netjes om 
heen, zodat de plant zaad kon zetten, waarvoor hulde!

Vochtige graslanden  
Vochtige grasvelden en -veldjes treffen we overal in de 
wijk aan. Vrijwel altijd gaat het daarbij om kaal en  
soortenarm ‘grasfalt’, zoals het grote gazon ten Zuiden 
van de Elderhofseweg en de vier voetbalvelden grote 
weide bij de Stoeterij (zie ook pagina 10, 11 en 12 van 
deze uitgave). Een gunstige uitzondering is het grasveld 
(gemeenteveld) in het hart van Park de Steenen Camer. 
Hier wordt sinds enkele jaren milieuvriendelijk gemaaid: 
het zogeheten sinusmaaien. Daardoor neemt de  
soortenrijkdom ieder jaar toe. Wie er oog voor had, trof 
er in 2020 vele kleurrijke nieuwe soorten aan, waar onder 
Bonte wikke, Heggenwikke, Viltig kruiskruid, Grote  
teunisbloem, Vertakte leeuwentand en Gevlekte  
rupsklaver. Gelukkig heeft de wijk de komst van de 
woonheden  en werkplaatsen van kunstwerkplaats KW37 
op dit mooie stukje natuur weten te verhinderen. 

Bos, bosranden en struwelen 
Elderveld herbergt nog flinke stukken aangeplant park-
bos. Daar groeien soorten die men niet zo een-twee-drie 
in een woonwijk zou verwachten. Zo manifesteerden 
zich rond de sportvelden in Elderveld-Noord Kamgras, 
Klein springzaad, Groot heksenkruid en Bevertjes (z).  
Op soortgelijke locaties elders in de wijk settelden zich 

Winterakoniet (z),  
Bosanemoon, Gewone  
vogelmelk, Daslook, Dolle  
kervel en Kleine kaardenbol (z). 
Het Elderveldse stadsbos bevindt 
zich vooral in zuidoosten van  
Elderveld en bij de waterzuivering. 
Anders dan het aangeplante 
parkbos is het stadsbos veelal 
spontaan gegroeid, vochtig en 
ondoordringbaar. Op veel  
plekken is Schietwilg de  
dominante boomsoort, met 
daarnaast Canadapopulier,  
Abeel en Zwarte els.  
De hoge bomen en dichte be-
groeiing laten weinig licht door 

waardoor de ondergroei met zeer algemene soorten als 
klimop, braam en brandnetel weinig natuurwaarde heeft. 
Voor vogels is het stadsbos daarentegen een eldorado. 

Beheer vochtige grasvelden en gazons  
Een hogere en dichtere vegetatie zorgt voor meer  
schaduw, houdt vocht beter vast en zorgt in de steeds 
heter wordende zomers voor de broodnodige verkoe-
ling. Helaas worden de meeste grasvelden en bermen in 
Elderveld nog te vaak gemaaid. Met een groene woestijn 
als resultaat. Gazons en bermen kunnen bloemrijk worden 
door ze maar één of hooguit twee keer per jaar te maaien. 
Maai niet alles in één keer weg, maar zorg dat er voor  
vlinders en bijen altijd stroken in bloei staan.  
Laat ook bij de (laatste) maaibeurt in de herfst stroken met 
uitgebloeide planten staan zodat deze zich weer kunnen 
uitzaaien. Zaad-etende vogels, vlinders, bijen en kevers 
varen hier wel bij. En als de grasvelden en bermen  
bloemrijker worden, waarom zou je de flora van Elderveld 
dan nog willen ‘verrijken’ met ingezaaide soorten?  
Die hier meestal niet thuishoren en het jaar daarop toch 
weer verdwenen zijn? 

Beheer parkbos 
Mits goed uitgevoerd, valt op het huidige beheer van het 
aangeplante parkbos weinig af te dingen. Als bomen ziek 
zijn of voor gevaar zorgen, worden ze gekandelaberd of 
gekapt. De gemeente markeert de te kappen bomen met 
rode verf: de bekende rode band. Zo kan de wijk de  
gemeente nog vóór de kap om opheldering vragen en de 
kap zo nodig verhinderen. Gekapte bomen worden  
‘gecompenseerd’ door nieuwe aanplant op dezelfde  
plek of elders in de wijk. Helaas wordt het groen in de  
wijk niet altijd goed onderhouden. Zo werden er tijdens  
de laatste ‘verjongingssnoei’ in het parkbos rondom de 
sportvelden veel meer struiken en bomen gerooid of  
gekapt dan met de wijk was afgesproken.  
Zie daartoe pagina 6 en 7 van deze uitgave. 

Wede Drielsedijk

Grote teunisbloem 
gemeenteveld
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Op papier is het beheer van het park- en stadsbos in  
Arnhem dik in orde. De gemeente wil de natuur meer met 
rust laten, er komen meer bomen bij en bewoners krijgen 
meer zeggenschap over ‘hun’ groen. Het uitgangspunt bij 
het kappen van bomen is ‘nee, tenzij’. Bij het onderhoud in 
de winter worden bomen alleen gekapt als ze ziek zijn of 
gevaar opleveren. Alle te kappen bomen worden van tevo-
ren gemarkeerd met oranje verf. Een goede zaak. De wijk 
kan de kap dan nog bijtijds proberen te verhinderen. In de 
maand maart is het parkbos rond de sportvelden in Elder-
veld-Noord onder handen genomen. In dit artikel doen we 
verslag van deze onderhoudsbeurt. 

Wat ging er allemaal goed 
bij de onderhoudsbeurt  
in maart? 
Het parkbos rondom de 
sportvelden in Elderveld- 
Noord is geliefd vanwege 
de hoge, gevarieerde en 
dichte begroeiing. Die 
zorgt voor schaduw en 
koelte en een rijkdom aan 
paddenstoelen.  
Omwonenden zochten 
er tijdens de hete zomer-
maanden hun toevlucht. 
Tijdens een wijkschouw 
hebben gemeente,  
groenbeheerder,  

sportbedrijf en Elderveld Groen afspraken gemaakt over 
het onderhoud (zie Elderveld Nieuws november 2020). 
Gezegd mag worden dat er veel goed gegaan is.  
Zo zijn de struiken langs het wandelpad onderlangs de  
Drielsedijk ‘volgens het boekje’ gesnoeid (niet te veel en 
niet te weinig). Een boomveiligheidsspecialist heeft enkele 
zieke, oude bomen die voor gevaar zorgden gekapt.  
Al het gesnoeide, gerooide en gekapte hout is in het  
parkbos achtergebleven (niet naar de biomassacentrale!) 
en naar de zijkant geschoven. Daar heeft de uitvoerder 
zogenoemde takkenrillen gemaakt: een wal van boom-
stammen en takken waar dieren kunnen schuilen, nestelen 
en in winter overleven. Het beschadigde natuurwandelpad 
is gelukkig weer volledig hersteld. Hierna bespreken we  
enkele werkzaamheden waar omwonenden verbaasd,  
verdrietig en soms ook verbolgen over waren. 

Kaalslag 
Daar waar het natuurwandelpad begint, bevond zich  
tussen het hekwerk van het hockeyveld en het  
natuurwandelpad een lange strook met struiken en jonge 
bomen. Tijdens de wijkschouw was afgesproken de  
boompjes in te korten, enkele gaten op te vullen en  
struiken voorrang te geven (vanwege schaduwvorming en 
bladval op het kunstgras). Nu blijkt dat de vegetatie over de 
hele linie volledig verwijderd is (zie foto hierboven).  

De gemeente heeft hier nu boompjes en sprieterige  
struikjes terug geplant (inheemse liguster, kornoelje en 
Gelderse roos). Natuurminnende wandelaars moeten de  
vroegbloeiende struiken voorlopig missen en waarschijnlijk 
nog lang tegen het lelijke hekwerk aankijken. 
Tijdens de wijkschouw was afgesproken om vlak vóór de 
lus van het natuurwandelpad een klein doorkijkje naar het 
eilandje te maken. In plaats daarvan is de vegetatie tussen 
het wandelpad en de watergang volledig verwijderd  
waaronder een aantal kerngezonde wilgen (zie foto  
hieronder). Mag dat zomaar? Staat in Bomenplan (2021) 
van de gemeente niet geschreven dat “het kappen om 
zichtlijnen te creëren alleen is toegestaan als de zichtlijn 
expliciet benoemd is in de beheervisie van het park”  
(p. 18)? Navraag bij de gemeente leert dat er voor  
bijvoorbeeld de parken Sonsbeek en Presikhaaf al wel een 
beheervisie gemaakt is, maar nog niet voor Park de  
Steenen Camer. Hoogste tijd dat die er komt? 

Gevraagd naar de oorzaken van de onaangekondigde  
kaalslag, verwijst de gemeente naar de slechte  
communicatie tussen aansturing en uitvoering.  
De boomstompen van de wilgen zijn blijven staan en  
zullen weer uitlopen. De gemeente zegt toe hier nog een 
groepje elzen en inheemse liguster bij te planten. 

Te fors uitgevoerd onderhoud in parkbos  
ten zuiden van de hockeyvelden
Ten zuiden van de hockeyvelden zijn er veel meer struiken 
en bomen verdwenen dan was afgesproken. Als voorbeeld 
nemen we de hazelaars die de begroeiing daar domineren. 
Tijdens de wijkschouw was afgesproken deze hazelaars 
licht te snoeien door dikke stammen te verwijderen en 
dunnere stammen te laten staan. Waarbij sommige  
hazelaars helemaal zouden blijven staan en slechts een 
paar helemaal ingekort zouden worden. Nu blijkt dat  
vrijwel alle hazelaars direct boven de wortels zijn  
afgezaagd en dat er ook andere struiken en bomen ge-
rooid of gekapt zijn. Hadden deze niet nog jarenlang CO2 
uit de lucht kunnen halen? En voor schaduw, verkoeling en  
opslag van regenwater kunnen zorgen? Moeten 
broedvogels nu op zoek naar nieuwe nestgelegenheid? 

VERBAZING EN VERONTRUSTING
OVER ONDERHOUD 
PARKBOS ELDERVELD-NOORD 
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Zullen de paddenstoelen in de herfst als vanouds uit de 
grond schieten nu het zonlicht er weer vrij spel heeft?  
En heeft de inzet van zwaar materieel de bosbodem niet 
ernstig beschadigd? De gemeente brengt hier tegenin dat 
het vorige onderhoud al vijf jaar geleden was. Op een  
aantal plekken was de beplanting ‘hol’ geworden,  
waardoor kruiden en struiken minder goed groeiden.  
Volgens de gemeente is er ook geen te zwaar materieel 
ingezet. Om de bosbodem zo min mogelijk te verstoren  
is een lichtere kraan op rupsbanden gebruikt zodat de  
takkenrillen gemaakt konden worden.

Onaangekondigde kap van gezonde en  
‘veilige’ bomen. Mag dat zomaar? 
Mochten er deze winter bomen in het parkbos gekapt 
moeten worden, dan worden die met oranje verf  
gemarkeerd. Dat viel te lezen op de site van de gemeente 
Arnhem. Geen enkele boom in Park de Steenen Camer 
was echter met de bekende oranje band gemarkeerd.  
Toch legden naast enkele ´gevaarlijke´ bomen ook  
gezonde en ‘veilige’ bomen het loodje, onder meer twee 
jonge populieren aan de Drielsedijk (zie foto) en diverse 
bomen aan de parkeerplaats. Volgens de toezichthouder 
was de kap nodig om het zicht op de parkeerplaats vanaf 
de Drielsedijk en vanuit de sportgebouwen te verbeteren. 
In de avonduren is de parkeerplaats een ontmoetingsplaats 
voor jongeren die afval achterlaten en naar verluidt drugs 
verhandelen. Omwonenden betwijfelen sterk of de kap  
van deze gezonde bomen inderdaad tot meer sociale  
controle en een veiliger gevoel zal leiden.  

Een mooi gebaar is wel dat 
de gemeente komend najaar 
nieuwe bomen gaat planten 
op het grasveldje van de par-
keerplaats en bij het bruggetje 
richting Waterzuivering.
 

Vanwege veiligheid  
gekapte populier aan  
de Drielsedijk

De gemeente merkt op dat ogenschijnlijk gezonde bomen 
toch gevaarlijk kunnen zijn. Er was een boomveiligheids-
specialist aanwezig die gevaarlijke takken verwijderde en 
een knotwilg, een populier en twee haagbeuken ter plekke 
kapte. Desgevraagd belooft de gemeente dat voortaan alle 
te kappen bomen van een oranje band worden voorzien, 
dus ook bomen die volledig worden ‘teruggesnoeid’ en 
weer uitlopen. Dat is minder efficiënt, maar zorgt er wel 
voor dat iedereen met de gemeente in gesprek kan gaan, 
aldus de gemeente. 

Uitnodiging
De gemeente nodigt u graag uit voor een ronde door het 
parkbos in de zomer. We bekijken dan gezamenlijk hoe de 
(gesnoeide) beplanting erbij staat en waar ruimte is voor 
nieuwe aanplant. Bent u er bij vrijdag 9 juli 2021 om  
17.00 uur? We vertrekken vanaf de parkeerplaats.

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.
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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! 

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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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 28 mei 2021

o.v.v. PUZZELDERVELD naar

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

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

 
Winnaar vorige puzzel

IRIS WUIJSTER

Horizontaal 
3. uiting van pret; 6. steng; 9. plaats in Overijssel; 11. berg; 12. krantenrubriek; 14. erbovenop; 16. gereedschap;  
17. hoofdstad van Zuid-Korea; 19. familielid; 20. oplossing; 23. tokkelinstrument; 25. meisjesnaam; 26. dressing;  
28. buikvaas; 29. afscheidsgroet; 32. cryptovaluta; 35. brandgang; 37. muziekinstrument; 38. pek; 39. longziekte;  
40. europees land; 41. zat; 42. reus; 43. kindersnoepgoed; 44. ijzerbewerker.

Verticaal 
1. vrucht; 2. begeleiding; 4. entree; 5. hoofdstad van Vietnam; 6. ontspanning; 7. vervoermiddel; 8. wondhaak;  
10. stierenvechter; 13. persorganen; 15. bouwstijl; 18. rivier in Duitsland; 21. titel; 22. usance; 24. doch;  
26. caraibisch eiland; 27. dagtrip; 29. adm.organisatie (afk.); 30. abrupt; 31. later; 33. soort bout; 34. stukgoederen;  
35. woordgebruik; 36. koraaleiland; 37. boreling.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22

23 24 25

26 27

28 29 30 31

32 33 34

35 36 37 38

39  40

41 42

43 44
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Bij de Stoeterij aan de Elderhofseweg bevindt zich een 
kale weide van ongeveer vier hectare groot. Nu nog heeft 
het gebied een agrarische bestemming. Tot voor kort 
werd er nog vloeibare mest geïnjecteerd. Wat er met het 
weiland gaat gebeuren, hangt voor een belangrijk deel 
af van wat Elderveld wil. Voor ongeveer de helft van het 
gebied is reeds een passende bestemming bedacht:  
een voedselbos. Voor de andere helft zijn ons nog geen 
plannen bekend. Wil de wijk daar een invulling die  
vooral gericht is op natuur, ontmoeting en recreatie?  
Dan lijkt een voor iedereen toegankelijk landschapspark 
een goede optie. Met bijvoorbeeld bloemrijke grasvelden, 
speelweide, wandelpaden, sporttoestellen en picknick 
bankjes. Een andere mogelijkheid is een professionele 
tuinderij waar wijkbewoners zelf groenten en fruit  
kunnen oogsten. 

In deze bijdrage laten we eerst wijkbewoner Leo van  
Mierlo aan het woord. Hij legt uit wat een voedselbos is en 
hoe het staat met het plan om samen met de gemeente 
een voedselbos aan te leggen. Daarna nemen wij u mee 
naar een van de oudste en bekendste voedselbossen van 
Nederland: Voedselbos Ketelbroek bij Groesbeek.  
Daarna maakt u kennis met Tuinderij Ús Hôf waar gezond 
voedsel geproduceerd wordt zonder kunstmest en  
bestrijdingsmiddelen. 

Op weg naar een voedselbos bij de Stoeterij 
Wat is een voedselbos? Het woord zegt het al: een  
voedselbos is een bos waarin voedselgewassen groeien. 
Dit klinkt heel eenvoudig, maar het concept staat haaks op 
de manier waarop het merendeel van ons eten wordt  
verbouwd. Voedsel wordt voornamelijk verbouwd in  
monoculturen: grote stukken grond waarop één gewas 
wordt geteeld. Het voordeel hiervan is dat het heel  
efficiënt is en makkelijk te bewerken met grote machines. 
Het betekent echter ook dat er veel input van buitenaf  
nodig is: meststoffen (organische en kunststoffen) en  
bestrijdingsmiddelen. Deze manier van gewasteelt leidt  
tot hoge opbrengsten, maar ook tot schadelijke  
neveneffecten. Zo kunnen meststoffen en chemicaliën in 
het grond- en oppervlaktewater terecht komen en is  
algemeen bekend dat de biodiversiteit (weidevogels,  
insecten e.d.) in het landelijk gebied sterk is gedaald.

De natuur niet tegenwerken  
In reactie op deze ontwikkelingen zien we verschillende 
alternatieve systemen ontstaan zoals biologische  
landbouw, biologisch-dynamische teelt en permacultuur 

(een samentrekking van de woorden ‘permanent’ en  
‘agriculture’). Deze systemen hebben met elkaar gemeen 
dat ze de natuur niet zien als iets dat getemd moet  
worden, maar als een waardevol hulpmiddel bij het telen 
van voedsel. Dit geldt ook voor voedselbossen: daarin 
groeit een groot aantal plantensoorten in een natuurlijk 
evenwicht met elkaar. Elke soort maakt op een eigen  
manier gebruik van de ruimte, zon, voedingsstoffen en  
water. Door die diversiteit is een voedselbos veerkrachtig 
en weerbaar: een plaaginsect zal misschien enkele soorten 
in het bos kunnen aantasten, maar nooit alle soorten.

Het ene voedselbos is het andere niet 
Kenmerkend voor een voedselbos is dat er niet alleen 
bomen groeien, maar juist planten van allerlei hoogten: 
kruiden, klimplanten, groentegewassen, struiken en (fruit)
bomen horen allemaal thuis in een voedselbos. Bij de aan-
plant is het belangrijk om rekening te houden met de loop 
van de zon. Bomen werpen immers schaduw, en niet alle 
planten groeien goed in de schaduw. Bij het ontwikkelen 
van een voedselbos hou je daar rekening mee. Zet de  
bomen die het hoogst groeien bijvoorbeeld aan de noord-
kant en de allerlaagste struiken en planten aan de zuidkant. 
Op deze manier krijgen alle bomen, struiken en planten 
zon. Daarnaast kun je met verschillende hoogtes en  
laagtes werken; met waterpartijen voor dieren zoals egels, 
en met bloemen voor insecten. Het voedselbos is dan niet 
alleen een bron van voeding, maar ook van natuurschoon 
en biodiversiteit.  Het is ook heel belangrijk om te beseffen 
dat een voedselbos er niet hetzelfde uitziet als een  
‘normaal’ bos. Het woord ‘bos’ wekt snel een gevoel op 
van een dichte massa hoge bomen, maar een voedselbos 
kan ook bestaan uit een weids en open stuk terrein met 
aan de randen strategisch geplaatste bomen.

Plan uitwerken met de gemeente 
Een groot voordeel van een voedselbos is dat de weide op 
lange termijn behouden blijft als natuur/groene ruimte.  
Wij willen onze plannen samen met de gemeente Arnhem 
en inwoners van Elderveld verder uitwerken. De wens van 
de aanwonenden om een weids uitzicht te behouden is 
hierbij een essentieel uitgangspunt. Vindt u een voedselbos 
een mooi initiatief? En houdt u van de natuur en wilt u een 
bijdrage leveren aan een gezonde oogst van eigen bodem? 
Dan bent u van harte welkom in onze groep.  
Op dit moment zijn wij op zoek naar een penningmeester 
om ons bestuur te completeren. Ook als u meer wilt  
weten, neem dan contact op met: Leo van Mierlo,  
e-mailadres: voedselbosstoeterij@gmail.com

OP WEG NAAR EEN NIEUWE BESTEMMING
VOOR DE WEIDE BIJ DE STOETERIJ
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Een voedselbos vol met aangeplante fruit- en  
notenbomen en eetbare planten die je alleen maar hoeft 
te oogsten. Klinkt dat niet paradijselijk? Voedselbossen 
staan voor duurzaam voedsel, een hoge biodiversiteit, 
een verrijkte bodem en weerbaarheid tegen extreme 
hoosbuien, droogte en hitte. Overal in Nederland  
schieten ze daarom als paddenstoelen uit de grond.  
In dit tweede artikel maakt u kennis met Voedselbos  
Ketelbroek, een van de eerste en bekendste  
voedselbossen in Nederland. Volkskrant-journalist  
Marc van Dinther deed een jaar lang verslag van het  
voedselbos. In deze bijdrage maken wij dankbaar gebruik 
van zijn ervaringen. 

Voedselbos Ketelbroek anno 2021 (foto: Google Maps)

Welkom bij Voedselbos Ketelbroek  
In het buitengebied van De Horst, tussen Groesbeek en  
het Reichswald, ligt midden tussen de landerijen  
Voedselbos Ketelbroek. In 2009 kocht Wouter Van Eck (56) 
met zijn vriend Pieter Jansen (52) een kale maisakker van 
2,4 hectare en begon daarop te planten: 350 soorten  
bomen, struiken, klimmers, kruipers, groeiers en bloeiers. 
Ze moesten slechts aan één eis voldoen: iets eetbaars  
opleveren.  
In twaalf jaar tijd is de akker uitgegroeid tot een eetbaar 
oerwoud dat zelfs zijn eigen stoutste verwachtingen  
overtreft. “Het is mooi om te zien dat de natuur zich zo 
snel kan herstellen”, aldus Van Eck. Ketelbroek staat  
inmiddels op de Natura 2000-lijst van erkende  
natuurgebieden in Nederland. 
 
“Wij zijn luie boeren”, zegt voedselbosboer van Eck.  
Gangbare boeren moeten ploegen, eggen, mesten, zaaien, 
wieden, spuiten, sproeien, oogsten. En het jaar daarop 
begint alles weer van voren af aan. Maar in het voedselbos 
is alles anders. Hier heet onkruid ‘gratis biomassa’. Hier 
wordt niet geploegd, niet gezaaid, gewied noch gemest en 
al helemaal niet gespoten. Hier wordt geplant en daarna 
eindeloos geoogst: zaden, bloemen, scheuten, knoppen, 
knollen, noten, appels, peren en pruimen”.  
Het voedselbos bouwt elk jaar meer biomassa op.  
De bladeren die van de bomen vallen en het onkruid dat 
verwelkt, voegen nieuwe humus toe aan de bodem. 

Natuur zonder bebouwing  
In Ketelbroek vind je geen bebouwing of bouwsels.  
Wel is er een ‘kantine’ waar gasten worden ontvangen.  
Het zijn twee banken van plakken boomstam, een  
waterpomp en een oude campingtafel. Als het regent,  
regent het in de kantine.

De ‘kantine’ in Voedselbos Ketelbroek (©Niels de Vries)

Combinatie van landbouw en natuur 
In de gangbare landbouw, zegt Van Eck, is er altijd wel iets 
‘te’: te droog, te nat, te heet, te koud. Als je afhankelijk bent 
van een paar gewassen, maakt dat je kwetsbaar.  
Het voedselbos, met zijn variatie aan bomen en planten, 
is daartegen beter bestand.  Omdat alleen de opbrengst 
wordt geoogst, groeit het bos door, zodat het systeem elk 
jaar rijker wordt en de oogsten overvloediger. Het is alsof 
je met een auto rijdt waarvan de benzinetank tijdens het 
rijden voller wordt in plaats van leger. 

Waar de gangbare landbouw opereert op een plat vlak, 
gaat voedselbos Ketelbroek met zijn bomen de hoogte 
in. De gelaagdheid met bomen, struiken en planten trekt 
insecten aan die voor de bestuiving zorgen en vogels die 
voorkomen dat rupsen een plaag worden. De padden uit 
de poel vreten de slakken op, de wezel en de vos houden 
de muizen in toom. 

Tegenwoordig verkoopt Ketelbroek wekelijks allerlei  
soorten voedsel aan het Nijmeegse groenterestaurant  
De Nieuwe Winkel. Dit restaurant ontving eind maart zowel 
een ‘gewone’ als een groene Michelinster. Daarnaast levert 
Ketelbroek bladgroente voor salades aan vegetarisch  
cateringbedrijf Biocatootje en grote hoeveelheden kruiden 
en fruit aan brouwerij Nevel. 

Voedselbossen hebben meestal ook een maatschappelijke 
functie. Zo gaat vaak een deel van de opbrengst naar de 
voedselbank of naar wijkbewoners die het wat minder 
breed hebben. Anderen bieden werkgelegenheid aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Berekend is 
dat van twee hectares voedselbos vierentwintig mensen 
jaarrond groente en fruit kunnen eten  Een voedselbos lijkt 
daarom een bijzonder zinvolle bestemming voor de kale 
weide bij de Stoeterij aan de Elderhofseweg. 

WELKOM BIJ VOEDSELBOS KETELBROEK
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Op vijf kilometer van Sneek bevindt zich de zelfoogst 
tuinderij ÚS HÔF van Bregje Hamelynck en Michel  
Pauluis. Deze twee pioniers hebben van een kaal  
weiland een klein paradijs vol groenten, fruitbomen,  
bessenstruiken en bloemen gemaakt. Groente en fruit 
van het seizoen, puur natuur, vers, gezond en lekker. 
Bregje en Michel zijn onderdeel van een groeiend  
netwerk van boeren die proberen de lijntjes tussen  
producent en consument te verkorten. Ook wel  
Community Supported Agriculture (CSA) genoemd ofwel 
in goed Nederlands ‘gemeenschapslandsbouw’. 

Bregje benadrukt dat Ús Hôf een permacultuur tuinderij 
is, dus zonder kunstmest, zonder bestrijdingsmiddelen en 
zonder de bodem uit te putten. Bregje: “Wij hebben vijf 
‘bosranden’ waar we stroken van vaste planten (met o.a. 
fruitbomen, bessenstruiken, rabarber, asperges) afwisselen 
met stroken van éénjarige planten (groenten). Met de 
groenten verdienen we onze boterham. De stroken met 
vaste planten gaan in de loop der jaren producten  
opleveren en zorgen voor de broodnodige biodiversiteit”. 

Hoe werkt het?  
Tuinderij Ús Hôf werkt met een abonnement. Leden  
betalen aan het begin van het seizoen of per kwartaal. 
Van half april (rammenas en raapstelen) tot en met januari 
(boerenkool en winterpeen) krijgen de leden via de mail 
lijstjes opgestuurd met de groenten die te oogsten zijn en 
waar ze staan in de tuin. Bregje: “Je oogst zelf wekelijks de 
groenten, wanneer het jou uitkomt”. Geen tijd om zelf te 
oogsten? Dan kan men een zogenoemd groentetas- 
abonnement nemen. De tas staat dan op dinsdag-,  
donderdag- of zaterdagochtend voor je klaar.  
Ook restaurants en instellingen kunnen verse, onbespoten 
seizoengroenten bij de tuinderij bestellen. 

Voedselcoöperatie 
Daarnaast kan men meedoen met Voedselcoöperatie Ús 
Iten: de buurtmarkt. Via de webshop kan men naast  
groenten ook andere (biologische) producten bestellen 
en ze op zaterdag afhalen. Denk aan brood, zuivel, eieren, 
vlees, maar ook de keukenkast producten als pasta, rijst, 
pindakaas en tomatensaus. Waar mogelijk uit de eigen  

regio en anders van de biologische groothandel.  
Ongeveer 20% goedkoper dan in de winkel omdat de  
leden als coöperatie gezamenlijk bestellen en zelf de  
werkzaamheden doen. 

Recreatieve en educatieve activiteiten  
Samen met de Voedselcoöperatie organiseert de tuinderij 
allerlei leuke activiteiten. Zoals een Proeverij om elkaars 
recepten te proeven van bijzondere groenten uit de tuin. 
Of een lezing over de werkwijze van een lokale producent. 
In de zomer van 2020 streek top-kok Kees Elfring neer in 
de tuin met zijn HupHupFoodlab. Leden en hun kinderen 
zijn in de tuinderij van harte welkom, evenals honden, mits 
aangelijnd. Het terrein is (uiteraard) niet toegankelijk voor 
niet-leden. Tuinderijen en voedselbossen zijn meestal via 
watergangen, doornenhagen of hekwerk afgezet om  
‘wildpluk’ tegen te gaan. 

 Bregje Hamelynck verbouwt meer dan vijftig verschillende 
groeten (© Niels de Vries)

Maar kunnen de tuinders er wel van leven?   
Een groot deel van het inkomen van de Nederlandse  
boeren wordt gesubsidieerd met (belasting)geld van onder 
andere de Europese Unie. Kunnen Bregje en Michel dan 
wel van hun tuinderij leven? Dat kan, rekent Bregje voor in 
het VARA-programma Vroege Vogels: “Onze tuin beslaat 
1,9 hectare. Uitgaande van 250 leden die jaarlijks € 250  
betalen is één hectare één inkomen. Er komt dan per  
hectare € 62.500 binnen waarvan na aftrek van kosten  
een soort basisinkomen overblijft”.  
Het grasveld aan de Elderhofseweg zou dus vier  
professionele tuinders aan een ‘eerlijk’ inkomen kunnen 
helpen. De wijk en de natuur varen er wel bij. En voor de 
omwonenden blijft het weidse uitzicht behouden.  
Natuurlijk zijn er ook nog veel onbeantwoorde vragen.  
Is er in de wijk wel voldoende vraag naar gezonde groente 
en fruit tegen betaling? Hoe aantrekkelijk is de weide voor 
professionele tuinders als zij daar zelf niet kunnen wonen? 
Blijft het gebied toegankelijk voor alle wijkbewoners?  
Kan worden afgezien van nutsvoorzieningen en extra  
infrastructuur (bijv. elektriciteit- en waterleiding,  
toegangsweg, parkeerplaatsen)? Zijn er wijkbewoners die 
het idee van een permacultuur tuinderij willen oppakken, 
onderzoeken en indien kansrijk verder uitwerken? 

EEN TUINDERIJ OP DE WEIDE BIJ DE STOETERIJ? 
WELKOM BIJ ZELFOOGSTTUIN ÚS HÔF
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Voordat de aannemer aan de slag kan, moeten er nog  
veel zaken worden uitgezocht. Zoals de ligging of  
aanpassing van kabels, riolering, openbare verlichting en 
bovenleidingen van trolleybussen. Bovendien zijn er  
verkeerstechnische wensen. Hierna informeren wij u over 
zaken die al wel redelijk duidelijk zijn. 

Fietspad en busbaan 
Het fietspad langs de Hollandweg wordt aangesloten op 
de Metamorfosenallee. Wilt u zien waar dit fietspad precies 
komt? Bekijk dan de dikke roze lijn in de bovenste helft van 
de figuur hierboven. U ziet dan ook dat het fietspad niet 
kaarsrecht verloopt maar bovenin een kronkel maakt.  
Dit is gedaan om een mooie boom te sparen die anders 
verwijderd had moeten worden.  
Op de Hollandweg krijgen de trolleybussen een eigen  
afslag naar de bestaande busbaan op de Metamorfosen- 
allee. Die komt ongeveer op de plek waar zich nu al de 
bushalte bevindt. 

Minder verharding, meer bomen en  
behoud bestaande bomen 
Rond het kruispunt is flink wat asfalt overbodig.  
Dat verdwijnt om plaats te maken voor groen. Er komen 
ongeveer twaalf nieuwe bomen bij. Welke boomsoorten 
en de exacte locaties moeten we nog verder uitzoeken.  
Een aantal bestaande bomen komt door de  
wegaanpassingen niet meer in één lijn te liggen.  
We gaan daarom onderzoeken of we deze bomen nu al 
moeten voorbewerken om ze volgend jaar te kunnen  

verplanten of dat we de bomen volgend jaar in zijn geheel 
met een grote kluit gaan verplanten. Dit kan met een grote 
machine. Ongeveer zestien bomen verdwijnen dus niet, 
maar worden slechts een stukje verplaatst.

Wadi’s en openbare verlichting  
Wadi’s zijn natuurlijke opvangen die het wegwater niet naar 
het riool leiden maar terug de grond in of naar een naast 
de weg gelegen waterpartij. Er zijn nu twee wadi’s. Een ten 
noorden van de Metamorfosenallee, tussen de busbaan en 
het fietspad. En één aan de zuidzijde daar waar je rechtsaf 
gaat vanaf de Metafmorfosenallee naar de Brabantweg  
(zie de gele horizontale lijn in de figuur hierboven).  
We willen deze wadi’s groter maken wat de natuur en de 
waterafvoer ten goede komt.  
Binnen het gebied van het project wordt de huidige  
verlichting aan de Matsersingel en Metamorfosenallee  
vervangen door LED verlichting. De Brabantweg en  
Hollandweg zijn al voorzien van LED.

Wat is de planning? 
Het maken van de tekeningen gaat ongeveer tot het eind 
van dit jaar duren. Daarna willen wij het contract opstellen 
en gaan we op zoek naar een aannemer. Dit contract is 
ongeveer begin volgend jaar klaar. Wij verwachten dat de 
aannemer na de winter aan de slag kan en rondom de  
zomer 2022 klaar is.

Vragen? 
Al met al is er nog flink wat werk aan de winkel.  
Daarom gaan we u met infobulletins en via het wijkblad 
Elderveld Nieuws van het verdere verloop van dit project 
op de hoogte houden. Heeft u vragen aan het Projectteam 
Metamorfosenallee-Hollandweg? Stel ze gerust.  
U kunt uw vragen stellen via het team leefomgeving via 
schuytgraaf-elderveld@leefomgevingarnhem.nl.  
Zij spelen de vragen door aan ons.

Naschrift van de redactie 
Twee jaar geleden stond het kruispunt van de Hollandweg 
met de Metamorfosenallee bovenaan de lijst van meest 
gevaarlijke plekken in Arnhem. Op deze kruising vonden 
veel kop-staart botsingen en flankaanrijdingen plaats. In 
het lager gelegen fietsknooppunt deden zich ongelukken 
met fietsers en scooterrijders voor. Sindsdien heeft de  
gestage uitbreiding van de wijk De Schuytgraaf tot nog 
meer verkeer geleid en dus waarschijnlijk ook tot nog meer 
ongelukken. Om het aantal ongevallen terug te dringen 
zou de onveilige kruising in 2021 of 2022 op de schop 
gaan, zo viel te lezen in dagblad De Gelderlander  
(d.d. 12-11-2019). De gemeente zou daarbij niet alleen  
de weg aanpassen, maar ook de lager gelegen fietsknoop-
punten. De voorgenomen aanpassing van het kruispunt is 
ongetwijfeld goed voor de doorstroming van trolleybussen 
en fietsers. Maar met alleen een nieuwe busbaan en een 
aangepast fietspad wordt de verkeerssituatie er ter plekke 
niet veiliger op. Daarvoor is meer nodig, zo vertelden ons 
wijkbewoners. Zo nodigen de vier rijstroken van de  
Matsersingel en de Metamorfosenallee uit tot te hard rijden 
(denk aan ‘gassende’ roodlichtrijders!). Het verkeerde  
weggedrag zou nog versterkt worden door een onhandige 
afstelling van de groene golf installatie (die inmiddels  
alweer geruime tijd buiten werking is). Daar zou de  
gemeente wat meer aandacht aan mogen besteden! 

Het kruispunt van de Hollandweg met de  
Metamorfosenallee gaat op de schop. De gemeente  
wil hiermee de doorstroming van de trolleybussen  
bevorderen. En bovendien een de goede fietsverbinding 
tussen Hollandweg en station Arnhem Zuid tot stand 
brengen. In deze bijdrage brengt het projectteam van  
de gemeente u op de hoogte van de plannen. 

AANPASSING KRUISING 
HOLLANDWEG-
METAMORFOSENALLEE
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U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

BERICHT VAN DE VOORZITTER

WIJKFEEST ELDERVELD OPEN 2021

Beste Eldervelders,

Om met de deur in huis te vallen: KW37 komt niet naar 
het veldje bij de kynologenclub. Maar, gezien de reacties 
direct na het besluit van de gemeente, is dat geen nieuws 
voor U. Toch wil ik iedereen, via deze weg, bedanken 
die zich voor onze wijk hebben ingezet bij deze situatie. 
De gemeente heeft naar ons (Elderveld) geluisterd. Een 
verheugende ervaring, want dit betekent dat we met een 
luisterende gemeente te maken kunnen hebben.  
Dat kunnen/moeten we verder uitbouwen. Helaas gooit 
Covid-19 roet in het eten. Wij, het Wijkplatform (WPF), 
hebben een afspraak met de burgemeester staan, maar 
om de bekende reden heeft deze nog geen doorgang  
gevonden. Maar het blijft op onze wensenlijst staan. 
Mocht U ook nog vragen hebben aan de burgemeester 
dan kunt U die natuurlijk rechtstreeks stellen, maar het 
mag ook via het Wijkplatform. Laat het maar weten.

Onlangs kwam het Dagelijks Bestuur van het WPF bij  
elkaar, zoals elke maand, en besprak wederom zaken die 
onze wijk aangaan. Ook was er, wederom, een vertegen-
woordiger van de gemeente aanwezig. We proberen,  
samen met de gemeente, de lijnen kort te houden. 
Onnodig (?) te zeggen dat het weer een goede  
vergadering was. Begin april is er weer een WPF- 
vergadering gepland. Daar komen alle werkgroepen van 

onze wijk samen en bespreken we waar deze groepen 
mee bezig zijn en doen verslag van hun bezigheden.  
En, laten we duidelijk zijn, die bezigheden zijn belangrijk 
om te delen. Ook met U. Er zijn door de gemeente voor 
de komende tijd enige werkzaamheden gepland. Onder 
andere wordt op enkele delen van de Hollandweg  
opnieuw geasfalteerd. Maar ook bij de Metamorfoseallee 
is een verandering gepland. Houd de krant en andere  
media in de gaten, maar ook de werkgroep verkeer van 
het WPF houdt de vinger aan de pols. Ook op sociaal 
gebied is er vanuit de gemeente in de wijken, dus ook 
in Elderveld, een nieuw initiatief opgestart. Helaas, ook 
weer met de bekende reden, nog alleen op papier. Maar 
dit initiatief heeft potenties. Ook dat blijven we met grote 
interesse volgen. Dan is de hoop dat de activiteiten die 
het WPF, ook samen met de wijkvereniging, voor de wijk 
organiseert, dit jaar weer kunnen worden opgestart.  
We missen deze activiteiten. Dat horen we ook in de wijk. 
Kortom, als we nog even doorbijten en de vaccinatie 
komt echt op stoom, dan …. Ik blijf optimistisch (al is het 
soms moeilijk).

Afijn, we hopen op een gezonde zomer waar we elkaar 
weer een hand kunnen geven. Maar ook in het oor de 
nieuwste berichten kunnen fluisteren. 
Ik wens U alvast een mooi voorjaar.

Dirk Bruinsma 
Voorzitter Wijkplatform Elderveld

Vorig jaar hebben we helaas door het corona-virus en de 
maatregelen alle activiteiten moeten annuleren. Ondanks 
dat er nog geen zekerheid is, willen we toch gaan starten 
met de voorbereidingen voor het Wijkfeest 2021.  
We zijn daarom dan ook gestart met de aanmelding voor 
kramen voor de braderie.
Er zullen – wanneer het door mag gaan – wel een aantal 
dingen anders zijn dan vorige edities. Zo moet er  
voldoende ruimte zijn rondom de kraam om minimaal  

1,5 meter afstand te kunnen houden. Een ander punt is 
dat we voor alsnog geen 2 meter kramen beschikbaar 
stellen voor de braderie. Voor nu uitsluitend 4 meter  
kramen. Mogelijk dat dit op een later moment wel kan, 
maar dit kunnen we niet garanderen. 
Dit betekent m.b.t. de kosten: 
1. Commercieel / Tweedehands spullen - 4 meter: € 20,-
2. Hobbyist / (Wijk)vereniging – 4 meter: € 5,-
3.  Combi kraam (helft commercieel / tweedehands en 

helft hobbyist)- 4 meter: € 15,-

Wilt u een kraam reserveren / huren voor zondag  
5 september 2021? Ga dan naar  
www.elderveldopen.nl/kraamhurenwijkfeest2021

Ps. In het geval dat het niet door zou mogen gaan door 
omstandigheden, worden alle aangemelde kraamhouders 
door ons bericht. Maar laten we hier niet vanuit gaan. We 
hebben als werkgroep Elderveld Open erg zin om weer 
iets voor de wijk te organiseren.
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U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

DIGITALE BINGO VAN  
ELDERVELD OPEN

OPROEP VRAGEN  
AAN DE WIJKAGENT

WIJKACTIEPLAN ELDERVELD
2021-2022

Na een jaar geen activiteiten te kunnen organiseren  
(die door konden gaan) heeft de werkgroep Elderveld 
Open een digitale bingo georganiseerd.  
Door de maatregelen kon de werkgroep helaas alleen  
een digitaal feestje organiseren. Deze vond plaats op  
zaterdag 27 februari 2021. Er deden zo’n 30 gezinnen uit 
Elderveld mee tijdens deze – allereerste - digitale bingo. 
Er zijn diverse personen leuke prijzen gewonnen, die  
onder andere gesponsord waren door Jumbo, Lidl, 
Kapsalon Lovely Hair, DA en New York Pizza. 

In samenwerking met de wijkagenten Tom Koekkoek en 
Mike Kladis willen we een inventarisatie doen voor allerlei 
vragen aan ofwel voor de wijkagent. Heeft u vragen die u 
altijd al heeft willen stellen?  
Bijvoorbeeld of er een verschil is te zien in het aantal  
inbraken in 2021 (jaar met allerlei maatregelen) en  
daarvoor? U krijgt nu de kans om uw vragen aan te leveren. 
Dus heeft u vraag? Stuur deze dan op via de e-mail naar 
wijkplatform.elderveld@gmail.com

In overleg met beide wijkagenten gaat het Wijkplatform 
Elderveld bekijken hoe we de binnenkomen vragen gaan 
beantwoorden. Ons streven is een bijeenkomst.  
Dit is helaas afhankelijk van de actuele maatregelen  
rondom Covid-19. Zodra hier meer informatie over  
is, wordt dit op onze wijkwebsite Elderveld.nl bekend  
gemaakt.

In de vorige wijkkrant deden we nog een oproep om  
aandachtspunten voor de wijk in te leveren bij het Wijkplatform 
Elderveld. Dit kon met een briefje of middels de digitale enquête 
die op de wijkwebsite stond. Naar aanleiding van deze oproep 
kregen we zo’n 40 aandachtspunten voor de wijk aangeleverd. 
Concrete punten als aandacht verzoeken voor verkeersituaties 
voor een bepaalde T-kruising op de Purmerendstraat -  
Alkmaarsingel. Maar ook verloedering van de wijk, aandacht 
voor zwerfvuil, een ontmoetingsplek en de samenwerking  
met de Gemeente versterken. 
Deze punten zijn tijdens de laatste vergadering van het  
Wijkplatform Elderveld besproken. Door de leden is besloten 
met welke punten we als Wijkplatform Elderveld mee bezig 
gaan de komende twee jaar. Daarnaast zijn de punten ook  
gedeeld met Team Leefomgeving om direct een  
aandachtspunt op te kunnen pakken, zoals bijvoorbeeld  
eerdergenoemde T-kruising bij de Alkmaarsingel en  
Purmerendstraat. 

We zullen binnenkort op de wijkwebsite alle punten zetten en 
welke werkgroep waarmee bezig gaat. Tot slot willen wij alle 
wijkbewoners bedanken die hun aandachtspunten hebben 
aangeleverd voor deze inventarisatie. 
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Maak een statement

www.schuytgraafoptiek.nl
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TUINIEREN BLIJFT LEUK OOK IN DEZE TIJD

Wij vinden het erg jammer dat de IJsheiligenmarkt door de 
Covid-19 beperkingen weer niet door kan gaan.  
Als alternatief bieden wij u de mogelijkheid aan om door 
middel van een bestellijst biologische groenteplantjes en 
kruiden bij de BTV Winkel te bestellen. Deze bestellijst kunt  
u via www.btv-elderveld.nl downloaden of afhalen op  
zaterdagochtend. U ontvangt dan bericht wanneer u uw 
bestelling tussen 7 en 15 mei kan komen afhalen.  
Dit jaar dus weer geen kramen met Moederdag-cadeautjes, 
geen kinderactiviteiten, geen warme hapjes en helaas ook 
geen perkbloemenplantjes.

ALTERNATIEF VOOR IJSHEILIGENMARKT

De wekelijkse verkoop op zaterdagmorgen van  
groenteplantjes en tuinzaden in de BTV-winkel gaat  
door. Wel is de procedure nog altijd aangepast.  
Voor het afrekenen bij de BTV kassa moet u gebruik  
maken van een “BTV-boodschappenlijst “. 
 
In het belang van anderen, maar ook van u zelf, vragen 
wij u dringend de tijdelijke gedragsregels in acht te  
nemen. U kunt voor overige artikelen (zoals potgrond  
en meststoffen) gebruik maken van ons Click & Collect  
bestelformulier op onze website.

WORKSHOP CREATIEF BLOEMSCHIKKEN 

HERFSTBLOESEMTOCHT
NL DOET / PARKWERKDAG  
ZATERDAG 29 MEI 2021

In samenwerking met NL Doet (Oranjefonds) organiseert 
de BTV Elderveld za 29 mei weer een werkdag in ons 
volkstuinpark De Steenen Camer. Uiteraard onder  
voorbehoud van de Covid-19 maatregelen.
 
Tijdens deze werkdag gaan wij diverse werkzaamheden 
op ons complex uitvoeren zoals het opschonen van de 
perken en paden. Kom helpen, want vele handen maken 
licht werk. We hopen op een droge, warme, zonnige 
voorjaarsdag. 

Programma: 8:30 Ontvangst in De Schuur met koffie/
thee, 09:00 Verdelen van de taken / klussen, 09:15-12:30 
Aan de slag in het park, 12:30-13:30 Samen een gratis 
warme lunch nuttigen. Nadere info op de website  
www.btv-elderveld.nl, aanmelden via  
ledenadministratie@btv-elderveld.nl 

Onder leiding van bloem-
styliste Joyce ga je tijdens 
deze workshop een taart 
maken. Nee niet bakken! 
We gaan hem creatief 
schikken! We beginnen 
met oases als basis en 
bouwen hem op met vers 
blad, bloemen en natuur-
lijke materialen. We gaan 
hem extra aantrekkelijk 

maken met een kraaltje, lint, bouillondraad en nog veel 
meer. Diverse technieken worden op deze workshop  
uitgelegd. Uiteindelijk gaat iedereen, na een gezellige 
leerzame middag, met een prachtig taartje naar huis.
Datum   zondag 30 mei 2021, inloop vanaf 13.00u.  

start 13.30u, duur 2,5 uur
Prijs  € 25,00 pp (incl. materialen, zelf scherp mesje  

of tuinschaar meenemen), contant te voldoen  
op 30 mei.

Verenigingsgebouw BTV Elderveld, Hannesstraatje 2a. 
Minimaal 10 – maximaal 15 personen, aanmelden t/m  
26 mei bij Joyce per e-mail: joyforever20@hotmail.com 
vermeld: naam, adres, tel-nr., aantal personen.

Dit voorjaar kan de jaarlijkse BTV Bloesemfietstocht  
helaas niet doorgaan. Vanwege Corona krijgen we geen 
vergunning. Zo mogelijk willen we in september een 
“Herfst-fietstocht” organiseren. Zodra we meer weten, 
zullen we dit bekend maken. Om u toch de mogelijkheid 
te bieden om een fietstocht te maken, heeft onze  
route-rijder de mooie fietstocht van 2015 aangepast  
aan de huidige situatie. Het vertrek is zoals vanouds  
vanuit de boerderij “De Steenen Camer”.  
De routebeschrijving kunt u downloaden van de  
Homepagina van onze website www.btv-elderveld.nl

PROGRAMMA BTV ELDERVELD 2021 

In 2021 willen wij, alles onder voorbehoud, verder nog de 
volgende grotere activiteiten organiseren.
Zo 27 juni Romeinse middag
Zo 29 augustus Oogstmarkt en Romeinse markt
Zo 26 september Herfstfietstocht
Zo 12 december; Kerstmarkt in stijl “Charles Dickens”

ROMEINSE TUIN IN 2021

We zijn net als in de voorgaande zes jaren weer druk  
bezig met de inrichting van onze Romeinse tuin.
De akkers zijn weer ingezaaid of beplant met een grote 
collectie planten/groenten met een Romeinse  
achtergrond. U mag deze tuin altijd op eigen gelegenheid 
bezoeken. Oogsten is niet toegestaan.

Maak een statement

www.schuytgraafoptiek.nl
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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

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
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Kinderen grootbrengen is een hele klus. Zeker als je ze 
(tijdelijk) niet de aandacht kunt geven die ze verdienen. 
Bijvoorbeeld bij ziekte, echtscheiding of psychische  
problemen. Niet iedereen kan in zo’n geval terugvallen 
op familie of kennissen. Steunouders zijn volwassenen 
die één of twee dagdelen per week een gastvrij thuis  
bieden aan een kind. Ze geven een kind, binnen hun  
eigen gezinsleven, een vertrouwde plek waar het welkom 
is en kind kan zijn. Gewoon, door leuke dingen te doen: 
spelletjes, knutselen, naar de speeltuin, etc.  
Daarmee krijgen ouders van deze kinderen de ruimte  
om op adem te komen. Bijkomend voordeel is dat  
hiermee wordt voorkomen dat zwaardere zorg nodig is. 
De Stichting Steunouder Arnhem helpt deze gezinnen.

Voorbeelden van hoe steunouders kunnen helpen
•  De zorg van Merel (5 jaar) komt na een complexe  

echtscheiding vooral neer op haar moeder. Merel gaat 
elke zaterdag spelen bij het gezin van Annet en Jan  
en hun drie kinderen. Moeder krijgt hierdoor weer lucht 
en kan iets voor zichzelf doen en Merel heeft een  
ontspannende dag vol gezelligheid.

•  Thomas (11 jaar) heeft autisme en zijn ouders hebben 
door deze extra zorg weinig tijd voor zusje Kim. Thomas 
gaat een dag per week naar Trees. Ze gaan lekker  
wandelen in het bos en de hond van Trees gaat altijd 
mee. Ouders hebben die dag meer tijd voor Kim en 
Thomas vindt het heerlijk om buiten actief te zijn  
met Trees.

•  Wilma heeft altijd in de kinderopvang gewerkt en nu ze 
met pensioen is knutselt ze elke week een middag met 
Marit (7 jaar). Voor Marit is dit heel fijn want haar moeder 
heeft een chronische fysieke aandoening waardoor ze 
weinig energie heeft.

Wij zoeken Steunouders!
Voel jij er wat voor om Steunouder te worden?  
Jouw hulp als steunouder helpt te voorkomen dat  
problemen in gezinnen ontstaan of verergeren.  
Je biedt een kind een vertrouwde plek waar het welkom 

is en kind kan zijn. Daarmee geef je ouders ruimte om op 
adem te komen en het is fijn om te ervaren hoe je de zorg 
voor kinderen samen kunt delen.

Training
Voordat je als steunouder begint is er een kennismakings-
traject met een training boordevol tips en handvatten.  
En in het hele traject blijft een coördinator beschikbaar  
om op terug te vallen bij vragen of problemen.  
De coördinator stemt vraag en aanbod zorgvuldig op  
elkaar aan, zodat steun- en vraagouder goed bij elkaar 
passen. Natuurlijk is het wennen over en weer.  
Daarom is er altijd eerst een wenperiode waarin iedereen 
elkaar leert kennen en het vertrouwen kan groeien.

Meer informatie of contact?
Nieuwsgierig of Steunouder iets voor jou is?  
Kijk op www.steunouder.nl voor meer informatie of mail 
naar steunouder@arnhem.nl als je vragen hebt! Of bel 
Maartje van Ravenswaaij, coördinator Steunouder Arnhem: 
06-10010310. 

STEUNOUDERS GEZOCHT IN ELDERVELD!
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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

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!
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In de vorige uitgave van Elderveld Nieuws rapporteerde 
de werkgroep Elderveld Groen over de “Voortgang van 
het project groenvisie Elderveld”. Deze werkgroep wil 
samen met de gemeente een groenvisie voor de wijk  
ontwikkelen. De veronderstelling is dat bewoners dan 
meer te zeggen krijgen over het groen in de wijk. En niet 
telkens weer voor voldongen feiten geplaatst worden. 
Denk aan het kappen van stadsbos voor woningbouw en 
de recente kaalslag in het parkbos in Elderveld-Noord  
(zie pagina 6). Wijkbewoner H. van Dam plaatst enkele 
kritische kanttekeningen bij het plan van Elderveld Groen.

Geachte lezer(es),
In de inleiding meldt Elderveld Groen dat de wijk in  
anderhalf jaar tijd bijna 20.000 m2 (stads)bos is  
kwijtgeraakt. Vervolgens wordt enthousiast vermeld: de nu 
te ontwikkelen groenvisie kan daarin verandering brengen. 
Dit klonk al bijna te mooi om waar te zijn en helaas denk ik 
dat dat ook zo is. In de eerste plaats lijkt het erop dat u en 
de andere werkgroepen alleen mogen meepraten  
(voor de vorm?) maar niet mee mogen meebeslissen.  
Zo mochten wijkbewoners volop meepraten over de  
bebouwing van het groen bij het station (scholengemeen-
schap), de Leidenweg (seniorencomplex) en de  
Wassenaarweg (blijf-van-mijn-lijfhuis). De wijk bleek fel 
tegen, maar ondanks het intensieve overleg zette de  
gemeente haar bouwplannen gewoon door.

Omstreden Blijf-van-mijn-lijfhuis  
Wassenaarweg in aanbouw

In de tweede plaats meldt u dat de gemeente een  
projectleider in het vooruitzicht stelt die u gaat helpen.  
Dit roept bij mij de volgende vragen op: Wie bepaalt wie 
die projectleider is? Wie stelt hem/haar aan? Wie betaalt 
hem/haar? En in wiens dienst staat die projectleider dan?  
Ik stel voor dat de gemeente de salariskosten van de  
projectleider aan het Wijkplatform overmaakt. Elderveld 
Groen kan dan zelf een projectleider zoeken die volledig 
aan de kant van de wijk staat. De gemeente heeft al  
projectleiders genoeg zo te zien. Ik ben heel benieuwd of 
de gemeente met dit voorstel akkoord gaat.  
Ik werd pas helemaal ongerust toen ik las dat een van de 
weinige overgebleven stukjes groen in Elderveld werd 
aangeduid als “kavel Leidenweg-Noord”. Nu nog wordt 
dit grasveld als voetbal-sportveldje gebruikt, onder andere 
door kinderen en jeugd uit de wijk en leerlingen van de 
Produs Praktijkschool. Alleen al het feit dat dit openbare 
grasveldje wordt aangeduid als kavel doet mij het ergste 
vrezen want voor je het weet is het een “bouwkavel”  
(misschien voor de vorm met groen geschilderde huizen). 

De ‘bouwkavel’ Leidenweg-Noord

U maakt ook melding van het feit dat u “mocht aansluiten 
als wijkbewoner van Elderveld”. Ook hier mis ik weer wat 
dat “aansluiten” betekent. Wie sluit aan bij wie? Heeft de 
gemeente het uiteindelijk toch alleen voor het zeggen  
of sluit de gemeente zich aan bij de wens van de  
meerderheid van de wijk c.q. de directe omwonenden? 
Ik ben het ermee eens dat er in onze wijk behoefte is aan 
meer biodiversiteit. Maar dat wordt niet bereikt door een 
van de laatste voetbal-/sportveldjes in de wijk vol te  
bouwen met woningen. Voor meer biodiversiteit zijn er 
vele andere mogelijkheden, bijvoorbeeld door saaie  
struikpartijen te vervangen door bloeiende struiken en 
vruchtdragende bomen. Voor de wijk hoop ik op een voor 
mij verrassende uitkomst van het hele project. 

Hoogachtend, H. van Dam

KRITISCHE 
KANTTEKENINGEN BIJ 
DE ONTWIKKELING VAN 
EEN GROENVISIE VOOR 
ELDERVELD
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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:
FOE YONG HAI MET KIPFILET +
BABI PANGANG + SATÉ AJAM +

TSIN TAO LOEMPIA’S - met nasi, bami of rijst
voor twee personen

van € 17,70 voor € 14,50
Geldig van 1 mei tot 1 juli 2021

Max. 2x per bon; niet geldig op zon- en feestdagen
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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 21 april, 12, 19 en 26 mei en 2, 9 en  

16 juni van 18.15 tot 19.15 òf 19.30 tot 20.30 uur in het  
wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15.

-  Conditiegym: donderdag 22 april, 20 en 27 mei en 3, 10 en  
17 juni van 8.45 tot 9.45 uur in de sporthal Elderveld,  
Breezandpad 13.

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. 24 mei) in het 
Steunpunt voor Ouderen “De Gaanderij”, Driemondplein 1,  
Elderveld, Arnhem: Bridge, georganiseerd door  
Bridgeclub “Elderveld”.

•  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.

 

Dit voorjaar viert Rozet 75 jaar Wederopbouw. Daarom trakteert 
Rozet samen met architectuurcentrum CASA op een kleurplaat. 
Jong en oud mogen bedenken hoe Arnhem er in de toekomst  
uitziet. Dus pak je potloden of stiften! De kleurplaat is te  
downloaden via casa-arnhem.nl en denieuwestad.rozet.nl/. 

De beste tekeningen zullen in de maand mei in Rozet worden  
tentoongesteld. En er is een prijs voor het uniekste ontwerp  
(per leeftijdscategorie 12-, 12+, 18+). Je kun je ‘m tot en met  
30 april o.v.v. je naam, leeftijd en contactgegevens opsturen naar 
CASA (Postbus 5020, 6802 EA Arnhem) of inleveren bij de balie 
van Rozet. Vind je het leuk om jouw tekening ook online te delen? 
Gebruik dan de hashtag #kleurdenieuwestad op social media! 

Heeft u financiële problemen of schulden? Op tijd hulp zoeken 
geeft rust. Hier leest u waar u terechtkunt voor hulp.  
Heeft u minder inkomen? Vraag de gratis budgetcheck aan op  
www.rijnstad.nl of bel 026-3127700. Zij kijken of u alles krijgt waar 
u recht op heeft. Samen met u maken ze een plan op maat.  
En maak een afspraak met een wijkcoach via  
www.wijkteamsarnhem.nl of bel met 088-2260000. De wijkcoach 
helpt u zodat u weer financieel zelfstandig wordt.  
Ben je jonger dan 27 jaar? Is je inkomen gedaald of ben je je (bij)
baan kwijt en wil je weten waar je recht op hebt? Neem dan  
contact op met www.wijzijnoprecht.nl/. Bel of app via  
06-49140283. Of mail naar info@wijzijnoprecht.nl.  
Bent u een Arnhemse ondernemer met financiële problemen?  
Ga dan voor hulp naar het Loket Geldzaken & Ondernemers op 
www.arnhem.nl. U kunt u ook telefonisch contact opnemen via 
026-3774900 of mailen naar ondernemen@arnhem.nl. 

WIJKAGENDA 
17 APRIL - 18 JUNI 2021

KLEURPLAAT ONTWERP  
DE NIEUWE STAD

GELDZORGEN? SAMEN KOMEN WE ERUIT!

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 

ORGANISATIES EN SERVICENUMMERS




