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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 S. de Vocht

MEVROUW S. DE VOCHT

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

Vorig jaar werd Elderveld verrast door de voorgenomen bouw van een gigantische 
windturbine bij de waterzuivering aan de Drielsedijk. Op iets meer dan vierhonderd 
meter van de bestaande bebouwing! Inmiddels achten Waterschap Rivierenland en 
Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE) de bouw van deze windturbine niet langer 
kansrijk. Zij zien geen mogelijkheden meer dit project verder te ontwikkelen.  
Dit liet de persvoorlichter van het waterschap ons midden juli op aanvraag weten.  
De grootste boosdoener of redder - het is maar hoe je het bekijkt - is de Wespendief, 
een beschermde roofvogel uit de familie van de havikachtigen. De locatie Drielsedijk 
bevindt zich binnen de beschermingszone rond de Veluwe, een Natura-2000 gebied. 
Windturbines maken onder deze soort veel slachtoffers. De Wespendief is ook in  
Arnhem-Zuid gespot, onder meer in Meinerswijk, Park Lingezege, Stuitbos Mooieweg, 
Rijkerswoerd en onze eigen wijk Elderveld (bron: waarnemingen.nl). 

Van harteproficiat!

Editie Kopijsluiting Verschijningsdatum
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. 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

GEEN WINDTURBINE AAN DRIELSEDIJK 

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

Redactie
Hans Kuhlemeier
Cor de Vrieze
Bas van Spankeren 
Rudie Nillesen

Omslagfoto
Hans Kuhlemeier

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
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BERICHT VAN DE VOORZITTER

Tijdens het schrijven van dit bericht vindt de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen plaats. 36 
medailles en een 7de plaats in het medailleklassement is de beloning voor jaren trainen, doorzetten, 
afzien en de wil om te winnen. Een geweldige prestatie, zeker als je bedenkt dat de start van het  
evenement verre van soepel verliep vanwege de onzekerheid van (nog meer) besmettingen. Chapeau! 
 
Als het wijkblad bij u op de deurmat valt, is het eind augustus en is de vakantie voor de meesten voorbij. 
Veelal in eigen land bijna zonder restricties. En nu weer aan de slag.  
Op maandag 11 oktober is de jaarvergadering van de Wijkvereniging gepland, toegankelijk voor leden 
(de agenda vindt u op deze pagina). Alle cursussen gaan vanaf begin september weer van start;  
sommige met een nieuwe docent. De vrijwilligers broeden op nieuwe activiteiten en langzaamaan 
komt Sint in zicht. Zaterdag 27 november brengt hij met zijn gevolg een bezoek aan Elderveld.

Helaas hebben twee vrijwilligers geheel onverwacht afscheid moeten nemen van een dierbare. Het be-
stuur en andere vrijwilligers wenst hen en hun familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Willem Zwijnen, Voorzitter Wijkvereniging Elderveld 

C U R S U S S E N  E N  W O R K S H O P S

Cursusboekje - Begin volgende maand wordt het nieuwe boekje van de Cursuswerkgroep huis-aan-huis bezorgd!  
Het cursusprogramma wordt ook geplaatst op de website: www.elderveld.nl. De volgende cursussen en workshops worden aangeboden: 

- Active Body - woensdagavond
- Bloemschikken/Workshops - woensdagavond
-  Computergebruik voor beginners, incl. internet  

en e-mail - dinsdag of woensdag overdag
- Conditiegym - donderdagochtend
-  Digitale videobewerking met Pinnacle Studio - 

woensdagavond
-  Eerste hulp aan kinderen - maandag- of dinsdagavond
-  Eerste hulp aan kinderen (bijscholing) - maandag-  

of dinsdagavond
- Engels - Basis (vervolg) - dinsdagavond
- Engels - Conversatie - dinsdagavond
- Frans - Beginners (vervolg) - donderdagavond
- Frans - Conversatie - donderdagavond
- Hartreanimatie - maandag- of dinsdagavond
-  Hartreanimatie (bijscholing) - maandag-  

of dinsdagavond

- Kleding maken - maandag- of donderdagavond
- Schilderen en tekenen - dinsdagochtend of -middag
- Schilderen en tekenen / open atelier - dinsdagavond
- Spaans voor Beginners - zaterdag 11.00 - 13.00 uur
-  Spaans voor Beginners Plus - zaterdag 13.15 - 15.15 uur
-  Yoga - donderdagavond (mogelijk komen er ook  

plaatsen vrij op maandagavond)

Houders GelrePas 2021 krijgen 50% korting op maximaal  
2 cursussen/workshops per seizoen.  
 
COVID-19 De Cursuswerkgroep volgt de voorschriften, die 
door de overheid zijn ingesteld. 
 
Voor nadere informatie over deze cursussen/workshops en/of 
aanmelding kunt u de Wijkvereniging Elderveld bellen,  
tel. 381 07 98 of e-mailen: wijkver.elderveld@hetnet.nl.

WIJKVERENIGING ELDERVELD
Algemene ledenvergadering maandag 11 oktober 2021

Aanvang: 20:00 uur
Locatie: kantoor Leimuidenplaats 22a Arnhem

AGENDA
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen ALV 23 november 2020
3. Mededelingen
4. Jaarrekening 2020 / verslag kascontrolecommissie
5. Verkiezing kascontrolecommissie
6. Begroting 2020 en 2021 en contributie
7. Organisatie activiteiten 
8. Rondvraag
9. Sluiting

De jaarstukken liggen vanaf maandag 27 september  
a.s. op het kantoor ter inzage.
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Ik zie een grasmachine zigzaggend door het hoge gras heen 
gaan van het openbare groen. Is die gek geworden, denk ik.
Ik zie graag strak gemaaid gras en dan denk ik aan mooie 
voetbalvelden net voordat de voetballers beginnen. 
 
Ik zie iemand, vrijwillig, de te ver doorgegroeide braam- 
uitlopers over het fietspad van de Elderhofseweg kortwieken. 
Omdat fietsers hinder ondervinden van de scherpe doornen.
 
Ik vraag rond en hoor vage antwoorden zoals groenbeleid, 
milieu, corona, kosten, bijtjes, insecten, meedenken,  
diversiteit. Ik zie een wijkbewoner bij haar huis zelf dan  
maar een stukje gemeentegras maaien.
 
Vroeger stond in de pas gemaaide gemeente velden een 
bordje met daarop, verboden te betreden. Nu zie ik slordig 
haast vlinderloze en door de regen platgeslagen  
(on)kruidvelden, waar je geen picknick doek over kan  
leggen om er te verpozen.

 
Ik zie een los gelaten uitlaathondje verdwijnen in het hoge 
gras. Lisa, hoor ik de eigenaar roepen. Het klinkt me wat 
treurig in de oren.

 
Klaas Vaak

WAT IK ZIE

Zijn jullie ook een beetje het spoor bijster?  
Nou ik wel hoor. Waar gaan wij heen en vooral waar gaan 
wij naar toe. Ons mondkapje toch gebruiken? Ik doe het 
nog wel, maar of het echt voldoende is, weet ik niet.  
Om te voorkomen dat ik het spoor bijster raak geniet ik  
van mijn tuin. Heb een vlinderplant in mijn tuin welke druk 
bezocht wordt door vele vlinders. Andere insecten doen 
ook hun best om van mijn tuin te genieten.  
Heerlijk genieten zij en ik. Ik ben op fotosafari geweest in 
mijn tuin. Geeft heel veel voldoening in deze bijzondere 
tijden. Veel te ontdekken in mijn en uw eigen tuin of  
balkon. Een waterschaal is ook een lust om van badderende 
vogels te genieten. 

Er is een nieuwe buurtpoes die af en toe in mijn tuin komt, 
deze verjaag ik zodra ik hem of haar zie. Ik heb geen hekel 
aan poezen, maar in mijn tuin zie ik ze liever niet. 

Lieve groeten,  
Puk van de Petteflet

H A L L O  E L D E R V E L D E R S

Wij zijn ongelooflijk bezig om uw en onze tuin te voorzien 
van het beste van het beste. Ook de medewerkers van SWOA 
doen hun best om het terras op te vrolijken. Hopelijk mogen 
u en wij daar gebruik van maken binnen afzienbare tijd deze 
zomer. Er valt veel te beleven in uw en onze tuin.  
Het bijzondere weer van hoge luchtvochtigheid, weinig zon, 
ietwat lage temperaturen geeft ons een ongekende ervaring. 
De slakken in uw en onze tuin vieren feest! Het is niet in toom 
te houden. Echt waar, onze bonen en andere gewassen staan 
bloot aan de vraat van de slakken. Ik las in de Gelderlander 
dat wij niet de enigen zijn. Wij hebben bonen voorgetrokken 
en gepoot. Deze zijn opgegeten door de slakken. Het is 
vechten tegen de bekende bierkaai. Echter wij laten ons niet 
kennen en gaan gewoon door met ons werk in uw en onze 
heemtuin. Uw en onze vijver heeft te kampen met de  
waterstand ondanks de vele regen die gevallen is. 
Binnenkort krijgen wij een grondwaterpomp om het waterpeil 
zelf te beheren. Dit dankzij de goede samenwerking met  
onze gemeente Arnhem.

Hartelijke groeten, 
Mimi en de Heemtuinmaatjes

D A G  B U U R T B E W O N E R S
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DE RIJKE FLORA VAN ELDERVELD DEEL 4
PLANTEN VAN RUIGE, GROENE EN (TIJDELIJK) 
BRAAKLIGGENDE TERREINEN

Ondanks de steeds verder oprukkende bebouwing  
kent Elderveld nog verschillende ruige en (tijdelijk) 

braakliggende terreinen. Denk 
bijvoorbeeld aan de depots bij 
de waterzuivering en de kruising 
Drielsedijk/Batavierenweg  
waar grond, hout(snippers) en 
bladeren tijdelijk worden  
opgeslagen. Of aan het braak-
liggende zandige bouwterrein 
bij het scholencomplex aan het 
Breezandpad. Het is telkens weer 
een verrassing om te zien welke 
soorten in deze groene ruigtes 
opduiken. Om daarna vaak weer 
even snel te verdwijnen.

Het depot bij de waterzuivering aan de Drielsedijk 
Ten zuiden van de waterzuivering troffen we aan het 
einde van de zomer het zeldzame Klein vlooienkruid 
(z) aan. Hoe zou die daar terecht gekomen zijn? Klein 
vlooienkruid groeit op enkele plekken in Meinerswijk, op 
drooggevallen slip aan rivierstrandjes. Zou de wind of 
een vogel het zaad verspreid hebben? Of is het meegelift 
met een toevallige wandelaar? Naast Klein vlooienkruid 
groeide er ook het zeer zeldzame Fijne draadgierst (zz). 
Dit fraaie siergras wordt wel in boeketten gebruikt.  
Begin december 2020 was het terrein weer bedekt met 
een hoge berg bladeren. Zullen we deze twee zeldzame 
soorten daar ooit weer terugzien?  
Waarschijnlijk niet op korte termijn. Echter niet getreurd, 
want wie weet wat er opduikt nadat de bladeren weer 
verwijderd zijn?  

Het depot bij de kruising Drielsedijk/Batavierenweg 
Op het depot in de uiterste noordoosthoek van Elderveld 
bleken zich Breed lampenpoetsersgras (z), Gekroonde 
ganzenbloem (z), Bleekgele droogbloem, Zegekruid en 
Zeepkruid (tijdelijk) te hebben gevestigd. Dit voorjaar 
dook er plotseling weer een andere zeldzame wilde plant 
op: Harige ratelaar (zz). Helaas was haar in Elderveld 
geen lang en gelukkig leven beschoren. Nog voordat zij 
was uitgebloeid, werd zij overwoekerd door de veel  
sneller groeiende concurrentie. 

Het braakliggend bouwterrein aan het Breezandpad 
Op het zanderige bouwterrein bij het scholencomplex 
groeiden onder meer Geel duizendblad (zz), Damastbloem 
(z), Pluimgierst, Vingerhoedskruid, Kruisbladige wolfsmelk, 
Doornappel en Keizerskaars. Tot onze grote verrassing 
kwamen we er ook Kafferkoren tegen. Dat is een oeroude 
graansoort die al sinds 4500 vóór Christus bekend is.  
Deze grassoort kan goed tegen droogte en is glutenvrij. 

Kafferkoren is nog 
steeds een belang-
rijk voedselgewas in 
Afrika, Centraal- 
Amerika en Zuid-
Azië. Het staat  
wereldwijd op de 
vijfde plaats van de 
verbouwde granen. 
In Nederland is  
Kafferkoren vooral  
in gebruik als  
vogelzaad… 

Conclusie en aanbevelingen voor beheer 
De rijke flora dankt Elderveld ook aan het ruige  
stadsgroen van de depots, braakliggende terreintjes, 
overhoekjes en rafelrandjes. Hoe kunnen we ertoe  
bijdragen dat al dit moois voor Elderveld behouden blijft? 
Dat kan door de ruige, groene terreinen wat meer met 
rust te laten en ze niet onmiddellijk glad te strijken, te 
bedekken met een nieuwe laag grond, te beplanten of 
in te zaaien. En door wat minder snel de gemeente te 
alarmeren als u ‘onkruid’ meent te ontwaren. Verder zou 
het goed zijn de ruige groene terreinen hooguit één keer 
per jaar te maaien. Voor sommige wijkbewoners zal dit 
in eerste instantie nog wat minder netjes en opgeruimd 
aanvoelen. Maar de wilde flora is ermee geholpen.  
En het biedt ook ideale omstandigheden voor vogels, 
vlinders, wilde bijen en andere insecten.

De flora van Elderveld is rijker dan die van natuurgebied Meinerswijk en de veelgeroemde stadsparken in Arnhem- 
Noord. Deze conclusie trokken Hans Kuhlemeier en Michel Zwarts in het februarinummer van Elderveld Nieuws.  
In het april- en juninummer bespraken zij de relatief stabiele plantensoorten van grasland, park- en stadsbos, water-
gangen, oevers en sloten. Maar er zit nog meer in het vat: de onbestendige soorten van de stedelijke bebouwing.  
Dit vierde artikel in een serie van vijf gaat over de flora van de ruige, groene en (tijdelijk) braakliggende terreinen. 

Fijne draadgierst

Doornappel bij sporthal Breezandpad

Klein vlooienkruid
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Wist u dat er in Elderveld sinds kort 
een heuse kunstroute bestaat? En dat 
u daarbij te voet of met de fiets maar 
liefst veertien openbare kunstwerken 
kunt bewonderen?  
In deze bijdrage nemen wij u mee op 
het Elderveldse deel van de route  
Elderveld-Schuytgraaf. De tocht is  
ontworpen door Theo Brink in opdracht 
van cultureel centrum Rozet Arnhem. 

De kunstroute Elderveld-De Schuytgraaf
De route start bij de kruising van de Hollandweg en de  
Batavierenweg . Daar bevindt zich het kunstwerk Elderveld 
(2005) van Hanny Couwenhoven. Het kunstwerk bestaat uit 
twee wanden van cortenstaal met een lengte van ongeveer 
veertig meter met de tekst ELDERVELD. Vanuit de lucht zijn de 
twee gestrekte armen die wijkbewoners en bezoekers welkom 
heten goed zichtbaar. Aan de achterkant van de wanden staan 
leilinden. Het kunstwerk staat afgebeeld op de advertentie van  
het Wijkplatform (zie pagina 24 van deze uitgave).

In de berm van het  
fiets- en wandelpand  
aan de Delftweg staat 
een oorlogsmonument 
2. Het is een kleine  
stenen zuil met de  
namen van zeven  
Britse bemanningsleden 
van een Lancasterbom-
menwerper die met  
hun toestel op 17 juni 
1944 neerstortten en 
omkwamen.

Het kunstwerk Open octaeder 
(1982) bevindt zich aan het 
water bij de beide basisscholen 
aan het Breezandpad 3.  
Dit abstracte werk van Hans 
van Erven bestaat uit een  
aantal in elkaar overlopende 
roestvrijstalen platen.

De kunstwerken 4, 6, 7, 8 en 9 bevinden zich op flats aan 
de Hollandweg. Als de zon schijnt en je langere tijd naar de 
zijgevels van 7, 8 en 9 kijkt, is er een veranderend  
schaduweffect te zien.

Het kunstwerk  
Boodschappentas (1979) 
van Joep Sterman staat 
tegenover het winkel-
centrum 5.  
Het abstracte werk in  
een blauw frame met 
vlakken in geelgroene 
tinten werd vier jaar na 
de opening van het  
winkelcentrum  
geplaatst.

LEGENDA
1. Elderveld
2. Oorlogsmonument 
3. Open octaeder
4. Kleurschema sterflats
5. Boodschappentas
6. Kleurschema sterflats
7. Wandobjecten
8. Wandobjecten
9. Wandobjecten
24. Drawings
25. Mobiele Ontmoetings Plek
26. Drielsedijk-gemaal
27. Dijkmagazijn Koeweide
29. De Steenen Camer

DE NIEUWE KUNST- EN CULTUURROUTE 
IN ELDERVELD
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Op de grens van Elderveld 
en De Schuytgraaf is in het 
tunneltje onder het spoor het 
tegelwerk Drawings (2013) 
te zien 24. Tussen honderden 
wit-groene tegels zijn grappige 
animatiefiguren aangebracht 
die allemaal op fietsjes met 
lichtblauwe wielen rijden.  
Het kunstwerk is gemaakt  

door E. Pietersen (Zeppworks). Helaas wordt het regelmatig 
door ‘graffitikunstenaars’ beklad.

 
Bij de waterzuivering 
staat de Mobiele  
Ontmoetings Plek 
(2009) van Rogier  
Martens 25 .  
De container is gemaakt 
van cortenstaal met 
trapsgewijs dak. In alle 
zijkanten zijn grote  
letters en woorden  
gefreesd. In de achter-
zijde staat 026.  

Het kunstwerk bewijst dat kunst niet alleen mooi maar ook 
nuttig kan zijn. Het is een ontmoetingsplek voor jongeren 
(waar toch al niet veel plek voor is in Elderveld).  
Ver van de bewoning kunnen ze elkaar ontmoeten, muziek 
beluisteren, elkaars brommers en scooters bewonderen en 
gezellig een jointje roken. 

Naast het gemaal aan 
de Drielsedijk staat 
het laatste kunstwerk 
dat wij hier bespreken 
26. Het dateert van 
circa 1975 en lijkt  
nog het meest op  
een grijper of  
steekapparaat voor 
grondmonsters.  
Het ontwerp is van 
Dick Jorritsma,  
destijds technisch 
hoofdambtenaar bij 
de afdeling Civiele 
Technieken van de 

gemeente Arnhem. Op de foto zien we rechts van de  
sculptuur het Dijkmagazijn Koeweide 27 , gebouwd in 1856!

De voormalige boerderij de Steenen Camer aan het  
Hannesstraatje 29 blijft hier vanwege de beperkte ruimte 
verder onbesproken. 

De volledige routebeschrijving van deze en andere kunst-  
en cultuurroutes in Arnhemse wijken vindt u op  
www.arnhemsekunst.com/routes/  
Wij hopen dat u er net als wij veel plezier aan zult beleven. 

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 15 oktober a.s.

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

JELLE SCHUNSELAAR

Horizontaal 
3. lichtbron; 6. sierdeken; 9. havenstad in Jemen; 11. zoogdier; 12. plakselpot; 14. Aziatisch land; 16. koraaleiland;  
17. bijwoord; 19. Balt; 20. gedenknaald; 23. Spaans borrelhapje; 25. voetbalteam; 26. knevel; 28. meisjesnaam;  
29. bronstig; 32. vloerwisser; 35. drinkbakje; 37. kleur; 38. kleur; 39. laan; 40. drinkeboer; 41. water; 42. tiran;  
43. huilen; 44. muzikale term.

Verticaal 
1. waakzaam; 2. voortgang; 4. uitvoerig; 5. klein Spaans vaartuig; 6. aswenteling; 7. toespraak; 8. handweefwerk; 
10. zoetwatervis; 13. sterrenbeeld; 15. Joodse staat; 18. putemmer; 21. boom; 22. sloop; 24. attaque; 26. vleesgerecht; 
27. Griekse letter; 29. kosten koper; 30. godsspraak; 31. wintersportartikel; 33. jongensnaam; 34. kuil van wilde zwijnen; 
35. eng; 36. idee; 37. bot.

A S L E C H P R O M O

C O L A N O E R U O

H A C T I E F E L Z A S

T I L T G E J A T O A T

E O U D E R E N D S

R O M A N D IJ S W O L K

N R V E R S E IJ

A D V I E S E S P A N T

I S O R G A N E L I

A N S E P I E K R I V M

A G A A T S L A V I N B

R R N E E N G E E R

D R A M A E R T S A E

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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Het idee voor een Speelgoedbank ontstond bij Ellen en 
haar collega’s toen de participatiewet werd aangenomen 
en ze zag dat haar cliënten behoefte hadden aan een  
zinvolle werkplek waar hun talenten en mogelijkheden 
echt tot hun recht zouden komen. 

Samen met drie vrijwilligers 
uit Arnhem is speelgoedbank 
Speelstoet in 2012 opgericht.  
Bij Speelstoet werken zowel 
cliënten van Siza (ook uit  
Elderveld - ook wijkbewoners) 
alsook mensen met een  
arbeidsuitdaging én 
vrijwilligers. Een unieke  
combinatie! Claudia en Ellen 
begeleiden de werkzaam-
heden en helpen alle  
medewerkers om zich te 
ontwikkelen en het beste uit 
zichzelf te halen; “Er is hier 
heel veel zelfstandigheid, en 
daar sturen wij ook echt op 
aan” zegt Ellen trots.

Op deze nieuwe locatie in Elderveld is het gehele magazijn 
ondergebracht. “En we hebben hier een bedrijfsauto met 
een chauffeur, die alle locaties langsgaat en ook bij  
mensen thuis het speelgoed ophaalt” zegt Ellen.  
“Onze droom is ooit nog een grote bus zodat we alle  
wijken kunnen langsgaan”

Speelstoet is er natuurlijk vooral voor de kinderen. 
En sinds kort dus ook in onze wijk! Kinderen uit gezinnen 
die het financieel moeilijk hebben kunnen hier, zonder 
kosten, speelgoed dat is aangeboden door mensen uit  
de wijk, komen uitzoeken.

Claudia geeft aan hoe het werk op Speelstoet eraan toe 
gaat: “We hebben hier een hele lijn, het speelgoed komt 
binnen of wordt opgehaald en dan wordt het natuurlijk 
gecontroleerd en schoongemaakt. Vervolgens wordt het 
leuk ingepakt en mooi gepresenteerd in onze winkel”

Op Speelstoet heerst een fijne ontspannen sfeer en  
iedereen is druk bezig met zijn of haar eigen taak, maar er 
is altijd tijd voor een kop koffie. Er worden puzzelstukjes 
gecontroleerd, mini-autootjes ingepakt en er wordt met 
dozen knuffels gesjouwd. “We hebben zelfs een heel  
LEGO-systeem in de computer zodat we precies weten 
wat er in de dozen hoort te zitten en de dozen dus altijd 
kloppend zijn” zegt Ellen. “Van werken met speelgoed 
wordt iedereen blij, het is altijd een verrassing wat er uit 
een tas tevoorschijn komt”

Claudia benadrukt dat speelgoed naast heel leuk, vooral 
ook erg belangrijk is in het leven van een kind:  
“Er zit een heel sociaal aspect aan, het is belangrijk om 
mee te kunnen doen voor een kind…. en ook om samen 
met andere kinderen iets te kunnen delen”

Bij “Speelstoet” komen diverse maatschappelijke functies 
samen, maar het is vooral een vrolijke plek waar kinderen 
weer even lekker kind mogen zijn. We mogen vandaag 
rondkijken op de nieuwe locatie van de speelgoedbank in 
het Matserhuis (ingang aan de Leidenweg) in onze wijk. 
We schuiven aan bij Claudia Bosch en Ellen van Schols. 
Beide hebben ze meer dan 20 jaar ervaring in de zorg en 
begeleiding binnen Siza. De Speelstoet biedt, verspreid 
over 3 locaties, onderdak aan meer dan 80 medewerkers. 
En er worden jaarlijks meer dan 1500 kinderen voorzien 
van kleurrijk, vrolijk en educatief speelgoed.

SPEELSTOET, 
ZOVEEL MEER 
DAN ALLEEN 
SPEELGOED!
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Speelgoed is volgens de dames ook echt van belang voor 
de ontwikkeling en groei van een kind. Ellen zegt: “We zien 
hier bijvoorbeeld veel kinderen uit het AZC en daar zie je 
dat belang meteen terug, de eerste keer verstoppen ze 
zich vaak nog achter mamma, en zijn ze bang.  
Maar daarna zie je ze stralen en glimlachen, en staan ze 
gewoon te trappelen om hier te komen, dat is zo leuk!”

Naast de reacties van de kinderen is het werk ook heel  
bijzonder vanwege de dankbaarheid van de ouders, die 
vaak vanwege hun financiële situatie de kinderen niet  
altijd kunnen bieden wat ze graag zouden willen.

“Je merkt dat ouders echt dankbaar zijn omdat ze  
bijvoorbeeld de volgende verjaardag tóch wat kado  
kunnen doen terwijl dat eigenlijk niet ging lukken” zegt 
Claudia. “Wij zorgen ervoor dat de drempel voor ouders 
laag blijft en dat ze zich welkom voelen, wordt jouw  
dochter blij van lezen? Neem maar drie boeken mee!  
Niemand hoeft zich hier te schamen”

Speelstoet heeft nauw 
contact met wijkcoaches 
en maatschappelijke  
organisaties zodat ouders 
en kinderen via hen de 
Speelgoedbank weten 
te vinden. Maar ook de 
huisarts of maatschappe-
lijk werk kan verwijzen. 
“… en sowieso kan  
iedereen met een  
Gelrepas bij ons terecht” 
vult Ellen aan. Ouders die 
in aanmerking komen 
voor de Speelgoedbank 
kunnen zich ook zelf via 
de website aanmelden.

Op de inzameldagen kunnen particulieren en organisaties 
hun “oude” speelgoed aanbieden. Daarmee is de  
Speelstoet ook nog eens heel duurzaam! “We zoeken 
vooral speelgoed dat nog gangbaar is voor deze tijd, waar 
je een kind van nu echt een plezier mee doet.  
En natuurlijk speelgoed dat schoon én intact is”.

De aflevermomenten zijn vaak ook heel bijzonder voor 
de medewerkers, geeft Ellen aan; “We hebben tijdens de 
decembermaand wel eens een hele klas gehad waarin elke 
leerling een mooi stuk speelgoed kwam afgeven, helemaal 
ingepakt en al!” Claudia vult aan: ‘En als je dan weet dat 
zo’n stuk speelgoed een ander kind weer heel gelukkig 
gaat maken dan maakt dat je helemaal blij”

Bent u als lezer ook enthousiast?  
De Speelstoet is op zoek naar ondersteuning in alle  
soorten en maten. Op de website treft u de (bestuurs)  
vacatures, inname-dagen én de mogelijkheden voor  
ouders om zich aan te melden: www.speelstoet.nl
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De onduidelijke, onoverzichtelijke en  
gevaarlijke verkeerssituatie 
De foto toont het langwerpige verkeerseiland met bovenin 
de scherpe bocht die de Koewei hier in oostelijke richting 
maakt (bron: Google Maps). De gevarenzone is hierin rood 
gearceerd. Goed te zien is dat de Koewei zich ter hoogte 
van het pleintje vertakt in twee “rijstroken”. Bij de aanleg 
van Elderhof was het de bedoeling dat het verkeerseiland 
de tegenstelde verkeersstromen zou scheiden. Het verkeer 
dat de wijk in kwam zou de rechterrijstrook (oostelijke tak) 
nemen en het uitgaande verkeer de linker rijkstrook 
(westelijke tak). 

De praktijk bleek echter weerbarstig. In plaats van de lange 
bocht om het eilandje heen te maken, nam het uitgaande 
verkeer de korte bocht (net als het inkomende verkeer). 
Deze haakse bocht is zeer onoverzichtelijk. Inkomende  
en uitgaande automobilisten kunnen elkaar niet zien  
aankomen. Dat gaf met enige regelmaat aanleiding tot 
blikschade. Een van de aanwonenden: “Met de fiets op 
weg naar het werk heb ik enkele keren een bijna-dood  
ervaring meegemaakt als er weer eens een automobilist 
met hoge snelheid de bocht afsneed en ik nog maar  
ternauwernood kon uitwijken”. Bewoners van Koewei 26 
houden telkens weer hun hart vast als zij vanuit hun  
carport de Koewei oprijden. Zwaarder verkeer komt niet of 
moeilijk de scherpe bocht om en rijdt regelmatig de  
verkeerspaaltjes omver. 

Het vol geparkeerde verkeerseilandje  
(foto genomen vanuit de carport van Koewei 26) 

Op het verkeerseilandje is ruimte voor drie auto’s die  
regelmatig tot ver over de rand parkeren Terwijl het  
eilandje oorspronkelijk bedoeld was als middengeleider 
om tegengestelde verkeersstromen te scheiden.  
Aan de noordkant van het pleintje staat vaak een auto op 
straat geparkeerd. Dit is waarschijnlijk niet verboden, maar 
leidt ertoe dat zwaarder verkeer hinder ondervindt.  
Brandweerman Eddy Lankwarden: “Het is van groot belang 
dat de hoogwerker van de brandweer een eventuele brand 
probleemloos kan bereiken”. 

Voorstel aanwonenden 
Na overleg met de gemeente doen aanwonenden het  
volgende voorstel. Het verkeerseiland krijgt zijn  
oorspronkelijke functie terug en wordt weer een echte 
middengeleider (met bijbehorende verkeersborden).  
Inkomend verkeer neemt als vanouds de korte bocht en 
uitgaand verkeer de lange bocht. Om de toegankelijkheid 
voor brandweer en ander zwaar verkeer te verbeteren, 
wordt het eilandje iets verkleind. Het wordt ingericht als 
stadstuintje. De gemeente wipt de tegels; aanwonenden 
onderhouden het groen. En er komen twee nieuwe  
parkeerplaatsen langs de schutting van Koewei 28. 

Meningspeiling en vervolg 
Niet alle aanwonenden waren het met het voorstel eens. 
Zij ontkenden het gevaar, betreurden het verlies aan  
parkeergelegenheid en/of voorzagen een toename van 
wild parkeren. Voor wijkbewoner Luc Bouwman was dit 
aanleiding voor een schriftelijke meningspeiling onder  
aanwonenden. Hij zette 23 enquêteformulieren uit.  
Zestien reacties kwamen er retour waarvan elf positief over 
de voorgestelde vergroening. 

Het voorstel van de meerderheid van de aanwonenden lijkt 
dus kansrijk. Maar hoe nu verder? De gemeente heeft  
toegezegd een ontwerp voor het nieuwe pleintje te maken. 
Dat gaan we vervolgens met de direct betrokkenen  
bespreken. Fijn dat de gemeente ons zo goed helpt!  
Samen gaan we er alles aan doen om dit project te laten 
slagen. Niet alleen omwille van de verkeersveiligheid,  
maar ook om de Koewei nog mooier te maken.

Sinds jaar en dag ondervindt het verkeer op de  
Koewei hinder van de onoverzichtelijke en gevaarlijke 
verkeerssituatie op het zogenoemde pleintje.  
Dat bevindt zich op het punt waar de Koewei een scherpe 
bocht in oostelijke richting maakt (zie foto). Hoogste tijd 
om hier iets aan te doen, zo vonden wijkbewoners.  
Maar nog niet iedereen was overtuigd van de noodzaak. 
Dus hield wijkbewoner Luc Bouwman een  
meningspeiling onder aanwonenden van het pleintje.  
In dit artikel bespreken we de verkeerssituatie, de peiling 
en het plan om het pleintje veiliger en groener te maken. 

KOEWEI WIPT 
TEGELS VOOR 
VERKEERSVEILIGHEID 
EN NATUUR
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De uitgangssituatie  
Tot de onderhoudsbeurt in maart was de natuur in het 
parkbos ten zuiden en zuidwesten van de hockeyvelden in 
evenwicht. Aan de randen van het natuurwandelpad was 
sprake van een weelderige kruidlaag. Wandelaars genoten 
van de wilde planten die je in een goed beheerd parkbos 
mag verwachten, zoals Robertskruid, Fluitenkruid, Look-
zonder-look, Schijnaarbei, Klein Springzaad, Groot heksen-
kruid en Gevlekte dovenetel. Onder de hoge bomen 
bevond zich op veel plekken een goed ontwikkelde  
struiklaag. Die bestond vooral uit volwassen hazelaars en 
daarnaast de voorjaarsbloeiers Gele kornoelje en Rode 
ribes en op enkele plekken Kardinaalsmuts. Op de vochtige 
bosbodem onder het gesloten bladerdek vonden  
liefhebbers meer dan veertig verschillende soorten  
paddenstoelen, waaronder enkele ernstig bedreigde  
soorten (zie ook het bestemmingsplan Elderveld 2011). 

Het onderhoud onderlangs de hockeyvelden in maart 
Onder de hoge bomen groeiden een groot aantal  
volwassen Hazelaars. Tijdens het onderhoud werd een 
groot deel van deze hazelaars direct boven de wortels  
afgezaagd (in de volksmond: gekapt). Er werden ook  
andere struiken en enkele bomen gekapt, geknot of  
helemaal teruggezet.  

Vrijwel over de hele linie 
werden aan weerszijden 
van het wandelpad  
houtrillen aangelegd.  
Dat gebeurde niet met de 
hand. Al het afgezaagde, 
gekapte of gerooide werd 
met een zware kraan 
op rupsbanden vanaf 
het wandelpad ‘aange-
schoven’ tot ver het bos 
in. In het bos ontstonden 
(helaas) open zonover-
goten ruimten met  
een opengewerkte,  
verstoorde bosbodem. 

Met zware kraan opengewerkte, 
verstoorde bosbodem

Tussentijdse evaluatie in juli:  
effect op natuurwaarde en -beleving 
Op 6 juli - ongeveer vier maanden na de onderhoudsbeurt - 
hebben gemeente, uitvoerder en wijkbewoners het gebied 
opnieuw bezocht. Het goede nieuws is dat het parkbos er 
weer behoorlijk groen uitzag. Het slechte nieuws is dat er 
nu geheel andere planten en struiken groeiden dan vóór de 

onderhoudsbeurt. Aan de randen van het natuurwandel pad 
waren de aspectbepalende (bos)planten vrijwel geheel 
verdwenen. Overal waar de kraan het hout vanaf het  
wandelpad had opgeschoven, groeiden nu zeer algemene 
en onwenselijke ‘onkruiden’ van omgewerkte, verstoorde 
bodems (zoals Grote brandnetel, Braam, Gewone  
berenklauw, Kleefkruid, Grote klit, Smeerwortel en  
Akkerkool). Deze ruigtekruiden horen niet in deze enorme 
hoeveelheden in een parkbos thuis. Waar eerder de  
gerooide Gele kornoeljes, Rode ribes en Kardinaalsmuts 
stonden, domineerden nu vooral brandnetels en bramen. 
Ook op de opengewerkte plekken verderop in het bos had 
de verruiging toegeslagen. 

Ruigtevegetatie op 
de opengewerkte,  
verstoorde  
bosbodem

Nieuwe aanplant en opslag 
De gemeente erkent dat de onderhoudsbeurt veel te fors 
was uitgevoerd. Onderlangs de hockeyvelden had nooit 
zoveel gekapt en gerooid mogen worden. Inmiddels heeft 
de uitvoerder op de kaalgeslagen plekken vervangende 
struiken aangeplant. Tijdens de rondgang op 6 juli bleek  
dat de Kornoeljes, Inheemse liguster en Taxus er goed 
bijstonden. Op de opengewerkte plekken zagen we spontane 
opslag van Eik, Esdoorn en Abeel. De aangeplante Gelderse 
roos had het echter niet gered, terwijl vier van de zes Zwarte 
elzen bij een maaibeurt ernstig beschadigd waren. 

Afspraken met gemeente 
De gemeente heeft toegezegd duidelijkere instructies te 
geven, de uitvoering beter te controleren, struiken terug  
te planten en de uitvoerder mee te nemen bij volgende 
rondgangen met wijkbewoners. Daarnaast worden voort-
aan alle te kappen bomen met oranje verf gemarkeerd, 
ook de bomen die na ‘afzetten’ weer uitlopen (zodat de 
wijk ruimschoots vóór de kap protest kan aantekenen). 
Wijkbewoners zijn tevreden over deze afspraken.  
Een punt van aandacht vormen de verwoestende  
gevolgen van de zware kraan waarmee het gekapte en  
gerooide hout voor de houtrillen is aangeschoven.  
Maar ook hiervoor verwachten we in goed overleg met 
gemeente en uitvoerder een oplossing te vinden.

EVALUATIE ONDERHOUD 
PARKBOS ONDERLANGS DE HOCKEYVELDEN 
Eerder informeerden wij u over het onderhoud van het parkbos onderlangs de hockeyvelden in Elderveld-Noord  
(zie het aprilnummer van Elderveld Nieuws). Na het onderhoud zag dit deel van Park de Steenen Camer eruit alsof  
er een tornado doorheen geraasd was. Wijkbewoners waren onaangenaam verrast en spraken van kaalslag en  
ravage. Gemeente en uitvoerder verwachtten dat de natuur zich hier weer snel zou herstellen.  
Vier maanden na het onderhoud maken we in dit artikel de voorlopige balans op. 
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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 OPENOPROEP WERKGROEP SPELEN

Beste Eldervelders,

En dan is het vakantie. Er wordt dan beweerd dat het 
komkommertijd is in bijvoorbeeld berichtgeving. Laten we 
even verder kijken. Bij mij achter hebben de meerkoeten 
hun tweede leg de wereld in gestuurd. Ganzen komen 
ook trots voorbij gezwommen met hun kroost. Het is ook 
goed te horen dat ze er zijn.

De werkgroepen van het WPF zijn ook actief. Er zijn  
wijkschouwingen geweest met grote belangstelling  
vanuit de geschouwde straten. De Stoeterij blijft  
aandacht vragen. Er is door het WPF, vanuit de werkgroep 
verkeer en veiligheid, een brief naar het gemeentebestuur  
gestuurd waarin we aandacht vragen voor de  
verkeersveiligheid aldaar. En dan met name de  
verkeersveiligheid op en rond de Elderhofseweg. 

Ook de half verharde fietspaden die zijn aangelegd  
kregen meer dan gemiddelde belangstelling van het WPF. 
Dit omdat de gemeente bij de aanleg daarvan behoorlijk 
tekortgeschoten is in de communicatie naar Elderveld 
(c.q. het WPF). De gemeente moest bij navraag erkennen 
dat ze ‘kort door de bocht’ waren gegaan. Men meldde 
ook dat Elderveld in vergelijk met andere wijken, alerter is 

op veranderingen. Ik beschouw dat dus als een  
compliment. Een compliment naar wijkbewoners en 
WPF-leden die ontwikkelingen in de wijk in de gaten  
houden of opvallen en melden. We weten ook dat (op 
korte termijn?) de Hollandweg en de Metamorfosenallee 
worden aangepakt. En dat betekent dat we de bericht-
geving vanuit de gemeente nauwlettend volgen.  
Dan wel, indien nodig, actief vragen: ‘hoe ver zijn de  
ontwikkelingen?’

 In juni heeft de werkgroep Elderveld Schoon een  
opruimactie gehouden. De werkgroep ‘Groen’ blijft  
daarnaast ook de ontwikkelingen , wat groen betreft,  
intensief volgen. Het WPF heeft ook een werkgroep  
‘Spelen’. Door die verdraaide C-situatie heeft die  
werkgroep zich nauwelijks kunnen manifesteren het  
afgelopen (anderhalf) jaar. Dat moet dus anders. Lees en 
vraag daarover en kijk wat U daarin kunt betekenen.

Afijn, komkommertijd? In mijn beleving staan we niet stil! 
Geniet nog even van Uw vakantie, ook in Elderveld!

Dirk Bruinsma 
Voorzitter WPF Elderveld.

Op moment van dit schrijven, eind juli 2021, is de  
werkgroep Elderveld Open nog druk bezig met de  
organisatie van ons jaarlijkse Wijkfeest op 5 september 
2021. We hopen als werkgroep dat alles door kan gaan, 
geheel naar onze wens en op de gebruikte manier.  

In de week voor 5 september 2021 krijgen alle  
omwonenden een brief thuis met alle relevante informatie. 

Alle informatie over het Wijkfeest, zoals programma  
en aanbod braderie, is te vinden op de website:
www.elderveldopen.nl 

In eerdere wijkactieplan inventarisaties kwam naar voren 
dat de wijk vroeg voor aandacht voor de vele speeltuinen 
in onze wijk. Om dit vanuit het toenmalige wijkactieplan op 
te pakken, is er een werkgroep Spelen opgericht. Door de 
eerder genoemde C-situatie heeft deze werkgroep nooit 
kunnen opstarten vorig jaar. En nu we weer een jaar verder 
zijn, willen we de werkgroep wakker schudden. En daarom 
zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de werkgroep. 
Heeft u interesse? Meld u dan nu aan door even een e-mail 
te sturen naar wijkplatform.elderveld@gmail.com. 
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U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

EEN BERICHTJE VAN DE WERKGROEP GROEN & MILIEU

BUURTSCHOUW KOEWEI EN OMGEVING

Vanuit de Werkgroep Groen & Milieu is aan de afdeling 
Wijkonderhoud van de gemeente Arnhem het verzoek  
gericht een buurtschouw te houden in de Koewei en  
omliggende straten. Samen met de buurtbewoners is de 
informatie hierover verspreid d.m.v. een flyer.

De opkomst was groot: 17 bewoners gingen op 23 juni jl.  
in gesprek met Milly Kors en Maurice Menzo van  
bovengenoemde gemeentelijke dienst.  
Er werden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt,  
o.a. over 
-  de overlast van wortelwerking door grote bomen,  

waardoor de carport weggedrukt wordt of de fundering 
van het huis mogelijk wordt aangetast.

-  onbegaanbaar geworden fiets- en voetpaden door het 
woekeren van bramen en brandnetels.

-  uitgegroeide bomen en heesters, die in en over  
tuinen hangen.

-  stankoverlast door ondergrondse containers  
(bij warm weer).

- de straatverlichting.
-  de voor fietsen en rolstoelen slechte begaanbaarheid 

van de paden richting het bruggetje.
- struikelgevaar door slechte bestrating.
-  de slechte staat waarin de “skate cirkel”  

(aan de overzijde van het water) verkeert.
- de slechte staat waarin het voetbalveldje verkeert.

Over een aantal zaken werden direct afspraken gemaakt en 
is inmiddels actie ondernomen door de dienst.
-  De gemeentelijke dienst suggereerde de boomspiegels 

in de buurt te adopteren. De gemeente zorgt in dat  
geval voor planten. Inmiddels hebben bewoners van  
de Koewei de handschoen opgepakt. Samen met de  
gemeente is gekeken waar zich aan de Koewei  
mogelijkheden voor boom- en geveltuintjes voordoen. 
Bewoners kunnen binnenkort een uitnodiging  
verwachten om lelijke boomspiegels en stoepmuurtjes 
om te toveren tot fraaie boom- en geveltuintjes. Een 
goede gelegenheid om de stenen en tegels te wippen 
en de planten in de grond te zetten is de nationale 
Boomspiegeldag op 9 oktober a.s. Samen met de  
gemeente zijn de bewoners van plan om van die dag 
een feest voor heel de Koewei te maken. 

-  De situatie in de bocht van de Koewei met een “pleintje” 
in het midden is uitvoerig besproken, zowel  
verkeerstechnisch als wat de vergroening van dit punt 
betreft. Aanwonenden van het pleintje hebben de  
onveilige verkeerssituatie inmiddels in detail besproken 
met medewerkers van de gemeente en een ontwerp- 
en adviesbureau. Waarbij ook afspraken zijn gemaakt. 
Zie voor meer informatie het artikel op pagina 12 van 
deze uitgave van Elderveld Nieuws (red.).

Al met al kan gesproken worden van een geslaagde  
buurtschouw. Het is zeker de bedoeling van de werkgroep 
Groen & Milieu om ook in andere buurten van onze wijk 
een dergelijke schouw te organiseren.

Zoals misschien bekend is deze werkgroep ontstaan uit 
de samenvoeging van de werkgroep Milieu Elderveld en 
de werkgroep Groen van het Wijkplatform Elderveld.  
Eén van de uitgevoerde projecten van de Werkgroep 
Groen & Milieu was het ophangen en vervolgens  
schoonmaken van vogelnestkastjes. Dit wilt de werkgroep 
nu weer oppakken, maar daarvoor willen we eerst peilen 
of er voldoende belangstelling is vanuit de bewoners.

De Werkgroep stelt dit vogelhuisje gratis ter beschikking 
en de bewoner zorgt er dan voor dat het op een  
geschikte plaats wordt opgehangen EN dat het één  
keer per jaar wordt schoongemaakt!

Indien je belangstelling hebt, meld dit dan voor  
1 september omdat de kastjes in het najaar opgehangen 
dienen te worden. Ik hoop op een grote belangstelling!

Namens de Werkgroep Groen & Milieu
Henry Tenten
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BIOLOGISCHE TUINBOUWVERENIGING 
ELDERVELD, AUGUSTUS 2021

Door de voortdurende Coronacrisis zijn al onze  
activiteiten/evenementen tot minimaal 1 september 
2021 afgelast, zelfs ons tuinderscafé op zaterdagmorgen. 
Hopelijk kan/mag onze kerstmarkt op 12 december wel 
doorgaan en wordt 2022 weer alles normaal. 

De plantjeswinkel op de zaterdagochtend kan gelukkig 
wel doorgaan, buiten voor De Schuur. Iedereen blijft wel  
tuinieren, lekker op je tuintje bezig zijn is ook een vorm 
van quarantaine. De Romeinse tuin wordt nog keurig  
onderhouden, u kan/mag deze tuin op eigen gelegenheid 
bezoeken, bij de ingang vindt u uitgebreide informatie 
over de aanwezige gewassen.

UNESCO-WERELDERFGOEDSTATUS  
VOOR LIMES IN NEDERLAND 

Nederland heeft er een icoon van wereldformaat bij.  
27 juli 2021, heeft het Werelderfgoedcomité van  
UNESCO de Neder-Germaanse Limes de status van  
Werelderfgoed toegekend.  
De Neder-Germaanse Limes wordt vertegenwoordigd 
door maar liefst 19 archeologische vindplaatsen uit de 
Romeinse Tijd, waaronder de Romeinse tempel in Elst, 
de pannenbakkerij in Berg en Dal en de  
Castellumterreinen in Arnhem (Meinerswijk) en  
Nijmegen. Vanaf 2015 hebben vrijwilligers van BTV  
Elderveld samen met buurtbewoners een grote bijdrage 
geleverd aan het beleefbaar maken van deze bijzondere 
historische locatie aan de rand van de wijk Elderveld.  
 
Wij hebben een prachtige Romeinse tuin aangelegd  
welke nog altijd goed wordt onderhouden en verder  
organiseren we, i.s.m. met AWN, meerdere keren per jaar 
Romeinse activiteiten met figuranten, kinderspelen, een 
Romeinse markt en vooral ook rondleidingen naar de  
restanten van het Castellum Meinerswijk. 

Hoogtepunt hierbij was natuurlijk het met vele  
re-enactors naspelen van de Bataafse Opstand op  
19 okt. 2019.

Dit alles heeft sterk bijgedragen aan de toekenning van 
deze werelderfgoedstatus.

Ons Castellum staat ook heel erg mooi opgenomen in 
het nationale Limes-Unesco-Logo.
Niet alleen wijzelf zijn er trots op maar ook AWN en de 
gemeente Arnhem.  
Het is de bedoeling om nog dit jaar een feestelijk  
evenement te gaan organiseren bij het Castellum  
Meinerswijk. 

U gaat hier zeker nog van horen.

KERSTMARKT DE STEENEN CAMER  
“CHARLES DICKENS’ STYLE” 

 Wij hopen dit jaar weer onze traditionele Kerstmarkt  
te kunnen organiseren, maar zoals u zult begrijpen is  
alles afhankelijk van de ontwikkelingen rond het  
COVID-19 virus.

Wanneer: zondag 12 december a.s. van 12:00-17:00 uur.
Waar: Hannesstraatje 2a, Arnhem, de toegang is gratis.
 
Huren van een kraam:  
€ 24.50 inclusief boven- en achterzeil. 
 
Aanmelden via onze website:  
www.btv-elderveld.nl/formulier-kraamhouders

Heeft u vragen bel of stuur een whatsapp bericht naar: 
Willy Knelissen (06-54715126) of Ludo Berendsen  
(06-50624111) of mail naar markt@btv-elderveld.nl

DAG VAN DE ARNHEMSE GESCHIEDENIS 
ZONDAG 17 OKTOBER

Zondag 17 okt. van 12.00 tot 16.00 uur doen we, onder 
voorbehoud, weer mee met de DAG van de Arnhemse 
Geschiedenis, locatie; Hannesstraatje 2a. 

Het thema van de DAG is dit jaar “aan het werk”. 
Het plan/programma wordt nog verder uitgewerkt,  
we houden u op de hoogte. In Arnhem Noord zijn  
zaterdagmiddag 16 okt. nog meer DAG-activiteiten,  
zie ook de website  
www.dagvandearnhemsegeschiedenis.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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Reuzenberenklauw is een invasieve exoot die in de 19e 
eeuw als sierplant naar Nederland kwam en de eeuw 
daarna verwilderde. Inmiddels heeft deze gevaarlijke 
plaagsoort zich in Elderveld explosief uitgebreid.  
De laatste jaren hebben gemeente en groenbeheerder  
er alles aan gedaan om Reuzenberenklauw te bestrijden 
(zie ook eerdere artikelen in ons wijkblad). Zonder hulp 
vanuit de wijk is het echter vechten tegen de bierkaai.  
In dit artikel leest u hoe u Reuzenberenklauw kunt  
herkennen, hoe de plant zich razendsnel uitbreidt en  
hoe u kunt meehelpen bij de bestrijding. 

Waar groeit Reuzenberenklauw? 
In Elderveld vinden we Reuzenberenklauw vooral op  
zonnige plaatsen, vooral langs wandel- en fietspaden en 
aan de oevers van watergangen. De soort profiteert  
optimaal van opengewerkte, verstoorde bodems, maar laat 
het afweten in schaduwrijke omgevingen met een intacte 
struik- en boomlaag (gesloten bladerdek). Een lage, open 
en vochtige begroeiing is gunstig voor de vestiging van 
zaailingen. Daar vormt de plant dichte vegetaties waarbij 
andere plantensoorten, met uitzondering van bomen, vol-
ledig worden verdrongen. Als de zon schijnt, kan het sap 
van de Reuzenberenklauw op de huid leiden tot hinderlijke 
jeuk, irritatie en ernstige brandwonden (ook bij honden!). 

Hoe herken ik Reuzenklauw? 
Reuzenberenklauw is  
makkelijk te herkennen aan 
de enorme bloeischermen 
die ver boven de vegetatie 
uittorenen (tot wel vijf meter 
hoog). Maar in een jonger 
stadium is herkenning veel 
lastiger en kan de soort  
gemakkelijk verward worden 
met de minder gevaarlijke 
Gewone berenklauw.  
Gelukkig zijn niet-bloeiende 
exemplaren goed te  

herkennen aan de rood of paars gevlekte stengels, de  
stijve stengelharen die op rode knobbeltjes staan en de 
ingesneden bladeren die in spitse punten uitlopen.

Hoe heeft Reuzenberenklauw zich explosief  
weten uit te breiden?  
Reuzenberenklauw verspreidt zich vooral via het zaad.  
Eén exemplaar van deze plant produceert gemiddeld 
20.000 zaden die zelfs na zeven jaar nog kunnen  
ontkiemen. Zit het zaad eenmaal in de bodem, is verdere 
verspreiding lastig tegen te houden. In natuurlijke  
omstandigheden verspreidt het zaad zich vooral via water 
en wind. In woonwijken zijn (maai)machines, voertuigen en 
wandelaars vaak onbedoelde boosdoeners.  

Het zaad lift bijvoorbeeld mee op de motorkap, in de  
laadbak en via de profielen van (rups)banden, schoenzolen 
en de vacht van (huis)dieren. 

Wat doen gemeente en groenbeheerders?  
Overal in Park de Steenen Camer is te zien dat gemeente 
en groenbeheerders hun uiterste best doen om verdere 
verspreiding te voorkomen (bijvoorbeeld rond de Kolk van 
Schouten en bij de waterzuivering). Dat gebeurt door  
zogenoemde haarden regelmatig te maaien en  
bloeistengels vroegtijdig af te knippen. En door rondom 
haarden bufferzones in te stellen (van ongeveer 25 meter) 
waar dan alle nieuwe exemplaren verwijderd worden.  
Zo wordt voorkomen dat de planten bloeischermen  
vormen en het zaad zich kan verspreiden. 

Groenmedewerkers pakken de penwortels van de plant 
aan. Dit gebeurt via elektrocutie, door diep frezen of  
uitsteken met een schop of een reuzenberenklauwboor  
bij planten van maximaal respectievelijk 10 of 50 cm).  
Onderstaande foto toont een groenmedewerker die  
gezicht en handen schoonspoelt nadat hij bij het  
handmatig uitgraven met sap en snippers in aanraking was 
gekomen. Maar goed dat de zon niet scheen… 

Wie helpt de gemeente en groenbeheerder?  
In de wijk bestaat veel waardering voor het zware werk dat 
met de bestrijding van Reuzenberenklauw gepaard gaat. 
Helaas gaat de verspreiding van de planten zo snel dat de 
groenbeheerder het werk niet meer alleen aankan. De  
bestrijding is arbeidsintensief en kostbaar en anders dan de 
landelijke overheid heeft de gemeente geen diepe zakken. 
De gemeente is daarom op zoek naar vrijwilligers uit de 
wijk die in het vroege voorjaar willen helpen bij het zoeken 
en eventueel uitsteken van zaailingen. Dit laatste uiteraard 
onder begeleiding van een deskundige uitvoerder.  
Overweegt u de gemeente in het belang van natuur en 
bewoners te helpen? Of wilt u zich nu al opgeven?  
Stuur dan een mail naar hans.kuhlemeier@chello.nl

GEVAARLIJKE REUZENBERENKLAUW 
VERDRINGT ELDERVELDSE NATUUR
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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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Tuinen in de bebouwde kom bestaan gemiddeld voor 
maar liefst zestig procent uit verharding, zo blijkt uit 
luchtfoto’s. Ook in Elderveld bestaan veel voor- en  
achtertuinen grotendeels uit tegels en grind. Begrijpelijk, 
niet iedereen heeft groene vingers en een groene tuin 
kost tijd en geld. Maar ook een gemiste kans, vindt de 
gemeente Arnhem, die alle inwoners oproept om mee te 
doen aan het Nationaal Kampioenschap Tegelwippen. 

Vanwaar de actie Tegel eruit, plantje erin? 
Carlijn Beumer deed promotieonderzoek naar verstening 
in tuinen. “Sinds de jaren negentig is vooral de onder-
houdsvrije tuin in de mode”, zegt Beumer (in de Groene 
Amsterdammer van 6 mei 2020). “Struiken eruit, tegels 
erin. Lekker op je eigen terras, met de barbecue, om bij te 
komen van de drukke werkdag. Terwijl wetenschappelijk 
onderzoek juist laat zien dat een natuurlijke, groene  
omgeving (…) bijdraagt aan welzijn en gezondheid.”  
Een groenere tuin helpt ook tegen wateroverlast en  
hittestress, biedt meer leefruimte voor planten en dieren 
en de stad wordt er mooier van. Bloeiende struiken en 
planten trekken vogels en vlinders aan waar veel van te 
genieten valt.

Tegels eruit maar wat dan? 

Tinka Chabot in haar eigen tuin (Foto: Omroep Gelderland)

De foto hierboven toont Tinka Chabot uit Arnhem in haar 
tuin. Zij werd eerder uitgeroepen tot de duurzaamste  
hovenier van 2020. Tinka: “Het klinkt heel makkelijk.  
Tegel eruit, plant erin. Maar zo simpel is het niet. Want je 
moet wel nadenken over wat je erin plant en hoe!”  
In het kader staan drie handige tips (onverkort  
overgenomen uit een interview van Stéphanie Wesselink 
op www.atlasleefomgeving.nl).

TIP 1: de juiste grond
Je hebt de tegel verwijderd en nu? “Om planten in leven te 
houden, moet je eerst iets aan de bodem doen”, stelt  
Tinka. “Onder bestrating ligt vaak geel zand zonder  
voeding. Hierdoor is het bodemleven verdwenen.  
Verwijder het zand en bewaar het in een lege zak of  
emmer. Maak daarna de ondergrond los met een woel- of 
spitvork. Op die manier breng je alvast zuurstof in de  
bodem. Vermeng nu één deel van het zand met twee  
delen bemeste tuinaarde.” Volgens Tinka gaat het hier bij 
veel mensen fout. Ze legt uit: “Het is heel belangrijk om 
niet alleen maar bemeste tuinaarde te gebruiken. Veel 
planten worden dan slap, lang en gevoelig voor ziektes. 
Oftewel ze exploderen door een teveel aan voeding.”

TIP 2: de juiste plant
“Het is belangrijk om planten af te stemmen op de grond 
van jouw tuin”, legt Tinka uit. “Planten die van kleigrond 
houden, zet je niet op zandgrond en andersom! Loop je  
in de plantenwinkel? Kijk dan ook naar de hoeveelheid 
zonlicht die jouw toekomstige plant nodig heeft.  
Heb jij bijvoorbeeld een schaduwrijke tuin? Zoek dan  
planten die van schaduw houden. Doe je dat?  
Een grote kans dat jouw plant het lang volhoudt.”

TIP 3: goed water geven
Planten water geven, is ook een kunst. Hoe kun je dat het 
beste doen? Tinka: “Zorg dat het water uit de sproeikop 
vanuit je gieter omhoog stroomt. Zodat het eruit ziet als 
een zacht regenbuitje. Als je met een dikke straal water 
geeft, slaat de grond dicht en zit er geen zuurstof meer in 
de bodem. Geef je plant niet elke dag water, dan verzuipt 
hij. Een goede check is om met je vinger een geultje in de 
bodem te maken. Wordt de aarde donkerder als je lager 
komt? Dan zit er ruim voldoende water in de bodem.  
Geef je plant dan geen water.”

NK Tegelwippen 2021: heel Holland wipt
De gemeente Arnhem doet mee aan het NK Tegelwippen. 
Het doel is om Nederland een stukje groener te maken op 
een leuke en ludieke manier. De gemeente die de meeste 
tegels wipt, wint de prestigieuze Gouden Tegel. Inwoners 
maken elke maand kans om de Wipper van de maand te 
worden. Tot 30 september kan iedereen zijn of haar  
gewipte tegels aanmelden via www.nk-tegelwippen.nl.  
Kijk ook op www.arnhemklimaatbestendig.nl voor  
voorbeelden en inspiratie.

MAAK ELDERVELD 
GROENER:  
TEGEL ERUIT, 
PLANTJE ERIN
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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 € 18,00 voor € 14,50
Geldig van 1 september tot 15 november 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 8, 15, 22 en 29 september, 6, 13 en 20 oktober en  
3 november van 18.15 tot 19.15 òf 19.30 tot 20.30 uur in het  
wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15.

-  Conditiegym:  
donderdag 9, 16, 23 en 30 september, 7, 14 en 21 oktober en  
4 november 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 in het Steunpunt 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.

WIJKAGENDA 
28 AUGUSTUS - 6 NOVEMBER 2021

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: Huisartsenpost Arnhem 026-3899696
Karin Veldkamp: Coördinator Buurtbemiddeling 026-3519941
 Coördinator Buurtbemiddeling 06-29427944
 A. ma-do www.buurtbemiddelingarnhem.nl 

ORGANISATIES EN SERVICENUMMERS

De gemeente gaat akkoord met de verdere uitwerking van 
het plan voor een voedselbos op de weide bij de Stoeterij! 

Dit mooie bericht kregen de initiatiefnemers te horen  
tijdens het overleg met de gemeente op 12 juli jl.  
Verschillende adviesorganen zijn positief over het plan en 
de wethouder ging akkoord met dit volgens haar “kansrijke 
project”. Onze geliefde weide blijft dus ook in de toekomst 
groen! Een mooi vooruitzicht voor alle wijkbewoners.  
Samen met de gemeente en andere belanghebbenden 
gaan de initiatiefnemers het plan nu verder uitwerken.  
Een belangrijk aandachtspunt is dat de weide voor publiek 
toegankelijk wordt. Alleen op die manier kan het een  
sociale én educatieve ontmoetingsplaats voor  
wijkbewoners worden. Een voedselbos is echter kwetsbaar. 
Het is uiteraard niet de bedoeling dat jonge aanplant  
vertrapt wordt of dat er ‘wildpluk’ gaat plaatsvinden.  
En natuurlijk moet ook de privacy van de omwonenden 
worden gewaarborgd.

Een tweede aandachtspunt is de mobiliteit. Eenmaal  
aangelegd heeft een voedselbos weinig onderhoud nodig 

waardoor de verkeersdruk beperkt kan blijven.  
Vrijwilligers en bezoekers moeten het voedselbos 
natuurlijk goed kunnen bereiken. Er moeten voldoende 
fietsstalplekken komen, en uiteraard voorzieningen voor 
rolstoelgebruikers en minder validen. 
Hoe nu verder? Bovenstaande punten gaat de  
initiatiefgroep de komende periode verder uitwerken.  
Nu het plan doorgaat, wacht ons veel werk, zoals een 
Stichtingsbestuur samenstellen, overleggen met participant 
deelnemers, ontwerpplan voedselbos maken, subsidies 
aanvragen et cetera. De eerste concrete stap is een  
aanvullend onderzoek naar de kwaliteit van de bodem, 
gerealiseerd met hulp van de gemeente.

Het is fijn te vernemen dat bewoners van Elderveld en 
daarbuiten de ontwikkeling van het voedselbos met  
interesse volgen. Zodra het plan klaar is, zullen wij hierover 
in Elderveld Nieuws berichten, zodat het voedselbos voor 
iedereen steeds meer “vorm” krijgt. 
 
Informatie kunt u vragen/sturen naar:  
voedselbosstoeterij@gmail.com t.a.v. Leo van Mierlo 

GROEN LICHT VOOR ONTWIKKELING 
VOEDSELBOS BIJ DE STOETERIJ




