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Plannen voor nieuw 
parkeerbeleid in 
Spijkerkwartier 

tekst: Karen van Rijsewijk

De parkeerregels in het Spijkerkwartier gaan wellicht 

drastisch veranderen: de gemeente overweegt om in de hele 

wijk betaald parkeren in te voeren, met ontheffingen voor 

bewoners. De wijziging in het beleid gaat alleen door als de 

verandering breed gedragen wordt door de bewoners. 

Waarschijnlijk komt er in november een informatieavond – de 

precieze datum daarvan is nog niet bekend.

Autobezitters in het Spijkerkwartier weten het: parkeren gaat 

hier nooit zonder slag of stoot. Een kwartier zoeken naar een 

parkeerplaats is geen uitzondering, en wie eenmaal na lang 

wachten een vergunning heeft bemachtigd, moet constateren 

dat de plaatsen vaak ingenomen worden door mensen zonder 

vergunning. ’s Avonds en ’s nachts is het vinden van een plek-

je het moeilijkst, terwijl de privéparkeerterreinen van 

bedrijven dan juist helemaal leeg staan - achter gesloten 

hekken.

Omdat er flink wat klachten over de parkeerproblemen 

kwamen, besloot de gemeente in gesprek te gaan met de 

verkeerswerkgroep Spijkerkwartier om de overlast aan te 

pakken. De voorlopige uitkomst van deze gesprekken: de 

gemeente wil bekijken of er brede steun in de wijk is voor een 

betaald parkeren in de hele wijk, met ontheffingen voor 

bewoners. 

‘Het is moeilijk precies vast te stellen hoeveel auto’s er in de 

wijk zijn’, vertelt Reinout Dubbelman van de verkeerswerk-

groep Spijkerkwartier. ‘Er zijn veel bedrijven, en veel bewo-

ners hebben een leaseauto. Maar één ding blijkt uit alle 

tellingen wel heel duidelijk: er zijn meer auto’s dan er 

parkeerplekken zijn. Dus er móet iets gebeuren.’ 

De verkeerswerkgroep vindt dat een eventueel nieuw par-

keerregime in ieder geval geleidelijk zou moeten worden 

ingevoerd, beginnend aan de westkant van de wijk, het 

dichtst bij het centrum. ‘Daarvan is immers een belangrijk 

deel van de overlast afkomstig: bezoekers van het centrum 

die gratis parkeren in het Spijkerkwartier’, aldus Dubbelman. 

De werkgroep vindt het ook heel belangrijk om naar alterna-

tieven te kijken. Als voorbeeld noemt Dubbelman het via 

subsidie stimuleren van deelauto’s: in de wijk staan al twee 

auto’s van Greenwheels die per uur te huur zijn voor abonne-

menthouders. Een bewonerskorting op een gehuurde par-

keerplaats in de garage bij het Velperpoortstation zou een 

andere mogelijkheid zijn om de parkeerdruk te verminderen. 

‘Op die garage kunnen zo twee lagen extra gebouwd worden’, 

weet Dubbelman. ‘Maar de eigenaar doet dat natuurlijk pas 

als hij de plaatsen verhuurd heeft.’ 

Een particulier parkeerbedrijf, ParkKing, onderzoekt momen-

teel op eigen kosten de mogelijkheden om nieuwe parkeerop-

lossingen in de wijk te exploiteren. Onder meer het Nieuwe 

Land en het terrein van Casa Rossa in het voormalig prostitu-

tiegebied worden bekeken. ‘En verder is het interessant om te 

kijken of de privéparkeerterreinen van bedrijven wellicht 

buiten kantooruren tegen betaling te gebruiken zijn door 

bewoners.’

Informatieavond

Bij het ter perse gaan van deze wijkkrant was de datum van 

de informatieavond over parkeren nog niet bekend. Wilt u 

hiervan op de hoogte worden gesteld, geef dan uw naam, 

adres, telefoonnummer en e-mailadres door via 

info@spijkerkwartier.net Ook via de website www.spijker-

kwartier.net worden de datum en locatie zo snel mogelijk 

bekendgemaakt.
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de wijk Mo op Thialf: 

 ruimte voor gekke en 
 kunstzinnige plannen 
tekst: Marlies Hummelen

Met haar kleurige rastakapsel en lange leren jas is Mo 

Ganzevles een niet te missen verschijning in het Spijker-

kwartier. Er zullen maar weinig kinderen zijn die haar 

niet kennen: van de kinderclubs in de Lommerd, van het 

Lommerdkamp, van de Sinterklaasvieringen. En Mo kent 

alle kinderen, ze heeft er al heel wat zien opgroeien. 

‘Kinderen zijn heerlijk’, zegt ze. ‘Ze zien iedereen nog als 

gelijk, ze hebben geen rare vooroordelen in hun hoofd!’

We zitten te praten aan de picknicktafel op Thialf, waar 

Mo sinds deze zomer zestien uur per week werkt. Als het 

rustig is, zoals nu, werkt ze graag aan het onderhoud van 

het vele groen op de bouwspeelplaats. Snoeien, snoeien, 

snoeien, en ondertussen genieten van buizerds en sala-

manders. 

Kinderen, groen en vrijheid

Hier op Thialf heeft Mo haar plek gevonden. De 

bouwspeelplaats verenigt alles wat haar na aan het hart 

ligt: kinderen, groen, en de vrijheid om zelf dingen te 

bedenken en op te zetten. ‘Ik kan hier zelf verzinnen wat 

ik wil’, zegt ze, ‘maar er moet ook een heleboel uit de 

kinderen komen!’ Ze wijst op de vrolijk beschilderde 

stoeptegels in het plaveisel, gemaakt op een van de 

wijkfeesten. ‘Over een paar jaar wil ik het hier vol hebben 

liggen met gekleurde tegels, gewoon een bonte boel!’

De ideeën schudt ze zo uit haar mouw: klussendagen met 

ouders en kinderen, een cursus ‘pimp your fiets’... Op 

Thialf kan meer dan ergens anders, er is veel ruimte voor 

gekke en kunstzinnige plannen. Het wilde ervan, dat is 

juist het leuke. En er is een element van gevaar: je kunt 

je kop stoten, of in de brandnetels vallen.

Altijd op deze plek geaasd

Zelf kwam Mo op haar zeventiende naar het Spijkerkwar-

tier. Ze deed de middelbare Bosbouwschool, maar knapte 

af op het theoretische karakter van de opleiding. Na een 

intermezzo op het VHBO rondde ze uiteindelijk de 

opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming af.

In die tijd lagen de banen in het kinderwerk niet voor het 

opscheppen. Ze ging in café De Wacht werken, en bij 

hoveniersbedrijven. Uiteindelijk kwam ze op de Lommerd 

terecht, waar ze zes of zeven jaar met plezier gewerkt 

heeft. Twee jaar geleden werden haar uren daar sterk 

teruggebracht. Ze werkte korte tijd in het volwassenen-

werk, en heeft nu, na een open sollicitatie, deze aanstel-

ling gekregen.

‘Eigenlijk heb ik altijd op deze plek geaasd’, vertelt ze. ‘Je 

kunt gewoon heel veel met dit speelterrein. Als de 

gemeente dat nou ook eens zou inzien...’

Sinds een tijdje woont Mo zelf in Klarendal. Ze heeft het 

Spijkerkwartier, zoals iedereen, in de loop der jaren zien 

veranderen. ‘Ik begon in de Hertogstraat. Toen zaten de 

dames er nog. Hartstikke leuk!’ Tegenwoordig is het 

rustiger in de wijk, vooral met verkeer. Voor de kinderen 

is het beter geworden, die mogen nu zelf op de fiets naar 

Thialf. 

Meer te doen voor tieners

Wel merkt ze dat mensen soms last hebben van voetbal-

lende of rondhangende tieners. ‘Dat is vaak onbedoeld, 

maar kinderen van die leeftijd kunnen bijna nergens 

heen.’ Ze streeft ernaar om voor die groep meer te gaan 

doen op Thialf. In de zomer zou het terrein tot 9 uur ’s 

avonds open moeten zijn, en er moet een echte skatebaan 

komen.

De kinderen komen tegenwoordig van alle kanten, niet 

meer alleen uit de wijk. Ze vindt het prima dat ook 
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mensen uit Klarendal of Presikhaaf de bouwspeelplaats 

weten te vinden. En de kinderen zelf vindt ze nog steeds 

even leuk! 

Bouwspeelplaats Thialf, 026-4422095. 

Open: ma t/m za van 10.00 tot 17.00 uur (vanaf oktober), 

’s zomers van 10.00 tot 18.00 uur

 Spijkerkwartier en 
 Spoorhoek op internet

tekst: Karen van Rijsewijk

Zoals iedere zichzelf respecterende wijk zijn ook Spijker-

kwartier en Spoorhoek al jaren ruimschoots vertegen-

woordigd op internet. Wie op Google zoekt op ‘spijker-

kwartier’, vindt daar bovenaan de lijst natuurlijk de eigen 

site van de wijken, www.Spijkerkwartier.net, met daarop 

het laatste nieuws over de wijken, uitleg over de diverse 

werkgroepen, artikelen over geschiedenis van de buurt, 

informatie over natuur, scholen, een levendige discussie 

over parkeren in de wijk.

Verder staat de zoekterm ‘Spijkerkwartier’ garant voor 

veel berichten over de sluiting van het prostitutiegebied. 

Ook een mooi fotoalbum over de wijk, bij arnhem.neder-

landonline.net.

Wie op ‘Spoorhoek’ zoekt, vindt wat minder, maar dat zal 

voor een deel ook komen doordat de wijk vaak onder één 

noemer valt met het Spijkerkwartier

De laatste jaren zijn er op internet steeds meer mogelijkheden 

om je eigen community op te richten en om je eigen foto’s en 

video’s aan de hele wereld te vertonen. Belangrijke sites op dit 

gebied zijn www.hyves.nl, www.youtube.nl en www.flickr.com. 

En ook hier zijn onze buurten goed te vinden.

Wie zich op Hyves.nl aanmeldt en op ‘Spijkerkwartier’ 

zoekt, vindt maar liefst twee Spijkerkwartier-hyves. Dat 

zijn groepen waar iedereen uit het Spijkerkwartier zich 

kan aanmelden om zo in contact te komen met andere Spij-

kerkwartierders op internet. Leuk om te kijken of er 

tussen de fotootjes van de leden nog iemand zit die je kent!

www.spijkerkwartier.net
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Starter van grootste Spijkerkwartier-Hyve, met inmiddels 

92 leden, is Ank. ‘Ik kwam op het idee toen ik een Arnhem-

hyve zag waar polls waren gestart over de verschillende 

wijken en wie welke wijk het leukste vond. Toen dacht ik: 

‘Laten we niet moeilijk doen. Ik richt gewoon een complete 

hyve op.’

In de Spijkerkwartier-Hyve vind je onder meer discussies 

over welke straat de leukste straat is van het Spijkerkwar-

tier, en of er niet een keer een goed feest moet komen. De 

Spoorhoek heeft nog geen eigen Hyve...

Youtube is de plek waar iedereen 

ter wereld zijn eigen filmpjes kan 

neerzetten. Als je hier Spijker-

kwartier intikt, kom je de 

internationale reclame voor het 

festival Spijkerrok tegen: de 

organisatoren hebben zo te zien 

in London allerlei voorbijgan-

gers aangeklampt met het 

verzoek een reclamespotje voor 

hen in te spreken. Erg leuk!

En de alerte buurtjournalist 

‘dubbelfris1984’ heeft een filmpje 

gemaakt van de uitslaande brand 

in de Driekoningenstraat. 

Compleet met brandweersirene: 

http://nl.youtube.com/user/

dubbelfris1984 

Ook op youtube ontbreekt de 

Spoorhoek nog...

Op Flickr.com kun je foto’s 

neerzetten zodat de hele wereld 

kan meegenieten. De zoekop-

dracht Spijkerkwartier levert hier prachtige, veelal 

kunstzinnige foto’s van de buurt op, van monumentale 

panden en vervallen ramen, van verstilde natuur en van 

fotogenieke buurtge-

noten. Leuk om een 

kijkje in de fotomap 

van de fotografen uit 

de buurt te nemen. En 

tja, ook hier schittert 

de Spoorhoek nog 

door afwezigheid...

Tot ziens in de Spijkerkwartier-hyve, op youtube, flickr of 

in de discussiehoek op www.spijkerkwartier.net!

 Een groen Spijkerbroek 
 is het mooist!

tekst: Loet van Moll, Groengroep 

Al weer enige tijd neemt de Groengroep deel aan het overleg 

over het gebied tussen het Spijkerkwartier en Het Broek, 

genaamd Spijkerbroek. De bewonerswerkgroep heeft zich 

vanaf het begin sterk gemaakt voor het behoud van sport en 

spel in dit gebied. De inzet van de Groengroep is daarnaast 

vooral versterking van het groene karakter van Spijkerbroek. 

Temidden van een paar dichtbevolkte wijken is dit een unieke 

plek om je echt ‘buiten’ te voelen en groen draagt daaraan bij.

Spijkerbroek is bijzonder omdat het iets toont van de over-

gang in het onderliggende landschap. Als je door het Spijker-

kwartier loopt vanaf de spoorlijn daal je langzaam af in de 

richting van de Rijn. Bij Spijkerbroek gaat die daling vrij 

plotseling. Thialf ligt zelfs enkele meters lager dan de 

omgeving. Het gebied van Spijkerbroek heeft daardoor een 

ander karakter dan het grootste deel van het Spijkerkwartier. 

Het ligt laag en is nat. Als het regent, staat het water bijna 

aan de oppervlakte. In dat soort omstandigheden gedijen 

bepaalde boomsoorten. Els en es bijvoorbeeld, en moeraseik. 

Karakteristiek zijn natuurlijk ook wilg en populier. Van die 

laatste soort zijn rond Thialf flinke exemplaren te vinden. 

Noorse Esdoorn

www.spijkerkwartier.net
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In het gebied van Spijkerbroek staan meer mooie bomen. 

Bijzonder is een statige rij Italiaanse populieren bij het 

sportveld aan de Thorbeckestraat. Begin vorige eeuw werd 

deze soort vaak als windkering geplant bij sportvelden. Die 

bij de Thorbeckestraat zijn waarschijnlijk iets jonger (± 1950) 

maar roepen niettemin de sfeer van die tijd op en zijn impo-

sant door hun hoogte. Markant is de Noorse esdoorn aan de 

C.A.Thiemestraat. 

Een lage en breed 

vertakte boom met 

prachtige geelgroe-

ne bloesem, al 

zichtbaar vóór het 

uitlopen van de 

bladeren.

Uniek is de beek die 

vanuit Molenbeke 

het gebied binnen-

komt. Onder het 

spoor door stroomt de Molenbeek bij Thialf in enkele vijvers. 

Ze wordt vervolgens afgeleid in de afwateringsloot langs het 

spoor. Rond en in deze beek wemelt het van de kikkers en 

salamanders. Momenteel verdwijnt de beek vrijwel zonder op 

te vallen. Met een paar fantasievolle ingrepen zou de Molen-

beek veel zichtbaarder kunnen worden. Dit zijn enkele groene 

karakteristieken die de Groengroep wil vasthouden of 

uitbouwen. Omdat er altijd zaken tegen elkaar moeten 

worden afgewogen, zal niet alles kunnen. Het kan zijn dat het 

verstandig is ergens te bouwen en dat een boom daarvoor 

moet wijken. En een sportveld moet niet te vaak onder water 

staan want dan kun je niet spelen.

Er zijn inmiddels drie informatieavonden geweest waar 

bewoners hun ideeën kenbaar konden maken. Na een aantal 

overlegrondes met de gemeente beginnen zich langzaam de 

contouren van een visie af te tekenen. De Groengroep is in dit 

stadium optimistisch gestemd over de uitkomst.

Heb je vragen of opmerkingen in verband met Spijkerbroek, 

neem dan contact op met Coraline Reeder, telefoon: 3774249 

of mail: coraline.reeder@arnhem.nl

Je kunt ook contact opnemen met de Groengroep: 

groengroep@hccnet.nl

Algemene informatie is te vinden op: www.spijkerkwar-

tier.net onder ‘plannen’.

De nieuwe informatieavond over Spijkerbroek is gepland op 

woensdag 21 november. De tijd en locatie kunt u ook vinden 

op www.spijkerkwartier.net onder ‘plannen’.

www.spijkerkwartier.net

Italiaanse Populieren
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 Facelift voor 
 Steenstraat

tekst en fotografie: Gert van der Plas

Er zit schot in: de Steenstraat krijgt een flinke opknap-

beurt. Er is inmiddels een budget vastgesteld, maar 

eerst komt er een zogenaamd publiekstraject om de 

meningen van belanghebbenden te peilen.

Sommigen vinden het de enige echte winkelstraat van 

Arnhem, anderen vinden het een rommelige racebaan: 

de Steenstraat. Een levendige straat is het wel. Er is een 

grote verscheidenheid aan winkels, waarbij opvalt dat er 

maar weinig filialen zijn van grote winkelketens, die 

ervoor zorgen dat menig Nederlandse winkelstraat niet 

van andere te onderscheiden is. De Steenstraat heeft wél 

een eigen gezicht. Maar dat gezicht staat niet al te 

vrolijk: er is nogal wat leegstand, de plantenbakken uit 

de jaren zeventig maken een aftandse indruk en op 

enkele plaatsen zijn de trottoirs veel te smal. Kortom: de 

Steenstraat is toe aan een facelift.

Inspraakronde

Vooral door de inspanningen van de Ondernemersver-

eniging Steenstraat (OVS) is men ook ten stadhuize 

ervan overtuigd geraakt dat er wat gebeuren moet. 

Plannen voor een grondige herinrichting zijn opgeno-

men in het bestuursakkoord van het college en inmid-

dels is ook het budget vastgesteld: een miljoen euro. Wat 

gaat de gemeente doen met dat geld?

Gerbrig Dijkstra, procesmanager bij de dienst Stadsbe-

heer van de gemeente Arnhem, legt uit dat er nog geen 

concrete plannen zijn. ‘We gaan eerst zorgvuldig de 

behoeften peilen van de ondernemers, van de bewoners 

en ook van het winkelend publiek. Ook organisaties als 

het wijkplatform betrekken we in de besluitvorming. In 

december staat een eerste informatieavond voor de 

buurt gepland, waarop we het planproces uit de doeken 

zullen doen. Later volgen nog twee informatieavonden 

en tussentijds houden we tafelbijeenkom-

sten met verschillende belangengroepen. 

We gaan veel mensen uitnodigen.’ De 

gemeente hecht er veel waarde aan dat de 

herinrichtingsplannen op brede steun 

kunnen rekenen.

Na de inventarisatie van wensen en eisen gaat het 

ontwerpproces van start. ‘Het streven is om een aantal 

varianten te presenteren, die we vervolgens op de 

informatieavonden toelichten. Uiteindelijk zal één 

ontwerp groen licht krijgen’, zegt Gerbrig Dijkstra. De 

publieksronde zal tegen de zomer van 2008 voltooid 

zijn. Wanneer de werk-

zaamheden daadwerke-

lijk van start gaan, is op 

dit moment nog niet 

bekend.

Auto blijft

De kans dat de Steenstraat autovrij wordt, is niet groot. 

Met name de OVS ziet daar geen heil in. Voorzitter Roel 

Coppelmans: ‘Een autovrije Steenstraat zou voor veel 

ondernemers de doodsteek zijn. Door de herinrichting 

van het Velperplein en door de nieuwe stadsring is het 

een stuk rustiger hier. De stadsbussen zijn al verbannen 

naar de Van Muijlwijkstraat; als je nu ook nog het 

autoverkeer verbiedt, wordt de Steenstraat een dode 

straat.’

Coppelmans spant zich al jaren in voor het opknappen 

van de Steenstraat. In het voorjaar van 2006 kwam hij 

met zijn ideeën naar buiten. Zijn plan voor een nieuwe 

Steenstraat, genaamd Oase, voorziet onder meer in 

sloop van alle bloem- en boombakken, bredere trottoirs, 

een smallere rijbaan met een aantal flauwe bochten en 

een groenpartij ter hoogte van de Spijkerlaan. Coppel-

mans is ook zichzelf niet vergeten: ter hoogte van café 

Metropole, waarvan hij de uitbater is, wijkt de rijbaan 

naar de overzijde van de straat, waardoor ruimte ont-

staat voor een riant terras.

Shared space

Voor het plan Oase heeft Coppelmans zich laten inspire-

ren door het idee van ‘shared space’, gedeelde ruimte. 

Kenmerk daarvan is het weghalen van verkeerslichten, 

drempels, witte lijnen en overtollige verkeersborden: 

daardoor worden de verkeersdeelnemers gedwongen 

beter na te denken over de gevolgen van hun acties in 

het verkeer en zullen ze uiteindelijk 

meer rekening met elkaar houden. 

Oogcontact maken met medeweggebrui-

kers in plaats van blindelings vertrou-

wen op de schijnveiligheid van borden 

en regels. Een aantrekkelijk principe, maar of de Steen-

straat zich daar wel voor leent... Er blijft immers een-

richtingsverkeer, in ieder geval voor auto’s, dus van 

oogcontact zal niet veel sprake zijn - alleen uit de Bloem-

straat komt verkeer dat zich in de stroom moet mengen. 

Zo autoluw als de Steenstraat in het plan Oase wordt 

voorgesteld - op de schetsen van de nieuwe situatie zijn 

 

‘Zonder auto’s wordt 

de Steenstraat een 

dode straat’

‘Plan moet brede 

steun krijgen’
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auto’s gewoon weggelaten en zien we alleen een handjevol 

flanerende voetgangers – zo druk is het in werkelijkheid. 

Er zal een grote behoefte blijven bestaan aan ruimte 

om te parkeren, te laden en te lossen. Verder blijft de 

Steenstraat een belangrijke verbindingsweg tussen het 

centrum en de oostelijke wijken. Dat beaamt ook 

Coppelmans, die er alle vertrouwen in lijkt te hebben 

dat zijn plan als uitgangspunt zal dienen voor de 

herinrichtingsplannen. ‘Er zijn van gemeentewege nog 

geen beperkingen opgelegd’, zegt hij. Maar laten we 

eerst de publieksronde afwachten. Gerbrig Dijkstra: 

‘Het plan Oase wordt meegewogen in de plannen, maar 

is beslist niet richtinggevend.’

Het goede nieuws is in ieder geval dat de Steenstraat op 

afzienbare termijn flink onder handen wordt genomen. De 

Steenstraat verdient het zeker om gekoesterd te worden, is 

het algemene idee. Toch brengt een opwaardering van de 

winkelstraat ook een risico met zich mee. Als het werkelijk 

een aantrekkelijke straat wordt, zullen ook de huurprijzen 

van de winkelpanden omhoog gaan. Zullen al die kleine 

zelfstandige ondernemers zich dan nog kunnen handhaven 

of dreigt het gevaar dat de Blokkers en de H&M’s er de 

zoveelste eenheidsworst van maken?
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 Straatfeest 
 Riethorsterstraat: 
 rap, touwtrekken, 
 blues, clowns
tekst: Monique Gadiot

Voor de tweede keer hield de Stuurgroep Bewoners Riethor-

sterstraat e.o. op autoloze zondag, 16 september, een 

straatfeest voor de bewoners van de Eerste en Tweede 

Spijkerdwarsstraat, de flat grenzend aan het Arcadeplein en 

de Riethorsterstraat. 

Een zeer gemêleerd gezelschap, muziek (van blues tot rap), 

spelletjes, pannenkoeken, sandwiches van de keurslager, 

Turkse börek, Antilliaanse kaasballen en zelfs gebak van 

Petri vormden de ingrediënten voor een feestelijke middag.

De heer Drost opende het feest. Hij sprak de hoop uit dat de 

middag ertoe zou bijdragen dat buurtgenoten elkaar beter 

leren kennen. De DJ’s Fireman en Madfield draaiden: 

swingende muziek, die niet iedereen bekend in de oren 

klonk. De Jumpin’ Dukes, een vijfkoppige bluesband, kreeg 

buurtbewoners op de dansvloer.

M.C. Nino (Joannathan Sille) woont in de Riethorsterstraat 

maar genoot tot voor kort elders in den lande meer bekend-

heid dan in zijn eigen straat. De teksten van zijn liedjes of 

raps zijn direct en zowel rauw als gevoelig. Een zeldzame 

combinatie.

Elders in de straat ontstonden - min of meer spontaan - 

touwtrekwedstrijden. Ook het steltlopen bleek een uitda-

ging. Ook clown Pannetje (vertolkt door professionele 

clown en buurtbewoner Egon Pieko) en clown Koekie (een 

verrassende creatie van Jan van der Valk) trokken veel 

bekijks van jong en oud. 

Voor elk wat wils dus. Het straatfeest bewees dat de 

Riethorsterstraat, behalve een gezellige en vriendelijke 

straat, ook een broedplaats is voor creatief talent.

Het straatfeest werd mogelijk gemaakt door de financiële 

steun van Volkshuisvesting Arnhem, het Wijkplatform en 

vele sponsors, maar ook dankzij de inzet van vele bewoners.
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 ‘Spijkerkwartier heeft 
  recht op stijlvolle, nieu-

we straatverlichting’
tekst: Marlies Hummelen

Je kent dat wel: heb je eindelijk een prachtige nieuwe outfit, 

steken die afgetrapte oude schoenen er nog onderuit...

Volgens Frans van der Kemp is iets dergelijks ook aan de 

hand met het Spijkerkwartier. Na lange jaren waarin het ene 

na het andere pand een opknapbeurt kreeg, is de wijk nu 

weer grotendeels in zijn oude, negentiende-eeuwse allure 

hersteld. Maar ook hier zijn de accessoires achtergebleven: 

de straatverlichting dateert nog uit de jaren zestig van de 

vorige eeuw, en valt zo langzamerhand flink uit de toon.

Frans van der Kemp 

maakt zich al sinds 2004 

sterk voor een passende 

vervanging van de oude 

straatlantaarns. Hij heeft 

zich al tot burgemeester 

en wethouders, tot de 

stadsarchitect, en nog 

onlangs tot het wijkplat-

form gericht. 

Zijn betoog in het kort:

De oude verlichting is al 

lang en breed afgeschre-

ven en vreet energie. 

Nieuwe verlichting zou 

veel zuiniger kunnen 

zijn, en een andere, 

aangenamere lichtkleur 

kunnen hebben. Daar-

naast zouden de armatu-

ren aan moeten sluiten 

bij de stijl en sfeer van de 

wijk. Hoe dat er precies 

uit moet zien, daarover 

valt natuurlijk te discus-

siëren (moet het klassiek 

negentiende-eeuws zijn, 

of juist een modern, op 

de wijk toegesneden 

ontwerp?). Maar gezien 

de status van beschermd 

stadsgezicht die de wijk 

heeft, zou het niet meer 

dan logisch zijn dat ook 

aan dit soort detaillering aandacht wordt besteed.

Een mooi gegeven om eens verder over door te denken!

Om een idee te geven van hoe het ooit was, hierbij een foto 

van de Boulevard Heuvelink, met daarop rechts een van de 

oorspronkelijke lantaarnpalen.

Het wijkplatform heeft inmiddels aangegeven het initiatief 

van Frans van der Kemp te ondersteunen.

Lezing Joep 
Mannaerts 
over Spijkerkwartier

Buurtbewoner Joep Mannaerts geeft zaterdag 10 

november 2007 een lezing over twee eeuwen 

contrasten in het Spijkerkwartier. Hij doet dat in 

het kader van de Geschiedenissalon, een lezingen-

reeks van de Arnhemse Volksuniversiteit.

Mannaerts woont al jaren in het Spijkerkwartier 

en heeft over de geschiedenis ervan een uitgebrei-

de reeks artikelen geschreven voor de wijkkrant. 

In zijn lezing gaat hij onder meer in op de plan-

nen van vader en zoon Heuvelink, en de gevolgen 

van allerlei nieuwe voorzieningen zoals elektrici-

teit en riolering voor de wijk.

Buurtbewoonster Paulien Krikke, burgemeester 

van Arnhem, maakt het gehoor deelgenoot van 

haar eigen beleving van de geschiedenis.

Plaats: Volksuniversiteit, Coehoornstraat 17. Tijd: 

10.00 u. Toegang: 7,50 euro. Na de lezing is er 

een lunch (7,00 euro) met ruimte voor discussie 

en uitwisseling van ideeën.

Meer informatie op www.volksuniversiteit.nl/

arnhem, kijk bij ‘Lezingen & Workshops’ onder 

‘Kunst & Cultuur’ bij ‘Geschiedenissalon’.
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 Olympia Ruitersport

tekst: Gonnie Verbruggen

Er zijn veel maneges in Arnhem en omgeving en dat komt 

goed uit, want in de Steenstraat op de hoek met de Boek-

horstenstraat, is Olympia Ruitersport te vinden. Olympia 

Ruitersport is een speciaalzaak die ruiters naar onze wijk 

weet te trekken en zo bijdraagt aan het unieke karakter 

van de Steenstraat. De ruiters kunnen er hun hart opha-

len. Van zadels tot paardendekens en van rijlaarzen op 

maat tot trendy sportkleding, het is er allemaal te koop. 

Myriam Knuvers, de bedrijfsleidster: ’Wij richten ons 

vooral op de ruitersport. Voor de men- of aangespannen 

sport, met een rijtuigje, is ons assortiment beperkt.’ Steef 

Duindam is de eigenaar, niet alleen van Olympia Ruiter-

sport maar van meer ruitersportwinkels in Nederland die 

allemaal tot de Hypo-keten behoren. 

Myriam: ‘Deze zaak is een kleine twintig jaar geleden door 

onze huidige zadelmaker, Gotfried Broekman opgestart in 

opdracht van de eigenaar.’ Nu werken er drie vaste partti-

mers en een oproepkracht, die allemaal iets met paarden 

hebben. ‘Ons personeel heeft verstand van paarden en 

meerdere jaren ervaring. Onze kracht is dan ook dat wij 

onze klanten echt goed kunnen adviseren.’ 

Bit

De winkel heeft ongeveer 500 klanten per maand en die 

komen overal vandaan. Alle soorten ruiters kunnen bij 

Olympia Ruitersport terecht. ‘De hobbyruiter heeft meestal 

wat minder geld te besteden. De sporter die wordt gespon-

sord, hoge eisen stelt en vaak meer geld te besteden heeft, 

vindt hier ook wat hij of zij zoekt’, legt Myriam uit.

De zaak heeft klanten die nog steeds terugkomen omdat 

ze twintig jaar geleden zo goed geholpen zijn. ‘Die herin-

neren zich Gotfried en willen dat hij naar hun zadel kijkt’. 

Het is volgens Myriam erg belangrijk dat het zadel goed 

op de rug van het paard ligt. ‘Als het zadel niet goed ligt, 

heeft het paard pijn. Dat kan medische problemen geven.’ 

Elk merk heeft een standaardzadel, dat door de zadelma-

ker wordt aangepast aan de rug van het paard. 

‘Ook het bit luistert nauw. Als het te dun is, is het te 

scherp voor de mond van het paard. Als het te dik is, kan 

het paard zijn mond niet meer sluiten’. Ook voor het 

aanmeten van rijlaarzen kunnen klanten bij Olympia 

Ruitersport terecht. Daarbij is natuurlijk de lengte van de 

voet van belang. ‘En ook de omtrek van de kuit en de 

lengte van het been. Wij meten het zelf op en bestellen de 

laarzen bij een bedrijf in Brummen, waar ze handmatig 

worden gemaakt’, vertelt Myriam. 

Vrijetijdskleding

De levendigheid van de Steenstraat en het Spijkerkwartier 

bevalt de medewerkers van Olympia Ruitersport goed. Maar 

soms komen er verslaafden binnen. ‘Die komen voor onze 

handige kleding, zoals bodywarmers en waterdichte schoe-

nen, die we met een korting van 10 tot 40 procent verkopen. 

Dat gebeurt ongeveer twee keer per maand’, vertelt Myriam. 

Het veroorzaakt niet erg veel overlast. Het is vooral onrustig 

en vervelend voor andere klanten. Myriam: ‘Als het hierbij 

blijft, dan kunnen we ermee leven. Verder ontvangen wij 

graag mensen uit de wijk, ook als ze niet de ruitersport 

beoefenen. We verkopen ook sportieve vrijetijdskleding’. 

Meer weten? Loop eens binnen op de Steenstraat 34 

of bel 026-4433600
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 Uitvaartverzorging
tekst: Gonnie Verbruggen

Siska Caneel werd acht jaar geleden in haar eigen familie- 

en vriendenkring geconfronteerd met de dood van meerde-

re geliefden. ‘De uitvaarten waren soms mooi, soms echt 

vreselijk. Toen al dacht ik: ‘Dat kan ik beter’.’ De keuze 

was daarom snel gemaakt toen haar baan bij de Vrouwen 

Alliantie ophield omdat minister de Geus besliste dat de 

vrouwenemancipatie was voltooid. Zo startte Siska twee 

jaar geleden haar eigen bedrijf. 

Siska: ‘Het loopt nog niet helemaal zoals ik het graag zou 

willen. Veel mensen zijn bij een groot bedrijf verzekerd en 

denken daarom dat ze verplicht zijn om dat bedrijf de 

uitvaart te laten verzorgen’. Dat blijkt niet zo te zijn. 

Volgens Siska kan zij als kleine ondernemer veel beter 

maatwerk leveren dan de grote bedrijven: ‘Grote bedrijven 

werken volgens vaste regeltjes en de nabestaanden krijgen 

met verschillende medewerkers te maken.’ De een doet de 

intake, de ander begeleidt de rouwdienst. Siska begeleidt 

de nabestaanden van het begin tot het einde. Ook neemt ze 

nooit haar laptop mee als ze met de nabestaanden de 

uitvaart doorneemt. ‘Dat schept zo’n afstand’, vindt Siska. 

Groninger Koek

Er is heel veel mogelijk. Siska noemt de jonge vrouw die 

wilde dat de nabestaanden in een café samenkwamen om 

daar gezamenlijk haar kist te sluiten. Daarna gingen 

slechts enkele nabestaanden mee naar haar crematie. ‘Wil 

je een blauwe kist, dan zorg ik dat er een blauwe kist 

komt. Of, wil je dat er Groninger koek is in plaats van 

cake, omdat je bijvoorbeeld uit Groningen komt, dan zorg 

ik ervoor’, legt Siska uit. 

Vaak blijkt dat de nabestaanden niets weten van de 

wensen van de overledenen. Siska: ‘Dat is zo verdrietig, 

echtgenoten die van elkaar niet weten of ze begraven of 

gecremeerd willen worden, of kinderen die niet weten wat 

vader of moeder wilde’. 

Voor mensen die wel willen nadenken over hun eigen 

uitvaart, heeft Siska een draaiboek gemaakt, dat tegen 

kostprijs (4,50 euro) bij haar te bestellen is. In dit draaiboek 

kan ieder zijn wensen aangeven, bijvoorbeeld wel of niet 

een kerkelijke rouwdienst, welke muziek, enzovoorts. ‘Als je 

plotseling overlijdt, dan weten je nabestaanden wat je wilt, 

maar je kunt tijdens je leven altijd op je keus terugkomen’. 

Mensen die het draaiboek aanvragen, zijn niet verplicht om 

hun uitvaart door Siska te laten verzorgen.

Kinderen

‘Iedereen is bij mij welkom. Kerkelijk of niet kerkelijk, arm 

of rijk, maar ik probeer me te specialiseren in uitvaarten 

van kinderen. Ik ben zelf moeder van een overleden kind. 

Ik kan me dus goed in de ouders inleven’, legt Siska uit. 

Ze vindt dat iedereen recht heeft op een respectabele 

uitvaart, ook de mensen die van het bestaansminimum of 

minder moeten rondkomen. Het gaat haar aan het hart dat 

de gemeente Arnhem voor de uitvaart van deze mensen 

slechts 1850 euro vergoedt, terwijl een sobere uitvaart 

rond de 3000 euro kost. 

Siska maakt mensen op heel bijzondere momenten in hun 

leven mee. ‘Ik mag mensen helpen om op hun eigen 

manier mooi afscheid te nemen. Dat is voor mij het 

boeiendste in dit vak.’ 

Siska woont sinds 2001 in de Tuinstraat, in de Spoorhoek 

en heeft het daar goed naar haar zin. Siska: ‘De Tuinstraat 

en omgeving vind ik heel leuk. Mijn naaste buren zijn 

Turks, Duits, Kroatisch en Indisch en we gaan heel 

plezierig met elkaar om.’ De brede cultuur van de Hommel-

straat bevalt haar dan ook heel goed. 

Meer weten? 

Bel 06-52688706 of kijk op www.caneeluitvaarten.nl
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. 

 Toen en nu: 
 Emmastraat 
foto boven: omstreeks 1900, bron: Gelders Archief, 

foto onder: maart 2007, Ben Bongers
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 Week van de Smaak

tekst: Bob van Egdom

Een prachtig initiatief: voor het eerst was het de Week van 

de Smaak. Nationaal nog wel, en een lokale kruidenier 

voegde er aan toe dat het iedere dag om de smaak draait. 

Een van de initiatiefnemers, topkok Pierre Wind, is een 

ware smaakkunstenaar. Uit zijn brein ontsproten de 

dropsoep en de aardbei met peper. Experimenten zoals het 

frituren van een marsreep, dat hij terecht als mislukt 

bestempelde, schuwt hij niet. Een andere inspirator op het 

gebied van smaak, Joop Braakhekke, proeft eerst alle 

producten rauw alvorens hij ze gaat combineren. Tot op 

zekere hoogte, met name bij groenten, fruit en kruiden, 

een prima manier om een gerecht te componeren.

Fruit is een mooi ingrediënt om te experimenteren met 

smaakcombinaties. Fruit is altijd zuur, ook al smaakt het 

vaak zoet, en zuur is een smaakversterker. Vlees, vis maar 

ook groenten worden bijzonderder door een stukje fruit 

mee te verwarmen. 

Witlof met grapefruit of ananas, spruiten met banaan, kip 

met witte druiven... enfin, probeer maar!

Als je uitgaat van goede, verse basisingrediënten, je 

instinct volgt en, toegegeven, het vingertoppengevoel 

hebt, dan kan het eigenlijk niet fout gaan. Een tip hierbij 

is het pas achteraf op smaak brengen met zout en peper. 

Het kan er namelijk wel in maar verrekte moeilijk uit!

Voor de smaakpapillen:

Een Toetje:

2 pruimen 

2 stokjes zoethout

2 goudrenetten

1 eetlepel suiker

1 eetlepel custard

1 klontje roomboter

Kneus het in stukjes gebroken zoethout en laat het 

gedurende een halve dag weken in water. Snij de pruimen 

in blokjes en doe ze bij het zoethoutextract. Breng het 

geheel aan de kook en laat het even doorborrelen.

Schil de appels, ontdoe ze van de klokhuizen en snij ze in 

blokjes. Doe dit samen met de roomboter en de suiker in 

de pan, deksel erop en dan 10 minuten koken. Er hoeft 

geen extra water te worden toegevoegd. Maak de custard 

met een beetje koud water aan in een kopje en voeg dat al 

roerende toe aan de appelmoes. Stort de moes in een 

vormpje of bakje en laat dat opstijven in de koelkast.

Warm voor het opdienen de zoethout-pruimensaus op en 

passeer deze door een zeef.

Giet de warme saus over de opgesteven moes en... Smaak!

De goochelaars hebben er een concurrent bij, namelijk 

Uzelf! 

Bedenk altijd dat het geheime ingrediënt Liefde is!

food around
the corner
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 Galerie Vlasblom
Emmastraat 17 tel. 351 71 81
Info op: www.galerie-vlasblom.nl 
e-mail: galerie.vlasblom@planet.nl

open: vrij / za / zo 13 - 17 uur en op afspraak

T/m 11 november

Mini van Bindsbergen, acrylschilderijen

Albert Jan Rouwkema, sculpturen van hout en metaal

Buddy Hermans, oliepastels

 Theater het Hof
Boekhorstenstraat 58

Tel. 026-3514436
Info op www.theaterhethof.nl
E-mail: info@theaterhethof.nl
Op woensdag t/m zaterdag, 20.30 uur, € 12.

Van 21 november t/m 15 december

Xantippe (meidengroep)

 KAB Posttheater
Rosendaalsestraat 27, tel. 026 - 446 05 53.

Meer informatie en reserveren: www.posttheater.nl

Alle voorstellingen: aanvang 20.30 uur en toegangsprijs  

€ 14,00 tenzij anders vermeld.

November 

vr 2, za 3 Rooyackers, Kamps & Kamps - 

 Rooyackers, Kamps & Kamps 5

wo 7 Culture Comedy Award - Lustrumeditie

do 8, vr 9 Culture Comedy Award - Halve finale

za 10 Culture Comedy Award – Finale (€ 16,50)

wo 14 Peter Faber - Workshop (16.00 uur, 

 € 15.00; studenten Artez € 12.50)

wo 14 Peter Faber - Caveman

do 15 Ernesto & Marcellino - 

 Wat hebben wij het dan goed, hè!

vr 16 Onno Innemee - De typetjes DVD tour

za 17 Night of Comedy - Top stand-up comedy

wo 21 Jandino Asporaat - Antilliaanse Pot

vr 23 Kees Torn - Dood en verderf

za 24 Reijn & Goed - 

 De Jongens van Reijn en Goed, première

vr 30 Kommil Foo – Wolf (tv-opnamen)

December

za 1 Kommil Foo – Wolf (tv-opnamen)

vr 7 Claudia de Breij – I Claudia (tv-opnamen)

za 8 Klaas - Wortels

di 11 Aai & eye – Feek (20.00 uur, € 15,00. 

 Reserveren: info@aaieneye.nl of 0495-555150)

wo 12, do 13, vr 14 

 Guido Weijers - De Oudejaarsconference 2007  

 (€ 15,00)

za 15 Jaap Mulder - Velkommen til Aars

 Huis van Puck 
   (voorheen Parktheater)

Parkstraat 34a, tel. 026-3510510.

Info op www.huisvanpuck.nl
E-mail:  info@huisvanpuck.dyndns.org

Voorstellingen beginnen om 20.30 uur of 14.30 uur.

Telefonisch reserveren: 026–442 65 38, di-vr 13.00 - 16.00 

uur en vanaf tweeëneenhalf uur voor aanvang van een 

voorstelling. 

Toegangsprijs € 7,-

Open Podium € 4,-

November

zo 4 DIPT – Versbakkerij (20.30 uur)

vr 9 Mannen van Daarnet met ‘Lang zal ie leven’ 

 (20.30 uur)

zo 11 Mannen van Daarnet met ‘Lang zal ie leven’ 

 (14.30 uur)

vr 16 100ste Open Podium (20.30 uur)

17, 18, 25  Robuust – ‘Dit is een monoloog voor een jongen 

die er niet uitziet en die bovendien of bovenal 

een onsympathiek karakter heeft’ (Theater-

werkplaats De Zaal)

zo 18 De vloer op - Kunst en Vliegwerk (14.30 uur)

za 24 Graficus – Het geheugen van Water (20.30 uur)

December

za 15 Rick Schreuder - De Odyssee
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 Galerie 
 De Drie Koningen 
 (Stadspastoraat)

Driekoningendwarsstraat 30, tel. 026 – 351 31 85.

Info op www.stadspastoraatarnhem.com

E-mail: stadspastoraat@planet.nl

Elke werkdag Open Huis, van ma t/m vrij van 10.00 tot 

14.00 uur. U bent welkom voor een kop koffie of thee, een 

praatje. Bovendien kunt u de expositie komen bezichtigen.

T/m 6 januari

Cees Tettero, ‘Sferen van Oost-Europa’ (foto’s)

Cees Tettero volgde een cursus fotografie bij de Mariën-

burg en werkt samen met vier medecursisten onder de 

naam KEK (Kijk en Kiek). KEK gaat al twintig jaar zeer 

regelmatig naar Oost-Europa voor fotografieprojecten (o.a. 

Roemenië en Polen).

 Galerie de Vijf Eijken
Parkstraat 45, tel. 026-3511004
Vrij t/m zon geopend van 13.00 tot 17.00 uur  

of op afspraak

Info op: www.devijfeijken.nl
E-mail: devijfeijken@chello.nl

T/m 18 november

Dorien Plaat, schilderijen

 Evangelisch-Lutherse 
 Kerk
Spoorwegstraat 8-10, tel. 026 - 442 50 84.

Zondag 25 november (Eeuwigheidszondag)

Cantate nr 106 ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’ (Actus 

Tragicus) van Johann Sebastian Bach uitgevoerd door het 

Bach-ensemble en solisten.

 

Elke laatste maandagavond van de maand is er om 18.00 

uur een open maaltijd. Gezellig met elkaar eten voor een 

zeer gering bedrag. Graag tevoren aanmelden.

Ernesto & Marcellino

Klaas - Wortels

Robuust

Mini van Bindsbergen
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belangrijke 
informatie Feestverlichting 

 in Steenstraat

Vanaf de tweede week van november tot en met de eerste 

week van januari hangt er weer feestverlichting in de 

Steenstraat. Dé Bloemenman aan de Steenstraat gaat nu 

voor de derde maal met de pet rond bij alle ondernemers 

om de vrolijkheid te bekostigen.

Sinds afgelopen jaarwisseling weten we ook dat de feest-

verlichting stormbestendig is en dus is er geen belemme-

ring meer om hier een feestelijke traditie van te maken.

Op naar de vierde maal!

 E-mailservice: 
 snel op de hoogte van 
 activiteiten in de wijk 
tekst: wijkplatform Spijkerkwartier/Spoorhoek

Het wijkplatform Spijkerkwartier/Spoorhoek wil belang-

stellende buurtbewoners graag snel laten weten als er iets 

aan de hand is in de wijk: een informatieavond, een actie, 

actuele ontwikkelingen, enzovoorts. Er bestaat al een lijst 

van actieve wijkbewoners, maar van een groot deel daar-

van heeft het wijkplatform geen e-mail-adres. 

Wilt u snel op de hoogte gehouden worden van belangrijke 

gebeurtenissen en acties in de wijk, geef dan uw naam, 

adres, telefoonnummer en e-mailadres door via 

info@spijkerkwartier.net 

Ook kunt u via deze e-mail aangeven welke onderwerpen u 

interessant vindt. Gebruik daarvoor de rubrieken links in 

het menu van de website www.spijkerkwartier.net Wilt u 

over alle onderwerpen op de hoogte worden gehouden, 

noemt u dan gewoon ‘alles’. 

Deze e-maillijst willen we mogelijk ook gaan gebruiken 

voor een digitale nieuwsbrief. Bij het versturen van nieuws 

wordt gebruik gemaakt van BCC, zodat uw e-mailadres 

niet bij anderen bekend wordt en uw privacy gewaarborgd 

blijft. De lijst wordt niet voor commerciële doeleinden 

worden gebruikt. Afmelden van de e-mail-lijst gaat via 

hetzelfde adres: info@spijkerkwartier.net

Kopy sluiting voor volgende wijkkrant: 12 november 2007

Handige telefoonnummers

Servicelijn van de gemeente: 0900 - 1809 

(voor melding van bijvoorbeeld zwerfvuil, losliggende 

stoeptegels, verkeeroverlast)

Afvalophaaldienst SITA: 4460490

Melden overlast van drugs- of alcoholverslaafden: 8451700

Politie: 0900 - 8844

 Agenda / vergaderingen

De vergaderingen van de Werkgroep Spijkerkwartier zijn 

in principe op de dinsdagavonden om de week steeds om 

20.00 uur in de Lommerd. Voor actuele data zie: www.

spijkerkwartier.net

Wijkplatform Spijkerkwartier/ Spoorhoek: Vergaderingen 

zijn steeds op de woensdag en vangen aan om 19.30 uur in 

De Lommerd, Spijkerstraat 185a. De laatste vergadering 

van dit jaar is: 12 december.

Werkgroep Spoorhoek: Data vergaderingen, alle op maan-

dagavond, lokatie Paterstraat 12 (Atelier Jan Fransen) op: 

5 november en 17 december.

 Spreekuren

De spreekuren vinden plaats in buurtcentrum De Lommerd

Gebiedsagenten: 0900 - 8844

Joke Bartelink en Frank Reijnders

spreekuur: donderdag van 19.00 - 20.00 uur

De Lommerd tel. 4423549, fax. 3519975

 Colofon
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