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DE STRAAT VAN
DE WEEK

St. Jorisstraat

St. Jorisstraat
Het is hartje winter, maar ook nu is het goed toeven op het terras
van Harry bij Kiosk ’t Hunnerpark. Om de kou buiten te houden
plaatst hij elke dag een tent van doorzichtig plastic tegen zijn kiosk en een paar straalkacheltjes doen de rest. Zijn vaste klanten
kunnen dat zeer waarderen, want ze kunnen Harry geen seizoen
missen en ook vandaag vult de kleine ruimte zich al snel wanneer
Harry om 11.00 uur de kiosk opengooit. Harry Gerth is net zestig
geweest en komt oorspronkelijk uit Drenthe. ‘Ik heb vroeger van
alles gedaan. In de woninginrichting gezeten, centrale verwarmingen aangelegd, maar ik kreeg problemen met mijn hart, een infarct
gehad, daarbij zo goed als blind aan één oog geworden, dus ik wilde
ander werk en het liefst iets voor mezelf beginnen. Pakweg tien jaar
geleden deed deze kans zich voor en die heb ik meteen gegrepen.
Wel veel pech in het begin met alle apparatuur die ik overgenomen
had; de ijsmachine, koelkast, airco, zowat alles hield er spontaan
mee op, dus ik moest flink investeren, maar ik heb er nooit spijt van
gehad. Het is niet alleen heel leuk werk, ik ben ook mijn eigen baas.’
Egberts & Zonen

Hans Egberts is 66 jaar. Hij groeide op in Millingen, waar zijn opa
in de twintiger jaren van de vorige eeuw een busdienst begon tussen

Millingen en Nijmegen. De vader van Hans ging ook in de zaak en
de Firma Egberts & Zonen was een feit. Naast busdiensten liet het
bedrijf ook een veerpont varen tussen Millingen en Lobith. Gedurende
de Tweede Wereldoorlog vorderden de Duitsers alle bussen, maar het
bedrijf wist overeind te krabbelen. In 1980 kocht Zuidooster Egberts
& Zonen op. Hans, die in zijn jeugd veel op kostscholen zat, interesseerde zich meer voor kunst dan bussen en begon een uitgeverij in
kunstreproducties. Hij reisde de hele wereld over op zoek naar mooie
schilderijen met het doel daar de rechten over te verwerven om ze als
reproductie uit te brengen. Dat ging prima totdat de opkomst van het
wereldwijde web, maar ook de economische crisis de spoeling steeds
dunner maakte. Vorig jaar verhuisde hij naar Nijmegen. ‘Ik heb altijd
een aangenaam gevoel bij de stad gehad. Ik ging hier vroeger ook
altijd uit. Met Arnhem heb ik nooit een binding gehad, maar dat kan
ook met het voetbal te maken hebben.’
Corrie Zwijnenberg

Corrie Zwijnenberg is net zo oud als Hans. Geboren in de
Benedenstad op de Kerktrappen, groeide op aan de Kannenmarkt en
verhuisde tijdens haar huwelijk naar de Groesbeeksedwarsweg. Na
de scheiding woont ze nu vijftien jaar in de Sint Jorisstraat. Corrie
was huisvrouw, had kantoorbaantjes en werkte ook in de horeca.
‘Een paar dagen in de week, nooit meer. Onder andere bij Dien in
de Vlaamsegas, de Waag en de Marmite. Ik begon in de flat op de
bovenste verdieping, maar woon nu op de eerste etage, twee deuren
verder dan Hans.’ De flat is enkele jaren na de oorlog gebouwd en is
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Vlnr: Harry Gerth, Corrie Zwijnenberg en Hans Egberts

eigendom van ACM Vastgoed, voorheen Verbeek. ‘Je moet veel zelf
doen, in achterstallig onderhoud zijn ze traag en een lift zou ook geen
overbodige luxe zijn.’ Hans: ‘Er wonen veel jonge mensen en dat
gaat allemaal prima samen. Er is veel sociale controle; men houdt
elkaar goed in de gaten.’ De flat op de hoek met de St. Canisiussingel
telt 14 appartementenmet op de begane gro nd het Zelfregiecentrum,
een samenwerkingsverband van vier belangenorganisaties dat zich
richt op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische
beperking. Tot vorig jaar zat hier de reclassering Nijmegen; die hebben nu een plek op het politiebureau aan de Stieltjesstraat gekregen.
Peemankeetje

Harry werkt dan wel aan de Sint Jorisstraat, wonen doet hij elders.
‘Samen met mijn partner Jeffrey heb ik in 1999 een flat aan de
Marikenstraat gekocht, pal boven New Dutch. Dat is heel mooi wonen daar. De kiosk huur ik van de gemeente. Veel mensen denken
nog steeds dat dit oorspronkelijk een Peemankeetje was. Niks hoor,
het was tot begin jaren vijftig een wachthuisje voor de tram en toen
die verdween is het omgebouwd tot een kiosk.’ De kiosk is elke dag
open vanaf 11.00 tot 19.00 uur en soms een uurtje later, want gezelligheid kan geen klok kijken. Harry heeft aandacht voor al zijn klanten; hij is onderhoudend, goedlachs en uiterst gastvrij. ‘Ik heb aan
mijn werk hier al verschillende goeie vrienden overgehouden. Rijk
zal ik er nooit van worden, maar zo lang ik elk jaar een paar weken
naar Gran Canaria kan, ben ik al tevreden.’ Veel van zijn vaste klanten komen uit de buurt en - gek genoeg - ook uit Bemmel. ‘Nee, daar

heb ik geen verklaring voor. Ik ben goedkoop, zeker voor een terras,
misschien dat dat het is. Of dat ze voor mijn zelfgemaakte erwtensoep
of broodje bal komen.’
Hunnerpark

De kiosk is vernoemd naar het Hunnerpark waar het in feite deel van
uitmaakt. Oorspronkelijk zou daar ooit een villawijk komen, maar het
werd een park, aangelegd na de sloop van de stadsmuren rond 1880.
Enkele meters achter de kiosk staat een groot standbeeld van Petrus
Canisius. De beeldengroep De Vier Jaargetijden stond ook nog een
halve eeuw in het park, maar die is vorig jaar naar zijn oude plek aan
de Nassausingel verhuist.
Harry: ‘Ik vind het een keurig park; zelden zie je zwervers of ander
onduidelijk volk rondhangen. De politie is alleen niet consequent in
het handhaven van de regels. Heb je bijvoorbeeld even je hond loslopen, dan volgt er meteen een boete van 90 euro, maar scooters of
auto’s die hier echt niet mogen komen, krijgen vaak vrij spel. Bij mijn
terras sneuvelt ook wel eens een ruitje of een stuk van de omheining,
maar daar hoor je me niet over klagen, want dat kan allemaal veel
erger. Je zit hier in de binnenstad.’ Het tramwachthuisje vierde in 2011
zijn eeuwfeest en dat was voor Harry reden om een fraai vormgegeven
fotoboek uit te geven waar elke vaste klant in vereeuwigd stond. >>
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Urinoir

Veertig jaar geleden stond er ook nog een urinoir bij het park en was
het een van de drukste homo-ontmoetingsplaatsen in de stad.
‘Dat is niet meer’, weet Harry, ‘die hebben andere plekjes gevonden
haha.’ Corrie: ‘Je ziet ’s zomers wel vaak jongeren rondhangen hier
boven op de oude stadsmuur. Een hoop geschreeuw en er wordt van
allerhande rotzooi naar beneden gegooid. Ik heb Bureau Toezicht er
wel eens op aangesproken; die doen er echter niks mee. Maar och, we
zijn allemaal jong geweest, toch?’
Nadat de Sint Jorisstraat in 1980 gehalveerd werd, is er niet veel meer
van over. Aan de oneven kant is de kiosk de enige bebouwing en aan de
even kant vinden we, los van de flat van Hans en Corry, twee eetgelegenheden: al meer dan twintig jaar Indian Way, een Indiaas restaurant,
en daarnaast kokkerelt sinds 2011 Pasundan met Indonesisch eten op
het menu. In het hoekpand met de Derde Walstraat zat onder andere
een afslankstudio, een pianowinkel en nu lijkt het op een showroom
voor fietsen. In het hoekpand met de Gerard Noodtstraat zit nu MedEx,
een logistiek bedrijf voor medicijnen en zorgproducten, maar was ooit
het vaste adres van de Hollandse gebakkraam van Ten Thije. Harry:
‘Daar hadden ze de lekkerste oliebollen van Nijmegen.’

Criminaliteit

Met de criminaliteit in de straat valt het reuze mee. Niet meer of
minder dan elders in de stad. Hans: ‘Ik zat hier een keer op het terras,
terwijl ze ondertussen met een breekijzer mijn keukenraam aan het
forceren waren, maar ze zijn opgepakt. En als ik even mijn fiets moet
stallen, zet ik hem altijd in de buurt van de kiosk, dan wordt er op
gelet.’ Harry: ‘Hier is ook een paar keer ingebroken.
Daar heb ik veel schade bij gehad, maar je houdt er onbewust rekening
mee, dat het een keer gebeurt. Ik probeer daar verder niet te lang bij
stil te staan.’ De straat is enkele jaren geleden opgeknapt. Harry: ‘Dat
hebben ze heel mooi gedaan, alleen jammer dat ze er niet meer een
eenheid van hebben gemaakt. Er is van alles vernieuwd, we kregen
een mooi fietspad, maar de lelijke stoeptegels laten ze liggen.’ Corrie:
‘En als het even geregend heeft, staat er altijd een enorme plas water
bij de bushalte. Dat water kan er niet weg.’
Hans en Corrie bevalt het al met al prima in de Sint Jorisstraat.
Verhuizen is geen optie. De kiosk is een gemeentelijk monument, die
staat er nog wel even en Harry? ‘Als mijn gezondheid het toelaat, wil
ik nog zeker acht jaar doorgaan. Ik hou van deze plek en deze geweldige stad.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk / Gerie Sandmann

7

De St. Jorisstraat heeft een lange geschiedenis. De straat is genoemd naar een kapel
buiten de stad die gewijd was aan St. Joost.
Om welke heilige het precies gaat, is niet
helemaal duidelijk. De kapel die in 1450
al bestond, is in 1543 afgebroken. De St.
Joost- of Ubbergsepoort uit 1436 werd rond
1500 dichtgemetseld. De St. Joosttoren die
deel uitmaakte van de dichtgemetselde
poort, verdween na 1874 bij de sloop van de
vestingwerken.
De Nijmeegse gemeentearchivaris Van
Schevichaven schreef in 1896 dat Joris, Joost
en Judocus in Nederland gebruikelijke namen waren van de Griekse naam Georgius.
Gorissen die stadsarchivaris van Kleve
was, ging er in 1956 van uit dat de naam St.
Jorisstraat op een verwisseling van de namen
Joost en Joris berust. Vanaf de 16e eeuw worden St. Judocus († 669) en St. Georgius (†
303) regelmatig verwisseld. St. Joris met de
draak – de patroon van ridders en schutters –
was de bekendste van de twee.
Bij de straatnaam heeft St. Joris in de 18e eeuw
gewonnen van St. Joost. Alleen de begrenzing
van de straat is daarna een aantal malen gewijzigd. Oorspronkelijk begon de St. Jorisstraat
bij de Burgpoort (Burchtpoort). Deze poort
lag aan het einde van de Lange Burchtstraat en
werd in 1826 vanwege de bouwvallige staat
afgebroken. De huizen aan de zuidzijde van
Kelfkensbosch kregen bij de volkstelling in
1879 een huisnummer aan de St. Jorisstraat.
Voor die tijd hadden deze huizen een wijkgebonden huisnummer in Wijk A.
Op 23 april 1881 besloot de gemeenteraad om
het verlengde van de St. Jorisstraat de naam
St. Jorisstraat te geven. Het ging hierbij om
het nieuwe gedeelte tot de singel die in aanleg
was. Het nog niet-bestaande gedeelte aan de
andere kant van de St. Canisiussingel werd in
1881 niet bij de naamgeving betrokken.
Een jaar later werd de begrenzing alweer gewijzigd. Op 17 juni 1882 kreeg het oude gedeelte
van de St. Jorisstraat tussen Hertogstraat en
de woning van gemeentesecretaris mr. R.O.B.
Verheijen de naam Kelfkensbosch. Deze woning stond op de plaats waar sinds 1998 de inrit van de parkeergarage Kelfkensbos ligt.
Het gedeelte tussen de St. Canisiussingel en
de weg naar Berg en Dal kreeg in 1882 alsnog
de naam St. Jorisstraat. Op 22 februari 1896
werd echter besloten om dit gedeelte de naam
Franckenstraat te geven. Het voorvoegsel Mr.
is van latere datum.
In 1924 zijn alle straatnamen in Nijmegen
opnieuw vastgesteld (raadsbesluit d.d. 9 juli

1924). Uit de kaart bij het voorstel blijkt dat de
St. Jorisstraat bij de St. Canisiussingel doorliep tot het begin van de Mr. Franckenstraat.
Het laatste gedeelte is in 1936 verdwenen
in verband met de aanleg van het Keizer
Lodewijkplein waarvan de naam in 1956 is gewijzigd in Keizer Traianusplein.
In 1950 wordt de naam St. Jorisstraat gehandhaafd voor de straat waarvan de begrenzing op
de tekening gedeeltelijk is aangepast (besluit
B&W d.d. 18 oktober 1950). De straat begint
dan nog altijd op dezelfde plaats als in 1882.
De laatste wijziging van de St. Jorisstraat
dateert uit 1980. Op verzoek van de winkeliersvereniging krijgt het gedeelte tot aan de
Derde Walstraat de naam Kelfkensbos, Als
gevolg van het raadsbesluit d.d. 7 februari
1980 krijgen St. Jorisstraat 2 t/m 24 en 27 per
1 juni 1980 een huisnummer aan Kelfkensbos
(nummer 40 t/m 57). De huisnummering van
de St. Jorisstraat begint sindsdien bij nummer
26 (even). Het begin van de St. Jorisstraat ligt
vanaf 1980 op de plaats waar de straat een
eeuw eerder ophield.
Vrijwel alle panden in de St. Jorisstraat zijn
bij de bevrijding van Nijmegen in september
1944 door oorlogsgeweld verwoest en/of naderhand in het kader van de wederopbouw gesloopt. Een aantal huizen is door de Duitsers
in brand gestoken. Volgens Nijmegen’44;.

Verwoesting, verdriet en verwerking (2009)
van Joost Rosendaal lagen er militaire overwegingen ten grondslag aan deze actie. De
panden St. Jorisstraat 6, 8-10 en 12 hebben
de oorlog overleefd en zijn ook niet ten prooi
gevallen aan de slopershamer. Ze staan sinds
1980 echter niet meer in de St. Jorisstraat,
maar op Kelfkensbos (huisnummers 46, 47-48
en 49).
In de huidige St. Jorisstraat resteert nog een
pand (huisnummer 35). Dit is het voormalige
wachthuisje van de elektrische tram van architect J.J. Weve uit 1911. Bij de verplaatsing
in 1973 in verband met de reconstructie van
het Keizer Traianusplein is het een kwartslag
gedraaid. Dit pand dat sinds 1959 dienst doet
als kiosk staat op de gemeentelijke monumentenlijst.
Tekst: Rob Essers

Michiel van de Loo en Rob Essers

8

maart 2015

Hentje en zijn waar

Hentje van de Lusemert

‘Ik heb geen tiet om dood te gaan’
Waarom heb ik deze vroege maandagochtend uitgekozen? Deze
morgen die uitblinkt in nattigheid en met een onheilspellende
wind die mij tegemoetkomt, als ik om 7 uur de Sint Stevenstrappen bestijg. Juist…om aan te tonen dat weer of geen weer,
regen, sneeuw, hagel, verzengende hitte…Hent is er altijd. Zijn
vaste klanten kunnen op hem rekenen en aan hem zal het dus
niet liggen dat de Lusemert terugloopt.
Het is nog aardedonker als Hent, omringd door twee vroege kooplustigen, krampachtig pogingen doet om in een vliegende storm zijn
waar uit te stallen. Een van de getrouwen holt wel vier keer achter
een stapel lege kratten aan, die een poging doen om zelfstandig de
trappen richting Hezelstraat af te denderen. Het is bijna geen doen
en gewapend met pen en boekje ga ik met vragen Hent te lijf. Immer
goed gemutst steekt hij van wal met eerst een inkijkje in zijn achtergrond en leven voor de Lusemert.
Hent, oftewel Henk Peters, stamt uit een oud slagersgeslacht en is
eerst dertig jaar slager geweest, voordat hij met tweedehands waren
op de markt ging staan. Van de drie slagerijen die de familie bezat is
er inmiddels geen een meer over. De grootouders van vaders kant
bezaten ooit een café aan de Vijfringengas. Na sluiting van dit café
is dezelfde voorouder toen het etablissement Juliana gaan uitbaten.
Hent wil aantonen, dat zijn wortels in de Benedenstad liggen. Zelf
woont hij, na een tussenstop van vier jaar aan de andere kant van de
grens in Wyler, ook al weer geruime tijd aan de Parkdwarsstraat. Een
roerig leven, wat niet gekenmerkt wordt door stilzitten, getuige de
uitspraak van de nu 75-jarige Hent: ‘Kiend, ik heb geen tiet om dood te
gaan, anderen sien me steeds veur.’

Nieuwsgierig vraag ik hoe hij aan zijn spullen komt, want het grootste
kenmerk van Hent zijn waar is dat hij dit in drie categorieën heeft ingedeeld. Vooraan op het kleed liggen de spullen voor een dubbeltje, met
rechts ervan een stapeltje kleding voor dezelfde prijs. Rechts tegen de
muur het duurdere segment voor 50 eurocent en links tegen de muur
en in de bestelwagen van Hent de fine fleur van de handel: hier moet
je naar vragen! Dit wil nog niet zeggen dat je veilinghuisprijzen betaalt.
Voor een leuk bedrag kun je hier prachtige kunst en kitsch kopen. Het
geheim is dat hij in de loop van zijn leven een enorm groot netwerk
heeft opgebouwd, zowel als Jehova’s getuige, maar ook als marktkoopman. Mensen gunnen het hem en bellen hem als er een dierbare
is overleden. Het kleine spul wat overblijft uit deze huisontruimingen
wordt verkocht op de Lusemert en zo leveren koper en verkoper een
waardevolle bijdrage aan de kringloop en een mooi tweede leven van
spullen.
Als ware Jehova doet Hent veel aan liefdadigheid en het bezoeken van
zieken en ouderen en is zijn leven goed gevuld. Volgens eigen zeggen
kan hij wel een boek schrijven met verhalen over wat hij allemaal meemaakt op de markt. Van diefstal tot bedreigingen, maar ook heel veel
grappige anekdotes. De Lusemert hoopt dat hij nog een lang leven
te gaan heeft, want dit beeldbepalende stukje levende geschiedenis
willen we nog graag een tijdje koesteren en we kijken nu al uit naar
het boek.
Tekst: Anneke Arzbach

Foto’s: Gerie Sandmann
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Kronenburgerpark
Vorig jaar is volgens plan veel aandacht
aan de weide besteed. Door de vele regen
van de laatste tijd is er nog niet veel verbetering te zien, maar binnenkort, als de
lente invalt hopelijk wel. Intussen wordt
zelf compost gemaakt, dus kunnen we
voortaan zelf onze weide bemesten.
Om de dieren wat gevarieerder eten te
kunnen geven is rond de Jacobstoren een
bloemen- en kruidentuintje aangelegd. Een
paar dierenverzorgers gaan zich toeleggen
op het planten van bloemen en kruiden die
gezond zijn voor de hertjes en de geitjes.
Er zijn nu nog maar drie geitjes en nu de
lente in aantocht is, is het hoog tijd om

ons dierenbestand aan te vullen. Het idee
om een zeldzame en aantrekkelijke soort te
kiezen houden we aan. Binnenkort wordt
hierover beslist in de hoop dat de nieuwe
dieren rond Pasen in de weide lopen.
Ook het grote konijn krijgt weer
gezelschap.
Dido en Aeneas blijven ons verbazen nu
er alweer een nest met vijf eieren is. De
vorige generatie zwaantjes zal binnenkort
elders een plek krijgen omdat het veel te
vol zou worden in de vijvers. Die vijvers
waren in de afgelopen maanden een bron
van zorg. Doordat het zuurstofgehalte
enorm laag was, zijn er veel vissen

dood gegaan.
Waarschijnlijk is de waterkwaliteit achteruitgegaan door de warme herfst. In
samenspraak met de gemeente zijn er inmiddels mosselen in de vijvers geplaatst,
waardoor het zuurstofgehalte weer op peil
moet komen en blijven. Op andere plekken
heeft dit experiment goed gewerkt, dus is
er goede hoop dat de periode van vissterfte voorbij is.
Laat de lente maar weer komen met
wederom jonge zwaantjes!

Tekst: Joke van Onna

Foto: Gerie Sandmann
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Lekker
STRAK!

Geheel onverwachts melden we ons bij Bregje voor een verrassingsinterview. Het is even lastig plannen tussen de bedrijven door, maar we
krijgen een gaatje. Voor Bregje zijn veel dingen die ze doet vanzelfsprekend, ook de vele zaken die ze onbetaald en vrijwillig doet. Een persoonlijk interview vindt ze wel heel veel eer. Gelukkig krijgen we de tongen
los als ze vol passie over haar vak en haar werk spreekt.
We spreken af in haar studio in Metterswane, het bedrijfsverzamelgebouw
tegenover het station. De gangen en algemene ruimtes ademen een creatieve en bewuste sfeer. Op de toiletten wijst men op het zuinig omgaan
met water. Op een van de gangen spreekt de Dalai Lama middels een
pamflet tot ons. Op de gang waar haar studio gevestigd is, zijn ook een
yogaschool, een psychologenpraktijk, een bewindvoerder en een zaak die
bedrijfskleding verkoopt te vinden. Een tijd geleden werd er een moderne
variant van de netwerkborrel georganiseerd: De Kist. Een aantal bedrijven
moest op een (zeep)kistje gaan staan en ten overstaan van het publiek
vertellen wat het te bieden heeft en waar het naar op zoek is of nog kan
gebruiken. Zo kun je elkaar mooi opdrachten toespelen en elkaar helpen.

het is overduidelijk dat
we beland zijn in een
ontwerpstudio. Kleurrijk
materiaal ligt en hangt
over de ruimte verspreid

Bregje Jaspers aan het werk achter haar iMac

‘Lekker strak’ zijn de woorden die vaak vallen tijdens
mijn gesprek met Bregje Jaspers van STUDIO 0404.
Wij, de redactie van Mariken, willen deze jonge en
maatschappelijk actieve onderneemster graag in
het zonnetje zetten. Sinds een jaar zorgt zij voor de
frisse en strakke vormgeving van Mariken. Dit doet
zij met veel plezier en geheel vrijwillig. Voordat zij
toetrad tot de gelederen van Mariken was zij een
enthousiaste lezer van het blad. Wel vond ze dat
de vormgeving te wensen over liet. Ze heeft haar
diensten aangeboden. Het resultaat ligt voor uw
neus. Niet lullen maar poetsen dus. Zo’n type.

Wanneer we de bedrijfsruimte van STUDIO 0404 op de achtste verdieping betreden, valt het prachtige uitzicht over het centrum op. Ook is
het overduidelijk dat we beland zijn in een ontwerpstudio. De twee grote iMacs springen gelijk in het oog. Kleurrijk materiaal ligt en hangt over
de ruimte verspreid. Zo ook het affiche van de tentoonstelling Bommen
op Burgers dat Bregje in het kader van de herdenking van het bombardement op het stadscentrum, 70 jaar geleden, in 2014 heeft ontworpen. Aansluitend heeft Bregje op eigen initiatief de route Brandhaarden
Bombardement (en later ook de route Brandhaarden Bevrijding) bedacht en ontworpen (in samenwerking met Gilde Nijmegen en Rob
Jaspers). De eerste tocht betrof een wandeltocht langs plekken waar
het bombardement hard had toegeslagen. Ik hoor mijn moeder en haar
(schoon)zussen, die tieners waren in die oorlog, nog steeds over deze
expositie en wandeltocht praten. Misschien krijgt de wandeltocht wel
een vervolg. Bregje is bezig om geld in te zamelen en subsidie aan te
vragen (wie doet er mee? www.brandgrens024.nl) om voor elk van de
achthonderd slachtoffers op de route een klein gedenkteken te plaatsen
en zo de brandgrens van het bombardement in het straatbeeld te tonen.
Eigenlijk vindt ze dat ook het leukste om te doen. Iets van a tot z bedenken en organiseren, inclusief de bijbehorende vormgeving. Ze wordt blij
als ze veel moet regelen en het ook nog mooi moet worden.
Na haar studie aan de Kunstacademie in Arnhem heeft ze zes jaar in
Amsterdam gewerkt. Tijdens haar studie heeft ze een klein uitstapje
naar Arnhem gemaakt maar is daarna weer terug naar Nijmegen gekomen. Haar roots liggen hier en haar band met Nijmegen is sterk. Naast
haar werk in Amsterdam werd ze af en toe gevraagd om exposities te
organiseren in Nijmegen. Ze kreeg steeds meer verzoeken en dat viel
niet meer te combineren met haar werk in Amsterdam. Dat was het
moment om voor haarzelf te beginnen, nu zo’n twee jaar geleden. Haar
baas in Amsterdam zei: ‘Als iemand het kan, ben jij het.’ Dat was het
laatste zetje dat ze nodig had. Bregje combineert namelijk het beste van
twee werelden: creativiteit met een grote dosis nuchterheid.
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Werkplek van Bregje

De naam van haar studio zegt genoeg: STUDIO 0404. Het is haar geboortedatum en ook die van haar zusje. Vroeger zette ze dit al onder haar
tekeningen in plaats van haar naam. 0404 staat voor lekker strak, helder
en fris met een hippe twist! Ze gaat geen uitdaging uit de weg. Ze bedenkt concepten voor exposities en evenementen, maar regelt ook de
daadwerkelijke uitvoering en vormgeving hiervan. Daarnaast ontwerpt
en maakt ze affiches, boeken, folders en ander beeldmateriaal.
Via www.studio0404-kaartjes.nl krijgt ze regelmatig aanvragen voor
kaartjes binnen. Geboorte- en trouwkaarten zijn populair. In tegenstelling tot andere ‘kaartjes’-sites volgt er op het geautomatiseerde digitale
aanvraagtraject altijd persoonlijk contact om tot het meest optimale resultaat te komen. Soms bijt het idee van een klant wel met de strakke,
nuchtere en heldere stijl van Bregje. Gelukkig kan ze goed omgaan met
mensen. Haar diverse baantjes in de horeca hebben haar geleerd wat
belangrijk is in die communicatie. Op de een of andere manier zijn haar
klanten, hoe ver de ideeën in het begin ook uit elkaar lagen, uiteindelijk
altijd zeer tevreden. Haar site www.proefschriftontwerp.nl wordt zeer
goed bezocht. Het ontwerpen van proefschriften is serious business.
Blijkbaar wil het oog in dit geval ook wat.

Uitzicht over de Van Schaeck Mathonsingel vanaf de bespreektafel

STUDIO 0404 is ook een erkend GOC-leerbedrijf, vandaar dat er op dit
moment twee jongeren stage lopen bij ‘de studio’. Heeft deze energieke, open, eerlijke onderneemster die hard werkt en altijd zorgt dat
zaken af komen en die daarbij bovenal mooie dingen maakt, eigenlijk
nog ambities? Ja, ze zou meer boeken willen ontwerpen. Dat is nu echt
haar ding. Ook zou ze het leuk vinden om naast het ontwerp van dit bewonersblad een column te schrijven in Mariken: over gewone mensen
en gewone dagelijkse zaken in het centrum van Nijmegen. Ze is wat
materiaal aan het verzamelen en wanneer ze het goed genoeg vindt, zal
ze het voorleggen aan de redactie. Voor verandering is ze altijd in. De
huidige lay-out van Mariken is inmiddels weer zo’n jaar oud. Graag zou
ze Mariken in 2015 in een nieuw jasje steken.

Ze krijgt nog steeds
kriebels in de buik als
vierdaagsetribunes
worden opgebouwd
Ze is een echte geboren en getogen Nijmegenaar, die naar eigen zeggen nog steeds kriebels in de buik krijgt als de Vierdaagsetribunes worden opgebouwd. Heel vanzelfsprekend dus dat je je (vrijwillig) inzet voor
de stad. De stad moet bruisen van de creativiteit. Dat krijgen we alleen
met gezamenlijke inzet voor elkaar. De stad wordt steeds hipper en
mooier. Recht zo die gaat!
Voordat ik ‘de studio’ verlaat, laat Bregje me de stad nog zien met de
lichten in haar kamer uit. Het is donker. De stad ligt er mooi verlicht bij,
zo aan de voet van Metterswane.
Bregje, bedankt voor je inzet en succes met al je dromen voor de stad
en jezelf.
Wil je meer weten over STUDIO 0404? Kijk dan op www.studio0404.nl

Wand vol affiches

Tekst: Manja van der Kraan

Foto’s: collectie Bregje Jaspers
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Tentoonstelling in de Roomsche Voet van werk van Johan van Dinteren

De Roomsche Voet
Tussen de Kruittoren en de Jacobstoren
staat in het Kronenburgerpark de
Roomsche Voet of het Rondeel, zoals het
in de volksmond wordt genoemd. Het
bouwwerk heeft jarenlang vrijwel leeggestaan en is weinig gebruikt. De gemeente
wil daar verandering in brengen door de
toegankelijkheid van dit kunsthistorische
bouwwerk voor inwoners te vergroten.
De Roomsche Voet is een deel geweest van
een vroeger bouwwerk met een eeuwenoude geschiedenis. Toen de vestingmuren omstreeks 1875 rond Nijmegen werden geslecht,
zijn drie torens en een deel van de stadswal
gespaard. Gelukkig, want nu Nijmegen zich
profileert als oudste stad van het land en er
maar weinig echt oude gebouwen de eeuwen
hebben overleefd, biedt het Kronenburgerpark
met zijn torens een blik op het verleden.
Van oorsprong is de Roomsche Voet geen toren, maar een rondeel, een in de muur naar
buiten uitstulpend bouwwerk. Na de ontmanteling van de stad werden de muren iets verlaagd, waardoor dit rondeel de indruk van een
toren wekt die boven de muur uitsteekt. In
archiefstukken uit 1384 wordt dit rondeel voor

het eerst Roomsche Voet genoemd, maar het
is een paar eeuwen ouder.
Zo’n bouwwerk is zeker geen comfortabele
plek om te verblijven. Binnen is het donker,
koel en vochtig. Eind twintigste eeuw diende de Roomsche Voet enige tijd als paddenstoelenkwekerij, hetgeen geen duurzaam plan
bleek te zijn.
Toch bleef het idee smeulen bij de gemeente om omwonenden, inwoners en geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden gebruik te
maken van de Roomsche Voet, zodat hiermee
een plek gegeven kon worden binnen het cultuurhistorische aanbod van de stad.
Uiteindelijk is het beheer van de Roomsche
Voet in januari 2013 overgedragen aan een
groep samenwerkende organisaties: de
Stichting Vrienden Kronenburgerpark, de bewonersvereniging, het Gilde, de Stichting
Nijmeegse Torendag, de Gebroeders van
Limburg en de Stratemakerstoren.
Inmiddels is enig comfort aangebracht en is
het mogelijk gebruik te maken van deze unieke locatie voor bijvoorbeeld tentoonstellingen,
miniconcerten, voorleesmomenten en workshops.

met beeldhouwwerken en schilder- en tekenwerk van Johan van Dinteren (zie de foto’s).
Als deze Mariken uitkomt is die tentoonstelling alweer voorbij. Maar velen vonden de weg
naar de Roomsche Voet en waren enthousiast,
zowel over het prachtige werk als deze unieke
locatie. In dit geval pasten de kunstwerken en
de ruimte naadloos in elkaar.
Inmiddels heeft zich ook al iemand gemeld
voor een voorleesmiddag op 22 maart aanstaande. Zie het persbericht elders in deze
Mariken.

Onlangs vond de eerste tentoonstelling plaats

Tekst: Joke van Onna

Het is de bedoeling dat deze ‘toren’ vaker te
bezichtigen zal zijn in de weekenden. De beheergroep zal zorgdragen voor de bemanning.
Het bouwwerk alleen al is het bezichtigen
waard.
De Stratemakerstoren (024-3238690) dient als
loket om afspraken te maken voor een activiteit. Door diverse activiteiten in de Roomsche
Voet te ondersteunen, hopen de samenwerkende organisaties de relatie tussen bewoners en het cultuurhistorische bouwwerk te
versterken en de toegankelijkheid ervan voor
verschillende groepen te vergroten.
Foto’s: Gerie Sandmann
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Restauratie van de

St. Stevenstoren
Verslag van een passie

René van Schijndel (links) en Peter Kuipers

Nog even en dan is de St. Stevenstoren
gerestaureerd. Voor de Vierdaagse moet
Nijmegens trots weer van alle kanten te
bewonderen zijn.
Peter Kuipers is vrijwilliger bij Gilde Nijmegen.
Sinds 2007 is hij rondleider (‘torengids’) van
de Stevenstoren. Hij woont tegenover zijn
werk op het St. Stevenskerkhof: ‘Mijn hobby
staat recht voor mijn voordeur.’ Ze noemen
hem in de volksmond dan ook vaak de
torenwachter.
René van Schijndel is projectleider bij Van
Dinther Bouwbedrijf. Deze firma uit Schaijk
restaureert toren en kerk. ‘Restaureren doe
je samen en omdat het je passie is’, vertelt
Van Schijndel. ‘Het werk is betaalde hobby.
Anders houd je het niet lang vol. Je staat op
een kerktoren in weer en wind, op hoogte.
Het is altijd kouder, warmer of natter dan op
de grond.’
Het werk
Gilde Nijmegen is bekend van zijn stadswandelingen. Dertien vrijwilligers zijn gids in de

St. Stevenstoren. De gemeente is eigenaar
van de toren, de kerk is van de Stichting
Stevenskerk. Bij deze stichting werken negentig vrijwilligers. De gemeente Nijmegen
vroeg Gilde Nijmegen of het de rondleidingen
en openstellingen wilde verzorgen en om de
restauratie van de toren te volgen.
‘We vonden het leuk om die rol op ons te
nemen’, zegt Kuipers. ‘Maar we wisten niet
waar we aan begonnen.’
‘Peter ziet nu van dichtbij hoeveel werk het is
om te restaureren’, vertelt Van Schijndel. ‘In
2009 zijn we betrokken bij onderhoud van het
voegwerk in de westgevel. We zijn er toen
achtergekomen dat alle uitstekende delen
van de tufsteen afbraken. Er waren op dat
moment geen financiële middelen om dat te
herstellen. Sindsdien heeft de gemeente gewerkt aan een plan van aanpak. Dat gebeurde
in samenwerking met Stichting Stevenskerk
en Van Hoogevest Architecten uit Amersfoort.
Het werk is gecombineerd aanbesteed. Van
Dinther was de gelukkige. We hebben veel
werkzaamheden in Nijmegen en keken altijd
tegen de prachtige kerk met zijn toren aan.
We vonden het een beetje “onze” kerk.
Gelukkig hebben we deze aanbesteding gewonnen. Vóór de Vierdaagse van 2014 moest
de steiger gereed zijn. Voor de Vierdaagse
van 2015 moet hij weer weg zijn. Het meeste
lei- en loodwerk was slecht en is vernieuwd.
Al het verguldwerk is aangepakt: onder andere cijfers, wijzers en de pironnen. Dat zijn
de verticale bekroningen op de daken van
toren en kerk. De waterlijsten zijn gedeeltelijk
vervangen. Aan de west- en zuidzijde waren
ze het slechtst. Die zijden hebben het meest
te lijden onder het weer. Waar onderdelen
behouden konden worden, zijn ze behouden.
We kunnen ook voorzieningen aanbrengen,
bijvoorbeeld een nestkast voor een slechtvalk. Die heeft in het verleden al geprobeerd
daar te broeden.’
‘We willen er graag een webcam bij plaatsen’,
vult Kuipers aan.

Tentoonstelling
Tot de restauratie groeide de belangstelling
voor de toren. ‘We zijn begonnen met tweeduizend bezoekers’, meldt Kuipers. ‘In 2013
kwamen we voor de eerste keer over vierduizend bezoekers heen. Het seizoen duurt van
april tot en met oktober. De openingstijden
zijn maandagmorgen, woensdagmiddag,
zaterdagmiddag en de eerste zondagmiddag
van de maand. We willen wel vaker open zijn
voor bezoekers en kunnen dus nog wel rondleiders gebruiken. Als de toren straks open is,
maken we een expositie van de werkzaamheden met veel foto’s. Op termijn gaan de foto’s
naar het Regionaal Archief Nijmegen.’
Tekst: René van Berlo
Foto René en Peter: Jacqueline van den Boom
Foto restaurateur: Peter Kuipers

Oude klok
De St. Stevenstoren heeft een van de oudste klokken van Nederland, in 1484 gemaakt
door de Nijmegenaar Geert van Wou (14501527). Hij wordt nu gerestaureerd en gaat in
de zomer weer luiden. Op de ouderwetse
manier: met de hand.

Restaurateur aan het werk
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Elektriciteitstentoonstelling
in 1910
Vergeten verleden

De Rodelbaan

Het organiseren van grote manifestaties in Nijmegen is ouder dan
menigeen denkt. In 1910 werd een grote elektriciteitstentoonstelling georganiseerd, waar 200.000 bezoekers op af kwamen.
In 1908 besloot de gemeenteraad met algemene stemmen een elektriciteitscentrale in Nijmegen te bouwen. Enkele raadsleden vonden
het belangrijk het publiek te tonen voor welke doelen stroom gebruikt
kon worden. Per slot van rekening had nog bijna niemand elektriciteit.
Deze raadsleden waren tevens lid van de Maatschappij van Nijverheid.
De maatschappij had op het Valkhof een sociëteit: Burgerlust. Het
pand stond op de plek waar toen en nu het spoorwegmonument te vinden is. Nabij die sociëteit was van 2 juli tot en met 15 augustus 1910
een grote tentoonstelling.
Hoofdgebouw en ‘restauratielokalen’ waren op het Kelfkensbos
(1195 m2). Onderaan het Valkhof, op en naast de Voerweg, kwam
een feestterrein, genaamd Klein Zwitserland. De exploitatie werd
uitbesteed. In de Gelderlander van 15 mei 1910 stond hiervoor een
advertentie. Verpacht werd (in twaalf percelen) de exploitatie van

‘een restaurant, een tearoom, een sigaren- en bloemenkiosk op het
Tentoonstellingsterrein (Kelfkensbosch)’ en van een ‘restaurant,
tearoom, bierknijp, champagnebar tevens bodega, boerderij tevens
melk- en chocoladehuis, sigaren-, bloemen- galanterie-, fotografie- en
gebakkiosk op het Feestterrein (Klein Zwitserland).’ Op dit terrein
kwamen stellages met geschilderd achterdoek met daarop bergen. Om
een en ander te financieren kon de burgerij aandelen kopen.
Op 1 april 1910 publiceerde de Gelderlander een groot artikel over de
‘Electriciteitstentoonstelling’. Enkele citaten: ‘Wat de feestelijkheden
betreft, die aan de tentoonstelling verbonden zullen zijn, hieromtrent
zullen later nadere mededeelingen worden gedaan. Voor ‘t oogenblik
kunnen wij intusschen zeggen, dat het plan bestaat, elken Donderdag
een eliteavond te geven, waartoe eerste-klas-muziekgezelschappen
worden uitgenoodigd. Deze buitengewone kunst concerten zullen worden gegeeven in het hooge gedeelte van het Valkhof. De toegangsprijs
zal bedragen f 1,50 waarvoor men na afloop tevens toegang heeft tot
klein Zwitserland, waar een bal-champêtre den avond zal besluiten.’
De normale toegangsprijzen waren 50 cent voor de tentoonstelling en
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Opening fotografiekiosk

25 cent voor Klein Zwitserland. Er waren ook bonnenboekjes. Ook
aan de arbeiders was gedacht: ‘Ten einde ook de minder bemiddelden
in de gelegenheid te stellen, de tentoonstelling te zien en van de feestelijkheden te genieten, zullen er bepaalde volksdagen zijn, waarop
een verlaagd tarief geldt.’
In diverse artikelen beschreef de Gelderlander wat er allemaal te
bewonderen viel. Op het voorplein van het tentoonstellingsgebouw
stonden een ‘klaterende fontein en twee hoge Venetiaanse masten’.
In het hoofdgebouw was een ‘groote dynamo van den heer Tasche’ te
zien. Er was verlichting: lampen van Osram, Philips, Volt, ‘de firma
Stokvis uit Arnhem met onder andere electrische kronen’ en Verkade’s
theelichtjes. De eetzaal was elektrisch verlicht en had elektrische tafelversiering. Er was een elektrische piano. Er waren ook elektrische machines: drukmachines (gasmotoren of stoommachines waren gebruikelijk), machines voor chocoladebereiding (Van de Dungen), snelnaaimachines van Singer, draaibanken, machines voor het bakkersbedrijf,
voor smeden, voor slagers (worstmachines) en suikerspinmachines. Er
was ook elektrisch speelgoed: ‘miniatuur spoortreintje, met twee electrische lampjes vóór aan de locomotief’ en een miniatuur-zeppelin.
Niet-elektrisch, maar toch een belangrijke vernieuwing was te zien
bij de kantoorartikelen: een losbladig kantoorboek in plaats van het
oude, ingebonden kantoorboek. ‘Daardoor vervalt toch de tijdroovende noodzakelijkheid van het overschrijven in een nieuw boek, als het
oude volgeschreven is.’ Ook nieuw was een kaartsysteem als vervanging van administratieboeken. Natuurlijk was de schrijfmachine te
bewonderen.
In het Zwitserse dorp waren een groot restaurant, kegelbaan, theehuis
met uitzichttoren, boerderij met melkhuis en waterval, een fontein,
dorpsraadhuis met hoge trap en een waarzegster (‘orakel der Alpen’).
Van het hoge deel van het Valkhof kon men een rodelbaan naar beneden nemen. Er was ‘een electrische vischvijver. In een bekken
zullen vischjes zwemmen van hout met kopermontuur die met behulp van houten, met koperdraad omwoelde hengels zullen moeten

Tentoonstellingsgebouw op het Kelfkensbos

opgehaald worden.’ Gedurende de gehele tentoonstelling was in Klein
Zwitserland een nationale kegelwedstrijd, alleen voor heren.
Er was een officiële gids met catalogus en plattegronden, uitgegeven
door B. de Graaf uit Nijmegen. Deze kostte 15 cent.
De elektriciteitstentoonstelling was bedoeld voor heel Nederland.
Er stonden advertenties in onder meer de Telegraaf, de Graafschapbode, Leeuwarder Courant, Algemeen Handelsblad en de Tijd. Op 1
juli stond het openingsprogramma in de Gelderlander: ‘Op het terrein
wordt thans de laatste hand gelegd aan het restauratiegebouw, dat a.s.
Zaterdag moet dienst doen bij de plechtige opening door den minister
van Waterstaat, Handel en Nijverheid (de heer Talma, RvB). De minister, die om halfdrie verwacht wordt, zal aan den hoofdingang door het
Tentoonstellings-comité worden begroet en daarna naar de feestzaal
geleid. Aldaar zullen ook de tweede eere-voorzitter, de Commissaris
de Koningin in Gelderland, jhr. S. van Citters, de Burgemeester met de
Wethouders en den Gemeente-secretaris, de garnizoens-commandant
Bischoff van Heenskerck en verdere autoriteiten aanwezig zijn.’
‘Overigens hebben alleen de genoodigden toegang met hun dames,
voor welke laatste zitplaatsen zullen beschikbaar zijn, terwijl de heeren zich wegens de beperkte ruimte met staanplaatsen zullen moeten
vergenoegen.’
Gedurende de tentoonstelling kwam veel meer volk naar Klein
Zwitserland dan naar de stands. Op de slotdag waren er zeven- tot
achtduizend bezoekers. Het totaal aantal bezoekers was 200.000. Een
deel kwam vaker kijken,. Men schatte het aantal ‘unieke bezoekers’
(om een huidige term te gebruiken) op 160.000. De meerderheid
kwam van buiten de stad. Nijmegen had in die tijd 57.000 inwoners.
Twee jaar later was er weer een grote tentoonstelling. Dit keer over
kunst, nijverheid en sport. Op het Kelfkensbos stond weer een speciaal tentoonstellingsgebouw. Onder aan het Valkhof had men Oud
Heidelberg nagebouwd. Daarover in een volgende Mariken.
Tekst: René van Berlo

Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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ondernemers. Helaas was de voorbereidingstijd te kort en daarom is het startschot voor het
nieuwe buurtfestijn op 30 augustus, de laatste
zondag van het zomerseizoen, nu al gegeven.
Michiel en Susanne, afkomstig uit Thorn en
Apeldoorn, hebben zoals zo velen hun hart
verpand aan Nijmegen en de Benedenstad
in het bijzonder. Met heel veel enthousiasme
storten zij zich op het bedenken en het realiseren van plannen om dit gebied op de kaart
te zetten, daarbij gesteund door de winkeliersverenigingen van Hezelstraten en Houtstraat.
Zij hebben goede banden met al hun buren en
met andere horecaondernemers. Dat uit zich
onder andere doordat u bij uw soep het brood
van De Bie krijgt en de kaas van De Wit wordt
verwerkt in hun gerechten. Zo help je elkaar en
gun je elkaar ook zakelijk gezien het beste. Het
feest moet in 2015 met medewerking van het
weer en zoveel mogelijk buurtbewoners en
ondernemers een doorslaand succes worden,
zodat het een jaarlijks terugkerend evenement
kan worden.

Michiel serveert in Prikkels

Prikkels
Een maatschappelijk betrokken onderneming
Op deze gure ochtend bezoek ik Michiel
en Susanne, de uitbaters van Prikkels,
aan Houtstraat 75, met de missie om
hun ondernemerschap voor het voetlicht
te brengen. Hartelijk ontvangen met een
overheerlijke kop koffie met een verrukkelijk ambachtelijke cake, zet ik mij aan hun
leestafel.
Michiel is druk en hij steekt onmiddellijk van
wal met de mededeling dat hij dolgelukkig is
met de mogelijkheid die hij nu heeft om bij de
Honig een unit te huren, waarin een 65 liter
grote soepkoker zijn soepdromen waar kan
maken. Ik zie een soort Asterix en Obelixachtig formaat ketel, waarin toverdrank wordt
klaargemaakt. Dergelijke hoeveelheden soep
maken vereist topkokkwaliteiten, want je kunt

de juiste smaak niet zomaar met wat peper en
zout bereiken. Dat blijkt ook wel uit het relaas
dat in die ketel eigen bouillon wordt gemaakt
die in de Honig een hele nacht staat te trekken. Michiel maakt daar weer zijn eigen bouillonblokken van als basis voor elke dag weer
een andere creatie. Je kunt namelijk van alles
soep maken en dus staat er vandaag een gedurfde pastinaak-perensoep op het menu. De
soepen zijn inmiddels ook te verkrijgen in literpotten,voldoende voor vier personen.
Als jonge ondernemers hebben zij het vorig
jaar de basis gelegd voor een nieuw initiatief
aan het einde van de augustusmaand, namelijk een buurtfestijn met kraampjes voor tweedehands spulletjes en braderiemogelijkheden,
maar ook heel veel eten en drinken met buurt-

Het ondernemen is verder ook uitgebreid met
catering voor onder andere de artiesten die komen optreden bij Doornroosje. Je kunt Michiel
dan zien tuffen in zijn prachtige Piaggio Ape,
een licht driewielig bestelwagentje, dat in een
Italiaans straatbeeld niet zou misstaan. Met dit
karretje brengt hij de bestellingen rond. Je kunt
de Piaggio dus vaak zien staan voor Prikkels.
Veel Nijmegenaren kennen Prikkels inmiddels
vooral van het heerlijke ijs, maar voor de echte
winterkost moet je ook hier zijn. Op de website kun je het actuele menu voor stamppotten
en soep zien. Er is voor elk wat wils en iedere
dag staat er weer iets anders op het menu.
Op maandag tussen 17.00 en 19.00 uur krijg
je zelfs 25 procent korting op je afhaalmaaltijd. In plaats van kliekjesmaandag kun je deze
dag veranderen in gezonde-maaltijdmaandag,
want de producten zijn allemaal ambachtelijk
bereid en komen voor het grootste deel uit de
streek en zelfs uit de straat.
Tot slot willen wij ook aangeven dat Prikkels
een maatschappelijk betrokken onderneming
is met aandacht voor het milieu, gezonder leven en goede doelen. Zij bieden steun aan de
projecten van Orange Babies (hulp voor moeders en kinderen met HIV in Afrika). Een deel
van de fooienpot wordt ook aan dit project afgedragen. Wilt u meer weten, Prikkels heeft
een eigen website en een facebookpagina.
Tekst: Anneke Arzbach Foto: Gerie Sandmann
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Hotelkamer boven Box 5

Stephan (vooraan) en Jos

Interieur van Tjeerz

Jos van der Velden en Stephan van Rijn

‘De kleine ondernemers
Maken de stad uniek’
‘De diversiteit aan mensen en de winkels is het leuke van
Nijmegen.’ Dat zeggen Jos van der Velden en Stephan van Rijn,
horecaondernemers en bewoners van de Van Welderenstraat.
Jos en Stephan hebben drie zaken: restaurant Tjeerz op nummer
111, lunchcafé Box 5 op nummer 120 en daarboven een hotel.
Daar zijn vier riante kamers, ieder voorzien van een luxe badkamer. Per twee kamers is er een kitchenette waar ‘s morgens het
ontbijt klaarstaat. Het verbouwen van de drie zaken hebben ze
zelf gedaan. Ze wonen bij Box 5.
Hoe zijn ze begonnen?

‘Ik ben erin gerold’, vertelt Stephan. ‘Ik heb voor een baas gewerkt in
de horeca. Wat jij kunt, kan ik beter, dacht ik.’ ‘We wilden een zaak
beginnen in Den Bosch of Nijmegen’, zegt Jos. ‘We kregen een pand
in de Van Welderenstraat aangeboden. Dat stond leeg.’ ‘In Den Bosch
kom je er moeilijk tussen’, vult Stephan aan. ‘Nijmegen is een dorp
met stadsrechten.’ Jos: ‘Nijmegen is gemoedelijk. Het is ons kent ons.’
Wat trekt ze aan in het vak?

‘Het zorgen voor mensen’, antwoordt Jos. ‘We willen het zelf doen,
zelf contact houden met de gast.’ Stephan: ‘Doen waar je lol in hebt.
Hier ligt mijn hart.’
Naast restaurant, lunchcafé en hotel verzorgen ze ook feesten en partijen. ‘Dat is de kers op de taart’, vindt Jos. ‘Je doet iets heel specifieks
voor mensen. Je moet een klik met ze hebben. Er moet wederzijds vertrouwen zijn. Dat is heel erg leuk. Mensen hebben iets te vieren, hebben
er zin in. Je mag blij zijn dat je daarbij kunt zijn. Je moet passie hebben
voor het vak, anders red je het niet. Je wordt er niet rijk van.’
Ze maken lange dagen, tot voor kort zeven dagen per week. Jos: ‘Nu

zijn Tjeerz en Box 5 zondag en maandag dicht. Het hotel is zeven dagen per week open.’ Stephan: ‘We kunnen nu tijd maken voor andere
zaken: administratie en onderhoud.’
Ze zijn te spreken over de Van Welderenstraat. Jos: ‘Er is een mooie
diversiteit van horecagelegenheden in de straat: diverse soorten restaurants en lunchzaken die elkaar mooi aanvullen qua publiek. Daar passen
wij wel in. Vorig jaar waren alle panden in de straat nog bezet. Nu staan
er vijf leeg. Er is er een een woning geworden. Ik hoop niet dat dat meer
gebeurt, want dan ben je geen winkelstraat meer. Onze kracht is dat het
een leuke straat is.’ Stephan: ‘De diversiteit aan mensen en de winkels
is het leuke van Nijmegen.’
Minpuntje?

‘Negatief is dat het parkeerbeleid telkens verandert’, vindt Jos.
‘Zondag tot 18 uur betalen, maandag tot en met vrijdag eerst tot 23
uur, nu tot 21 uur. Daardoor krijgen we minder klanten. De parkeergarage onder de Van Schaeck Mathonsingel kost 50 cent per uur. Dat is
wel een alternatief, maar voor ouderen is het een grote afstand.’
‘We hadden veel klanten uit Wijchen’, vult Stephan aan. ‘Die blijven
nu weg. Maak het parkeren ’s avonds en op zondag gratis. Vraag of
de ondernemers willen bijdragen. Als daardoor meer mensen komen,
doen we het graag.’
Hoe zien ze de toekomst?

Jos: ‘Je hebt straks alleen nog maar de hele grote en de hele kleine zaken, zoals wij. Het middensegment verdwijnt. De kleine ondernemers
maken de stad uniek. Daarin moet je investeren.’
Tekst: René van Berlo Foto Jos en Stephan: Gerie Sandmann
Foto’s zaak: collectie Jos van der Velden en Stephan van Rijn
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De jas blijft aan tijdens het interview. Freek
Hartgring weet niet één, twee, drie waar de
thermostaat zit, want hij is zelden als eerste
in Belvédère. Hij heeft zijn handen vol aan
andere dingen. Hij regelt, bedenkt nieuwe
plannen, beslist over de vele investeringen
in zijn horecazaken. Wijnfort Lent heeft hij
sinds 2006. In 2009 kwam De Compagnie in
de Molenstraat erbij, in 2011 café Van Rijn en
in 2013 Belvédère. Hij doet het samen met
compagnon Jordy Baumann.
Het klinkt langzamerhand als een klein horeca-imperium. ‘Welnee’, lacht hij. ‘Je weet wat
horeca is: hard werken voor weinig geld.’ De
Compagnie is bovendien onlangs verkocht.
‘Dat was echt een conceptzaak. Zo’n concept
moet je om de zoveel jaar grondig vernieuwen, of iemand anders moet dat gaan doen.
We hebben voor dat laatste gekozen. Van Rijn
is tijdlozer, dat is en blijft een bruine kroeg.’

Belvédère

Belvédère
heeft geen
tierlantijnen

en
nepharnassen
Snel de deur op slot, anders komen er vast Duitsers aankloppen
die koffie met gebak willen, zegt Freek Hartgring als we Landmark
Belvédère op die winterse maandag zijn binnengegaan. De
bekendste uitkijktoren van Nederland is niet elke dag open, dat is niet
rendabel voor dat handjevol toeristen die misschien vijf euro de man
spenderen. ‘Alleen tijdens de Vierdaagse spelen we restaurantje,
zoals we dat voor de grap noemen. Dan kunnen de mensen de hele
week bij ons eten.’

‘Je weet wat
horeca is: hard
werken voor
weinig geld’
Ridders en jonkvrouwen
Freek woonde vroeger in Beek. Zijn moeder
woont er nog steeds. Tijdens de Vierdaagse
zit ze elke dag op het terras van Belvédère,
ze vindt het helemaal geweldig wat haar
zoon daar doet. Vroeger in zijn jeugd reed hij
vaak langs Belvédère en bedacht spannende
verhalen over ridders en jonkvrouwen. ‘Ik
ben toen nooit bovenop de berg geweest. Ik
kwam alleen bij de midgetgolfbaan die hierachter lag.’ Hij studeerde geschiedenis aan
de Radboud Universiteit en werkte tijdens die
studie als ambulant horecamedewerker bij
Wijnfort Lent. Af en toe werd hij in Belvedère
ingezet. Dat was toen nog een klein luxe restaurant met een stuk of vijf tafeltjes voor de
chique van Nijmegen. ‘Het was fantastisch
om in de horeca te werken. Ik wilde altijd al
wijnhandelaar worden. Maar een beetje academische vorming vond ik niet slecht.’
Levend product
Freek maakte zijn studie af. Hij hoorde op een
dag van zijn oude bazen dat Wijnfort Lent te
koop was en sloeg toe. Hij begon ook een
wijnhandel. ‘Wijn is een levend product met
een hoop emotie. Als je in Toscane in een
wijngaard ineens de flessen ziet staan die je
vader vroeger ook dronk, roept dat meteen
herinneringen op.’ Bélvedère stond intussen
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Freek Hartgring

een beetje te verkommeren. Het onderhoud was slecht. Toen de exploitante ervan af wilde, zag Freek Hartgring kansen. ‘Kijk, zo’n oude
toren met steile wenteltrap is totaal niet geschikt voor horeca. Maar
het heeft zo veel charme en uitstraling. Zoiets kun je alleen exploiteren
als je nog andere zaken ernaast hebt. In Wijnfort Lent hebben we een
keuken voor allerlei voorbereidend werk, we hebben marketingmensen, we hebben bediening die dan weer voor het fort en dan weer
voor de toren werkt.’ De toren is een mooie aanvulling op het pakket.
Hier is een diner vanaf acht personen al mogelijk. Burgemeester Bruls,
oud-minister Timmermans, commissaris van de Koning Cornielje waren er al te gast. En vooral ook het bedrijfsleven weet de bijzondere
toren te vinden.

Wijn is een levend product
met een hoop emotie
Recht van exploitatie
Belvédère is een rijksmonument, de gemeente is eigenaar en geeft
het recht tot exploitatie. Voor een aardig hoog bedrag per jaar, zegt
Freek: ‘Volgens de gemeente kost het onderhoud haar een ton per
jaar. We mogen zelf aan de buitenkant natuurlijk niets doen, en aan de
binnenkant kunnen we het maar beperkt veranderen. We weten nooit
lang van te voren wanneer de gemeente onderhoud laat plegen. Voor
de kerst waren ze ineens bezig met de ramen en de luiken. Niet zo
handig voor de kerstsfeer, maar goed.’
Toen Freek Hartgring in Belvédère begon, benaderde hij ontwerper en
kunstenaar Eric de Bruijn voor ‘een liefdevolle facelift’. De Bruijn nam
eerder ook hotel Manna aan de Oranjesingel onder handen. ‘Belvédère

Uitkijkpost
Belvédère was vroeger een gewone verdedigingstoren die in de tweede helft van de 15de
eeuw werd gebouwd bij de aanleg van een
nieuwe stadsmuur. Een deel van de stadsmuur
is nog steeds te zien in het Hunnerpark. De
toren heette aanvankelijk Hoendertoren. In de

is en blijft een inefficiënt, klein pand. Dus hebben we de inrichting lekker strak gehouden. We willen veel licht en geen tierlantijnen, nepharnassen en pluche.’ Tijdens de Torendag kan iedereen het historische
gebouw vrijblijvend komen bezichtigen.

Ze hebben Een grote wens:
de lelijke buitenluifel
vervangen door een
mooie, glazen wintertuin
Wintertuin
Hartgring en zijn medewerkers hebben een grote wens: ze willen de
lelijke buitenluifel vervangen door een mooie, glazen wintertuin. ‘De
gemeente twijfelt. Maar het Louvre en het Concertgebouw hebben
óók hun glazen aanbouw, noem de beroemde gebouwen maar op.
Met zo’n wintertuin is misschien ook weer een dagelijks geopend
restaurant mogelijk.’ Hartgring heeft het met de gemeente eveneens
gehad over de exploitatie van de Donjon. Het is een eindeloos verhaal
voordat die Donjon er staat. En is horeca-exploitatie wel rendabel?
Door het grote aanbod in Nijmegen leeft de gemiddelde horecaonderneming in Nijmegen nog geen drie jaar op dit moment, volgens hem.
‘We zijn geen stichting die aan het eind van het jaar kan komen vangen
bij verlies. We zijn een commerciële onderneming en willen mooie
levensvatbare zaken neerzetten waar mensen zich prettig voelen.’

Tekst: Lucy Holl

Foto’s: Gerie Sandmann

kelders was een kruitmagazijn. ‘Bel vedere’,
zou de hertog van Parma geroepen hebben,
toen hij in 1585 op bezoek was en bovenop de
toren van het uitzicht over de rivier en de uiterwaarden genoot.
In de eerste helft van de zeventiende eeuw
werd de toren vernieuwd en vergroot. Daarbij
>>

kwam er ook een gevelsteen met het stadswapen boven de ingang. Het restaurant kreeg
een eiken schoorsteenmantel met zandstenen
wangstukken. De toren verloor langzamerhand
zijn verdedigingsfunctie en ging dienst doen
als mooie plek voor evenementen en plechtigheden van de gemeente en staat.
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Stip

voor luisterend oor

Vrijwilligers van de Stip

In de vorige edities van de Mariken (ook na
te lezen op www.mijnmariken.nl) heeft u
kunnen lezen over de ontwikkelingen van
het sociaal wijkteam in het Stadscentrum
en de Benedenstad. Er is echter nog een
ontwikkeling waar wij u van op de hoogte
willen brengen: de komst van de Stip.

De Stip

Sommigen weten het, maar velen zullen zich
afvragen: ‘De Stip, wat is dat?’ We gaan op zoek
en lezen in een door Het Inter-lokaal verspreide
flyer: ‘In een Stip kun je allerlei vragen stellen,
bijvoorbeeld over wonen, inkomen, formulieren,
zorg en opvoeding. En je krijgt er informatie over
activiteiten en cursussen in de wijk. Het is een plek
voor ontmoeting en verbinding. Je kunt er komen
met ideeën voor de buurt, aanbieden om vrijwilligerswerk te doen of buurtgenoten ergens mee
te helpen.’ Voor wat dat betekent voor onze wijk
komen we terecht bij Bärbel de Groot-Kopetzky
en Ineke van Cromvoirt, buurtbewoners die als
vrijwilligers de taak op zich hebben genomen de

Stip voor het Stadscentrum en de Benedenstad te
realiseren. Dit doen zij gesteund door onder andere
leden van de bewonerswerkgroep Schouder aan
Schouder en de kwartiermaker zorg en welzijn.
Bärbel verduidelijkt: ‘De Stip is een plek voor
informatie en advies, informele zorg, ontmoeting
en hulp door vrijwilligers. Voor iedere wijk wordt
de Stip op maat gemaakt, samen met de bewoners, passend bij de betreffende wijk en wat daar
speelt. Een initiatief van Het Inter-lokaal, met veel
ruimte voor bewoners.’ Ineke: ‘Niet alle wijken
in Nijmegen zijn hetzelfde. In Oud-West bijvoorbeeld zie je veel problematiek rondom financiën
en problemen bij het invullen van formulieren. Dat
is waarschijnlijk minder in onze buurt. Hier vormt
de vereenzaming, niet alleen van ouderen maar
ook van jongeren, een belangrijk thema. Vanuit de
Stip kunnen we daar iets aan doen. De Stip krijgt
een vaste plek in het centrum waar mensen naartoe
kunnen, ook gewoon voor de gezelligheid. Maar
de vrijwilligers van de Stip gaan ook naar mensen
toe. De Stip komt naar je toe zou je kunnen zeggen.’ Bärbel vult aan: ‘Verbindingen leggen! Dat

is heel belangrijk in onze wijk. Inmiddels zijn er al
tien vrijwilligers die aan de slag willen in de Stip.’

Relatie met het Sociaal Wijkteam

De Stip kan veel vragen van buurtbewoners
oppakken en hen daarbij helpen. De vrijwilligers van de Stip kunnen wanneer dat nodig is in
overleg met u ook doorverwijzen naar het Sociaal
Wijkteam. Bijvoorbeeld bij complexe vragen
op het gebied van zorg en welzijn of vragen
waarbij professionele hulp nodig is. Het Sociaal
Wijkteam is een team van beroepskrachten
afkomstig uit verschillende welzijns- en zorgorganisaties. Ineke: ‘Maar andersom kan ook, dat
bewoners via het Sociaal Wijkteam bij de Stip
terechtkomen. Bijvoorbeeld voor het zoeken van
een maatje of een activiteit, of voor het helpen
bij het invullen van formulieren, of voor hulp
bij boodschappen. De vrijwilligers hebben de
gelegenheid voor een praatje en het aanpakken en
oplossen van de kleinere vragen en noden op het
gebied van zorg en welzijn. De Stip-vrijwilligers
vullen dan die extra aandacht in.’
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De mensen in de Stip zijn dus vrijwilligers.
Wat wordt er van hen verwacht? ‘Goed kunnen luisteren’, klinkt het in koor. Bärbel: ‘Het
belangrijkste is goed kunnen luisteren. Een goede
analyse van de vraag is belangrijk om vervolgens
samen met de vrager de oplossing te vinden, dat
is de basis.’ Maar mag je van vrijwilligers zoveel
verwachten? Bärbel: ‘De vrijwilligers van de
Stip hebben verschillende achtergronden. Vaak
zijn ze gepensioneerd en komen uit de zorg of uit
het onderwijs. Ook zijn er vrijwilligers die in het
bedrijfsleven een belangrijke financiële positie
hebben bekleed. Maar ze weten natuurlijk niet
alles. Van hen wordt basiskennis verwacht van
regelingen, wetgeving en procedures. Daartoe
krijgen zij een training. Zij vullen elkaar aan en
er is een professional in de Stip aanwezig die
de vrijwilligers ondersteunt en begeleidt. Ook
kunnen ze terugvallen op het sociaal wijkteam
voor advies.’ Ineke sluit even later het gesprek
af: ‘Nu bij de overheid het geld op is, zie je dat er
twee soorten armoede zijn: financiële en sociale.
Daar wil ik iets aan doen; daar moeten wij iets
aan doen.’

Plek voor bronzen platen op Kitty de Wijzeplaats

Zodat wij hen nooit
zullen vergeten…
Namen joodse slachtoffers Tweede Wereldoorlog in brons vereeuwigd
Binnenkort vieren we de 70e herdenking van de bevrijding van ons land. De prijs die stad
en samenleving voor de vrijheid moesten betalen was hoog, onvoorstelbaar hoog. Ruim
tweeduizend mensen vonden de dood, vele duizenden raakten licht of zwaar gewond en
dragen tot de dag van vandaag de oorlog in hun hart en lichaam mee.
De binnenstad van Nijmegen werd vrijwel volledig verwoest bij het fatale bombardement
van 22 februari 1944. Gedurende de periode dat Nijmegen frontstad was werden complete
straten weggevaagd.

Ineke en Bärbel (rechts)

Tot slot: waar vindt u de Stip?

De Stip voor het Stadscentrum en de Benedenstad
komt in buurtcentrum ’t Oude Weeshuis,
Papengas 8. Let op de aankondiging wanneer
deze Stip haar deuren opent.
Ook is er nu al een informatie- en advieslijn van
de Stip waar u telefonisch en per e-mail terecht
kunt. Elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur kunt u
bellen met uw vragen op 088 - 0011300 of stuur
een e-mail naar info@stipnijmegen.nl. Tussen
12.30 en 17.00 uur kunt u alleen bellen voor
vragen over de veranderingen in de zorg. Op die
tijd zitten de specialisten op dit terrein voor u aan
de telefoon.
De Stip is er voor alle bewoners van het
Stadscentrum en de Benedenstad. In de Stip
werken vrijwilligers en professionals samen en
vormen zo een verbindende schakel in de wijk.
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of meer
informatie over de Stip, dan kunt u een e-mail
sturen naar b.kopetzky@planet.nl.
Tekst: bewonerswerkgroep Schouder aan schouder

Honderden joodse stadgenoten werden vermoord in concentratiekampen; sommigen haalden niet
eens hun eerste verjaardag. In onze stad werd tijdens de oorlogsjaren, door een speciale afdeling
van de politie met medewerking van een aantal mensen van binnen en buiten Nijmegen, een verbeten jacht op joden gemaakt. Ook op hen die in de stad ondergedoken waren en hier niet woonden. Maar we zijn ook trots op de Nijmegenaren die niet aarzelden hun huis open te stellen voor
een veilig onderduikadres en op hen die op de een of andere manier joden hulp boden. Dat was
geen vanzelfsprekendheid; dat vroeg om moed, om principes.
Sinds enige jaren bestond de wens om de namen van de vermoorde Nijmeegse joden te vereeuwigen op bronzen platen die een plaats zouden moeten krijgen tegenover het joods gedenkteken
aan de Kitty de Wijzeplaats (hoek Smidstraat-Priemstraat). 449 namen van joodse stadgenoten
en van joden van buiten de stad die dachten hier een veilig onderkomen gevonden te hebben.
Wij willen hun namen voor eeuwig in de stad zichtbaar maken en ieder jaar zullen hun namen
genoemd worden. Een samenleving kan alleen maar een samenleving zijn wanneer we met elkaar
erin slagen om samen te leven met respect voor ieders afkomst, leefstijl, godsdienst, aardig- en
eigenaardigheden.
Het Bewonersplatform Centrum en Benedenstad heeft een half jaar geleden het initiatief genomen om te komen tot realisatie van de bronzen naamplaten en is druk bezig met het werven
van fondsen om de bronzen platen te bekostigen. Het wijkplatform zou het geweldig vinden om
samen met u het namenmonument mogelijk te maken en nodigt u uit een gift over te maken op
rekeningnummer NL40 ABNA 0443 8920 16 ten name van Stichting Synagoge Nijmegen. Deze
rekening wordt alleen gebruikt voor de realisatie van het namenmonument. Uw bijdrage valt onder de C-ANBI-regeling (125 procent). Dat betekent dat wanneer u uw aftrekpost voor de belasting berekent, uw gift kunt verhogen met 25 procent.
Tekst en fotobewerking: Werkgroep Het Namenmonument
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GENIEPIGE
WENSENVERVULLERS
Marianne Mattijsen

Zondag 22 maart 2015: Voorstelling
‘Kijk uit met wat je wenst’
in de Roomsche Voet, Kronenburgerpark
Iedereen heeft wel wensen in zijn leven, maar durf je erom te vragen?
‘Wensen’ is het thema van deze Wereldverteldag. De dag dat het over
de hele wereld gonst van verhalen. Vertelkring Het Vijfde Seizoen uit
Nijmegen verzorgt voor het zevende jaar een gevarieerde voorstelling
rondom dit thema. Wat zou u wensen als er opeens een geest uit de fles
komt en deze vraag aan u stelt? Moet u dit eerst met uw partner overleggen, zoals de houthakker? Of met uw moeder? Worden uw diepste
wensen echt vervuld? Of werpen elfen u ongewilde zaken in de schoot?
Bent u jaloers van aard of sluit u liever een pact met de duivel? En wat
zou u wensen, meneer, als u een aantal prachtige dames ziet staan?
Wilt u antwoord op al uw vragen? Kom dan naar onze voorstelling met
verhalen en verrassende muziek.

Waar en wanneer:

• zondagmiddag 22 maart.
• aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur
inclusief pauze.
• Roomsche Voet/Het Rondeel (voorheen Paddestoelentoren).
Een unieke locatie aan de rand van het Kronenburgerpark, tegenover
Parkweg 66, Nijmegen.
Inloop vanaf 13.30 uur.
Entree is gratis, maar wij zijn blij met een bijdrage in de hoge hoed om
onze kosten te dekken.
Informatie en reservering via de site:

www.wereldverteldag.nl en
www.vertelkringhetvijfdeseizoen.nl
Mailadres: hetvijfdeseizoen@hotmail.com
Telefoon: Marianne Mattijsen (024) 323 78 81
Tekst en foto: Vertelkring het Vijfde Seizoen

ven en opeens zijn ze er niet meer, behalve
als een andere soortgelijke zaak zich aandient. We weten feilloos aan te geven waar
het aan ontbreekt en wijzen naar al die tekortkomingen. Het verandert dus niet, het
wordt er niet beter op.

William Nijland
Wijkagent Nijmegen-Centrum

AANDACHT
De winter druipt af. Het was een natte winter, echt lekker vriezen was er niet bij. Dat
heb je wel vaker, van die ‘net niet’-zaken.
Die wil niemand. Ze zijn er wel en worden
een paar keer weggeschoven of afgescho-

Ik ben dol op dit soort zaken als het gaat om
onze notoire overlastplegers en criminelen,
woninginbrekers, winkeldieven. ‘Net niet’:
het maakt me niet uit. Ik probeer het tot een
succes te verheffen en als het niet lukt, sla
ik het op en vul er dossiers mee. Uiteindelijk
draagt het dossier bij aan de beeldvorming.
Wat doet die man de hele dag, waar is hij
mee bezig?
AANDACHT, het liefst wil ik dat iedereen
ze heel veel aandacht geeft. Door alle aandacht zijn ze minder in de gelegenheid om
te stelen en zo. Daar kunt u ook aan meedoen, als bewoner, ondernemer, winkelier,
toezichthouder, hulpverlener, senior en bezoeker. Hoe meer aandacht wij aan de zelfkant van de maatschappij geven, hoe beter
het is. Allemaal ogen die letten op de mede-

mens. Gaat hij in de fout, dan halen we er
hulp of politie bij. Als we het allemaal goed
doen, dan voelt de winkeldief zich altijd ongemakkelijk. Probeert hij het toch, dan krijgt
hij weer ongevraagde aandacht. Er komt
een tijd dat het dus niet meer leuk is aan de
zelfkant van de maatschappij. Je stapt op de
ladder en stopt met het aandachtvragende
gedrag. Je accepteert hulp. Opeens besef
je dat je zelf ziet wat er aan de zelfkant van
de maatschappij gebeurt. Omdat je het zo
goed weet, ga je anderen helpen, aandacht
geven. Komt het besef niet, dan hoop ik dat
justitie daar een steentje aan bijdraagt.
Aandacht is de komende maanden uw opdracht. Ziet u iemand overlast veroorzaken
of een winkeldiefstal plegen, kom in actie
en zet al die professionals aan het werk. Kijk
en bel, loop mee en blijf aan de lijn, we zijn
onderweg!
William Nijland
Foto: Gerie Sandmann

23

Vroeger en nu
Tussen het Keizer Karelplein en het centraal station ligt de Van Schaeck Mathonsingel.
De straat werd in 1880 aangelegd en heette toen Stationsweg. Die naam heeft 43 jaar
dienstgedaan.

Franciscus Maria Amandus van Schaeck Mathon (1853-1931) was sinds 15 december 1898
burgemeester van Nijmegen. Op de dag van zijn 25-jarig ambtsfeest besloot de gemeenteraad
de Stationsweg naar hem te noemen. Hij bleef nog zes jaar burgemeester. Twee jaar na zijn
aftreden overleed hij.
Tijdens de oorlog raakte de Van Schaeck Mathonsingel zwaar gehavend. De panden aan de
zuidzijde verdwenen. Ook het stationsgebouw overleefde de oorlog niet. Alleen de villa’s aan
de noordzijde bleven gespaard. De meeste staan er nog.
De Van Schaeck Mathonsingel is niet alleen een straat. Ze is nu ook een plafond. Ze is het dak van
de nieuwe Keizer Karelgarage. Op het dak ligt een promenade. Toch verkiezen de meeste voetgangers het olifantenpaadje aan de noordkant als zij van centrum naar station of vice versa willen lopen.
Op de foto uit 2015 domineert het hoofdgebouw van Metterswane. Dit kantorencomplex is in
1974 gebouwd door het Philips Pensioenfonds. De gemeente Nijmegen had hier 32 jaar een
groot deel van haar ambtenaren gehuisvest. Daarna heeft Metterswane enkele jaren leeggestaan. Nu is het een verzamelgebouw voor kleine, vaak startende bedrijven. Over enkele jaren
wordt het gesloopt om plaats te maken voor... Ja, voor wat eigenlijk?
Tekst: René van Berlo

Foto 1925: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Foto 2015: Gerie Sandmann

Lezingencyclus
Activiteiten Centrum Doddendaal
Achter Valburg 2 (zijstraat Regulierstraat)
6511 DM Nijmegen
(024) 360 35 73
E-mail: acdoddendaal@xs4all.nl

Dinsdag 17 maart 2015
Thema: Voorjaar
Sprekers: twee gidsen van het IVN Rijk van
Nijmegen
Loop eens door het Kronenburgerpark en
ruik en zie dat het voorjaar in aantocht is!
Vanmiddag hebben gidsen van het IVN
een natuurpresentatie voor u over het
naderende voorjaar. Kijk naar de uitlopende
takken en hoor waarom de vogels zo mooi
fluiten in het voorjaar.

Dinsdag 21 april
Thema: Te voet naar Rome, alle wegen,
een pelgrimstocht
Spreker: Noud Maas

Burgemeester Van Schaeck Mathonsingel in 1925

Noud Maas, afkomstig uit Luyksgestel, liep
in 2011 naar Rome. Deze middag neemt hij
ons mee op sleeptouw vanaf de Achelse
Kluis, tussen haakjes zijn thuis, tot over de
Alpen heen helemaal naar Rome en vertelt
hij over zijn ervaringen van deze bijzondere
voettocht. Luister en kijk mee naar zijn live
verslag over deze indrukwekkende reis
die 75 dagen duurde en waarvan hij zijn
belevenissen ook beschreef in zijn boek Alle
wegen.

De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk
en los van elkaar te volgen. Tijd: elke derde
dinsdag van de maand, van 14.00 tot 16.00
uur. Entree: 4 euro, inclusief koffie/thee.
Tekst: Team AC Doddendaal

Van Schaeck Mathonsingel in 2015
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Bataafs
kwartaal

Buurtvereniging Bataafs kwartier omvat ondermeer de volgende straten:
Derde Walstraat, Gerard Noodtstraat, Hertogstraat, Hoogstraat, Kelfkensbos,
Klein Mariënburg, Mariënburgstraat, St. Jorisstraat, Wintersoord,
Van den Brugghenstraat, Raadhuisstraat, Achter de Oude Gracht,
Achter de Bank, Hertoghof en Scholenhof.

Valkhofkwartier:

prominente plek in Nijmegen
Omarmd door de Waal en aan de entree
van Nijmegen ligt het Valkhofkwartier.
Buurtvereniging Bataafs Kwartier en
Stichting Het Valkhofkwartier hebben de
handen ineen geslagen om dit unieke gebied rondom Kelfkensbos een prominente
plaats op de kaart te geven.
Het Valkhofkwartier streeft naar een plek
waar bewoners, ondernemers en recreanten kunnen genieten van een veelzijdig
cultureel aanbod, bijzondere tentoonstellingen, een rustgevend en tegelijk spannend historisch park, gecombineerd met
een gevarieerd aanbod van winkels en
gastvrije horeca op hoog niveau.

Brug in voormalig stadsmuur

Ingang Valkhofpark vanaf Kelfkensbos

Uitstraling
Wij streven naar de voortdurende verbetering van de uitstraling van het
Valkhofkwartier. We denken aan het samengaan van oude en moderne architectuur, het verbeteren van de woonmogelijkheden en het creatief vormgeven
van openbare ruimtes en stadsmeubilair.
Dat moet niet alleen het recreëren in het
gebied stimuleren, maar zeker ook het
Valkhofkwartier als woonomgeving aantrekkelijk maken.
De verbindingen – zowel binnen het gebied zélf als de ontsluiting ernaartoe –
moeten zodanig worden vormgegeven,
dat het Valkhofkwartier de logische vertrek- en aankomstplaats wordt voor een
bezoek aan Nijmegen. Door het stimuleren
van onderzoek naar bijvoorbeeld fysieke
ingrepen in het gebied en het daadwerkelijk uitvoeren van de onderzoeksresultaten, willen we stapsgewijs komen tot een
uniek toeristisch kwartier.
2000 jaar geschiedenis
Met creativiteit en originaliteit als raadgevers willen we een gebied realiseren,
waar tweeduizend jaar geschiedenis zich
samenvoegt met moderne trends in het
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beleven van een binnenstad. Hierbij spelen een goede bereikbaarheid, een doordacht parkeerbeleid en voorrang voor
voetgangers en fietsers een belangrijke
rol. Stichting Het Valkhofkwartier wil ook
álle initiatieven die betrekking hebben op
het Valkhofkwartier zo goed mogelijk faciliteren door haar netwerken open te stellen voor de initiatiefnemers en, indien gewenst, mee te denken.
Vier punten
Om dit te kunnen bewerkstelligen wil stichting Het Valkhofkwartier in eerste instantie
de volgende punten uitvoeren:
• Alle gebruikers, bewoners, instellingen,
vastgoedeigenaren, ondernemers, belangenverenigingen en gemeentelijke
contacten inventariseren, vastleggen en
samenbrengen in een gemotiveerd en
actief werkverband.
• De onderlinge relaties van de betrokken
partijen verbeteren en intensiveren om
een sterk netwerk op te bouwen, van
waaruit pr-activiteiten ondernomen kunnen worden.
• Deelname
door
stichting
Het
Valkhofkwartier aan zoveel mogelijk netwerken, die voor het gebied van belang
kunnen zijn. Andersom ook netwerken
uitnodigen deel te nemen of oog te hebben voor het Valkhofkwartier.
• Vanuit al deze verbanden initiatieven opstarten of projecten continueren, die van
belang zijn voor het Valkhofkwartier.
Virtueel vuurwerk
Rond de jaarwisseling is in het
Valkhofkwartier ook een groot virtueel
vuurwerk van veranderingen losgebarsten. Sommige daarvan zaten er aan te komen, andere waren echte donderslagen.
Om een rondje te maken:
• Museum Het Valkhof moest reorganiseren en wil tegelijkertijd verbouwen om

het gebouw aantrekkelijker te maken
voor de bezoekers. Die plannen hebben
ertoe geleid, dat er inmiddels een interim-directeur aan het werk is om de reorganisatie zo zacht mogelijk te laten
landen en nog eens kritisch naar de verbouwplannen te kijken. Dit jaar moet een
vernieuwd museum zichtbaar worden.
• De Stichting Donjon had gehoopt rond
december groen licht te krijgen om een
omgevingsvergunning voor de bouw
van de toren aan te vragen. Omdat de gemeente toch wel graag het Valkhofpark
als evenemententerrein wil behouden,
komt dat groene licht er nu niet eerder
dan rond mei 2015. Zie www.donjon.nu.
• De voorbereidingen voor de bouw
van de Bastei zijn in volle gang en liggen op schema. Het oude museum De
Stratemakerstoren wordt klaar gemaakt
voor de transformatie naar een prachtig nieuw Natuur-Cultureel museum. Zie
www.debastei.nl.
• Hotel Courage veranderde van eigenaar
en heeft nu ook uitbreidingsplannen.
• Het Poortwachtershuijs krijgt nieuwe uitbaters. De drijvende krachten achter restaurant De Altena in Oosterhout, Francine
Streng en Ruth Bisseling, komen medio
mei met hun hele staf naar het verbouwde Poortwachtershuijs. Zij zijn ook de eigenaren van Hotel Hertogplein.
Vrijwilligers gezocht
Binnen het Valkhofkwartier zijn ook veel
vrijwilligers nodig om de musea te bemannen of historische gebouwen open te
houden voor de bezoekers. Museum Het
Valkhof, De Bastei en de Valkhofvereniging
zijn daarom het initiatief gestart om samen
vrijwilligers te werven, die in het hele gebied ingezet kunnen en willen worden.
In eerste instantie zullen de vrijwilligers worden ingezet om de prachtige Nicolaaskapel
open te houden voor publiek. Om de kapel

Carnaval in Doddendaal
Zondag 1 februari heeft Buurtvereniging
Bataafs Kwartier in samenwerking
met Stichting Benedenstad Nijmegen
en carnavalsvereniging Kiek ze Kieke
een sociale zitting georganiseerd in
Activiteitencentrum Doddendaal. Er waren veel bewoners aanwezig en ook omwonenden en bezoekers van buurtcentrum ’t Oude Weeshuis.
Carnaval in Doddendaal

open te stellen tijdens de openingstijden
van de musea gedurende het drukke toeristenseizoen april-oktober is een grote
groep nodig. Vrijwilligers die al een paar
jaar meelopen bij de kapel vinden het leuk,
afwisselend werk. De groep deelt zelf het
rooster in tijdens een aantal informatieve
en gezellige bijeenkomsten.
Mensen die interesse hebben in vrijwilligerswerk in het Valkhofkwartier, kunnen zich liefst voor 2 maart via e-mail bij
Marjolein Nagengast (M.Nagengast@
museumhetvalkhof.nl) opgeven voor
een gesprek. Zet uw motivatie erbij.
In maart staat er dan een bijeenkomst
gepland voor alle vrijwilligers van het
Valkhofkwartier om kennis te maken
met de nieuwe collega’s en het rooster
voor de eerstkomende maanden in te
vullen.

Theatraal am Waal
Op zondag 19 april is het Valkhofpark,
meer precies de Nicolaaskapel en
de Barbarossaruïne, onderdeel van
Theatraal Am Waal (www.theatraalamwaal.nl). Dat is een dans- en theaterfestival voor beginnende theatermakers en
aanstormend talent. Op tien aansprekende locaties kunnen bezoekers genieten
van dans en theater. Een passe-partout
kost €10,00. In museum Het Valkhof
is om 11.00 uur een Theaterbrunch.
Kosten daarvan zijn € 20,00 per persoon
(inclusief passe-partout).
Voor reacties op en informatie over
deze Valkhofkwartierpagina kunt u
mailen naar Rob van Bruggen
(rpbrug@kpnmail.nl).
Foto’s: Gerie Sandmann

advertentie
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Qader Shafiq (Foto: Jacqueline van den Boom)

Roodborstje op een
kerstboom
Op een onstuimige dag zat ik voor het raam op
mijn leven te reflecteren, blind voor het hier en
nu. Ik kwam tot de ontdekking dat als er een

Alard Beck (Foto: Herman van Soest)

Groene Allure in de
Burchtstraat
De Burchtstraat is als winkelstraat eigenlijk
mislukt. Voor het Nijmeegse bombardement
was het een van de mooiste straten van
Nijmegen. Centrale plek was het stadhuis en
dan aan twee kanten prachtige gebouwen. In
het gemeentearchief kunt u uw hart ophalen.
Na de oorlog is de wederopbouw van

‘vier’ in het jaar zit, het mijn jaar niet is.
In 1974, toen wij in een Noord-Afghaanse stad
woonden, werd ik als kind gepest. Dit omdat
we thuis een andere taal spraken, mijn moeder geen sluier droeg en ze les gaf op de basisschool waar ik in de eerste klas zat.
In 1984 werd ik als puber flink geslagen omdat
ik het bestaan van een God die geweld en onderdrukking toestaat, in twijfel trok.
In 1994 zwierf ik in Nederland als een vermoeide asielzoeker.
In 2004 kwamen de boze politici tussen mij en
mijn nieuwe land waarvan ik inmiddels hield.
De toon van het integratiedebat wilde mij weg
hebben. Maar ik kon nergens naar toe…
Ten slotte was er de confrontatie met een geradicaliseerde ziel in 2014. Op een najaarsdag
zag ik, alweer, hoe argeloze menselijke ogen,
beïnvloed door het kwaad, in satanische blikken veranderen.
Als je niet weet waar je vandaan komt. Als je
altijd naar de halve verhalen van slechte vertellers hebt geluisterd en continu bent verleid
door de belofte van een snelle weg naar een
beter leven. Een schijnweg die je niet kon afleggen… Dan kom je in een labyrint van taboes

en ongemakkelijke keuzes terecht. Je draait
door tot de volledige duizeligheid. Dan komen
de vertellers van verzonnen verhalen weer op
je af. Gekleed als redders en verlossers nemen
ze je mee om hun weg af te leggen. Je bent
daar welkom. Je wordt daar op handen gedragen en ze geven je het gevoel op de ware
weg te zijn... De weg van haat en nijd die met
dreigementen, bomgordels en onthoofdingen
verdedigd moet worden. Het kind van een beschaafde samenleving wordt een cadet van
het duistere leger die het licht wil bestrijden.
Omdat de wereld waar hij werkelijk toe behoort, hem niet accepteert.
Toen een roodborstje op de kerstboom in
mijn voortuin kwam zitten, klapte ik het zwarte
boek dicht. Want het vogeltje zat op de boom
die een aantal jaren geleden door uitgefeeste
mensen weggegooid was. Als een bewijs van
het goede in mij, groeit hij nu in onze tuin op.
In de woorden van filosoof Deng Ming-Dao
zocht ik hoop voor 2015: ‘Een woelige zee
wordt eens kalm. Een bosbrand is eens uitgewoed. Op elke ramp volgt stilte en herstel.’

Nijmegen vrij snel gestart, dus ook die van
de Burchtstraat. De wand van de straat waar
het stadhuis staat is zo ongeveer de lelijkste
straatwand van het Nijmeegse centrum. En
dan te bedenken dat daar ooit de Sociëteit de
Harmonie anno 1812 was gehuisvest in een
werkelijk prachtig gebouw. Een gevelsteen
op het foeilelijke pand van Intertoys herinnert
ons daar nog aan. Er staan nog zes bomen
in de straat. Vier bomen recht tegenover het
stadhuis, dus heel mooi voor de bruidsparen.
Verderop nog een boom aan de linker- en
de rechterzijde. En nog een stomp van een
jonge boom die werd gepland maar het
niet heeft gered, want in een nacht twee
jaar geleden heeft een stelletje klootzakken
die boom doormidden gebroken. Tot mijn
vreugde is er vanochtend (4 februari 2015)
door de verbalisanten met de nummers
416/428 een plakker op de stomp geplaatst.
Na twee jaar is het dus gesignaleerd. Hoe
lang zal het duren voordat deze signalering
tot vervanging leidt? Snel denkt u? Nou,
ik niet hoor. Want de afgelopen twee jaar
hebben vele verbalisanten er langs gelopen
en niets gedaan. Maar we hebben nu een
wethouder binnenstad met veel tijd en een
aardig salaris, dus hier ligt een aardig klusje.
Misschien is het een idee dat hij eens nadenkt
over de vergroening van de Burchtstraat.

Er een mooie boulevard van maken met
bomen en struikgewas. Kost te veel? Nou
de afbraak van het Michelottipand in de
Pijkestraat schijnt veel op te leveren, zegt die
andere wethouder. Met een ton ben je een
heel eind voordat de projectontwikkelaar er
mee van doorgaat. Dus vergroening van de
Burchtstraat moeilijk en duur? Helemaal niet.
Laten ze gaan kijken naar dat leuke kleine
terras op de hoek Smetiusstraat/Walstraat/
Bloemerstraat. Daar staat een aantal bakken
met de opdruk De Groene Allure en wat
hebben ze erin geplant? Juist, bomen, geen
populieren, maar niet te grote bomen. Ziet
er erg goed uit. Elders in de stad staan meer
van dit soort bakken. Bijvoorbeeld op het
Kelfkensbos, waar de bakken een beetje
aan de kant zijn gezet en niemand ze ziet,
want tijdens de Vierdaagsefeesten staan ze
in de weg. Haal ze daar weg en zet ze in de
Burchtstraat. Wat denkt u, zou het lukken? Ik
denk van niet want ik reken niet mee wat het
onderhoud kost. Altijd een sterk argument
als je iets niet wil doen. Wat vindt u van mijn
idee?

Qader Shafiq

Alard Beck
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Onderneemt u in ons stadscentrum?
Dan nodigen wij u van harte uit
om Vriend van Mariken te worden.
Daarmee ondersteunt u het magazine voor de bewoners en ondernemers in het stadscentrum en de
Benedenstad van Nijmegen.
Voor € 100,00 per jaar plaatsen wij in elk
nummer van Mariken uw zakelijke gegevens
op onze speciale Vrienden van Marikenpagina. Daarnaast nodigen wij u uit voor
onze jaarlijkse Vrienden van Mariken-borrel.
Enthousiaste wijkbewoners maken Mariken.
Het blad verschijnt 6x per jaar en wordt
huis-aan-huis bezorgd. Er liggen bovendien
exemplaren in o.a. de Stadswinkel, de bibliotheek, het stadhuis, diverse supermarkten
en horecagelegenheden. Een digitale versie
vindt u op www.mijnmariken.nl.

STOUTHAMER CATERING
Kelfkensbos 11 | 6511 TB Nijmegen
T 06 184 736 89
www.stouthamercatering.nl

DAMESMODE HENRICE
Bloemerstraat 108 | 6511 EN Nijmegen
T 024 323 13 33
www.henricemode.nl

GEWOON NIJMEGEN
Korte Nieuwstraat 6 | 6511 PP Nijmegen
T 024 329 9622
www.gewoonnijmegen.nl

HET LEMKE
Lange Hezelstraat 59 | 6511 CC Nijmegen
T 024 360 20 09
www.hetlemke..nl

Mr. Jack’s
MR. JACK’S
Kelfkensbos 50 | 6511 TB Nijmegen
T 024 323 10 43
www.mrjacks.nl

Qke-leQ
Kelfkensbos 45 | 6511 TB Nijmegen
T 024 329 40 89
www.qke-leq.com

LEENDERS
Hertogstraat 52 | 6511 SC Nijmegen
T 024 322 28 66
www.leendersnijmegen.nl

Boutje van Woutje
Bloemerstraat 27 | 6511 EB Nijmegen
T 024 720 09 99
www.boutjevanwoutje.nl

Wilt u Vriend van Mariken worden? Of meer weten?
Mail naar onze hoofdredacteur, René van Berlo, redactiemariken@gmail.com

UW
GEGEVENS
HIER?
DAT KAN!

Koffiehuis De Heerlijckheid
Stikke Hezelstraat 54 | 6511 JZ Nijmegen
T 024 350 14 29
www.heerlijckheid-nijmegen.nl
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Carnaval in Doddendaal

Het afgelopen jaar hebben we weer tientallen uitstapjes kunnen maken met de zonnetrein. Zo zijn we onder meer naar Jachtslot
Mookerheide, Kasteel
Doornenburg,
Wijnfort Lent, Museum Valkhof en restaurant Zijdewinde geweest. Deze uitstapjes
zijn alle mogelijk gemaakt door donaties van
enkele fondsen zoals: Fonds Sluyterman van
Loo, Coöperatiefonds Rabobank, ROCAK en
het Oranjefonds. Dank voor deze bijdragen.
Zonder deze financiële ondersteuning is het
helaas niet mogelijk dergelijke uitstapjes te
organiseren.
Carnavalsmiddag
Los van die dagjes uit hebben we ook andere projecten ondersteund. In februari konden de bewoners van Nieuw Doddendaal
genieten van een fantastische carnavalsmiddag, georganiseerd door carnavalsvereniging Kiek ze Kieke. In december kregen
de cliënten van dagopvang De Taxus een
overheerlijke kerstlunch voorgeschoteld in
restaurant Het Lemke.
Herdenking
Op 18 februari 2014 zijn wij zoals altijd aanwezig geweest bij de herdenking van de
V1-bominslag in het Waterkwartier. Deze
herdenking is het initiatief van wijlen Anton
Ruijters, nu voortgezet door zijn zoon Ronald.

Herdenking in het Waterkwartier

SBN heeft ervoor gezorgd dat er een mooie
plaquette is gekomen aan de gevel van De
Bron, het huis van de Zusters Clarissen.
Bij buurtcentrum ‘t Oude Weeshuis in de
Benedenstad hebben we samen met de
buurtbewoners mooie plantenbakken in de
vensterbanken geplaatst.
Wat staat er in 2015 op het programma?
Ook in 2015 hebben we begin februari een
sociale zitting gehad in Activiteitencentrum
Doddendaal met medewerking van carnavalsvereniging Kiek ze Kieke. Op 18 februari
was er de herdenking van de V1-bominslag
in het Waterkwartier.
Op 20 maart doen we mee met ‘NL doet’: we
gaan het pleintje bij buurtcentrum ‘t Oude
Weeshuis opknappen. De muurtjes worden
omgetoverd tot mooie banken en er komt
gevelgroen tegen de muren. Dit alles moet
ertoe leiden dat ‘t Oude Weeshuis wat toegankelijker wordt en dat het een mooiere
uitstraling krijgt.
De achtertuin is nu nog een kale stenen binnenplaats, maar moet een plek gaan worden
waar de buurtbewoners gezellig kunnen samenzijn en waar de kleine kinderen kunnen
spelen. We zijn nu volop bezig met plannen
maken en proberen hier sponsoren voor te

vinden. Opzet is om dit met elkaar te doen:
met zijn allen de handen uit de mouwen
steken!
Fondsenwerving
Natuurlijk proberen we ook weer dagjes uit
te organiseren maar dit blijft afhankelijk van
sponsoren.
We zijn volop bezig met fondsenwerving. In
de volgende uitgaven van Mariken hopen
wij daar meer over te kunnen vertellen.
Tekst: Els Stouthamer

Foto’s: Gerie Sandmann

Stichting Benedenstad Nijmegen (SBN)
is een initiatief van Jo Janssen van
Gewoon Nijmegen en bestaat geheel
uit vrijwilligers.
info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl
www.facebook.com/stichtingbenedenstadnijmegen.nl

Nijmegen-Centrum
Voortgang gebruiks- en beheerplan 2014 | 2015
Benedenstad en Stadscentrum

Beste bewoner van Nijmegen-Centrum
Als wethouders van openbare ruimte en binnenstad willen we
graag dat u zich thuis voelt in Nijmegen en met plezier in uw
wijk en straat woont.
Daarom investeren we in het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte: de straten, het groen, de rioleringen en
verlichting. Zodat de stad schoon, heel en veilig is. We proberen
daarin zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden.
En we vragen aan u om mee te denken en mee te doen. Heeft u
een goed idee, laat het ons weten. Goede plannen ondersteunen
we van harte!

De kwaliteit van de openbare ruimte is mede bepalend voor het
welzijn van bewoners en ondernemers. Het is belangrijk dat deze
openbare ruimte schoon, heel en veilig is en dat we daar samen
voor zorgen. Het meedenken en meedoen vanuit bewoners én
ondernemers is hierbij van cruciaal belang; u weet als geen
ander wat er in uw omgeving speelt!
Ook hoop ik dat u in 2015 weer met mooie bewonersinitiatieven
voor de openbare ruimte in uw wijk komt, waarbij ik u als
wijkbeheerder graag ondersteun.

Afgelopen jaar is er veel gebeurd: u kunt hier per wijk lezen wat
er in 2014 is gerealiseerd en wat voor 2015 op de agenda staat.

Met vriendelijke groet,
Jolande Spierings
Wijkbeheerder
Nijmegen-Centrum

Dat we ons allemáál thuis
voelen. Daar willen we
samen met u aan werken.

Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

Hartelijke groet,
Renske Helmer-Englebert
Wethouder Openbare Ruimte
Ben van Hees
Wethouder Binnenstad

Contact
Kleine gebreken, zoals een losliggende stoeptegel en kapotte straatverlichting, of klachten
over onderhoud kunt u direct doorgeven met uw smartphone via de Bel&HerstelApp,
via het Digitaal Loket op de website of via tel. 14 024. Heeft u andere opmerkingen
of vragen mail ze dan naar wijkbeheer@nijmegen.nl of bel (024) 329 33 49

www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart.

twitter.com/NMGNcentrumoost
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Centrum

Voortgang gebruiks- en beheerplan 2014 | 2015
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Dit gaan we o.a. doen in 2015:
Dit hebben we o.a. gedaan in 2014:
1

2
3
4

5
6

7
8

Wijkaanpak plan Kartuizerhof afgerond. Incidenteel
overlastmeldingen mede door herinrichting groen, grijs,
verlichting en plaatsen urinoir. Bewonersparticipatie in
groenonderhoud.
Joris Ivensplein autovrij gemaakt door aanleg parkeervoorziening Oude Stad.
Terrassenbeleid geactualiseerd en vastgesteld.
Wandelbrug Ooypoort gerealiseerd; fietsklemmen, extra
vuilnisbakken geplaatst; bewonersinitiatief ‘Actie Schone
Waal‘ met diverse partijen: Dar, Staatsbosbeheer, gemeente.
Westzijde Waalkade gereconstrueerd en geopend.
Herinrichting Plein 1944 met nieuwe parkeergarage,
fietsenstalling en busstation. Aanpassingen in verband met
toegankelijkheid in 2015.
Poptempel Doornroosje (Stationsplein) met studentenhuisvesting en ondergrondse fietsenstalling gerealiseerd.
Ondersteuning participatieprojecten Vinkegas (inclusief
nieuw speeltoestel), Johannieterhof (waterloop), Klokkenberg
(gevelbeplanting) en Pijkestraat (geveltuinen).

www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart.

9
10

11
12
13
14
15

Bewonersinitiatief Papengas (‘t Oude Weeshuis); voorplein
aantrekkelijker maken en groenplannen aan achterzijde.
Diverse bewonersinitiatieven Hessenberg: gevelgroen
Carmelhof, herinrichting plantenbak en zelfbeheer groen
Groot Bethlehem en Hertog van Berryplein.
Realisatie en onthulling gedenkmonument aan
Congrescentrum ‘De Ganzenheuvel’.
Herinrichting plantsoen Spinthuisplaats.
Looproute station – Doornroosje verbeteren.
Herinrichting Klein Mariënburg.
Voorbereiding herinrichting Bloemerstraat – Smetiusstraat.
Inventarisatie van locaties die onvoldoende toegankelijk
zijn - in overleg met belanghebbenden - en top 3 uitvoeren.
Plan voor bewegwijzering in centrum uitvoeren.
Ondersteunen bij participatieprojecten / bewonersinitiatieven in openbare ruimte.

Wijkschouw
Wij nodigen u dit jaar uit voor de wijkschouw via uw wijkblad of
met een huis-aan-huisbrief. En u vindt de informatie te zijner tijd
in weekblad De Brug en op www.nijmegen.nl/wijken.

twitter.com/NMGNcentrumoost

NijmegenCentrumOost

Foto’s uit

Nijmegen-Centrum
‘Don’t look back’

Foto’s: Gerie Sandmann

