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Gerard en Leny middenin de tuin

‘Tussen droom en daad…’
Enige jaren geleden vatte een aantal bewoners van het appartementencomplex Sfinx/Hof van Tesser, hoek Kronenburgersingel/
Van Berchenstraat, het plan op om de binnentuinen, gelegen op
het dak van de ondergrondse garage, tot een echte tuin te transformeren.
Het leek een droom, een tuin om in te zitten en te genieten van het
groeien en bloeien van mooie, bijzondere planten. Bij oplevering van het
complex waren de binnenruimtes voornamelijk aangekleed met betonstenen met hier en daar een plantenbak.
Al heel snel ontstond het idee een echte daktuin aan te leggen, maar
eerst moesten de praktische bezwaren aangepakt. De eerste hobbel
die genomen moest worden was natuurlijk de financiering. Een intussen geformeerde tuincommissie wist de rest van de bewoners zo te
enthousiasmeren dat men bereid was een deel van de kosten op zich
te nemen.
Het mooie is dat de gemeente het vergroenen van daken subsidieert.
Dit geldt voor zowel particulieren als voor VvE’s. Dit is al een aantal
jaren het geval en zal zeker tot en met 2016 zo blijven. Het vergroenen
van daken draagt bij aan een gunstig woonklimaat in de stad. De planten houden regenwater vast en verdampen dit geleidelijk. Dit ontlast de
riolen en zorgt voor een verlaging van de temperatuur op warme dagen.

Bovendien wordt ook de reductie van fijnstof bewerkstelligd.
Het Waterservicepunt van de gemeente geeft het boekje Groene daken,
groene zaken uit, waarin veel informatie staat over het aanleggen van
een groendak of een daktuin. Op dit moment is men bezig een groendak aan te leggen op een appartementencomplex in de Houtstraat,
naast de Blonde Pater.
De binnentuinen in de Hof van Tesser en de Sfinx beleven nu hun derde
jaar en het groeit en bloeit daar prachtig. Een extra bijdrage in de plantenkeuze kon een bewoner leveren die hovenier is. Zo kunnen onder
andere bloeiende geitenbaard, zonnehoedjes, Zeeuwse knopjes, vrouwenmantel en dropplanten bijdragen aan de verfraaiing.
De natuur doet zijn werk, maar de bewoners zitten niet stil en onderhouden de tuinen met veel plezier. Twee van hen (Gerard en Leny op de
foto) zijn bijna dagelijks te vinden tussen het groen. De tuinen zijn echte
verblijfstuinen geworden. Een bijkomend positief gevolg is ook dat het
samenwerken voor een mooi doel veel gezelligheid heeft opgeleverd.
Wie een kijkje wil nemen in deze binnentuinen is altijd welkom.
In dit geval stonden tussen droom en daad dus geen wetten in de weg,
integendeel, en werden de praktische bezwaren opgelost.
Tekst: Joke van Onna Foto: Gerie Sandmann
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Qader Shafiq (Foto: Jacqueline van den Boom)

Margriet Klomp

Bewonersplatform
Centrum-NIJMEGEN
Beste centrumbewoners,
Terwijl ik dit schrijf is de zomer nog niet
voorbij, zeker niet voor mij omdat ik net aan
mijn twee weken vakantie naar de zon begin.
In eerste instantie dacht ik dat ik niets
te melden zou hebben omdat het
BewonersPlatform Centrum tijdens de zomermaanden geen vergaderingen heeft.
Nu ik zit te schrijven merk ik dat we, de leden van de Regiegroep, niet stil hebben gezeten. Ik heb gedurende de zomermaanden
nog een aantal overleggen gevoerd, samen
met Hans Walraven ben ik bezig geweest
wat zaken op een rij te zetten. En ook verschillende werkgroepen zijn actief geweest.
Nog steeds actueel is de uitgaansoverlast
in het centrum. Op verschillende plekken
hebben bewoners zich verenigd om op
deze manier te onderzoeken hoe zij hun
buurt leefbaar kunnen maken en/of houden. Contact met de aanwezige horeca is
hier onderdeel van. De verschillende groepen die zich verenigd hebben, komen af en
toe samen om van elkaar kennis op te doen
en ervaringen uit te wisselen. De gemeente
speelt hier een faciliterende rol in.
De werkgroep Mobiliteit is actief en let erop
dat het centrum voor alle groepen goed begaanbaar blijft. De leden van de werkgroep
werken nauw samen met Jolande Spiering,
wijkbeheerster in het centrum, ook Bureau
Toezicht en Handhaving wordt regelmatig

benaderd voor zaken als doorgang over een
terras van een horecagelegenheid.
De werkgroep Terrassenbeleid gaat opnieuw
in overleg over het locatiegebonden evenementenbeleid. De gemeente heeft de afgelopen tijd gebruikt om de kaders te stellen
rondom het locatiegebonden evenementenbeleid. Er is door omstandigheden een aantal mensen uit de werkgroep Terrassenbeleid
gestapt. Hierbij een oproep voor mensen die
in deze werkgroep willen. U kunt zich melden
bij onderstaand e-mailadres.
Een aantal bewoners gaat nadenken met de
gemeente over fietsparkeren in het centrum
en dan met name voor bewoners.
De herinrichting van de Waalkade staat op
de agenda van de gemeente. Als voorzitter
van het BewonersPlatform heb ik gevraagd
om contact met de verantwoordelijke projecteigenaar. Tot op heden heb ik echter
nog geen reactie gekregen. We houden u
op de hoogte.
Over het ondergronds afval in het centrum is nog geen nieuws, wij hebben als
BewonersPlatform in de afgelopen periode
geen stuurgroepoverleg gehad.
Ons e-mailadres is
Bewonersplatform-centrum-Nijmegen@live.nl.

Via Volga naar de
oorsprong
Al een paar weken ben ik onderweg naar mijn
oorsprong. Terug naar Afghanistan via de route die ik 21 jaar geleden als vluchteling heb afgelegd. De weg die nog steeds voor velen als
de weg van het overleven wordt beschouwd.
Ergens tussen het Russische Volgagrad en
Astrakhan, waar de grote rivier Volga stroomt
en op de onmetelijke velden langs de weg
lekkere meloenen en watermeloenen groeien,
vroeg mijn reisgenoot: ‘Wat betekent voor jou
deze terugreis?’
Ik vertelde hem dat dit een belangrijk onderdeel is van het verwerkingsproces van
de permanente rouw van een vluchteling.
Vluchtelingen maken continu een kosten-batenanalyse. Wat ze verloren hebben, weegt
altijd zwaarder dan wat ze krijgen. Áls ze iets
krijgen. Het asielzoekersbestaan is niet makkelijk. Een onleven vol vernedering, argwaan
en tranen.
Ik ben nu zover om terug te gaan, om mijn
dierbaren daar te laten zien dat de verloren ik hervonden is. En ja, ik ben nu een
Nederlander. Ik woon in de stad aan de Waal.
Ik ren in de bossen, ik wandel in de polder en
ik eet rauwe haring en warme kroketten.
Kijk, dit is mijn vriend: een bekende
Nederlandse schrijver die - bewijs van mijn
zijn - meegekomen is. Zelfs de burgemeester
van mijn nieuwe stad kwam mij uitzwaaien.
Toen ik jullie verliet, zwaaiden alleen de trillende handen van mijn moeder. Ik houd van
jullie.
Laat mij voor de rest van mijn leven een
Nijmegenaar zijn.

Tekst: Margriet Klomp, voorzitter Regiegroep
Foto: Gerie Sandmann

Qader Shafiq
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Ramen op de Nieuwe Markt

Een roze blik op ‘onze’

warmste buurt
Mariken wil in dit vierde nummer van 2015 bewerkstelligen dat de
inwoners van het centrum, als zij langs de roodverlichte ramen aan de Nieuwe
Markt wandelen, met een andere blik kijken dan een nieuwsgierige of meewarige.
Een blik, die zal begrijpen dat prostitutie in oude en nieuwe tijden onlosmakelijk
met een samenleving is verbonden.

zoals tegen stadsmuren doodlopende straten.
Als de prostituees zich buiten deze straten
vertoonden, konden ze gestraft worden met
openlijke tekijkstelling, verbanning of blijvende
verminking in hun gezicht.

Om dit te begrijpen gaat de geschiedenis ver terug. Al in de vijfde eeuw zegt Augustinus als
vertegenwoordiger van de christelijke kerk dat prostitutie wel verwerpelijk is, maar ook noodzakelijk
om eerbare vrouwen te vrijwaren van verkrachting en maagdenschennis. Deze mening zijn de
kerkelijke leiders tot ver in de Middeleeuwen toegedaan. Prostitutie werd dus in Nederland niet
goedgekeurd, maar wel toegelaten, vaak met enige regulering. De middeleeuwse mens had veel
begrip voor de menselijke zwakheden op het seksuele vlak. Officieel stond op hoererij soms een
zware straf: zowel voor de prostituee als voor de klant volgde zelfs af en toe de doodstraf.

Gebieden

Huizen
Rond 1400 kende men de zogenaamde hoerhuizen. Daarnaast waren er zelfs luxe badhuizen
die functioneerden als bordeel of rendez-voushuis. Ook waren er gewone inrichtingen, gesticht
uit liefdadigheid, waar werd gestookt en waar verkleumde lieden een behaaglijk onderkomen
vonden. Ook hier vond soms hoererij plaats. Stadsbesturen verboden dergelijke prostitutie, maar
de straffen erop waren niet zwaar zolang het met de openlijke wellustigheid niet de spuigaten
uitliep. Prostitutie werd vooral als een probleem van de openbare orde benaderd. Om deze
openbare orde te kunnen handhaven werden de prostituees verbannen naar achterbuurten,

In 1530 verbood keizer Karel de Vijfde de
exploitatie van bordelen, maar dit had in
Nederland nauwelijks effect. Steden bleven
proberen om de prostitutie op bepaalde plaatsen
te concentreren en elders te verbieden. In
oude geschriften staat in een verordening
dat herbergen bij hun uithangborden naast
de bierpint ook een palmboompje moesten
afbeelden, zodat de klant duidelijk kon zien
of hij voor een eerlijke tapperij stond of voor
een verkapt bordeel. Ook waren er steden
die de wiven van ligten levene verboden zich
’s avonds buiten de voor hen aangewezen
gebieden in de stad te vertonen. Bij kerkelijke
plechtigheden mochten zij zich helemaal niet
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op straat vertonen. Prostituees werden ook nogal eens verplicht zich
door een kledingstuk, strik of ketting herkenbaar te maken als dame
van lichte zeden.

Calvinisme
Tussen 1570 en 1600 kwamen alle steden onder invloed van het calvinisme,
waardoor er een verbod kwam op prostitutie in zijn algemeenheid.
De openbare bordelen verdwenen goeddeels. De denkbeelden en
gebruiken onder het gewonen volk bleven nog de hele zeventiende eeuw
gekenmerkt door de middeleeuwse seksuele tolerantie. Wel werd het in
die tijd gebruikelijk om een opgelopen geslachtsziekte te beschouwen als
een straf van God wegens onkuis gedrag.

Strafbaar
Rond 1800 waren kroegen en herbergen de ontmoetingsplaatsen
voor hoeren en klanten. In voorname steden ontstonden ook muziekof speelhuizen waar muzikanten speelden en prostituees zich bij de
bezoekers aandienden (reizigers, zeelieden, buitenlanders, avonturiers).
In deze huizen was een grote vermenging van rangen en standen,
zodat ook de prostituees uit de lagere volksklassen konden profiteren
van de bestedingen van de rijkere bezoekers. Vaak had de uitbater een
afspraak met de hoerewaardin dat zij met haar meisjes in de zaak bleef
tot sluitingstijd en de meisjes dan pas probeerden met een klant een
gelegd contact ergens anders voort te zetten. Kerkenraden drongen er
bij de stadsbesturen op aan dat er strafbaarstelling kwam op hoererij,
maar de stadsbestuurders waren niet zo fanatiek en in de praktijk kwam
er weinig van terecht. Soms werden hoeren voor enkele maanden
verbannen. Hoerenlopers die gehuwd waren, werden bestraft met een
boete of een eerloosverklaring.

Preutser
In de achttiende eeuw ontstond ook een kuisere, preutsere
huwelijksmoraal die prostitutie streng afwees. Speelhuizen wilden de
armetierige hoeren van de hoerewaardinnen niet meer binnen hebben en
zorgden zelf voor vrouwen die netjes in de kleren staken of zorgden voor
faciliteiten voor afzondering. De bordeelhouders verdienden hier goed
aan. In deze eeuw woonden er ook al zelfstandig werkende prostituees.
Pruikenmakers, kappers en modewinkeliers fungeerden als koppelaars
tussen prostituee en klant. In 1851 is voor het eerst melding gemaakt
van een landelijke wetgeving die verwees naar prostitutie, waarbij de
burgemeester aangewezen werd als de portefeuillehouder die hierover
gaat. Ook was er toen al sprake van enige medische controle om
verspreiding van ziektes tegen te gaan. Het aantal bij de politie bekende
bordelen nam sterk af, maar het aantal buitenlandse prostituees nam
sterk toe, met name vanuit Duitsland, Luxemburg, België en Frankrijk.

Zelfstandiger
Nederlandse prostituees wilden zich aan het einde van de negentiende
eeuw niet meer onderwerpen aan de structuur van bordelen en een
streng politiebeleid, maar wilden zelfstandiger werken op straat,
in cafés of aan de deur van hun eigen woning. In 1911 werd in het
Wetboek van Strafrecht het houden van bordelen tot misdrijf verklaard,
omdat ze volgens de regering tot ondermijning van de goede zeden zou
leiden. Raamprostitutie bleef wel bestaan en werd op bepaalde plaatsen
getolereerd. Na 1918 kwamen daarbij ook massage-inrichtingen. Rond
1930 werd prostitutie gezien als Kwaad met een hoofdletter, dat met
alle mogelijke middelen bestreden diende te worden. Men was in
die tijd echter snel geneigd alle buitenechtelijke seks als prostitutie
te benoemen. Af en toe hield de politie een strenge actie tegen
raamprostitutie, maar het bleek niets uit te halen.

Binnenkant ‘raam’

Openlijk
In de jaren vijftig en zestig werd het grote publiek zich er van bewust
dat het bordeelverbod een machteloos wetsartikel was en volgde er
een pleidooi voor legalisering. Gemeenten kwamen openlijk uit voor
hun gedoogbeleid. De seksindustrie presenteerde zich steeds openlijker
in het straatbeeld. Bordelen ontstonden ook in respectabele buurten
en seksboerderijen. Vanaf de jaren zeventig werd het prostitutiebedrijf
ook internationaler, met eerst de komst van Surinaamse vrouwen, toen
Latijns-Amerikaanse, Thaise en Afrikaanse vrouwen en recentelijk dames
uit Oost-Europa.

Deze eeuw
Prostitutie wordt tegenwoordig gedecriminaliseerd en het stigma is
goeddeels verdwenen. In 2000 is het bordeelverbod afgeschaft. De
positie van prostituees wordt beschermd, de exploitatie van onvrijwillige
prostitutie wordt bestreden. Exploitatie van prostitutie wordt beheerst en
gereguleerd. Prostitutiebezoek aan dames onder de 18 jaar wordt strafbaar
gesteld. Er volgt na 2000 wel weer een periode van hercriminalisering.
Alle grote steden, waaronder Nijmegen, stellen een vergunningenstelsel
op waarin ze op willekeurige gronden maxima stellen aan het aantal
prostitutiebedrijven. Hierdoor is de raamprostitutie in Arnhem verbannen
en aan het Utrechtse Zandpad nagenoeg ook. Alleen in Leeuwarden,
Groningen, Deventer, Haarlem, Eindhoven, Alkmaar, Den Haag en
Nijmegen is nog een rosse buurt met raamprostitutie. Daar mogen we
best trots op zijn. In gesprekken die in alle steden met exploitanten,
prostituees en prostituanten gevoerd zijn, komt naar voren dat er slechts
af en toe sprake is van uitbuiting. Er zijn nauwelijks minderjarigen en
weinig illegalen werkzaam in de vergunde branche. De meeste dames
beschouwen hun werk niet als zeer onprettig of erg zwaar. De uitwassen
komen vaker voor in het illegale circuit. De afgelopen vijf jaar zijn er wel
waarschuwingen uitgedeeld als er geen verblijfs- of werkvergunning
was. De hygiëne is verbeterd, prostituees voelen zich onafhankelijker en
zelfbewuster. De raamprostitutie is verder sterk afgenomen door toename
van mobiele telefonie en internet, escortservices en thuisprostitutie.
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Nijmegen: van
Rozemarijngas
tot Kromme
Elleboog
In de negentiende eeuw bevonden de Nijmeegse bordelen zich vooral
langs de stadswallen, rondom de markt en dicht bij de rivier. In 1855 stelde
de raad vanwege de kosten van toezicht op bordelen en de medische
behandeling van prostituees een belasting voor publieke huizen en
vrouwen in. Tussen 1857 en 1867 werden twaalf bordeelhouders en 156
onder geneeskundig toezicht staande publieke vrouwen geregistreerd.
De illegale prostitutie zal in werkelijkheid echter veel groter zijn geweest.
Naast enkele dames die op hun privéadres dit beroep uitoefenden,
woonden en werkten de meeste prostituees in bordelen bij elkaar in de
steeds meer verkrottende panden van de oude benedenstad. Achter de
Vismarkt, in de Kromme Elleboog, de Steenstraat, de Vleeshouwerstraat,
de hoger gelegen Kabelgas en op het Sint Stevenskerkhof verbleven de
vrouwen in publieke huizen bijeen.

Nieuwe Markt enkele jaren geleden

De mensen
Uit het overzicht tussen 1857 en 1867 blijkt het vooral om jonge en
ongehuwde vrouwen tussen de 20 en 30 jaar te gaan. De gemiddelde
leeftijd was bij hun aanmelding 26 jaar; twee van de 156 waren al jong
weduwe geworden en zeven vrouwen waren gehuwd, terwijl hun mannen
elders verbleven. De meeste vrouwen gaven bij hun aankomst op zonder
beroep te zijn.
Opvallend is dat zowel de bordeelhouders als de prostituees regelmatig
van huis wisselden en er een groot verloop was onder de vrouwen. Veel
vrouwen bleven slechts enkele maanden, om daarna de stad te verlaten
en er soms na enige tijd weer terug te keren. Daardoor ontstaat de indruk
van een levendige vrouwenhandel in de stad.
Dit lijkt nog sterker het geval doordat er van de 156 vrouwen maar negen
uit Nijmegen afkomstig waren. Naast dertien uit Duitsland afkomstige
vrouwen en twee dames uit Antwerpen kwamen de vrouwen uit alle
windstreken van Nederland.
Een berucht souteneur die er meerdere bordelen op nahield was
Engelbartus Knuvelder. Volgens het bevolkingsregister vestigde hij zich in
1878 met zijn gezin en bediende aan de Rozemarijngas 156. Officieel als
tapper vermeld, hield hij in dit gasje tussen de Voerweg en Lange Baan
een bordeel, waarin tussen 1878 en 1880 drieëndertig prostituees in
leeftijd variërend van 21 tot 34 jaar stonden ingeschreven, onder wie ook
een mannelijk persoon. Eenentwintig dames kwamen uit Duitse dorpen
en steden, van wie de meesten uit het deelgebied Noordrijn-Westfalen.
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Verplaatst
De opening van de verkeersbrug over de
Waal en het verdwijnen van de veerpont in
1936 bracht de reguliere handel in dit toch al
verarmde stadsdeel aan de Waal een flinke
klap toe. Maar de prostitutie bleef zich in de
Benedenstad handhaven totdat de gemeente
in de jaren vijftig met de sloop van dit stadsdeel
begon. Daarmee verdwenen tevens de
bestaande bordelen uit de Onderstad. Met de
sloop van de huizen in de Pepergas verdwenen
ook de prostituees uit dit steile gasje tussen de
Korenmarkt en de Grotestraat. Daarna mochten
de vrouwen van gemeentewege alleen nog
achter een beperkt aantal ramen aan de Nieuwe
Markt hun gunsten aanbieden.
Hiernaast staat het lied van Wim Janssen
over het droevige lot van een prostituee op de
Nieuwe Markt, geschreven in het Nijmeegse
dialect dat hem zo dierbaar was.
Automobilisten reden rondjes over de driehoek
Kronenburgersingel, Stieltjesstraat, Vredestraat
waar een tippelzone was. Begin jaren negentig
werd de doorgang Stieltjesstraat-Vredestraat
dichtgemaakt met paaltjes. De automobilisten
reden toen heen en weer door de Vredestraat
en langs het park. Er werd gekeerd onder het
belastingkantoor. Dat werd toen de plaats om
te tippelen. De prostituees konden wegduiken
als ze de dieseltjes van de politie hoorden. Later
werd de ingang van de Vredestraat versmald.
Dat had een sterke afname van het aantal auto’s
tot gevolg, omdat de automobilisten elkaar
nu aan moesten kijken en met handgebaren
moesten aangeven wie voor mocht gaan. In
2000 opent de gemeente een tippelzone aan
de Nieuwe Marktstraat vlakbij het hoofdbureau
van de politie. Tevens is aan die straat een
loods verbouwd en ingericht als afwerkplek.
Een uiterst vriendelijk gesprek met de huidige
uitbater van de ramen leert dat alles keurig is
geregeld, de dames het er naar hun zin hebben
en dat de buurtbewoners goed met elkaar
kunnen opschieten. Deze warme buurt hoort bij
de stad en mot blieve. Zoals eeuwen geleden
al door Augustinus werd verkondigd: voor de
veiligheid van alle andere vrouwen is het fijn dat
deze dames er zijn.

Se was wel de mooiste der meiden
se sat as ‘n roos feur ‘t raom
Feul manne die kende huir lichaam
mar niemand die kende huir naom

Zij was wel de mooiste der meiden
ze zat als een roos voor het raam
Veel mannen kenden haar lichaam
maar niemand kende haar naam

Huir werk begon vroeg ien de aovend
werd laot ien de nacht pas gestaokt
‘t Geld wat zij duir mee verdiende
werd steeds deur huir vriend opgemaokt

Haar werk begon vroeg in de avond
werd laat in de nacht pas gestaakt
‘t Geld dat ze daarmee verdiende
werd steeds door haar vriend opgemaakt

Se was nog maor kurt ien ‘t lefe
huir lichaom dè kreeg haos gin rust
‘t Mooiste van huir moest zij gefe
Sij werd steeds gepakt en gekust

Ze was nog maar kort in het leven
haar lichaam kreeg nauwelijks rust
‘t Mooist van zichzelf moest zij geven
Zij werd steeds gepakt en gekust

Mar rose die bliefe nie bloeie
‘n Wäörheid die iedereen wit
Gin mins het de eeuwige schoonheid
iets dat men nog wel ‘s fergit

Maar rozen die blijven niet bloeien
‘n waarheid die iedereen weet
Geen mens heeft de eeuwige schoonheid
iets dat men nog wel eens vergeet

Huir lichaom begon te verwelleke
bij ‘t rooie licht al te sien
Huir vriend zei ‘Ga jij maor de straot op!
Je bint nie mèr lonend feur mien’

Haar lichaam begon te verwelken
bij ‘t rode licht al reeds te zien
Haar vriend zei ‘Ga jij maar de straat op!
Je bent niet meer lonend voor mij’

Se was al ‘t tied ien ‘t lefe
Huir lichaom kreeg meer en meer rust
Feul moois had ze nie mèr te gèfe
werd minder gepakt en gekust

Zij was al een tijd in het leven
Haar lichaam kreeg meer en meer rust
Veel moois had zij niet meer te geven
werd minder gepakt en gekust

Se dwaolde deur straote en gasse
steeds zuukend nuir iets van d’r uird
Huir charmes die wuire verdwene
Se was feur ‘n man niks mèr wuird

Ze dwaalde door straten en gassen
steeds zoekend naar iets van haar aard
Haar charmes die waren verdwenen
Ze was voor een man niks meer waard

En ins op ‘n duustere aovond
het zij iets wanhopigs gedaon
Men vond toen ien één van die gasjes
huir lichaom toen lèfeloos aon

En eens op een donkere avond
heeft zij iets wanhopigs gedaan
Men vond in een van die gasjes
haar lichaam toen levenloos aan

Nou is zij nie mèr ien ‘t lèfe
huir lichaom het nou alle rust
Die rust het de dood huir gegèfe
Hij het huir feur ‘t laotst nog gekust

Nu is zij niet meer in ‘het leven’
Haar lichaam heeft nu alle rust
Die rust heeft de dood haar gegeven
Hij heeft haar voor ‘t laatst nog gekust

Tekst: Anneke Arzbach
Foto Rozemarijngas: collectie Regionaal Archief Nijmegen
Overige foto’s: Gerie Sandmann

Voerweg met onderaan links de Rozemarijngas, circa 1890
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De Waalkade

moet weer
bruisend worden

Bruisend
Aan beide zaken gaat nu gewerkt worden. Mariken gaat dit op de voet
volgen in de komende nummers 5 en 6 van dit jaar tot aan de zomerfeesten in 2016. Voor de zomer hebben ondernemers, bewoners en iedereen die iets te melden had de gelegenheid gehad om mee te denken om van de Waalkade en het gebied eromheen weer dat bruisende
gebied te maken dat het ooit was. De gemeente heeft een kernteam
opgezet, waarin een vertegenwoordiging zit vanuit de ondernemers
en bewoners, maar ook vanuit het Huis van de Binnenstad, zodat het
niet alleen een gemeentelijk project is. Inmiddels is er een inventarisatie gemaakt van de mooie en leuke dingen, maar ook van de minder
fraaie en zelfs lelijke zaken of ronduit slechte projecten. De gemeente
Nijmegen wil de komende jaren aan de slag met de Waalkade, maar
hoe de kade eruit komt te zien weten we nog niet.
Terrassen
Tijdens de zomermaanden heeft Mariken frequent de kade bezocht.
Met de Vierdaagsefeesten was de hotspot natuurlijk de Matrixx live,
met een spetterend programma. De Kaaij is een succesvol, inmiddels
jaarlijks terugkerend evenement dat niet meer gemist kan worden in
Nijmegen. De restaurants hebben hun terrassen verlevendigd en aantrekkelijker gemaakt. Bij enkele van hen heeft Mariken gegeten. Vele
cruiseschepen zijn weer teruggekeerd naar hun oude stek, na jarenlange afwezigheid door de renovatie van de kade. Kortom, de kade zit in
de lift zou je denken.
Helaas staat de herfst voor de deur. Het terrasweer wordt minder en
het seizoen van de evenementen loopt af. Help de kade dus de winter
door en bezoek de restaurants ook het komende seizoen.

Waalkade met zicht op de Spoorbrug/Snelbinder en de Oversteek

Duizenden jaren geleden vestigen onze verre voorgangers zich aan de levensaders van de wereld. Aan
de rivieren op onze planeet ontstaan de eerste nederzettingen, die in onze moderne tijd zijn uitgegroeid
tot steden van formaat. Wat al die tijd is gebleven is
deze zich door het landschap meanderende, steeds
weer opnieuw aanwassende waterstroom.

De Waalkade heeft een facebookpagina:
www.facebook.com/WaalkadeNijmegen.
Deel dit met je vrienden en kijk naar de leuke aanbiedingen.
Met hulp van ons allemaal gaat het zeker lukken.
Tekst: Anneke Arzbach Foto’s: Gerie Sandmann

Het altijd levende water zorgt voor ons leven en ook voor levendigheid.
Aan de rivier is altijd bedrijvigheid geweest, levendige handel, maar
ook vertier. Daar waren de kroegen en de herbergen, de ontmoetingen
met mensen van ver.
Schoonheid
Als je het bovenstaande als inwoner van Nijmegen en als centrumbewoner in het bijzonder tot je laat doordringen, kan het haast niet bestaan
dat de Waalkade de laatste decennia zo veel moeite moet doen om te
overleven. Zien we de schoonheid van het water niet meer? Kennen
we het gevoel van rust en oneindigheid niet meer dat stromend water
geeft? Het antwoord is zeker ‘ja’, maar er komt een ‘maar’ achteraan.
Het is een gegeven dat mensen vaak de schoonheid van een stad in
een ver vakantieland wel zien en de mooie plekjes in hun eigen omgeving niet op waarde weten te waarderen. Op de tweede plaats missen
bezoekers van de kade een stuk intimiteit en beleving.

Waalkade
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Benedenstad en centrum
nog meer in beweging
Beste buurtbewoners,
U heeft het vast al opgemerkt bij uw wandelingen, fietstochten of autoritten over de
Oude Haven, dat de beweegtuin, indertijd tot stand gekomen via het ActiviteitenComité
buurtcentrum ‘t Oude Weeshuis, volop in gebruik is. Individuele sportievelingen, of zij
die dat willen worden, maar ook groepen kunt u daar fanatiek bezig zien.
De meeste van de groepen die in deze beweegtuin actief zijn, worden begeleid door een enthousiaste fysiotherapeut, Koen Lensen. Koen is een 26-jarige fysiotherapeut en werkt sinds
een jaar in deeltijd op het gezondheidscentrum ’t Weeshuis, samen met fysiotherapeut/haptotherapeut Twan Niesten. Deze samenwerking is inmiddels verder uitgebreid met een intensieve samenwerking met het Fysiotherapeutisch Instituut aan de Berg en Dalseweg. Door deze
samenwerking kan de fysiotherapie-afdeling van het gezondheidscentrum veel meer bieden
aan (fysiotherapeutische) behandelmogelijkheden dan tot nu toe. Continuïteit en uitbreiding
van fysiotherapeutische zorg en behandelmogelijkheden (zoals manuele therapie, lymfedrainage, kindertherapie e.d.) is hiermee voor u gewaarborgd. Ook dus voor de toekomst als Twan
Niesten - over enkele jaren - met pensioen gaat. Een en ander is in nauw overleg met de huisartsen van het centrum tot stand gekomen.
Terug naar de beweegtuin
Koen geeft lessen in de beweegtuin op maandag- en woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur.
Sporten in buurthuis ‘t Oude Weeshuis
Ook verzorgt Koen bewegingslessen ter activering van de conditie en beweeglijkheid/kracht in
de sportzaal van het buurtcentrum ‘t Oude Weeshuis aan de Papengas. Hier wordt al veelvuldig gebruik van gemaakt. Dit bewegen onder zijn leiding gebeurt in groepsverband. De tijden
van de lessen zijn: maandag 17.00 tot 18.00 uur en woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.

hoort baby’s (schattig) brullen op dekentjes
in het gras. Je staat anders in de wereld.

De bedriegertjes op het Koningsplein

Nijmegen (mijn)
geboortestad
Dit jaar wandelde ik voor het eerst in mijn
leven hoogzwanger (ja, een keer moet
de eerste keer zijn) een hele zomer lang
door het centrum van Nijmegen. Alles van
horen zeggen is waar. Je blik wordt anders.
Opeens is, of lijkt, iedereen om je heen ook
zwanger. Overal zie je kleintjes lopen, je

Vroeger dacht ik al: ‘Ik wil later ook zo’n
kindje dat tot zijn onderbroek doorweekt
op een mooie zonnige dag door de
waterstralen van de bedriegertjes rent op
het Koningsplein.’ En een droge broek houdt
het vast ook niet als het speelt op het gras
bij het waterstroompje op de Korenmarkt.
Het centrum kent verrassende, verfrissende
plekken genoeg, weet ik nu gelukkig.
Daar waar ik in de vorige zomers alleen keek
naar een lekker plekje in de zon, zocht ik deze
zomer alleen terrasjes in de schaduw op. En
ja, dat zijn andere cafés dan voorheen en
dat zorgt voor andere ervaringen.
Ging ik eerst ergens heen voor dat ene
lekkere wijntje of biertje, nu lette ik op de
kaart vooral op het aanbod aan alcoholvrij
bier. En dan liefst niet alleen het standaard
maltbier, maar bijvoorbeeld ook de radler,

Koen Lensen

Aanmelden en informatie over beweegtuin
en sportzaalactiviteiten:
Koen Lensen: e-mail koenlensen@live.nl,
telefoon 06 53 33 34 65.
Ons doel: Benedenstad/Centrum komt nog
meer in beweging!
Tekst: Koen Lensen en Twan Niesten
Foto: Gerie Sandmann

rosé- of het witbier. Als ik geluk had,
hadden ze ook een alcoholvrije cocktail
of een ander opgepimpt drankje dat leuk
was om te drinken met mijn niet-zwangere
vriendinnen op het terras.
Als geboren en getogen Nijmeegse liep
ik deze zomer op plekken waar ik straks
zeker ook met mijn kleintje ga lopen.
Herinneringen aan mijn eigen jeugd
kwamen op. Ga ik straks ook de eendjes
voeren in het Kronenburgerpark, een ijsje
halen bij de Jamin of een tompoes eten bij
de Hema? Zoveel plekken met even zoveel
mooie jeugdherinneringen.
De volgende Mariken is het waarschijnlijk
al zo ver. Dan heeft mijn kleintje ook, heel
mooi, Nijmegen als geboortestad op zijn
geboorteakte staan. En daar ben ik stiekem
best een beetje trots op.
Bregje Jaspers

Foto: Gerie Sandmann
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SCHOON, HEEL

EN VEILIG
De straat op met ‘Toezicht en Handhaving’

beide heren als twee echte waakhonden
aan. Het is veel meer dan alleen dat. Ze zijn
integraal toezichthouders en handhavers van
onder andere de APV (Algemene Plaatselijke
Verordening) van Nijmegen, maar ook van
diverse strafrechtartikelen en natuurlijk een
gedeelte van de wegenverkeerswet. Het motto
is: Schoon, heel en veilig. Het uitschrijven van
parkeerboetes is een onderdeel.

Boa’s
In totaal heeft het bureau ongeveer vijftig
toezichthouders en handhavers rondlopen
in Nijmegen. Achttien daarvan lopen in het
centrum en de Benedenstad. Rick (naar
later blijkt met ogen in zijn achterhoofd) is
van school af aan al bezig in de beveiliging
en toezicht. Jeffrey (altijd goedlachs) heeft
een heel andere ingang. Hij heeft eerst als
timmerman in de bouw gewerkt. Na een
aantal blessures heeft hij een open sollicitatie
geschreven. De carrièreswitch was een feit.
Nu fungeren ze als boa’s (buitengewoon
opsporingsambtenaren) voor de gemeente
Nijmegen. Volgens de mannen is een goede
boa een duizendpoot en stressbestendig,
moet hij snel kunnen schakelen, heeft
improvisatievermogen en kan verbinden. Hij
dient ook vaak als ‘gastheer’ voor toeristen.
Een goede boa zit aan de ‘voorkant van een
probleem’, zoals ze zelf aangeven, en zorgt
ervoor dat zaken niet escaleren.

Trainingen
Jeffrey en Rick

Het is altijd heerlijk vertoeven in het centrum tijdens de zomervakantie. Terwijl het gros
van de bewoners de zon, de zee en de natuur buiten de gemeentelijke grenzen zoekt, genieten
de achterblijvers van de rust en de (parkeer)ruimte in de Binnenstad. De parken, de groen
aangeklede terrassen en de diversiteit aan festivals prikkelen mijn zomerse zinnen.
Nu de hevige discussies over het parkeerbeleid in het centrum wat naar de achtergrond lijken te
zijn verdwenen, en de stad na de zomer weer stilletjes aan begint vol te lopen, leek het Mariken
interessant om deze keer de kant van de ‘parkeerpolitie’ te kiezen. Het is tijd om deze mannen
en vrouwen aan het woord te laten.

Afspraak
Via Eric van Ewijk, wijkmanager van onder andere het centrum, kom ik aan een telefoonnummer
van Bureau Toezicht en Handhaving. Een afspraak is snel gemaakt. Mijn wens om een keer mee
te mogen lopen door de stad met de mensen van het bureau wordt ingewilligd. Gewapend met
platte schoenen en casual kleding, meld ik me op een donderdagavond bij Bureau Toezicht en
Handhaving naast de parkeergarage Mariënburg. Per 1 januari verhuizen ze hoogstwaarschijnlijk
naar het Stadhuis.

Ontvangst
Binnen word ik ontvangen door een senior integraal toezichthouder, Wim Verweij. Ik mag die
avond meelopen met Rick en Jeffrey, twee jongemannen met ieder hun eigen achtergrond.
De kaders worden gelijk duidelijk gemaakt. Bij het noemen van het woord ‘parkeerpolitie’ slaan

Ongeveer 20 uur per jaar wordt besteed
aan geweldinstructies. Deze instructies
ontvangen ze op het politietrainingscentrum
in Elst. Ze dragen geen wapens maar wel
handboeien. Het veiligheidsfouilleren behoort
ook tot hun bevoegdheden. Het werken met
een wapenstok wordt ook getoetst in het
trainingscentrum. De medewerkers van Bureau
Toezicht en Handhaving zijn wel getoetst voor
het gebruik van een wapenstok, maar de
gemeente heeft er vooralsnog voor gekozen de
medewerkers er niet mee uit te rusten. Naast
aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken is
er ook veel tijd voor communicatietechnieken.
Communicatie is hun belangrijkste ‘wapen’.
In het politietrainingscentrum is een straat
nagebouwd met parkeerautomaten en
parkeerplekken. Eén keer per jaar is sprake
van training on the job of, zoals Rick en Jeffrey
het benoemen, casuïstiek op straat. Met
behulp van acteurs worden veelvoorkomende
situaties nagebootst op straat.

Doelgroepen
De
zijn

specifieke doelgroepen op straat
hangjongeren, tippelaars, zwervers,
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verslaafden en dealers. Hinderlijke gedragingen die dealers plegen worden aangepakt. We hebben
het dan over hinder veroorzaken in de openbare ruimte of zonder redelijk doel in een portiek of
garage verblijven danwel het achterlaten van straatafval anders dan de in de gemeentewege
verstrekte afvalbakken. Zaken waar ze zich ook tegen aan bemoeien zijn wildplassen, het
overtreden van gebiedsontzeggingen en uitstallingenbeleid. Overlast rond coffeeshops komt
ook veel voor. Geregeld worden mensen uit ‘de doelgroep’ aangehouden. Het heeft zin om
personen die zonder redelijk doel rondhangen in portieken en dergelijke te bekeuren. Ook al valt
te verwachten dat er financieel niets te halen valt. Uiteindelijk worden ze vastgezet als ze hun
boete niet betaald hebben en komen zo in beeld bij de hulpverleners.

De straat op
Voordat we de straat op gaan, nemen ze de personen met een gebiedsontzegging door. Nadat
ik een geheimhoudingsverklaring heb getekend en de heren hun werkmaterieel (handboeien,
portofoon, bonnenprinter) hebben omgedaan, kunnen we gaan. Ondanks mijn paar koppen
kleiner voel ik me toch veilig tussen beide heren in.
Dat ze hun communicatieve kwaliteiten nodig hebben blijkt al snel. Beledigingen zijn aan de orde
van de dag. We lopen door de Van Welderenstraat en vanuit een auto wordt er zonder enige
aanleiding gescholden: ‘Klote nepwouten.’ Onlangs hebben ze zelf een aanhouding met verzet
meegemaakt naar aanleiding van het uitschrijven van een parkeerbon. De beboete persoon bleef
na enkele waarschuwingen doorgaan met het beledigen van de ambtenaar. Dit was reden tot het
aanhouden van deze persoon. Hij verzette zich hevig en al snel bevond het drietal (de ambtenaren
lopen altijd met z’n tweeën) zich rollend over straat en diverse motorkappen. Op hun borstkas is
een portofoon met een oranje knop bevestigd. Als ze daarop drukken staan ze in open verbinding
met de politie. Terwijl ze hun handen vrij hebben voor de arrestant blijft de verbinding met de
politie openstaan. Binnen no-time staat de politie op de stoep. Het beledigen van een ambtenaar
in functie kan je al gauw op een boete van 200 tot 800 euro komen te staan. Maar die eis wordt
door de officier van justitie gedaan, waarbij bijvoorbeeld ook gekeken wordt of verdachte een
recidivist is.

Netwerken
Gelukkig zijn dit de excessen in het werk. Het merendeel van het contact met de mensen
en ondernemers in de stad is goed en nuttig. Iedere boa heeft zijn taakaccent. Zo zijn er ook

Inhoud algemene plaatselijke verordening Nijmegen
De openbare orde
• Orde en veiligheid op de weg
• Toezicht op evenementen
• Toezicht op openbare inrichtingen
•	Maatregelen tegen overlast en
baldadigheid
• Bepaling ter bestrijding van goederen
• Bestuurlijke ophouding
• Spreiding van vuurwerk verkooppunten
• Cameratoezicht op openbare plaatsen

Bescherming van het milieu en het
natuurschoon en zorg voor her uiterlijk
aanzien van de gemeente
• Geluidshinder
• Afvalstoffen
• Milieuverontreiniging
• Het bewaren van houtopstanden
• Bescherming van Flora en Fauna
•	Maatregelen tegen ontsiering en
stankoverlast

De openbare zedelijkheid
• Seksinrichtingen
• Straatprostitutie
• Sekswinkels

Andere onderwerpen betreffende de
huishouding van de gemeente
• Parkeerexcessen
• Collecteren, venten en standplaatsen
• Slachten van dieren
•	Crossterreinen en gemotoriseerd en
ruiterverkeer in natuurgebieden
• Verstrooiing van as
•	Straatnaamborden, huisnummers,
brandkranen en dergelijke
•	Recreatief nachtverblijf buiten
kampeerterrein

vijf netwerkers in het centrum. Dit zijn
integraal toezichthouders met het taakaccent
netwerken. Zij krijgen naast hun normale
werkzaamheden de tijd om heel bewust
het contact met burgers en ondernemers te
zoeken (bouwen van netwerk). Dit om een
goede informatiepositie te ontwikkelen en
problemen ‘op te lossen voordat ze er zijn’
(aan de voorkant van het probleem komen).
Een mooi voorbeeld is dat de netwerkers
de samenwerking hebben gezocht met de
afdeling Bedrijvenloket van de gemeente
Nijmegen. Nu brengt het bedrijvenloket de
netwerker bijvoorbeeld op de hoogte wanneer
er een nieuwe (horeca-)onderneming gaat
openen. De netwerker zoekt dan regelmatig
het contact met de ondernemer nog voordat
deze daadwerkelijk zijn zaak gaat exploiteren.
Dit om zijn netwerk uit te breiden en de
ondernemer te informeren wat wel/niet mag
in de openbare ruimte.

Pappenheimers
Ze kennen hun (straat)pappenheimers. Op
weg naar het MultiFunctioneelCentrum, de
opvang voor dakloze verslaafden tegenover de
Albert Heijn in het oude postkantoor, komen
we een bekende dakloze tegen over wie we
het in het begin van de avond al gehad hebben.
Het is een bekende dakloze man met Plonzo,
het groezelige knuffeldier in de vorm van een
zeehond dat op zijn schouder rust. De twee
zijn al jaren onafscheidelijk.
Op naar de AH in het oude postkantoor,
bekend om zijn bedelende daklozen voor
de toegangsdeur. Twee bekenden staan
voor de trap. De handen worden geschud,
een praatje gemaakt. De twee doen niets
onoorbaars en er wordt geen alcohol genuttigd
in het openbaar. Op naar de coffeeshop op
Kelfkensbos. Omwonenden klagen veel over
parkeeroverlast. Gebruikers stallen hun auto’s
op de stoep en blokkeren de in- en uitgang van
de parkeergarage. Rick schudt de eigenaar van
de shop de hand.
Nog voordat ik het in de gaten heb, spot Rick
al weer wat misstanden. Hij ziet en hoort veel.
Zaken die mij totaal ontgaan die avond. Je kunt
met recht zeggen dat deze man zijn ogen niet
in zijn zak, maar ogen in zijn achterhoofd heeft.
De foutparkeerder wordt vriendelijk verzocht
weg te gaan en gebruik te maken van de
parkeergarage, omdat de eerste tien minuten
daar parkeren toch gratis zijn. Win-winsituatie
zou je zeggen. Wordt de overlast te groot dan
zou de coffeeshop zijn vergunning kunnen
verliezen.

>> vervolg op de volgende pagina
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Tot twee maal toe worden Rick en Jeffrey aangesproken door een stel toeristen. Een ondernemer
doet nog even uitvoerig zijn beklag omdat hij gisteren gedwongen werd een van zijn kunstobjecten
tijdens de opening van zijn expositie van de stoep te verwijderen. Jeffrey lost het in alle rust op.
Hij luistert goed en zijn prettige glimlach doet de rest van het werk. De mannen schudden elkaar
de hand en gaan uit elkaar.

Tippelzone
Als klap op de vuurpijl mag ik mee de baan op, de tippelzone bij het Joris Ivensplein. Voordat
we in de burgerauto stappen, pakken we een kop koffie op het ‘hoofdkantoor’. We treffen een
collega die zojuist een burger heeft aangehouden wegens belediging. De mannen laten me
nog even het grote boek met de Algemene Plaatselijke Verordening zien. Het verwijderen van
ongebruikte fietswrakken, het melden van vandalisme en het beplakken van vuilniszakken die te
vroeg worden buitengezet, behoren ook tot het takenpakket.
Ik mag voorin zitten als we de tippelzone oprijden. Best spannend. Gevoelens van nieuwsgierigheid
en afschuw wisselen elkaar af. De heren kennen de vrouwen en de verhalen. Zo is er het
‘familiebedrijf’, een moeder en dochter die samen tippelen. Of de ‘ouwe hoer’ die door haar
eigen vent wordt afgezet om te gaan werken, net als wij de baan oprijden. Dan komen de
spannende verhalen los. Over de ‘steen’ bijvoorbeeld. We rijden langs de afwerkplekken binnen
in de loods. We zien met hout afgezette cabines met, hoe kan het ook anders, rode gordijnen
ervoor. Op een van die plekken, voor klanten zonder auto, zou ook een steen staan. Die steen zou
er ooit vanwege arbotechnische redenen gekomen zijn. De heren gaan op de steen staan en dan
hoeven de dames of de als vrouw verklede heren - want die lopen er ook - niet op hun knietjes
te gaan als ze de klanten verwennen. Het is maar dat u het weet. Het is rustig op de baan. Er valt
weinig te handhaven of op toe te zien.

We stoppen de auto vlak bij ze. De dreiging
van de stilstaande auto doet ze uit elkaar
gaan. Wanneer een van de twee vlak langs de
auto loopt, haalt hij met een gebalde vuist uit
naar het raam waar Rick achter het stuur zit.
In een split second zijn ze beide boa’s uit de
auto en houden de man tegen. De man wordt
aangesproken op zijn gedrag en gerustgesteld.
De houding van Rick en Jeffrey is vriendelijk
en de-escalerend. Mooi staaltje werk. Ik zat
toch even met schrik in de auto.
Er is een wereld voor me open gegaan. Leuk
om die andere kant eens te zien. Want ook
ik heb me vaak opgewonden over mijn eigen
parkeerboetes. Het werk van de mannen is veel
breder. Het sociale element overheerst. Aan
de voorkant van de problemen gaan zitten, dat
is hun voornaamste doel. Voorkomen is beter
dan genezen. Zo houden ze de stad, samen
met bewoners en ondernemers, leefbaar en
aantrekkelijk. Schoon, heel en veilig word ik
afgezet bij mijn eigen auto. Bedankt mannen,
voor de leerzame avond.
Tekst: Manja van der Kraan Foto: Gerie Sandmann

Opstootje
Het is inmiddels half elf in de avond. Tijd om terug te gaan. En dan wordt het toch nog even
spannend onderweg. In de Tweede Walstraat zien we een klein opstootje. Twee donkere mannen
staan elkaar behoorlijk agressief te woord op het bekende drugskruispunt voor de Vlaamse Gas.

Terwijl ik vind dat niet alleen het college
maar ook de gemeenteraad het erg laat
afweten. De enige gunstige uitzondering is
GroenLinks. Die hebben soms wel aardige
en waardevolle initiatieven en ideeën. Dat
wil zeggen de fractie. Van de rest kom ik niet
echt onder de indruk. Let wel, ik ben van
de PvdA en zal nooit op ze stemmen maar
wat waar is is waar en waarom zou ik niet
schrijven wat ik vind?

Alard Beck (Foto: Herman van Soest)

Afscheid
Dit is mijn laatste bijdrage aan dit blad. Ik heb
het met plezier gedaan maar mijn inspiratie
is op.
Komt ook wel door de beperking die ik heb.
Ik kan/mag namelijk niet kritisch schrijven
over de Nijmeegse politiek, want zij betalen
dit blad. Niet dat de redactie mij op de huid
zit, maar die enkele keer dat ik kritisch was
kreeg ik vanuit het stadhuis wel te horen dat
het niet op prijs werd gesteld.

Het is een slechte zaak dat de Burchtstraat,
de breedste straat van Nijmegen, behalve
tegenover
het
stadhuis,
zo
wordt
verwaarloosd. Vijftig bussen per uur overdag
denderen door die straat. Het is de meest
vervuilde en verkeersonveilige straat in de
binnenstad. Ik heb al vaker gepleit om de
bussen de route te laten rijden die ze ook
moeten rijden op de marktdagen en de straat
meer aanzien te geven door het plaatsen van
bomen, desnoods in bakken. Iets te doen aan
die vreselijke lelijke gevelreclames. Maar ja,
dit is Nijmegen en daar gaat alles langzamer
dan in de rest van Nederland. Behalve dan in
Arnhem, dat is nog erger.
Meteen nadat de bestrating van Plein
‘44 er lag, heb ik gewezen op de risico’s

voor de voetgangers. Het heeft natuurlijk
even geduurd, maar die wordt dan toch
vervangen. Het kost wat, maar dat moeten
we er dan maar voor over hebben.
Wat vindt u van verhorecanisering van de
Binnenstad? Wildgroei, maar er zijn mensen
die vinden dat het gezellig is, maar de zaken
gaan om de haverklap failliet. Elders in dit
blad kunt u het lezen.
Hoe vaak heb ik het niet gehad over het
lelijkste plein van Nijmegen, het Joris
Ivensplein, en met name over het kunstwerk
dat erg verwaarloosd wordt en vuil is en
de uitspraak van Ivens over zijn geliefde
stad afgebladderd. Het interesseert de
verantwoordelijken, de gemeente dus,
geen moer. Ik weet dat ik het risico loop
dat men mij een typische Nijmeegse nuilert
noemt of vindt. Het zij zo. Maar wanneer
worden ze eens wakker in plaats van de
Vierdaagsefeesten te laten ontsporen tot het
grootste uit de hand gelopen zuipfestijn van
Nederland?
Tot slot, het ga u allen goed en mij krijgen ze
niet weg uit de mooiste en oudste stad van
Nederland.
Alard Beck
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Sophie: informatie- en
adviesmedewerker

Stip
Stap in de goede richting

Sophie Kurniadi

Nieuwe dingen leren, contact met mensen, de
Nederlandse taal verder eigen maken: informatie- en adviesmedewerker Sophie Kurniadi
vindt het terug in haar vrijwilligerswerk bij de
Stip. Ze heeft een doel. Sophie wil uiteindelijk
haar oorspronkelijke beroep als planoloog uitvoeren. Werkervaring in deze richting heeft ze
opgedaan in haar moederland Indonesië en in
Maastricht. Het vrijwilligerswerk bij de Stip is
een stapje dichter bij haar doel.
Sophie werkt drie dagen in de week van half 10 tot
12 uur. Met haar vriendelijke overkomen biedt ze
een luisterend oor aan de wijkbewoners. Ze ondersteunt bij het zoeken naar antwoorden op allerhande vragen. Indien nodig verwijst ze door naar de
juiste instantie of persoon. Sommigen hebben haar
hulp nodig bij het invullen van formulieren. Ze verliest de zelfredzaamheid van mensen daarbij niet uit
het oog.
Praktijkcasus
Heb je een voorbeeld van een voor jouw moeilijke situatie? Sophie vertelt over een meisje dat het
liefst vijf dagen in de week wil leren in plaats van
drie en vraagt of dat mogelijk is. Sophie: ‘Op het
eerste oog een simpele vraag. Ik zag verdriet in haar
ogen, luisterde aandachtig en ontdekte dat er meer
aan de hand was. Uiteindelijk heb ik haar doorverwezen naar het Regionaal Jongerenloket Nijmegen.
Deze situatie was voor mij moeilijk, omdat ik verdriet van mensen moeilijk van me af kan zetten.’

Training en begeleiding
Dagelijks
worden
casussen
nabesproken.
Gezamenlijk wordt bekeken wat de beste oplossing
is voor een probleem, vragen worden gesteld aan
collega’s en de coördinator. Daarnaast kan Sophie
rekenen op een training of scholing. Daar kan ze
onder andere leren omgaan met moeilijke situaties.
Er worden trainingen georganiseerd in de vorm van
bijvoorbeeld een rollenspel. Ook leerzaam zijn de
informatiebijeenkomsten waarbij andere organisaties zichzelf presenteren.
De Stip
De sfeer is harmonisch in de Stip: ‘Het is goed werken, collega’s ondersteunen mij. We kunnen

Vrijwillige informatie- en adviesmedewerkers
gezocht
Stip Centrum is op zoek naar enthousiaste informatie- en adviesmedewerkers. Vind je het leuk
om vragen van wijkbewoners te beantwoorden,
mensen te ondersteunen bij het zoeken naar een
antwoord of vragen te vertalen naar een idee of
initiatief? Als stipmedewerker draag je zorg voor
de continuïteit van de Stip en de kwaliteit van
de dienstverlening. Je kent je grenzen en weet
wanneer meer gespecialiseerde hulp- of dienstverlening nodig is en deze in te schakelen.

samen lachen en praten.’ Sophie lijkt het handig
om ook Arabisch en Turks sprekende collega’s in
het team te hebben. Ondanks dat we altijd een gesprek in het Nederlands beginnen kan het handig
zijn om een tolk te hebben als zaken ingewikkelder
liggen. ‘Sommige wijkbewoners spreken moeilijk
Nederlands, ingewikkelde problemen wil je toch in
je eigen taal kunnen vertellen, het is makkelijker
om dan duidelijker te zijn.’
Gaat het goed met de Stip? Volgens Sophie kan het altijd beter. De organisatie is groeiende. ‘We willen onze
naam opbouwen. Wanneer we onze cliënten tevreden
stellen zullen zij dat doorgeven ‘aan anderen’.
Tekst en foto: Caroline van Uden

De kerntaken van een informatieen adviesmedewerker zijn onder andere:
• Uitleg geven over waarvoor men bij de Stip
terecht kan en wat medewerkers kunnen betekenen
• Informatie en advies geven bij vragen op het
gebied van wonen, welzijn en zorg
• Informatie en advies geven over wijkactiviteiten en voorzieningen
• Het invullen van veel voorkomende formulieren samen met de bezoeker of hierin adviseren
• Inschakelen van beroepskrachten als gespecialiseerde dienstverlening of hulp nodig is

Heb je interesse? Mail naar: centrum@stipnijmegen.nl

advertentie
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Faber, aan de Mariënburg (ook wel Faberplein genoemd)

De Deut, aan het Koningsplein

Uitbreiding horeca in de binnenstad

Is de limiet bereikt?
Veel binnenstadbewoners ergeren zich aan de uitbreiding van de horeca. Anderen
vinden het juist prima. In deze Mariken opmerkingen van bewoners en reacties
van politici. In de volgende Mariken is het woord aan ondernemers.
Uitbreiding van de horeca is niet iets recents. Het gebeurt al tientallen jaren. In 1975 bijvoorbeeld
telde de Grote Markt zes horecazaken: In de Blaauwe Hand, In d’Oude Laeckenhal (nu Daens),
Arie Bar (Goossens), Marktzicht (Brink), China (Moenen) en Schaefer (Atlanta). Nu zijn het er
twaalf. De kop van de Molenstraat had toen twee cafés: De Tempelier en ‘t Pumpke (nu Malle
Babbe). Tegenwoordig zijn het er negen. Die ontwikkeling was een bewuste keuze van de
gemeente. Zij wilde geen wildgroei en besloot nieuwe horeca te concentreren op de Grote Markt/
kop Grotestraat, Waalkade, Koningstraat (in de wandeling Koningsplein genoemd) en de kop van
de Molenstraat. Horecazaken op andere plekken in de stad konden blijven, maar uitbreiding werd
niet toegestaan. Vrij snel diende het Kelfkensbos zich aan als het volgende horecagebied.
Op 1 juli 2008 ging het rookverbod in de horeca in. Weinig zaken creëerden een aparte rookruimte
binnen. Er kwamen meer en grotere terrassen om de rokers te faciliteren, vaak met verwarming.
Het gevolg was dat een belangrijk deel van het caféleven zich naar buiten verplaatste, inclusief
lawaai tot in de kleine uurtjes.

Crisis
De economische crisis, die in 2008 begon, en internet zorgden ervoor dat steeds meer winkels
stopten met hun activiteiten. In januari van dit jaar stond 10,6 procent van de winkelpanden in
Nijmegen-Centrum leeg. Een deel van die panden is gevuld met kledingzaken, kappers en horeca.
Vaak zijn deze bedrijven opgezet door jongeren die door de crisis geen baan konden vinden.
De gemeente Nijmegen publiceerde in juli Binnenstad van de toekomst, Visie op transformatie
en aanpak leegstand. Over horeca schrijft ze onder andere: ‘Nieuwe horeca (restaurants,
cafés) is alleen toegestaan in de horeca-accentgebieden. Dit zijn: Grote Markt, Molenstraat,
Kelfkensbos, Plein 1944, Waalkade en Koningsplein/Mariënburg. De laatste jaren zijn de

regels voor lichte horeca (broodjeszaak,
lunchroom, ijssalon etc.) verruimd. Daarnaast
is het horeca-accentgebied Mariënburg groter
gemaakt. We zien dan ook dat een aantal
nieuwe, onderscheidende horecaconcepten
toegevoegd zijn aan de Binnenstad. Dit is
voornamelijk dag-horeca en lichte horeca.’ De
gemeente schrijft dat ‘een Binnenstad niet
alleen een plek is om te kopen, maar ook een
plek is om te recreëren. En dat willen we de
komende tijd verder uitbouwen.’

Uitbreiding
Sinds 1 januari 2013 is het aantal horecazaken
in de binnenstad met twintig procent gestegen.
Er zijn momenteel 265 horecabedrijven (zie
kader). Onder andere de Franseplaats, Van
Welderenstraat en Plein 1944 krijgen steeds
meer horeca. De jongste uitbreiding is KFC op
Plein 1944. Binnenkort komen eraan: Bairro
Alto op de Kannenmarkt neemt het pand
van de lijstenmaker erbij. Café de Blonde
Pater wil het pand op de hoek Houtstraat/
Stikke Hezelstraat aan zijn bedrijf toevoegen.
Voor winkelpanden Molenstraat 120 en 122
is een horecabestemming aangevraagd.
De Mariënburg had jarenlang slechts één
horecazaak: De Karseboom, tegenwoordig
café Faber. Op dit plein zitten nu ook een
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ijssalon, Toon en The Fuzz. Er zijn plannen
voor nog meer horecazaken daar. Een deel van
de Nijmegenaren noemt het plein niet meer
Mariënburg, maar Faberplein...

Bewoners
Mensen die in de binnenstad gaan wonen,
weten dat hier meer overlast is dan in andere
delen van de stad. Elly van Asten uit de
Grotestraat vertelde eind vorig jaar in De straat
van de week: ‘Dat weet je van tevoren, dan
moet je hier niet gaan wonen. Toch gebeuren
er dingen die erg vervelend zijn door vooral het
vernielzuchtige uitgaanspubliek. Vaak moeten
auto’s het ontgelden. Spiegels worden
afgebroken, ze lopen over de auto’s heen of
ze worden simpel opengebroken. Er wordt in
portieken geplast, gekotst, ze slapen er hun
roes uit, of ze gooien friet tegen de ramen,
eigenlijk kijken we nergens meer van op.’
Straatgenote Agnes Smit zei: ‘Als ik in bed lig,
hoor ik de beats van bepaalde kroegen hier. De
straat functioneert als een klankkast, omdat
de huizen zo hoog zijn. Daar word je wel eens
wakker van.’
Lucy Holl uit de Staringstraat heeft
gelijksoortige ervaringen: ‘Natuurlijk hebben
we ervoor gekozen om in het stadscentrum te
wonen. Ik zou ook niets liever willen. Ik woon
hier heel fijn, maar dat wil niet zeggen dat je
alles zomaar moet accepteren aan overlast.
Horecazaken houden zich vaak niet netjes aan
de regels. In de vergunning van de gemeente
staat dan bijvoorbeeld dat een terras om
één uur ’s nachts leeg en verlaten moet zijn.
Maar tegen die tijd staan er vaak nog veel
mensen te schreeuwen en te drinken. De
deuren staan wijd open, de muziek klinkt
door de straat. De gemeente moet optreden
en geluidsmetingen doen, maar dat gebeurt
weinig. Het geluidsniveau is steevast hoger
dan toegestaan. Terrassen worden middenin
de nacht opgeruimd, met de deur van het café
open en de muziek keihard aan.’
Gerie Sandmann woont op de Korenmarkt. ‘Ik
persoonlijk vind dat het horeca-aanbod wel erg
groot is en nog steeds groter wordt’, meldt
hij. ‘Wat mij betreft is de limiet wel bereikt,
maar ik ben zelf niet zo’n horecaganger, dus
dat zou een punt kunnen zijn! Voor veel (jonge)
mensen heel fijn, maar er zit ook een andere
kant aan en die ervaar ik ook regelmatig.
Wat velen natuurlijk niet zien en horen, is de
overlast na sluitingstijd.’
Bregje Jaspers is zo’n jongere. Tot voor kort
woonde ze op het Hertog van Berryplein.
‘Persoonlijk word ik heel blij van de vele
nieuwe horeca’, zegt ze.’ Er komen echt veel
mooie nieuwe hippe zaken bij. Zelf heb ik nooit
overlast ondervonden van de horeca, maar
dat zal afhankelijk zijn van waar je woont in

het centrum. Ik vind het leuk om alle nieuwe
zaakjes te bezoeken. Leuk dat ik mijn vrienden,
onder andere uit de Randstad, kan laten zien
wat Nijmegen te bieden heeft. Velen zijn dan
ook verrast door het mooie hippe nieuwe
aanbod. Het maakt voor mij de stad bruisend.’
Manja van der Kraan woont in de Van
Berchenstraat. Ze is het met Bregje eens:
‘Die leuke horecagelegenheden zijn over het
algemeen een verrijking van de binnenstad.
Ondernemen staat toch vrij? Als er teveel zijn
doet de markt zijn werk en zullen alleen de
beste en leukste overleven.’

Recreëren

Panem

Ook het aantal evenementen in de stad groeit.
Lucy: ‘Elke feestdag wordt meteen tot groots
evenement gemaakt. Voor de bewoners
kan het (te) veel worden. Voorafgaand aan
de Vierdaagsefeesten kregen we een brief:
“We willen er samen een geweldig feest van
maken”, stond erin. Maar de cafés kregen
de verdiensten, wij kregen de shit. Mensen
stonden in de tuin te pissen of zaten te
poepen. De stad ging steeds meer stinken in
de loop van de week.’

Inspraak
Op maandag 28 september organiseert de
gemeente een avond over horeca- en andere
overlast in het centrum. Deze vindt plaats in het
Kolpinghuis, Smetiusstraat 1. De bijeenkomst
begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf
19.00 uur. Iedereen die zijn zegje wil doen is
welkom, vooral bewoners.

Novia Verde

Met dank aan Anneke Arzbach, Alard Beck en
Michiel van de Loo.
Tekst: René van Berlo Foto’s: Gerie Sandmann

Inventarisatie
Het centrum binnen de singels herbergt
82 restaurants, 31 eetcafés,
39 lunchrooms, 12 koffie- en theecafés,
54 gewone cafés, 9 danscafés,
9 cafetaria’s, 8 ijssalons en 21 overige
horeca, zoals Pannenkoekenboot,
horeca bibliotheek, Dekker vd Vegt,
V&D en Hema. In totaal zijn het 265
zaken. Dat is een groei sinds 1 januari
2013 met 20 procent.

>> vervolg op de volgende pagina

KFC

Cali
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Giselle Schellekens

Giselle Schellekens (PvdA):

Rob Jetten (D66):

‘Er moet een goede
dialoog gevoerd
worden’

‘We moeten proberen
het gezamenlijk op te
lossen’

Giselle Schellekens is gemeenteraadslid
van collegepartij PvdA. Ze woont op Plein
1944. Wat vinden zij en haar partij van de
uitbreiding van de horeca in het centrum?

Rob Jetten is fractievoorzitter van D66 in de
gemeenteraad. Zijn partij is in de oppositie.
Jetten heeft in de Bloemerstraat gewoond.
Wat is zijn mening over de horeca in de
binnenstad?

‘De binnenstad moet zoveel mogelijk een
place to be zijn’, zegt Schellekens. ‘Wij willen
niet alleen horeca, maar heel veel diversiteit
in de binnenstad. Er moet een maximum aan
horeca zijn. De raad heeft enkele jaren geleden
accentgebieden afgesproken. Daarin is het
percentage horeca per gebied vastgesteld. Het
gaat om panden met een horecabestemming.
Daar wordt alcohol geschonken. In bestaande
leegstand komt vaak lichte horeca, bijvoorbeeld
lunchzaken. Die schenken geen alcohol.
Daarvoor is geen horecavergunning nodig. Dit is
goed tegen de leegstand, maar er moeten niet
teveel dezelfde zaken bij elkaar zitten. De lichte
horeca valt nu niet onder de accentgebieden.
Wij willen dat ze meegerekend wordt.’
Deze zomer brachten B en W Binnenstad van
de toekomst uit. Schellekens: ‘De nota geeft
ruimte voor nieuwe ondernemers. Het college
wil de regels voor hen versoepelen. Dat moet
óók voor de bestaande ondernemers. Veel
detailhandel krijgt de mogelijkheid om koffie
te schenken, taart te verkopen et cetera. Dat
moet ook andersom kunnen. De horeca moet
bijvoorbeeld zijn stoelen kunnen verkopen.
Wij willen deze punten graag bespreken met
verantwoordelijk wethouder Ben van Hees.’
Schellekens woont op Plein 1944. Wat
ervaart zij? ‘Ik heb ervoor gekozen om in de
binnenstad te wonen’, antwoordt ze. ‘Dan
ervaar je overlast. Ik word elke nacht wel een
keer wakker van lawaai. Dat hoort erbij. Als het
te erg wordt, bel ik de politie. Als meerdere
mensen dat doen, moet het systeem wel
ingrijpen. Er moet een goede dialoog gevoerd
worden tussen alle betrokken partijen. Ik ben
te allen tijde bereid om een kop koffie met
bewoners te drinken. Mijn e-mailadres is
g.schellekens@pvda.nijmegen.nl.’
Tekst: René van Berlo Foto: Maria van der Heyden

Rob Jetten

‘Wij zijn voorstander van de horecaaccentgebieden’,
vertelt
Jetten.
‘Het
concentreren van horeca zorgt voor pleintjes
met terrassen. Dat is goed voor de beleving van
bezoekers. Het concentreert ook de overlast.
Veel overlast komt voor tússen de gebieden.
Het gaat bijna altijd over klanten die van de ene
naar de andere zaak lopen. De vestiging van
horeca helemaal vrijlaten, vergroot de overlast.
Dan gaat het om zware horeca. Daar wordt
alcohol geschonken en zijn vrije openingstijden.
Bij lichte horeca - lunch- en koffiezaken - gaat
het vaak om vernieuwende concepten. Dat
juich ik toe. Het wordt vaak gezien als oplossing
voor leegstand. De horeca heeft het zwaar. Er
moet niet teveel horeca zijn. Het houdt een
keer op met wat de consument kan uitgeven.’
‘We kunnen de binnenstad compacter maken:
detailhandel en horeca in sommige straten
afbouwen. Wat er zit kan blijven zitten, maar
vrijkomende panden kunnen we herbestemmen,
bijvoorbeeld voor woningen. Ik denk dan
aan Hertogplein en Hertogstraat, Eerste en
Tweede Walstraat. Over de Smetiusstraat en
Bloemerstraat wil ik graag een discussie voeren.
De klachten erover zijn toegenomen. Willen we
wel zoveel shoarmazaken naast elkaar? Veel
panden zien er slecht uit. De gemeente zou echt
de regie moeten voeren.’
‘Voor geluidsoverlast zijn strenge regels. Die
moeten gehandhaafd worden. Wel moeten we
proberen het gezamenlijk op te lossen. Mensen
zijn zich vaak niet bewust hoeveel herrie ze
maken, bijvoorbeeld bij het opruimen van een
terras. Als je overlast hebt, meld je dan bij de
horecaondernemer. Als dat niet werkt kan de
gemeente ingeschakeld worden.’
Jetten is een van degenen die de Mariënburg
vaak Faberplein noemt. Waarom?
‘Dat is er door de zomerfeesten ingeslopen’,
zegt hij. ‘Dan heet het Faberplein. Dat hebben
ze slim aangepakt.’
Tekst: René van Berlo Foto: Jacqueline van den Boom
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Margriet Klomp
(BewonersPlatform Centrum):

‘Het gaat over balans’

‘Ten aanzien van het beleid met betrekking
tot horeca van de gemeente Nijmegen zie
ik als voorzitter van het BewonersPlatform
Centrum dat er veel aandacht is voor horecainitiatieven in het centrum, ook buiten de
horecaconcentratiegebieden. Voor de stad is
dat aantrekkelijk.’
‘Enige jaren geleden heeft toenmalig wethouder
Hannie Kunst gezegd en uitgedragen dat er in het
centrum zeker ook woonbestemming moet zijn
en blijven. De vraag die voor mij als voorzitter nu
opkomt is: “Voor wie is die woonbestemming
waar mevrouw Kunst het over had?” Zijn dat
studenten, gezinnen, eenpersoonshuishoudens,
ouderen, samenwonenden? Deze groepen
kunnen onderling behoorlijk verschillen in
hun levensritme. Het is goed voor te stellen
dat studenten minder overlast ervaren dan
gezinnen met kinderen of ouderen. Wat wil
je als gemeente in het centrum? Wanneer je
als gemeente kiest voor alle groepen in het
centrum heeft dat consequenties waar je wat
mee moet…’
‘Door coulant met de horecaconcentratiegebieden om te gaan, ervaren meer bewoners
in het centrum meer overlast. Dat is logisch.
De gemeente zou zich in het horecabeleid
ook bezig moeten houden met dit logisch
verwachte gevolg van overlast door horeca.
Met andere woorden, de gemeente heeft hier
nu te weinig aandacht voor. Een grote groep
centrumbewoners ervaart zoveel overlast, dat
zij er zelf met de betrokken horecazaken in hun
straat niet meer uitkomen. Op deze wijze worden
de bewoners in een klagende rol gedrukt. De
gemeente Nijmegen stelt zich faciliterend op,
maar vergeet daarbij dat zij een belangrijke partij
is door het toewijzen van vergunningen. Het
advies vanuit het bewonersplatform naar de
gemeente is meer anticiperen en participeren
naar bewoners. En daarmee bedoelen we niet
het wijkmanagement…’
‘Ik schrijf dit terwijl ik in één van de vele leuke
horecagelegenheden in het centrum zit.’
Tekst: Margriet Klomp

Vrouwen

zaken
Internationale Vrouwendag werd dit jaar
wereldwijd gevierd voor de 107e keer. Was
het in 1908 in New York vooral te doen om
hogere lonen voor vrouwen, kortere werkdagen in de textielindustrie en vrouwenkiesrecht, nu is er in meerdere landen de
mogelijkheid het vrouwzijn te vieren zonder te hoeven demonstreren of actievoeren.
In Nederland werd de eerste wereldvrouwendag overigens gehouden op 12 maart
1912, maar 8 maart 1911 is de werkelijke
datum van het Europese ontstaan. Clara
Zetkin in Duitsland gaf hiertoe de voorzet.
In 1978 werd de Internationale Vrouwendag
erkend door de Verenigde Naties.

Emancipatie
Anno 2015 hoeft voor emancipatie niet meer
keihard gevochten te worden. Gelijke salarissen van mannen en vrouwen in dezelfde
functie is nog steeds geen gemeengoed en de
zachte roep om loon naar werken voor de huisvrouw wordt als cabaretesk afgedaan. Behalve
door de paus, die beklimt de barricades voor
gelijke beloning! Bij verkiezingen mogen
vrouwen zich al jaren uitleven. En dankzij
dure kinderopvang en vrije (ook pappa-)dagen,
kunnen jonge moeders nog net blijven werken
buitenshuis. Deze verworven rechten van de
vrouw mogen natuurlijk nooit meer verloren gaan. Dus: werk aan de winkel, leve de
wereldvrouwendag!
Wereldvrouw
Hoewel we algemeen aannemen dat vrouwen-emancipatie iets is van de laatste honderd
jaar, was er echt heel lang geleden al een
vrouw die zich liet horen en liet zien in de
harde nogal adellijke (mannen-)maatschappij.
Als met het Gebroeders van Limburgfestival in
Nijmegen de geschiedenis van onze stad tastbaar herleeft, dan kan daar stijlvol en gepast
een vrouw… een dame… een keizerin (!)…
haar opwachting maken. Want zij woonde
en werkte immers in Nijmegen. Een enthousiaste Nijmeegse maakte Mariken attent op
het leven van keizerin Theophano. Onlangs
vervaardigde ze een prachtige impressie van
hoe keizerin Theophano eruitgezien moet
hebben meer dan duizend jaar geleden. Want
Theophano, zo vertelt de geschiedenis, had

een voorliefde voor luxe kleding en sieraden.
Zij baadde zich bovendien elke dag in haar
palts op het Valkhof. Dat was in die dagen een
bevoorrechte bijzonderheid. Maar Theophano
stond op andere gebieden als vrouw ook
behoorlijk haar mannetje. Geboren als dochter van de Oostroomse keizer Romanus
II uit Constantinopel (nu Istanboel), werd
Theophano, 12 jaar jong, uitgehuwelijkt aan
Otto II, zoon van de Westroomse keizer Otto
I. In 980 was de hoogzwangere Theophano op
weg naar het Valkhof in Nijmegen, mogelijk
samen met haar drie dochtertjes Adelheid (7),
Sophia (5) en Mathilde (1). In het Ketelwoud
(Reichswald) dichtbij Groesbeek beviel zij
van een tweeling. Het babymeisje overleed, de
babyjongen en de eerste zoon uit het huwelijk
van Otto en Theophano, zou als Otto III de
redder worden van de dynastie. Nog geen drie
jaar oud werd Otto III met kerstmis gekroond
nadat zijn vader drie weken eerder stierf. Zijn
moeder benoemde zichzelf tot keizerlijk regentes. Dankzij haar vermoedelijk sterke karakter werd Theophano voor de geschiedenis
van onschatbare waarde. Eén geschiedschrijver noemt haar een onaangename, spraakzame
vrouw, anderen kwalificeren Theophano als
diplomatiek verstandig en zij roemen haar
matigheid, betrouwbaarheid en goede omgangsvormen. Zeker voor een vrouw was haar
voortvarende manier van regeren in die tijd
een unicum en uiteraard geen gemakkelijke
taak. Theophano wordt dan ook beschouwd
als de belichaming van een Verenigd Europa
´avant la lettre´ en ook als voorbeeld in de
strijd voor vrouwenemancipatie. Theophano
overleed in 991 op het Valkhof, maar zij werd
begraven in het Pantaleonklooster in Keulen.
Daar bevindt zich nog altijd haar sarcofaag.
Tekst: Hette Morriën

Men zegt dat:
• Theophano wordt gezien als de vrouw
die de vork in West-Europa invoerde;
zij gebruikte er zelf één met twee tanden, maar wel van goud!
• De Sint Nicolaaskapel op het Valkhof
onmiskenbaar trekjes heeft van de
Haya Sofia in Istanboel. Verondersteld
wordt dat de bouw van de kapel aan de
Waal met Byzantijnse kenmerken het
heimwee van keizerin Theophano naar
Constantinopel aan de Bosporus / zee
van Marmara moest temperen.
• De verering van de Heilige Nicolaas
door Theophano de bakermat is van het
Sinterklaasfeest in Nederland.
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Knelpunten
in de Graafscheweg
Teersdijk en bruggen over het spoor grote hindernissen

Vergeten verleden

De tweede houten brug buiten de Molenpoort over de droge gracht
ter hoogte van het huidige Keizer Karelplein, met links het station
van de spoorlijn Nijmegen-Kleef, de ‘Kleefschebaan’, 1875.

De Molenpoort en de droge gracht met de eerste houten brug buiten
de poort, 1875. Hier begon de weg naar Grave. Op de plek van de droge gracht liggen nu de In de Betouwstraat en Van Welderenstraat.

De weg van Nijmegen naar Grave en vandaar door naar
Den Bosch is honderden, zo niet duizenden jaren oud.
Eeuwen lang waren er geen noemenswaardige problemen. Dat veranderde in de twintigste eeuw. De weg was
niet berekend op het toenemende verkeer. Er ontstonden
twee grote knelpunten: het deel tussen Alverna en het
Maas-Waalkanaal en de bruggen over het spoor nabij de
Willemsweg.

St. Teunismolenweg is het vervolg van de route. In Dukenburg is - op
enkele doorsnijdingen na - de oude weg nog het best herkenbaar. Hij
heet daar Teersdijk. In 1836 kwam er een tolhuis, dat er nog steeds
staat. Er is een wijk naar genoemd. Het tolhuis werd expres ver van
de stad gebouwd. Daardoor hoefden inwoners van de dorpen Hees,
Neerbosch en landgoed Duckenburg geen tol te betalen als ze naar
Nijmegen gingen. Op Wijchens grondgebied heet de route Oude
Teersdijk. Vanaf het huidige café de Teersdijk ging de weg rechtdoor
naar Alverna en vandaar naar Nederasselt, waar het veer naar Grave
was.

Oude route

Er zijn aanwijzingen dat de weg naar Grave al in de Romeinse tijd
bestond. Het is zeker dat hij sinds de middeleeuwen werd gebruikt.
De route week niet veel af van de huidige. De weg begon bij de
Molenpoort. Daar was een houten brug over de droge gracht (nu In
de Betouwstraat en Van Welderenstraat). Ter hoogte van het huidige
Keizer Karelplein was een tweede houten brug. Vandaar af was de
route dezelfde als tegenwoordig. Op het einde van de stuwwal lag de
weg hoger dan nu. Dat is goed te zien aan het voormalige tankstation
aan de Muldersweg, dat vroeger aan de Graafseweg lag. Daar in de
buurt stond tot 1930 de St. Theunismolen. De weg boog ter hoogte
van het huidige station Goffert schuin naar links en passeerde de in
1881 geopende spoorlijn via een overweg. De straat ging verder over
het huidige NXP-terrein. Daar is hij verdwenen. De tegenwoordige

Maas-Waalkanaal

In 1927 werd het Maas-Waalkanaal geopend. Dit betekende dat het
deel St. Teunismolenweg-Teersdijk werd doorsneden. Het Rijk legde
vanaf de St. Theunismolen een nieuwe weg aan. Deze lag pal langs
de spoorlijn (noordzijde). Weg en spoorlijn kruisten het nieuwe kanaal via stalen bruggen. Enkele honderden meters verderop kroop de
straat schuin onder de spoorlijn door en takte aan op de Teersdijk. Op
deze plek liggen nu de busbaan en het fietspad bij station Dukenburg.
De rijksweg had een revolutionair wegdek. Het was de eerste weg in
dit deel van het land met betonverharding. En er waren vrijliggende
fietspaden.
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De Graafsche weg ter hoogte van de Stijn Buijsstraat (links)
en de Van Oldebarneveldtstraat (rechts), 1908.

Graafsche weg bij Hees, 1910.

Nieuwe weg

In 1934 legde het Rijk een nieuwe weg aan tussen het viaduct onder
het spoor en café de Teersdijk, de huidige Van Rosenburgweg. De
Gelderlander berichtte hierover op maandag 24 september 1934:

Verbetering in den weg Nijmegen—Den Bosch.
NIEUWE WEG LANGS DEN TEERSDIJK.
De Pegelbrug bij Grave.
Sinds Zaterdag is de nieuwe weg langs den Teersdijk in de
internationale route Nijmegen—Den Bosch voor het verkeer
opengesteld. Dit is een onschatbare verbetering in het groot-verkeer
nu de z.g. weg der zuchten, of beter gezegd ,,het autokerkhof”
van den ouden Teersdijk buiten verkeer gesteld is. De weg
welken gisteren druk bereden werd en veel meer veiligheid bood,
aan weerskanten naast een neutrale zone een twee meter breed
rijwielpad. Thans ligt er nog in het gedeelte van den weg
Nijmegen-Grave een zeer gevaarlijk gedeelte, dat loopt van
den nieuwen Teersdijk tot halverwege Alverna. Dit weggedeelte
was vroeger macadam aanleg en lag dientengevolge tamelijk
rond. Nu dit weggedeelte is geasphalteerd levert het allerlei
last op voor het grootverkeer, zoodat daar menige autobotsing
plaats heeft. Wij vernemen nu, dat de gemeentelijke overheid
van Wijchen van den Waterstaat toezegging gekregen heeft,
dat ook dit weggedeelte binnenkort zal verbeterd worden.
De nieuwe Pegelbrug bij Grave nadert haar voltooiing
en kan bij voorspoedige gang van zaken
nog dit jaar klaar zijn.

De bruggen over het Maas-Waalkanaal, links de spoorbrug en rechts
de verkeersbrug, 1930-1935.

De nieuwe Graafsche weg ter hoogte van de Westkanaaldijk in de
richting van Dukenburg, links de spoorlijn Nijmegen - Den Bosch, 1930.
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Er werd ook daadwerkelijk gebouwd. Het
Noordbrabantsch Dagblad-Het Huisgezin
publiceerde op 25 april 1940 dit artikel:
GRAAFSCHE WEG BRUGGEN TE
NIJMEGEN SPOEDIG VOLTOOID.

Het viaduct van de Graafscheweg over de spoorlijn, gezien in de richting van het
stadscentrum,1935. Auto’s moesten op elkaar wachten.

De opgeblazen brug over het spoor, 10 mei 1940.

Bruggen over het spoor

Daarmee was volgens meerdere kranten een belangrijke internationale route gerealiseerd.
Er restte nog één hardnekking knelpunt: de bruggen over de spoorlijnen naar Den Bosch en
Venlo nabij de Willemsweg. Sinds de realisering in respectievelijk 1881 en 1883 kruiste de
Graafseweg deze lijnen via twee smalle bruggen. Die waren prima geschikt voor de weinige
rijtuigen en voetgangers in die dagen, maar beslist ongeschikt voor het steeds intensievere verkeer per fiets en auto in de twintigste eeuw. Deze steeds grotere drukte werd mede veroorzaakt
doordat ten westen van de bruggen nieuwe stadswijken ontstonden. Het Algemeen Handelsblad
schreef op 5 februari 1938:
GRAAFSCHE BRUGGEN WORDEN VERBETERD!
Einde van een Nijmeegsch verkeersobstakel.
Reeds meermalen hebben wij de laatste jaren gewezen op den onhoudbaren toestand op den
Graafscheweg te Nijmegen, den zeer drukken verbindingsweg Nijmegen -’s Hertogenbosch. Deze bruggen liggen over het spoorwegemplacement en zij zijn zóó smal, dat van een waarlijk verkeersobstakel
kan worden gesproken. Jarenlang zijn onderhandelingen met de Nederlandsche Spoorwegen en den
Rijkswaterstaat gevoerd om een afdoende verbetering te krijgen; het aantal adressen door de verkeersorganisaties tot de regeering gericht, is legio. In de Staten-Generaal en in den gemeenteraad van Nijmegen
is bij herhaling op verbetering aangedrongen, maar de jaren gingen voorbij zonder dat men een stap
verder kwam. Thans is het einde van de misère in het zicht, want voor de eerste maal hebben B. en W.
van Nijmegen een concreet voorstel aan den gemeenteraad gedaan, waaruit blijkt dat overeenstemming
tusschen de betrokken instanties is bereikt. (...)

Op 1 Juli, misschien nog enkele dagen eerder, zal in
Nijmegen een werk gereedkomen, dat van groote
beteekenis is voor het wegverkeer tusschen Gelderland
en de meer Noordelijk gelegen provinciën eenerzijds
en Brabant anderzijds.
Het betreft de twee groote bruggen, in aanbouw
zijnde over het Nijmeegsche spoorwegemplacement,
gelegen in den Graafscheweg. Deze vormt een onderdeel van de directe verbinding van Arnhem over
Nijmegen naar Den Bosch, een der drukste verkeersaders in het Oosten des lands, zoo meldt de Tel. Tot
Juni van het vorige jaar bevonden zich in den
Graafscheweg twee smalle bruggen met houten
rijdek. Reeds jaren lang bleken deze bruggen een
groote last te zijn, in het bijzonder voor het goederenvervoer per vrachtauto.
Eind Juni 1939 werd een begin gemaakt met het
sloopen van de twee oude bruggen. De afbraak
was in enkele weken vrijwel voltooid en toen kon
er begonnen worden met het maken van de breede
opritten en het bouwen van de pijlers. Dat laatste
was verre van gemakkelijk, omdat er op het spoorwegemplacement gewerkt diende te worden. Het
treinverkeer mocht daarbij natuurlijk geen vertraging
ondervinden. Dank zij tal van veiligheidsmaatregelen
is deze arbeid zonder incidenten verloopen. Thans is
men zoover, dat er gewerkt wordt aan de brugdekken, terwijl tevens een begin is gemaakt met het aanleggen van de afritten naar de verschillende straten,
die juist bij een der opritten van de bruggen op den
Graafscheweg uitkomen. Immers, deze weg is niet
alleen de hoofdader voor het doorgaande verkeer,
maar bovendien is hij de voornaamste verbinding van
enkele drukke stadswijken.
Vermeld wordt, dat de bruggen en al de bijkomende
werkzaamheden voltooid zullen zijn in de laatste
weken van Juni. Een onderdeel van het werk, waar
men thans mee bezig is en dat veel voorzichtigheid vereischt, is de aanleg van een tunnel onder
de Noordelijke brug. Deze loopt langs het spoorwegemplacement en moet de nieuwe verbinding
vormen tusschen Van Diemerbroeckstraat en Dr.
Jan Berendstraat. Door den tunnel zal in de toekomst de Dieseltram van den Maasbuurtspoorweg
ook rijden op de lijn Nijmegen—Venlo.
De burgerijcommissie te Nijmegen, die zich bij
groote gebeurtenissen nimmer onbetuigd laat, zal
bij de opening der bruggen dus waarschijnlijk 1
Juli enkele festiviteiten organiseeren.

Vijftien dagen later was het oorlog. De
genie blies veel bruggen op, onder andere
deze bruggen en de bruggen over het MaasWaalkanaal. Ze werden provisorisch hersteld,
maar in 1944 werden ze weer vernield. In
de Graafseweg kwamen houten noodbruggen over het spoor. Pas in 1954 werden de
bruggen geopend die we nog steeds kennen.
Alleen waren de huidige fietspaden toen trottoirs. De fietsers reden op dezelfde baan als
de auto’s.
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Monumentaal tankstation
Aan de Graafseweg werd een van de mooiste tankstations van Nederland gebouwd.
Het staat er nog steeds en is een rijksmonument. Het is nu een architectenbureau. Door
de uitgraving van de weg staat het gebouw
niet meer aan de Graafseweg zelf, maar aan
de Muldersweg.
De Gelderlander beschreef op vrijdag 12
juni 1936 de opening (inclusief zetfouten):

Tankstation Texaco kort na
de voltooiing in 1936.

Service Station aan den
Graafscheweg.
Modernst tankstation in Nederland.
Wanneer binnen enkele dagen de nieuwe
Waalbrug voor het verkeer zal worden vrijgegeven, zal Nijmegen voorgoed worden bestempeld
als toeristenstad bij uitnemendheid en zal mede
de ontbrekende schakel gesmeed zijn voor het
doorgaande groot-verkeer met Noorden en
Zuiden des lands.
De Graafscheweg, een der mooiste en thans
reeds drukke verkeersweg zal zich dan als een
groot-verkeersader door het landschap slingeren
waarover dagelijks duizenden auto’s zich zullen
voortbewegen; overdag hoofdzakelijk de auto
van den toerist of zakenman, ’s nachts der trailers der expediteurs, welke alsdan in nog betere
conditie de rechtstreekse vervoerdiensten met de
groote plaatsen kunnen onderhouden.
De directie van de N. V. Garage en Automobiel
Maatschappij ,,Auto-Palace”, de bekende
Renault- en Fargo-Daelers aan de Nieuwe
Marktstraat 4, heeft goedgezien om aan genoemde Graafscheweg een ,,Service Station” te
bouwen en wel op het schitterende punt nabij de

bruggen over het Maas- en Waalkanaal, ongeveer ter plaatse waar voorheen de bekende St.
Theunismolen stond.
Hedenmiddag werd onder groote belangstelling,
waaronder persoonlijkheden op benzine-, motor- en autogebied, dit service station in gebruik
genomen, hetwelk zelfs een der mooiste en
modernste tank- en servicestations van Europa
genoemd kan worden. Van de zijde eener groote
Amerikaansche Benzine Maatschappij deelde
men ons mede, dat een dergelijke inrichting in
Amerika toonaangevend zou kunnen zijn als
service station.
Het is een verheugend verschijnsel, dat
Nijmegen ondanks crisis en druk der tijden ook
op dit gebied paraat is. Een compliment hiervoor
aan de Directie van de N.V. Auto-Palace en de
eer aan Architecten en Aannemers voor ontwerp
en uitvoering van dit modern en fraai bouwwerk.
Dit gebouw met een gevoelige hand ontworpen,
ademt een bijzondere geest en is in zijn krijtwitte
kleur aanpassend aan de achtergrond van het
beboomd landschap.
Imposant is de geweldige ronde luifel, welke een
diameter heeft van niet minder dan 17 M. Ook
de lichttoren, hoog boven het gebouw oprijzend,
geeft aan het geheel een fraai silhouet. Voor
genoemde luifel en lichttoren zijn ingewikkelde
ijzerconstructies noodig gebleken naar men ons
mededeelde. Vooral bij avond wanneer toren en
onderzijde van deze geweldige luifel verlicht
zijn, geeft dit een fantastische illuminatie vanuit
Grave zelfs zichtbaar! Onder de luifel is een
groote ronde wachtkamer geprojecteerd met
een on-onderbroken glaswand, zoodat de toerist
tijdens de ,,service” hier een gezellige zit heeft
met een fraai uitzicht op het landschap.
Buiten de wachtkamer, de ruime dames- en heerentoiletten, administratiekantoor, e.d. is dit service station voorzien van een reparatiewerkplaats
waar alle reparaties door vakkundig personeel
verricht worden. Tevens worden alle onderdeelen
w.o. lampen, bougies e.d. in voorraad gehouden.
Buiten, onder de luifel, staan een zestal electrische pompen opgesteld, nl. 4 benzinepompen,
1 texinepomp, zgn. hoogwaardige benzine, 1
gasoliepomp, een speciaal verbrandingsproduct
voor Dieselmotoren en voorts een electr. luchten waterpomp.
Voor het gebouw is een vier tons pueumatische
hydraulische hefbrug in den grond gemonteerd
van een voor Nijmegen geheel nieuw systeem.
Zonder eenig gemanoeuvreer, dus op normale
wijze, wordt de auto hierboven gereden en binnen 20 seconden omhoog geheven, zoodat een
ieder die hierin belang stelt de speciale Texaco
Marfak doorsmering, verzorgd door een Alemite
grease guns onder hooge druk, ongestoord kan
volgen. Het reinigen en beproeven der bougies
kan met een vernuftig opparaat gecontroleerd
worden.
Alle benzine- en olieproducten zijn van het wereldmerk Texaco, de geselecteerde grondstoffen
uit eigen bronnen, bereiding in eigen raffinaderijen volgens het nieuwe Texaco-procede onder de
scherpste controle.
Dit Service Station, op zijn Amerikaansch
ingericht, geeft aan den automobilist een onbegrensde service en zal in Nederland en buiten
onze grenzen spoedig als een vaste pleisterplaats

bekend zijn en daarmee tevens een aanwinst
voor Nijmegen.
Dit bedrijf, dat dag en nacht geopend is, heeft
een speciale personeelsbezetting voor het in
ontvangst nemen van locale en interlocale telefonische boodschappen, hetgeen op de meest
discrete en accurate wijze wordt behandeld en
aan belanghebbende passanten worden doorgegeven of in ontvangst genomen.
Rest ons nog te vermelden, dat deze bouwkundige compositie ontworpen is door de heeren
B. J. Meerman en J. v. d. Pijll, architecten
N.I.V.A., Driehuizeweg 80. Ook over de uitvoering, door de bekende aannmersfirma J. J.
de Groot, Van Welderenstraat 75, niets dan lof.
Hij ziet er alles welverzorgd uit.
De constructiewerken, stalen ramen en deuren
werden geleverd doro de firma D. Hoogstraten
te Zeist, de licht- en krachtinstallatie door
de firma L. Beukering Nijmegen, het keurige schilderwerk door de firma Burgers,
Holtermanstraat, Nijmegen, het glaswerk door
de firma Van Ommeren, Nijmegen en centrale
verwarmingsinstallatie door de N. V. Jacobine
Hollandia, Nijmegen.

Wegdek
De Telegraaf en Algemeen Handelsblad,
9 juli 1930

De Graafsche weg bij Nijmegen.
‘s-GRAVENHAGE, 8 Juli. — Tot het gemeentebestuur van Nijmegen heeft de Bond
van Bedrijfsautohouders in Nederland zich
met een schrijven gericht om te wijzen op den
onvoldoenden toestand waarin het wegdek
verkeert van den Graafscheweg en wel van
de Graafsche bruggen tot den voormaligen
Antoniusmolen, waar de weg aansluit bij den
nieuwen Rijksweg. De toeneming van bet automobielverkeer is van dien aard dat een moderniseering van dit weggedeelte als een dringende
verkeerseisch wordt gevoeld. Vooral waar het
bedoelde weggedeelte deel uitmaakt van den
zeer belangrijken weg Nijmegen—Den Bosch,
veroorzaakt de bestaande bestrating groote
schade aan de automobielen, die van dezen weg
gebruik moeten maken.
De B. B. N. verzoekt maatregelen te willen
doen treffen, waardoor het weggedeelte van een
gesloten wegdek wordt voorzien.

Tekst: René van Berlo
Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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Kronenburgerpark
Dieren komen en gaan
Op 26 juni kwam de bok van het ras
Nederlandse Landgeiten, Joep van de
Leliaard, bij ons in de wei.
Er lopen al twee geitjes van dit ras, Mette
en Nora, het is dus Nora geworden, en de
wens was ook een bok er bij te zetten.
Joep, geboren in 2010, paste zich wonderwel aan, bleek zachtaardig en was een echte aanwinst in de dierenweide.
Tot een van de dierenverzorgers hem op
een zondagochtend, 26 juli, met opgezwollen maag en verstijfd van de pijn vond in de
dierenweide.
Die dag hebben we er alles aan gedaan te
ontdekken wat er met hem aan de hand

was, samen met de dierenarts, hem ontlucht en geneesmiddelen toegediend.
Het heeft niet mogen baten. In de nacht
naar maandag is hij dood gegaan.
Naar de oorzaak van zijn dood is gezocht,
maar er is geen zekerheid gekomen.
Blijft de dringende vraag aan de bezoekers
de dieren niet te voeren of zo ja , met mate.
Naar een nieuwe bok wordt weer gezocht
en zal binnenkort wel weer komen, hopelijk voor een lange tijd. Deze geiten kúnnen
heel oud worden. Wel rond dertig jaar. Ook
de eenden en zwanen in de vijver krijgen te
veel gevoerd. De zwanen worden door de
dierenverzorgers gevoerd. Maar de eenden krijgen zo veel brood dat ze lui worden

en alleen nog maar jagen op de vrouwtjes
met soms te veel hectiek bij de eenden.
Nogmaals dus het dringende verzoek de
dieren niet of heel weinig te voeren.
De jonge zwanen zijn inmiddels vervoerd
naar een nieuwe eigenaar.
Zij zwemmen nu in een vijver bij een huis in
het Midden-Oosten. Zwarte zwanen komen
van origine uit Australië. Van de warmte
kunnen zij dus genieten.
Wij bereiden ons voor op herfst en winter.
Laat in de winter zullen de geitjes Mette en
Nora gedekt worden.
In het voorjaar 2016 verwachten we dus
lammetjes.
Tekst: Joke van Onna Foto’s: Gerie Sandmann

Informatiebord over voedselvoorschriften van de dieren

advertentie

sindsdien flink op de schop genomen.
Terrasranden werden weggehaald en
geëgaliseerd. De markt werd met de
beroemde ‘kaaiklinkers’ belegd in een soepel
afwaterende gebogen lijn. Deze klinkers
zouden ook nu Plein ‘44 kunnen sieren, maar
dat terzijde.
Er is een geweldige ruimte ontstaan, waarvan
horecaondernemers voor een groot deel
intensief gebruik maken. De Grote Markt is
ook om die reden een magneet voor velen;
bezoekers komen uit binnen- en buitenland.

De telefooncel
Zomaar een afbeelding uit de jaren 60/70 van
de vorige eeuw. In elk geval een herkenbare
locatie! Vlakbij Marikens standbeeld iets
verderop aan de rand van een stenen terras.
Compleet met bloembakken van steen.
In het kader van Centrumplan 2000 heeft
de gemeente Nijmegen de Grote Markt

En dan onze telefooncel; markant beeld uit
die jaren. Nijmegen telde er vele tientallen.
Gerund door de P.T.T. ‘Post, Telegraaf
Telefoon’. Voor anderen weer synoniem
aan putje graven, tentje bouwen en tukkie
doen. Als overblijfsel van een logge
organisatie. De huidige KPN exploiteert
draadloze netwerken en vormt met zijn
concurrenten een compleet vernieuwde
(telecommunicatie-) bedrijfstak. Dit sinds
slechts een luttele twintig jaren. Daarvoor
was PTT alleenheerser in een stabiele markt
zonder al te grote veranderingen. Momenteel
draagt vrijwel iedereen een telefooncel mee.
Op zakformaat wel te verstaan.

Ondergrondse
kabels
zijn
praktisch
verdwenen. Alsook de telefoonboeken
die letterlijk in de cel hingen. In plusminus
tien vuistdikke boeken kon je alle
telefoonnummers van Nederland vinden.
Hoe anders is het zoeken vandaag de dag
van telefoonnummers. In pakweg veertig
jaar zijn de telefooncellen volkomen uit het
straatbeeld verdwenen. Het kwartje om te
bellen is niet meer nodig. Communicatie op
elke moment en op elke plaats.
Je krijgt haast heimwee naar zo’n
gezamenlijke cel. ‘t Had ook iets gezelligs:
je kon met z’n tweeën bellen en ‘schuilen’
wanneer het regende.
Maatwerk is nu het devies. Met meer ruimte
op de markt voor terrassen.
Leve de horeca; ik bel je wel op een ruim
terras met op tafel een tosti met véél ketchup
en een Latte Macchiato Italian style. En
uitzicht op de St. Stevens...
Al mot ik krupe...

Tekst: Vincent Beijk Foto: collectie Vincent Beijk
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HERFST in het
Valkhofkwartier
Met het aanbreken van de herfst kan het Valkhofkwartier ook
weer wat tot rust komen. Na een zomer vol zonovergoten activiteiten en één geweldig noodweer boven Nijmegen eind augustus
is het Valkhof ook wel aan een herstelperiode toe.
Maar dat houdt niet in, dat er de komende tijd niet nog van alles te
beleven valt in ons kwartier.
Af en toe is de bunker open in het Valkhofpark: je kunt dus even proeven hoe het moet zijn geweest om in zo’n betonnen doos te overleven. Kijk goed op de website www.valkhofbunker.nl voor openingstijden en steeds weer nieuwe foto’s.
Een aanrader voor een fijne wandeling is nu niet alleen in het park,
maar ook rondom het Valkhof. De gemeente heeft alle wallen en muren vrij van struikgewas laten maken en losse stenen weer in laten
metselen, zodat de wallen er weer indrukwekkend onneembaar uitzien.

Nicolaaskapel

Graafwerkzaamheden op de plek waar De Bastei komt

De Bastei
De archeologische dienst heeft nu vrij spel in het kwartier. Op de
plaats waar museum De Bastei moet verrijzen, wordt nu intensief gespeurd naar Romeinse en Middeleeuwse restanten. Er staan informatieborden van het verloop van de opgravingen bij de balustrade voor
de Nicolaaskapel, van waaruit je ook een prachtig uitzicht hebt op de
archeologische onderzoekingen. Wekelijks wordt op de informatieborden ververst wat er gevonden is. Gratis informatiefolders liggen in
de Nicolaaskapel. Overigens wordt er ook onderzoek gedaan naar de
muur aan de noordwestkant van de kapel. Door het gebruik van steen
denkt men dat dit wel eens een Romeinse muur zou kunnen zijn. En
dat zou uniek zijn in Nederland.

Nicolaaskapel
De Nicolaaskapel is nog een maand open voor publiek. Daarna mag
ook de kapel weer krachten verzamelen voor volgend jaar. En dat is
ook wel nodig na een geweldige stroom bezoekers uit binnen- en buitenland, leuke exposities en indrukwekkende muziek. Maar helaas ook
een inbraak, waarbij de collectebus met een betonschaar werd losgeknipt van haar ketting en via een vernield glas-in-loodraam meegezeuld
is. Het raam is gelukkig al weer hersteld, maar de Valkhofvereniging is
naarstig op zoek naar een ‘nieuwe’ collectebus die wat de stijl betreft
in de kapel past. Dus als iemand er één weet: info@valkhof.nl.
Ook vervelend, maar van een hele andere categorie was het onderlopen van de Nicolaaskapel tijdens het noodweer van eind augustus.
Water, modder, bladeren en troep kon zich een weg naar binnen banen, omdat de afvoer volledig overbelast was. Met vereende krachten
hebben de vrijwilligers de kapel weer moddervrij gemaakt.
De Valkhofvereniging is overigens op zoek naar vrijwilligers, die vanaf
volgend seizoen het team willen versterken dat de Nicolaaskapel open
houdt voor het publiek (info@valkhof.nl).

advertentie

High Tech Romans in Museum Het Valkhof

Valkhofmuseum
In museum Het Valkhof is nog steeds de expositie High Tech Romeinen
te zien en vooral te beleven. Het hele jaar door is in het museum
de geschiedenis van Nijmegen te volgen van Romeinse voorwerpen
tot prachtig middeleeuws zilver, van indrukwekkende oude kunst tot
spannende moderne kunstwerken.
Geschiedenis
Op 23,24 en 25 oktober wordt het ‘buiten’seizoen afgesloten met manifestaties in de Stevenskerk, rond het Mariënburgplein en op zondag
26 oktober in het Valkhofkwartier onder de noemer 024 Geschiedenis:
Droom en Daad (www.maandvandegeschiedenis.nl/58124/nl/024geschiedenis). Er worden op 25 oktober rondleidingen gegeven in en
rond het Valkhofkwartier langs plaatsen van herinnering. Er staat een
heuse Ballista op het Kelfkensbos. De bunker is te bezoeken. De
Nicolaaskapel is open. De oude boten in de Lindenberghaven zijn te
bekijken. En radiozender N1 zal vanaf 11.00 uur live uitzenden vanaf
de Barbarossaruïne met vele interessante gasten, die over hun dromen en daden gevraagd zullen worden, waarbij het publiek ook vragen
kan stellen.
Tekst: Rob van Bruggen Foto’s: Gerie Sandmann
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Grote wens van de buurtbewoners is om deze tuin in te richten
voor een grote diversiteit aan gebruikers, zodat iedereen zich hier
thuis kan voelen. Er is een aantal buurtbewoners die een bovenwoning hebben en geen eigen tuin. Voor deze doelgroep gaat nu een
grote wens in vervulling.
Ook zijn er jonge gezinnen met kleine kinderen die in deze nieuwe tuin heerlijk kunnen ravotten zonder dat er gelet moet worden
op verkeer of opgeschoten jongelui die speelterreinen als hangplek gebruiken. Sinds mei is de Stip aanwezig in het buurtcentrum.
Verschillende dagen per week is er een inloopochtend of -middag waarbij buurtbewoners de weg weten te vinden naar ‘t Oude
Weeshuis. Ook voor deze doelgroep is de nieuwe tuin straks een
mooie aanwinst.

Stem op ons plan en zorg dat we winnen!
Een van de fondsen waar we een aanvraag bij hebben gedaan voor
onze stadstuin is het VSBfonds. Dit fonds heeft een ideeënwedstrijd uitgeschreven. Landelijk waren er meer dan 500 aanmeldingen, waarvan er na een eerste selectie nu nog 120 over zijn. Per
provincie zijn dat er tien. Stichting Benedenstad Nijmegen zit bij de
laatste tien van Gelderland. Zaterdag 29 augustus zijn we met onze
achterban naar Arnhem afgereisd om ons idee te promoten. In één
minuut tijd moesten we ons verhaal doen. Dit is uitstekend gelukt.
Op 2 november is de finale en wordt bekend gemaakt welk project 25.000 euro heeft gewonnen. Tot die tijd kan er gestemd wor-

den op het beste idee. De eerste stemronde is inmiddels geweest,
de tweede extra stemronde is van 21 september tot 4 oktober. Op
www.vsbverzilverjeidee.nl kunt u stemmen op ons idee: Stadstuin.

Oproep: ideeën zijn welkom
Aan alle buurtbewoners en vrienden van
buurtcentrum ’t Oude Weeshuis
Beste mensen,
Stichting Benedenstad Nijmegen zet zich in om van de achtertuin
van ’t Oude Weeshuis aan Papengas 8 een prachtige stadstuin te
maken. Initiatiefneemster en Benedenstadbewoonster Christel
Kokke heeft het plan opgezet. Ze wil samen met de buurtbewoners
en iedereen die zich betrokken voelt bij ’t Oude Weeshuis dit prachtige plan uitvoeren. Deze tuin moet een ontmoetingsplek worden
voor alle buurtbewoners en bezoekers van ’t Oude Weeshuis.
Er is inmiddels een ontwerp gemaakt voor een globale inrichting.
Zo komt er onder meer een terras, een barbecueplaats, een (veilige)
vijver met waterplanten, een moestuintje, een jeu-de-boulesbaan
en een grasveldje voor de kleintjes om te spelen. De voorlopige
tekening hangt in ’t Oude Weeshuis.
Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden om van deze binnenplaats een waar paradijs te maken. Daarom: kom met leuke
ideeën! Schrijf op wat je heel graag zou willen aantreffen in deze
tuin. In ’t Oude Weeshuis staat een ideeënbus waarin je onderstaand strookje kunt doen.
Ook vragen we of je mee wilt helpen met de inrichting als het zo
ver is, want er moet ontzettend veel gebeuren en dit plan kan alleen
slagen als iedereen zijn schouders eronder wil zetten. Samen gaan
we hier iets moois van maken!
Woensdag 14 oktober organiseren we een informatieavond in ‘t
Oude Weeshuis van 19.30 – 20.30 uur.

Foto kinderen: Gerie Sandmann Foto ‘t Oude Weeshuis: Theo van Zwam

Geef je steun aan
onze nieuwe
stadstuin!

Tijdens het Kinderbouwdorp in het Kronenburgerpark heeft een
groot aantal kinderen vogelhuisjes beschilderd. Deze vogelhuisjes
kunnen in de nieuwe stadstuin een plekje krijgen aan een van de
witte muren.

Tekst: Els Stouthamer

Zo gaat de nieuwe stadstuin bij ’t Oude Weeshuis eruit zien als het
aan de bewoners ligt. We zijn inmiddels volop aan de slag geweest
met het aanschrijven van fondsen. Zonder voldoende geld is het
plan onuitvoerbaar. Bij het ter perse gaan van dit nummer hadden
we een toezegging binnen van 2000 euro en een donatie van De
Burendag van het Oranjefonds van 450 euro.
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Of
Buurtcentrum ’t Oude Weeshuis
Willie Brouwer,
telefoon (024) 323 35 23 of
per e-mail:
hetoudeweeshuis@nijmegen.nl

✃

Voor vragen kun je bellen met:
Stichting Benedenstad Nijmegen
Els Stouthamer,
telefoon 06 18 47 36 89 of
per e-mail:
Info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl

Knip dit strookje af en stop het in de ideeënbus in het buurtcentrum, Papengas 8.

Naam:
Adres:
Telefoonnummer en/of e-mailadres:
Ik wil straks meehelpen:

ja

nee

Ik heb het volgende idee:

✃
dat de hond beter af was door hem in te laten slapen. Niet geschikt voor herplaatsing
waar dan ook. Richard nam het bericht gelaten tot zich.

William Nijland (Foto: Gerie Sandmann)
Wijkagent Nijmegen-Centrum

De optimist
Tijdens mijn lange carrière bij de politie
kwam ik als jonge diender ene Richard tegen, nu 47 jaar. Geboren en getogen Nijmegenaar. Enorm asociale gast, zuipen,
drugs, criminaliteit en op enig moment ook
dakloos. Heel regelmatig klant van justitie
en diverse zorginstellingen. Na een aantal
jaren waren alle vrienden weggevallen en
leefde hij vrij eenzaam op straat. Hij nam
een hond, maar deze had net zo’n hondenleven als zijn baas, nee erger. Zijn baas kon
niet voor hem zorgen. De hond werd agressief en ik moest de hond bij hem weghalen.
Uiteindelijk werd door anderen besloten

Na een aantal heftige jaren op straat begon
zijn gezondheid op te spelen. Hij kwam,
denk ik, tien jaar geleden in een rolstoel terecht. Via diverse instellingen kreeg hij iets
meer grip op zijn leven en wist hij het zover
te brengen dat hij zelfstandig in een flatje
bij mij in de wijk kon wonen.
Deze week belde Richard mij om me te spreken. Ik besefte dat ik hem al lang niet meer
gezien had. We spraken af en hij vertelde
dat hij getroffen was door een hersenbloeding. Na revalidatie bleef hij deels verlamd
aan een zijde. Hij kon de trap niet meer op.
Daarom is hij in Oost komen wonen, vlakbij
het centrum. Hij heeft er een lift. Het huisje
was karig ingericht. Een bed, een tafeltje en
een wasmachine op een betonnen vloer.
Ik miste iets en na enige tijd zag ik het. ‘Je
been is eraf’, zei ik. Dat klopte, door de
drugs en het gezuip. Trouwens, die andere
werkt ook niet naar behoren. Drugs deed hij
al lang niet meer. Wel sigaartjes roken en af
en toe een pikketanissie, dus kwam hij niks
te kort.

Waarom hij mij gebeld had, vroeg ik hem.
Hij vertelde dat hij ondanks alles vertrouwen had gehouden in mij. Hij had een bewindvoerder en weinig geld. 40 euro per
week en elke maandag 10 euro tekort. Daar
kon hij woest over worden. De flat is gehorig naar de buren als hij schreeuwt of per
ongeluk met de tafel schuift. Hij schaamde
zich als verpleegkundige Anja hem moest
verzorgen en wassen. Er was inkijk, toch
ook niet prettig voor die mensen.
Het sociale wijkteam gaat aan de slag met
de bewindvoerder. Om zijn weekgeld op te
krikken. De zorg is gemobiliseerd en ik heb
een verlanglijstje voorgelegd aan de www.
Fieldworkfoundation.nl. Ik ben niet voor
niets ambassadeur. Ik heb Martin uit de benedenstad gevraagd om te helpen. Spullen
kopen en ophangen, lamp monteren, vilt
onder de tafelpoten plakken en zo. Het geld
is al aan het werk. Of en hoe dat terugkomt
maakt niet uit, maar wat ervoor terugkomt
besteed ik aan twee kaartjes zodat hij een
keer naar Ajax kan. Ja, Richard is als rasechte Nijmegenaar Ajax-fan. Voor mij staat wel
vast, nu ik dit ook weet, dat drank en drugs
meer kapot maakt dan goed voor je is.
William Nijland

advertentie
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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 Mariken-pagina. Daarnaast nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse
Vrienden van Mariken-borrel.
Enthousiaste wijkbewoners maken Mariken. Het blad verschijnt 6x per jaar en wordt huisaan-huis bezorgd. Er liggen bovendien exemplaren in onder andere 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

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

Boutje van Woutje
De ENIGE Doe-Het-Zelf
zaak in het centrum

Boutje van Woutje
Bloemerstraat 27 | 6511 EB Nijmegen
T 024 72 00 999
www.boutjevanwoutje.nl

Moenen Woondecoratie
en Projecten
Moenenstraat 6 | 6511 LZ Nijmegen
T 024 32 26 570
www.moenenwoondecratie.nl

UW
GEGEVENS
HIER?
DAT KAN!

Schoenmakerij Tweehuysen
In de Betouwstraat 42 | 6511 GD Nijmegen
T 024 323 31 60
www.schoenmakerijtweehuysen.com

Dionysos
GRIEKS SPECIALITEITENRESTAURANT
Bloemerstraat 1 | 6511 EB Nijmegen
T 024 322 58 53
www.dionysosnijmegen.nl

David Mulder, dagelijks design
Lange Hezelstraat 39 | 6511 CB Nijmegen
T 024 322 47 64
www.davidmulder.nl

Milder administraties & belastingen
Hertogstraat 117 | 6511 RX Nijmegen
T 024 324 46 03
www.mabnijmegen.nl

Peter Janssen Schilderwerken
Burchtstraat 50 | 6511 RG Nijmegen
T 06 1649 4406
www.pjschilderwerken.nl

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

Foto’s uit

Nijmegen-Centrum
Het was zomer...

Foto’s: Gerie Sandmann

