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Bottelstraat

DE STRAAT VAN
DE WEEK

Bottelstraat en Jonckerhof
Voor lang vervlogen tijden duiken we eerst in oude krantenbe-
richten. Dan is de Bottelstraat vooral landelijk nieuws wanneer de 
stad weer eens onder water staat en de Bottelstraat steevast als een 
van de eerste straten overstroomt. In 1854 wordt melding gemaakt 
van schuiten die door de Bottelstraat varen, maar ook door de 

Papengas, Brouwerstraat, Achter de Vismarkt, Grotestraat en vele 
kleine stegen. In juli 1890 is Nijmegen in opperste staat wanneer 
Koningin Emma en Prinses Wilhelmina een bezoek brengen. Het 
Rotterdamsch Nieuwsblad: ‘In Bottelstraat, Vleeschhouwersstraat 
en Steenstraat is men druk aan ’t versieren (de Koningin en de 
Prinses trekken ook door de minder aanzienlijke buurten) en in de 
meer gegoede wijken zijn daartoe inzamelingen gehouden.’
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CRIME PASSIONEL
We lezen verder dat in 1912 B&W besloot 
dat de Bottelstraat beklinkerd wordt. Er werd 
ook gemoord: In 1926 steekt de 21-jarige Van 
Leth, bewoner aan de Bottelstraat, tijdens de 
kermis plaatsgenoot Mogendorf neer. Zeven 
jaar later wordt de straat opgeschrikt door een 
crime passionel. Mejuffrouw Jansen, 40 jaar, 
woont al enige tijd samen met de tien jaar jon-
gere Coenen, een man met losse handjes. De 
bovenbuurman, een broodbakker, is een relatie 
aangegaan met Mej. Jansen en steekt op een 
onbewaakt ogenblik Coenen met een broodmes 
in zijn eigen keuken dood. In 1938 komen de 
67-jarige weduwe Mastenbroek en haar – zoals 
de krant schrijft – achterlijke zoon van 32 
bij een gasverstikking om het leven. In 1953 
dreigt een in de brand gestoken slooppand de 
hele straat in de as te leggen; het loopt net goed 
af. In 1985 valt een regelmatig terugkerende 
advertentie in de Telegraaf op: ‘Jeanet en Joke 
ontvangen op Bottelstraat 53 heren in privé-
sfeer.’

GERRIT-JAN PIJMAN EN CORRIE LIBOS
Voor de recente geschiedenis en het heden 
zijn we bij Gerrit-Jan Pijman en Corrie Libos. 
Gerrit-Jan is 66 jaar en woonde zijn hele 
leven in de Benedenstad. Geboren bij de 
Lindenberg, op de trappen bij het casino, als 
zesde van totaal negen kinderen. Hij woonde 
aan de Kloosterstraat en na zijn huwelijk aan 
de Oude Haven. Gerrit-Jan: ‘Daar werd het 
na de renovatie te duur en begin jaren tachtig 
kregen we een bovenwoning in de Bottelstraat. 
Je wordt echter wat ouder, dus toen we dit jaar 
om de hoek in de Kloosterstraat gelijkvloers 
iets konden krijgen, hebben we geen moment 
geaarzeld.’
Corrie Libos wordt eind deze maand 83 jaar. 
Ze woonde in de Palmstraat, Wolfskuil. Corrie: 
‘Toen daar gesloopt werd, wilden de kinderen 
liever naar de Benedenstad. Zo werd het de 
Bottelstraat, daar was net nieuwbouw op de 
plek waar vroeger de Sint Jozefschool stond. 
We kwamen hier vlak na Gerrit-Jan en we 
werden overburen. Er was vroeger meer leven 
op straat, spelende kinderen, maar ook allerlei 
bedrijfjes.’ 

LELIJKSTE GEBOUW
Daar is Gerrit-Jan het mee eens. ‘De boeren-
bond met de graansilo, Sjek Floor, de slager, 
die slachtte nog aan huis, de grootouders van 
Hennie Linders begonnen hier hun eerste 
kruidenierswinkel, Kwit-Fit met daarnaast de 
garage van Van Bon.’ De familie Van Bon was 
in de dertiger jaren van de vorige eeuw ook 
eigenaar van café De Beurs op de hoek van 
de Bottelstraat en de Lange Hezelstraat. Aan 
de Nieuwe Markt zat de Centraal-Garage van 

Van Bon, met later taxibedrijf Novitax. De achterzijde van dat pand kwam uit aan de Bottelstraat 
van waaruit rijtuigen met paarden werden verhuurd. In de straat vond je verder onder andere een 
borstel- en kwastenfabriek, een matrassenfabriek, een smederijtje en transportbedrijfje. De bedrij-
vigheid nu beperkt zich tot een kringloopwinkel, een yogastudio en een dansschool. In de panden 
van Framy zitten nu een meubelopslag en het atelier van kunstenaar Jos van Riswick, daar waar 
vroeger dus de boerenbond zat. Gerrit-Jan: ‘Ik geloof dat er ooit sprake van is geweest dat een 
projectontwikkelaar het hele blok tot aan de Kloosterstraat wilde opkopen om nieuwbouw te 
plegen, maar dat is niet doorgegaan. Wat er nu mee gaat gebeuren en wanneer, geen flauw idee, 
maar mooi is het niet.’ Daar is heel Nijmegen het mee eens; het pand werd vorig jaar bijna verko-
zen tot lelijkste gebouw van de stad. Toch heeft de gemeente Bottelstraat 6, 8 en 10 aangewezen 
als bouwhistorisch monument, omdat de bouwgeschiedenis teruggaat tot in de vijftiende eeuw. 
Rond 1900 zat er een smederij met daarnaast een pakhuis. De graansilo stamt uit 1927. Ook 
Bottelstraat 64 is sinds kort een monument; ook hier mag niet zomaar verbouwd worden.

Gerrit-Jan: ‘Ik kom uit een schippersfamilie. Mijn opa was schipper en is ooit in Nijmegen blij-
ven hangen. Mijn vader voer met turf en tijdens de oorlog met de pont heen en weer naar Lent. 
Ik werkte altijd bij mijn vader. Die had altijd wat te doen. Hij heeft een bandenhandel gehad, 
een autosloperij, eerst in de Nonnenstraat, later aan de Nieuwe Markt. Mijn broer zat ook in 
het oud ijzer, die verkocht zijn zaak ooit aan Martens aan de Handelsweg. Daar heb ik ook nog 
zo’n twintig jaar gewerkt. De laatste elf jaar tot aan mijn pensioen was ik huismeester op de Sint 
Maartenskliniek.’ Gerrit-Jan is 44 jaar getrouwd met Marie-Louise. Ze hebben twee kinderen: 
een zoon, ook Gerrit-Jan, die met groente en fruit op de markt staat en dochter Catherina die een 
verfhandel aan de Groenestraat runt.
Corrie: ‘Ik was 14 toen ik moest gaan werken. Ik veranderde nogal eens van baan, want als je er-
gens anders een gulden meer kon verdienen, deed je dat. Corrie is 52 jaar getrouwd met - alweer 
een - Gerrit en ze hebben drie kinderen, van wie er twee nog steeds thuis wonen.

INDUS MARIETJE
Dat de Bottelstraat wel eens blank stond, weet ook Gerrit-Jan nog: ‘Dan probeerde er toch een 
auto door te rijden. Dat veroorzaakte golfslag en dan ontstond er ruzie; werd er met emmers wa-
ter gegooid.’ Een andere herinnering was voor de dan puberende Gerrit-Jan veel spannender: ‘Op 
de hoek Bottelstraat/Kloosterstraat woonde ooit een prostituee. Indus Marietje noemden we die. 
Vraag me niet waarom. Ze was niet meer de jongste, maar had aardig wat klandizie. Wij vonden 
het leuk een beetje in de gaten te houden, wie er allemaal aanklopte. Voetballen deden de meeste 
jongens uit de buurt bij Nijmeegse Boys; die bestaan helaas niet meer.’

Gerrit-Jan Pijman en Corrie Libos
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LABYRINT
Corrie: ‘Overlast is er weinig. Zaken die het daglicht niet kunnen 
verdragen spelen zich verderop af bij het Labyrint. ’s Nachts is het 
een doorloopstraat en hoor je wel eens wat, maar daar schenk ik geen 
aandacht aan.’ Gerrit-Jan: ‘Enkele jaren geleden tijdens de Vierdaagse 
had men zo’n house-feest bij het Labyrint georganiseerd. Dat hebben 
we geweten. Er werd over auto’s gelopen, in brievenbussen geplast, niet 
normaal. Daar is tegen geprotesteerd en met succes.’

Wanneer de Observantenstraat of de Kloosterstraat een buurtactiviteit 
organiseren, sluit de Bottelstraat zich daar graag bij aan. Gerrit-Jan en 
Corrie komen ook graag in buurtcentrum ’t Oude Weeshuis om te bin-
goën of te kaarten. Gerrit-Jan: ‘Of als we actie moeten voeren, zoals nu 
voor het behoud van het Vogelhofje. Dan doet de hele buurt mee.’

JONCKERHOF
Voor het Jonckerhof gingen we naar Walter Fauser, 53 jaar en geboren 
Nijmegenaar. ‘In 1998 kwam een projectontwikkelaar op het idee om 
dit perceel uit 1860 te renoveren tot appartementen op basis van de 
authentieke tekeningen. De Nova matrassenfabriek zat er als laatste 
in, maar het stond al jaren leeg. Ik had altijd graag in de Benedenstad 
willen wonen en die wens ging bij de oplevering in 2002 in vervulling. 
De appartementen zijn allemaal verschillend. De grote blauwe poort 
geeft toegang tot dit unieke hofje. Je ziet mensen écht verbaasd op-
kijken wanneer ze het hier voor het eerst zien. Sommigen noemen het 
Alcatraz.’

‘Het hofje telt tien huisnummers en ik schat dat er nu zo’n vijfentwintig 
mensen wonen. Heel divers: kleine gezinnen zoals ik, alleenstaanden, 
stelletjes, studenten, mensen met een baan of net begonnen op de 
arbeidsmarkt. Het is allemaal koop, hoewel een paar appartementen zijn 
onderverhuurd. Tijdens de bouw ging de projectontwikkelaar failliet. 
Dat heeft een hoop ellende gekost en zelfs tot rechtszaken geleid. Het 
heeft heel zuur uitgepakt voor veel bewoners van het eerste uur, die hun 
woning met fors verlies moesten verkopen.’

BARBECUE
Met een aantal zitjes, perkjes en planten ligt de binnenplaats er uitno-
digend bij. Walter: ‘Vooral in de zomermaanden zitten we regelmatig 
samen buiten. Ontstaat er spontaan een barbecue of ander etentje. We 
hebben daardoor veel contact met elkaar. De sociale controle is groot, 
maar op een gepaste manier. We lopen de deur niet plat, maar het geeft 
een veilig gevoel.’
Bij het bouwklaarmaken van het terrein zijn bij opgravingen voorwer-
pen uit de Romeinse tijd gevonden. Op de binnenplaats heeft men bij de 
bouw twee waterputten uit die tijd in de bestrating terug laten komen. 
Walter: ‘Op de Nationale Monumentendag komen veel wandelaars 
het hofje bezoeken, want het is opgenomen in de VVV-route. De vaste 
bewoners hebben bewust gekozen voor deze unieke leefomgeving en 
die zullen niet gauw vertrekken. Het verloop is eigenlijk alleen onder de 
studenten hoog, maar dat is overal zo.’

Tekst: Michiel van de Loo   Foto’s: Gerie Sandmann

Walter Fauser en zoon
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De naam Bottelstraat staat weliswaar niet in de top-10 van oudste 
straten in Nijmegen, maar in 1410 wordt al melding gemaakt van 
deze straat. In oude stukken staat echter de naam Bodde-, Budde-, 
Bodden- en Buddenstraat. De straatnaam is waarschijnlijk ontleend 
aan het geslacht Budde. Johan Budde was schepen van 1404-1413. 

In de loop der eeuwen is de familienaam in vergetelheid geraakt en de 
straatnaam is verbasterd tot Bottelstraat. Mogelijk speelt de associatie 
met het Engelse woord ‘bottle’ dat is afgeleid van het Franse woord 
‘bouteille’, hierbij een rol!? In Het Volk, dagblad voor de arbeiderspartĳ, 
van 7 augustus 1908 stond het volgende bericht:

‘De drankduivel. * Onze Nijmeegsche korrespondent schrijft:
Er is mij meegedeeld, dat op één Zondag een kroeg in de Bottelstraat 
alhier werd bezocht door 95 vrouwen, die tezamen 123 kinderen op den 
arm droegen, terwijl 68 kinderen beneden 16 jaar drank kwamen halen. 
Er is daar voor drankbestrijders nog heel wat te doen.’

Op de plattegrond van Van Suchtelen uit 1779 staat de naam Bottel 
straat. Op de kaart van de kadastrale gemeente Nijmegen uit 1822 staat 
de naam De Bottel Straat. Op de eerste Wegenlegger 1859 staat daaren-
tegen weer de naam Boddelstraat (Legger B, nr. 138), maar vanaf 1892 
wordt in de adresboeken de naam Bottelstraat gebruikt. Vanaf 1910 
wordt de straat ook in krantenberichten overal Bottelstraat genoemd.

Op 9 juli 1924 heeft de gemeenteraad een einde gemaakt aan het 
verschil van mening over de juiste naam en schrijfwijze door de naam 
Bottelstraat formeel vast te stellen. Dit raadsbesluit is op 9 december 
2010 als brondocument ingeschreven in de Basisregistraties Adressen 
en Gebouwen (BAG). De geometrie van de straat is sinds 1924 niet 
meer gewijzigd. Toch is in 2003 een nieuwe naam vastgesteld. 

Dit houdt verband met de verbouwing van de voormalige matrassenfa-
briek tot een hofje met woningen. De vergunning voor de verbouwing 
van Bottelstraat 62-64-66 en Oude Havenstraat is op 1 december 1997 
verleend aan O.M.B. BV uit Nuenen. Het project Jonckerenhofje dreig-
de te mislukken, maar de gelijknamige Vereniging van Eigenaren (VvE) 
slaagde er uiteindelijk in om de plannen alsnog gerealiseerd te krijgen.

Op 25 maart 2003 stelt de commissie straatnaamgeving aan de gemeen-
teraad voor om aan het hof, dat aansluit op de Bottelstraat en gelegen is 
tussen de Oude Haven en Kloosterstraat, de naam Jonckerhof te geven. 
Het voorstel wordt gedragen door de toekomstige bewoners via de VvE 
‘Jonckerenhofje’.

‘Aangezien bovengenoemde wooneenheden toegang hebben via het 
hof verdient het aanbeveling deze woningen aan het hof te adresse-
ren. Hiermede wordt de vindbaarheid van de woningen gewaarborgd. 
Unaniem kiest de commissie voor de naam Jonckerhof. Hiermede wordt 
een historische straatnaam in de benedenstad in ere hersteld. De naam is 
namelijk afgeleid van de vervallen straatnaam “Jonckerstraat”, die in de 
16e eeuw bij de Bottelstraat heeft gelegen.’ (raadsvoorstel 83/2003) 

Reeds op de tekeningen uit 1997 is een hek zichtbaar. Kennelijk is van 
begin af aan duidelijk dat het hofje zou worden afgesloten. De brie-
venbussen en het bellenbord bevinden zich buiten het hek. De open-
bare ruimte tussen het hek en de Bottelstraat is feitelijk slechts enkele 
vierkante meters groot. Op de tekening met nummer 111249, versie 1, 
van 19 maart 2003 is echter het gehele binnenterrein bij de straatnaam-
geving betrokken. Het raadsvoorstel wordt op 14 mei 2003 door de 
gemeenteraad afgedaan als hamerstuk.

Alle woningen hadden probleemloos genummerd kunnen worden 
aan de Bottelstraat. Dat zou de vindbaarheid hebben vergroot. Ook de 
gekozen naam roept vragen op. Er is wel erg veel fantasie nodig om 
de naam Jonckerhof te zien als eerherstel van de vier eeuwen geleden 
verdwenen straatnaam. Hoe heette de straat waar het hof naar genoemd 
is: Jonckerenstraet of Jonckerstraet? 

Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij de naam Jonckerenbosch. 
Deze is in de loop de jaren geëvolueerd tot Jonkerbos. De naam van de 
weg er doorheen is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Weg 
door Jonkerbos. De spelling van de unaniem gekozen naam Jonckerhof 
is in ieder geval inconsequent. Een verklaring en rechtvaardiging voor 
de overbodige letter c ontbreekt. Namen dienen zo kort mogelijk gehou-
den te worden. 

Tekst: Rob Essers   Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Pakhuis in de Bottelstraat, november 1966
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Boot spotten vanaf de Snelbinderbrug

Nijmegen is rijk aan mooie plekjes en de Snelbinderbrug is een 
weinig ontdekt plekje op loopafstand van Stadscentrum, Bene-
denstad en Handelskade. Ik heb als burger het initiatief genomen 
om Waalbeleving boven het water te bevorderen en van de Snel-
binder-spoorbrug een kunstboulevard te maken. De loop naar het 
stadseiland en vice versa wordt zo leuk en treinreizigers krijgen 
een kunstzinnig welkom bij binnenkomst van Nijmegen.

In juni was ik te gast bij de bijeenkomst van het Bewonersplatform 
Centrum-Benedenstad. Hier vertelde ik over mijn burgerinitiatief om 
Waalbeleving te bevorderen op de Snelbinder-spoorbrug. Ontdek dit 
mooie Nijmeegse plekje, balkon op de stad. In mijn visie is de spoor-
brug verder dé voetgangersverbinding met het nieuwe stadseiland 
waar in 2016 leven in de brouwerij komt. Is je wandeling leuk, dan ben 
je zo aan de overkant. En maken we van de Snelbinderbrug een kunst-
boulevard, dan is deze voor wandelaars, fietsers en treinreizigers een 
attractie.

De Snelbinderbrug is regelmatig een bezoekje waard. Vanaf dit ‘bal-
kon’ heb je een fantastisch uitzicht op de skyline van Nijmegen, de 
Waalbrug en het stadseiland. Boven op de brug is het veel boeiender 
om de boten op de Waal te bekijken. Je kunt niet alleen de omvang 
van de boten beter zien, maar ook hun inhoud of ingewikkelde ap-
paratuur. Je voelt de boten komen en onder je doorvaren. Boot- en 
trein-spotten zijn leuk voor jong, oud én jongeren dankzij marine traffic 
app’s. Of gewoon even zitten en wind en water je hoofd laten leegma-
ken. Maar ja: één bankje... Dit is wel wat weinig om rustig met meer 
mensen van het uitzicht, de Waal en boten te genieten.

Snelbinderboulevard: bankjes, kunst op panelen en dichtkunst 
aan reling 
Meer bankjes op de Snelbinderbrug is het belangrijkste onderdeel van 
mijn conceptplan. Worden het opvallende, kunstzinnige bankjes, dan 
zijn deze ook leuk om naar te kijken, met elkaar hierover te praten en 
te fotograferen. Ik stel voor kunstwerken op transparante stickers op 
de glazen panelen tussen spoor en fietspad te maken, waardoor je 
door een soort openbare galerie wandelt. En hangt er meer dichtkunst 
op de brugreling; dan kun je even stilstaan en deze overdenken. Het 
conceptplan voor de Snelbinderboulevard bevat ook ideeën voor klein-
schalige events met bijvoorbeeld een Waalverhaalverteller. 

Nijmegen heeft talent?
Een uitgangspunt in het conceptplan voor de kunstboulevard is dat er 
ruimte voor talent is. Via openbare inschrijving krijgt talent uit Nijmegen 
en omgeving de kans om op de brug te ‘hangen’.

Burgerinitiatief realiseren? 
Twee keer is mijn conceptplan in de gemeenteraad besproken. Het 
merendeel van de raad vindt de ideeën interessant en de moeite 
waard om door te ontwikkelen. Tot op heden heeft de gemeente hier-
voor nog geen geld vrijgemaakt.

Bankjes en/of kunstboulevard moeten er komen? 
Ziet u meer bankjes op de Snelbinder wel zitten? En moeten dit dan 
kunstzinnige bankjes zijn? En kunst op de brug om de oversteek leuker 
te maken? Uw reactie en steun of van mensen, bedrijven of organisa-
ties die u kent, helpen bij het waarmaken van de kunstboulevard.

Meer info: www.hotspotnijmegen.nl of Facebook: Snelbinder 
Boulevard. U kunt hier uw mening geven of een foto/verhaaltje plaat-
sen over hoe u de brug beleeft. Of mail naar 
mariannA.bakker@gmail.com

Heeft Nijmegen straks met de Snelbinderboulevard een spraakmaken-
de, verrassende voetgangersverbinding naar het stadseiland? Ontdek 
dit recreatieplekje. Bewoners van het Stadscentrum, Benedenstad en 
straks van de Handelskade zitten lekker dicht bij het Snelbinder-bal-
kon. Zijn we straks trots op de Snelbinderboulevard? 

Tekst en foto onder: MariannA Bakker   Foto boven: Sanne Kroft

Snelbinderbrug als kunstboulevard, 
recreatieplekje en verrassende 
voetgangersverbinding met stadseiland?
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Waalkade
9

Mariken heeft verborgen in een klein 
hoekje bij het onvolprezen Nieuwscafé van 
de Gelderlander ademloos geluisterd naar 
alle gasten die hun licht laten schijnen 
over de toekomst van de Waalkade. 

Gerard Alofs trapt af en benoemt de aan-
trekkingskracht van de nieuwe Bastei (in de 
volksmond nog immer de Stratemakersto-
ren genoemd). Bij het verschijnen van deze 
nieuwe Mariken zijn de archeologen nog 
steeds bezig met het in kaart brengen van de 
opgravingen op de plek waar de Bastei gaat 
verrijzen. Als je het nu hebt over de aantrek-
kingskracht van dit gebied, dan is het de bele-
ving die je hiermee kunt maken. 

Eeuwen geschiedenis worden hier blootge-
legd, zoals een stookplaats met muren, vloer-
resten van een stadskasteel uit de veertiende 
eeuw, funderingen uit de vroeg romeinse tijd, 
restanten van de dertiende eeuwse Veerpoort 
en overblijfselen van een negentiende eeuws 
pakhuis. Mooi vak, archeologie. Kon je die 
restanten maar in de Bastei blijvend zichtbaar 
laten door een glazen vloer bijvoorbeeld. Ge-
garandeerd een toeristische trekpleister van 
formaat. Vastleggen, zodat het later op z’n 
minst vertoond kan worden in de Bastei, is in 
elk geval een must. 

Paul Matthieu leidt vanuit de gemeente dit 
project en belicht uitvoerig de kansen die dit
gebied heeft. Een vergelijking met Arnhem 
wordt gemaakt met de Rijnkade, volgens
Matthieu een niet goed ontsloten gebied waar 
Arnhem nog steeds het hoofd over breekt met 
wilde ideeën, zoals Rijnpoort. Alles goed en 
wel dit vergelijk, maar één ding zal Nijmegen 
altijd ontberen en dat is de zonzijde die Arn-
hem wel heeft. Toen de kade nog het gebied 
was waar de kaaisjouwers hun zware werk 
verrichtten, waar bedrijvigheid prioriteit num-
mer één was en het vertier na gedane arbeid 
plaatsvond in de nabijgelegen kroegen was 
de schaduwzijde van de kade een welkome 
bijkomstigheid. Nu is dat andersom. Zonnig 
kunnen vertoeven is een vereiste in de zomer.

De stelling: willen we als stad een vooral 
rustige, groene omgeving creëren of een le-
vendige plek waar een aantal malen per jaar 
grote evenementen zijn? De horecaonder-
nemers zijn voor een verkeersluwe kade met 
alleen een plek waar bussen kunnen keren 
ter hoogte van de casinotrappen, zodat de 
bezoekers daar uit kunnen stappen. Het moet 
een verblijfsgebied worden, kindvriendelijk 
met mogelijkheden voor een terrasuitbreiding.
Toegegeven, de plek voor het casino is de 
meest zonnige voor een megaterras, maar 

hoe regel je dat? En waar laten we de grote 
evenementen, zoals de kermis en de Vier-
daagsefeesten? De afgelopen kermis was 
een succes en het zag er beregezellig
uit. Waar laten we die bussen straks allemaal 
als ze ook uit de binnenstad geweerd gaan 
worden? Kortom, er staat Wil van Dekken 
(horecaondernemer Waalkade) nog een hele 
klus te wachten om alle negenhonderd ideeën 
tegen het licht te houden - samen met Mat-
thieu en de andere betrokkenen - en vervol-
gens het allerbeste plan uit die overleggen te 
laten zegevieren. De horecaondernemers zijn, 
aldus Lyon Romijnders, al wel gestart met een 
placemat, waarop een belevingsroute staat 
afgebeeld die ook verwijst naar het achterlig-
gende gebied met zijn wirwar aan interes-
sante straatjes. Dit is ook weer goed voor de 
ondernemers die hier gevestigd zijn. Er moet 
als het ware een kruisbestuiving ontstaan. 
Kijk, dat is een mooi idee waar de bezoekers 
in elk geval deze herfstmaanden mee uit de 
voeten kunnen. Mariken is benieuwd naar 
de ontwikkelingen voor de komende decem-
bermaand. Lekker winters genieten aan de 
kade, met mooie sfeerverlichting, kerstbomen, 
warme chocomel, glühwein en erwtensoep. 
Toch?

Tekst: Anneke Arzbach   Foto: Gerie Sandmann
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‘Het gaat om het onderscheidende vermo-
gen van winkels vergeleken met andere 
steden.’ Dat zegt Maarten Mulder, mana-
ger van de Nijmeegse binnenstad.

Maarten is eigenaar van David Mulder dage-
lijks design in de Lange Hezelstraat. Daar-
naast is hij binnenstadsmanager in opdracht 
van het Huis voor de Binnenstad. Waarom?
‘Ik was vanuit mijn winkel al bij ondernemers-
verenigingen betrokken’, vertelt hij. ‘Ik was 
veel bezig met belangenbehartiging. Toen 
kwam een professionele functie beschikbaar. 
Met een goed gevoel kon ik er meer tijd aan 
besteden. Het is erg leuk zowel te onderne-
men als om met de belangen van allen sa-
men bezig te zijn. Ik beweeg me graag in het 
speelveld tussen ondernemers en politiek. Er 
is onbegrip voor elkaars positie. Als je het uit-
legt, is er begrip en kom je ook ergens. Ik wil 
graag dat mensen elkaar vinden, bijvoorbeeld 
horeca en bewoners. Bewoners kiezen voor 
woonbelangen, maar ze snappen het belang 
van levendigheid in de stad. Horecaonder-
nemers vice versa. In de kern snappen ze 
elkaar, al is het in concrete gevallen wel eens 
lastig. De bewoners van de binnenstad zijn 
de eerste klanten van de ondernemers in de 
binnenstad.

DuKENBuRG
Maarten is ook voorzitter van de vereniging 
van eigenaren van Winkelcentrum Duken-
burg. Ongeveer vijftig eigenaren bezitten hier 
een of meer zaken. Maarten heeft er vroeger 
een winkel gehad. Hij is nog steeds eigenaar 
van het pand. Nu zit hier Vodafone. 
‘Woonboulevard Nijmegen en Winkelcentrum 
Dukenburg moeten zich richten op gemak’, 
vindt Maarten. ‘Ze moeten meer samenwer-
ken. Toen je voor het kopen echt naar een 
winkel moest, was Winkelcentrum Duken-
burg een prima plek. Voor de beleving bij 
het winkelen zoeken mensen tegenwoordig 
een gezellige omgeving met horeca, cultuur 
- bijvoorbeeld film - en vaak een historische 
omgeving. Het is dan niet om gemak te doen. 
Je gaat naar Winkelcentrum Dukenburg - 
maar ook naar andere winkelcentra - voor 

Binnenstadmanager en voorzitter eigenaren Winkelcentrum Dukenburg

MAARTEN MulDER
‘IK WIl GRAAG DAT MENSEN ElKAAR VINDEN’

de boodschappen, niet voor de beleving. Elk 
dorp heeft tegenwoordig een uitgebreid win-
kelcentrum. De aantrekking op de omgeving 
is voor Winkelcentrum Dukenburg fors minder 
geworden. Over een lange periode zie je een 
teruggang. Er is nooit leegstand geweest in 
Dukenburg. Nu wat meer, maar het is nooit 
boven de tien procent uitgekomen. Er moet 
wel wat gebeuren. Ondernemers trekken 
al lang aan de bel. Steeds meer eigenaren 
realiseren zich dat ook. Vroeger investeerde 
je in het winkelcentrum om te groeien, tegen-
woordig om niet achteruit te boeren. Minimale 
vereisten zijn goede toiletten, wifi en parkeer-
gemak. De tweede opgaaf is het creëren van 
een huiskamergevoel. De gezelligheid moe-
ten we echt creëren, bijvoorbeeld met zitjes 
en terrasjes, waardoor het een prettig gebied 
is om te verblijven. Een beleving zoals je die 
in de stad vindt, is helemaal niet nodig.’

ToEKoMST BINNENSTAD
Vergeleken met andere middelgrote steden 
heeft Nijmegen een groot centrum. Bij een 
bezoek kom je vaak maar in een deel van 
de stad. Maarten herkent dat. ‘Toen ik in de 
Marikenstraat zat, kwam ik heel lang niet in 

de Lange Hezelstraat. Het zoomt dat het een 
leuke straat is. Toeristen willen dit soort stra-
ten bezoeken. Een Broerstraat is belangrijk, 
maar is overal hetzelfde. De Marikenstraat is 
bijzonder door haar architectuur, niet meer 
door de soort zaken. Veel bijzondere winkels 
hebben het niet gered.’

‘Het gaat om het onderscheidende vermogen 
van winkels vergeleken met andere steden. 
Je kunt denken in thema’s. Wonen, interieur 
en cadeaus vind je in Houtstraat, Hezelstraten 
en de Van Welderenstraat. Op de kop van 
de Ziekerstraat is de exclusieve mode elkaar 
aan het versterken. In de Marikenstraat zou 
dat ook kunnen zijn en daar zou door samen-
voeging van panden ingezet kunnen worden 
op juist veel grotere formules. Ondernemers 
in de Hertogstraat en Van Welderenstraat 
zijn niet blij met meer woningen in plaats van 
winkels. Het is wel een ergernis als het blijft 
bij een vitrage voor een winkelruit. Het moet 
meer de uitstraling van een woning krijgen. 
De Hertogstraat als aanloopstraat heeft nog 
kansen. Om de hoek op het Kelfkensbos ga je 
al eten. In de Hertogstraat zitten al een poe-
lier en een slijterij. Je zou daar meer zaken op 
het gebied van voedsel kunnen hebben. Je 
moet de kracht halen uit het concentreren van 
food-gerelateerde en delicatessenwinkels.’

‘Bij de Van Broeckhuysenstraat en Van Wel-
derenstraat ligt een uitdaging. Autoluw maken 
is nu in discussie. Autovrij maken vind ik niet 
slim. Je moet de voetganger wel meer ruimte 
geven. Daar geloof ik in. In de Van Broeck-
huysenstraat is dat al aan één kant. In de 
Van Welderenstraat is het krap. Het moet een 
goed wandelgebied worden met terrasjes. We 
moeten de plek van de auto minder prominent 
maken. Maar het kort parkeren moet wel extra 
aantrekkelijk worden, zodat je - als je iets op-
haalt - voor de deur kunt parkeren. Parkeren 
voor een langere tijd moet je niet in de Van 
Welderenstraat doen.’

‘Naast de Walstraten en Gerard Noodtstraat 
zou ik geen straten weten die zouden kun-
nen verkleuren naar wonen, hooguit de In de 

Maarten Mulder in de kelder van zijn winkel
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Betouwstraat. Het is geen logische schakel 
in een looproute. De Van Welderenstraat 
voegt in de looproute wat toe, namelijk tussen 
Ziekerstraat en Molenstraat, de In de Betouw-
straat niet. Er zitten wel veel goede onder-
nemers in die straat. De gemeente zou eerst 
met hen in gesprek moeten gaan, kijken of ze 
zouden kunnen verplaatsen en dat faciliteren 
vanuit het algemeen belang. Pandeigenaren 
spelen daarbij natuurlijk ook een belangrijke 
rol. Als je daarmee leegstand elders oplost, is 
dat voor iedereen goed.’
 
‘De Bloemerstraat en Smetiusstraat hebben 
een natuurlijke loop tussen station en de bin-
nenstad. Als je op het station googelt, word je 
deze route gegeven. Ook die straten moet je 
als een goede poort van de stad aankleden. 
Als het goed is worden de Bloemerstraat en 
Smetiusstraat volgend jaar opgeknapt, wel-
licht ook de Burgemeester Hustinxstraat. De 
trottoirs worden breder. Jammer vind ik dat er 
niet meteen iets aan het busverkeer wordt ge-
daan. Dit kun je halveren door ze maar in één 
richting te laten rijden. De andere richting kan 
via de Regulierstraat en Van Berchenstraat.’

BuSSEN uIT DE BINNENSTAD
‘Er begint heel langzaam draagvlak te ont-
staan om minder bussen in de binnenstad 
te laten komen. Beter is om alle openbaar 
vervoer in de schil van de stad af te handelen: 
via de singels met haltes bij Kelfkensbos, Van 
Schevichavenstraat, Bisschop Hamerstraat, 
Quackmonument en Joris Ivensplein. En dan 
binnen de stad frequent schoon kleinschalig 
vervoer.’

KooPzoNDAG
‘Als we in één keer naar alle zondagen open 
waren gegaan, zou het allemaal versnipperd 
zijn geweest: die zaak wel en die zaak niet 
open. We begonnen met twee zondagen 
per maand. Alle landelijke bedrijven willen 
elke zondag open zijn. Van de twintig groot-
ste steden waren er maar twee die niet alle 
zondagen open zijn. Een van die twee was 
Nijmegen. Nu zijn we als proef in de laatste 
drie maanden van het jaar elke zondag open. 
Maar het is nu al zo dat het grootste deel 
van de ondernemers niet terugwil. Het is een 
groeimodel.’

‘Koopavonden zijn voor veel ondernemers te 
belangrijk om te stoppen. De trend is wel om 
in de ochtenden steeds later open te gaan. In 
veel steden zijn de winkels op maandagmor-
gen dicht, maar Nijmegen heeft dan markt. 
Dan wil je open zijn.’

Tekst: René van Berlo   Foto’s: Gerie Sandmann Maarten Mulder in de voordeur van zijn winkel aan de Lange Hezelstraat
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Stephan Groen in zijn bedrijf

STEPHAN GROEN VAN HORECA NEDERLAND
‘toezicht en handhaving zijn zwaar onvoldoende’
‘Genoeg is genoeg.’ Dat zegt Stephan 
Groen van Horeca Nederland over horeca 
in de binnenstad van Nijmegen. ‘Wat op 
straat gebeurt is een maatschappelijk pro-
bleem.’

‘Is de limiet bereikt?’ vroeg Mariken zich in het 
vorige nummer af. Enkele bewoners en politici 
gaven hun mening over de uitbreiding van de 
horeca. In dit nummer zeggen Maarten Mul-
der  en Hans Walraven er iets over. Op deze 
pagina staat de mening van Stephan Groen. 
Stephan is op drie manieren betrokken bij de 
binnenstad: als bewoner, als ondernemer en 
als belangenbehartiger. Hij woont in de Van 
der Brugghenstraat, heeft een zaak in de Zie-
kerstraat (LaserQuest) en is vice-voorzitter 
van Koninklijke Horeca Nederland afdeling 
Groot-Nijmegen.

wonen met veel plezier
‘Sinds 1995 woon ik in Nijmegen’, vertelt Step-
han, ‘eerst bij het Kronenburgerpark, daarna in 
de Van der Brugghenstraat. Ik woon daar met 
veel plezier. Ik wil vlakbij mijn werk wonen. Ik 
houd van het karakter van een stad en neem 
de ‘normale’ problemen die daarbij horen voor 
lief. Het pand waar nu café Faber zit, was 
daarvoor een restaurant. Dat gaf geen geluids-
druk. Nu zit daar een populair café. Je hebt te 
maken met een terras en mensen die buiten 
staan om te roken. Ik snap dat de omwonen-
den daar geen rekening mee hebben gehou-
den en nu overlast ervaren. Aan de ene kant 
hoort dat wel bij wonen in de stad. Anderzijds 
vind ik dat de horecaondernemers hun gasten 
best mogen wijzen op hun gedrag. Overigens 
was het langer geleden ook een café met de 
nodige overlast. Ik woon nu bijna veertien jaar 
in de buurt. Ik heb de geluidsoverlast groter 
zien worden. Midden in de nacht is er veel ver-
keer in de straat. Dan gaan mensen terug naar 
huis. Ze weten zich vaak niet te gedragen. Ze 
staan regelmatig stijf van drank en drugs. Het 
heeft geen zin om de politie te bellen, want te-
gen de tijd dat die er is, zijn de overlastgevers 
al thuis. Die overlast neem ik voor lief. Maar 
als ze met blikjes gaan voetballen, ga ik naar 
ze toe en zeg er wat van. Poepen, plassen in 
tuinen en auto’s bekrassen gebeurt ook. Dat 
vind ik onaanvaardbaar.’

Stephan stapt in zijn rol als vice-voorzitter van 
Horeca Nederland Nijmegen: ‘Wij wisten niet 

van de overlastplekken in de binnenstad en 
in de wijken, terwijl we wel regelmatig contact 
hebben met de gemeente om onder andere 
daarover te praten. Dat vind ik raar. We waren 
niet uitgenodigd voor de avond over overlast. 
Dat die was, las ik in Mariken. Ik ben er naar-
toe gegaan. Daar werd gezegd dat onderne-
mers ervoor moeten zorgen dat het publiek 
zich gedraagt. Zolang een gast bij ons binnen 
is of buiten staat te roken, is het onze verant-
woording. Maar als de klant betaald heeft en 
vertrekt, stopt onze verantwoordelijkheid. Wat 
op straat gebeurt is een maatschappelijk pro-
bleem. Wij - bewoners, horecaondernemers en 
brancheorganisatie - vinden het toezicht en de 
handhaving zwaar onvoldoende. In het week-
end zijn er zes agenten in het centrum, door 
de week twee. Bureau Toezicht stopt om elf 
uur ’s avonds. De politie heeft ’s nachts in het 
weekeinde een mobiele unit in de Molenstraat 
en ze heeft die straat nog niet onder controle! 
Veel overlast komt door verkeer. Dat kun je als 
horecaondernemer niet oplossen. Blijkbaar is 
het tegenwoordig gewoon om je luidruchtig te 
gedragen. Dat wijt ik aan gebrek aan opvoe-
ding en aan alcohol en pillen. Voordat ze gaan 
stappen drinken mensen zich in. Wist je dat al-
cohol in de winkel goedkoper is dan frisdrank? 
Een liter merkfris met 6 procent btw kost 1,25 
euro, een liter bier met 21 procent btw kost 1 

euro. Dat prijsverschil past volgens mij niet in 
het alcoholmatigingsbeleid dat de gemeente 
zou moeten hebben.’

samen tegen uitbreiding
‘Het meest frappante is dat bewoners en hore-
caondernemers het eens zijn over de uitbrei-
ding van de horeca. Genoeg is genoeg. Het 
aantal horecazaken mag wat ons betreft niet 
uitgebreid worden. De economische spoeling 
wordt dunner. Bewoners en ondernemers wil-
len het niet, waarom wil de gemeente het dan 
wel? Dat gebeurt volgens mij onder druk van 
de vastgoedbedrijven: horecameters leveren 
meer op dan winkelmeters. Er zijn heel veel 
initiatieven, veelal koffiecafés en lunchzaken. 
Dat zijn dagzaken zonder alcohol. De gemeen-
te staat deze lichte horeca toe in de ringstraten. 
Dat is leuk, maar kun je wel genoeg verdienen 
om zo’n bedrijf open te houden? Steeds meer 
dagzaken krijgen later toch een alcoholver-
gunning. Op dit moment zoeken we uit of ver-
strekking van de vergunningen klopt, of hier op 
een oneigenlijke manier een vergunning wordt 
verstrekt en er oneerlijke concurrentie is. Het 
gevaar is dat het gewone kroegen worden die 
’s avonds open zijn, met terrassen en evene-
menten en dus overlast.’

Tekst: René van Berlo   Foto: Gerie Sandmann
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Gelukszoeker
Zo zag deze gelukszoeker toen er uit. Het 
laatste asielzoekerscentrum waar ik opgeslo-
ten was, is verdwenen.

Je lachte overdag, speelde muziek, at 
vreselijke gehaktballen die als rundvlees 
geserveerd werden. Je deed stiekem vrijwil-
ligerswerk - wat toen ook verboden was - en 
je droeg kleren die door anderen al waren 
gedragen.

Maar in de avonden liep je door de lege 
straten. Want in het centrum nam dan de 
spanning toe. Er was maar één televisie. 
De Bosniërs wilden naar het Duitse nieuws 
kijken, want daar konden zij over de situatie 
in Tuzla en Srebrenica horen. De Zaïrezen 
en Algerijnen wilden alleen maar TV5. Het 
was een feest van opschep-verhalen van het 
verloren leven.

Je brein was de controle over je kwijt. Je 
nieuwsgierige ogen keken naar de grote huis-
kamers, waar maar een paar mensen achter 
een grote tv zaten. Je benen dwaalden af...

Pas in de nachtelijke stilte, onder de deken 
kon je praten. Met jezelf. Met je geliefden. En 
met de ambtenaar van de IND. 
Je werd wakker en je trof je hoofd op een 
doorweekt kussen aan.

Het hier en nu van een asielzoeker is onbe-
schrijflijk vaag. 

Zolang je onderweg bent, weet je dat niet. 
Zolang je asielzoeker bent, zie je dat niet. De 
rekeningen en aanmaningen komen pas veel 
later. 

Dit wilde ik met u delen, omdat ik soms jaloers 
ben op al die vluchtelingen die nog onderweg 
zijn. Ze zijn nog zichzelf. De hoop brengt hen 
in beweging. 

Qader Shafiq

Een jonge Qader Shafiq (rechts)

Wij verlenen al 25 jaar alle zorg of begeleiding die thuis gegeven kan worden. 
Van een enkel moment per dag tot 24-uurs zorg. Ondersteuning in en om het 

huishouden of gezamenlijke activiteiten ondernemen behoren ook tot de mogelijkheden. 
En uw mantelzorger is bij ons aan het goede adres voor ondersteuning.

Uw specifieke zorgvraag is en blijft het uitgangspunt waar wij onze zorg op afstemmen.
Informeer gerust naar de mogelijkheden.

St. Annastraat 198C • 6525 GX  Nijmegen • Tel. 024-354 06 08
info@tvnzorgt.nl • www.tvnzorgt.nl

Flexibel en betrokken

advertentie

oPRoEP VooR DERDE 
TuNNEl HEzElPooRT

Links de derde tunneldoorgang

Als gevolg van het drukke verkeer door de 
Hezelpoort wil de gemeente Nijmegen het 
autoverkeer scheiden van de (brom)fietsers 
en voetgangers. Het idee is om de bestaande 
voetgangerstunnel ook in te zetten voor het 
(brom)fietsverkeer. 

Volgens ons, Wijkverenging ‘Ons Waterkwar-
tier’, kan dit maar een tijdelijke oplossing zijn 
en moet er minimaal een hekwerk als afschei-
ding komen.

Uiteindelijk is een derde tunneldoorgang de 
beste oplossing, niet alleen voor de toekom-
stige bewoners van de vijfhonderd woningen 
aan de Handelskade of voor de bewoners aan 
de Waalhaeve, maar voor iedereen in Nijme-
gen-West. Er zal snel met Prorail en Rijkswa-
terstaat onderhandeld moeten worden over de 
mogelijkheden hiervan.

De gemeente vindt een derde tunnel veel te 
duur. Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ 
vindt uw veiligheid belangrijker. Wij vragen 
daarom uw handtekening om deze aan te bie-
den aan de gemeente en Prorail. Dit om ze 
ervan te overtuigen dat een derde tunnel nood-
zakelijk is om veilig van Nijmegen-West naar 
het centrum te komen. Zet ook uw digitale 
handtekening via onderstaande link: 
http://derdehezelpoortunnel.petities.nl

TEKENEN
Indien u geen internet heeft, is het ook mo-
gelijk uw handtekening te plaatsen onder de 
petitie. Deze ligt ter ondertekening in het 
voorzieningenhart De Biezantijn, Waterstraat 
146,  en bij juwelier Ruud de Vries, Voorstads-
laan 248.

Tekst: Ruud de Vries   Fotocompositie: Dave van Brenk

uw handtekening voor een derde doorgang! 
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De Bibliotheek Gelderland Zuid en Wel-
zijnsorganisatie Tandem hebben de Nij-
meegse versie van een bijzonder landelijk 
project opgezet: de VoorleesExpress. 
Vrijwilligers gaan eens in week naar een 
gezin. Ze lezen de kinderen voor en doen 
taalspelletjes. Noor van der Windt uit het 
stadscentrum is één van hen. Het is leuk 
om te doen. En het doet de taalontwikke-
ling van een kind goed.

Noor heeft al twee voorleeskinderen bij twee 
verschillende gezinnen gehad. De laatste 
keer ging het om een meisje van tien, dat 
maar één ding wilde: samen Harry Potter 
lezen. ‘Bij sommige kinderen ga je elke keer 
naar de bibliotheek om een nieuwe stapel 
boeken te lenen, maar bij haar hoefde dat 
niet. Ze is superfan van Harry Potter. Ze kan 
de boeken nog niet in haar eentje lezen, door 
veel moeilijke woorden van personages als 

Haal extra voorleesplezier in huis

Gladianus Smalhart en Gellert Grindelwald.’ 
Het was een beetje aftasten in het begin. Het 
meisje heeft de diagnose PDD-NOS/autisme. 
Dat maakt het uitdagend om goed contact 
te leggen, maar het viel Noor erg mee. ‘Ik 
merkte dat ze soms anders reageerde, maar 
ik heb aan haar diagnose niet veel aandacht 
besteed. We zijn gewoon begonnen en het 
ging goed.’ 

Lezen is leuk
Toen de VoorleesExpress nog niet in Nijme-
gen was, ging Noor al naar Arnhem, om een 
jongentje van vijf met Iraanse ouders voor te 
lezen. Noor studeert Pedagogische Weten-
schappen aan de Radboud Universiteit en 
voor een van de vakken moest ze vrijwilligers-
werk doen. Ze koos meteen voor de Voorlees-
Express. ‘Vroeger verslond ik boeken. Ik wil 
kinderen laten zien dat lezen leuk is. Het is 
fijn om samen met taal bezig te zijn. Kinderen 

Extra taal in het gezin
Er zijn in heel Nijmegen nu zo’n 25 
vrijwilligers aan het voorlezen. Het gaat 
veelal om gezinnen met kinderen tussen 
de twee en acht jaar oud. De voorlezers 
komen twintig weken lang eens per 
week langs. De VoorleesExpress stimu-
leert de taalontwikkeling. De kinderen 
(en hun ouders en broertjes en zusjes) 
vergroten spelenderwijs hun woorden-
schat en krijgen meer plezier in lezen en 
taal. De ouders krijgen tips om zelf ook 
voor te lezen. Twee keer per jaar start er 
een nieuw voorleesseizoen met nieuwe 
vrijwilligers: in september en februari. 
Meer informatie: http://voorleesexpress.
nl/locatie/nijmegen of mail naar 
nijmegen@voorleesexpress.nl

reageren enthousiast.’ Haar opleiding geeft 
haar veel kijk op kinderen, maar ook vrijwil-
ligers zonder pedagogische achtergrond zijn 
natuurlijk welkom.

Zoekboeken
Toen Noor naar het Arnhemse jongetje ging, 
nam ze bijvoorbeeld grote zoekboeken mee, 
waarin kinderen actief bepaalde voorwerpen 
moeten zoeken. ‘Zijn woordenschat is in de 
loop der weken vergroot. Zijn moeder zat er 
ook vaak bij. Zij vond het spannend om Ne-
derlands te spreken, maar raakte steeds meer 
op haar gemak.’ Noor liet boeken bij het gezin 
achter, zodat ze ook tussendoor nog voor 
konden lezen. De leerkracht van het jongetje 
meldde veel vooruitgang. Het had een posi-
tieve invloed dat er regelmatig iemand bij hem 
kwam die Nederlands sprak. 
Noor: ‘Je bent er maar een uur in de week. 
Maar toch zorg je voor regelmaat. Als voor-
leesvrijwilliger kun je echt iets betekenen. De 
ouders zijn enthousiast. Die komen met lek-
kere dingen aanzetten of geven fruit mee voor 
onderweg.’ Noor is ook op bibliotheekbezoek 
geweest met het hele gezin. De gezinnen 
krijgen een pasje van de VoorleesExpress 
zodat ze zelf boeken kunnen lenen. Noor zit 
inmiddels op stage, maar ze staat in de start-
blokken voor een derde voorleeskind. ‘Dit wil 
ik zo lang het kan erbij blijven doen.’

Tekst: Lucy Holl   Foto: Gerie Sandmann

Noor van der Windt van de VoorleesExpress
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Feestelijke opening stip
26 september, een zonovergoten middag op het pleintje voor ’t 
Oude Weeshuis. Rond een uur of één verzamelen zich de eerste 
belangstellenden. Je ziet de bekende gezichten uit de binnenstad. 
De fine fleur van vrijwilligers die zich blijvend inspannen om van 
deze stad een sociale, warme stad te maken, waarin niemand uit de 
boot mag vallen en er voor iedereen kansen zijn. 

Er zijn hapjes en drankjes en de sfeer is uitmuntend. Voor de kids is 
er een springkussen en een muzikant doet zijn best om voor een fees-
telijke omlijsting te zorgen. Voordat wethouder Frings de uiteindelijke 
openingswoorden spreekt, ontspint zich hier en daar een heftige dis-
cussie over de vluchtelingenstroom, die net die week in alle hevigheid 
goed doordringt. Er komen er veel naar Nijmegen. Voor sommigen te 
veel, voor anderen kan Nijmegen het wel bolwerken. De komende tijd 
zal leren of alles in goede banen geleid kan worden, niet alleen binnen 
onze stadsgrenzen, maar in het hele land. Wellicht kan de Stip ook hier 
helpen met vragen die bewoners erover hebben. Veel mensen uit Nij-
megen en omgeving hebben al laten weten dat zij graag iets willen doen 
voor de vluchtelingen. Ze bieden aan sportactiviteiten, taalles, bordspel-
letjes en andere dagbestedingen te organiseren of willen vluchtelingen 
wegwijs maken in de stad en de samenleving. Op het moment is nog 
niet duidelijk waar behoefte aan is. Zodra dat bekend is, zullen we dat 
communiceren. Meer weten? Ga door naar noodopvang.stipnijmegen.nl

De Stips in Nijmegen zijn natuurlijk al van start gegaan, net zoals deze 
specifieke in de binnenstad. Net zoals elke wijk zijn eigen kleur en sa-
menstelling heeft, laat ook deze Stip zijn eigen specifieke geluid horen. 
Voor diegenen die nog niet weten wat een Stip is, hieronder nog één 
keer:

Wat zijn Stips?
Stips zijn er voor informatie en advies in de wijk. In een Stip kunt u aller-
lei vragen stellen, bijvoorbeeld over wonen, inkomen, formulieren, zorg 
en opvoeding. En u kunt er ook informatie krijgen over activiteiten en 
cursussen in de wijk. Het is een plek voor ontmoeting en verbinding. U 
kunt er komen met ideeën voor de buurt, aanbieden om vrijwilligerswerk 
te doen of buurtgenoten ergens mee te helpen.

Hoe helpt de Stip u?
De negen Stips die er inmiddels zijn, zijn er voor alle bewoners van 
Nijmegen. U kunt (zonder afspraak) langskomen of uw idee of vraag 
telefonisch of digitaal delen met de Stip Info- en Advieslijn. In de Stips 
werken bewoners en beroepskrachten samen. De Stips werken nauw 
samen met de sociale wijkteams. Zij kunnen u verder helpen bij vragen 
of problemen rond ziekte, beperking en zelfstandig wonen.

Onze Stip is gevestigd in ’t Oude Weeshuis aan de Papengas en is elke 
maandag en dinsdag geopend van 9.30 tot 12.00 uur en donderdag van 
14.00 tot 16.30 uur.
Uw vraag stellen aan een beroepskracht? Bel de Stip Info- en Advieslijn: 
088 - 00 11 300.
De Stip Info- en Advieslijn is elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.30 
uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

Tekst: Anneke Arzbach   Foto’s: Nico van Hoorn

Bärbel de Groot-Kopetzky van de Stip speecht Wethouder Bert Frings opent de Stip

Muziek op het voorplein
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De tuin staat vol fietsen en vuilniszakken. ’s Nachts is er vaak gestommel in huis van 
bewoners die thuiskomen. Herkenbaar? Veel panden in het centrum van Nijmegen en de 
schil eromheen zijn verkamerd. En dat doet veel met de leefbaarheid in de straat, vindt 
platform Kamerbreed.

Ralf Nieuwenhuijsen is voorzitter van dat platform van burgers. ‘Ik heb een huis in de Van Olden-
barneveltstraat, maar ik weet door de verkamering nauwelijks wie er allemaal bij mij in de straat 
wonen. Het wisselt continu.’ Toen er een paar jaar geleden weer twee panden bij hem in de straat 
werden omgezet in kamers, vroeg hij de wethouder hoe dat zit in Nijmegen met de verkamering. 
‘Ik kreeg nauwelijks reactie. Ben ik nu de enige die zich zorgen maakt, dacht ik? Nee, veel meer 
mensen hebben er problemen mee. Met vier Nijmeegse bewonersgroepen en een aantal parti-
culieren hebben we toen het platform Kamerbreed opgericht. We wilden ook partijen erbij als de 
gemeente, de SSH Nijmegen, studentenvakbond AKKU, de Radboud Universiteit en de HAN, 
maar dat is niet gelukt.’
In het stadscentrum (en ook in Altrade, Galgenveld en Bottendaal) ligt het percentage verkamerde 
woningen boven de 10 procent. In sommige straten of buurten is dat vaak nog hoger. Het platform 
is niet uit op ‘strijd’ tussen studenten en de reguliere bewoners. Het gaat om de overconcentratie 
van verkamerde panden in het stadscentrum en de ring eromheen. In die kamers wonen niet al-
leen studenten, maar bijvoorbeeld ook steeds meer alleenstaanden. ‘We willen dat de gemeente 
zich realiseert dat het wat doet met de omgeving wanneer panden een andere bestemming krij-
gen. “Wij zijn liberaal en gastvrij”, horen we van de wethouder. De HAN en de universiteit zijn de 
motoren van de stad, dus moeten we wat overlast voor lief nemen. Dat klopt allemaal, maar wat 
meer regulering is niet slecht. Dat houdt wijken leefbaarder.’

Oogkleppen
Andere studentensteden zoals Groningen, Eindhoven en Utrecht hebben meer oog voor de mo-
gelijke overlast. Daar is een grens bepaald van 10 tot 15 procent verkamerde panden per straat. 

‘te VeeL VerkaMering in een Straat 
iS FuneSt VOOr de LeeFbaarheid’

‘De Raad van State heeft uitgesproken dat tien 
procent verkamerde panden in een straat de 
overlast en sociale cohesie al onder druk zet’, 
zegt Ralf Nieuwenhuijsen. ‘Nijmegen heeft 
oogkleppen op. Voor elkaar zorgen in de buurt 
wordt steeds belangrijker. We moeten het met 
elkaar doen. Bij een overconcentratie aan ver-
kamerde woningen wordt dat niets.’

Succesje
Het platform heeft een enkel klein succesje ge-
boekt, maar het zet nog niet veel zoden aan 
de dijk. Zo is erop aangedrongen om de WOZ-
waarde voor verkamering te verhogen. Dat is 
gebeurd. Panden tot 175.000 euro mogen niet 
verkamerd worden, dat was 172.500 euro. En 
als er drie kamers of meer in een huis komen, 
moet er tegenwoordig een omzettingsvergun-
ning aangevraagd worden. Dat was voorheen 
vijf. ‘Tegelijkertijd stelt dat in de praktijk niet 
veel voor: het is een papieren formaliteit. De 
gemeente honoreert iedere aanvraag. Als er 
twijfels over een omzetting zijn, moet er een 
leefbaarheidstoets gedaan worden, waarbij de 
gemeente onder meer kritisch kijkt of er in de 
straat veel klachten van bewoners bekend zijn 
over overlast. Maar die klachten zijn vaak niet 

RAlF nieUWenHUijsen VAn plAtFoRM kAMeRBReeD

Voortuin met gras, fietsen en vuilniszakken
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SaMen Werken 
aan gOed WOnen
 
Dit najaar beslist de gemeenteraad 
over de nieuwe woonvisie Samen wer-
ken aan goed wonen voor Nijmegen. 
Tot 1 oktober konden mensen reacties 
geven op de concept-woonvisie van 
burgemeester en wethouders. Die reac-
ties worden nu verwerkt. In de concept-
woonvisie schrijven B en W dat ze de 
overlast door verkamering duidelijk in 
het vizier hebben. Ze willen een pas-
send antwoord geven op het stijgend 
aantal klachten. 
 
Er komt geen quotum voor kamer-
verhuur. Waar denken ze wel aan?
• Betere melding en registratie van  
  klachten
• Betere informatie zodat burgers weten 
  wat ze kunnen doen bij overlast
• Meer maatschappelijke projecten    
  waarbij studenten bijvoorbeeld 
  mensen in de wijk helpen
• Folders met tips voor nieuwe kamer-
  bewoners 
• Scherpere voorwaarden voor een 
  omzettingsvergunning (verplicht vanaf 
  drie kamers)
• Meer toetsing op brandveiligheid, 
  geluidsisolatie en afvalvoorzieningen
• Duidelijkheid in de buurt over wie de 
  verhuurder van een pand is

goed en niet op één plek geregistreerd. Vorig 
jaar zijn er 52 vergunningen aangevraagd, bij 
slechts twee is een toets gedaan.’ Doe liever 
standaard die leefbaarheidstoets, vindt plat-
form Kamerbreed en maak die leefbaarheids-
toets veel concreter. Nu het is allemaal te ruim 
omschreven en daardoor lastig te toetsen. 

illegale verhuur
Een aantal mensen uit dezelfde straat is een 
keer bij de rechter terechtgekomen toen er een 
omzettingsvergunning was aangevraagd. Die 
rechter concludeerde dat ze ervanuit mochten 
gaan dat er overlast zou komen. Maar hij kon 
er geen uitspraak over doen omdat er geen 
concrete klachten bekend waren. Bij één toet-
sing van de leefbaarheid in de Van Trieststraat 
in Nijmegen werd ontdekt dat negen panden il-
legaal verhuurd werden. Vermoedelijk worden 
wel zo’n zevenhonderd kamers in Nijmegen il-
legaal verhuurd.
Het platform maakt zich ook druk over de nieu-

we Woonvisie die in de maak is voor Nijmegen. 
De gemeente beschrijft daarin wat er nodig is 
voor een aantrekkelijke en toekomstbesten-
dige woonstad. ‘We willen dat de gemeente in 
de nieuwe Woonvisie duidelijk opneemt wat zij 
onder ontoelaatbare overlast verstaat. Hoe zit 
het volgens de politiek met de leefbaarheid in 
buurten? Wat wil ze precies met al de huizen 
die vallen onder het Rijks Beschermd Stads-
gezicht?’

Dat gaat over de toekomst, maar ook nu kan 
de gemeente Nijmegen al veel doen om de 
huidige overlast te verminderen. Nieuwenhuij-
sen geeft wat voorbeelden: ‘Stel verplicht dat 
er een nette fietsenstalling bij een verkamerd 
pand is, en verbied dat de vuilniszakken in de 
tuin slingeren. Maak mooie appartementen in 
huizen die ook andere groepen bewoners aan-
trekken. Of laat één huurder in een verkamerd 
pand minder huur betalen en geef hem de ver-
antwoordelijkheid over een huis. De tijden van 
kamernood in Nijmegen zijn voorbij. Straks zit-
ten we met een overschot aan kamers.’

dialoog
Het platform blijft de dialoog aangaan met de 
politiek, de kamerverhuurders en -bewoners, 
de onderwijsinstellingen en de wijkbewoners. 
Al met al blijkt het lastig om echt iets te be-
reiken. ‘Waarom we desondanks doorgaan? 
Noem het een mix van verbetenheid en naï-
viteit. We willen dat de gemeente erkent dat 
overconcentratie funest is voor de leefbaar-
heid in onze stad.’ 

Tekst: Lucy Holl   Foto’s: Gerie Sandmann

e-MaiL en FaCebOOk

Het platform heeft een speciaal mail-
adres om klachten van omwonenden 
over kamerbewoners te verzamelen: 
meldenoverlast@upcmail.nl. Tot nog 
toe zijn er al 140 klachten binnengeko-
men. Die gaan in anonieme vorm naar 
de politiek en de gemeente. Ook is 
er een Facebookgroep Kamerbreed 
Nijmegen (https://www.facebook.com/
kamerbreed.nijmegen.9)

Fietsenparkeerplaats
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BEWoNERSPlATfoRM 
CENTRuM-NIJMEGEN

Mariënburg, tegenwoordig door sommigen Faberplein genoemd           Foto: Gerie Sandmann

‘Jullie, bewoners van het centrum, boffen 
toch maar’, hoor ik geregeld van vrienden. 
‘Winkels, bioscopen, cafés, restaurants, 
podia, museum, alles hebben jullie bin-
nen handbereik.’ Met andere woorden: je 
woont in het paradijs. Eerlijk gezegd, zo 
had ik het nog nooit bekeken. 

Natuurlijk is het wonen in de mooie Nijmeeg-
se binnenstad – naast de rivier en vlakbij de 
Ooij – bepaald geen straf. Inderdaad, alles is 
op loopafstand. Boodschappen doen duurt 
soms uren omdat je om de haverklap bekenden 
tegenkomt. Alleen wordt vaak vergeten dat de 
zo geroemde nabijheid van die voorzieningen 
andere, minder prettige kanten heeft. Dat kan 
zijn: drukte, rotzooi op straat, parkeerproble-
men, de kermis onder je balkon, wildplassen, 
lawaai tot diep in de nacht, weinig ruimte en 
weinig privacy, vandalisme. 
Met een beetje hinder valt goed te leven; het 
valt weg te strepen tegen al die bovenge-
noemde voordelen. Maar de ergernissen zijn 
de laatste jaren in snel tempo toegenomen. 
Het stadscentrum is sterk veranderd en veran-
dert nog steeds. Vroeger gingen mensen naar 
de stad om te winkelen (overdag) of om uit te 
gaan (’s avonds). Tegenwoordig is het centrum 
bijna de klok rond a place to be, waar shop-
pen, vermaak en horeca elkaar overlappen en 
versterken. De binnenstad begint op sommige 
dagen op een soort pretpark te lijken.
Het is, zeggen economen, een onvermijdelijke 
ontwikkeling. Anno 2015 is een stadscentrum 
dat alleen maar een verzameling winkels is, 
ten dode opgeschreven. Er moet naast shop-
pen ook wat te doen, wat te beleven zijn, an-
ders blijven consumenten weg. En iedereen 
kan zien dat die formule werkt: de binnenstad 
trekt – zeker in de tweede helft van de week 
– drommen bezoekers. En het overgrote deel 
daarvan is beneden de dertig. 
Dat is natuurlijk goed nieuws voor de Nij-
meegse ondernemer die na een handvol ma-
gere jaren eindelijk weer de kans krijgt geld 
te verdienen. Een bruisend stadshart schept 
ook banen, wat de lokale economie ten goe-
de komt. Het einde van de crisis is ook een 
zegen voor het aangezicht van de stad. Leeg-
stand stoot af; als lege winkelpanden worden 
omgetoverd tot lunchcafés, conceptstores en 
tijdelijke outlets is dat een aanwinst voor de 

Het stadshart als pretpark?
stad. Allemaal positief. Althans, in principe. 
Want naast ondernemers en consumenten is er 
een derde groep centrumgebruikers: de ruim 
10.000 bewoners. Al de veranderingen hebben 
de druk op de woonfunctie binnen de singels 
enorm vergroot. De gemeente heeft altijd ge-
kozen voor een gevarieerd bewonersbestand: 
studenten en jongeren, maar ook gezinnen en 
ouderen. De jongeren die een kamer huren in 
het centrum hoor je niet klagen: zij hebben 
vaak een zelfde levensstijl en -ritme als de 
in hoofdzaak jeugdige cafébezoekers, en zij 
verhuizen meestal binnen een paar jaar. Maar 
binnenstadsbewoners met een ‘gewone’ baan 
en ouderen – velen wonen er al tientallen ja-
ren – zijn niet zo blij met nachtelijke herrie, 
een druk terras voor de deur, portiekplassen of 
drugshandel. Dat is dus méér dan hinder. Dat 
is overlast.
Veel van de ervaren ergernissen hebben te ma-
ken met het succes van de horeca. Het aantal 
terrassen en de omvang ervan is enorm ge-
groeid. En dankzij overkappingen en verwar-
ming kunnen caféterrassen bijna het hele jaar 
gebruikt worden. Hier en daar zet de eigenaar 
er tegen de afspraken in nog een paar tafeltjes 
bij, zodat er nog meer gedronken en gefeest 
kan worden.
Ook na één uur ’s nachts, als het terras dicht is, 
wordt het niet rustig. Kroegbezoekers komen 
en gaan, nemen in de stilte van de nacht luid-
ruchtig afscheid en smijten met autoportieren. 
De bewoner die vroeg op moet, heeft een pro-
bleem. Zelfs dat hippe koffiecafé in een leeg-
staand winkelpand kan ergernis veroorzaken. 
Als de de eigenaar bijvoorbeeld besluit ook de 
achtertuin als terras te gaan gebruiken, voelt 
de buurvrouw zich op haar balkon opeens 

bespied door tientallen ogen. De binnenstad 
heeft ook meer en meer te maken gekregen 
met allerlei evenementen. Had de Nijmege-
naar drie decennia geleden alleen de Zomer-
feesten en twee kermissen om zich te (laten) 
vermaken, nu zijn de pleinen en pleintjes ook 
op andere weekenden ingenomen door histo-
rische en muziekfestivals, introductieweken 
en andere feestelijkheden. En het blijft niet bij 
dat evenement op die ene dag. De opbouw en 
afbraak van podia en biertenten zet de direct 
aanwonenden een of meer dagen extra in de 
herrie. Wat dat betreft benijd ik de nieuwe be-
woners van Plein 1944 allerminst.
Economische activiteiten in zo’n kwetsbare 
omgeving vragen om een goede regelgeving, 
waarin de positie van de bewoners wordt be-
schermd tegen de expansiedrift van de onder-
nemers. Maar juist dat staat op het spel. Als 
in de vorige Mariken het jonge PvdA-raadslid 
Giselle Schellekens zegt dat ze achter het col-
lege van B en W staat om de regels voor de on-
dernemers nog verder te versoepelen en geen 
woord besteedt aan de soms benarde positie 
van de bewoners, houd ik mijn hart vast. 
Overleg tussen de betrokken partijen – onder-
nemers, evenementenorganisatoren en bewo-
ners – waartoe zij oproept, heeft alleen kans 
van slagen als duidelijk is wat de rechten en 
verplichtingen van alle groepen zijn. Zo niet, 
dan ontstaat er een vacuüm waarin het recht 
van de sterkste of meest mondige geldt. Dan 
worden de binnenstadsbewoners weer eens 
weggezet als nuilers en klagers, van wie niets 
mag. En dat is absoluut niet zo. Een levendig 
stadshart is in ieders belang, lijkt mij. Alleen 
tegen uitwassen moet worden opgetreden. 
Het ‘terugtrekbeleid’ van de gemeente is dus 
geen goede zaak. Alleen de gemeente kan af-
dwingen dat er op alle fronten goede afspra-
ken worden gemaakt en nagekomen, zodat er 
in onze binnenstad een gezonde balans ont-
staat tussen commercie en wonen. Daar blijft 
het platform zich hard voor maken.

Tekst: Hans Walraven
Lid van de regiegroep BewonersPlatform Centrum
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William Nijland (Foto: Gerie Sandmann)
Wijkagent Nijmegen-Centrum      

De toekomst
Een paar weken geleden kregen we een uit-
nodiging van de teamleiding. We gingen ons 
voorbereiden op 2016. De toekomst voorspel-
len.
Dat kan, beste wijkbewoners. Cijfers van 
vroeger en nu. De verhalen uit de wijk leveren 
voldoende basis op om in te kunnen schatten 
waar we volgend jaar (extra) aandacht aan 
moeten geven. Dus ik voorspel dat u overlast 
blijft ervaren van uitgaan. Ook dat er af en toe 
drugsgerelateerde zaken de revue passeren. 
Zeker dat er ingebroken wordt en dat er win-
keldiefstallen gepleegd worden.

Het is herfst als u dit leest. De temperatuur is 
gedaald, de regen valt vaker en meestal waait 
het steviger. We trekken een extra trui aan 
en pakken een goede jas. De donkere dagen 
komen eraan.
Nu u dit allemaal weet, gaat u dan ook uw 
toekomst beïnvloeden en een rondje door 
het huis maken? Slotje hier erbij, daar dubbel 
glas, de verzekeringen even nalopen...
Even naar het internet: 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

En dan nog even dit.
Mijn vader was niet spraakzaam over de oor-
log. Maar hij heeft vroeger in de oorlog tegen 
de Duitsers (moffen zei hij) gevochten op of 
in de buurt van de Grebbeberg. Tijdens de 
oorlog hebben ze vluchtelingen laten onder-
duiken op de boerderij. Mensen uit steden als 
Nijmegen en Arnhem en verder weg kregen, 
als ze langs de boerderij kwamen, eten. Gas-
ten die van het land wilden stelen kregen een 
boze boer achter zich aan. 

William Nijland   Twitter: @wijkagt_william

Het centrum heeft een nieuwe wijkagent 
erbij. Dat is Bas Berents, e-mail:
bas.berents@politie.nl
Twitter: @wijkagent_bas
 
De wijkagent Benedenstad is Eric Bos-
sink, e-mail: eric.bossink@politie.nl

Waarom?
In Nederland slikken ruim 1 miljoen mensen cholesterolverlagende medicatie (=statines).  Statines zijn veilig en effectief, maar toch 
ervaren gebruikers regelmatig spierklachten als bijwerking. De reden hiervoor is onduidelijk. Binnen de afdeling Fysiologie van het 
Radboudumc willen we daarom onderzoeken of statines de functie van de spieren kunnen verstoren en of dit bijdraagt aan het 
klachtenpatroon.

Voor wie?
U bent tussen de 18 en 70 jaar oud en gebruikt op dit moment een statine als cholesterverlagende medicatie. We zijn op zoek naar 
gebruikers met en zonder spierklachten als bijwerking van het statinegebruik. 

Wilt u meer informatie over het onderzoek, of wilt u zich aanmelden? 
Neem contact op met Dr. Silvie Timmers: 
silvie.timmers@radboudumc.nl 
(024) 361 42 22

Gebruikt u cholesterolverlagende medicatie? Dan zoeken wij u!

Wat houdt meedoen in?
Het onderzoek bestaat uit een medische screening, een spierfunctie- en een 
fitheidsmeting. In totaal zal het onderzoek drie bezoeken beslaan en moet u 
een tijdsinvestering van 3.5 uur voor het totale onderzoek rekenen. 
Tijdstippen worden in overleg met u vastgelegd.

advertentie

De fractie van GroenLinks Nijmegen heeft 
met de hulp van talloze bewoners en pro-
fessionals de afgelopen maanden de fiets-
knelpunten in Nijmegen geïnventariseerd 
en een top-16 aangeboden aan het college 
van B en W. 

GroenLinks-fractielid Pepijn Oomen: ‘Als deze 
punten worden aangepakt, wordt Nijmegen 
nog meer een fietsstad dan het nu al is!’
Er is sinds het begin van de eeuw in Nijme-
gen een enorme verbeterslag voor de fiets ge-
maakt. Toch is het – ook met het oog op Velo-
city 2017 – zaak om door te blijven pakken. In 
de bestaande infrastructuur zijn nog veel knel-
punten. Gelukkig heeft de coalitie in haar ak-
koord afgesproken om met 5 miljoen euro de 
knelpunten aan te pakken. GroenLinks heeft 
met behulp van allerlei Nijmeegse fietsers hier 
een voorzet voor gemaakt.
Onder de geïnventariseerde punten zijn zaken 
te vinden als het verbeteren van fietsverkeers-
lichten en de aanpak van gevaarlijke kruisin-
gen en fietsroutes. Zo is de kruising van de 
Bijleveldsingel, Berg en Dalseweg en St. Ca-
nisisussingel een erg gevaarlijke. Oomen: ‘We 
hopen dat deze snel wordt aangepakt!’

Daarnaast springt een aantal frisse ideeën in 
het oog: bikesharing (zodat je als fietser ge-
makkelijk even over een bakfiets of buggy 
kunt beschikken), fietslampjesautomaten (zo-
dat je nooit meer zonder licht komt te zitten) 
en dubbele fietsbanen (voor langzaam en snel 
fietsverkeer). Oomen: ‘Voor dat laatste is na-
tuurlijk wel van belang dat brommers snel van 
de fietspaden worden verbannen. Het college 
komt daartoe binnenkort met een voorstel.’

Tekst: GroenLinks
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1500 VluCHTElINGEN 
IN NIJMEGEN
1 miljoen Belgen uitgeweken naar Nederland

In oktober 1914 vluchtten ongeveer één 
miljoen Belgen naar Nederland. Vijftien-
honderd van hen kregen onderdak in Nij-
megen. zij werden opgevangen in de infan-
teriekazerne, bij particulieren en in hotels.

Op 28 juni 1914 vermoordde de Bosnisch-
Servische nationalist Gavrilo Princip de Oos-
tenrijk-Hongaarse troonopvolger Frans Ferdi-
nand. Dit leidde tot een reeks gebeurtenissen 
die uitmondde in de Eerste Wereldoorlog. Op 
4 augustus trok het Duitse leger België binnen. 
Het had gehoopt snel naar Frankrijk te trekken, 
maar dat viel tegen. De Belgen verzetten zich 
fel. Dit verzet werd onder andere gebroken 
door het fusilleren van onschuldige burgers.

Begin oktober bereikten de Duitsers Antwer-
pen. Hoewel er nog geen schot was gelost, was 
het gemeentebestuur zo bang dat ze de bevol-
king adviseerde om te vluchten. Een advies 
waar massaal gevolg aan werd gegeven. Op 
7 oktober 1914 begon de beschieting van de 
stad. Op 10 oktober gaf ze zich over. Van de 
vierhonderdduizend inwoners hadden slechts 
tienduizend de bombardementen getrotseerd. 
De rest was gevlucht.

Nederland had toen zes miljoen inwoners. 
Sinds het begin van de oorlog vluchtten men-
sen naar ons land, maar begin oktober 1914 
werd het massaal: ongeveer één miljoen Bel-
gen trokken de grens over. Die moesten in 
enkele dagen opgevangen worden. Bergen op 
Zoom en Roosendaal, de steden die het dichtst 
bij Antwerpen lagen, vingen de meeste Belgen 
op. Maar het hele land hielp mee. In Nijmegen 
arriveerden die maand vijftienhonderd Belgen.

Nijmegen
De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant schreef op zaterdag 10 oktober: 

  De Belgische vluchtelingen, die gisterenmid-
dag hier ter stede zijn aangekomen, hebben den 
nacht in het oude Arsenaal-gebouw doorge-

Vergeten verleden

Belgische vluchtelingen op een station (Foto: Legermuseum)

Belgische vluchtelingen in Bergen op Zoom (Foto: De Markiezenhof)
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bracht, waar voor allen een behoorlijk leger met 
voldoende dekking in gereedheid was gemaakt. 
Na de etmalen van vermoeienis, angst en over-
spanning behoeft het geen betoog dat de stum-
perds een weldadigen slaap genoten en vanmor-
gen frisch ontwaakten. Er is, dank zij het snel en 
flink samenwerken van gemeente, comité (comi-
té voor hulp aan Belgische vluchtelingen - red.) 
en particulier initiatief, goed voor hen gezorgd.
  Hedenmogen zijn de menschen overgebracht 
naar een der infanteriekazernes, waar ruimte in 
overvloed is en menigeen het misschien beter 
heeft dan de ,,huiselijke haard” in België hem 
ooit bood.

Degenen die naar de kazerne gingen, waren de 
armen. De rijken trokken in bij particulieren of 
in een hotel.
De krant was nog niet klaar met zijn verslag:

  Wat ons onaangenaam getroffen heeft was de 
onbescheiden en hinderlijke nieuwsgierigheid, 
welke honderden Nijmegenaars gisterenavond 
op het Mariënburgplein en aan het station aan 
den dag legden, zóó dat een extra politie-bewa-
king noodzakelijk bleek om de menschen op een 
zekeren afstand te houden. Wij nemen graag aan 
dat al deze personen medelijden met de onge-
lukkige vluchtelingen betoonden, maar aldus 
gaf  men daaraan toch op een heel eigenaardige 
wijze uiting.

Geven
In de editie van zondag 11 en maandag 12 
oktober stond in dezelfde krant onderstaande 
oproep:

Ieder dient iets te geven 
voor de Belgische 

vluchtelingen in onze stad

Niet bepaald voor hun onderhoud, daar van Re-
geeringswege en Gemeentewege zeer voldoende 
wordt gezorgd, doch behalve eten en slaapgele-
genheid is er nog zoveel nodig om die honder-
den ongelukkige mannen, vrouwen en kinderen 
het leven in ballingschap dragelijk te maken.
  Daarom stellen wij ons Bureau, 46 van Broeck-
huijsenstraat, beschikbaar voor het in ontvangst 
nemen van  g e l d e l ij k e  bijdragen, die wij 
hier verantwoorden zullen en die door ons ter 
hand gesteld zullen worden aan de onvermoeide 
dames en heeren, die zich met dit liefdewerk be-
lasten.
  Nijmegenaars ! Zendt allen eene kleine bijdrage 
- veel kleintjes maken één groote !

Dit stukje werd meteen gevolgd door het vol-
gende verslag:

STAD EN OMGEVING.

Zaterdag 10 October.

Belgische vluchtelingen.

  Hedenmiddag is hier een trein met 1500 Bel-
gische vluchtelingen uit Rosendaal aangekomen, 
van wie 750 alhier zijn >ontscheept< en de an-
dere 750 naar Arnhem werden doorgezonden. 
Ze werden omstreeks 2 uur verwacht maar wa-
ren er wel een uur vroeger. Zelden intusschen 
hebben betrekkelijk onverwachte logeergasten 
alles zoo welvoorbereid gevonden. De bagage, 
meest bontkleurige bundels maar ook wel kof-

fers, tasschen, manden en doozen, werd direct 
met wagens naar de kazerne getransporteerd en 
de vluchtelingen, nadat een aantal dames hen al-
lerhartelijkst had ontvangen, onmiddellijk naar 
het arsenaal-gebouw geleid om daar het eerste 
maal te ontvangen. Het was een treurige stoet 
maar hij maakte toch niet dien diep-bedroeven-
den als Donderdag het geval was. Er waren zeer 
vele eenvoudige lieden onder maar ook tal van 
nette menschen uit de betere werkmansklasse, 
die wel nooit gedacht zullen hebben nog eens 
onder dergelijke omstandigheden naar Nijme-
gen te zullen komen. Men zag dan ook menige 
traan wegpinken en uit menige borst welde nu 
en dan een zucht op. Maar toch was de stem-
ming niet zoo dof  en troosteloos als de groep 

Belgische vluchtelingen gaan te voet naar Nederland (Foto: Het Utrechts Archief)

Belgische vluchtelingen op station Tilburg (Foto: Regionaal Archief Tilburg)
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van eergisteren; de geest en het lichaam zijn, 
juist in de ergste tijden, het meest veerkrachtig, 
men had de emoties al weer eenige etmalen lan-
ger doorleefd dan de anderen en schikte zich 
in de omstandigheden waar het schrikbeeld der 
laatste dagen van honger en dakloosheid meer 
en meer op den achtergrond geraakte. En de 
kinderen - want deze waren er ook nu weer bij 
tientallen - waren alweer dartel en speelsch: het 
kinderverdriet gaat niet diep en is zoo gauw ver-
geten. Doch in de verhalen der ouderen over de 

doorstane ellende vormde toch de angst voor de 
granaten en de >Dutchen< en niet het minst de 
kommer om de vele als slachtoffers van dezen 
oorlog gevallen verwanten den boventoon.
  Op het voorplein van het arsenaal werden de 
vluchtelingen - bijna allen Vlamen uit Antwer-
pen en slechts een heel enkele Waal - in groe-
pen van honderd verdeeld en clubsgewijze in de 
bovenzaal van boterhammen met koek, koffie 
of  melk (voor de kinderen) voorzien. En tel-
kens wanneer een groep gespijzigd was werd de 

wandeling naar de infanterie-kazerne aan den 
Groesbeekschen weg aanvaard, waar behoorlijke 
huisvesting en rust hen wachtten. Die >inten-
dance< daar op de bovenzaal liep op rolletjes 
! Verschillende dames en jongedames hadden 
de opperste leiding en werden flink geassisteerd 
door eenige Belgische meisjes en vrouwen van 
het Donderdag aangekomen gezelschap, terwijl 
ook de soldaten flink hielpen bij den aanvoer 
van de enorme hoeveelheden levensmiddelen.
  De arme stakkers, die op een enkele uitzon-
dering na gelukkig allen gezond bleken te zijn, 
waren erg dankbaar voor de goede zorgen. Maar 
eenstemmig werd die dank afgewezen: wat men 
voor hen deed was plicht en daarmee uit !

Gemeente
Het gemeentebestuur wilde controle op de 
situatie krijgen. Op woensdag 14 oktober pu-
bliceerde het een bekendmaking in de Provin-
ciale Geldersche en Nijmeegsche Courant. 
Twee dagen later stond deze ook in De Gel-
derlander: 

BEKENDMAKING.

Vluchtelingen.

   De BURGEMEESTER der gemeente
   N ij m e g e n
   beveelt,
  dat ieder, die aan personen van vreemde na-
tionaliteit nachtverblijf  of  inwoning verschaft, 
BINNEN 24 UUR daarvan SCHRIFTELIJK 
opgaaf  moet doen met vermelding van:
  namen en voornamen (voluit) dier vluchtelin-
gen,
  dagteekening en plaats hunner geboorte,
  hun burgerlijken staat (ongehuwd, gehuwd, we-
duwnaar of  weduwe),
  hun beroep, nationaliteit,
  plaats van herkomst en dagteekening van aan-
komst te Nijmegen ;
  dat voor het in ontvangst nemen dier opgaaf  
het Bevolkingsbureau geopend is des vóórmid-
dags 9 tot des namiddags 5 uur.
  Nijmegen, 13 October 1914.

        De Burgemeester voornoemd,
                       MATHON.

Advertentie
De bevolking bleef geven, maar het was nog 
niet genoeg. In de Provinciale Geldersche en 
Nijmeegsche Courant stond op dinsdag 20 ok-
tober de volgende advertentie:

Het Comité voor de BELGISCHE VLUCH-
TELINGEN, afdeeling KLEEDING, zeer 
dankbaar voor al de goede gaven, welke reeds 
ontvangen zijn, doet nog een BEROEP op de 

Belgische vluchtelingen in Amersfoort (Foto: Archief Eemland)

Het Arsenaal, de Mariënburgkapel, de Israëlische begraafplaats en het kruitmagazijn in 1880 
(Foto: Regionaal Archief Nijmegen)
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INGEZETENEN van Nijmegen voor het ver-
krijgen van:

PANTOFFELS, SCHOENEN
KLOMPEN en HEMDEN

voor mannen, vrouwen en KINDEREN.
  Af  te geven aan de Kazerne.

Problemen
Maar niet alles was koek en ei. Dezelfde krant 
scheef op vrijdag 23 oktober:

   Nu komt er een andere factor. Er is geschre-
ven, dat zich onder de Belgische vluchtelingen 
elementen bevinden, die men in gewone om-
standigheden liefst op een afstand houdt. En 
medici hebben gewaarschuwd tegen het gevaar, 
waaraan een deel van ons volk  - lichtzinnigen of  
onnoozelen ? - blootgesteld wordt van de zijde 
van een deel der vrouwelijke Antwerpsche be-
volking. Dat gevaar mag niet onderschat wor-
den. Uit de beide omstandigheden, dat de Bel-
gen uit onzen niet al te ruimen pot mee eten en 
enkele exemplaren bovendien een gevaar zijn 
voor ons volk, worden argumenten geput om 
de noodzakelijkheid te betoogen van een uitdrij-
ving op groote schaal.
  Billijk achten wij dit niet. Er wordt in dezen 
gegeneraliseerd op een verschrikkelijke manier. 
Niet dat wij de bezwaren onderschatten ; maar 
: denkelijk leven er in Nijmegen en zeker in ons 
land ook wel menschen, die een gevaar zijn voor 
hun omgeving ; mag men daarom beweren : de 
Nijmegenaars of  de Nederlanders zijn toch wel 
het canaille, waarvan Voltaire sprak ? Moeten nu 
al die menschen maar over één kam geschoren 
worden ; moet elk van die menschen maar als 
uitbreker en iedere Belgische vrouw als zede-
loos schepsel worden beschouwd ? Men heeft 
gezegd, dat er, ook hier, ontevredenen waren, 
die de boterhammen te dik en de boter te dun 
vonden ; best mogelijk. Zijn er zulke niet overal, 
ook in Nijmegen ?

Waalkazerne
Eind 1914 keerden de meeste Belgen terug 
naar hun land. Ongeveer honderdduizend 
bleven in Nederland achter. In Nijmegen wa-
ren nog driehonderd ‘armlastige’ Belgen. Zij 
werden van de infanteriekazerne overgebracht 
naar de oude Waalkazerne in de Benedenstad. 

Ook daar was niet alles koek en ei. Dat blijkt 
onder meer uit onderstaande brief aan de bur-
gemeester.

   Nijmegen, Waalkazerne 25 Januari 1915.

EdelAchtbare Heer.

   Het Comité voor de Belgische Vluchtelingen in de 
Waalkazerne heeft de eer ter uwer kennisse te brengen, 

dat Maria Augustina Oosterlijnck, vrouw van 
     Guilielmus de Laeter,
zaterdag den 23sten dezer, tegen het verbod in, de kazerne 
heeft willen verlaten, dat zij daartegen zoo heftig protes-
teerde, dat zij zich losrukte van den portier, die haar 
vastgreep, en den conciërge, die zich er mede moest be-
moeien, in het gezicht krabde en schopte.
   Het gevolg van een en ander was, dat er een groot 
tumult ontstond, waarvan de Heer K.H. van Gelder ge-
tuige was.
   Daar bovenvermelde persoon reeds vroeger gewaar-
schuwd was wegens haar brutaliteit, en nog onlangs we-
gens verzet tegen de bestaande orde gestraft is met veertien 
dagen verbod van uitgaan en bedreiging van opzending 
naar elders, en zij daardoor bewezen heeft een zeer lastig 
element te zijn, doet het Comité U het verzoek, te willen 
bevorderen, dat genoemde persoon met haar man en haar 
kind, Maria Augusta de Laeter, oud 6 jaar, naar het 
vluchtelingenkamp in Veenhuizen wordt overgebracht.

                       
Eind maart 1915 werden de Belgen uit de 
Waalkazerne overgeplaatst naar een opvang-
kamp in Ede. 

Voorbij
Vier jaar later rukten de geallieerde legers op 
naar het noorden. De Duitsers trokken zich 
terug. De bevolking uit Noord-Frankrijk en 
België vluchtte voor hen uit. Ongeveer hon-
derd van hen verbleven enkele maanden in 
Nijmegen. Op 11 november 1918 om 11.00 
uur zwegen de wapens. De Groote Oorlog was 
voorbij.

Met dank aan Regionaal Archief Nijmegen, 
Huis van de Nijmeegse geschiedenis, Geschie-
denis Lokaal 024 en NPO Geschiedenis.

Samenstelling: René van Berlo

Infanteriekazerne I aan de Groesbeekseweg, later genoemd de Krayenhoffkazerne, 1915. Infanterie-
kazerne II heette later de Generaal Snijderskazerne (Foto: Regionaal Archief Nijmegen)

Binnenplaats van de Waalkazerne, 1915 (Foto: Regionaal Archief Nijmegen)
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kronenburgerparkhoning!
Al enige tijd geleden was het idee ontstaan 
een bijenkast in de dierenweide te plaatsen. 
Helemaal passend in onze filosofie zoveel mo-
gelijk bij te dragen aan een gezond milieu.
Via een klein berichtje in De Nijmeegse Stads-
krant kwamen wij in contact met Theo Lem-
mers, een imker. Hij zocht een nieuwe locatie 
voor zijn bijenkasten en was direct enthousiast 
toen hij onze dierenweide bezocht. In de die-
renweide staan grote bomen, acacia’s, kastan-
jes, lindebomen, die genoeg ‘dracht’ leveren 
voor de bijen. Ook in het bloemen- en kruiden-
tuintje rond de Jacobstoren is genoeg te smul-
len voor bijen. 

Het plan om vóór de winter nog een bijenkast 
te plaatsen was snel gesmeed. Na overleg 
kwamen we overeen bij de klimtrapjes van de 
geiten een verblijf voor een bijenkast te timme-
ren. Omdat de geitjes graag overal aan knab-
belen, zullen Jac, die altijd alle klussen gelijk 
aanpakt, en Theo op korte termijn aan de slag 
gaan om een ‘geitproof’ behuizing te bouwen. 
Deze plek is ook gekozen omdat die ver ge-
noeg van de wandelpaden en van de speel-
tuin ligt. Voor spelende kinderen in de speel-
tuin hoeven ouders dus niet bezorgd te zijn. 
Bovendien zwermen de bijen omhoog uit. Zij 
zitten dan meteen in de bomen.

Als de kast er eenmaal staat en het bijenvolk 
erin zit, zal er tot de lente zichtbaar niet zo-
veel gebeuren. Zodra de eerste vorst komt, 
gaan de bijen in de wintertros zitten. In de 
buitenste laag ontwikkelen de verwarmings-
bijen warmte door het ritmisch samentrekken 
van hun vleugelspieren in de borst. Zo blijft 
het in het midden minstens 22 graden. 

Theo Lemmers zal de bijen blijven verzorgen 
en zo zal in 2016 Kronenburgerparkhoning 
verkrijgbaar zijn!

Tekst: Joke van Onna   Foto’s: Gerie Sandmann

Plek waar de bijenkast komt

Theo Lemmers



VERTRoKKEN
De naam Teunissen is sinds het 
eind van de negentiende eeuw 
verbonden met producten van 
prent- en schilderkunst. Grootvader 
Hendrikus Teunissen begon toen als 
lijstenmaker. Kleinzoon Hendricus 
bouwde de zaak uit tot een vol-
waardige kunsthandel. Teunissen 
werd een begrip bij zowel kunste-
naars als kunstliefhebbers. Hendri-
cus begon in een zaak op de Gan-
zenheuvel. Later betrok hij het zeer 
fraaie pand aan de Kannenmarkt 
(zie foto). In oktober is Teunissen 
verhuisd naar Beek-Ubbergen. Met 
het pand gebeurt wat met zoveel 
panden in de binnenstad gebeurt: 
er komt horeca in. Het succesvolle 
Bairro Alto neemt het erbij.

Tekst: René van Berlo   Foto: Gerie Sandmann
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Dinsdag 17 november 2015 
Thema: Antarctica 

Spreker: Willem Oderwald

Enige jaren geleden maakte Willem Oderwald 
een onbeschrijfelijke reis naar het einde van 
onze wereld. Antarctica, misschien nog wel het 
laatste ongerepte deel van de wereld. Om het 
verhaal nog unieker te maken: het vervoermid-
del was een honderd jaar oude bark die alleen 
op zeilkracht de wereldzeeën bedwingt. Acht 
weken onderweg met een 40-koppige beman-
ning van Terra de Fuego (Argentinië) via Ant-
arctica, South Georgia en Tristan de Cunha 
naar Kaapstad. Flora en fauna, ijsmassieven, 
vervallen walvisdorpen en nostalgische zeil-
technieken. U bent deze middag uitgenodigd 
aan boord van het zeilschip de Bark Europa.

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

LEZINGENCYCLUS

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

Tekst: Team AC Doddendaal

In november 2013 organiseerde de gemeente Nijmegen het eerste festival Nijmegen maken 
wij in het N.E.C.-stadion. Bewoners uit heel Nijmegen konden aan elkaar laten zien met 
welke initiatieven zij bezig waren om van hun buurt een fijnere en veiligere leefomgeving 
te maken. Initiatieven zoals wandel-, eet-, kook-, moestuinclubjes werden door bewoners 
gepresenteerd. 

Omdat het zo’n groot succes was, zal er op zondag 17 januari 2016 wederom een groot festival 
plaatsvinden, zodat bewoners elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Deze keer wordt het ge-
organiseerd door bewoners, de Vrijwilligerscentrale Nijmegen, de Wmo-denktank en de Deel-
dag. De Vrijwilligerscentrale zal laten zien wat er allemaal op het gebied van vrijwilligerswerk 
mogelijk is. De Wmo-denktank komt met leuke activiteiten waarin het thema voor elkaar zor-
gen centraal zal staan. De Deeldag is een initiatief dat mensen inspireert tot het delen van ken-
nis en middelen, waardoor kosten bespaard worden en sociale contacten tot bloei komen. Naast 
deze organisaties zijn de bewoners een belangrijke bron van inspiratie en motivatie die een stad 
tot een prettige en bruisende stad maken. 
Dus ben jij actief in de stad of in jouw wijk en help jij de buurt gezelliger, veiliger en schoner 
te maken? Dan zouden wij graag jouw initiatief willen zien op het festival Nijmegen maken 
wij dat op zondag 17 januari om 13.00 uur in de Kube op het Honigcomplex wordt gehouden. 
Burgemeester Bruls opent het festival om 13.00 uur. Er zullen diverse workshops en optredens 
plaatsvinden. Tevens zijn er speciale activiteiten voor de kinderen. Om 16.30 uur sluiten wet-
houders Bert Frings en Renske Helmer het festival. 

Wil je graag aan iedereen laten zien wat jij in jouw wijk organiseert? 
Geef je nu op bij Caroline, Nico of Ingram en stuur een e-mail naar: nijmegenmakenwij@
gmail.com. Opgeven kan tot en met 16 december 2015. Ook de Nijmegenaren die zich niet 
opgeven zijn van harte welkom om langs te komen en zich te laten inspireren door wat andere 
Nijmegenaren allemaal in hun wijk doen. Voor een korte sfeerimpressie van de vorige editie 
kijk je naar: https://www.youtube.com/watch?v=alJ4HRxmt9g. Meer informatie is te vinden 
op: www.nijmegen.nl/nijmegenmakenwij

uITNoDIGING
NIJMEGEN MAKEN WIJ

Tekst: Ingram Smit
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Het MFC huist in het oude gebouw van het Stedelijk Gymnasium

Met de werelddaklozendag op 9 oktober in gedachten, waarin 
voor al onze stadsnomaden een bijeenkomst werd georganiseerd 
in het Kolpinghuis met aansluitend een heerlijke maaltijd bij de 
NuNN in de In de Betouwstraat, togen onze Marikenfotograaf en 
ondergetekende welgemoed naar het MfC van Iriszorg.

Dag- en Nachtopvang het MFC bestond in maart tien jaar en is vol-
ledig geïntegreerd in het centrum, dus reden voor ons er een artikel 
aan te wijden. Zonder verder uit te weiden, kunnen wij u wel verklap-
pen dat wij zelden op een zo onvriendelijke wijze zijn ontvangen. Vol 
argwaan en wantrouwen werden wij door de begeleiding te woord 
gestaan, onheus bejegend en vervolgens binnen vijf minuten weer naar 
buiten gewerkt.
U zult het dus moeten doen met een artikel vanuit onszelf, omdat wij 
de bewoners en bezoekers niet te kort willen doen.

Voor mensen zonder woonruimte
Het MFC is bedoeld voor inwoners van Nijmegen zonder woonruimte 
die chronisch verslaafd zijn. In het MFC wonen ongeveer dertig men-
sen in hun eigen appartement met bescherming en hulp van IrisZorg. 
Er zijn ook slaapzalen waar twintig mensen voor korte of langere tijd 
de nachten kunnen doorbrengen. Op de begane grond is de dagopvang 
voor mensen zonder woon- en verblijfplaats. Voor een paar euro per 
dag kunnen zij rekenen op een warm verblijf en drie maaltijden. Ook 
is er de mogelijkheid om kleding te wassen. Wanneer nodig krijgen 
zij advies of medische hulp. In de wintermaanden kunnen extra slaap-
plaatsen worden gecreëerd, zodat zo min mogelijk mensen buiten 
moeten slapen terwijl het te koud is.

Het MFC is ooit ontstaan in de tijd dat politiek, ondernemers en 
burgers van de binnenstad tot overeenstemming zijn gekomen dat 

10 JAAR MFC VAN SCHEVICHAVENSTRAAT
deze plek een prima oplossing is om een veilige haven te bieden aan 
mensen met een verslaving en zonder vaste woon- en verblijfplaats. 
Het biedt tegelijk de mogelijkheden om de overlast in de stad terug te 
dringen. Kleine criminaliteit, zoals winkeldiefstal, is door de aanwe-
zigheid van een MFC enorm afgenomen. Mariken weet dat er door de 
inzet van vrijwilligers en persoonlijk begeleiders veel wordt gedaan 
om het de bewoners naar de zin te maken. Veel activiteiten zijn er 
de afgelopen jaren voor hen georganiseerd, zoals eind december een 
make-over om er op z’n kerstbest uit te zien met nieuwe kleding, de 
kapper en natuurlijk daarna een sfeervolle kerst. Ongetwijfeld zijn er 
gedurende het hele jaar aandacht, hulp, methadonverstrekking, een 
luisterend oor en een heerlijk bed plus maaltijd. In de stad zullen er 
echter ook burgers zijn die rondom het MFC toch de nodige overlast 
ervaren, vooral bij de Albert Heijn. Met de aanwezigheid van een 
dergelijke opvang kun je dit nooit helemaal voorkomen. De politiek 
moet van tijd tot tijd evalueren of een centrum als dit nog een lange 
toekomst heeft op deze locatie.

Sfeer en menselijkheid
In de vijf minuten die we hier binnen zijn geweest, hebben we kunnen 
vernemen dat er veel aandacht is voor de bewoners die zijn gestorven. 
In de hal van het centrum konden we zien dat er een vitrine is inge-
richt om deze mensen te gedenken. Mooi dat hier aandacht voor is. 
Jammer dat we niet toegekomen zijn aan een interview om hier wat 
dieper op in te gaan. Mariken heeft zelf ooit maatschappelijke stage 
gelopen bij de NuNN. De gemoedelijke sfeer en warme menselijkheid 
daar doet de bewoners opbloeien. Wij gunnen de inwoners nog eens 
tien jaar MFC in die sfeer en op deze locatie. Aan Mariken zal het niet 
liggen en wij feliciteren jullie dus van harte.

 Tekst: Anneke Arzbach   Foto: Gerie Sandmann
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VaLkhOFkWartier

Oude stadsmuur

De maanden zijn aangebroken dat het Valkhofpark en zijn monu-
menten even tot rust komen en zich weer herstellen voor een ko-
mend jaar van uitbundig bezoek.

Komende tijd kan de bezoeker genieten van het Valkhofkwartier zoals 
het was in lang vervlogen tijden. Nu kun je eens goed om je heen kijken 
naar de structuren en lijnen die het Valkhofkwartier zo bijzonder maken: 
een prachtig park met imposant hoogteverschil, omzoomd door musea, 
horeca, winkels en woningen, met als kers op de taart: het mooiste uit-
zichtpunt van Nijmegen over Waal, Waalbrug en verre ommelanden.

En wanneer je dan de maquette van de Valkhofburcht – die in de Ni-
colaaskapel staat – in gedachten neemt en je kijkt naar de afstand nu 
tussen de kapel en de Barbarossaruïne, dan dringt langzaam tot je door 
hoe geweldig imposant de burcht moet zijn geweest. Angstaanjagend 
voor de vijanden van de heer van de Valkhofburcht en geruststellend 
voor bewoners en omwonenden.

Welverdiende maaltijd
In het Valkhofkwartier biedt de horeca een bont scala aan heerlijke sma-
ken. Van pannenkoeken en pizza’s tot Indonesisch en Indiaas, van uit-
muntende trendy restaurants tot chique eetgelegenheden. Het is een 
heerlijk idee om tijdens een herfstwandeling vanaf de Waal tegen de 
heuvel op door het park te genieten van de omgeving en tegelijkertijd te 
bedenken in welk etablissement te zullen neerstrijken voor een welver-
diende maaltijd.

Kleine uurtjes
Ook het overwegen meer dan waard is om gasten eens niet op je eigen 
logeerkamer onder te brengen, maar hen te laten verwennen in een van 
overnachtingsmogelijkheden van het Valkhofkwartier. Aan boord van de 
Opoe Sientje in een B&B of in het frisse, moderne hotel Credible. Of in 
het gezellige familiehotel Courage met zijn eigen museum Velorama.

rustig genieten van het mooiste uitzichtpunt van nijmegen

En wanneer je dan uitgewandeld bent, voortreffelijk hebt gegeten en 
de slaapplaats voor de komende nacht is geregeld, dan biedt het Valk-
hofkwartier nog vertier tot – mocht je dat willen – in de kleine uurtjes. 
Cabaret, muziek en toneel in de Lindenberg en spanning en vermaak in 
het Holland Casino.

Tekst: Rob van Bruggen   Foto’s: Gerie Sandmann

Oud wachthuisje van de tram

Fietsen in het Hunnerpark
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SINTERKLAAS IN CENTRUM NIJMEGEN

KIJK VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT OP

CENTRUMNIJMEGEN.NL

CULTUUR, SHOPPEN EN UITGAAN IN DE BINNENSTAD VAN NIJMEGEN

WAT IS ER TE DOEN?

KIJK VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT OP CENTRUMNIJMEGEN.NL

IEDERE ZONDAG KOOPZONDAG

14 NOVEMBER  INTOCHT SINTERKLAAS
  

18 NOVEMBER PEPERNOTENCIRCUS

28 NOVEMBER  SINT EXPRESS - MOLENPOORT

4 DECEMBER SINTERKLAAS KOOPAVOND  

HUIS VAN SINTERKLAAS 
18 • 21 • 25 • 28 • 29 NOVEMBER EN 2 • 5 DECEMBER

advertentie

pluk de vruchten
dagbesteding voor ouderen

Sinds december vorig jaar heeft TVN 
Zorgt een dagbestedingsproject in de 
vorm van een groentetuin voor ouderen 
in Lent: Pluk de Vruchten. Het loopt in-
middels prima, maar nieuwe deelnemers 
zijn van harte welkom!

Deelnemers genieten van de tuin, de war-
me maaltijden en het gezelschap. Er is een 
groep enthousiaste vrijwilligers die samen 
met coördinator Janko de mensen bege-
leiden, de maaltijden bereiden en de tuin 
onderhouden. We zijn veel buiten, oogsten 
groenten en maken er lekkere maaltijden 

van, rapen appels en genieten van het sei-
zoen.
Onze dagbesteding valt onder de Wmo: basis-
dagbesteding voor ouderen en is een algeme-
ne voorziening die zonder indicatie toeganke-
lijk is. Alle ouderen (65+, enkele uitzonderingen 
mogelijk) uit de gemeente Nijmegen die lichte 
beperkingen bij het zelfstandig functioneren 
hebben (dementie, lichte somatische klachten 
et cetera) en die thuiswonend zijn hebben zon-
der indicatie toegang tot Pluk de Vruchten. De 
toegang is dus heel laagdrempelig. 
De ervaring tot heden is dat naast de deelne-
mers ook de eventuele partners thuis en an-

Ruimte voor nieuwe deelnemers
dere mantelzorgers veel baat hebben bij 
deelname aan de dagbesteding. De ope-
ningsdagen zijn nu op dinsdag en donder-
dag van 10 tot 15 uur. Als het aantal deel-
nemers stijgt, zullen we eerst de woensdag 
en daarna de maandag ook open gaan. Als 
mensen geen eigen vervoer hebben of kun-
nen organiseren zetten wij ons in om dat te 
organiseren.
Er is op dit moment weer voldoende plaats 
voor nieuwe deelnemers. Neem gerust con-
tact op als er vragen zijn. 

Tekst: Janko van der Werf, telefoon: 06 28 24 28 28
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 StiChtingbenedenStad
nijMegen

StadStuin
Op 14 oktober heeft de Stichting Benedenstad Nijmegen een schit-
terend initiatief voorgelegd aan een klein aantal opgekomen bin-
nenstadbewoners. De trekkers van deze kar Christel Kokke, Els 
Stouthamer, Jo Janssen en Frank Jasper lichten dit fantastische 
plan toe door het volledige basisidee aan het gezelschap te ont-
vouwen. 

Het plan van Vaessen, zoals het er nu voorligt, is meer dan geweldig. 
Maar vereist inzet van veel vrijwilligers en er is geld nodig. Voor dat geld 
zijn nu al veel fondsen aangeschreven. Inmiddels hebben de gemeente 
Nijmegen en de Rabobank een derde van het totaalbedrag toegezegd.

In het basisplan komt een terras bij de openslaande deuren van ’t Oude 
Weeshuis. Er is plek voor een kunstgrasveldje, een kinderspeelplaats, 
een barbecueplek, een jeu-de-boulesbaan, een kindvriendelijke vijver 
en natuurlijk een fraaie tuin. Gedacht wordt ook aan een kas waar krui-
den en andere gewassen geteeld kunnen worden en een plek waar 
de magnifieke maquette van de Waalkade een permanente plek krijgt. 
Deze ruim 11 meter lange maquette, die eigendom is van de heer Jans-
sen, staat nu opgeslagen in zijn schuur. Ooit is hij in vol ornaat te be-
wonderen geweest in ’t Oude Weeshuis en Jo bezweert dan ook dat dit 
de enige plek is, waar hij de maquette een blijvende plaats wil bieden. 
De maquette kan een toeristische trekpleister van formaat worden als 

er verlichting inkomt met de mogelijkheden om de panden op te laten 
lichten. Er verschijnt dan een toelichting van de geschiedenis van het 
pand. Het geheel moet achter glas komen te staan met een goede kli-
maatbeheersing, eventueel voorzien van zonnekracht voor de energie-
voorziening.

Op 1 Maart Starten
Het streven is om met het tot dan toe binnengehaalde geld met de aan-
leg te starten op 1 maart 2016. Tot die tijd is er volop gelegenheid voor 
bewoners van de binnen- en Benedenstad om ideeën ter verfraaiing van 
het basisplan kenbaar te maken aan de initiatiefnemers. Er staat een 
ideeënbus in ’t Oude Weeshuis. Er zijn plannen voor een Facebookpa-
gina. Met de gebruikers van ’t Oude Weeshuis aan de Begijnenstraat, 
het gezondheidscentrum, gaat worden samengewerkt. Het zou mooi 
zijn als er een doorgang komt. Bovendien hebben zij al veel ervaring 
met hun eigen tuin. Deze wordt gerund door vijf vrijwilligers. Hun exper-
tise op dit terrein leert dat je voor duurzaam onderhoud en beheer veel 
menskracht nodig hebt. Paul Janssen ondersteunt het gehele proces 
vanuit de gemeente Nijmegen. Inmiddels is er overeenstemming bereikt 
over het langjarig gebruik van de grond en kan het bestemmingsplan-
matig worden aangepast.

Mariken zal het proces op de voet volgen en roept iedereen op die zich 
vrijwillig wil inzetten om mee te helpen deze Hof van de Benedenstad tot 
een daverend succes te maken. Er zijn veel handjes nodig: metselaars, 
hoveniers in spe en slopers. Maar natuurlijk ook mensen die financi-
eel willen bijdragen door bijvoorbeeld een lantaarnpaal te adopteren of 
anderszins. Het moet lukken en het gaat lukken. De bewoners in dit 
mooiste stukje Nijmegen hebben grotere klussen geklaard. Dus nog-
maals, meld u aan. In de Mariken van december zal de stand van zaken 
gemeld worden. We rekenen op u.

Tekst: Anneke Arzbach   Foto: Gerie Sandmann

Uitleg van het plan voor de stadstuin in ’t Oude Weeshuis
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APK-keuringsstation Autobedrijf van Bon te Nijmegen is al jaren het adres voor uw APK-keuring in Nijmegen en omgeving. Zonder 
afspraak en klaar terwijl u wacht, met gratis herkeuring, en de koffie staat al klaar. Neutraal, dus altijd een eerlijk oordeel. Dit houdt in dat u 
eventuele reparaties niet bij ons hoeft uit te voeren. Wij hebben daarom ook geen baat bij het afkeuren van uw auto omdat wij zelf 
eventueel noodzakelijke reparaties niet per se uitvoeren. Neutraliteit is dus gegarandeerd bij uw keuring. Uiteraard worden de keuringen 
volgens voorgeschreven regels uitgevoerd. APK-keuringen worden afgemeld bij de RDW met als gevolg dat wij steekproefsgewijs 
gecontroleerd worden, waardoor u door een eventuele steekproef de auto 1,5 uur moet kunnen laten staan. Mocht uw auto af worden 
gekeurd dan krijgt u van ons 14 dagen de tijd om dit te laten repareren. Kleine reparaties voeren wij meestal direct en gratis voor u uit. 

Kosten APK
Benzine of diesel € 49.-. Dit is inclusief BTW, afmeldkosten en binnen 14 dagen gratis herkeuring. 

Occasions
Bent u op zoek naar een auto die bij u past? Wij hebben ook een ruim aanbod voor u op voorraad. U bent ook van harte welkom om bij 
ons langs te komen om de auto’s die uw interesse hebben gewekt, te komen bekijken! Behalve voor verkoop van auto’s, kunt u bij ons ook 
terecht voor reparatie en onderhoud. Al onze occasions worden grondig nagekeken, alvorens ze u worden aangeboden en zijn APK 
gekeurd. Wij nodigen u graag uit bij ons langs te komen.

Autobedrijf Van Bon Contact Openingstijden
Waterstraat 108 Telefoon: 024-3778338 Maandag t/m vrijdag:   08:00 - 17:00 uur
6541 TL Nijmegen Web: www.auto-vanbon.nl Zaterdag:         10:00 - 16:00 uur

advertentie



31

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

UW 
GEGEVENS 

HIER?
DAT KAN!

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 huis-
aan-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

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

Boutje van Woutje
De ENIGE Doe-Het-Zelf

zaak in het centrum

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

MILDER ADMINISTRATIES & BELASTINGEN
Hertogstraat 117 | 6511 RX Nijmegen
T 024 324 46 03
www.mabnijmegen.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

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

PETER JANSSEN SCHILDERWERKEN
Burchtstraat 50 | 6511 RG Nijmegen
T 06 1649 4406 
www.pjschilderwerken.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

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

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

Mr. Jack’s

 

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