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DE STRAAT VAN
DE WEEK

Bloemerstraat gezien in de richting van Plein 1944

sept 2017

Bloemerstraat
De Bloemerstraat is op 20 mei feestelijk heropend. Er is voor 
750.000 euro aan opgeknapt met meer groen en meer ruimte voor 
de voetgangers en terrassen. De straat is nu een 30-kilometerzone. 
Wat vinden de bewoners en ondernemers ervan? Mariken ging op 
onderzoek.

De Bloemerstraat kennen we al sinds 1552. Bij het bombardement 
in 1944 werd de straat zwaar getroffen. Aan de linkerzijde bleven de 
huizen tot nummer 35 overeind staan, aan de rechterkant tot nummer 
42, maar de even kant werd uiteindelijk toch helemaal gesloopt in 
1959. De straat loopt vanaf de Tweede Walstraat tot aan Plein 1944. 
Tot aan de wederopbouw was de straat 100 meter langer en liep door 
tot de Houtstraat. 

Ronny’s Hair
Mariken ging als eerste langs bij Ronny’s Hair, de langstzittende kap-
per op nummer 43. Ronny is 57 jaar en groeide op in het Waterkwar-
tier. Hij volgde de opleiding aan de kappersschool in de Broerstraat 
en kwam in 1980 in dienst bij Rob’s Knipshop aan de Lage Markt. 
‘In 1986 ben ik hier begonnen’, vertelt Ronny. ‘Vóór mij zat hier een 

jaar of vier Mark Philip, een Engelse kapper en in de jaren zeventig 
een banketbakkerij. De Bloemerstraat was eerste keus toen ik me hier 
vestigde, de straat stond me erg aan. De eerst jaren hebben we hier 
boven gewoond, maar dat was veel te klein voor een gezin. Nu woon 
ik in de Weezenhof.’ 

‘Het winkelaanbod is door de jaren heen wel erg veranderd. Het is een 
multiculturele straat geworden met veel bedrijvigheid. Veel winkels 
zijn dienstverlenende bedrijven, zoals ik. Kappers, nagelstudio’s, 
reisbureaus en veel horeca. Het verloop is misschien wel groot, maar 
er staat zelden iets leeg. De straat heeft zijn aantrekkingskracht behou-
den.’

Chanou
Ronny heeft hulp in de zaak van zijn 28-jarige dochter Chanou, die al 
vroeg besloot in de voetsporen van haar vader te willen treden. ‘We 
moeten het niet van passanten hebben,’ vertelt ze, ‘maar we hebben 
een vaste klantenkring. Daar bouw je een band mee op. De doorsnee 
Nijmegenaar komt hier.’

Ze zijn blij met de herinrichting. Ronny: ‘Het had alleen wat snel-
ler gemogen en jammer dat men de snelheid niet uit de straat heeft 
gehaald. Er wordt veel te hard gereden. Om de bussen uit de straat 
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>>Wout Engelaar

te krijgen is al jaren geijverd, maar of dat nog ooit gaat gebeuren? 
Waarom laten ze geen stille trolleybussen op en neer pendelen tussen 
het plein en het station?’

Dick van den Heuvel
Dick van den Heuvel (1923 – 2016) was jarenlang de drijvende kracht 
in de straat om het woon- en ondernemersklimaat te verbeteren. Zijn 
vader had ver voor de oorlog al een sigarenfabriekje en sigarenwinkel 
in de straat. Dick zelf begon er in 1954 een banketbakkerij in het pand 
waar nu de nagelstudio zit. Dick was de spreekbuis van de straat met 
de gemeente en onder zijn leiding floreerde de winkeliersvereniging. 
Ronny: ‘Er werd gezamenlijk van alles georganiseerd. Dan kregen de 
klanten met Sint of Kerst een kleinigheidje mee. Of tijdens de Vier-
daagse, toen de wandelaars hier nog door de straat liepen, maar dat 
laatste gebeurt helaas niet meer.’

‘Ik ga zeker nog tien jaar door. Daarna neemt Chanoe de zaak van mij 
over, maar zover is het gelukkig nog lang niet.’

Wout Engelaar
Boutje van Woutje zit nog maar enkele jaren in de Bloemerstraat. 
Dat wil zeggen de zaak, want Woutje zelf is hier precies vijftig jaar 
geleden geboren als Wout Engelaar. ‘Mijn overgrootvader heeft de 
panden met huisnummers 25 tot en met 33 laten bouwen in 1922. Het 
lijkt heel wat, maar het zijn maar kleine boven- en benedenwoningen. 
Mijn ouders moesten hals over kop trouwen en een woning hebben, 
want mijn geboorte was nog niet gepland, dus zijn ze hier ingetrok-
ken. Mijn opa had hier een installatiebedrijf en mijn ouders runden er 
van 1967 tot 1975 Engelaar’s Sanitairshop. De panden met huisnum-
mer 31 en 33 zijn inmiddels verkocht, ik huur de winkel op nummer 
27 van mijn vader.’

Het was ooit de bedoeling dat Wout het installatiebedrijf met zijn 
jongere broer over zou nemen, maar die haakte op het laatste moment 
af. Zo werkte Wout bij Philips en installatiebedrijven in Arnhem en 
als laatste in Heien. Een bouw-gerelateerde onderneming, die de 
crisis niet overleefde en in 2010 failliet ging. Na allerlei baantjes via 

uitzendbureaus waar Wout doodongelukkig was, opperde zijn vader 
om voor zichzelf te beginnen. Wout: ‘Het koffiecaféetje dat hier eerder 
zat, hield er mee op, dus dit kwam vrij. Pa bedacht ook om iets met 
schroefjes te gaan doen. Je vindt eerder een euro op straat dan een 
schroefje. Het oorspronkelijke plan was om een deal met Van der Stad 
te sluiten. Die was toen net uit het centrum vertrokken; voor veel men-
sen vervelend, maar de bazen wilde er uiteindelijk niet in meegaan. Zo 
is Boutje van Woutje ontstaan.’

Berry
Alle begin is moeilijk, dat ondervond ook Wout. ‘Ik had geen gigan-
tisch beginkapitaal, dus alle omzet werd meteen in de voorraad geïn-
vesteerd, want je wilt geen nee verkopen. Toen Van de Wetering aan 
Plein 1944 wegging, heb ik een sleutelmachine aangeschaft. Daarnaast 
begon ik een klussenbedrijf. Ging ik om 8 uur ’s ochtends eerst ergens 
klussen voordat ik om 10 uur hier aanwezig was en na sluitingstijd 
ging ik weer verder met mijn karwei. Dat was niet vol te houden. Pa 
klust nu een dag in de week mee en Berry, een goede vriend van me, 
ging ook meewerken.’

De klap was groot toen op 30 april Berry in café de Sportcentrale in 
de In de Betouwstraat werd doodgestoken. Pas 52 jaar. Wout kan het 
nog steeds niet bevatten. Als eerbetoon staat zijn bidprentje met een 
kaarsje op de toonbank. ‘Ik ben nu op zoek naar een andere goeie 
zzp’er, eentje die kan loodgieten, schilderen, houtbewerken, een soort 
manusje-van-alles zoals Berry was.’

Breng
Wout praat ook met veel respect over Dick van 
den Heuvel. ‘Hij is vorig jaar precies op mijn 
verjaardag overleden. Hij lag op dat moment al 
in Dekkerswald. Hij was hier de aanjager, de 
burgemeester van de Bloemerstraat. Hij heeft 
terecht een gedenksteen gekregen. Ikzelf ben me 
ook actief op gaan stellen in de winkeliersver-
eniging en zat zodoende ook bij het overleg met de gemeente over de 
herinrichting. Kijk, iedereen wil die bussen uit de straat, bewoners en 
ondernemers. Elk uur denderen er tachtig van die bussen langs mijn 
winkel. Breng wil overal over meepraten, maar meewerken, ho maar. 
Er is een contract met de gemeente dat nog doorloopt tot 2022, daar 
komt Breng steeds op terug. We wilden bij de heropening op 20 mei 
van 14.00 tot 17.00 uur voor drie uurtjes geen bussen in de straat. 

Chanou, klant Hanneke en Ronny
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Toine van Wilderen

sept 2017

>> Maar nee hoor, dat kon niet. Hoe kun je dan een straatfeestje orga-
niseren? Het zou al een stuk schelen, wanneer men de bussen uit het 
centrum haalt die naar plaatsen buiten de stad pendelen.’

Toezicht
‘Ik schat dat ongeveer de helft lid is van de winkeliersvereniging. Die 
andere helft profiteert wel mee. Maarten Mulder van het Huis van de 
Binnenstad wil dat alle ondernemingen gaan meebetalen om het cen-
trum aantrekkelijker te maken, zodat iedereen bijdraagt aan bijvoor-
beeld de sfeerverlichting.’
Wout woont zelf in Kranenburg. ‘Ik krijg er weinig van mee wat hier 
’s avonds en ’s nachts gebeurt, maar er wordt wel gedeald. Je ziet ook 
elke dag dezelfde zwervers. Mensen gaan daarvoor de straat mijden. 
Maar het grootste probleem is de handhaving. Er wordt nauwelijks er-
gens tegen opgetreden. Ik heb het idee dat Toezicht het wel ziet, maar 
voor het gemak liever de andere kant opkijkt.’

Toine van Wilderen
Toine van Wilderen ontvangt Mariken in de ruime kelder, tevens 
magazijn en kantoorruimte van de Lopers Company. Een levensgrote 
actiefoto van hemzelf en Jos Hermens herinnert aan zijn sportieve 
carrière. ‘Die foto is van eind zeventiger jaren’, begint Toine, ‘toen 
was ik met wedstrijden lopen al gestopt.’ Toine is geboren in 1951 in 
Bottendaal en groeide op in Heseveld en Hatert. Zijn vader had een 
carrosseriebedrijf. Hij was de oudste van vier kinderen. Hij voetbalde 
bij Quick en was een talent in de A-jeugd. ‘Bij Quick werd naast voet-
bal en cricket ook aan atletiek gedaan. Tjerk Dalhuizen had de leiding 
over de atletiek-tak en het was hem opgevallen dat ik behoorlijk snel 
was. Hij haalde me over te gaan rennen. In plaats van de overstap naar 
het eerste voetbalelftal van Quick ging ik hardlopen. Toen ik achttien 
was, liep ik mijn eerste jeugdinterland tegen België.’

Hij raakte bevriend met Jos Hermens, een vriendschap voor het leven. 
Toine liep enkele Nederlandse indoorrecords, maar de limiet voor 
de Olympische Spelen in München 1972 haalde hij net niet. Jos wel, 
maar die trok zich als een van de weinige Nederlandse atleten terug 
toen Palestijnse terroristen negen Israëli’s gijzelden en later doodden. 
‘Jos en ik dachten over veel zaken hetzelfde. Ik had hetzelfde gedaan’, 
vertelt Toine. Hij had een zwakke achilleshiel, stopte met wedstrijden, 
maar is altijd blijven lopen. ‘Nu nog, minimaal twee keer in de week, 
het liefst in de bossen. Maar nu ik in Oosterhout woon, ren ik vaak een 
rondje over de dijk.’

Runnersworld
‘Eigenlijk wilde ik het onderwijs in. Ik heb lesbevoegdheid voor 
aardrijkskunde en geschiedenis, maar daar was in de jaren tachtig geen 
fulltime baan in te vinden. Met Jan Vos, de inspanningspsycholoog, 
bedacht ik dat er een markt moest zijn voor een winkel met louter 
sportschoenen. Het joggen werd steeds populairder en we hadden 
stellig het idee dat er een running boom aan zat te komen. Jan haakte 
af, hij kreeg het te druk met andere dingen, en uiteindelijk ben ik 
het alleen gaan doen, een stukje verderop op nummer 56, waar nu 
Olympia Uitzendbureau zit. In 1987 heb ik Runnersworld Nederland 
gestart.’ Het concept groeide uit tot een keten van 28 winkels, waar-
van Toine er drie in zijn bezit had. De formule werd in 1994 verkocht 
aan een inkooporganisatie, maar door gebrek aan transparantie in de 
leiding stapte Toine er in 2011 uit en begon met zijn dochter de Lopers 
Company, een winkelketen met inmiddels tien vestigingen verspreid 
over heel Nederland. 

Muskens
‘In 2007 zijn we naar Bloemerstraat 14-18 verhuisd’, gaat Toine 
verder. ‘Tot die tijd zat hier Muskens, een beddenspeciaalzaak. Ik ben 
altijd wel actief geweest in de stad. Ik was voorzitter van de Ringstra-
tenvereniging, ooit een initiatief van wethouder Lenie Scholten. In 
die functie heb ik heel wat wethouders meegemaakt. In het Centrum 
2000-plan uit 1997 werd al aangekondigd dat de Bloemerstraat snel 
aangepakt zou worden. Dat werd meteen uitgesteld, want eerst moest 
de Marikenstraat en directe omgeving er komen. Daarna moesten we 
wachten totdat Plein 1944 helemaal klaar zou zijn. Dat liep gigantisch 
uit. Maar goed, het is er toch van gekomen en met het resultaat ben ik 
erg tevreden.’

‘De hele binnenstad ligt er prima bij als ik dit vergelijk met andere 
steden. Veel mensen hebben daar aan bijgedragen en het is nog volop 
in beweging. Kijk naar het Waalfront en de nevengeul. Nu ook nog 
snel het station opengooien aan de westzijde. Je moet verder kijken 
dan welke kerstverlichting we dit jaar weer op willen hangen. Maarten 
Mulder heeft gelijk, die baatbelasting waarbij elke ondernemer zijn 
steentje bijdraagt, moet er snel komen.’

‘Het winkelaanbod verandert snel. Dat doet de samenleving ook. Dat 
mensen online spullen gaan kopen is voor veel winkeliers een pro-
bleem. De binnenstad zal – ik vind het een vreselijke term – een stukje 
beleving moeten bieden. Verblijf, cultuur, eten en drinken worden 
steeds belangrijker. Er moet wat te doen zijn en het moet er aantrek-
kelijk uit zien. Gelukkig is Nijmegen altijd al een terrasstad geweest 
en er lopen veel creatieve geesten rond. Er had bijna een bierbrouwerij 
in de straat gezeten in het oude pand van Hi-fi. Nu zit er tegenover de 
Bierhoeder, hartstikke leuk toch! De Luxor gaat nu eindelijk gesloopt 
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worden. Dat is al lang een doorn in het oog. Vorig jaar bij de Giro 
wilde ik het à la Christo helemaal roze in laten pakken, maar daar 
kreeg ik te weinig mensen voor mee, maar heb je die nieuwe muur-
schildering al gezien? Mooi toch?!’

Handhaving
Toine: ‘Iedereen wil minder bussen, minder vuil, minder lawaai, min-
der verkeer, maar je moet er wél genuanceerd naar blijven kijken. Met 
Breng komen veel klanten naar de stad, ook ouderen. Pendelbusjes 
vanaf het station zou een oplossing kunnen zijn.’
‘Met de overlast valt het wel mee. Ik ben het met Wout eens dat hand-
having een groter probleem is. Het gebedel mag ook wel eens aange-
pakt worden. Simpel verbieden. Het zijn vaak bendes uit Oost-Europa 
die samen naar de stad komen en individueel hun werk doen.’

De bewoners
Een smalle, steile trap leidt naar de bovenwoning van Riëtte Hendriks. 
Achter het huis bevindt zich een ruim terras, dat helemaal doorloopt 
tot bij de buren. Ze is 68 jaar, geboren in Eindhoven, maar tijdens 
een vakantie aan een Nijmegenaar blijven plakken. Ze trouwden in 
1971. Haar man Theo overleed zeven jaar geleden. Riëtte: ‘Hij werkte 
op de HAN. Ik woon hier zo’n veertig jaar; je kon de sporen van de 
granaatinslagen in de oorlog nog zien. Hier beneden zit nu een Thaise 
Massagesalon. Het is een bedrijfspand, maar de mensen wonen er ook. 
Dat kan nooit de bedoeling zijn.’

We zitten bij Riëtte op het terras met nog vijf bewoners uit de straat. 
Els Kersten is de oudste. Ze is geboren in het oorlogsjaar 1941. Haar 
ouders hadden een sigarenwinkel naast de schoenwinkel van Holland, 
nu Plein 1994, maar toen liep daar de Houtstraat nog door. Alles werd 
daar op 22 februari 1944 platgegooid. Haar ouders wisten Els ternau-
wernood uit een al brandende wieg te redden. Els: ‘Ik huur al veertig 
jaar een van de flats vooraan in de straat. Ze zijn van een investerings-
maatschappij uit Maastricht. Café van Deelen zit naast me. Er zit nu 
een mooie muurschildering op, maar van het café heb ik wel last. Het 
gaat het hele weekend van boem boem boem. De Meermin zat hier 
eerder. Dat was een echt leuke kroeg.’

Angèle en Els
Angèle Wentholt is 67 jaar en komt uit het Brabantse Boxtel. Ze 
werkte bij de Radboud en studeerde Nederlands. Haar eerste kamer 
was in een buitenwijk, waarna ze langzaam naar het centrum oprukte. 
‘Dat wilde ik ook. Ik huurde eerst het huis op nummer 26 en kon in 
1990 samen met mijn vriend Co het huis van de buren kopen. Met Co 
ben ik inmiddels 25 jaar getrouwd.’

Els Rosmalen is nu de huurster van nummer 26. Ze is geboren in 
1960 aan de St. Agnetenweg waar haar ouders een boerderij hadden. 
In 2005 begon ze aan de Bloemerstraat Grieks restaurant Rhodon, 
wat Grieks voor roos betekent. ‘Vijf jaar later heb ik het restaurant 
verkocht. Robin Aalbers is mijn huurbaas, hij heeft meerdere panden 
in de stad.’

Maurits en Nonke
Net als Riëtte komt ook Maurits van Lamoen uit Eindhoven. Hij is 
27 jaar. ‘In 2010 ben ik op aanraden van een vriend in Nijmegen 
geneeskunde gaan studeren. Ik woon nu tweeëneenhalf jaar met mijn 
vriendin Lieke op nummer 33.’ Maurits huurt de woning van Nonke 
Verheijen. Ook zij komt uit Brabant. Studeerde verpleegkunde. Toen 
ze ging werken bij de Paulastichting in Oosterbeek besloot ze in 
Nijmegen een huis te kopen. Nonke: ‘Ongeveer veertig jaar geleden 
kocht ik van de familie Engelaar nummer 31 en 33. Het bovenhuis heb 
ik steeds verhuurd. Op nummer 31 zat rond 1880 een kleine snoep-
winkel en zelf heb ik er nog een tweedehands winkeltje gehad. Ik ver-
kocht er van alles, van jurkjes tot klompjes. Het was een uit de hand 
gelopen hobby, maar dat is alweer een tijd geleden hoor. De winkel 
heette Fleurtje, vanwege de Bloemerstraat natuurlijk.’

Komen en gaan
Er zijn door de jaren heen veel winkels gekomen en weer verdwenen. 
De bloemenwinkel van Geert Straven, drukwerk Brands, diverse 
slagers en bakkers, een klokkenmaker waar je om bij de werkplaats 
te komen door een eng donker gangetje moest, een tandtechnicus, de 
beddenwinkel van Muskens, juweliers, Bertje Verkroost, een seks-

Van links naar rechts: Riëtte Hendriks, Angèle Wentholt, Els Rosmalen, 
Maurits van Lamoen, Els Kersten en Nonke Verheijen

Muurschildering van kunstenaars Super A en Collin van der Sluijs op de 
zijgevel van Café van Deelen

>>
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>> bioscoop met peepshow waar nu de barbier zit, een platenwinkel, 
de Econoom, Jo Kregting, Gerard van Groningen, een kunstwinkel, 
het is een kleine greep, maar de Pimpernel is altijd gebleven. En dan 
de talloze kroegen: Tio Pepe, Bio, Het Seepaerd, hotel Europa, San 
Remo, Inferno, de Paardestal en het legendarische Biljart Paleis. Els 
Kersten: ‘Daar werd altijd gekaart en gegokt. Er was een stamtafel 
voor vaste gasten die ieder een tientje op tafel legden. De eigenaar van 
het tientje waar de eerste vlieg op ging zitten, mocht alles in zijn zak 
steken.’ ‘Het waren vooral Chinezen die kaartten’, gaat Riëtte verder. 
‘Ze hadden een geheime achteruitgang voor als ze zich snel uit de 
voeten moesten maken. Toen het wegging, ik geloof in 2010, kwam 
er een discotheek in naar voorbeeld van Jimmy Woo in Amsterdam.’ 
Het werd geen succes, zoals meer horecazaken maar een kort leven 
beschoren was aan de Bloemerstraat.

De Plak
Toch zijn er elke keer weer nieuwe avonturiers, die denken het gat in 
de markt gevonden te hebben en het gaan proberen. Els Kersten: ‘Het 
zijn er te veel, want ze willen allemaal een groot terras. Het trottoir 
is voor een deel onbegaanbaar. De Plak kom je over het trottoir niet 
voorbij.’ ‘Och, ik vind het wel meevallen’, vervolgt Maurits. 
‘Lebowski is een uitstekend voorbeeld voor de rest van de straat. Ik 
kom er graag.’ Els Rosmalen beaamt dit: ‘De meeste terrassen zien 
er mooi en netjes uit, zeker met die bloembakken erbij.’ Nonke roemt 
de Plak. Ze eet er graag, vooral het beroemde kaasgehakt. Het café 
werd in 1976 opgezet door een paar studenten en groeide uit tot een 
Kollektief. Voordat de Plak er inkwam, zat er de Chocobar, een tik-
keltje louche en ordinaire kroeg. De Plak is van meet af aan een open, 
homovriendelijke kroeg, nu meer dan normaal, toen zeker nog niet. 
Tijdens de Piersonrellen in 1981, toen veel ondernemers planken voor 
de ramen hadden getimmerd, vervulde het café mede door zijn ligging 
een centrale rol. De hele vaderlandse pers was er neergestreken. Het 
eetcafé zit van de horeca het langst in de straat.

Fietsen
Horeca brengt overlast met zich mee. Hoe ervaren de bewoners dit? 
Els Kersten wordt regelmatig wakker van geruzie op straat. Angèle: 
‘Ik vind het wel minder geworden. Het is rustiger dan vroeger. Ik erger 
me meer aan de fietsen altijd her en der.’ ‘Bij sommige fietsen groeit 
het groen uit het zadel’, gaat Riëtte verder. ‘Ze worden overal neerge-
gooid. Er wordt niet op gecontroleerd. Pas als ze helemaal kapot zijn, 
worden ze opgehaald.’ Nonke: ‘Ook aan de Zes Huizenhof is het een 
rommeltje met de fietsen. De fietsenrekken zijn toch bestemd voor de 
bezoekers? Ze staan altijd vol met fietsen die van niemand zijn.’ Ook 
ziet elke bewoner dat er druk gedeald wordt, soms in hun eigen por-
tiek. 

Riëtte: ‘Wanneer er vroeger wat was, dan stapte je naar Dick van 
de Heuvel. Je kon je verhaal kwijt en Dick ondernam meteen actie. 
Nu moeten we bellen met John Bardoel van Seinpost. Hij is door de 
gemeente aangezocht om er voor te zorgen dat de straat een beter 
aanzien krijgt. Het is tenslotte een visitekaartje van de stad. Wil je 
bijvoorbeeld een klimop naast de voordeur dan regelt hij dat.’

Wijkagent
Els Rosmalen: ‘We kregen van de gemeente een lijst met belangrijke 
telefoonnummers. Erg fijn, maar het nummer van Bureau Toezicht 
staat er niet op! Ze durven vaak niet op te treden. Er gelden allerlei 

regels, maar ze worden niet gehandhaafd.’ ‘We zijn aan de goden 
overgeleverd’, gaat Riëtte verder. ‘Wanneer je een paar blagen op hun 
gedrag aanspreekt, krijg je meteen een grote mond terug. Maar ook de 
politie doet niks. Als ik William Nijland, de wijkagent, er op aan-
spreek, krijg ik als antwoord “We nemen het mee”, maar daar merk je 
weinig van. Ach, hij doet ongetwijfeld zijn best.’

Bussen
Riëtte: ‘Ooit was er een proef en reden de bussen niet over de Bloe-
merstraat terug, maar langs het Kronenburgerpark. Wij blij, maar 
toen ging men daar protesteren en werd de maatregel meteen terug-
gedraaid.’ ‘Ze hebben de bushalte nu verplaatst naar de Kolping’, 
gaat Els Kersten verder. ‘De chauffeurs zien je vaak niet staan daar en 
rijden door.’ ‘Elfhonderd bussen per dag, dat slaat toch nergens op’, 
vervolgt Angèle. ‘Het is hier ook veel te smal voor passerende bussen, 
daarom snap ik het nut van die middendrempel ook niet.’ Maurits 
ergert zich net zo vaak aan de auto’s die zich niet aan de snelheid 
houden en midden op de rijbaan stil blijven staan om een praatje te 
maken met een tegenligger. ‘Een flitser plaatsen en meteen iedereen 
op de bon gooien, maar liever nog helemaal geen auto’s meer. Waarom 
niet zo’n roadbarrier als bij de Augustijnenstraat en creëert men een 
wandelallee vanaf het station tot aan de Grote Markt?’

Kinderen
‘Vroeger woonden hier nog veel gezinnen,’ verzucht Els K., ‘zag je 
veel kinderen op het trottoir spelen. Wanneer ik nu kleine kinderen 
zou hebben, ik verhuisde meteen. Er gebeurt hier teveel waar ik ze 
niet aan wil blootstellen.’

Ondanks al het nuilen over wat er niet deugt, weegt dat niet op tegen 
alle voordelen over het wonen in de binnenstad en de Bloemerstraat in 
het bijzonder. Elke behoefte kan meteen bevredigd worden, want alles 
bevindt zich om de hoek. Ook de rust, want daarvoor kun je overdag 
naar het Kronenburgerpark. En al die drukte werkt ook verslavend. 
‘We zouden ergens anders heel moeilijk kunnen wennen’, besluit 
Riëtte.

Tekst: Michiel van de Loo 
kleurenfoto’s: gerie Sandmann   
Oude foto: collectie regionaal archief nijmegen

Bloemerstraat in ongeveer 1900
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Optreden van De Weesgegroetjes bij de opening van de Stadstuin achter ’t Oude Weeshuis

Zo’n drie jaar bestaat smartlappenkoor De 
Weesgegroetjes uit de Benedenstad nu. En 
ze willen nog héél lang doorzingen. Maar 
ze zitten wel dringend verlegen om een 
nieuwe dirigent/begeleider en liefst ook 
een toetsenist.

Het koor werd destijds opgericht onder de 
naam Smartlappenkoor Benedenstad. Buurt-
genoot Mariska vond het leuk om regelmatig 
samen te zingen en zo begon het. Diana Arts 
uit de Papengas kwam ook erbij en bedacht 
de naam De Weesgegroetjes, omdat het koor 
om de maandag repeteert in buurtcentrum 
’t Oude Weeshuis. Iedereen vond die naam 
meteen leuk. Nu telt het koor zo’n 25 perso-
nen, veel mensen uit de Benedenstad, maar 
ook andere Nijmegenaren die het leuk vinden 
om mee te doen. Het zijn mensen van allerlei 
leeftijden. Diana Arts: ‘We zingen voor de 
gezelligheid en de ontspanning. We hebben 
lol en lachen veel.’ Nieuwe koorleden zijn 
altijd welkom.
 
Over het leven
Ingewikkelde audities zijn er niet, wie denkt 
dat hij kan zingen en het leuk vindt om erbij te 
komen, zingt mee. De Weesgegroetjes zingen 
over Nijmegen en over het leven, meestal in 
het Nederlands, al kwam er vorig jaar ineens 
een liedje van Elvis Presley bij. Wie op You-
Tube kijkt, vindt filmpjes van liedjes als Daar 

De Weesgegroetjes zingen 
voor de lol en de gezelligheid

bij de waterkant, Mamma en Hartje van goud. 
Ze zingen ook bijvoorbeeld een Nijmeegse en 
een Amsterdamse medley. En natuurlijk klinkt 
bij bijna elk optreden Al mot ik krupe van 
Graodus van Nimwegen: Als je ien de vrimde 
zit | En je leest ien de krant | Van die mooie 
ouwe stad | Ien’t verre Nederland | Dan kruupt 
er iets bij je omhoog | En dut het je overal 
pien | Dan denk je dikwijls bij jezelf | Wat zou 
ik daar groag zien.
 
Nuilertjes
Hoe bekender ze worden, hoe vaker ze op-
treden. ‘We staan nu al een paar jaar achter 
elkaar tijdens Moederdag op de Dag van het 
Levenslied in het Valkhofpark. We hebben 
gezongen tijdens de opening van de Stads-
tuin achter ’t Oude Weeshuis, we willen gaan 
zingen in wijkcentra en voor ouderen in ver-
zorgingstehuizen’, vertelt Diana. Soms zingen 
ze met een kleiner groepje bij bijzondere ge-
legenheden zoals vorig jaar bij de introductie 
van de dropjes De Nimweegse Nuilertjes bij 
de winkel Ieder z’n Vak in de Lange Hezel-
straat. Met de burgemeester en Nijmeegse 
Annie erbij. Toen lieten ze ook al zo’n echte 
Nimweegse tranentrekker horen: ‘Moeder, het 
is weer mis (omdat het een Nimweegse jon-
gen is). Ze pasten daarvoor de tekst aan met 
‘omdat het een Nimweegse Nuilert is’. Hun 
kleding verschilt van matrozenpakjes tijdens 
een zeemansmedley, tot kleding van vroeger 

of alles in zwart en wit bij officiële gelegenhe-
den.
 
Nieuwe begeleider
Tot voor kort liet dirigent Mariska Petrovic ze 
de sterren van de hemel zingen, maar zij 
heeft door haar drukke andere werkzaam-
heden helaas geen tijd meer om het koor te 
leiden. En op hetzelfde moment moest ook 
begeleider/toetsenist Jo Pijman afhaken wat 
de koorleden allemaal heel jammer vonden. 
Diana: ‘We zoeken nu een leider/instudeerder 
van de liedjes en iemand die begeleidt met 
muziek. Of iemand die alles tegelijk kan. Best 
lastig, de dirigent moet iemand zijn die in de 
muziek zit én van dit soort muziek houdt.’ 
Voorlopig proberen ze maar nieuwe liedjes in 
te studeren via karaoke-opnames. Diana co-
ordineert nu alle koorzaken samen met Henny 
Baltzer, mede-koorlid en ook Benedenstad-
bewoonster. ‘Want we gaan natuurlijk gewoon 
door.’

Wie een keer wil komen kijken en luisteren, 
is van harte welkom in ’t Oude Weeshuis 
aan de Papengas 8. De repetities zijn op de 
maandagavond vanaf 20.00 uur, om de twee 
weken. De eerste is op 18 september. Voor 
meer informatie: Diana Arts (024-3240801) of 
Henny Baltzer (024-3222406).

Tekst en foto: Lucy holl
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Weet je waar ik wel zou willen zijn?
Op het keizerkarelplein,
Op het keizerkarelplein!
Lekker zitten met een potje bier,
dan was ik nu niet hier.
nijmegen, nijmegen,
altijd zon en nooit eens regen.

Bovenstaande tekst is een fragment uit een 
Nijmeegse carnavalskraker, een variant op 
de oorspronkelijke songtekst van het carna-
valslied over een of ander bloemetjesgordijn. 
Dit waren de woorden die het eerste in me op 
kwamen toen ik ging nadenken over mijn fa-
voriete plek in de binnenstad. Niet omdat het 
plein me zo aanspreekt (eigenlijk is het een 
doorsnee, provinciaals plein zonder allure) 
maar wel omdat het begint met de relevante 
vraag voor deze rubriek, namelijk ‘Waar zou 
ik willen zijn.’

Het is heerlijk om in de stad te wonen. Sinds 
mijn studententijd heb ik de wens gehad, om 
later ‘als ik groot ben’, in het centrum te wonen. 
Gelukkig koesterde mijn partner (geboren en 
getogen in In de Betouwstraat) dezelfde wens. 
We wonen nu op een steenworpafstand van 
zijn ouderlijk huis, in de Van Berchenstraat om 
precies te zijn. Een relatief onbekende straat 
aan de rand van het centrum en het verlengde 
van de Regulierstraat. Wat maakt deze straat 
zo’n fijne plek? Op de eerste plaats haar lig-
ging. Ze valt net buiten het ringstratengeweld, 
waardoor we nagenoeg geen last van de ho-
reca hebben. Met haar achterkant schuurt ze 
tegen het Kronenburgerpark aan. We hebben 
dus een hele grote achtertuin waar het zomers 
fijn toeven is op een bankje in de zon of op een 
dekentje op het gras. Wanneer we de achter-
deur open hebben staan, kunnen we de die-
ren in het park soms horen en lijkt het alsof we 

op safari zijn. We hebben het beste van twee 
werelden. Het winkelen en uitgaan aan de ene 
kant en de rust en ‘de natuur’ aan de andere 
kant. Best uniek eigenlijk. Mobiliteit-technisch 
gezien ligt de Van Berchenstraat strategisch 
tussen het busstation op Plein ’44 en het Cen-
traal Station. 

Naast de goede ligging, ziet de straat er ook 
goed uit. Mooie gevels uit eind negentiende 
eeuw sieren de straat. Deze hebben het bom-
bardement uit de Tweede Wereldoorlog over-
leefd. Daarachter de typische ommuurde stad-
stuintjes. Op een plaquette in een van de oude 
gevels staat gegraveerd dat Joris Ivens, een 
van Nederlands internationaal bekende film-
makers, er in 1898 is geboren. Voor een paar 
jaar terug was deze straat boomloos, grijs en 
vol met geparkeerde auto’s. De straat kwam 
toen weinig tot haar recht. Door actie van een 
paar actieve en strijdlustige bewoners in het 
bewonersoverleg voor centrum en Beneden-
stad, is met behulp van de gemeente een rits 
mooie en frisgroene boompjes geplaatst, om-
ringd door grote groene struiken in de boom-
spiegels. Tegelijkertijd is de weg opnieuw be-
straat en zijn er nette parkeerplekken gekomen 
voor fiets en auto. Dankzij deze make-over is 
de straat een stuk aantrekkelijker geworden. 
Een enkele bewoner heeft een klein geveltuin-
tje aangelegd als puntje op de i. Dit smaakt 
naar meer. 

Het is ook een hele diverse straat qua bewo-
ners: gezinnen met kinderen, alleenstaan-
den, gepensioneerden, young professionals, 
zzp’ers, tweeverdieners en studenten. De 

meeste kennen elkaar wel van gezicht. Sinds 
kort hebben we een buurtapp. Deze is niet 
alleen bedoeld voor preventie, maar ook om 
de sociale cohesie te vergroten en praktische 
zaken uit te wisselen. De animo hiervoor was 
groot. Laatst zijn we nog gewaarschuwd door 
een straatgenoot voor een mogelijke inbraak. 

Natuurlijk zijn er ook weleens wanklanken te 
horen in deze straat. Een enkeling heeft toch 
last van geluidsoverlast van de cafés in de 
Smetiusstraat. Laatst lag er een dronkaard 
te slapen in iemands voortuintje. We hopen 
met behulp van de groepsapp de meldingen 
van overlast te kunnen verzamelen, zodat we 
eensgezind kunnen optreden naar de betref-
fende horeca en wijkagent. De vele fietsen op 
de stoep zijn menigeen een doorn in het oog. 
Vaak staan ze stapeldik opgesteld en versper-
ren een fatsoenlijke doorgang voor voetgan-
gers. Daarnaast is het ook een armoedig en 
rommelig gezicht. De gemeente heeft goede 
fietsrekken geplaatst, maar dat is niet voldoen-
de. Een straatgenoot wil een keer een geza-
menlijke actie ontketenen via de buurtapp, 
waarbij we niet het zwerfafval gaan opruimen 
maar de zwerffietsen, zodat er ruimte in de be-
staande rekken komt, waardoor de fietsen niet 
meer rijen dik op de stoep hoeven te staan. 
Er moet toch iets te verzinnen zijn waardoor 
het weer netjes wordt? Ideeën zijn overigens 
welkom. 
Wonen in de Van Berchenstraat is fijn. Ik rea-
liseer me eigenlijk te weinig dat ik op een top-
plek woon. 

Tekst en foto: Manja van der kraan

FavorIete 
Plek In de   
BInnenStad
manja van der kraan 
en de van Berchenstraat

Mooie stadstuin achter een van de gevels in de Van Berchenstraat
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leZInGenCYCluS
Dinsdag 17 oktober om 14.00 uur

Thema:  Nijmegen in de jaren 30 
Spreker:  Guus Houtzager, gildegids Nijmegen
Locatie:  ’t Oude Weeshuis Papengas 8, een
  zijstraat van de Lange Hezelstraat
Entree:  4 euro per persoon inclusief koffie of
 thee in de pauze

De crisisjaren (30) zijn net voorbij en niemand 
kan bevroeden dat we op weg zijn naar een 
nog grotere crisis: de Tweede Wereldoorlog 
(40-45).
In de jaren 30 telt Nijmegen 81.916 inwoners. 
In 1936 zal Nijmegen zijn Waalbrug krijgen. 
De teloorgang van de Benedenstad is al waar-
neembaar.
De binnenstad is dicht bebouwd en de tram is 
het openbare vervoermiddel in die tijd.
De huidige Burchtstraat is nog opgedeeld in 
een Lange en Korte Burchtstraat. Nijmegen is 
nog een stad van torens door de vele kerken 
in het centrum van de stad. Na het bombarde-
ment op Nijmegen op 22 februari 1944 zal dit 
stadsbeeld drastisch veranderd zijn.
Een ‘wandeling’ door Nijmegen in de jaren 30 
voert ons terug naar een stadscentrum dat ve-
len van nu niet meer kennen.

Korte Burchtstraat gezien vanuit de Lange 
Burchtstraat. Foto: Regonaal Archief Nijmegen

Het is alweer zes jaar geleden dat in het ka-
der van Nijmegen Groen de Korenmarkt van 
een parkeerplaats met blik is omgetoverd tot 
een oase van groen. Voorafgaande aan deze 
metamorfose is het nodige overleg geweest 
met voor- en tegenstanders van de plannen. 
In de politieke wandelgangen, waar onderge-
tekende toen nog deel van uitmaakte, werd 
de aanpak van de Korenmarkt het zoveelste 
Jannetje Plannetje genoemd, naar de toen-
malige wethouder van GroenLinks Jan van 
der Meer. Verlies van parkeerplaatsen, angst 
voor rondhangende jongeren, foutparkeer-
ders en rondrijdende bezoekers van de cof-
feeshop zijn nog maar een kleine bloemle-
zing van de bedenkingen die bewoners toen 
hadden. 

Weinig mensen zullen nog weten dat het plan 
ook onderdeel uitmaakte van het klimaatplan 
van de gemeente Nijmegen. Doelstelling is 
en was om Nijmegen binnen afzienbare tijd 
energieneutraal te maken om uiteindelijk de 
CO2-uitstoot drastisch naar beneden te krij-
gen. Feit is echter dat tijdens dit proces de 
gevolgen van de klimaatverandering al in 
gang gezet zijn en de komende 50 jaar nog 
doordenderen. Met name de binnensteden 
ondervinden dan de gevolgen van een tem-
peratuurstijging het ergste. Toename van 2 
graden kan al bloedhete zomers veroorza-
ken in een stenen omgeving. Aanleg van veel 
groen kan zorgen voor de nodige verkoeling 
en vandaar deze groene Korenmarkt. 
Bij het verschijnen van deze Mariken is al 

weer een lange periode achter de rug, waar-
in talloze mensen gebruik maken van deze 
rustgevende plek. Van alle gevreesde over-
last is weinig tot niets bewaarheid geworden, 
behalve dan dat je zou wensen dat mensen 
hun eigen rotzooi eens meer zouden oprui-
men en dat er wat grotere prullenbakken 
worden geplaatst. Daadwerkelijke overlast 
is er meer van schreeuwlelijkerds, die mid-
den in de nacht de ‘hemelse’ horeca verlaten 
en daarbij vergeten dat er ook nog mensen 
slapen. Verder niets dan lof voor dit fantasti-
sche plein en zijn bewoners en gebruikers. 
Het is een genot om naar de spelende klein-
tjes te kijken die in de fonteintjes spelen, de 
picknickende ouders genietend op het gras. 
Op zondagochtend de pilates beoefenende 
dames op hun handdoekjes. De jongelui die 
lekker genieten van een jointje. 

Ooit was er sprake van dat op de plek boven-
op de Eiermarktgarage ook zo’n fantastische 
oase gerealiseerd zou gaan worden. Mariken 
zou zeggen: doen. Bewoners aldaar waren 
toen ook tegen, maar kunnen nu zien dat je 
plannen soms toch een kans moet geven en 
moet doorzetten, dan valt het later alleszins 
mee. Kijk maar naar de schitterende dijkte-
ruglegging en de nevengeul aan de overkant 
van de Waal. Voortschrijdend inzicht is een 
groot goed. Mariken hoopt op nog een schit-
terende september- en oktobermaand met 
vele genietmomenten voor iedereen.

Tekst: anneke arzbach      Foto: gerie Sandmann

De Groene Oase
Korenmarkt
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Paul Eigenhuijsen is geboren en getogen 
Nijmegenaar. Hij is fractievoorzitter en 
lijsttrekker van Voor nijmegen.nU.

Voor Paul is het een noodzaak om echt wat 
voor de stad en haar centrum te kunnen bete-
kenen. De tijd staat niet stil. Er verandert veel 
voor de binnenstad en daar kun je, volgens 
Paul, goed en soepel op inspelen. Echter, hij 
ziet dat door de politiek veel regeltjes ge-
maakt worden uit angst voor ‘rotzooi’. Door 
creatief problemen op te lossen en bewoners 
en ondernemers vertrouwen te geven, bereik 
je veel meer.

Inloopspreekuur
Om de betrokkenheid te vergroten wil hij een 
inloopspreekuur opzetten: met bewoners (en 
ondernemers) praten, hen vragen stellen en 
zaken verder brengen. ‘Met de poten in de 
klei’, zo doet hij dat het liefst. En dat vraagt hij 
ook van andere kandidaten op de lijst.

Maar wat is het probleem: nijmegen heeft 
toch een levendig centrum met veel activi-
teiten?
‘Jazeker’, antwoordt Paul. ‘Maar het centrum 
moet wel leefbaar, veilig en bereikbaar blijven. 
Mensen van alle generaties willen graag in de 
binnenstad wonen, maar er zijn de nodige ob-
stakels. Er is niet voldoende sociale cohesie. 
Rolluiken van winkels zijn al om 17 uur dicht. 
Er wordt geklaagd over geluidsoverlast. De 
stad “festivalliseert”. Zonder een bepaalde li-
miet zet je de leefbaarheid verder onder druk.’

dus nijmegen geen ‘summer capital’ van 
nederland meer?
Paul: ‘Het ligt anders. Je moet vooral niet het 
kind met het badwater weggooien. De bin-
nenstad is en blijft altijd het hart van de stad. 
Verwaarloos nooit unieke kenmerken van een 
stad, maar zoek gezamenlijk met bewoners 
en ondernemers naar oplossingen. Festivals 
en horeca mogen. Verbied ze niet, stroomlijn 
ze. Niet zomaar meer festivals, maar meer 
kwaliteit.’

Horeca goed reguleren
Voor Nijmegen.NU wil om dezelfde redenen 
ook dat het afgesproken beleid met betrek-
king tot horeca-accentgebieden goed wordt 
uitgevoerd. Anders loopt het met de geluids-
overlast de spuigaten uit, zoals binnenstads-

Paul Eigenhuijsen, Voor Nijmegen.NU
‘Je weet pas wat er leeft als je met bewoners praat’ 

bewoners nu al zeggen. Paul: ‘Zorg voor 
een goede regulering van terrassenopbouw 
in de openbare ruimte. Maak regels die echt 
gehandhaafd worden. Zet de opsporingsamb-
tenaren ruimer in. Schaf onzinnige regels af. 
Bijvoorbeeld de regel waar een menukaart 
van een restaurant moet komen te staan.’

Bereikbaarheid centrum
Net zoals overal elders, willen bewoners in 
het centrum goed bezoek kunnen ontvan-
gen. Paul wil daarom dat de beperkingen bij 
bezoekersvergunningen worden opgeheven. 
‘Maak de eerste vergunning gratis. Doe de 
papieren vergunning weer achter de voorruit 
van de auto.’
De overlast van fietswrakken moet door het 
jaar heen op dezelfde manier worden bestre-
den als tijdens de Vierdaagse. Met andere 
woorden: ruim ze op. In de Van Welderen-
straat bijvoorbeeld staan de fietsrekken om 
halftien ‘s ochtends barstens vol. Hoe kan 
dat? 
Paul wil het openbaar vervoer niet helemaal 

laten verdwijnen uit het centrum. ‘Houd twee 
eindhaltes aan voor vaste lijnen: Kelfkensbos 
en Plein 44. En laat flexbussen rijden als aan-
vulling hierop. Hierbij mag geen verdringing 
van banen door vrijwilligers ontstaan.’

Benedenstad
De Waalkade is, volgens Paul, uniek. Je kunt 
er iets prachtigs van maken. Wat nu gebeurt 
op het Waalstrandje zou moeten worden 
teruggebracht naar de Waalkade. Maak van 
de lege Waalkade een groengebied, waar het 
goed chillen is. Het verplaatsen van het Hol-
land Casino naar Nijmegen-Noord past daar 
prima bij.

Tenslotte
‘Hart hebben voor de stad, hart hebben voor 
alle wijken, zo concreet mogelijk. Dat wil Voor 
Nijmegen.NU de komende vier jaar’, besluit 
Paul.

Tekst: Toon kerssemakers en rené van berlo
Foto: jacqueline van den boom

Paul Eigenhuijsen

geMeenTeraadSVerkieZingen
Op 21 maart 2018 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. In een serie bespreekt de redactie met de lijsttrekkers van de politieke partij-
en wat zij voor Nijmegen-Centrum hebben bereikt en willen bereiken. In dit nummer Paul Eigenhuijsen van Voor Nijmegen.NU en Wendy Grutters 
van Stadspartij DNF.
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Wendy Grutters is geboren en getogen in 
de Nijmeegse binnenstad. Ze is fractie-
voorzitter en lijsttrekker van Stadspartij 
dnF.

Wendy woont vlakbij de Waalkade. ‘Ik woon 
en leef op de plek waar ik ben opgegroeid’, 
vertelt ze. ‘De binnenstad is mijn buurt, mijn 
jeugd en mijn thuis.’

‘Wij geloven in dorpjes in de stad. Die heb je 
nodig, bijvoorbeeld om voor elkaar te zorgen. 
Die zijn er ook, bijvoorbeeld de hofjes. Het is 
fijn als je in de binnenstad kunt blijven. Daar-
om moeten er meer zorgwoningen komen.’

Overlast
‘Mensen ervaren steeds meer overlast door 
de evenementen. De binnenstad is niet al-
leen een place to meet, het is ook een place 
to live. Ik heb het college gevraagd hier meer 
aandacht aan te geven. Zorgen voor een 
betere balans. Je moet de ‘te’ van teveel 
afhalen. Je moet dingen beter afstemmen. 
Sommige evenementen geven meer overlast 
dan andere, bijvoorbeeld het Salsafestival. 
Hetzelfde aspect geldt voor de horeca. De 
gemeente moet dat van plein tot plein en van 
straat tot straat bekijken, vooral ook naar het 
cumulatieve aspect. Trouwens, waarom moet 
alles in het centrum?’

‘Wij hebben verkamering altijd hoog op de 
agenda gehad. Dat speelt nu zelfs in Du-
kenburg en Lindenholt. Het zijn niet alleen 
studenten. Dat is zestig procent. Heel vaak 
gaat het om kamers voor buitenlandse werk-
nemers.’

Bereikbaarheid binnenstad
Veel inwoners maken zich zorgen over de 
bereikbaarheid van de binnenstad. Het col-
lege wil de bus uit de Burchtstraat halen. De 
Graafseweg is pas versmald nabij het spoor-
wegviaduct. In de komende jaren dreigt ver-
smalling van bijna de gehele weg. Wat vindt 
Wendy hiervan?

‘Wij hebben een hard hoofd in de versmal-
ling van de Graafseweg en daarom ook een 
alternatief ingediend. Mensen gaan niet over 
de S100 rijden, zoals wethouder Harriët Tie-
mens zegt. Ik ben heel erg vóór bussen uit de 
Burchtstraat. Ik vind het wel een voorwaarde 
dat je met de bus in het centrum moet kunnen 
komen: Plein ‘44, Kelfkensbos en Waalkade. 
Er moet een alternatief komen voor mensen 
die slecht ter been zijn. Brengflex is dat nu 
niet. Dat is te duur. Voor het buskaartje moet 
in de hele stad één tarief gelden.’

hoe houden we de woningen voor de 

Wendy Grutters, Stadspartij DNF
‘Het mooiste van Nijmegen is Nijmegen’

centrumbewoners en voor hun bezoekers/
mantelzorgers bereikbaar?
‘De bezoekersparkeren-app werkt perfect. 
Mantelzorgers kunnen alleen extra uren krij-
gen als ze een mantelzorgcompliment krijgen. 
Dat moet veranderen. Als je tot voor kort 
bouwde in de stad moest je een inpandige 
garage maken of geld in een fonds van de 
gemeente storten. Dat hoeft niet meer voor 
kleine woningen als die voorzien worden van 
een inpandige fietsenstalling. Dat is bijvoor-
beeld het geval met de Nimbustoren en met 
het pand dat op de hoek van Bloemerstraat 
en Doddendaal komt. Een prima zaak.’

Handhaving
‘We hebben ook een handhavingsprobleem, 
bijvoorbeeld op de Waalkade bij het Labyrinth. 
Daar wordt gedeald. Wat is het antwoord? Je 
mag er na negen uur ‘s avonds niet parkeren! 
Toezichthouders gaan om vijf, zes uur naar 
huis. Ik wil graag dat er een pilot komt dat 
mensen contact kunnen opnemen met bureau 
Handhaving. De Nijmegenaren moeten meer 

gebruik maken van de Bel- en Herstellijn. Dat 
werkt prima. Er moet een meldpunt overlast 
en een meldpunt leuke dingen komen. Be-
woners moeten elkaar aanspreken op hun 
gedrag.’

Leegstand
Stadspartij DNF-lid Ben van Hees is wethou-
der Binnenstad. Wendy: ‘Ik ben blij dat mede 
door Ben de leegstand in de binnenstad is 
teruggebracht. Jammer dat het oude V&D-
pand nog steeds een probleem is.’

hebben jullie nog meer wensen?
‘Er is grote irritatie over combinatie fiets/
wandelen, bijvoorbeeld in de Molenstraat en 
de Ziekerstraat. Dat willen we aanpakken. De 
Mariënburggarage is niet elke zondag open 
voor fietsers. Dat moet veranderen.’

Afsluitend: ‘Ik ben trots dat ik Nijmeegse ben. 
Het mooiste van Nijmegen is Nijmegen.’

Tekst: rené van berlo en Toon kerssemakers 
Foto: jacqueline van den boom

Wendy Grutters
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Konenburgerpark
Nora en Rob

Als u, beste lezer(es), de foto op deze 
pagina ziet, denkt u misschien: ‘Waar heb ik 
die foto eerder gezien?’ 
En dat klopt. 
Onlangs is op ongeveer 5500 adressen 
rond en om het Kronenburgerpark een 
folder bezorgd van de Stichting Vrienden 
Kronenburgerpark. Een folder met info en 
foto’s. 
Deze foto,die ook in deze folder staat, is 
gemaakt door een van de dierenverzorgers. 
Een liefdevol beeld van het op 28 mei 

geboren bokje Rob en zijn moeder Nora. Een 
foto gemaakt met veel aandacht.
Via deze jaarlijkse folder vragen wij even uw 
aandacht voor het werk dat wij doen en hopen 
dat u de stichting wilt steunen met uw bijdrage.
Onze vrijwilligers verzorgen met veel plezier 
de dieren in het park en willen dit graag blijven 
doen. En daarvoor hebben wij u ook nodig.
Afgelopen jaar is er een nieuwe overeenkomst 
met de gemeente gesloten. Die zorgt voor 
het onderhoud van de hekken, de bomen en 
de gebouwtjes. Als u nu de wenkbrauwen 
fronst, denkend aan de volière, ja, die wordt 
binnenkort opgeknapt!
De Stichting Vrienden Kronenburgerpark zorgt 
dus voor het onderhoud van de dieren. En 

daar komt ook heel wat bij kijken. Het voer, 
hooi, dierenarts, klein materieel, onderhoud 
van de weide en het uitvoeren van nieuwe 
ideeën en de aankoop van nieuwe dieren. 
Hebt u de nieuwe kippen, de Orpingtons al 
gezien?
Ieder jaar stellen de Vrienden van het 
Kronenburgerpark ons in staat ons werk 
voort te zetten. Langs deze weg willen wij 
een keer onze donateurs daarvoor hartelijk 
danken. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij 
uw donaties zorgvuldig besteden , tot uw en 
ons plezier.
Tot ziens in het park!

Tekst: joke van Onna     Foto: Cecilia de jonge
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Het valkHoFkPark
Het GrootSte monument van nIJmeGen dat altIJd oPen IS

Het Valkhofpark in het centrum van Nijme-
gen is een van de oudste stadsparken van 
Nederland. Vanaf de prehistorie is deze 
stuwwal al bewoond. De eerste Romeinen 
bouwden er de eerste nederzetting van 
Nederland: het Oppidum Batavorum. 

Nadat deze in brand was gestoken, bouwden 
ze er een fort. Keizer Karel de Grote had er 
in de achtste eeuw één van zijn paleizen, een 
palts. Later werd dit paleis uitgebreid tot een 
machtige burcht. Het park werd rond 1800 op 
vernieuwende wijze in Engelse stijl heront-
worpen door J.D. Zocher sr. Ongeveer dertig 
jaar later paste Hendrik van Lunteren dat 
ontwerp ingrijpend aan. Na de stadsuitbrei-
ding van 1878 gaf de Vlaamse tuinarchitect 
Lieven Rosseels het park in 1886 een nieuwe 
indeling met een brug over de Voerweg naar 
het Kelfkensbos. In het park zijn nog diverse 
overblijfselen te zien uit de rijke historie, zoals 
de Barbarossaruïne (overblijfsel van de St. 
Maartenskapel) en de St. Nicolaaskapel.

Een ander overblijfsel uit de indrukwekkende 
geschiedenis van het Valkhof is relatief mo-
dern: de bunker aan de noordzijde van het 
park, sinds een jaar weer om het weekend 
toegankelijk voor publiek. In de bunker wordt 
nu een beeld geschetst van de strijd om de 
Waalbrug in september 1944, waarbij deze 
bunker een vitale rol heeft gespeeld. Na 
de oorlog is de bunker (en nog een tweede 
die inmiddels wel gesloopt is) blijven staan, 
omdat hij erg gunstig geplaatst was voor de 
verdediging van de Waalbrug. Gelukkig is hij 
nooit meer gebruikt voor zijn oorspronkelijke 
doel. 

Het Valkhof is een monument waarin je zon-
der visuele hulpmiddelen kunt rondwandelen 
door de geschiedenis. Als je jouw geest maar 
openstelt voor dat wat je ogen zien en je han-
den voelen. Je gaat van 1030 naar 1944 naar 
1810 en weer terug in deze tijd. En steeds 
weer ervaar je waarom het Valkhof zo’n be-
langrijke plaats is door alle eeuwen heen.
Ga eens kijken tijdens de Open Monumenten-
dagen op zaterdag 9 en zondag 10 septem-

ber en ervaar de Nijmeegse ‘hotspot’ van de 
geschiedenis. Of beleef op zondag 15 oktober 
de Gelukzalige Stilte in de Nicolaaskapel en 
laat je door de kapel meevoeren door de eeu-
wen heen.

vrIJWIllIGerS 
GeZoCHt
Om ervoor te zorgen dat wij altijd in 
staat zijn om de bezoekers van het 
Valkhof uitleg te geven en monumenten 
als de Nicolaaskapel en de bunker 
te kunnen openstellen voor publiek, 
zijn wij op zoek naar mensen die in 
onze enthousiaste en gemotiveerde 
groep van vrijwilligers hun steentje 
willen bijdragen. Leeftijd is volledig 
onbelangrijk en een paar uurtjes in de 
maand is al geweldig. Kom eens kennis 
maken in het park of maak contact via 
info@valkhof.nl.

In het Valkhofpark is altijd wel een vrijwilliger 
te vinden, die je bijvoorbeeld het verhaal kan 
vertellen van Het horloge van Napoleon of 
kan uitleggen waarom er geen trap is naar de 
bovenverdieping in de Nicolaaskapel.
Als je dan wilt weten wat er nu eigenlijk al-
lemaal onder de grond van het park al is ge-
vonden of nog zal liggen (het Valkhofpark is 
niet voor niets Rijksarcheologisch Beschermd 
Gebied!) dan kun je terecht in museum Het 
Valkhof dat vaste collecties tentoonstelt over 
het Valkhof en Nijmegen. In het museum kun 
je meteen bijkomen van de overweldigende 
indrukken van het park met een heerlijk kopje 
koffie of thee en de eeuwen weer overbrug-
gen door de moderne kunst te bewonderen.

De naam Nicolaas is een paar keer gevallen. 
Vanaf 15 oktober gaat museum Het Valkhof 
(in samenwerking met de Valkhofvereniging) 
je haarfijn uitleggen of Nicolaas bij Nijmegen 
ons land is binnengekomen.

Tekst: rob van bruggen      Foto: karina ronde-Teunissen

Valkhofpark met St. Nicolaaskapel
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Museum Het Valkhof is ontstaan uit de 
fusie van twee Nijmeegse musea, het 
archeologisch Museum Kam en de stede-
lijke collectie oude en moderne kunst van 
de Commanderie van Sint Jan. Het resul-
taat is een museale collectie die bijna vier 
eeuwen omvat.

De stedelijke collectie
De trots op haar lange geschiedenis herken-
nen we al vroeg bij de Nijmegenaren. Vanaf 
het einde van de middeleeuwen waren het 
vooral particuliere personen die zich toeleg-
den op het verzamelen van archeologische 
artefacten, met name Romeinse inscripties en 
beelden.
Ik ben in gesprek met het hoofd Collectie & 
Presentatie van museum Het Valkhof, Bar-
bara Kruijsen.

Barbara: ‘De Commanderie van Sint Jan 
had een stedelijke kunstcollectie en archeo-
logische collectie die teruggaan tot in de 
zestiende, zeventiende eeuw. Een hele oude 
verzameling waar de trots van de stad goed 
in is te herkennen. De trots op het Romeinse 
verleden, de stad van de Bataven, een heel 
bijzondere geschiedenis.’

Tijdens de laatste redactievergadering van Mariken realiseerde 
ik mij dat wij de laatste jaren relatief weinig aandacht hebben 
besteed aan Kunst en Cultuur in het centrum van Nijmegen. 
Toch zijn het twee pijlers waarop het imago van de stad mede is 
gebouwd. Het centrum van Nijmegen is rijk gezegend met Kunst 
en Cultuur, groot én klein, lokaal, nationaal én internationaal. Ik ga 
ze hier niet opsommen, want ik ben bang dat als ik daar aan begin, 
ik er beslist enkele zal vergeten. Daarom begin ik gewoon bij het 
instituut dat, ondanks de strubbelingen van de laatste tijd, mij 
steeds een warm gevoel geeft: museum Het Valkhof. Dit museum 
is in mijn beleving even hecht en beeldbepalend verbonden met 
de stad Nijmegen als de Vereeniging, het Keizer Karelplein, de Ste-
venskerk, de Waalkade en natuurlijk het Valkhof zelf. Op de kop 
(of is het aan de voet?) van Kelfkensbos ligt het sereen en in alle 
rust te wachten op haar bezoekers. Alleen de wandeling ernaartoe 
schept al de verwachting van iets moois. jack Fila, redacteur

Kunst, archeologie en de identiteit van Nijmegen

Kennis van het verleden

Later, vanaf 1670, werden beide verzamelin-
gen overgedragen aan de stad en nam het 
Nijmeegse stadsbestuur de rol op zich van 
hoeder van het historisch erfgoed. 
Barbara: ‘Het stadsbestuur breidde in de 
negentiende eeuw deze collectie uit met an-
dere oudheidkundige objecten uit Nijmegen, 
voorwerpen uit de kunst en kunstnijverheid. 
Op deze manier ontstond een museum met 
een sterk stedelijk historisch karakter.’
Het museum bleef tot 1912 gehuisvest in het 
stadhuis en werd toen ondergebracht in de 
Mariakapel op het Mariënburg (Mariënburg-
kapel). In 1974 volgde de verhuizing naar de 
Commanderie van Sint Jan.

De belangstelling voor het Romeinse verleden 
kent diepe wortels bij de burgerij van Nijme-
gen. Zo lezen we op de website van Mu-
seum Het Valkhof: ‘In de zeventiende eeuw 
brachten vader en zoon Smetius een enorme 
verzameling bijeen van bodemvondsten uit 

Nijmegen.’ Helaas hebben vader en zoon 
deze verzameling later verkocht, een lot dat 
ook andere collecties was beschoren: ‘Ook de 
verzameling van Johannes in de Betouw ging 
in 1822 grotendeels voor Nijmegen verloren. 
Die van Dirk van Schevichaven en diens erf-
genaam Paul Guyot bleven wel behouden en 
kwamen in 1850 in stedelijk bezit.’ 
Uit de namen van de verzamelaars blijkt de 
verbondenheid van Nijmegen, Nijmegenaren 
en hun (archeologisch) verleden. Zij zijn ver-
eeuwigd in het stratenplan van het Nijmeegse 
centrum en de Benedenstad. De collectie 
moderne kunst van de gemeente Nijmegen is 
pas vanaf de tweede helft van de twintigste 
eeuw opgebouwd. Hiertoe werd een stichting 
in het leven geroepen, Nijmeegse Stichting 
voor Schone Kunsten. Deze collectie had 
eerst haar plaats in de Waag, later in de Ma-
riakapel, samen met de stedelijke historische 
collectie.

Museum Kam
Vanaf 1900 bracht Rotterdamse ondernemer 
Gerard Kam als particulier een enorme collec-
tie bodemvondsten uit Nijmegen en omgeving 
bijeen. Hij had zijn vermogen opgebouwd bij 
de ontwikkeling van en rond het Rotterdams 
havengebied aan het einde van de negen-
tiende eeuw. Later verhuisde hij naar Nijme-
gen. Gerard Kam vond het van belang dat 
een groot publiek deelgenoot zou worden van 
zijn collectie. Daartoe liet hij eerst in 1903 het 
koetshuis bij zijn woning verbouwen. Vanaf 
1922 bracht hij zijn archeologische verzame-

Uitzicht museum Het Valkhof

Leestafel
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Uitzicht museum Het Valkhof

Houvast in het heden

ling onder in een nieuw museum, het Museum 
Kam. In 1938 werden de archeologische col-
lectie van de gemeente en die van Museum 
Kam samengevoegd. Mede daardoor groeide 
museum Kam uit tot een van de belangrijkste 
archeologische musea van Nederland.

Door zijn verzameling oudheidkundige 
vondsten voor het grote publiek open te 
stellen, volgde Gerard Kam een voor onze 
geschiedenis bekend patroon: een particu-
liere verzamelwoede leidt tot een boeiende 
collectie; de collectie wordt groter en gro-
ter; de collectie wordt overgedragen – naar 
een onafhankelijke stichting of in handen 
gegeven van de overheid; vervolgens 
wordt de collectie museaal opengesteld 
voor het grote publiek. Ook Helene Mül-
ler, beter bekend als de vrouw van Anton 
Kröller, was zo’n verwoed verzamelaar. 
Het resultaat kennen wij nu als het Kröller-
Müller Museum op het Nationaal Park de 
Hoge Veluwe.

De stedelijk historisch/moderne kunstcollectie 
in de Mariakapel breidde zich vanaf halver-
wege vorige eeuw gestaag uit en in 1974 
verhuisde zij naar de Commanderie van Sint 
Jan. Omdat ook Museum Kam uit haar voe-
gen dreigde te barsten, werd besloten tot het 
samenvoegen van beide collecties in het ons 
nu bekende museum Het Valkhof (officieel 
Museum Het Valkhof/Kam). In 1999 opende 
zij haar poorten.

Het Valkhof
Museum Het Valkhof staat op een belangrijke 
plek. Barbara: ‘De naam Het Valkhof verwijst 
naar de archeologische betekenis van deze 
plaats en alle verhalen die ermee en met 
Nijmegen verbonden zijn.’ Hierin ziet Barbara 
een duidelijke functie voor het museum: het 
verbeelden van de geschiedenis van Nijme-
gen zoals die zich door de archeologische 
vondsten steeds verder ontvouwt. Maar als 
het archeologisch deel van de collectie zich 
expliciet richt op Nijmegen en haar geschie-
denis, de moderne kunst daarentegen is veel 
minder gebonden aan de locatie waarin zij 
ontstaat. 

Barbara: ‘Een van de kenmerken van moder-
ne kunst is de blik naar buiten, dat je je niet 
opsluit maar juist kijkt naar de hele wereld. 
Binnen Nijmegen betekent dat: een beetje 
non-conformistisch, tegen de keer in, met een 
duidelijke eigen mening.’ En dat zie je terug in 
de collectie moderne kunst en in de thema’s 
van de tentoonstellingen.

Relaties
Museum Het Valkhof werkt binnen de stads-
grenzen van Nijmegen samen met allerlei 
groepen en personen. Een haast organische 
relatie bestaat er met de Radboud Universi-
teit, met name met de subfaculteiten geschie-
denis, kunstgeschiedenis en archeologie. 
Studenten kunstgeschiedenis komen met 

regelmaat op onderzoek in de archieven en 
het depot; archeologen werken samen met 
Museum Kam. 
Barbara: ‘We organiseren allerlei tentoonstel-
lingen samen met de universiteit. Voor de toe-
komst komt er een grote tentoonstelling over 
Maria van Gelre, een laatmiddeleeuwse dame 
die een ongelofelijk mooi boek liet maken, 
maar ook politiek van alles in de melk te brok-
kelen had. Een soort Maxima van de vijftiende 
eeuw. Een ontzettend interessant figuur. Dat 
doen we heel nadrukkelijk samen met de uni-
versiteit, met verschillende vakgroepen.’

en hoe is de relatie met de ondernemers in 
nijmegen?
‘Nog niet zoveel. We onderhouden natuurlijk 
goed contact met een stichting als STINEO, 
Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en 
Omgeving. Maar qua inhoud speelt die relatie 
zich nog hoofdzakelijk af op persoonlijk 
niveau.’

Zijkant museum Het Valkhof

Moderne kunstMaria van Gelre

>>



SUBSIDIE VOOR WIJKACTIVITEITEN
Bewonersgroepen en -organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren 
van wijkactiviteiten. Het is belangrijk dat de activiteit voor de wijk bedoeld is en 
dat er voldoende mensen meedoen. 

Activiteiten waarvoor een subsidie kan worden aangevraagd zijn bijvoorbeeld: het or-
ganiseren van een ontmoetingsmiddag voor ouderen ter voorkoming van eenzaamheid, 
van een kinderknutselgroep op de vrijdagmiddag of van een activiteit waarbij verschil-
lende culturen elkaar ontmoeten. Kortom, een activiteit door bewoners, voor bewoners 
in eigen wijk. Aanvragen kan via het digitaal loket, zoek op: Bewonersparticipatie en 
wijkactiviteiten. Of stuur een mail naar wijkmanagement@nijmegen.nl.

Wat doet u? 
Dien de aanvraag minstens zes we-
ken voor de activiteit in. Omschrijf 
wat u gaat doen en stuur een begro-
ting mee.

Wat doet de gemeente? 
De wijkmanager of adviesgroep 
beoordeelt de aanvraag. Daarbij 
spelen inhoud, aard en de kosten een 
belangrijke rol. De wijkmanager laat 
u per brief weten wat er besloten is. 
Wilt u gratis gebruik maken van de 
pipowagen, meld dit dan in uw aan-
vraag of mail.

Tekst en foto: Marjo van ginneken, wijkmanager gemeente nijmegen
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Steun voor de toekomst

Barbara ziet een duidelijke scheiding tussen 
twee kerntaken van het museum: ‘Voor het 
museum is er een verschil tussen collectiebe-
leid en tentoonstellingsbeleid. Collectiebeleid 
doe je ook voor de toekomst en daar denken 
we op een andere manier over na dan over 
het tentoonstellingsbeleid. Het tentoonstel-
lingsbeleid is gericht op een zo groot moge-
lijk publiek. Maar we hebben ook aandacht 
voor kleine pareltjes, zoals Knust. Of op dit 
moment samen met een jonge kunstenaar die 
de volgende stap wil maken. Dan zeggen wij: 
Kom maar en doe iets bij ons in de patio.’

Knust is een kunstenaarscollectief gekop-
peld aan Extrapool dat gevestigd is in het 
pand in de Tweede Walstraat, met de rode 
gevel en witte afvoerbuizen, tegenover 
de voormalige Calypso-, tegenwoordig 
Vue-bioscoop. Extrapool is een podium en 
productiehuis van kunstenaars. Knust is 
hun ontwerp- en printafdeling.

en de relatie met het centrum en haar 
bewoners?
‘Het centrum van de stad is de basis van het 
bestaansrecht van het museum. Natuurlijk is 
onze collectie heel breed, maar de basis ligt 
in de behoefte van de mensen om meer te 
weten over hun identiteit, hun verleden, om 
van daaruit in de toekomst te kunnen kijken. 
Kijk, we zijn de oudste stad van Nederland en 
we vernieuwen nog steeds.’

Bronnen: Barbara Kruijsen
Website: www.museumhetvalkhof.nl

Tekst: jack Fila    Foto’s: gerie Sandmann en jack Fila

sept 2017

Voorkant museum Het Valkhof

>>
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kronenBurGerSInGel
Zoveel verschil is er niet te zien op de foto uit 1912 
en die van dit jaar. Dezelfde bomenpracht, dezelfde 
panden. De tramrails zijn weg. De klinkers zijn ver-
vangen door asfalt. Paaltjes beschermen tegenwoor-
dig het trottoir op de hoek met de Stieltjesstraat. Er 
staat nu een paal met richtingaanwijzers. 

De Kronenburgersingel is genoemd naar de 

vroeGer  
en nu

2017

Tekst: rené van berlo   Foto 1912: collectie regionaal archief nijmegen   Foto 2017: gerie Sandmann

Kronenburgertoren. De gemeenteraad ging op 3 
januari 1880 zonder morren akkoord met het eeste 
deel van de naam, maar moest singel geen boulevard 
zijn? Uit het raadsverslag:
 ‘De heer BARGE vraagt waarom hier van Singel 
in plaats van straat gesproken wordt.
 De VOORZITTER antwoordt dat deze weg nu 
reeds boulevard genoemd wordt en B. en W. hiervoor 
een Hollandsch woord in de plaats gesteld hebben.
 De heer GRAADT VAN ROGGEN zegt dat het 
woord singel niet juist weergeeft, wat men met de 
uitdrukking boulevard bedoelt; dit laatste is van 
algemeene bekendheid, ook te Arnhem spreekt men 
van boulevard.’
De discussie gaat verder. De laatste opmerking is:
 ‘De heer BARGE stemt toe dat de naam boulevard 
te hoogdravend is en men met den meer bescheiden 
naam van singel kan tevreden zijn.’
Aldus geschiedde. Zonder hoofdelijke stemming 
werd de naam Kronenburger Singel.   

William Nijland

Het zal toch niet...
Ik open de mailbox. Mijn oog valt op de 
melding: ‘Er is een zaak aan u toegewezen: 
Mogelijk seks met hond.’
Ik zal u een klein overzichtje geven wat er 
deze week nog meer in zat:
• TBS’er ontsnapt, smaad/laster, straatdea-
lers Tweede Walstraat (heel veel).
• Adres waar mogelijk prostitutie plaats-
vindt: beelden ophalen, beelden bekijken. 
• Actie voor de deur bij een vastgoedme-
neer.
• Demonstraties tegen racisme en een voor 
democratie, ook nog een voor dierenwel-
zijn en een Syrische dans. Discriminatie. Er 
werd een ruit vernield.
• Ook moet ik nog een aanvullend proces 
verbaal maken of dat pak nu wel echt van 
die winkel komt of niet. Toezicht houden op 
een huis waarvan de bewoner tijdelijk in de 
zorg is opgenomen en waar junks zitten, in-
clusief gestolen kauwgomballenautomaat. 
Die en die moeten nog de cel in, even zoe-
ken graag!
• Student uit Canada heeft vragen aan de 
politie in Nederland over sociale media en-
zovoort enzovoort.
Maar toch. Er is een zaak aan u toegewe-
zen: mogelijk seks met hond.
Inmiddels heb ik dit uitgezocht en u kunt 
gerust zijn. Er was niks aan de hand. Dit 
geeft mij ook de nodige gemoedsrust. Ik 
zou anders heel lang door de stad fietsen 
en bij iedere hond en baasje denken: het 
zal toch niet...

William nijland, wijkagent nijmegen-Centrum
E-mail: william.nijland@politie.nl

Twitter: @wijkagt_william



sept 2016

20

Keizer Karelsplein

De eerste 44 jaar van zijn bestaan heette het 
Keizer Karelplein Keizer Karelsplein, dus 
met een s. Het plantsoen in het midden was 
een van de vele gebieden waar Nijmegena-
ren wandelden. Tegenwoordig is dit plant-
soen slechts op één dag in het jaar veilig 
bereikbaar: tijdens de intocht van de Vier-
daagse. Dan rijden er geen auto’s.

In 1876 kon Nijmegen eindelijk beginnen aan 
de sloop van de vestingwerken. Er moest een 
alomvattend plan komen voor de uitleg van de 
stad. Architect W.J. Brender à Brandis, eerder 
verantwoordelijk voor de herinrichting van 
Maastricht, kreeg de opdracht. Op 6 juli 1878 
besprak de gemeenteraad zijn plan voor de uit-

leg van de stad. Besloten werd het plan te laten 
‘lithograferen en verkrijgbaar te stellen’, zodat 
iedereen erover mee kon praten. Ene W.F.v.N. 
stuurde op 8 augustus 1878 zijn reactie naar de 
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Cou-
rant. Die publiceerde het een dag later. Dit is 
een deel van de inhoud: 

‘Te vergeefsch zoek ik op het plan een dier prach-
tige breede boulevards, tot welker daarstelling men 
te Parijs en Brussel niet geschroomd heeft geheele 
wijken af te breken en die de bewondering der we-
reld opwekken; neen, op dit plan een doorhof van 
kleine smalle straten, want smal noem ik eene straat 
met een rijweg van slechts 10 M. breedte en trot-
toirs ter breedte van 2½ M. (...) Laten wij de cingels 
in het naburige Arnhem tot voorbeeld nemen.’

Dat gebeurde. Architect Bert Brouwer, betrok-
ken bij de herinrichting van de stad Gronin-
gen, maakte een definitieve versie. Er zouden 
twee brede boulevards komen, verbonden door 
een perfect rond plein met een diameter van 
150 meter. De gemeenteraad keurde het goed.

Naam vastgesteld
Op zaterdag 3 januari 1880 stelde de raad de 
namen van de nieuwe straten en het plein vast. 
De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant publiceerde een dag later het verslag. 
Het volgende deel ging over het ronde plein 
(voorzitter was burgemeester P. C. Bijleveld):

8. Voorstel van B. en W. tot het geven van namen 
aan nieuwe straten.

Zij stellen voor: a. het groote plein buiten de Mo-
lenpoort te noemen Karelsplein.

De heer DOBBELMAN wenschte het liever Kei-
zer Karelsplein genoemd te zien.

De VOORZITTER zegt dat groote namen toch in 
het gebruik verkort worden.

De heer VAN ROGGEN ondersteunt het voorstel 
van den heer Dobbelman omdat men hier nimmer 
van Karel doch altijd van Keizer Karel spreekt ook 
vindt spr. dezen naam niet zóó bijzonder lang. Ook 
de heer Van Nispen ondersteunt het voorstel van 
den heer Dobbelman.

Dit voorstel wordt daarop aangenomen men 17 
tegen 1 stem, die van den heer Francken.

Wethouder Francken was een van de drie le-
den van de Commissie voor den uitleg van der 
stad. De andere twee waren de raadsleden H.L. 
Terwindt en Joh. H. Graadt van Roggen.

Plein aangepast
De eerste versie van het plein viel tegen. Op 
woensdag 28 februari 1883 besprak de ge-
meenteraad een voorstel om het plein aan te 
passen. De Provinciale Geldersche en Nij-
meegsche Courant versloeg dit op vrijdag 2 
maart:

VERGETEN VERLEDEN

Keizer Karelsplein gezien vanuit de Stationsweg (nu Van Schaeck Ma-
thonsingel), 1900-1905. Vervaardiger: Glückstadt & Münden, M., Hamburg

Keizer Karelsplein gezien vanaf concertgebouw de Vereeniging, 
ongeveer 1900. Het gebouw links is hotel Keizer Karel

Rechts hotel Keizer Karel op de hoek met de Graafsche Straat (nu Graafseweg), ongeveer 1900
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1. Aan de orde is een plan voor de verandering 
van den aanleg van het Keizer Karelsplein.

De VOORZITTER deelt mede, dat hij deze bui-
tengewone vergadering heeft belegd op verzoek van 
de Commissie voor den uitleg van der stad, die een 
voorstel wenscht te doen, met betrekking tot eene 
verandering van den aanleg van het Keizer Karels-
plein.

De heer FRANCKEN merkt op, dat er, bij alle 
welwillende bedoelingen van de plannen voor den 
uitleg der stad, zooals die door de Commissie wer-
den uitgevoerd, van het begin af aanmerkingen 
gemaakt zijn op den aanleg van het Keizer Karels-
plein; de bedenking was deze, dat het Plein naar het 
midden oploopend aangelegd is, met dit gevolg, 
dat men op den breeden rijweg staande het geheele 
Plein niet kan overzien; eene vergelijking kan men 
het best maken, als men het oog slaat op den aan-
leg van het plantsoen buiten den viaduct; dit ter-
rein loopt naar het midden af en vormt derhalve het 
omgekeerde van den aanleg van het Keizer Karels-
plein. Spreker wijst er op. dat de heer Rosseels, de 
ontwerper van het Kronenburgerpark, toen hij voor 
het opmaken van de plannen voor het Park naar hier 
kwam, terstond heeft gewezen op het verkeerde, dat 
er naar zijn oordeel in den aanleg van het Plein was, 
en dat de heer Rosseels niet heeft opgehouden de 
aandacht van de Commissie daarop te vestigen. Bij 
de ondervinding, die de Commissie had, dat de heer 
Rosseels zijn vak verstaat, zeer veel smaak bezit en 
van een terrein iets weet te maken, heeft zij hem 
verzocht een ontwerp van de verandering van het 
Plein te maken, opdat de Commissie in de gelegen-
heid zoude zijn dat een den Gemeenteraad mede te 
deelen. Wanneer men tot de verandering wil over-
gaan, dan behoort dat nu te geschieden, omdat de 
verandering later, als het plantsoen ouder is gewor-
den, zoo goed als onmogelijk zal zijn. De Commis-
sie zoude, als uitstel mogelijk ware geweest, nu van 
de zaak gezwegen hebben, met het oog op de vele 
andere uitgaven, die er te doen zijn, want zij erkent 
gaarne, dat het minder aangenaam is iets te veran-
deren, wat kort geleden gemaakt is. Het valt niet 
te ontkennen, dat het werk een niet onbelangrijke 
uitgaaf zal vorderen; wel zoude het omwerken van 
het terrein tot geene groote kosten aanleiding ge-
ven, maar de kosten worden hoger, omdat de heer 
Rosseels het aanleggen van een waterpartij noodig 
acht, om eenige levendigheid aan het geheel te ge-
ven; daarvoor is het leggen van buizen en het maken 

Algemeen Handelsblad, donderdag 25 
december 1879:

* NIJMEGEN, 23 Dec. Het plan voor den 
uitleg der stad is opnieuw bijgewerkt. Daar 
er nog geen namen aan de nieuwe straten 
gegeven zijn, is een gedeelte door een paar 
rijke Protestanten gekocht, door het ver-
draagzame volk gedoopt met ,,Rijke Geu-
zenhoek.”

Het eerste concertgebouw de Vereeniging (voltooid in 1882) in 1898. Foto: Jan Brinkhoff

van een waterdichten bodem noodig. De kosten van 
het geheele werk worden geraamd op eene som van 
ƒ 2000 (bijna € 23.000 in hedendaags geld - red.), 
terwijl de heer Rosseels berekent, dat het in om-
streeks eene maand kan worden voltooid. (...)

Er ontstond een levendige discussie. Dit is de 
bijdrage van Burgemeester Bijleveld: 

De VOORZITTER verklaart, dat ook hem meer-
malen de verzekering is gegeven, dat het Keizer 
Karelsplein niet volgens de regelen van de kunst 
aangelegd is. Met het oog op de omstandigheid, dat 
vale vreemdelingen de stad bezoeken. komt het spe-
ker raadzaam voor, dat de bestaande minder sier-
lijke toestand veranderd worde. (...)

Het door de Commissie overlegd plan wordt met 
10 tegen 7 stemmen goedgekeurd.

Tweeënhalve maand later, op zaterdag 12 mei 
1883, was het Keizer Karelplein wéér aanlei-
ding tot een voorstel in de gemeenteraad. De 
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Cou-
rant deed op woensdag 16 mei verslag:

Voorstel om de Algemeene Politieverordening te 
wijzigen:

,,Het is verboden op de wandelplaats het Valkhof, 
in den aanleg op het Keizer Karelsplein en in het 
Kronenburgerpark kinderen beneden de 10 jaren 

zonder opzicht te laten of honden te laten losloopen, 
op de wandelplaats het Valkhof met kinderwagens 
te rijden, en het grotwerk in het Kronenburgerpark 
te beschrijven, te verontreinigen of op andere wijze 
te beschadigen.”

De heer FRANCKEN verklaart, dat de strekking 
van zijn voorstel is, te verbieden ook op het Keizer 
Karelsplein honden te laten losloopen. Spreker wijst 
er op, dat het inderdaad ergerlijk is, zooals daar nu 
gehandeld wordt; een onzer ingezetenen heeft de 
gewoonte daar met drie à vier honden te wande-
len; en het is zeker niet tegen te spreken, dat hon-
den in een enkel oogenblik meer kunnen bederven, 
dan men in maanden weder goed kan maken. Het 
voorstel heeft minder het oog op vagabondeerende 
honden, dan wel op personen, die met honden gaan 
wandelen.

De heer DUIJS vraagt of de Commissie voor den 
uitleg der stad voornemens is den aanleg van het 
Keizer Karelsplein door middel van paaltjes, onder-
ling met een ijzeren band verbonden, eenigermate 
af te sluiten.

De VOORZITTER merkt op, dat een dergelijke 
afsluiting, blijkens de opgedane ondervinding, hon-
den niet belet om is een plantsoen te loopen, daar zij 
over de afsluiting springen.

Het voorstel werd zonder hoofdelijke stem-
ming aangenomen en ging onmiddellijk in.

Samenstelling: rené van berlo
Foto’s: collectie regionaal archief nijmegen

Het plantsoen op het Keizer Karelsplein. Midden op de achtergrond een paardentram, 1895
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Bewoners praten met het college van B en W over wonen in het stadscentrum

Vlak voor de zomervakantie maakten burgemeester Bruls en zijn 
wethouders een rondgang door onze wijk. Ze wilden bijgepraat 
worden over wat er gaande is in de binnenstad en de Benedenstad. 
Het was heet. En aan het eind ging het bijna koken. Want er is één 
zin die je nooit, maar dan ook nooit tegen de centrumbewoners 
moet zeggen.

Een auto parkeert langs de stoeprand, het rechterraampje gaat open, 
de man achter het stuur buigt opzij. ‘Hé, burgemeester, heel Nijmegen 
gaat naar de kloten’, roept hij en rijdt weer vrolijk verder. Burgemeester 
Hubert Bruls besteedt er niet te veel energie aan, hij krijgt wel vaker 
dit soort dingen te horen. En hij heeft zijn aandacht bij het wijkbezoek. 
Samen met zijn zes wethouders en een aantal ambtenaren en drie be-
stuursleden van het Bewonersplatform trekt hij door het stadscentrum 
en de Benedenstad. 

RONDJES
Het is bloedheet die dag. De tocht begint bij het stadhuis. De zonnetrein 
staat klaar om het gezelschap naar de Scholenhof te brengen. ‘Lekker 
windje in de trein’, zegt de burgemeester. ‘Kunnen we niet een paar 
rondjes om het centrum rijden?’

Het gezelschap stapt uit bij de Scholenhof, waar bewoners vertellen dat 
ze al een jaar of negen met veel plezier in de nieuwbouw wonen. Alleen 
is de detailhandel aan Kelfkensbos langzamerhand verdwenen en heeft 
de horeca nu de overhand. Vooral de aan- en afvoer van goederen en 
afval en het gepraat van het personeel dat achter de zaken rondhangt, 
geeft nogal eens overlast. ‘Begrijp ons goed, we zijn liefhebbers van de 
horeca, maar in deze keuken van Nijmegen is het toch vaak lastig om 
wonen en centjes verdienen samen te laten gaan’, zeggen een paar 
bewoners. Het geeft ergernis: bewoners en ondernemers hebben de 
afvalproblematiek bekeken, samen met de gemeente. Maar dat heeft af-
gelopen tijd nog weinig opgeleverd. ‘Ondergrondse opslag is een oplos-
sing, maar de vrachtwagen kan niet achter de panden komen door een 
lage onderdoorgang’, vertelt Mark Ruiten van restaurant Bleekerstreet. 
Het schiet niet op. 

CONTAINERS
Achter de schermen is hard gewerkt, zegt wijkenwethouder Renske Hel-
mer. In oktober komt er een heg tussen de huizen en de horeca, zodat 
het zicht verandert. Het plan voor ondergrondse containers in het cen-
trum ligt er. ‘Maar waarom horen wij dat dan niet?’, vragen de bewoners 
zich af. Communiceer dat dan.

bUrgeMeeSTer en WeThOUderS Maken rOndgang 
dOOr heT CenTrUM en de benedenSTad

‘WAT KUNNEN WIJ DOEN OM DE 
WIJK LEEFBAAR TE HOUDEN?’
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Bezoek aan de Stadstuin achter ’t Oude Weeshuis

GEWELDIG UITZICHT
Op naar de Nimbustoren van 75 meter hoog, waar nu 117 huishou-
dens wonen. Ze mogen er nu maximaal vijf jaar wonen, in plaats van de 
eerder bedachte één jaar. En vier verdiepingen zijn bestemd voor be-
schermd wonen van mensen van Pluryn. De bewoners delen mooie en 
minder mooie dingen via een eigen Facebookgroep, sommigen eten sa-
men, er is een groep die contact legt met buurpand AZC Stieltjesstraat. 
Een man die net op de hoogste etage is komen wonen, laat zijn appar-
tement met riant uitzicht zien. 
De zonnetrein rijdt door naar de Nieuwe Markt, het gezelschap loopt van 
daaruit naar de Beweegtuin op de Waalkade. Die wordt veel gebruikt 
en alles blijft goed heel, vertelt bewoner en één van de initiatiefnemers 
Henk Lamers. ‘Goed oppassen voor al die hondenpoep hier, hè’, waar-
schuwt een hippe jongere die langsloopt. Tegen al die poep moet nog 
wel wat gebeuren. En wellicht dat wat picknicktafels bij de Beweegtuin 
leuk zijn. Het oude kanon is helaas verplaatst. ‘Hebben we niet nog er-
gens bij de gemeente een kanon staan, dat we hier weer neer kunnen 
zetten?’, roept wethouder Bert Frings naar zijn collega’s.
Het parkeerterrein net onder de Beweegtuin langs de Waalkade heeft 
voor de zomer veel aandacht gevraagd van bewoners, politie en ge-
meente. Daar kwamen ’s avonds mensen van heinde en verre op af. Ze 
maakten er een circuit van waar snel en stoer gereden werd. Nu is er 
een parkeerverbod van 21.00 tot 6.00 uur en dat heeft de overlast be-
duidend verminderd. Waar ze vandaan kwamen? Uit Oss bijvoorbeeld, 
want daar waren ze al eerder verjaagd. ‘Ach, we moeten ons niet in de 
beweegredenen van die mensen verplaatsen, dat lukt toch niet’, zegt 
de burgemeester. De verkeeroverlast en het lawaai waren het ergste 
en daar is nu wat aan gedaan. ‘En denk ook niet meteen dat er drugs 
verhandeld wordt als twee mensen in de stad elkaar de hand geven.’

VERBINDING
We gaan naar de nieuwe Stadstuin achter buurtcentrum ’t Oude Wees-
huis, waar bewoner/initiatiefnemer Els Stouthamer al klaarstaat voor 
een toelichting. B&W zijn vol lof over het resultaat. De groep loopt ver-
der naar het laatste adres, Gezellig, de ontmoetingsruimte voor vluch-
telingen en andere bewoners aan Ganzenheuvel 56. ‘We zoeken de 
verbinding, iedereen is welkom voor koffie en thee’, zegt de coördinator. 
In Gezellig zijn tot slot van het wijkbezoek vier thematafels over Wonen 
tussen horeca en evenementen, Ouder worden in de Benedenstad, Jon-
geren in het centrum en De bijzondere klanten van het sociale wijkteam. 
Er is een groot aantal bewoners op afgekomen. Ze popelen om vra-
gen te stellen aan de gemeentebestuurders. Het is enigszins chaotisch, 
mensen weten niet goed wat te doen, de wethouders nemen niet echt 
het initiatief om in gesprek te gaan. De bewoners beginnen dan maar. 

HANDHAAF A.U.B.
Het is bloedheet die middag, maar het warmste gedeelte komt nu pas. 
Vooral de tafel over wonen in de stad tussen alle horeca is populair. 
Wethouders Ben van Hees en Harriët Tiemens zitten er de eerste ronde 
bij. Bewoners overladen hen met vragen over fietsparkeren, akelige 
stoeptegels, de bus in de Burchtstraat, en bovenal het kabaal van de 
horeca. ‘Het is heel erg, handhaaf alstublieft’, klinkt het. En als er pan-
den leegkomen, zet daar dan niet opnieuw horeca in. ‘We willen niet 
meer en meer en meer.’
Tiemens zegt niet veel. Van Hees (onder meer binnenstad, horeca, de-
tailhandel en evenementen) stelt dat het veelal om daghoreca gaat, dat 
is toch niet zo erg. En het zijn vaak gebouwen waarop nu eenmaal de 

bestemming detailhandel én horeca zit. Dan kun je niet zomaar bepalen 
om er géén horeca in te zetten. Maar zeg het eens bestuurders, vragen 
de bewoners. Wat moeten we in hemelsnaam doen om het leefbaar 
te houden? Handhaven gebeurt onvoldoende door te weinig capaciteit, 
het aantal evenementen neemt enorm toe. We vragen geen herrie. We 
vragen meer creativiteit.
Als de bel gaat, vertrekt Van Hees rap naar een andere thematafel. Bert 
Velthuis schuift aan bij de horecatafel en het vragenvuur gaat door. Hij 
heeft weinig verweer, want het is zijn aandachtsgebied als wethouder 
niet echt, zegt hij. En trouwens, zegt Velthuis op een gegeven moment: 
‘Je kiest er zelf toch voor om in het stadscentrum te gaan wonen.’ De 
bewoners aan tafel veren in één groep op. Wat een dooddoener, wat 
een foute opmerking. Last kan, overlast moet je aanpakken. Grenzen 
stellen moet.

LEVENDIGHEID
Vluchtelingen/vrijwilligers schenken fris en gaan met lekkere hapjes 
rond. Ze kijken hun ogen uit naar de felle discussies die aan de tafels 
gevoerd worden. Hubert Bruls en Renske Helmer lossen Velthuis af. 
De burgemeester krijgt dezelfde vraag: ‘Wat kunnen wij als bewoners 
doen om onze wijk leefbaar te houden?’ ‘Daar heb ik ook geen sluitend 
antwoord op’, reageert Bruls. ‘Wat denkt u van het gesprek aangaan 
met de ondernemers als iets niet goed loopt? Serieuze klachten moe-
ten we goed vastleggen, zodat we munitie hebben. Maar los daarvan, 
levendigheid is het wezen van wonen in het centrum.’ En over de vele 
evenementen: ‘Wij gaan niet over de kwaliteit, wij organiseren ze niet. 
En het verschilt hoe mensen ertegenaan kijken. Er komen veel mensen 
op af, dus er zijn een heleboel burgers die het leuk vinden blijkbaar.’ Die 
veelzijdigheid is ook de kracht van onze stad, benadrukt Bruls. ‘Zoveel 
ondernemers, zoveel bewoners, zoveel ideeën. We zullen ermee moe-
ten dealen met zijn allen.’

Tekst: Lucy holl     Foto’s: jacqueline van den boom
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Het college op bezoek in de Stadstuin

Stichting Benedenstad Nijmegen is 
een initiatief van gemeenteraadslid 
Jo Janssen van Gewoon Nijmegen 
en bestaat geheel uit vrijwilligers. 
Zij wil bewoners in woonzorgcen-
tra, personen die gebruik maken 
van een dagopvang en senioren 
die niet meer in de gelegenheid zijn 
zelfstandig een uitstapje te maken, 
iets extra’s bieden. Naast het orga-
niseren van dagjes uit is de stich-
ting nu bezig met het realiseren 
van een nieuwe stadstuin bij buurt-
centrum ’t Oude Weeshuis aan de 
Papengas in Nijmegen.

De mooie stadstuin achter buurtcentrum 
’t Oude Weeshuis in de Benedenstad is 
alweer drie maanden officieel open. Zolang 
er beheer aanwezig is, staan de poorten 
aan de Papengas en aan de kant van de 
Begijnenstraat (bij het Gezondheidscen-
trum) open voor bezoekers.

Het is leuk te zien hoe enthousiast bezoekers 
reageren bij het zien van de prachtige tuin. 
Ook tijdens de tour van het college van bur-
gemeester en wethouders door de wijk was 
er volop bewondering. De vrijwilligers werken 
hard om de tuin te onderhouden en te voor-
zien van nieuwe aanplanting. Het onkruid tiert 
welig, dus er is veel werk aan de winkel. Er is 
een leuke samenwerking met de vrijwilligers 
van de tuin van het Gezondheidscentrum. 
Ze geven elkaar tips en wisselen stekjes en 
zaden uit.

Vrijwilligers bedankt!
Zaterdag voor de Vierdaagsefeesten hebben 
we een leuke middag georganiseerd in de tuin 
voor alle vrijwilligers van het buurtcentrum. 
Tevens hebben we die middag afscheid geno-
men van de vaste beheerder, Willy Brouwers. 
Hij heeft jarenlang het buurtcentrum beheerd 
met zeer veel enthousiasme en betrokken-
heid. We vinden het heel spijtig dat hij naar 

een andere locatie moet gaan, we zullen hem 
zeker gaan missen.

Dagje uit
Op één dag niet met één maar met twee 
zonnetreintjes erop uit: dat hebben wij be-
leefd met de leden van de gespreksgroep 
van ’t Oude Weeshuis. De bestemming was 
de Thornschemolen bij Persingen. De ‘Nij-
meegse’ zonnetrein heeft ons via de Neven-
geul en Spiegelwaal via Lent naar Persingen 
gebracht. Daar stond de ‘Beekse’ zonnetrein 
klaar voor de overstap. De Nijmeegse zonne-
trein mocht niet via de 80-kilometerweg naar 
de molen rijden, de Beekse wel: raar maar 
waar!

De pret was er niet minder om. Met een leuk 
verhaal erbij reed de chauffeur ons via de 
Ooijpolder naar de Thornsche molen. Het was 
die dag prachtig weer, dus we konden lun-
chen op het terras.

lekker ontSPannen In de 
StadStuIn en BIJ de molen

Vrijwilligersbijeenkomst
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Duurzame Estafettestokje voor Stadstuin 
’t Oude Weeshuis 
Nijmegen is in 2018 European Green Capital: de duurzaamste 
stad van Europa. De stichting Green Capital Challenges wil zo veel 
mogelijk inwoners hierbij betrekken en zo Nijmegen nog ‘groener’ 
maken. Woensdag 9 augustus ontvingen Els Stouthamer en Frank 
Jasper van Stichting Benedenstad Nijmegen voor Stadstuin ’t Oude 
Weeshuis het Duurzame Estafettestokje. 

Het Duurzame Estafettestokje wordt telkens doorgegeven aan een 
nieuw duurzaam initiatief in het Rijk van Nijmegen. De stadstuin 
ontving het stokje van Brigitte Gillissen van Wij zijn groen, gezond 
en in beweging Nijmegen voor hun inzet op duurzaam waterma-
nagement in de tuin. Brigitte: ‘We vinden dat de stichting het stokje 
verdient omdat de stadstuin bijdraagt aan een groene en gezonde 
leefomgeving in het centrum. De tuin wordt duurzaam bewaterd met 
regenwater, dat dus niet zomaar in de riolering wegstroomt. De tuin 
is ook een inspiratie voor andere centrumbewoners om hun stads-
tuin niet te betegelen.’

De tuin was volledig bestraat en is nu opnieuw ingericht. Regenpij-
pen zijn afgekoppeld van het riool en het regenwater kan door de 
nieuwe inrichting veel beter de grond in. Els Stouthamer is erg blij 
met de ontvangst van het stokje: ‘De tuin is nog niet klaar, we blijven 
bezig met nieuwe ideeën.’ Zo werken ze aan de toegankelijkheid van 
de tuin voor minder validen en aan het plaatsen van een maquette 
van de Waalkade in 1932. Voor dit laatste zijn nog fondsen nodig, 
maar ze hopen hem eind dit jaar te plaatsen.

In 2017 staat bij de Stichting Green Capital Challenges iedere 
maand een ander thema centraal. De stadstuin was de eerste hou-
der tijdens het thema Water van de maand augustus en al het 51ste 
initiatief dat het estafettestokje ontvangt. In september is het thema 
Energiebesparing. Wilt u ook het regenwater afkoppelen of meedoen 
met een van de andere thema’s? Kijk op www.greencapitalchallen-
ges.nl voor meer informatie.

Tekst: els Stouthamer en Tessa groenen
Foto’s: els Stouthamer, Tessa groenen en Lucy holl
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Doe mee aan De tafel van één
Ben jij een vrouw die graag (weer) aan de slag wil? Maar 
heb je geen idee hoe te beginnen? Begin dan makkelijk en 
doe mee aan De tafel van één! 

Tafel 
De tafel van één bestaat uit zeven bijeenkomsten waarin je met 
andere vrouwen samenkomt en waar je - onder begeleiding 
- kunt nadenken en praten over je toekomst. Er zijn ook 
workshops waar je bijvoorbeeld leert hoe je moet netwerken. 
Kortom, je ontdekt wat jij echt wilt en kunt en je maakt voor 
jezelf een plan hoe je verder gaat. Als je het wilt, kan de 
gemeente Nijmegen je daarna ook ondersteunen en begeleiden 
bij het vinden van een baan.

Doe je mee? 
Je kunt vanaf dinsdag 26 SEPTEMBER meedoen van 9.30 tot 
11.30 uur in wijkcentrum ’t Hert, Thijmstraat 40, Nijmegen.
De vervolgbijeenkomsten zijn op  3, 10, 24 en 31 oktober en op 
7 en 14 november. 

Deelname is helemaal GRATIS!

Aanmelden 
Je kunt je aanmelden voor De tafel van één met een mailtje 
naar: tafelvaneen@nijmegen.nl. Zet in het mailtje je mailadres 
en telefoonnummer. Je kunt ook bellen met 06-52169318. Hier 
kun je ook terecht voor meer informatie.

De tafel van één is een initiatief en aanpak van WOMEN Inc. 
om de participatie van vrouwen in gemeenten te stimuleren. 
Dit wordt ondersteund door het ministerie van OCW en door 
de gemeente Nijmegen. Jump Movement ontwikkelde de 
aansprekende effectieve methodiek voor de tafelgesprekken.

Overdracht estafettestokje
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Niet ‘gewoon’ een sportschool
Persoonlijke begeleiding | Deskundige coaches 
Sfeervolle studio | 45 minuten workouts | Flexibel abonnement

The Gym Society is expert in het creëren van persoonlijke en 
hoogwaardige trainingsprogramma’s, met gebruik van de nieuwste 
digitale technieken. De boutique studio in het centrum van Nijme-
gen voelt niet als een sportschool maar eerder als een luxueus 
hotel waar je je op je gemak voelt. Je werkt onder begeleiding van 
deskundige bewegingscoaches in een unieke omgeving aan je 
sportdoelen, in workouts van 45 minuten. Het concept kent een 
flexibel abonnement waarbij je je niet hoeft vast te leggen in een 
langlopend contract. De boodschap is: het aangaan van een lang-
durige relatie zonder de komst van een langdurig contract.
The Gym Society heeft een plek gecreëerd waar iedereen zich 
op z’n gemak kan voelen. Dat is te zien aan ieder detail van het 
concept, zoals de uitstraling van de studio maar ook de intelligente 
toestellen. Die zorgen ervoor dat de workouts gemakkelijk te volgen 
zijn en op elk belastbaar niveau instelbaar. Samen met de kwa-
litatieve begeleiding maakt het deze gym geschikt voor zowel de 
drukke professional, de ervaren sporter, alsook de oudere sporter.

De combinatie van een kracht- en flexibiliteitstraining zorgt voor 
een optimaal effect: je ontwikkelt enerzijds een sterker en vita-
ler lichaam, anderzijds een betere lichaamshouding en langere 
spieren. De voordelen voor je gezondheid zijn talrijk: een sterker en 
flexibeler lichaam verlaagt het risico op ziektes en blessures, je kan 
flexibeler bewegen, voelt je beter en krijgt meer energie om alles uit 
je dag te halen.

Ieder lid wordt geholpen om op de juiste manier te beginnen door 
eerst een evaluatie te doen en aan de hand van een krachttest te 
bepalen wat de basisconditie, houding en disbalansen zijn. Deze 
informatie is belangrijk om een programma op maat te maken 
voor ieder lid. De programma’s worden ontwikkeld op basis van de 
nieuwste sportwetenschappelijke inzichten.

Geïnteresseerd, maar nog niet overtuigd? The Gym Society biedt 
nu een gratis en vrijblijvende proefsessie aan om het zelf een keer 
te ervaren. Ga hiervoor naar www.thegymsociety.nl.

The Gym Society
Hertogplein 6, Nijmegen
welkom@thegymsociety.nl
024 – 820 0205

NIEUWE WATERTAPPUNTEN
Voor hun 10-jarig jubileum gaf Vitens met een wedstrijd honderd 
watertappunten weg. Heleen Papavoine en Remi Slotman namen 
deel aan de wedstrijd en wonnen twee nieuwe watertappunten 
voor Nijmegen. 

Heleen koos voor een tappunt op de hoek St. Annastraat/Kapittelweg. 
Op dit punt zijn voor de deelnemers aan de Vierdaagse weinig 
watervoorzieningen. Remi wilde een tappunt op Plein 1944 bij de 
uitgang van de fietsenstalling. Renske Helmer-Englebert, wethouder 
openbare ruimte, verraste Heleen en Remi op 12 juli met bloemen en 
een bidon. 

Tekst: gemeente nijmegen     Foto: niek antonise

ANGELINE VERMEULEN GESTOPT
Praktijkondersteuner Angeline Vermeulen is gestopt met haar 
werk in huisartsenpraktijk ’t Weeshuis. 

De afgelopen jaren is er 'een andere wind' gaan waaien binnen de 
huisartsendiscipline. Die heeft een aantal goede dingen gebracht, 
maar ook een aantal dingen gebracht waarin Angeline zich niet meer 
kan vinden. Na lang nadenken heeft ze besloten een andere weg op te 
gaan. 
In het volgende nummer publiceert Mariken een artikel waarin Ange-
line haar motivatie uitlegt. Daarnaast komen enkele andere medewer-
kers en oud-medewerkers van ’t Weeshuis aan het het woord.

Tekst: rené van berlo     Foto: collectie angeline Vermeulen

Wethouder Renske Helmer-Englebert en Remi SlotmanAngeline Vermeulen



27

Trendwatch: kop en schotel
Gonny Franken (rechts) voorziet marktlieden van drank en eten

Vroeger, als je bij de gemeente werkte of op 
het belastingkantoor, rammelde omstreeks 
drie uur ’s middags de kar in de aanwezigheid 
van koffiejuffrouw Annie ergens ver weg op 
de gang. Signaal om extra gemotiveerd nog 
even aan de slag te gaan. ‘Met melk en sui-
ker?’ Als ze je graag mocht, werd die vraag al 
tijdenlang niet meer gesteld. Van porselein of 
aardewerk waren de kop en schotel waarin 
eertijds koffie of thee werden geschonken. 
Altijd een leuke gewaarwording; alsof in de 
gamellen die ze met zich meedroeg ruim ge-
noeg zat voor het hele bureau of kantoor. 
Juffrouw Annie was alweer bijna veertig jaar 
verbonden aan kantoor als verzorgende van 
‘natjes en droogjes’ in de loop van de dag. 
In de loop der jaren kwam daar een gevulde 
koek bij en incidenteel een broodje voor wan-
neer je die niet van thuis had meegenomen. 
Gevolgd door soep die op aanvraag te ver-
krijgen was. Veel later verdween het beeld 
van Annie heel langzaam uit de gangen en 
etages. Annie zelf streek neer op een vaste 
plaats. Medewerker en werkplek waren niet 
meer zo nauw met elkaar verbonden. Dat 
gold wel voor haar: Annie kreeg haar eigen 
toko, waar medewerkers zelf heengingen op 
gezette tijden. Voordeel: Annie hoefde niet 
zoveel kilometers meer te maken en de me-
dewerkers kwamen nog ’ns ergens anders in 
het gebouw. Kantines en koffiekamers wer-
den ontmoetingscentra en de ‘marskramer’ 
had eigenlijk afgedaan. Zoals de tijden kun-
nen veranderen!
Op de Nijmeegse markt is er tot op de dag 
van heden een medewerkster die, voortbe-
wogen door een accuwagen, de heren en 

dames achter de kramen bij weer en ontij 
warme koffie en chocomel komt brengen. 
Zeer flexibel en ook heel slim, want zij komt 
nog steeds bij haar mensen. Die kunnen na-
melijk niet zomaar even weg. Zo zie je maar 
hoe taai sommige gebruiken kunnen zijn. Zo 
langzaam als Annie in de loop van de tijd ver-
dween om plaats te maken voor de cateraar, 
zo snel is de overgang gegaan van de kop en 
schotel naar iets dat we allemaal kennen en 
dat we eigenlijk onbewust van elkaar hebben 
overgenomen: de overgang naar de beker.

De Senseo, die onvolprezen haar werk doet 
in menig keuken en huiskamer, bleek de 
trend van de laatste jaren. Te verkrijgen in 
allerlei tinten en varianten is die toch een 
signaal geworden van deze ontwikkeling. Je 
bepaalt zelf de smaak van de koffie die je 
gebruikt. De Senseo is daardoor toch ook 
weer onderdeel van de ‘mijn-cultuur.’ Mijn 
documenten, mijn password, en vooral mijn 
koffie zijn slechts enkele symbolen van die 
trend. Het voelt niet per se warmer; als de 
koffie maar warm is, hebben de uitvinders 
gedacht. Ondertussen is die beker wel een 
blijvertje gebleken. Elk warenhuis kent de 
afdeling waar bekers alom te verkrijgen zijn. 
Ze hebben nog een voordeel: ieder die ze 
even wil afwassen doet dat gewoon. 
Kop en schotel worden met meer aandacht 
afgewassen. Generaties oma’s hebben een 
enorme voorraad als erfgoed achtergelaten. 
Laten we ze toch maar koesteren en warm-
houden! Koffie en oma’s!

Tekst: Vincent beijk      Foto: gerie Sandmann

NIEUW PROGRAMMA
Het nieuwe seizoen van de Bibliotheek Gel-
derland Zuid gaat in september van start. 
Met literaire, culturele en informatieve 
activiteiten. Kom naar de Bibliotheek De 
Mariënburg om een programmaboekje op 
te halen. Voor wie meer wil leren op taal- of 
digitaal gebied, heeft de bibliotheek ook een 
brochure met cursussen, workshops, pre-
sentaties en bijeenkomsten. 

Voor de lezers van Mariken hebben we een 
paar activiteiten uitgelicht. 

Op 12 september is een informatiemarkt 
met het totale cursusaanbod om digitaal vaar-
diger te worden. Welke cursus past bij u? Wilt 
u leren hoe u met WhatApp met uw (klein)kin-
deren berichtjes kunt uitwisselen of wilt u een 
uitgebreide cursus om te leren werken met de 
digitale overheid? De bibliotheek en Senior-
Web helpen u verder.

Op 17 september starten de Kindercolleges. 
Diederik Jekel, bekend van onder meer De 
Wereld Draait Door, geeft een Kindercollege 
XL over wetenschap. Dit XL-college kost 8 
euro, maar de colleges die daarop volgen zijn 
allemaal gratis. Over uiteenlopende onderwer-
pen als bacteriën, muziek, taal en de dood.

Op 20 september is er een speeddate-avond 
voor leeskringen. Wilt u graag meer lezen en 
gezellig met anderen boeken bespreken? Deze 
avond komen enthousiaste lezers bij elkaar om 
nieuwe leeskringen te kunnen starten.

Op 8 oktober bent u welkom voor een avond 
over Arabische Poëzie met Nijmeegs Stads-
dichter Amal Karam. Wilt u het liever hebben 
over uw eigen poëzie? Kom dan met uw ge-
dichten langs bij het maandelijks stadsdichters 
spreekuur.

Op 28 oktober is er in de bibliotheek het 
kindertaalfestival Kletskoppen. Met leuke 
taalactiviteiten en demonstraties leren u en uw 
(klein)kinderen spelenderwijs hoe ‘leren pra-
ten’ te werk gaat. Een leuk dagje voor de hele 
familie.

Kom naar de bibliotheek en neem het pro-
grammaboekje en de brochure mee, of kijk op 
www.obgz.nl/agenda. 
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BEWONERSPLATfORM 
NIJMEGEN-CENTRUM

Het Bewonersplatform Nijmegen-Centrum 
(BPNC) wil een goede verbinding met alle 
bewoners die in het centrum en de Bene-
denstad van Nijmegen wonen. Het platform 
speelt een actieve rol in de schakel tussen 
de bewoners, de gemeente en de andere 
(overheids-)instanties die werkzaam zijn 
in onze wijk. We willen een levendige én 
leefbare wijk.

Via Facebook bereiken wij dagelijks veel be-
woners. Naast het delen van berichten over 
het Platform worden er ook nieuwsberichten 
geplaatst die we over Centrum Nijmegen in 
de media vinden. Eenmaal in 2 à 3 maanden 

hebben wij een bewonersbijeenkomst waarin 
we wat dieper ingaan op actuele onderwer-
pen zoals het evenementenbeleid van de 
gemeente en het aankomende verkiezings-
programma van de raad. Ook maken we 
kennis met de verschillende organisaties die 
in onze wijk gehuisvest zijn. Per onderwerp 
nodigen we medewerkers van bijvoorbeeld de 
gemeente of politie uit om ons te informeren 
over de achtergronden van besluiten.

Via dezelfde kanalen wil het BPNC informatie 
komen halen wanneer er bijvoorbeeld belang-
rijke wijzigingen zijn in de leefomgeving waar 
we als bewoners gezamenlijk een standpunt 

over willen innemen. Het BPNC is geen ac-
tiegroep maar is een actieve gesprekspartner 
van de overheid, zodat wij aan de voorkant 
mee sturing kunnen geven aan het te ontwik-
kelen beleid.

Mogen wij u ook uitnodigen voor ons volgen-
de bewonersoverleg? Stuur ons een mail en 
wij plaatsen u op onze mailinglist. 

Met vriendelijke groet,

jolanda van Veluw, dagmar Smit, Lucy holl, 
bestuur bPnC 

Bent u een betrokken bewoner? 
We komen graag in contact met u!

Het volgend overleg van het be-
wonersplatform is maandag 25 
september, 19.30 uur, in buurt-
centrum ’t Oude Weeshuis aan de 
Papengas 8. Welkom!

Bewonersplatform Nijmegen Centrum
bewonersnijmegencentrum@gmail.com
Like onze Facebookpagina: 
@bewonersnijmegencentrum



Nieuwe editie Nijmeegse Kunst-
nacht op zaterdag 23 september
Op zaterdag 23 september 2017 vindt de zevende editie plaats 
van de Nijmeegse Kunstnacht. Op 21 culturele locaties ver-
spreid over het centrum en het Honigcomplex van Nijmegen is 
een speciaal programma te zien. 

Het festival trapt af met het Edison-winnende project Happy Camper 
en sluit af met een afterparty in samenwerking met Down The Rab-
bit Hole. Aan deze zevende editie nemen 42 partijen deel en de ver-
wachting is dat er ruim 3.500 bezoekers naar de Kunstnacht komen. 

Programma
De locaties hebben een doorlopend programma van 20.00 tot 
01.00 uur. Bezoekers kunnen zelf hun route samenstellen en op 
zoek gaan naar veelzijdige kunstbelevingen. Zo maakt kortefilm-
festival Go Short een surreële beleving in het zestiende eeuwse 
Besiendershuis, ontmoet de muziekindustrie de maakindustrie in De 
Smeltkroes waar Drift Om Te Dansen te gast is, verkent poppodium 
Doornroosje samen met Galerie Bart de kunst van de nacht in de 
oude Honigfabriek en presenteert Museum Het Valkhof een zinde-
rende kunstshow op het podium van Stadsschouwburg Nijmegen. 
De zevende editie biedt een afwisselend programma van beeldende 
kunst, muziek, film, theater, literatuur, wetenschap, interactieve in-
stallaties, multimedia en dans. 

Opening
De Kunstnacht wordt om 19.30 uur geopend in concertgebouw De 
Vereeniging met een spetterend optreden van het Edison-winnende 
project Happy Camper van Job Roggeveen. Artiesten als Pien Feith 
en Marien Dorleyn (Moss) betreden het podium in de Grote Zaal 
van concertgebouw De Vereeniging. 

Nachtfeest
De Kunstnacht sluit vanaf 23.00 uur spetterend af met een Nacht-
feest in Doornroosje in samenwerking met Down The Rabbit Hole. 
Het feest is een mix van muzikale performances, theateracts en 
dj’s overgoten in de sfeer en het decor van Down The Rabbit Hole. 
De eerste bevestigde artiesten zijn Discos Horizontes & Jamaican 
Jukebox, de Afrikaanse band Togo All Stars en Down The Rabbit 
Hole-Residents Groefmeester K en Thud Hola. 

Kaartverkoop
Tickets voor de Kunstnacht zijn verkrijgbaar via www.nijmeegse-
kunstnacht.nl/tickets. Bezoekers van de Kunstnacht met een combi-
ticket (€18) hebben toegang tot het nachtfeest in Doornroosje. Daar-
naast is er een beperkt aantal exclusieve kaarten beschikbaar voor 
het nachtfeest. Op de avond zelf is er ook kaartverkoop aan de deur 
op vier locaties: LUX, Doornroosje, Vereeniging en STOOM.
Nijmegen Cultuurstad is partner van de Nijmeegse Kunstnacht.

Tekst: julia Vrenken     Logo: isabelle Wenzel
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Het programma voor Johnny’s Rockin’ Beat Birthday op zaterdag 
30 september is rond. Lees er alles over hieronder. De kaartverkoop 
is bij LUX. Hoort zegt het voort. Geef dit bericht door. Deel het. 
Wees allen van harte welkom op:

KABAAL AAN DE WAAL
JOHNNY’S ROCKIN’ 
BEAT BIRTHDAY
Johnny Lejeune was één van de eerste beatdrummers in Nijmegen. En 
dat vieren we op zaterdag 30 september, in hetzelfde weekend dat Pé 
Hawinkels zal worden gevierd, de dichter en schrijver die van jazz-
coryfee omturnde naar rockliefhebber. Pé is niet meer, maar Johnny 
is nog altijd springlevend musicerend. Dit jaar, 14 juli, is hij zeventig 
geworden. Met Johnny’s Rockin’ Beat Birthday is de oorsprong van 
de Nijmeegse, populaire muziek jarig. Het verjaardagsfeest in LUX, 
met performances, film, voordracht en natuurlijk veel muziek zal de 
begindagen van de Nijmeegse populaire scene in het voetlicht van Zaal 
7 zetten. Met felicitaties en optredens van ondermeer groepen als The 
Touch en De Schikband. Luister naar het verhaal van het Kabaal aan de 
Waal dat begon in garage en huiskamer, in schuur en buurthuis. Schrij-
ver Thomas Verbogt zal citeren uit zijn boek My Generation, waarin 
veel Nijmegen - en ook Arnhem, eerlijk gezegd. Filmkenner Constant 
Hoogenbosch en fotograaf Manon Bruininga zullen het fenomeen rock 
’n’ beat op geheel eigen wijze belichten. Net als rock ’n’ roll-schilder 
en -tekenaar Bert Bleek die ter plekke in LUX al improviserend een 
schilderij zal componeren. Ook zal het in Nijmegen en daarbuiten we-
reldberoemde Vinylarchief van Rob & Elly ter plekke de nodige sixties-
juweeltjes onthullen.
Frank Antonie van Alphen zal met een heus Nijmegenpopgedicht de 
avond van Johnny’s Rockin’ Beat Birthday openen, om zo zijn nagel-
nieuwe boek over de vriendschap tussen Pé Hawinkels en diens stu-
diegenoot Frits Robeerst te presenteren. Het verjaardagsfeest zal op 
passende wijze worden afgesloten door diskjockey en muzikant Peter 
Savary. Hij werd in de tweede helft van de jaren zestig de allereerste 
bewoner van het allereerste glazen huis van ons land. In de etalage van 
de Nijmeegse V&D draaide hij destijds tweeënvijftig uur achter elkaar 
singeltjes. Johnny’s Rockin’ Beat Birthday zal door presentator Ron 
Vervuurt vaardig aan elkaar worden gepraat.

Tekst: Frank antonie van alphen     Foto: dave van brenk

Johnny Lejeune
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Ook voor al uw schilder- en behangwerkzaamheden 
voor binnen en buiten

Nu ook 80 soorten PVC-vloeren
Vrijblijvend prijsopgaaf
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Wilt u Vriend van Mariken worden? Of meer weten? Mail naar onze hoofdredacteur: René van Berlo, redactiemariken@gmail.com

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 euro 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 jaar-
lijkse Vrienden-van-Marikenborrel.

Enthousiaste wijkbewoners maken Mariken. Het blad verschijnt 6x per jaar en wordt huis-
aan-huis bezorgd. Er liggen bovendien exemplaren in onder andere het stadhuis, de biblio-
theek en diverse supermarkten en horecagelegenheden (zie bladzijde 2).

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

GEERLING OPTIEK
VOOR BRILLEN EN CONTACTLENZEN
Daalseweg 9 | 6521 GE Nijmegen
T 024 32 30 917
E-mail: paul@geerlingoptiek.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 51 | 6511 TB Nijmegen
T  06 184 736 89
www.stouthamercatering.nl

TAXI CITAX NIJMEGEN
Voor particulier, zakelijk en ziekenvervoer.
T 024-3241503 of 06-047758888
www.citaxnijmegen.nl    

SIAM THAI PALACE
Kelfkensbos 52 | 6511 TB, Nijmegen
T 024 679 37 77
www.siamthaipalace.nl

FABIO HERENKAPSALON
Lange Hezelstraat 19 | 6511 CA  Nijmegen
T 06 21 53 24 96

PATATHUISJE PICCOLINO
Lange Hezelstraat 23 | 6511 CB  Nijmegen
T 06 21 53 24 96
www.piccolinonijmegen.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.mrjacksnijmegen.nl 

Mr. Jack’s

 

    

L&S BED- EN INTERIERMODE
E-mail: info@l-en-s-bedmode.nl
www.l-en-s-bedmode.nl

EETHUISJE MOqUI
Lange Hezelstraat 58 |  6511 CL Nijmegen
T 024 323 00 03
www.facebook.com/moqui.stones

MUZIEKSCHOOL MUZIEKOPMAAT
Patrijsstraat 39 | 6542 TL Nijmegen
T 06 281 981 96
www.muziek-op-maat.nl



uitzicht vanaf de nimbustoren Foto’s: marlies reimering
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