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De Binnenstadbewoner

ONDERWEG

Wie wonen er nu eigenlijk in de binnenstad?

Een stad met z’n eigen geschiedenis...
Het is weer tijd voor een kort verhaaltje opgedaan tijdens een wandeling in onze mooie binnenstad. Op een mooie vrijdagmorgen laveer
tussen al het hekwerk door, vanwege alle opgraafwerkzaamheden op het kerkplein, richting
het gemeentehuis. ‘Tjonge jonge, voor de hoeveelste keer in de geschiedenis ligt dit stukje
Arnhem weer in puin? Het kost een flinke duit,
maar we krijgen er vast iets moois voor terug!
Ik ga m’n oude Arnhemse vrienden Alie en Jan
eens bezoeken die volgens mij trouw, sinds de
mobilisatie(!), een kraam op de markt bemensen. Altijd leuk om even heerlijk vrij van alle
etiquetten in het openbaar los te gaan, want
er is namelijk altijd wel iets te beleven aan hun
kraampjes. Ze verkopen allerlei retro-artikelen.
Hij verkoopt op zijn gedeelte alles wat maar op
het blad van zijn kraam gestald kan worden.
Zij op haar kraampje ernaast werkelijk alles
aan retro-dameskleding. De begroeting was
luid en duidelijk zoals het échte marktkooplui
betaamd: ‘Dag Pier, een tijdje niet gezien, heb
je het zo druk gehad met al die dooien’? ‘Nee,
ik was al die tijd onder behandeling bij een
psychiater vanwege onze laatste ontmoeting.
En ik mag van hem niet meer met jullie omgaan. Maar jij Alie, jij bent als een wasverzachter voor mijn hart en ik ben speciaal voor jou
hier gekomen.’, antwoordde ik.

Ludo, 26 jaar
Komt uit: Lille (Frankrijk)
Werk: international accountmanager
Studie: Int. Business Management (Lyon)
Woont: Koningstraat
November 2015: Ludo wordt gerecruit in
Frankrijk door een bedrijf in Ede, voor een
functie als junior international accountmanager. Dat is een mooie uitdaging voor het begin
van een internationale carrière, maar Ede... dat
klinkt niet heel bruisend. Gelukkig, internet is
your friend. Na wat zoeken op grotere plaatsen
in de buurt (Utrecht maakte ook kans, maar
was toch wat verder reizen) valt zijn woonplaatskeuze op Arnhem. Hij kent de naam van
de stad van de film ‘A bridge too far’ en die
iconische brug, die spreekt hem wel aan.
Vanuit Frankrijk zoekt hij via wat facebookgroepen naar woonruimte en woont dan
korte tijd bij een hospita in St. Marten. Vanaf
dat adres zoekt hij verder en sinds afgelopen
zomer woont hij met veel plezier in de Koningstraat.
Ludo heeft zichzelf vooral wijzer gemaakt in
het nederlandse en arnhemse leven via de
engelstalige website Arnhemlife. Deze site
wordt veel door expats bezocht en zo hoorde
hij o.a. over het fenomeen ‘statiegeldflessen’ (dat bestaat niet in Frankrijk), vond hij
een tweedehands fiets en vogelde uit hoe je
dingen moet regelen met je DigiD en burgerservicenummer.
Ludo heeft het erg naar zijn zin in de binnenstad, maar hij vind het wel erg jammer dat de
winkels al om 18u sluiten. Shoppen kan dus
alleen in het weekend of op de donderdagavond. Internetshoppen is niet zo z’n ding, dat
zal wel aan zijn franse roots liggen denkt hij
zelf. Fransen houden van èchte winkels :)
Nieuwe mensen ontmoeten en een vriendenkring opbouwen is soms ook wel lastig, als je
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alle dagen werkt. Daarom is wonen in de binnenstad zo fijn. Als je na je werk een drankje
gaat doen bij een café raak je immers snel met
mensen in gesprek. Hij gaat regelmatig naar
Café Pegasus in de Zwanenstraat en heeft daar
al aardig wat mensen ontmoet. Om de twee
weken doet hij er mee aan de pubquiz.
Ludo houdt van muziek. Naar bandjes of
andere livemuziek luisteren is een grote hobby
van hem. Zo raakte hij onlangs aan de praat
met wat pianisten in Freaky’s Pianobar en met
muzikanten voor Rozet die daar bij een open
dag aanwezig waren voor een aantal demonstraties van de muziekschool.
Hij overweegt ernstig om zijn oude hobby weer
op te pakken: drummen! Zijn drumstel staat
nog bij zijn ouders, maar wie weet, haalt hij die
binnenkort daar op. Mocht je binnenkort in
de Koningstraat lopen en gedrum horen, dan
weten jullie dus waar het vandaan komt!

Ben jij ook een binnenstadbewoner en lijkt
het je leuk om geïnterviewd te worden over je
leven in de binnenstad? Stuur dan een mailtje
naar info@arnhem6811.nl en wie weet sta jij
in de volgende editie van de Binnenstadskrant!

De toon was gezet en het was weer ouderwets
gezellig. De serieuze en minder ernstige maatschappelijke en politieke onderwerpen rolden,
tussen de vragen door van aspirant-kopers
over hun retrowaren, in sneltreinvaart over de
toonbank.
Kennen jullie de geschiedenis van jullie eigen
stad ?’ vroeg ik hen. Loop dan maar even
mee, want pal achter jullie kraampjes kun je
iets bijzonders zien.’ Hun kraampjes worden
na instructies bewaakt door twee van hun
vrienden die er net aan komen lopen. Ik wijs
hen op de grond bij de entree van het stadhuis. ‘Kijk maar eens goed wat daar ligt. Het
is een bijzonder kunstwerk van de kunstenaar
Ruud-Jan Kokke. Hij ontwierp en begeleidde
de renovatie in 2008 van het Stadhuisplein.

De hele geschiedenis van Arnhem staat op
een soort loper geschreven. De loper én de
hellingbaan hebben de functie de ingang te
accentueren en beter vindbaar te maken.
De uitbreiding van het bordes met een extra
marmeren trap en het vergroten van het witte
plein aan de marktzijde is ook een onderdeel
van het ontwerp. In de monumentenomschrijving van het stadhuis staat vermeld dat veel
van de Arnhemse geschiedenis op deze plek
in de grond zit. Dit bracht Kokke op het idee,
de ontstaansgeschiedenis van Arnhem in de
grond zichtbaar te maken. Voor de tekst gaf hij
een schrijfopdracht aan de schrijver Koos van
Zomeren. Deze heeft in een episch gedicht de
geschiedenis van Arnhem opgetekend. De hele
tekst is gelaserd uit een roestvrijstalen plaat en
geplaatst op een lichtbak. Daarmee is de loper
ook in de avond zichtbaar en leesbaar. Kokke
heeft ook de gebogen hellingbaan ontworpen
en plaatste het Arnhems meisje terug op een
centrale plek tussen de loper en hellingbaan’.
‘Oh, normaal hebben we een aandachtsspanne
van een mug, we staan hier al jaren maar dit
is ons nooit opgevallen. Het is geweldig, dit
gaan we aan iedereen vertellen. Je bent onze
nieuwe allerbeste vriend geworden’, riepen zij
enthousiast in koor. ‘Och, ik heb het ook maar
in een brochure gelezen hoor’, antwoordde ik
hen op een quasibescheiden wijze. Wij lopen
terug naar hun kraam en daar neem ik hartelijk
afscheid van hen. Ik loop verder en kijk even
om. Druk wijzend achter hun kraampjes zie en
hoor ik dat Jan en Alie naast hun koopwaar ook
luidkeels de marktbezoekers de ontstaansgeschiedenis van Arnhem verkondigen. Wat een
wandeling, nu maar eens rustig een visje kopen. Tot een volgende wandeling in Onderweg!
Met hartelijke groet, Matthijs Piris
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Berichten uit de wijk
Afsluiting Bergstraat begin mei een feit
Begin mei dit jaar zal de afsluiting van de
Bergstraat in Arnhem gerealiseerd zijn. Automobilisten kunnen dan niet meer vanaf de
Oude Kraan de straat inrijden.
“De gemeente Arnhem komt daarmee een afspraak na dat na de voltooing van het Arnhemse centraal station de weg weer wordt afgesloten voor het verkeer”, aldus projectmanager
Marcel van Driel van de gemeente Arnhem.
De Bergstraat wordt nu vooral door sluipverkeer benut en dat zorgt voor gevaarlijke
situaties en flinke overlast voor omwonenden.
De gemeente vindt dat die argumenten het
zwaarst moeten wegen om tot afsluiting over
te gaan. Eind maart heeft de gemeente Arnhem al borden geplaatst om automobilisten op
de toekomstige nieuwe situatie te wijzen.

Wijkcentrum
In diverse gesprekken met gemeente, professionele organisaties en buurtbewoners blijkt dat
een wijkcentrum als een welkome aanwinst
wordt gezien voor de binnenstad. Enerzijds als
ontmoeting tussen de bewoners, anderzijds
als uitvalsbasis voor diverse (professionele)
organisaties die in zorg, buurtonderhoud, klussen, cursussen ism bewoners een aanvullend
aanbod kunnen bieden.
In aanloop naar de ontwikkeling van dit centrum waren er de afgelopen jaren gesprekken
met ouderen om te vragen wat hun wensen
zijn. Over een ding zijn ze met elkaar eens. Ontmoeten en een vaste plek dat ziet een iedere
wel zitten. De wijze waarop is divers. Opvallend
is dat senioren hun eigen activiteiten hebben
met kleine groepen binnenstadsbewoners of
andere bewoners. Van wandelen tot kaarten
en uitjes. Ieder wil het liefst om de hoek een
buurthuis/huiskamer. Sommige willen juist
samen met jonge mensen activiteiten organiseren. Anderen juist weer niet. Het afgelopen
jaar is in samenwerking met Rijnstad, Dag
Hamelen, een maandelijkse ontmoetings-
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bijeenkomst geweest. Er zijn diverse mensen
geweest. Het aantal is echter niet groot.
De komende tijd gaan we deze bijeenkomsten
evalueren en ons bezinnen op verdere ontwikkeling van een buurthuis. Ook willen we onze
aandacht gaan richten op jongere mensen.
Waarom ook niet samen als jongere-oudere
optrekken?
Vind je het leuk ook mee te denken,
meld je aan via info@arnhem6811.nl
(Marcel, Thea)

OPEN BRIEF
de brug en vormt vieze plassen in de geulen.
Met oranje verf gemarkeerde vakken maken
die desolate aanblik nog erger.
Het grootste omgevingskunstwerk van Nederland heeft zijn tijd gehad. Ook omdat het ontwerp voortschrijdend inzicht in de weg staat.
“De tragiek van een meesterwerk”, zegt de
Arnhemse SP-wethouder Gerrie Elfrink. “De
stad verandert en nu ligt dat kunstwerk in de
weg.” Volgens een woordvoerder van de gemeente Arnhem staat kunstenaar Peter Struijcken niet te juichen dat zijn werk plaats moet
maken voor een leefbare omgeving, “maar hij
begrijpt het wel.”
Eind dit jaar al zal verkeer vanaf de Willemstunnel linksaf de Weerdjesstraat in kunnen rijden
en hoeft dat niet meer een overbodige lus te
maken, laat Elfrink op zijn Facebookpagina
weten.

Aanpassen wegenstructuur eerste fase
omgeving Nelson Mandelabrug
Nog dit jaar wordt begonnen met het aanpassen van de wegenstructuur onder en rond de
Nelson Mandelabrug. Het verkeer zal daardoor
uiteindelijk beter kunnen doorstromen wat ook
de luchtkwaliteit ten goede komt.
Die luchtkwaliteit (fijnstof) is nu slecht en dat is
heel goed te zien op het kunstwerk ‘voorheen
blauw-witte golven’ onder de brug. Blauw en
wit zijn die golven allang niet meer, maar groen
en grijs aangeslagen door fijnstof en ander vuil.

Het streven is om ook dit jaar te beginnen met
de bouw van het nieuwe architectuurcentrum
CASA onder de brug.
Daarna worden er nog meer wegen verlegd,
zodat de Oude Kraan kan worden opgeheven
en er plek komt voor een levendig park. Omwonenden kunnen niet wachten. Ze zijn meer
dan enthousiast over de plannen.

Geachte hoofdcommissaris,
Ik woon in de Arnhemse binnenstad en weet
dat je dan wat meer rekening moet houden
met overlast.
‘Dat hoort erbij als je in de binnenstad woont’
is dan het veelgehoorde argument.
Overlast door lawaai van late stappers, van
rommel op straat en van zo nu en dan een
vechtpartij.
Toch zou ik graag zien en ervaren dat de politie
in de binnenstad wat meer zou handhaven.
Want naast de overlast die ‘erbij hoort’, komt
daar nu de mooie dagen weer in aantocht zijn,
overlast van motoren bij.
In maart hadden we een aantal mooie dagen
en het gebulder van sommige motoren was
werkelijk weer niet te harden.
En ik vrees dat het deze lente en zomer alleen
nog maar erger wordt. Opgewonden motorrijders die op de Weerdjesstraat, op de singels of
op de beide bruggen het gas opendraaien en
zo het aantal toegestane decibellen ver overschrijden. Vaak tot diep in de nacht.
Ik weet dat de politie altijd prioriteiten stelt.
Wellicht kunt u ipv snelheidscontroles ook eens
geluidscontroles uitvoeren. Of ook geluidscontroles uitvoeren.
Bij voorbaat dank.
Binnenstadsbewoner J. List

“Een buitengewoon onaantrekkelijke plek op
een locatie die juist zo aantrekkelijk kan zijn”,
zei Saskia Bak, directeur van Museum Arnhem,
onlangs in een artikel in De Volkskrant. En die
mening zijn velen toegedaan.
Water stroomt langs de betonnen pijlers van
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KIEK
Wat hebben penicilline, klittenband,
secondelijm en cola met elkaar gemeen?
Zoals vele andere bijzondere zaken zijn ze
per toeval ontdekt! Zomaar ontdekt terwijl er
gezocht werd naar totaal iets anders. Sinds dit
wetenswaardigheidje in mijn hoofd is komen
wonen is er door de jaren heen langzamerhand
een dieper besef ontstaan, en wel: Juist de niet
bedachte handelingen kunnen je vreugde en
voldoening schenken op een wijze die afvinklijstjes en geplande zaken je nooit zullen geven.
Deze spontane opwellingen, waaruit op hun
beurt weer nieuwe ideeën en inzichten ontspruiten maken je tot een levend, lerend
persoon die kan gaan glimmen door al die
nieuwe verse weggetjes die plotseling komen
te ontstaan.
Bij mijzelf gebeurt het spontaan, door het maken van kunstzinnige voorwerpen die ik combineer uit alledaagse materialen. Maar het kan
natuurlijk door van alles en nog wat ontstaan.
Door bijvoorbeeld het ontwerpen van kleding,
het maken van muziek, een ode brengen aan
welk gevoel dan ook, voor mijn part door te
dansen in de regen. Doe allemaal alsjeblieft
vaker zomaar dingen puur op gevoel en laat je
redenatie en smartphone maar eens lekker een
dagje thuis. Ervaar dat onervarenheid in dingen
je weer als een kind kunnen laten genieten.

ZOEK DE 5 VERSCHILLEN

De antwoorden vindt u onderaan pagina 8.

Sinds enige tijd nu zie ik steeds vaker, verspreid
door deze heerlijke stad, vrolijk gekleurde
laarsjes, van die kleine rubberen kinderlaarsjes
als voetjes onderaan willekeurige vuilnisbakken.
Wie hier mee van doen heeft weet ik niet, en
eigenlijk wil ik dat ook helemaal niet weten. Het
is nu juist die spontane, als uit het niets ontstane verrassing die me die glimlach bezorgt. Mijn
wens is dat een ieder van jullie vaker toevallig
plezier mag gaan beleven op plekken in de stad
waar je ineens zomaar blijkt te zijn.

DONALD DUCKIE?
Een tijd geleden werd ik benaderd met de vraag
of ik tekeningen van Donald Duck, Dagobert of
Goofy wilde kopen. Hoewel ze goedkoop waren
heb ik er toch maar vanaf gezien.

ze kostten, verscheen er een in pak gehulde
man op het bordes van Dudok. ‘Jij mag hier niet
binnen komen. Dat weet je,’ sprak hij tot de
Donald Duck verkoper. ‘Ik weet het,’ zei deze,
‘en ik wil ook helemaal niet naar binnen in deze
ballentent.’ ‘Als dat maar onthoudt,’ sprak de
pakkenman. Hij draaide zich om en ging de
brasserie weer binnen.
Nieuwsgierig geworden vroeg ik: ‘Wat was dat
nou?’ ‘Ach, ze hebben me een tijd geleden
betrapt toen ik in Dudok wat marihuana verkocht,’ zei de verkoper die blijkbaar ook bijkluste als dealer. ‘Hoeveel marihuana was dat
dan?, vroeg ik. ‘Ach, niet meer dan een kilootje
of zo,’ was het antwoord. ‘Maar ik mag door die
kleinigheid dus niet meer naar binnen.’

Het was een heldere voorjaarsvond. Het begon
al te schemeren. Ik stond voor Café Brasserie
Dudok aan de Markt een sigaar te roken. Mijn
vrienden zaten binnen aan het bier. Ik inhaleerde de rook van mijn bijna verboden genotsmiddel en liet mijn blik over het plein dwalen.
Vanuit de Koningstraat kwam een man aangelopen die wellicht ooit betere tijden had gekend,
maar dat moet heel lang geleden zijn geweest.
Hij was graatmager en aan de kleine kant, een
meter zeventig, schatte ik. Hij had een drie-dagen-baard en vanonder zijn baseball cap piekte
zwart vettig haar uit. Hij droeg een verwassen
spijkerbroek die laag op zijn heupen hing en
een groenige trui onder wat eens een blauw
windjack geweest moet zijn geweest. Toen
hij vlak bij mij was, zag ik dat hij een stapeltje
papieren in zijn hand had. Toen hij bijna voor
me stond, stopte hij en stak de papieren in mijn
richting. ‘Donald Duckie kopen meneer?’
Ik keek naar de tekening en zag dat die overduidelijk was overgetrokken uit een tekening van
Nederlands populairste kindertijdschrift. ‘Ik heb
ook Goofy, Dagobert en Kwik, Kwek en kwak,’
vervolgde hij zijn verkooppraatje. Ik zei dat ik
geen belangstelling had, maar, om iets aardigs
te zeggen voegde ik eraan toe dat ze wel mooi
waren. ‘Ze zijn echt niet duur,’ drong hij aan.
Terwijl ik erover nadacht of ik zou vragen wat

Hij wierp een blik op mijn sigaar die inmiddels
half op was en zei met een verlangende blijk:
‘Dat heb ik al heel lang niet gerookt, een sigaar.’
Ik had er nog genoeg, dus ik pakte het doosje
uit mijn zak en gaf hem er een. Ik bood hem
een vuurtje aan en hij stak er de brand in. Hij
lurkte met zichtbaar genoegen aan zijn sigaar.
‘Dus u wilt echt geen originele Donald Duck
tekening kopen?’ vroeg hij nog één keer. Toen
ik ontkennend antwoordde, kwam de onvermijdelijke vraag: ‘Hebt u dan wat geld voor me?
Dan kan ik in de nachtopvang slapen.’ Hoewel
ik ervan overtuigd was dat hij er waarschijnlijk
drank of drugs voor zou gaan kopen, tastte de
softie in mij al naar de portemonnee. Ik gaf
hem vijf Euro. ‘Dank u wel meneer, ook voor de
sigaar,’ zie hij, ‘maar daarvoor has u wel twee
Donalds kunnen hebben.’ Hij vervolgde zijn weg
en ik zag hem op een bejaard echtpaar aflopen
in de hoop dat zij wél een echte Donald aan de
muur zouden willen hebben.
- Manfred
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BEWONERSOVERLEG
Wanneer:
Inloop:
Aanvang:
Waar:

Dinsdag 11 april 2017
19.00 uur
19.30 uur
Geniet in de Weerd
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem

Agenda
- Update lopende zaken.
- Bijpraten door het Wijkteam met
Anneke Nijman.
- Presentatie invoering ondergrondse
afvalcontainers en ‘diftar’.
- Presentatie over de Jansbeek.
De koffie staat klaar!

REDACTIE

Louise, Mars, J. List, Serge, Thea en Manfred.

POSTADRES

Arnhem6811
p/a Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem

CONTACT
info@arnhem6811.nl

WEBSITE

arnhem6811.nl
Facebook.com/arnhem6811

KOPIJ INLEVEREN
Voor 31 juli 2017
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden brieven en artikelen te weigeren
dan wel te redigeren of in te korten.

oplossing zoek de verschillen
lamp Rijnstraat - Bols op muur - onder toonkamers onderzijde kar - huisnummer apotheek
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Drukwerk: Pronto Print Arnhem
www.prontoprint.nl

