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Arnhem 
6811

Met trots vertellen wij dat we een nieuwe website 
hebben. Op onze website www.arnhem6811.

nl/ vind je een hoop praktische informatie. Er staan 
handige links naar algemene zaken, gemeentelijke 
zaken en een agenda waarin allerlei activiteiten 
beschreven staan. Ook vind je er het wijkbudget en 
al onze uitgaven. Elke wijk in Arnhem krijgt van de 
gemeente budget voor initiatieven. Via de site kan jij, 
als bewoner van de wijk 6811, een budget aan vragen 
voor een leuke activiteit voor de buurt. Ben je op 
zoek naar advies of tips, dan kan je ons ook gerust 
mailen of schrijven.

De Arnhemse binnenstad is een heerlijke plek om 
te zijn. Het is het kloppend hart van onze stad. 

Hier wordt gewoond, gewerkt en gerecreërd. Met 
het prachtige weer van de afgelopen periode was ik 
meer dan eens in onze binnenstad te vinden. Bijzon-
der enthousiast word ik van alle groene plekken die 
ik steeds meer tegenkom. Of het nu plantenbakken, 
geveltuintjes, bomen of grasveldjes zijn. Het vele 
groen, maakt de binnenstad niet alleen kleurrijker, 
maar ook veel levendiger en aangenamer om te 
vertoeven. En laten we eerlijk zijn, menigeen snakte 
naar een beetje schaduw tijdens de tropische dagen 
van de afgelopen zomer. Hoe mooi was het dan 
ook niet om onlangs weer te kunnen melden dat de 
tweede ronde van het vergroeningsproject van de binnenstad kan worden uitgevoerd. Op bijna 100 plekken 
komt er meer groen bij. Geweldig. Een initiatief dat mede mogelijk wordt gemaakt door het bewonersplatform 
Arnhem6811. Een groot compliment dus voor jullie. Ga zo door!

Arnhem6811 wordt gerund door vrijwilligers. Wij 
zetten ons met veel plezier in om onze wijk, 
postcode6811,elkedageenbeetjefijnertemaken
om in te wonen. Wij zijn altijd op zoek naar gezellige  
wijkbewoners die zich willen inzetten voor onze wijk. 
Dit kan op allerlei manieren: meeschrijven aan de 
wijkkrant, eigen initiatieven uitvoeren en informa-
tie delen of maandelijks mee vergaderen met het 
kernteam.  

Vaker op de hoogte blijven wat er gaande is in onze 
wijk? Word lid van onze  Facebookpagina:  
Arnhem6811. Wij posten regelmatig links en  
verhalen van allerlei media waarbij 6811 centraal 
staat. Heb je geen Facebook? Geen probleem, je kan 
je ook inschrijven voor de nieuwsbrief op de  
website. Hierbij vragen we je regelmatig om je 
mening en houden we je op de hoogte van de  
belangrijkste zaken in de wijk.

Heb je zelf nog vragen en/of opmerkingen, mail dan 
gerust naar info@arnhem6811.nl of stuur een brief 
naar: Arnhem6811; 
p/a Weerdjesstraat 168 
6811 JH Arnhem.

Nieuwe Arnhem6811 website

Voorwoord
Door wijkwethouder Cathelijne Bouwkamp



Sinds een paar maanden genieten we van extra 
planten in de binnenstad die dankzij het groen-

plan geplaatst zijn bij bewoners en ondernemers. 
We spreken Robert Derksen die op een bijzondere 
plek woont in de binnenstad en zich ook opgegeven 
heeft voor het groenplan. Door de vele aanmeldingen 
zijn er twee fases uitgevoerd. Inmiddels hebben de bomen, 
klimmersengeveltuintjesflinkwortelgeschotenenkomen
ze tot bloei. Ook in de nieuwbouwwoning van Derksen aan de 
Turfstraat waar we te gast zijn. We zijn meteen onder de indruk van 
de onderhoudsarme tuin die hij heeft laten aanleggen. Derksen: “Meer 
groen aan de voorkant van het huis is ook mooi, daarom doe ik mee met het 
groenplan’’. 

Robert geeft aan dat hij al groen wilde, maar dat het groenplan wel een aanbieding was die hij niet kon laten 
schieten. Hij heeft daarom twee klimmers aan palen besteld. Robert is zeer tevreden over de snelle uitvoer 
van het plan. Rondom de Turfstraat en het Paradijs zijn ook enkele boombakken geplaatst. “De bakken 
krijgen een sociale functie: ze worden onderhouden door de buurt waardoor je sneller contact met elkaar 
maakt”, aldus Derksen. Helaas blijkt het toch nodig de bakken af en toe schoon te maken; er komen veel 
peuken en kauwgums in terecht. “We dragen ons steentje bij, maar we zijn blij met het regelmatige onder-
houd en de bewatering die de gemeente verzorgt”. Robert vindt dat er meer groen kan in de toch wel stenige 
binnenstad, maar het groenplan is een mooie zet. “Het groen heeft een mooie uitstraling en zelfs de stalen 
bakken lijken te leven door de langzame verkleuring en verwering”. 

Groenplan schiet
wortel in de 
Turfstraat

heel zacht bespeeld worden. Om de binnenstad een 
beetje rustig wakker te laten worden laat Bob ons 
horen hoe je heel subtiel het carillon kan bespelen. 

Dit carillon is uniek in Nederland en wordt ook wel 
een ‘grand carillon’ genoemd, omdat er naar  
Amerikaans voorbeeld enkele extra grote klokken in 
de toren hangen voor een diep geluid. Ondanks dat 
Bob iedere zaterdag alleen en onzichtbaar speelt, 
geniet hij enorm van deze plek: “Het is heel bijzonder 
dat ik, als 23-jarige, al een plek heb op zo’n groot 
carillon. Ik leer Arnhem ook echt kennen. Ik loop voor 
het spelen langs de Rijn en over de markt om een 
beetje sfeer te proeven en na het spelen geniet ik nog 
van een drankje op het terras”. Bob is ook op zoek 
naar manieren om het instrument in te zetten bij 
speciale activiteiten in de stad. 

Sinds januari is de Eusebiustoren weer tot leven 
gekomen. Iedere zaterdag tussen 10u en 11u 

speelt namelijk de nieuwe stadsbeiaardier Bob van 
der Linde op het carillon. De hele binnenstad kan 
meegenieten, maar wie is eigenlijk die jongste 
beiaardier van Nederland? Wij gingen zaterdagoch-
tend vroeg mee naar boven om een kijkje te nemen 
en kennis te maken. Nadat we eerst genieten van het 
prachtige uitzicht vanaf de nieuwe glazen balkons, 
gaan we tussen de klokken door naar de speel cabine. 
Bob legt ons uit hoe het carillon werkt: “Het is een 
muziekinstrument. Net een grote piano, alleen zijn 
de klokken veel zwaarder om te bedienen”. Daarom 
speelt hij op een klavier met zowel zijn vuisten, han-
den als voeten.  De grootste klok weegt ruim 9100 kg. 
Erisdusflinkwatkrachtnodigomdezemooitelaten
klinken. Net als op een piano kan een klok echter ook 

Muzikaal hoogtepunt in de Eusebius
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Om het bespelen van het carillon meer zichtbaar 
te maken wordt er een camera opgehangen in de 
speelcabine. 

Terwijl Bob speelt valt het ons op dat de speel-
cabine zo goed geïsoleerd is tegen het harde 
geluid van de klokken dat we deze amper horen. 
In plaats daarvan horen we vooral het geratel van 
het klavier en de kabels die richting de klokken gaan. 
“Om te horen hoe het beneden klinkt leg ik vaak een 
opname apparaatje onderaan de toren. Tot nu toe vind ik 
het ook altijd weer op dezelfde plek terug. Ik wil natuurlijk 
wel weten hoe de muziek die ik maak beneden op de 
luisteraars overkomt”. 

Meer weten over het carillon en Bob? Kijk dan op de Facebookpagina Carillon Arnhem.   

1. Meisje (links onder) | 2. Open raam (links) | 3. Kerktoren (midden)  
4. Dakkapel (rechts midden) | 5. Torentje op het huis (rechts boven) 

Zoe k de 
5 ve rschillen
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Sinds 14 jaar woon ik in de Rodenburgstraat, altijd met erg veel plezier. Sinds de herinrichting van de straat 
en alle veranderingen in de omgeving ben ik ontzettend trots dat ik in deze mooie straat woon.

Bij de herinrichting van de straat door de gemeente werden wij, als bewoners, uitgenodigd 
om ideeën in te brengen om onze straat mooier te maken. Tijdens deze 
bijeenkomsten bleek dat er bewoners waren die graag geveltuintjes zou-
denzienvoordeflat.Iedereenkonaangevenofhijeengeveltuintje
wilde. Ook mensen die niet op begane grond wonen. Voor waarde 
was wel dat de bewoners zelf de geveltuintjes onderhouden. 
Ik zelf (ik woon op begane grond) doe dit met mijn buur-
man van 4 hoog. We gaan af en toe gezellig samen 
naar de markt om nieuwe plantjes te kopen voor in 
onsfleurigetuintje.Eenbuurvrouwvandederde
verdieping heeft ook een tuintje in beheer. En een 
bewoonster van 4 hoog onderhoudt ook een 
geveltuintje voor haar beneden buurman, die 
dat zelf niet kan. Ik heb al menig comp liment 
gekregen van voorbijgangers dat zij mijn 
geveltuintje zo mooi vinden, maar ook dat er 
voor(bijna)deheleflatgeveltuintjeszijn.

Twee grote plantsoenen aan de 
overkant van de straat worden met veel 
enthousiasme onderhouden door een 
bewoner van de straat. Dagelijks staan 
mensen de plantsoenen te bewonderen en 
veel mensen zitten gezellig onder de grote 
bomen op de prachtige bank,
geschonken door Volkshuisvesting.

Toeristen maken foto’s van de plantsoenen, maar 
ook van de prachtige “Pong” tafelten nistafel. Dit 
kunstwerkismooienfleurigenerwordtookdaad-
werkelijk tafeltennis op gespeeld. Ook zitten veel 
mensen te lunchen of gewoon uit te rusten op de 
bankjes in onze straat. Erg gezellig dat er zoveel mensen 
door de straat lopen en op de bankjes zitten en zelfs op het 
gras in het plantsoen uitrusten.

Alle bewoners zijn volgens mij ook trots op hun mooie straat; ik hoor alleen 
maar positieve geluiden. Ik zou aan alle bewoners van het centrum willen zeggen: 
kom onze straat ook eens bewonderen.

Marion Lenselink.

Wonen in de groenste straat van de 
zuidelijke binnenstad.



Kiek
Vorig jaar was ik te gast op een unieke, haast magische plek in onze binnenstad. 

De lieve mensen van dit aloudste café waren zo aardig om me een grand tour te geven door heel het pand. 
Van kelder tot zolder hebben ze met eigen handen praktisch alles in ere van de oude glorie hersteld. Uiteraard 
wasereenmagnifiekebasisaanwezig, maarjekaninallesvoelenhoeveeltrots, splintersendruppels ervoor
nodigzijngeweest omtekomentotzo’n fantastisch resultaat.Onzeontmoetingincombinatiemethunliefde

voor echt vakmanschap hebben geleid tot deze
 bijzonder foto’s. In de hoop dat ook jij zal genieten van deze juweeltjes midden in onze binnenstad, vind je 

rest van de fotoreportage op onze website.
Letinhetbijzonderophetgaatjeinhet kleurrijkestukjeglasinlooddattussendebarenhettoiletinisge-
maakt omeen“oogje”inhetzeiltehouden; voorwanneerdekasteleinvroegerzelfeenszijnblaasdiendete

legen... Dank aan Karen voor de tour en aan Elles voor de tip. 
Groetjes Serge.
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Sinds een paar maanden is er een nieuw bekend 
gezicht te zien op en rondom de Korenmarkt. 

Conciërge Bob zorgt ervoor dat alles er weer netjes bij 
staat. “Ondernemers zijn druk met hun zaak en hou-
den geen tijd over voor de rest van het plein, daarvoor 
draag ik mijn steentje bij.” Bob is de oren en ogen van de 
Korenmarkt en bekijkt als buitenstaander alles met een 
open blik. Details die anderen als de dagelijkse gang van 
zaken zien, prikkelen hem tot actie. Zo wordt bijvoorbeeld 
het oud papier sneller opgehaald en zijn er een aantal muurtjes 
opgeknapt. Bob is niet alleen klusjesman, maar ook gastheer.  
Bezoekers die door de grote winkelstraten lopen, spreekt hij aan 
zodat ze makkelijk de weg naar de gezellige Korenmarkt vinden.  
Omdat Bob eerder in de horeca en voor een bouwmarkt werkte, heeft hij  
zowel gevoel voor de cafés en restaurants als het aanspreken van mensen en het 
zelf de handen uit de mouwen steken. Met de bewoners van de Korenmarkt en omliggende straatjes heeft hij 
minder contact. Met uitzondering van de Varkensstraat wonen er niet heel veel mensen rondom het plein. 
“ErzijnveelmooieontwikkelingenopdeKorenmarktzoalshettegengaanvangraffiti,fietsenopruimenenaf-
val tegengaan. Maar ik hoop ook dat het plein een nog groenere uitstraling krijg en dat we door samen werking 
met alle ondernemers het gebied aantrekkelijker blijven maken”. 
Heb jij een tip voor de conciërge? Neem dan contact op via bob@korenkwartier.nl  

Onze binnenstad is aan drie kanten door singels 
en parken omgeven, maar het meest groene 

stukje ligt misschien wel aan de zuidkant van de 
Rijn: de Stadsblokken met de voormalige  
ASM-haven. Maar er is meer te beleven! Op een 
mooie zondag nemen we het pontje van de drukke 
Kadedagen naar de groene oase aan de overkant: de 
Stadsblokkenwerf. Initiatiefnemer Jan Trooster leidt 
ons rond langs de werf, het paviljoen en het theater-
schip in aanbouw Hugo Grotius. Het valt me op hoe 
groenenhoestilheteris,ophetuitbundiggefluit
van de vogels na dan. En dat op een steenworp 
vandelevendigebinnenstad.Janzietveelfietsers,
toeristen en ook de nodige binnenstadsbewoners, 
‘onze overburen komen hier veel wandelen met de 
hond’. Sinds de start in 2015 wordt het pontje steeds 
meer gebruikt. In 2016 werden maar liefst 16.000 
bezoekers tussen de Rijnkade en Stadsblokkenwerf 

overgezet. Naast het pontje zijn er inmiddels ook 
een werf en werfpaviljoen met theetuin gebouwd. In 
de werkplaats worden (onderdelen van) historische 
schepen opgeknapt en in het werfpaviljoen kan je 
heerlijk genieten van hapjes en drankjes. En dat 
allemaal met prachtig uitzicht op de stad. Dit alles 
wordt mogelijk gemaakt door 60 vrijwilligers en de 
steun van 25 bedrijven. En er zijn meer plannen: 
momenteel worden de voorbereidingen getroffen 
voor de verplaatsing en opbouw van een oude 
hijskraan op het terrein zodat de werf ook van verre 
weer als zodanig te herkennen is. En dat blijft zo, 
ook in de nieuwe ontwikkelingen van Stadsblokken 
en Meijnerswijk. Maar voor nu genieten we van de 
werf, het groen en het water. Misschien is dit wel het 
‘echte’ centrum van Arnhem, het middelpunt van de 
stad. 

Op bezoek bij de overburen: Stadsblokkenwerf

Reuring op de 
Korenmarkt



Wanneer:  Dinsdag 23 oktober 2018
Tijd:   Inloop 19:00 
  Aanvang 19:30 t/m 21:45 uur
Waar:  Geniet in de Weerd
  Weerdjesstraat 168
  6811 JH Arnhem 

De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden brieven en artikelen te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten.

Drukwerk: Pronto Print Arnhem

Marion, Lars, Mars, Serge, Job en Xavier. 

info@arnhem6811.nl

www.arnhem6811.nl
Facebook.com/arnhem6811

Arnhem6811
p/a Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem

Burenbijeenkomst
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