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Deze wijkkrant staat in het teken van alle 
veranderingen die de afgelopen jaren plaats 

hebben gevonden of nog plaats moeten 
vinden in de binnenstad. Onze wijk, en met name 
de zuidelijke binnenstad, is enorm veranderd. 
De redactie van de wijkkrant vond het  tijd dat 
meerdere veranderingen in de hele wijk eens 
worden uitgelicht in deze krant. Heb jij voor de 
volgende wijkkrant zelf een leuk verhaal of wil 
jij iets kwijt? Stuur gerust een mail of schrijf ons 
een brief. 

Tekst: Redactie

Geen Facebook? Geen probleem, je kan je ook inschrijven voor de nieuwsbrief op www.Arnhem6811.nl. 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.

Voorwoord

Arnhem 
6811

Arnhem6811 wordt gerund door vrijwilligers, zo ook deze wijkkrant. Wij zetten ons met veel plezier 
in om onze wijk, postcode 6811, elke dag een beetje fijner te maken 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 informatie delen of maandelijks mee 
vergaderen met het kernteam. Meld je vrijblijvend aan of kom eens gezellig een kopje koffie drinken.

Elke wijk in Arnhem krijgt van de gemeente budget voor initiatieven van of voor bewoners. Via onze 
site en per post kan jij een budget aanvragen voor een leuke activiteit  of ander initiatief voor in de 
buurt. Ben je op zoek naar advies of tips, dan kan je ons ook gerust mailen of schrijven.

Vaker op de hoogte blijven van wat er gaande is in onze wijk? Word lid van onze 
Facebookpagina: facebook.com/Arnhem6811. Wij posten regelmatig links en verhalen van allerlei 
media waarbij onze wijk centraal staat. 



De Golden Oldies shop is voor en door 55+, 
die in het centrum van Arnhem wonen. 

Onze shop in Nieuwstad 10, hanteert een 
unieke werkwijze: 55-plussers zijn 
medeverantwoordelijk voor het verloop en 
worden actief betrokken bij de organisatie, 
zoals het:

• Maken van producten;
• Zijn van gastheer of -vrouw;
• Geven van workshops;
• De financiële administratie van de shop;
• Contact met partners.

Tot en met december 2019 zal de shop openblijven. 

Onze activiteiten:

Maandag 13.00-15.00 uur gesloten theatergroep: samen wordt er gewerkt aan een 
theatervoorstelling over ouder worden. De voorstelling komt in augustus langs verzorgingshuizen en 
welzijnsinstellingen. Lijkt u dit leuk, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Dinsdag 12.00-16.00 open Atelier, huiskamer en losse workshops: samen creatief bezig zijn; 
tekenen, schilderen, servies beschilderen en losse creatieve workshops.

Woensdag 12.00-16.00 handwerk café, huiskamer en diverse workshops: samen heerlijk 
handwerken: breien, haken, tassen naaien etc. Regelmatig worden er ook losse workshops 
gegeven. Uw ideeën zijn welkom.

Vrijdag 11.00-13.00 koffie/thee en taart: open inloop/huiskamer om gezellig te kletsen en een lekker 
stukje taart te eten (kosten taart € 0,50).

Vrijdag 13.00-15.00 workshops/ 2x per maand: workshops gericht op kennis uiterlijke/innerlijke 
verzorging veelal door de ouderen zelf gegeven.

Bingo: 1 keer per maand op een zondagmiddag wordt er een bingo georganiseerd.

En daarnaast zijn wij een winkel. Alle producten die u ziet zijn door de ouderen gemaakt en worden 
verkocht. U bent welkom om een kopje koffie te komen drinken. Kent u nog iemand (55+) die 
eenzaam is of niks om handen heeft? Neem hem of haar dan gezellig mee!
Bezoek ook onze facebook pagina: facebook.com/GoldenOldiesklarendalst.marten, 
hierop staan alle nieuwtjes en de losse workshops waarvoor u zich kunt aanmelden.
Nog vragen? 

Onze contactgegevens:
Astrid Aries: 0638608482
Yvonne Laan: 0657552401

De Golden Oldies 
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Versterking Rijnkade biedt prachtige kansen voor Arnhemse binnenstad

De Rijnkade vanaf de Nelson Mandelabrug tot aan de John Frostbrug, moet versterkt worden om 
voorbereid te zijn op toekomstige klimaat- en hoogwaterscenario’s. Bij extreem hoog water 

bestaat namelijk het risico dat de kadeconstructie bezwijkt. Dat is enerzijds vervelend, maar het biedt 
ook kansen voor de Arnhemse binnenstad. De kade wordt in nauw overleg met provincie, gemeente, 
waterschap, horecaondernemers en bewoners versterkt én omgetoverd tot een mooie, groene en 
levendige verblijfsplek. 

Bestuurder Frank Wissink van Waterschap Rijn en IJssel is nauw betrokken bij het proces: “Voordat 
we de schop in de grond zetten, hebben we alle wensen opgehaald uit de omgeving. Dit is een kade 
middenin de stad en dan heb je te maken met horecaondernemers, met bewoners en natuurlijk met 
de gemeente die volop bezig is met het opknappen van het gebied. En we doen het met z’n allen. De 
tijd van ‘wij zullen wel even een dijk aanleggen die goed is voor u’, is voorgoed voorbij. Er zijn veel 
gesprekken gevoerd en sessies georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in een schetsontwerp dat wordt 
gedragen door de omgeving.” 

Groene en levendige kade
Het gekozen ontwerp kenmerkt zich door een versterking van de relatie tussen stad en rivier. Ook 
wordt de kade groener door bijvoorbeeld de aanwezige bomenlaan te versterken. De hoge en lage 
kade worden met elkaar verbonden in de vorm van trappen, hellingbanen en groene taluds. Zo komt er 
meer ruimte voor ontmoetingsplekken, horeca en veilig (wandel)verkeer. 

Planning
In 2019 en 2020 worden de plannen verder uitgewerkt en zullen diverse informatieavonden worden 
georganiseerd. Uiteindelijk zal naar verwachting in 2021 de schop in de grond gaan.  Bent u 
geïnteresseerd in dit project en heeft u zich nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief? Stuur dan een 
bericht naar rijnkade@wrij.nl zodat wij u op de hoogte kunnen houden. Informatie over het project vindt 
u ook op onze website: www.wrij.nl 

Tekst: Waterschap Rijn en IJssel
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De wijk Coehoorn maakte ooit onderdeel uit van het stadsproject ‘Rijnboog’. Een plan voor een 
grootschalige herinrichting van de zuidelijke binnenstad. Door een combinatie van redenen is het 

project enige jaren geleden gestopt. 

Met de komst van het project voor (startende) creatieve ondernemers onder de naam ‘Coehoorn 
Centraal’ in 2013 is er weer leven gekomen in een buurt die lang moest 
wachten op nieuwe ontwikkelingen.
De gemeente waardeert het ondernemersinitiatief, omdat het zorgt 
voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid in Arnhem. 
Ook de komst van het Coehoornpark wordt gezien als een 
welkome aanvulling op een sterk bebouwde omgeving.

Maar daarmee is de wijk nog niet af. Er is in 
Arnhem dringend behoefte aan nieuwe 
woningen. In de ‘gebiedsvisie Coehoorn’ heeft 
de gemeente een eerste schets gemaakt van 
haar toekomstige plannen voor het gebied.

Belangrijke elementen uit deze visie:

Behoud van werkruimten voor 
(startende) creatieve ondernemers;

Behoud van het Coehoornpark, in 
enigerlei vorm;

Bouw van woningen in verschillende 
prijsklassen, waaronder sociale huur.

Op 27 februari jl. is de gebiedsvisie 
Coehoorn door de gemeenteraad 
vastgesteld. Hiermee start de volgende fase 
van de herontwikkeling van het gebied. Samen 
met de buurt en de ondernemers van Coehoorn 
zal de gemeente richting geven aan een concrete 
invulling van de gebiedsvisie.

De manier van herontwikkeling van Coehoorn is voor alle 
partijen een nieuwe manier om samen vorm te geven aan 
de wijk. Het zal een zoekproces zijn naar de juiste werkwijze en 
een goede afweging van alle belangen die in dit centrale gebied in 
Arnhem samenkomen. Coehoorn Centraal zal samen met andere 
belanghebbenden zich blijven inzetten voor een mooie doorontwikkeling van Coehoorn                       
als groene, duurzame en creatieve wijk.

Tekst: Paul de Bruijn

Een nieuwe toekomst van Coehoorn
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STIPO, bureau voor stedelijke ontwikkeling, is sinds januari 2018 voor de gemeente aan de slag 
gegaan met de transformatie van het Korenkwartier. Samen met de betrokkenen uit het gebied wordt 
er hard gewerkt aan een nieuw profiel voor de Varkensstraat: een bruisende straat met nieuwe 
energie, een mix van werken en wonen en cultuur, met ruimte voor tijdelijkheid en experiment om uit 
te proberen wat de straat in potentie kan worden. Om de transformatie van de straat te boosten heeft 
de gemeente twee panden aangekocht waar de matchmakers druk in de weer geweest zijn om  
passende tijdelijke huurders te vinden. Het is belangrijk dat de nieuwe functies bijdragen aan de 
positieve verandering van het profiel, een aanvulling is op het bestaande aanbod en een nieuwe 
doelgroep zal trekken naar het gebied.

Versterken van netwerken en starten van nieuwe tradities
Het creëren van betere plekken vergt betrokkenheid van iedereen. Daarom is het belangrijk om 
momentums te organiseren om samen aan de slag te gaan met het gebied. Zo hebben wij leven 
geblazen in een paar nieuwe tradities:

Korencafé’s: een maandelijks moment, waar een specifiek thema aangesneden wordt, zoals 
programmering, groen en leegstand opvulling. Ook delen de betrokken het laatste nieuws uit het 
gebied met elkaar om goed bij elkaar aangesloten te zijn.

Proef het Korenkwartier: een seizoensgebonden festival georganiseerd door de ondernemers uit het 
gebied om het kwartier in het zonnetje te zetten voor de rest van Arnhem. Zo kunnen Arnhemmers 
proeven van wat het kwartier te bieden heeft. 

Place management team: de straatvertegenwoordigers zetten zich in het team gezamenlijk in voor de 
acties in het gebied. 

Meer weten over het project of wil je graag bijdragen aan de positieve verandering van het 
Korenkwartier? Stuur een mail naar: sienna.veelders@stipo.nl.

Tekst: Siënna Veelders

Transformatie Korenkwartier - een betere plek vergt betrokkenheid van iedereen 
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Na tien jaar restauratie zien we de toren van 
de Eusebiuskerk dit jaar eindelijk weer uit de 

steigers! Afgelopen december werd de nieuwe – en 
duurzame - torenverlichting al onthuld en sinds kort 
geven het carillon en de luidklokken overdag de tijd 
weer aan. Alles is er op gericht om in september 75 jaar 
Slag om Arnhem te herdenken. 

Eusebius gastvrij 
Na de grote restauratie van de toren wordt de komende twee jaar het andere deel van de kerk grondig 
gerestaureerd: de binnen- en buitenzijde van het schip. In februari dit jaar is de bouw van een 
ondergrondse gastvrije serviceruimte gestart. Deze ruimte vervangt het sterk verouderde noodgebouw 
met toiletten aan de noordzijde (zijde Arnhems Meisje/Dudok). Er komt een prachtige nieuwe entree in 
het noordelijke transept (ook zijde Arnhems Meisje/Dudok). Een jaar later volgt ook een nieuwe entree 
in het zuidelijk transept. In de kerkzaal komt duurzame vloerverwarming (stadswarmte) en de houten 
vloer wordt vervangen voor een stenen vloer.

Verhalen uit de Eusebius
Een andere belangrijke ontwikkeling is dat er op markante plaatsen in de kerk vaste museale 
opstellingen komen. Met de vaste expositie ‘Verhalen uit De Eusebius’ wordt de geschiedenis van de 
stad verteld. Zo wordt de bezoeker op de eerste verdieping in de toren ondergedompeld in een 
indrukwekkende experience over de verwoesting van de toren en kerk in WO II. Door middel van drie 
getuigenverhalen, historische filmbeelden, unieke (kleuren)foto’s en 3D animaties ervaart de bezoeker 
wat de toren in die jaren meemaakte.

Programma Slag om Arnhem 
2019 is kortom een bijzonder jaar voor de stad, de regio en de Eusebius: in september herdenken we 
dat 75 jaar geleden de Slag om Arnhem plaatshad. De restauratie van de toren is dan afgerond en 
de Eusebius zal  een van de middelpunten van de herdenking zijn. Met het Museum Arnhem worden 
twee prachtige kunstwerken geëxposeerd en vinden er diverse evenementen plaats. Houd de website 
in de gaten voor het volledige programma! www.eusebius.nl

Tekst: Meike Verhagen

Eusebius en 75 jaar 
herdenking Slag om 
Arnhem 
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Arnhem6811 heeft de afgelopen jaren een vruchtbare samenwerking opgebouwd met Platform 
Binnenstad Arnhem. De stem en het advies van de bewoners is aanwezig: van de bestuurstafel 

tot de uitwerking in de straten van de binnenstad. En dat leidt tot mooie projecten en praktische 
samenwerkingsverbanden. Twee voorbeelden uitgelicht.

 
Groen in de binnenstad
Arnhem6811, de gemeente en Platform Binnenstad Arnhem hebben de afgelopen jaren samen het 
groenproject vorm en inhoud gegeven. Dit jaar gaan we fase 3 alweer in! Het is een succes, de 
vergroening van de Arnhemse binnenstad. Vele andere steden zien dit project als een voorbeeld voor 
samenwerking die zichtbaar is en het welzijn voor eenieder in de binnenstad vergroot. Groen is een 
kernwaarde van de stad en dat mag ook in de binnenstad niet ontbreken. Ondernemers én bewoners 
kunnen ook dit jaar weer kiezen uit het menu van mooie bloembakken tegen een zeer gereduceerd 
tarief, dankzij de financiële en organisatorische bijdrage van Arnhem6811, de gemeente en Platform 
Binnenstad Arnhem. Het wordt dus nog groener in onze mooie binnenstad.

Samenwerking werpt vruchten af 

Zoek de 
5 verschillen

Heb jij de 5 verschillen 
gevonden? Dan maak jij kans 
op een leuke prijs: voor twee 
personen naar de top van de 
vernieuwde Eusebius en 
daarna napraten met een kopje 
koffie en gebak bij Anne & 
Max. 

Heb jij de 5 verschillen gevonden? Mail de verschillen naar 
info@arnhem6811.nl of stuur een brief naar: Arnhem6811; p/a 

Weerdjesstraat 168 6811 JH Arnhem met de antwoorden.

Zoek de 5 verschillen en win!
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Vorig jaar is het programma Gastvrijheid van start gegaan. We kunnen sindsdien op meerdere 
plekken, aangeduid met stickers op de ramen, onze behoefte doen en we hebben de handen 

ineengeslagen voor de gastvrijheidsverkiezing. Straten of pleinen konden zich hiervoor inschrijven. 
En ook hier werken bewoners en ondernemers samen om de kwaliteit van onze binnenstad te 
verbeteren. Vele ondernemers schreven zich in en ook bewoners lieten van zich horen met ideeën 
voor een gastvrijere straat of plein. 

Het doel is uiteraard de bezoekers nog gastvrijer onthalen. Weten we genoeg van de binnenstad om 
de bezoekers op weg te helpen naar de mooie stekjes? Spelen we voldoende in op de Duitse 
bezoekers? Hoe is het aanzien van onze straat? Is het schoon, heel en veilig? Allemaal aspecten die 
aan bod komen en waar verbetersuggesties voor liggen. Aan het einde van het jaar horen we wie er 
heeft gewonnen. Het samen leren en verbeteren is echter al winst voor iedereen.
 
En zo zijn er talrijke voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat samen werken aan de kwaliteit van onze 
binnenstad loont. Denk aan het verbeteren van de bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en 
automobilisten. Of het distributieproject waar we de handen ineen hebben geslagen om te gaan 
zorgen voor een schonere binnenstad met minder verkeersbewegingen buiten de venstertijden. 
Genoeg om de samenwerking voort te zetten. Want het werpt zijn vruchten af! Heeft u zelf nog ideeën, 
opmerking of tips. Mail naar redactie@arnhem6811.nl of schrijf naar: Arnhem6811; p/a Weerdjesstraat 
168 6811 JH Arnhem.

Tekst: Marian van Hooij, Regisseur Platform Binnenstad Arnhem

Gastvrije binnenstad
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Wie over het ontstaan van Arnhem spreekt, ontkomt niet aan het noemen van de Sint Jansbeek. 
Langs de beek vestigden zich al zeker vanaf het jaar 850 boeren. Op de oostelijke oever van 

een buitenbocht bouwden zij ter hoogte van de huidige binnenstad hun huizen. Maar de relatie tussen 
vroege Arnhemmers en de beek gaat misschien wel verder terug. Vlakbij de bovenloop in de binnen-
stad zijn ter hoogte van de Jansplaats vondsten uit de vroege ijzertijd (800-500 v.Chr.) gedaan.

Toeristische attractie
En waar in een oude binnenstad wordt gegraven, komen archeologische vondsten aan het licht. Ter 
voorbereiding hierop werd vanaf 2015 gestart met het nodige vooronderzoek. In 2017 ging uiteindelijk 
de eerste schop de grond in. 

In de maanden juli-september 2017 had de Arnhemse binnenstad er een ware attractie bij. 
Arnhemmers en bezoekers van de stad volgden de opgravingen bij de Eusebiuskerk nauwlettend. 
Daar schraapten meer dan 20 archeologen op een oppervlakte van nog geen 125 m2 de grond tot 2 
meter diepte dagelijks af, waarbij ze de resten van ongeveer 700 oud-Arnhemmers documenteerden.

De aangetroffen skeletresten leveren een schat aan informatie op over de gezondheid van de 
stedelijke bevolking tussen de 14e en 19e eeuw. Met verzameld DNA kan ook de herkomst van 
mensen en diëten (!) worden onderzocht.             

(Foto: Rinus Baak)

De Sint Jansbeek opgegraven
Martijn Defilet, stadsarcheoloog



11

Bijzondere vondsten 
Tot de sprekende vondsten uit o.a. graven behoren een kralenketting of rozenkransje dat bij een kind 
is aangetroffen, een bronzen vingerring en (als knoop gebruikte) herdenkingsmunt van het Beleg van 
Deventer uit 1578, koperen resten van hoofdkapjes en onderdelen van doodsgewaden. 

Het overige in relatie tot de Jansbeek opgegraven vondstmateriaal is echter verre van sober. Uit de 
vochtige bodemlagen van de oude beekloop en klei van de Nieuwstraat zijn duizenden vondsten 
verzameld. Daaronder naast ‘gewoon’ gebruiksaardewerk ook zilveren munten, armenpenningen, 
pelgrimsinsignes en een zeldzaam middeleeuws zakmes. Zelfs middeleeuwse schoenen zijn bewaard 
gebleven, in ongewoon grote hoeveelheden en vaak in goede staat. Al deze vondsten worden op dit 
moment bekeken; kwetsbaar materiaal wordt gerestaureerd en geconserveerd. Het schrijven van de 
rapportages zal nog enige tijd in beslag nemen, maar begin 2020 wordt het vondstmateriaal weer 
terug in Arnhem verwacht!

(Dit is een verkorte versie van het verhaal zoals opgenomen in het eind 2018 verschenen boekje Sint Jansbeek te Arnhem - 
Levensader van een stad, een uitgave van Het Colofon)                                                                                      

De Sint Jansbeek opgegraven
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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

Redactie

Opgemaakt door:


