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september 2013  
VA N  D E  B E S T U U R S TA F E L  

Jaa rgang nr.  18  

 B V K  N I E U W S B R I E F  ”D E  K I E V I T”  
BEWONERS VERENIGING KIEVITSDEL 

EXTRA BULLETIN 
 

Airborne battletour op donderdag 26 september 
 

De meeste van u zullen hem ongetwijfeld nog herinneren van de lezing tijdens de ALV van twee 

jaar geleden.  In zijn functie van boswachter natuur en fauna beheer is Harry Leydecker niet alleen 

gespecialiseerd in de mooie natuur van deze omgeving. Van jongs af aan heeft hij zich verdiept in 

“Market Garden”.  Zelfs in die mate, dat je hem een specialist mag noemen en die tevens een eigen 

museum/archief in zijn bezit heeft. 

Speciaal voor de leden van de BVK is hij bereid gevonden om een wandeling door de omgeving te 

maken en u bijzonderheden te vertellen en te tonen, die herinneren aan de grootste luchtlandings-

operatie ooit. 

Aanvankelijk was de voorkeur gegeven aan de directe omgeving van Kievitsdel, maar aangezien dit 

gebied zich in de “schaduw van het strijdgewoel” bevond is gekozen voor Oosterbeek. 

 

Verzamelen: Aan de achterzijde van Museum Hartensteyn. 

Datum: donderdag 26 september om 14.00 uur tot 16.00 uur. 

Het aantal deelnemers: is aan een maximum gebonden. 

Deelname kosten: geen , wel even opgeven bij IJsbrand Tjepkema,  

Bij voorkeur per mail: ijsbrandtjepkema@gmail.com  

(eventueel per telefoon: 0653388211). 

 

 

 

Wijnavond op  vrijdag 1 november 
 

Naast Hubrecht Duijker is Gert Crum één van de meest toonaangevende 

wijnjournalisten van Nederland. Tevens is hij betrokken bij het wijnonder-

wijs (wijnacademie en masterclass) en instituten op het gebied van wijnon-

derzoek en marketing. Hij is schrijver van vele boeken onder andere over 

Romanée Conti, waarmee hij in Parijs een award ontving voor beste wijn-

boek wereldwijd in 2012. Daarnaast publiceert hij regelmatig in wijnbladen, 

Elsevier, Elegance en NRC. 

Gert Crum is geboren en getogen in Heelsum en daarom is hij bereid gevon-

den om een wijnavond te organiseren, die min of meer op maat gemaakt is 

voor leden van de BVK. Hij zal vertellen over wijn, u kunt volop vragen stellen en er wordt ge-

proefd. 

Om het (wijn)niveau van de belangstellenden te kunnen beoordelen, zodat een passend verhaal kan 

worden gemaakt, wordt u verzocht om bij uw aanmelding tevens één of twee vragen te stellen over 

wijn. 

 

Het aantal deelnemers: aan de wijnavond is zowel aan een minimum als aan een maximum gebon-

den. 

De kosten:  bedragen € 20,00 per persoon, dit is inclusief de wijnen en een hapje. 

Plaats: Van Aldenburglaan 19 ten huize van de voorzitter van BVK. 

Tijd: vrijdag 1 november om 19.30 uur (einde rond 21.30 uur). 

Aanmelden uiterlijk voor 18 oktober a.s. bij: IJsbrand Tjepkema, bijvoorkeur per mail:  

ijsbrandtjepkema@gmail.com (eventueel per telefoon: 0653388211). 

Niet vergeten: één of twee wijnvragen te stellen bij de aanmelding!! 

ACTIVITEITEN 

mailto:ijsbrandtjepkema@gmail.com
mailto:ijsbrandtjepkema@gmail.com
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A C T I V I T E I T E N  2 0 1 3  
( B V K =  B V K - L E D E N )  

( B L =  B L I K V A N G E R - L E D E N )  

( F R =  F R I T I L L A R I A - L E D E N )  

Airborne battletour 

o.l.v. Harry  Leydecker. 

Verzamel. Hartesteijn. 

Opgave vereist. 

 

Wijn avond o.l.v. Gert 

Crum bij fam. Dreu, 

van Aldenburglaan 19. 

Opgave voor 18 okto-

ber vereist. 

26sep. 

14.00u 

BVK 

 

 

1 nov. 

19.30u 

BVK 

Koffieochtend. Thema 

nog niet bekend. Con-

vocatie volgt. Gepland. 

nov. 

BVK 

  

 B V K  N I E U W S B R I E F  ”D E  K I E V I T”  

Bestuursvergadering 
Vergadering gepland op 

22 november 2013. 

Heeft u nog vragen aan 

of suggesties voor het 

bestuur, aarzelt u  dan 

niet om contact met de 

secretaris op te nemen. 

Tel.: 0317 - 316829 

E-mail:  
bvk.secretaris@kpnmail.nl 

BEWONERS VERENIGING KIEVITSDEL 

Midzomeravond  

Barbecue 

 
Het bestuur heeft de volgende tekst van de familie Driessen ontvan-

gen: 

 

Met een terugblik op de midzomer c.q. BBQ bijeenkomst van 26 juli j.l. 

willen we in het bijzonder dank uitbrengen aan de families Dreu, Tjepke-

ma, de Noord en Kluin.  

Zij hebben zich hiervoor bijzonder ingespannen en o.a. in de regen hun 

vele werkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben van zeer nabij kunnen vast-

stellen wat hier al zo voor komt kijken. 

 

Petje af voor deze mensen !! 

 

Ko en Roos Driessen 

Ridder Robertlaan 

 

 

Groot onderhoud en andere werkzaamheden 

Utrechtseweg 2013/2014 
In de Kievit van juli 2013 hebben wij u ingelicht middels een aangehechte 

brief van de Provincie d.d. 13 februari 2013 over de aanpassingen Utrecht-

seweg (N225) tussen Kievitsdel en de rotonde ter hoogte van de van Bor-

selenweg/Valkenburglaan. 

De provincie is voornemens aan de noordkant het fietspad op te heffen en 

een 2-richtingen fietspad aan de zuidkant aan te leggen.  

De Fietsersbond heeft recentelijk bij Gedeputeerde Staten van Gelderland , 

afdeling Beheer en Onderhoud wegen , schriftelijk bezwaar gemaakt tegen  

het opheffen van het fietspad aan de noordzijde van de Utrechtseweg tussen de Wolfhezerweg en Kie-

vitsdel. De Fietsersbond heeft geen bezwaar tegen de aanleg van een 2-richtingen fietspad aan de zuid-

zijde van de Utrechtseweg. 

De Fietsersbond pleit voor het handhaven van het fietspad noordzijde om reden van dat doorgaande 

fietsers (Oosterbeek-Renkum)  dan 2x moeten oversteken en 3x extra haakse bochten moeten maken, 

hetgeen betekent een tijdverlies en meer risico en kans op ongevallen, aldus een berichtgeving van de 

Fietsersbond in de Hoog en Laag van  31 juli j.l. 

We moeten maar afwachten hoe e.e.a. verder verloopt. Ondertussen heeft de Provincie op haar site de 

grove planning  van de werkzaamheden bekend gemaakt, als volgt: 

 - 2e kwartaal 2013:  aanbesteding van het werk.. 

 - najaar 2013:   onderhoudswerkzaamheden hoofdrijbaan. 

 - voorjaar 2014:  werkzaamheden nieuwe fietspad (2r-zuidzijde) en kruispunt 

     Wolfhezerweg (stoplichten).   

 - voorafgaande aan het werk: informatiebijeenkomst over fasering, verkeersmaatregelen en 

     de bereikbaarheid woningen langs de Utrechtseweg. 

 

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het verder verloop van de activiteiten en geplande werkzaam-

heden, raadplege de web-site van de provincie Gelderland: * www.gelderland.nl; * “verkeer en ver-

voer”; * Wegen: “aanleg en onderhoud van provinciale wegen”; * Werken aan de weg: “de provincie 

werkt aan het onderhoud van de provinciale wegen in voorbereiding”; * Stadsregio Arnhem-

Nijmegen: “N225 Utrechtseweg A50 bebouwde kom Oosterbeek”  informatie is te lezen. 
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Schut Papier in plaats van Papierfabriek Schut   

Kan mij als secretaris nog goed herinneren in welk een overweldi-

gende belangstelling het bestuur zich mocht verheugen tijdens ons  

bezoek aan onze locale papierindustrie. 

Het is wel enige tijd geleden maar nog steeds wordt er intern BVK 

over voornoemd bezoek gepraat.  

Op 29 en 30 oktober 1998 brachten 80 leden, verdeeld in 4 groepen, 

een bezoek aan Papierfabriek Schut te Heelsum; en op 8 december 

2002 en 21 februari 2003 werd door 2 groepen van ieder 20 perso-

nen een bezoek gebracht aan Parenco te Renkum. Het werd allen duidelijk dat er een verschil was tus-

sen de twee bedrijven in methoden van papierverwerking en de toepassingsgebieden. Schut verwerkt en 

produceert toentertijd het papier op een (deels) ambachtelijke wijze; en Parenco had een volledig geau-

tomatiseerd verwerkings– en productieproces van het papier. Zeer interessant: Schut is goed in het fa-

briceren van cart-achtig dik papier en Parenco in het fabriceren van krantenpapier, duidelijk verschillen-

de eindproducten voor verschillende marktsegmenten.    

 

Heden is Schut een toonaangevende en veelzijdige producent in hoogwaardig ongestreken papiersoor-

ten geworden. Aantal werknemers: 40; Productiemachine: hybride (langzeef/rondzeef; eigen laboratori-

um). 

Elke papiersoort is mogelijk, te weten de volgende producten: Kunstenaarspapier, Technische papier, 

Grafisch papier en Gekleurd papier. Er wordt continu gewerkt op basis van kennisbundeling aan de 

technische verbetering van hun papiermachine gericht op het leveren van state of the art kwaliteit, effi-

ciencyverbetering en optimalisatie van het milieutechnische proces. 

 

Er is veel veranderd in 15 jaar tijd sinds ons laatste bezoek aan Schut. 

Stel voor dat we in het voorjaar van 2014 weer eens een bezoek aan Schut Papier in Heelsum gaan 

brengen. Het zou leuk zijn uw reactie in deze te mogen vernemen hoe u tegenover het voorstel staat. 

Moet  onze activiteiten commissie er tijd steken om het te organiseren?  

Een emailtje of telefoontje aan het secretariaat is al voldoende: tel.: 0317 - 316829 of email:  

bvk.secretaris@kpnmail.nl 

 
Kievitsdel website 

De Kievitsdel website is nog steeds in de ontwikkelingfase. 

Het plan is voor het einde van het jaar  ‘ online ‘ te zijn. 

Graag willen wij de website verfraaien met mooie plaatjes van onze 

omgeving. Daarom vragen wij u om uw mooiste foto’s ons toe te zenden. De resolutie behoeft niet 

enorm te zijn (graag hebben we ze  maximaal ca. 2Mb groot). Stuur uw foto’s aan  bvk-web@dreu.nl 

Voor de mooiste foto loven wij een kleine prijs uit! 

Namens het bestuur, 

John Dreu/Voorzitter en Webmaster 

 

Bestuur BVK 

 Hr. J.J. Dreu - voorzitter     0317-313188 john@dreu.nl 

 Hr. E.C. Priebee - secretaris     0317-316829 bvk.secretaris@kpnmail.nl 

 Mw. F. Burema - penningmeester    0317-310909 f.burema@xs4all.nl 

 Mw. M. van der Haak - bestuurslid      06 - 53925880  mvdhaak@prempire.com  

 Hr. R. Kluin - bestuurslid      0317-314522 ronaldkluin@hotmail.com 

 Hr. IJ. Tjepkema - bestuurslid     0317-313899 ijsbrandtjepkema@gmail.com 

BVK contactpersoon Dorpsplatform 

 Hr. H.Reudink      0317– 313917 henny.reudink@hrconsult.nl 

 Redactiecommissie Kievit  

 Hr. E.C. Priebee Utrechtseweg 418  6865 CP Doorwerth  0317-316829 bvk.secretaris@kpnmail.nl 

 Hr. J. de Winkel Bar.v.Pallandtlaan 3 6865 BW Doorwerth  0317-313787 j.de.winkel2@planet.nl 

Schut Papier 
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Cultuur en historie in de omgeving 

Vaak horen we 

van nieuwe be-

woners, maar 

ook wel van 

bewoners die 

hier al langer 

wonen, dat zij 

zo weinig van hun woonomgeving weten. Ja, “de slag 

om Arnhem, het kasteel, het golfslagbad de Bran-

ding”, dat wel. Maar wat meer kennis van de woon-

omgeving zou wel interessant en prettig zijn te weten. 

Om in deze behoefte te voorzien, hebben het bestuur 

van de BVK en het bestuur van de Kunstclub 

“Blikvanger” twee verschillende activiteiten opgestart 

en uitgevoerd: 

Vier Cultuurhistorische wandelingen o.l.v.  Pieter 

van der Kuil en Cees Gerritsen van de Stichting 

Heemkunde Oosterbeek, en  een wandeling o.l.v. 

Patrick Jansen van de Stichting Probos Renkum; 

Twee architectonische fietstochten o.l.v. onze  

 BVK/Blikvanger leden Raymond den Burger en 

 Harry de Noord. 

 

Cultuurhistorische wandelingen en fietstochten 
Een cyclus van 5 zeer interessante wandelingen en 2 

fietstochten werden in de naaste omgeving van Kie-

vitsdel gedaan,  met een deelname van zo gemiddeld 

20 tot 30 deelnemers. 

Het volgende overzicht geeft een indruk welke gebie-

den en thema’s in de afgelopen jaren aan de orde zijn 

geweest ; hetzij wandelend , hetzij fietsend: 

2009 De Kneppelhoutwandeling: een wandeling 

door het Oosterbeek van de 19e eeuw. Jan Kneppel-

hout (1814-1885) literator en mecenas, hij was de spil 

in de smeltkroes van talent (schilders, schrijvers, dich-

ters, wetenschappers en andere vooraanstaande perso-

nen) dat Oosterbeek voor korte of langere tijd aan-

deed. Om deze reden was hij “de roden draad” van 

deze wandeling door de 19e eeuw. 

2010 Wandeling over het Duno-plateau en de 

Hunneschans: Een boeiend relaas over de Ringwal-

burcht “de Hunneschans” en het ontstaan van het 

Duno-plateau tijdens de ijstijd, het gebied “De Heer-

lijckheid Doorwerth” en de felle strijd die zich in dat 

gebied in 1944  heeft afgespeeld. 

2011 Wandeling in Laag Wolfheze: Wat heeft 

zich allemaal afgespeeld tussen de jaren voor 800 en 

1920 in onze omgeving noord van Kievitsdel? Van 

keutelboertjes tot landgoederen, Oosterbeekse School 

schilders rondom de Wodanseiken, Kousenboerderij, 

zendingsfeesten, verdedigingburchwal, het verdwenen 

(80j. Oorlog) dorp Wolfheze  en vele grafheuvels. 

2012 Wandeling in westelijk deel Doorwerth en 

oostelijk deel van Heelsum: Problemen rond de toen-

malige gemeente Doorwerth, overname door gemeen-

te Renkum in 1923, papierfabrikage, Cardanusbossen, 

NH Kerkje Heelsum, Heelsums Beekdal, Huize Kie-

vitsdel, en nog vele andere interessante objecten. 

2012 Fietstocht deel 1 met Kunstclub Blikvanger 

en de BVK: kennis maken met architectuur uit het 

verleden en heden in oostelijk deel van onze gemeen-

te: Oosterbeek, Heveadorp en Doorwerth. Aantal 

bouwwerken in gem. Renkum van voor 1850 is 

schaars, echter met aanleg van spoorlijn Utrecht-

Arnhem - 16 mei 1845 - was er een toevloed van ge-

goede burgers uit het westen naar onze gemeente. Zij 

hebben daar  hun luxueuze villa’s gebouwd. 

2013 Wandeling op het landgoed Oranje Nassau’s 

Oord: Sporen terugvinden van het koninklijk verle-

den, de 2e wereldoorlog. Schokkende, ontroerende, 

grappige en mysterieuze gebeurtenissen hebben de 

revue gepasseerd. 

2013 Fietstocht deel 2 met kunstclub Blikvanger en 

BVK: kennis maken met  architectuur uit het verleden 

en heden in westelijk deel van onze gemeente: Door-

werth, Heelsum, Renkum en Wolfheze. Bijzonder was 

het koninklijk verleden aan de westkant van het dorp 

Renkum, natuur en cultuur op het landgoed ONO. De 

luxueuze villa’s  waarvan in deel 1 werd gesproken is 

ook in het westelijk deel van toepassing.  

 

Heel veel hebben we de afgelopen jaren gezien, ge-

hoord en geleerd. De deelnemers hebben genoten en 

waren er versteld van hoe onze geniale begeleiders 

erin slaagden het culturele besef bij ons terug te roe-

pen. 

Aan u, leden van de BVK en kunstclub Blikvanger, nu 

de vraag. Gaan we in de komende tijd door met dit 

thema? Indien bevestigend, dan zouden de respectie-

velijke besturen het op prijs stellen als u met één of 

meerdere suggesties zou willen komen.  

Aarzelt u niet om het secretariaat van de BVK te be-

naderen of één van de bestuursleden van hetzij de 

BVK of de Kunstclub. 
S e c r e t a r i a a t  B V K :  0 3 1 7 - 3 1 6 8 2 9  o f 

bvk.secetaris@kpnmail.nl  

Raymond den Burger - voorzitter Kunstclub:  

0317-318982  of  rjbdenburger@kpnmail.nl 

 

Resultaat enquète glasvezel 
Aangeschreven:  226 

Positieve reacties: 39 

Weliswaar is de drempel van 30% niet gehaald (17%), maar 

het aantal is voor John Meder substantieel genoeg om we-

derom contact met gem. Renkum te zoeken. Mogelijkheden 

onderzoeken of gem. faciliterend kan optreden bij verge-

lijkbare peilingen in Heelsum en Renkum, waar KPN net-

werk eveneens beperkingen oplevert. Want er blijkt serieu-

ze behoefte aan glasvezel te bestaan.  JM 

 
PERSONALIA 
Opzegging lidmaatschap i.v.m. verhuizing 

Hr/Mw. P.J. Spijkstra (per 1 aug. 2013) 

Van der Molenallee 58, 6865 CH Doorwerth 

  BVK 
BLIKVANGER 
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Groepsinterviews Woonvisie gemeente Renkum 

Namens de BVK werd door Erik Priebee - secretaris -  

deelgenomen aan het groepsinterview - partij 3. 

De gemeente Renkum is bezig met het opstellen van 

een nieuwe Woonvisie. Twee adviesbureau’s voeren 

een woningmarkt onderzoek uit en begeleiden het pro-

ces om te komen tot een woonvisie. Zij brengen in 

kaart de huidige woningmarkt en via een kwaliteitson-

derzoek: de marktvraag en wat zijn de mogelijkheden 

en kansen in de gemeente Renkum. 

Middels groepsinterviews probeert men de kennis van 

iedereen die in de woningmarkt actief is te verzame-

len. De volgende partijen werden dan ook onder-

vraagd in de vorm van een discussie:  

1) Banken, makelaar, bouwbedrijven en ontwikke-

lende partijen; 

2) Woningcorporaties en zorgpartijen; 

3) Vertegenwoordigers (waaronder de BVK) van 

woonconsumenten en  belangorganisaties. 

De resultaten worden gebruikt in discussies met de 

Raad. N.a.v. de interviews en de discussies met de 

Raad worden thema’s uitgewerkt in concrete werkpro-

gramma’s.  

De voorzitter opende de 3e sessie met de vraag: “Hoe 

kunnen we het beste inspelen op de woonfunctie?  

De wethouder mevrouw H.J. Weeda poneerde een 

paar punten van aandacht: 

De woonvisie 2009-2014 is nog steeds actueel. 

De Woon/Zorg en Ouderen/Jeugd  is zeer belang-

rijk. 

Het is belangrijk te weten hoe beoogde partijen in-

vulling denken te geven aan “Wonen en Woningen” 

in de gemeente Renkum. 

Vervolgens een voorstel ronde van de deelnemers 

rond de tafel: bewoners uit Wolfheze, Doorwerth en 

Renkum; hr. C. Vermaat; Woningadvies commissie; 

Zorginstelling Gelderland; Solidez; Dorpsplatforms 

O’beek en Renkum; Zorginstellingen uit Heelsum; 

Molhuysenstichting en BVK Kievitsdel. 

Mevr. Blokland van gem. Renkum gaf  presentatie: 

Er zijn 14.000 huishoudens in de gemeente met een 

groei tot 2020, daarna stabilisatie. 

Gem. Renkum vergrijst, m.n. > 25% 75-plussers. 

Aantal jongeren groeit tot 2020, daarna  daling. 

44% van de inkomens liggen ongeveer op € 

34.000,=  tot  € 36.900,=. 

De toekomst van de gemeente wordt momenteel als 

aantrekkelijk en stabiel aangemerkt. 

Waar willen we wonen: in relatief duurder huurseg-

ment €535,= tot € 800,=, maar goedkoper wonen is 

toch wel een wens  (bv. in Ede). In de koopsector is 

een lichte groei.  

Er komen meer kleinere huishoudens (toename van 

2011 tot 2030). 

Trend: ouderen blijven zo lang mogelijk in eigen 

woning wonen. Punt van aandacht: Woon/Zorg! 

Groepsinterview (partij 3) is aan de orde waarvan de 

volgende punten aandacht van de gemeente vragen in 

het kader van de woonvisie: 

Algemeen: prima wonen, volle tevredenheid. 

Punt van aandacht: Lastig om verjonging door te 

voeren. Kopen moeilijk, gaan veel op huren over in 

verband minder risico.  

Punt van  zorg: alleenstaande -en wonende ouderen. 

Duidelijke kentering (70+) in woningbehoefte: van 

grote huizen met grote tuinen naar kleine behuizing. 

Ouderen verhuizen vaak van buiten centrum naar 

centrum in een dorp: Verkoop woning moeizaam; 

makelaar stelt dat men veel te hoog  inzet! Er is een 

tekort aan sociale huurwoningen. 

Relatief veel ouderen blijven graag in hun huis wo-

nen, hetgeen inhoudt: wonen en zorg, mantelzorg 

en flexibiliteit van de woning voor verbouwingen 

en aanpassingen. Seniorenwoningen worden in 

sommige dorpen als discriminerend beschouwd. 

Een wijk van jong en oud kan problemen met zich 

medebrengen: denk aan verschillende leefstijlen . 

In de bouw moet rekening worden gehouden met de 

ligging van de woning en omgeving als het senioren 

betreft. Voorzieningen moeten gemakkelijk bereik-

baar zijn. 

Vitale ouderen niet vergeten, zij kunnen nog een 

bijdrage aan de maatschappij leveren. 

Het is belangrijk dat bij de inrichting van een ver-

zorgingstehuis men criteria stelt voor de verschil-

lende leeftijdsgroepen. 

Nu de bestemmingsplannen één systematiek ken-

nen, kunnen al veel vragen m.b.t. wonen, wonen en 

zorg worden beantwoord. Gepleit wordt om nog 

eens goed naar het punt flexibiliteit van een woning 

te kijken, zo nodig Best. Plan aan te scherpen opdat 

ouderen middels aanpassingen zo lang mogelijk in 

de woning kunnen blijven wonen. 

Tot slot: voorzitter stelt dat de grote lijnen kunnen 

worden uitgezet want we hebben behoorlijk veel over-

eenkomsten geconcludeerd tussen de visies van de ver-

schillende partijen. Wordt vervolgd op 10 oktober a.s. 

 

Dorpsplatform (DPF) Doorwerth 

Onze BVK-vertegenwoordiger, Henny Reudink,  bij 

het DPF meldde het volgende: 

DPF vergadert 1x per 2 maanden (indien nodig); 

1x per 2 jaar buurtwandeling. Reden voor justifica-

tie van DPF-functie, wandeling aanhouden; 

DPF erg bezig met zichzelf vanwege politieke be-

moeienis met het fenomeen DPF; 

Activeren van activiteiten is nogal afhankelijk van 

inzet DPF-leden. Dat is dan ook het makke van de 

DPF. Hun functie zou meer en beter vervuld kunnen 

worden als er meer inzet vanuit Doorwerthse bevol-

king zou zijn. Laat te wensen over, ergo, DPF moet 

het werk zelf doen. 

Het is voor Henny niet goed duidelijk wat het DPF 

is en inhoudt. Is het een actiegroep tegen voorgeno-

men  beleid en vormt zij een soort raad vanuit het 

VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 
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dorp, een soort actiegroep dus, of is zij er voor de bin-

ding van de bevolking? Vervult zij de burgerparticipa-

tie gedachte of is zij een verlengstuk van het bestuur 

van de gemeente om het beleid van de gemeente te ver-

dedigen?  

Voor Henny is het in ieder geval vreemd dat een niet 

verkozen orgaan soms vergaande standpunten inneemt 

en verdedigt die nimmer met de bevolking zijn kortge-

sloten. 

Politiek gezien liggen de DPF’s onder vuur. Henny is 

dan ook benieuwd welke richting het uitgaat in de toe-

komst.      

 

Het ontstoppingsputje 
In de Kievit van 2013 heeft Wim Hieselaar een ieders 

aandacht gevraagd voor het fenomeen 

“ontstoppingsputje” en de problemen die zich daarme-

de zouden kunnen voordoen in ieders tuin. Het is een 

oh zo belangrijk putje dat in geval van verstopping van 

het riool een belangrijke rol speelt bij het volgen van de 

strategie voor het oplossen van de verstopping. Indien 

de juiste controle procedure wordt gevolgd, zou het de 

betrokkene veel geld kunnen besparen. 

Wim Hieselaar stelt voor dat de gemeente bepaalde 

preventieve maatregelen zou kunnen nemen om alle 

leed voor te zijn en dat het bestuur dit met de gemeente 

bespreekt.  

Het bestuur heeft onlangs de suggestie van Wim Hiese-

laar overgenomen en heeft het punt “ontstoppingsputje” 

op de agenda geplaatst van te bespreken punten met de 

wethouder. 

 

Verkeerzaken I  
In de Kievit van juni 2013 heeft het bestuur op verzoek 

van enkele leden voorstellen aan de gemeente voor ver-

keerskundige maatregelen op de van der Molenallee 

gedaan. Het betrof: 

Het doortrekken van de middenstreep op de van der 

Molenallee, die begint aan de meest oostelijk gele-

gen middengeleider t.h.v. de Schaapsdrift tot onge-

veer t.h.v. de ingang van perceel nr. 60 . Gemeente is 

hiermede akkoord. Realisatie: of najaar 2013 of  in 

2014 als de van der Molenallee opnieuw wordt geas-

falteerd. 

Het aanbrengen van een kruis op de van der Mo-

lenallee ter hoogte van de fietsstraat opdat verkeer 

voor de stoplichten ruimte kan bieden voor verkeer 

dat komt uit de fietsstraat/Schaapsdrift. 

 Provincie staat dit niet toe om technische rede : 

 verf op de weg over liggende signaleringslussen,  

 kan tot gevolg hebben ontregeling verkeersstroom.  

 Politie staat niet te juichen vanwege mogelijke ontre-

geling afstroom verkeer.  

Gemeente sluit zich bij voorgaande beslissingen aan. 

Kruis komt er dus niet. 

 

Verkeerszaken II 
Ruiters 

Klachten bereiken ons dat paardenvijgen niet alleen 

op de bospaden maar tegenwoordig ook in onze wijk 

verschijnen. Dit kan niet de bedoeling zijn, er zijn im-

mers toch van die prachtige ruiterpaden. 

Het bestuur zal hierover contact met onze wijkagent 

opnemen. 

Verkeerszaken III  
Herhaalde klachten komen binnen over de Kasteel-

weg. Oprijden van de Utrechtseweg vanaf de Kasteel-

weg is zeer gevaarlijk. Verkeer komend vanaf Kievits-

del is moeilijk zichtbaar vanwege de onderste begroei-

ing van de jonge beuken die langs de Utrechtseweg 

staan. Na onze eerste  klacht is wel enige verbetering 

zichtbaar daar er wel wat aan het snoeiwerk is ge-

beurd, maar niet afdoende. Uitermate gevaarlijke situ-

aties doen zich voor met het (brom)fietsverkeer dat uit 

westelijk richting, vaak met hoge snelheden, aan komt 

rijden over het fietspad. Aan de linker zijde wordt het 

zicht belemmerd door een strakke dichte haag van het 

belendende pand. De situatie is nu echt gevaarlijk, 

maar wordt nog veel slimmer als straks een tweerich-

tingen fietspad wordt gerealiseerd aan de zuidzijde 

van de Utrechtseweg. 

Het bestuur zal hierover contact met onze  wijkagent 

opnemen.     

 Verkeerszaken IV             

 Parkeren bij het Golden Tulip hotel 

 Bestuur heeft een gesprek met de directie van het ho-

tel gehad: 

* Grote activiteiten worden aan bestuur gemeld. 

* GT zal proberen overlast voor de omwonenden te      

voorkomen/bespreken. 

* GT zal de politie meer inschakelen. 

 

Activiteiten   

* Koffieochtend op 24 augustus j.l. 

Helaas moesten we voor de opgave deelnemers voor 

de koffieochtend voor het eerst een wachtlijst opstel-

len vanwege het overweldigende aantal deelnemers 

dat zich reeds had aangemeld.  

Tip: probeer zo veel mogelijk te houden aan de slui-

tingsdatum aanmelding van een betreffende activiteit. 

Deze keer waren er veel aanmeldingen na sluitingsda-

tum, maar er waren ook deelnemers op de bijeen-

komst die zich niet hadden aangemeld. 

* BVK, Fritillaria en Blikvanger       

We mogen ons gelukkig prijzen dat alle drie groepen 

veel interessante activiteiten plannen. Helaas een klein 

wanklankje van het front, het is soms allemaal te veel 

horen we wel eens. Het bestuur heeft derhalve beslo-

ten dat de drie voorzitters van de bovengenoemde 

groepjes de koppen eens bij elkaar zullen gaan steken 

om na te gaan of de verschillende activ-

iteitenprogramma’s misschien bijgesteld/gewijzigd  

zouden moeten worden.    

VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 
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Verkeersveiligheid 
Vadertje “Staat” waakt ook over uw verkeersveilig-

heid, het is duidelijk Vadertje, 

want hij is streng doch rechtvaar-

dig, dit in tegenstelling tot bemoe-

deren. Welk een scala aan wet- en 

aansturende maatregelen, als eer-

ste maatregel hebben we de ver-

plichte veiligheidsgordel opge-

drongen gekregen. Je mag toch 

zelf wel bepalen of je nog in een ziekenhuis wil liggen 

of liever niet meer. 

Dat het niet dragen van een veiligheidsgordel Vadertje 

nog een lieve cent oplevert heeft hier niets mee te ma-

ken.  

Goed, deze maatregel leverde toch niet voldoende re-

sultaat en het ministerie had nog een aantal knappe 

koppen zitten zonder iets omhanden en die mochten nu 

iets bedenken om alles nog veiliger te maken. Welnu, 

één van die knappe koppen bedacht iets geniaals. 

E r moesten verkeersdrempels komen, ook wel 

“speed limiters” genaamd. De aanzet tot het  

idee werd geboren tijdens een dagelijkse 

lunch met de heren van de wegaanleg, de-

ze laatste waren direct zeer enthousiast want zij kregen 

de vrije hand in de uitvoering. 

De uitvoerders kregen de opdracht om binnen de ge-

meente zoveel mogelijk hobbels en bobbels te creëren. 

Leef je uit en improviseer maar iets! De heren wegen-

bouwers lachten in hun vuistje, hier was veel geld te 

verdienen en er moesten wel klachten van komen. 

Denk eens aan al die stuk gereden uitlaten, trekhaken 

en schokbrekers, om maar niet te spreken over zieken 

en ernstig gewonden in ambulances die steeds een 

sprong van geluk maken omdat ze al zo snel naar de 

eerste hulp gereden worden. Deze oppervlakte versto-

ringen boden ook weer winstmogelijkheden voor de 

toekomst, als ze weer afgebroken moeten worden! 

Ook autoherstel bedrijven waren verblijd want er 

kwam meer werk aan de winkel, en om de veiligheid 

op de weg door de Staat te laten uitvoeren boden zij 

21% van hun winst aan. De ene hand wast de andere! 

Toch was er nog wel meer veiligheid te bedenken: 

wegvernauwingen. Deze verkeerswegbeperkingen 

brachten ook weer een speels, of wel, sportief element 

in het verkeer. Zeker onder de jonge, snelle rijder werd 

het een wedstrijd element en kan ook voor de toeschou-

wer heel spannend zijn, zoals ik een keer een duel tus-

sen een aspirant olympisch kampioen  en een stadsbus 

kon meemaken. De wedstrijd eindigde in een gelijk-

spel. De snelle sprintjes tussen de twee versmallingen 

zijn een lust voor het oog.  

Uit dit relaas moge het u duidelijk zijn dat Vadertje 

“Staat” uw wegenbelasting en accijns en BTW niet 

over de balk gooit, neen, we krijgen er veel rijplezier 

voor terug. JdW 

VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 

SEIZOEN GEOPEND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANAF HEDEN GAAT ONZE JAARLIJKSE 
WEDSTRIJD WEER VAN START VOOR HET 
INSTUREN VAN  
 

DE KERSTFOTO 
 

WELKE WIJ, NA BEOORDEELD TE ZIJN, IN 
ONS KERSTNUMMER VAN DE KIEVIT 
PLAKKEN. 
 
HET GAAT OM EEN FOTO DIE BIJ DE  
KERSTERVARING PAST EN LIEFST IN DEZE 
OMGEVING GEMAAKT IS. 
 
ALLE MEDEDINGERS WORDEN VER-
ZOCHT HUN FRAAISTE PRENT DIGITAAL 
VOOR 1 DECEMBER 2013 NAAR ONZE 
REDACTIE VAN DE KIEVIT TE STUREN 
(BVK.SECRETARIS@KPNMAIL.NL), WAARNA 
DE PRENT WORDT BEOORDEELD EN DE 
WINNENDE PRENT ANALOOG IN HET 
KERSTNUMMER VAN DE KIEVIT WORDT 
GEPLAATST. 
 
DE WINNAAR(ESSE) KRIJGT EEN EXCEL-
LENTE FLES WIJN AANGEBODEN. 
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1 1882-1949 Utrechtseweg: groene tram NBM Arnhem - Amersfoort. 

 1900   Kievitsdel: buurtschap dat nauwelijks bestond.  

 1920 Utrechtseweg: wordt verhard.   
2 ‘30jaren Utrechtseweg: villa Kievitsdel , later Hotel Hoog Door- 

   werth (naast Annaweg Heelsum).  

 1920-’30jarenUtrechtseweg: 1e verspreide bebouwing, enkele hui- 

   zen vd. Molenallee, v.Aldenburglaan, Rid.Robertlaan,  
   Kabeljauwallee. 

 1922 Tracé groene tram geëlektrificeerd. 

 1923 Gem. Doorwerth samengevoegd met de gem.  Renkum 

3 1924 Tramlijn TOL (lijn 6): Arnhem—Oosterbeek laag - Hevea
   dorp -  Doorwerth  (via vd. Molenallee naar Kievitsdel). 

4 1925 Cardanusbossen: scheiding tussen Doorwerth en Kie- 

   vitsdel. 

 1925-’30jarenCardanusbossen: aannemer Cardanus bouwt enkele  
   villa’s in bossen “Park Doorwerth. 

5 1927 Speeltuin: bouw van uitspanning Kievitsdel (Hotel 1976,  

   Pension 1948, Chinees/Japans Restaurant 1994). 

6   ong. 1930 Kievitshoeve: Pension en theeschenkerij aan Heelsum- 
   se beek (Kabeljauw 6). 

 

 

 
  

7 1934 Golfslagbad de Branding wordt gebouwd.  

8 1936 Huize Mooiland: Doopsgezind tehuis wordt gebouwd. In 

   de oorlog werd tehuis door Duitsers gebruikt voor tijdens 
   rassia’s in Rotterdam  opgepakte jonge Nederlanders ge

   vangen te houden.  

 
 

 

 

 

9 1934 Golfslagbad de Branding kanovijver (naast paviljoen). 

 1937 Utrechtseweg: groene tram tracé Arnhem-Rhenen opgehe-

   ven. 

10 1944    Heelsumse heide:  17 september - 13.00 uur Luchtlanding 
    “Market Garden” - een paar  dagen bevrijd,  Duitsers ke- 

11     ren terug. Utrechtseweg  418 wordt Duits hoofdkwartier 

    voor Pontondivisie. Evacuatie Kievitsdel. 

  1946 Wederopbouwplan: plankaart  “Park Doorwerth” wordt  

   van de lijst afgevoerd. 

 1950 Golfslagbad de Branding: hotel en restaurant worden toe- 

   gevoegd. Op 1 jan. 2004 neemt Golden Tulip Arnhem al- 
   les over. 

 ca.1952 Dorp Doorwerth: aanvang bouw, Doorwerth is letterlijk  

   op een hoger niveau gekomen van de Fonteinallee (ver- 

   nield en/of afgebroken vanwege oorlogsgeweld) naar de 
   huidige locatie.   

11 1957 Nieuw bestemmingsplan: voortzetting van de villabouw  

   goedgekeurd. Bebouwing (laagbouw) ten noorden van de 

   vd. Molenallee komt op gang in 1960 en 1970. 
12 1965 Plan Internationaal (VEPI):  architectuur festival; nieuw- 

   bouw. 

 1975 Utrechtseweg/N225: verlengd vanaf Kievitsdel tot A50. 

13 1980 Laman Tripplantsoen: atriumwoningen gebouwd. 
14 2013 Huidige situatie: volgens Best. Plan zijn er circa 220 woningen,  

   één hotel GTH, één restaurant, en een ander HORECA-pand. 
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VERSLAGEN 

1 JUNI 2013 

GOLDEN MUSIC NIGHT 

 
De Golden Music Night is een initiatief van de Rotary 

Club Oosterbeek Kabeljauw in samenwerking met Gol-

den Tulip Arnhem-Doorwerth en TOPinuwregio.nl. 

Het doel is, naast het verzorgen van een fantastisch mu-

ziekevenement een fundraising voor Goede Doelen. De 

opbrengst van deze avond komt volledig ten goede aan 

een aantal goe-

de doelen die 

Rotary Club 

Kabeljauw sa-

men met haar 

partners hebben 

gekozen. Ook u 

kunt als Spon-

sor van de Gol-

den Music 

Night optreden 

en de goede doelen ondersteunen. 

 

Een kort relaas van de avond 
 

Op 1 juni jongstleden werd na het succes van de geslaagde eerste Golden Music Night versie, weer 

in de prachtige ambiance van het Golden Tulip Doorwerth, dit evenement voor de tweede keer met 

geweldige muziek en een uitstekende catering georganiseerd. 

 

Weliswaar was de opkomst iets geringer dan vorig jaar; aan de sfeer mankeerde het niet. 

De opkomst van uit onze vereniging BVK was deze keer ook iets 

minder dan bij de vorige Golden Music Night. 

 

In twee zalen naast elkaar hebben verschillende topbands opgetre-

den. De in de regio wel bekende CERESband heeft menig bezoe-

ker weer de beentjes op de dansvloer gebracht. Ook de Central 

Heat Big Band, afgewisseld met zangeres Anne Vrij, heeft bijge-

dragen aan een swingend optreden. 

Niet in de laatste plaats was ook de Topband Roger Happel & 

Friends, die een aantal uitzonderlijke zangeressen had meegeno-

men. 

 

Ook is er een ipad mini, geschonken door de firma PC-Score uit Renkum, verloot onder de kaart-

kopers die voor 22 mei een toegangskaartje hadden gekocht. De gelukkige winnaar was de heer de 

Vries uit Doorwerth (binnen) geworden. 

Verder vond ook tijdens de avond een verloting plaats van een ipad mini die gewonnen werd door 

vertegenwoordigers van het Thomashuis uit Renkum, is dat niet leuk? 

 

Kortom, het was een zeer geslaagde avond. Deze avond was mede een succes dankzij de onder-

steuning van vele sponsors en de inzet van vrijwilligers. In het bijzonder de medewerkers van het 

Golden Tulip Hotel. Een wel verdiende pluim daarvoor! 



 

10 

Open Ecotuin druk bezocht 
Onze tuin, ook bekend als de Tuin van MergenMetz, doet ieder jaar het 

eerste weekeinde van juni mee aan de Open Ecotuin. Dit jaar op 1 juni. 

Tot onze blijde verbazing hebben we rond de vierhonderd bezoekers 

geteld, waaronder ook veel buurtbewoners. Leuk! 

We proberen er dan ook een feestje van te maken voor groene mensen 

en hen die dat willen worden. Eerder deden we mee in 2010 en 2011. 

Vorig jaar hebben we overgeslagen. 

Rabarberwerken 

Naast onze ecologische moestuin met veel oude groenterassen die achter ons huis ligt, was dit jaar het daar-

achterliggende stuk bos omgetoverd tot Kunstbos met beelden van Nicole Bischoff en Wim Hoogenboom. 

Cokkie van Leeuwen van Frutti Confetti presenteerde haar rabarberwerken en uitmuntende koffie was er 

van PUURkoffie. Gerrit Box van Kilian Water 

toonde een aantal design regenzuilen. Leden van 

het Herboristengilde waren aanwezig om toelich-

ting te geven op de heilzame werking van allerlei 

kruiden die in de voortuin groeien. Kortom, er was 

nogal wat te beleven. Niet te vergeten de aandacht 

die uitging naar onze bonte Bentheimers, het enige 

en ook nog eens zeldzame varkensras dat Neder-

land nog kent. 

Eetbare bostuin 

Nieuw dit jaar is onze zo genaamde polycultuur-

TUIN, ook bekend als eetbare bostuin (eigenlijk is 

het volgens het bosrandprincipe). We hebben in 

het najaar van 2012 en de daaropvolgende lange 

winter onze voor- en zijtuin geruimd. Ons huis is zichtbaar geworden. Alles wat er nu is aangeplant is eet-

baar - vruchten, blad, wortels, knollen, bloemen - dan wel heeft een nutsfunctie (voor insecten, stikstofbin-

ding et cetera). Het voldoet aan de principes van permacultuur. Landschapsarchitect Harro de Jong maakte 

het ontwerp en hovenier Anthonetta van Bergen-

Henegouwen besteedde veel tijd aan de plantkeuze 

en beplantingsschema. Midden in de tuin, rond het 

ornament, liggen vier vakken die tezamen de de-

motuin van het Herboristengilde vormen. 

Smaakschatten 

Rond het middaguur werd Smaakschatten gelan-

ceerd. Iedereen heeft het over die fijne, ambachte-

lijk gemaakte producten uit de eigen streek, maar 

om nu elk weekeinde en rondje Veluwe te doen is 

vaak te veel gevraagd. Miriam Vree-van Straten 

biedt met Smaakschatten een webwinkel waar u 

gewoon bestelt: bijvoorbeeld Veluws Heidebier, 

kaas van brandrood rund, verrukkelijke schapenyoghurt uit Garderen of biologisch geteelde appels en peren 

uit Lobith. Smaakschatten zijn niet duurder dan iets van dezelfde categorie uit de supermarkt. De door u 

bestelde waar kunt u vervolgens ophalen bij een afleverpunt naar keus. Bij ons, MergenMetz, bijvoorbeeld. 

Openingstijden 

Onze nieuwe tuin is vooral aangelegd als demonstratietuin. Wat ons betreft wordt ieder plantsoen, perk of 

park zo. Het vergt na een start minder onderhoud en alles is eetbaar. Dat is leuk voor de omwonenden, want 

we zijn vergeten dat er zo veel meer eetbaars is dan wat er in het groentenschap bij de supermarkt ligt – dat 

zijn alleen de makkelijk of economisch aantrekkelijk te verbouwen landbouwproducten. 

Om die reden hebben we besloten elke week – uitzonderingen daargelaten – vrijdags- en zaterdagochtend 

open te zijn voor bezoek. Dan is Anthonetta er ook. Kom dus gerust nog eens langs, bovenstebeste buurtbe-

woners :-) 

En in 2014 doen we weer mee met Open Ecotuinen. 
 
Norbert en Marijke Mergen-Metz 

Utrechtseweg 433, naast Huize Mooi-Land 

   VERSLAGEN vervolg 
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4e Cultuurhistorische wandeling 
Oranje Nassau Oord heeft geheimen die het (deels) 

prijsgeeft. 

Op 28 juni 2013 stonden 20 BVK-ers (23 aangemeld) bij 

restaurant Campman onder kwakkelende weersomstan-

digheden te wachten of het nu zou gaan regenen of niet, 

en dat ging het helaas van tijd tot tijd. De stemming was 

er niet minder om en die werd gaande de wandeling op-

gevrolijkt door onze spraakzame gids Patrick Jansen. 

Patrick is van huis uit bosbouwer maar heeft zich ook 

gespecialiseerd in de cultuur van de ter plaatse aanwezi-

ge landgoederen. Iedereen die van de landgoederen ge-

bruik maakt- als recreant, sporter, ruiter, bosbouwer, 

beheerder, onderhoudsman, e.a. - wordt door de bosbou-

wer (in ons geval de gids), als dansende ballen voorge-

steld die ieder hun specifieke eisen aan het landgoed 

stellen en daaraan beantwoordt onze gids zo goed moge-

lijk om aan alle uiteenlopende eisen van de ballonnen te 

voldoen. Alvorens op stap te gaan lanceerde Patrick het 

volgende grapje dat van toepassing is op zijn te houden 

verhaal tijdens de wandeling:  “als we iets niet weten 

komt dat door koning Willem III, en als iets weg is komt 

het door de 2e wereldoorlog”.  

We staan nu op het landgoed ONO (een samenvoegsel 

van de landgoederen Grunsvoort en Kortenburg) - groot 

ongeveer 182ha dat in 1881 door koning Willem III 

werd aangekocht als zomerresidentie voor zijn vrouw 

Emma en hij liet toenmalige landhuis verbouwen tot een 

paleis. Er kwam een extra verdieping bovenop, ontwor-

pen door architect Lucas Eberson voor slechts 1,5 mil-

joen Euro. De Koninklijke familie kwam er niet vaak. 

Het paleis werd in 1944 door Engelse bombardementen 

verwoest. 

Wanneer je het 

bos binnentrad, 

leek het alsof je  

in de jungle 

waande. De bij-

behorende hitte 

en zoemende 

insecten ont-

braken ech-

ter, maar de 

a l g e h e l e 

sfeer  tussen 

de diversiteit 

van struiken 

en oude kolossale bomen deed er niets aan onder. 

Als bosbouwer kon Patrick natuurlijk niet nalaten ons te 

wijzen op de plek waar zich een arboretum had bevon-

den, door kenners alleen nog te herkennen. In 1928 werd 

een bosbouwer aangesteld en werd het beheer van de 

bossen gerationaliseerd. De bossen zijn in 1840 aange-

legd en we zagen dan ook veel “broodbomen” die voor 

de houtproductie dienden. Imposant en typisch waren  

de Douglasdennen, exotische bomen, die eigenlijk weg-

moeten omdat ze hier niet thuis behoren. 

In 1940 ontstond de Kerstbomencultuur, door velen ons 

wel bekend, “boom aanwijzen en omhalen dat ding voor 

een aantrekkelijke prijs”. 

Heel opmerkelijk waren de boomprop - beuken met een 

lage takaanzet - hetgeen ontstaat door het planten van 

meerdere bomen in één plantgat. Plots doken in de 

“middle of nowhere” twee prachtige vijvers op, vermoe-

delijk heeft Willem III die laten aanleggen opdat konin-

gin Emma met haar dochtertje prinses Wilhelmina daar 

op een bank in alle rust van kon genieten. Meer is er niet 

van te zeggen, het blijft een mysterie. 

Het bos bevat meer ludieke locaties, zoals 2 plekken 

waar geallieerde vliegtuigen in 1944 zijn neergestort, 

ondergrondse vuilstortplaatsen, lange wildwallen om het 

wild tegen te houden, een zandafgraving, 8 betonnen 

drinkbakken en ongeveer 100 vogelnestkastjes voor vo-

gelbroedonderzoek , te veel om op te noemen.  

Op weg naar de locatie van het voormalige paleis en he-

dendaags verzorgings – en revalidatiecentrum ONO 

kwamen we langs in  1882 gebouwde ommuurde moes-

tuin en kwekerij van koning Willem III. De ingang van 

ONO is gemarkeerd door 2 leeuwen (replica’s) uit 1930 

en het huidige gebouwen complex wordt zichtbaar met 

ondermeer een kapel in stijl van het toenmalige TBC- 

sanatorium.  

Terug naar de situ-

atie in 1898. Toen 

prinses Wilhelmina 

meerderjarig werd 

besloot de aftre-

dende Koningin-

regentes  Emma het 

landgoed te schen-

ken aan het Neder-

landse volk en gaf er de bestemming sanatorium aan 

voor minder draagkrachtige tuberculose patiënten. De 

zus Sophie was aan tuberculose overleden en dat heeft 

hier vast een rol bij gespeeld. Dankzij de steun van Em-

ma is aan de westzijde van het voormalige paleis het 

prachtige halfronde sanatorium met draaibare hallen ge-

komen zodat de patiënten uit de wind lagen. Aan de 

oostzijde van het paleis werd een wal opgericht om het-

zelfde doel te bereiken.  

VERSLAGEN vervolg 

Het huidige zorgcentrum (voormalig sana-

torium) 

Paleis 
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Aan de voorzijde bevond zich een directiewoning en 

heden nog een riante woning voor de directeur-

geneesheer. Tuinarchitecten Zoeker en Springer heb-

ben rondom het complex met name prachtige tuinen en 

waterpartijen aangelegd, en aan de voorzijde een wan-

delpark (het huidige hertenpark). Aan de oostzijde was  

ondermeer het ketelhuis voor de verwarming van het 

sanatorium. Men denkt erover om die verbinding weer 

in ere te herstellen. 

Achter de woning van de directeur-geneesheer treffen 

we een ijskelder met spouwmuren begroeid met acc-

acia’s aan. De kelder werd gebruikt voor opslag van 

wild, etenswaren en  sorbets voor Willem III. De laat-

ste restauratie vond in 2011 plaats. 

De laatste oorlog heeft ook hier de nodige smet achter-

gelaten als we denken aan een Duits geschut op het 

dak van het paleis, in de vuurlinie gelegen, en begin 

van de oorlog verwoede pogingen van het Nederlandse 

leger om het naastgelegen Beekdal te behouden.  

Patrick heeft nog veel meer verteld. U kunt dit lezen in 

zijn prachtig geïllustreerd boek “Van Heide tot Lust-

hof”, land-

goederen in 

het Renkums 

Beekdal. 

Ook Patrick 

zou ik willen 

karakterise-

ren als een 

“Monument 

van kennis” die voor ons enig historisch besef heeft 

teruggehaald. We hebben genoten en als dank bood 

Frouke Burema hem namens allen een fles wijn aan. 

 

Architectonische fietstocht op 21 en 28 juli 2013 

georganiseerd door de kunstclub Blikvanger 

“Pak op je fiets op en klim/wandel” 

In 2012 werd voor de 1e maal kennis gemaakt met ar-

chitectuur uit verleden en heden in het oostelijk deel 

van onze gemeente: Oosterbeek, Heveadorp en Door-

werth. 

Een groene gemeente die vooral bekend is vanwege 

zijn landschappelijk schoon. 

Op een nogal warme zondagmorgen 21 juli om 11.00 

uur verzamelde een groep van 13 BVK/Blikvanger-

leden zich op de parkeerplaats van “ons” Golden Tulip 

Hotel voor een fietstocht:  “Langs monumenten en 

nieuwe architectuur in het westelijk deel van de ge-

meente Renkum”. Deze tocht was georganiseerd door 

Raymond den Burger in samenwerking met Harry de 

Noord. Een week later , op 28 juli om 11.00 uur vond 

er een 2e tocht plaats , waaraan 27 leden deelnamen.  

Zou er in de dorpen Heelsum en Doorwerth iets te zien 

zijn voor liefhebbers van oudere- en nieuwere architec-

tuur? Het antwoord is bevestigend. Heelsum heeft zich 

bijna niet ontworsteld van de gemeente Doorwerth;  

Renkum had vooral een industrieel- en koninklijk ver-

leden en Wolfheze werd aanvankelijk van de kaart ge-

veegd maar herrees met een stationnetje en een psychi-

atrische inrichting en ziekenhuis. De treinverbinding 

gaf voor de meer gesitueerden uit het westen meer toe-

gang tot het achterland, vandaar ook al die luxueuze 

villa’s in de Heerlijckheid en de gemeente Renkum. 

De route was 

z o r g v u l d i g 

ui tgewerk t , 

zodat er niet 

te veel ge-

k l o m m e n 

behoefde te 

worden of 

gereden te 

worden over 

m o d d e r i g e 

zandpaden. Dat was verstandig, rekening te houden 

met de gemiddelde leeftijd van de deelnemers(sters).   

 

Bij de aanvang was iedereen natuurlijk zeer benieuwd 

naar wat de tocht zou gaan brengen, maar bij de terug-

komst om ongeveer 17.45 uur was menigeen unaniem 

de mening: dit was een bijzondere ervaring die we niet 

hadden willen missen. Unaniem was ook de waarde-

ring voor de organisatoren die veel werk hadden ver-

zet, niet alleen bij het uitzetten van de route (ong. 26 

km) maar ook vanwege het “verklarende” boekje deel 

2 - Het westelijk deel - dat iedere deelnemer(ster) bij 

het begin van de tocht ontving en dat een schat aan 

informatie,  waarbij ter zake doende details bepaalde-

lijk niet ontbraken, bevat, niet alleen van de bezochte 

objecten maar ook van monumentale objecten die 

reeds verdwenen zijn, en dat alles in een historische 

context geplaatst. Interessant was het te vernemen 

waarom en met welk doel bepaalde verbindingswegen 

en/of lanen waren aangelegd en die tot ver buiten de 

gemeente strekten. 

Regelmatig werd de aandacht erop gevestigd dat in de 

gemeente Renkum vele huizen tijdens de slag om Arn-

hem in vlammen zijn opgegaan of ernstige oorlogs-

schade hebben opgelopen. Het westelijk deel onder-

ging het oorlogsgeweld zelfs 2 maal, begin veertiger 

jaren bij Veentjes Brug en in het Renkums Beekdal ter 

hoogte van Everwijnsgoed en in 1944 waarbij Renkum 

in de vuurlinie lag tussen de geallieerden in de Betuwe 

en de Duitsers noord van de Rijn. Maar het militaire 

geweld gaat nog verder terug in de geschiedenis ten 

tijde van het bestaan van de verdedigingsburcht Gruns-

voort (<1372), bekend om de strijd tussen de bisschop 

van Utrecht en de Gelderse hertogen. 

Het gaat te ver om in detail de hele tocht te beschrij-

ven, die staat in het genoemde boekje vermeld. In gro-

te lijnen komt het er op neer dat het 1e deel van de 

tocht leidde via de ”lelijkste” boerderij (W.A. Scholte- 

laan) naar de Boersberg, vervolgens via Heelsum, on-
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dermeer huis Sonnewende aan de Heelsumse beek. 

Menigeen dacht toen, ha lekker al lunchen, mis even-

wel, wel een prachtige uitstalling van historische foto’s 

kregen we te zien. Verder door Renkum via, via naar 

oostzijde van ONO/Ommuurde tuin, het Renkums 

Beekdal, en toen “pak op je fiets en wandel/klim” naar 

de pas gebouwde wijk Ber-

gerhof. 

Voldaan verder naar de 

Keyenberg, het bezoekers-

centrum van Staatsbosbe-

heer.  

Ongeveer de helft van de 

tocht was afgelegd en het 

is vermeldenswaard dat 

we, niet alleen een keur 

aan ‘bewoningen’ stam-

mend uit eind 19e eeuw tot 

op heden - oud, soms 

(deels)vervallen, of somber of lelijk tot supermodern 

en recentelijk gerealiseerd - maar ook een enorme vari-

atie aan natuur werd doorkruist, vaak afkomstig uit de 

2e ijstijd. Overal waar een object werd aangedaan, 

werd door Raymond een uitgebreide goed onderbouw-

de beschrijving gegeven, zelfs van niet meer bestaande 

objecten hetgeen goed tot onze verbeelding sprak. Zijn 

kennis op dit gebied was formidabel.  

Harry - “de stille en ietwat schorre bezemwagen”  had 

zich tot taak gesteld om achterblijvers weer naar de 

hoofdgroep te geleiden. Want het was de bedoeling dat 

we als groep totaal alles wat Raymond vertelde mee-

kregen om ons cultuurbesef 

weer tot leven te roepen en 

uiteindelijk weer in z’n ge-

heel thuis te komen. 

 

Het was dus ongeveer hal-

verwege de tocht  en al ruim 

13.30 uur geworden en wer-

den we voor de lunch in de 

tuin van het bezoekerscen-

trum opgewacht met fris-

drank door 

Marijke en 

Evert van Ra-

venzwaaij. Na 

de lunch fiets-

ten we het 2e 

deel van de 

tocht via 

E v e r w i j n s -

goed. De Molenbeek, een sprengenbeek die zoals vele 

andere beken in dit gebied vaak (gedeeltelijk) droog 

staat hetgeen ondermeer komt vanwege de drinkwater-

winning door het pompstation La Cabine dat veel wa-

ter aan de omgeving onttrekt. Vervolgens naar Qua-

denoord, door een bosrijke omgeving naar de Buun-

derkamp, de Duitsekampweg opgepakt en Wolfheze 

bereikt. Wolfheze kreeg zijn stationnetje, waar een 

ijsje werd gegeten en een rondrit over het terrein van 

de psychiatrische ziekeninrichting werd gemaakt.  

Voor de laatste keer werden de stalen rossen bestegen 

en over de Heelsumse heide naar huize de Noord te-

ruggereden. 

 

Uiteindelijk kwam de groep fris en zeer voldaan van 

de opgedane indrukken  om ongeveer 18.00 uur aan 

ten huize van Harry en Jane de Noord. Een drankje 

met toebehoren werd ons aangeboden en zoals eerder 

opgemerkt: een bijzondere ervaring deze fietstocht 

door het westelijk deel van de gemeente Renkum. 

Toch ook een enorme variatie aan landschappen die 

we hebben doorkruist - van stuwwallen, via akkers en 

bossen - waar je stil van de schoonheid wordt.  

Tot slot. Het was in alle opzichten een schitterende dag 

met prachtig weer; John Dreu sprak namens allen zijn 

grote waardering uit voor de organisatie door Ray-

mond en Harry. Als blijk van dank bood hij een duo-

doos met wijn de beide heren aan. Aan hen te beoorde-

len hoe de inhoud van de doos onderling te verdelen. 

 

Applaus. 

 

De bezemwagen 

De trap 

Huis Sonnewende 

Boswachterij 

Einde van de tocht 
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BVK-Buurt BBQ 
Dit jaar werd de BBQ midden in de zomer op 26 juli 

2013 gehouden. Het festijn was in de tuin van Roos 

en Ko Driessen. We hadden al heel wat warme dagen 

gehad en hoopten op nog meer van dergelijke dagen. 

Maar er werd onweer en regen voorspeld. Gelukkig 

bleef het droog en de temperatuur was lekker en aan-

genaam.  

Het bestuur ging vol goede moed de zaken opbou-

wen.   

Ron Kluin opende op zijn heel eigen wijze het feest-

maal. Hij bedankte op voorhand  de gastheer en gast-

vrouw voor de geweldige ontvangst. De BBQ en bij-

behorende attributen waren prima verzorgd door IJs-

brand Tjepkema. En natuurlijk was Edgar Kluin, de 

zoon van Ron, ook weer van de partij, hij voorzag 

iedereen van de nodige spijzen  waaronder het heer-

lijke vlees.  

Het weer was goed. De stemming was opperbest. 

Er was een grote opkomst, 88 personen hadden hun 

weg naar het festijn gevonden en er mag dan ook van 

een geslaagde avond worden gesproken. Een woord 

van dank aan Ko en Roos is namens allen natuurlijk 

hier op zijn plaats voor de schitterende avond die zij  

aan iedereen hadden geboden. 

Al met al een avond waar aan één van de kernwaar-

den van de BVK, om de sociale cohesie te stimuleren, 

daaraan heeft bijgedragen. Een dergelijke bijeen-

komst wordt zeer zeker volgend jaar weer geagen-

deerd. 

De volgende dag, “na” een stortbui, is alles door het 

bestuur snel opgeruimd.  KdW 

Koffieochtend  
Zaterdagmorgen 24 augustus 2013 ontvingen Ad en 

Sytske Ebus, in hun recentelijk afgebouwde huis, d e 

buurtbewoners van Kievitsdel, natuurlijk met koffie en 

gebak. Er waren 45 leden die geïnteresseerd waren in 

hun huis en 

de voor-

dracht door 

F o k k e 

Jo nkm an-

cardioloog 

- en zijn 

vrouw Ma-

r i e - L o r e 

Jo nkm an-

Buidin- fysiotherapeute - .  

Zij werden ingeleid door Ron Kluin omdat voorzitter 

John Dreu verhinderd was. 

Het onderwerp deze ochtend was Cardiovasculaire 

Preventie ..... omdat het leven kostbaar is!  Een onder-

werp dat menigeen wegens het vorderen der jaren na 

aan het hart ligt. 

De sprekers wilden graag hun kennis delen met ons en 

wij kunnen er ons voordeel mee doen. Als je naar de 

mens kijkt , ontkom je niet aan de gedachte dat die aan 

een hart vastzit. In zijn totaliteit  is het lichaam van de 

mens “het vehikel”, daarin is het hart “de motor” en 

zijn de hersenen “de computer”.  Dit wetende is het 

belangrijk en moet je er zorg voor dragen dat je basis- 

conditie altijd goed is en op peil houdt. 

Een vrolijke noot in de toch wel zware materie die 

werd gepresenteerd was het feit dat de sprekers zo nu 

begrijpelijke synoniemen ter verduidelijking gebruik-

ten, zoals elektrische handtekening (ECG);  het patat-

zakje (driehoekig gebied in het hart); het kippengaas 

(stent); olifant op je borst; witte jassen effect ; pot met 

wormen (aderen rondom je hart gedisorganiseerd) , etc. 

Hilariteit en bij-

val van de aan-

wezigen toen het 

ging over het 

verschil in aan-

geraden alcohol 

gebruik bij man- 

nen en vrouwen. 

Iedereen die 

aanwezig was kreeg een uitgebreide hardcopy waar in 

woord en beeld duidelijk werd gemaakt hoe men zou 

moeten leven.  Voor hen die menen klachten te hebben, 

kunnen zich laten onderzoeken door voornoemde speci-

alisten die ook nog dichtbij wonen. 

Tot slot werden kort de begrippen “reanimatie” en ge-

bruik “AED” behandeld met de suggestie deze onder-

werpen in een aparte bijeenkomst in 2014 te behande-

len aan de hand van praktijkvoorbeelden. 

De sprekers werden na  afloop van de voordrachten 

bedankt met bloemen en een fles wijn, aangeboden na-

mens het bestuur door Marina van der Haak.   JdW  
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