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In de Zilverkamp zijn veel speelterreintjes.
De (kleine) kinderen kunnen zo ‘om de
hoek’ spelen. Ook de oudere jeugd wil bui-
ten kunnen zijn. Voor hen is nabij de Nie-
lant een jeugdhonk ingericht, de Bunker.
Hier komen diverse groepen jongeren bij 
elkaar. Buurtbewoners zijn daar lang niet
altijd blij mee, zo bleek vorig jaar zomer op-
nieuw. Hoe gaat het nu met de (hang)jeugd?
De redactie sprak met een van de jongeren,
hij is graag en veel op straat. Hij wil liever
niet met zijn naam in de krant, we noemen
hem Daan. Jim Dokter, straatcoach bij SWL
schuift bij ons gesprek aan. 

Samenkomen 
Daan kwam een paar jaar geleden voor het
eerst bij de Bunker. “Ik ben daar een keer
wezen zitten en dat was leuk. Dus ben ik er
vaker heen gegaan. Je leert daar veel mensen
kennen” zo vertelt Daan. Kun je daar zomaar
naar toe gaan, wil de redactie weten. “Nee, dat
is best raar,” zegt Daan. “Ik ben er eigenlijk via
vrienden bij gekomen. Als je iemand graag
mag, dan kun je die meenemen. En zo bouw
je een grote groep op. Heel veel jongeren
komen uit Huissen, een handjevol uit Arn-
hem.” De meeste vriendschappen van Daan
zijn ontstaan bij de Bunker. Ze spreken met el-
kaar af via de groepsapp. 
In de Zilverkamp zijn diverse groepen
(hang)jongeren. “Er zijn zo’n 10 groepen be-
kend bij ons,” vertelt Jim Dokter, straatcoach
bij SWL. “Niet alle groepen veroorzaken over-
last. Af en toe hebben we ook een paar groe-
pen uit Arnhem.” Hij voegt eraan toe: “dan
weten we dat de politie of de handhaving flink
op ze jaagt en dan wijken ze uit naar Huissen.”

Hangen en zitten
Jongeren zitten graag op een plek waar ruimte
is en waar niet te veel zicht op hen is. Daan ver-
telt: “Wij zoeken een plekje, niet al te druk,
waar wij het fijn vinden en waar we wat kun-
nen doen. Bij de Bunker heb je heel veel vrij-
heden. Daar kun je met meerdere zitten, je
kunt er bovenop terecht. En ook bij Brink
(sporthal, red.) daar kun je effe naar het brug-
getje lopen. Een plek waar je alleen maar een
bankje hebt, dat biedt te weinig. Soms ben je
met een flinke groep en wil je ook even los van
elkaar zitten.” De jongeren hebben geen vaste
hangplek, zo blijkt. Als ze het op een plek niet
leuk meer vinden, gaan ze ergens anders zit-
ten. Straatcoach Jim Dokter: “Brink, de Bunker
en het Slingerbos, alle drie worden gebruikt

Jongeren
in onze wijk

om te hangen. Het zijn drie totaal verschil-
lende plekken. Wat is dan de verbindende 
factor… de vrienden waarmee je hangt!”  
Daan zit met zijn groep niet zo vaak meer bij
de Bunker. “Gewoon omdat er zoveel dingen
zijn gebeurd,” vertelt hij. “We willen het laten
afkoelen.” Hij wil zeker niet goedpraten wat er
vorig jaar zomer allemaal is gebeurd. “We kun-
nen beter wel rekening houden met anderen,“
zegt Daan. “Dat maakt het ook veel leuker.”

Leuker? 
Vorig jaar september liep het flink uit de hand
bij de Bunker. Sindsdien hebben straatcoaches,
handhavers (BOA) en politie het contact met
de jongeren opgevoerd. De jongeren hebben
na dit incident zelf afspraken gemaakt met de
buurtbewoners. Daan zegt daarover: “Aan die
meneer van het lampje (hij geeft een seintje
met de zaklamp als hij de muziek te hard
vindt, red.) merken wij ook wel dat hij echt
klaar met ons is. Die duidelijkheid heb ik lie-
ver dan dat er achter je rug om wordt gepraat
van getto enzo.”

Begrip
Zo komen we op het onderwerp waar Daan en
zijn groep toch wel last van hebben: het voor-
oordeel tegen hangjongeren. Daan ervaart te

vaak geen enkel begrip. Zoals de vrouw die te-
keerging tegen zijn groep over het afval in de
vijver bij het bruggetje. De groep van Daan had
dat niet gedaan (nou ja, misschien 1 blikje).

Bonnie Thomassen is wijkagent in de 
Zilverkamp. Over jongerenoverlast in de
wijk zegt ze: “Zo is het een hele tijd rustig
en dan krijgen we weer allerlei meldingen.
Niet iedere buurtbewoner kan evenveel
hebben van jongeren. En jongeren gaan
soms ook echt over grenzen heen.”

Overlastmeldingen komen meestal bij de po-
litie binnen. “Onze insteek is om eerst te kij-
ken of de situatie op te lossen is zonder de
politie,” zo vertelt Bonnie. “Ik vraag aan de
straatcoach van SWL (Stichting Welzijn Lin-
gewaard) om te kijken wat er precies aan de
hand is. Als ik erheen ga, heb je meteen weer
een uniform ter plaatse. Dat geeft toch een
ander gevoel dan een straatcoach.” De straat-
coach houdt Bonnie op de hoogte. En als de
straatcoach de situatie niet vlot kan trekken,
schakelt hij door naar het jeugdgroepen-
overleg. In dit overleg maken SWL, gemeente
en politie samen een plan van aanpak om de
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buurt veilig en leefbaar te krijgen. “Dat bete-
kent vaak een oplossing waarbij de jeugd
zich aan een aantal regels houdt en bewo-
ners zich gehoord voelen,” zo vat Bonnie bon-
dig samen.  

De bij de jongerenproblematiek betrokken
partners zetten zich niet alleen in voor de
veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Ze
proberen ook overlast gevende en problema-
tische jongeren op het goede pad te houden.
Bonnie vertelt hierover: “In het algemeen
zijn het goed benaderbare jongeren. Negen
van de tien jongeren zijn aanspreekbaar op
hun gedrag. Ze willen best, soms hebben  ze
wat meer sturing nodig. Tegen bewoners zou
ik willen zeggen: probeer het gesprek aan te
gaan met deze jongeren. Het is de toon die
de muziek maakt.” Er zijn dus maar een paar
jongeren echt vervelend. Bonnie: “Als je geen
grip op zo’n jongere krijgt zie je hem verder
afglijden, vaak ook het criminele circuit in.”

Dan zegt die vrouw: “Ja, ja, jullie zijn het
nooit!” “Nee, dit keer niet,” was het antwoord
van Daan.  
“Jongeren behandelen jou zoals jij de jongere
behandelt,” zegt Jim Dokter. Hierop ziet hij het
vaak mis gaan tussen jongeren en buurtbewo-
ners. Jim vertelt: “Buurtbewoners zeggen niks
tot het moment dat het overkookt en komen
dan woedend hun huis uit en schreeuwen van
“klootzakken, kutmuziek”.  En zo’n jongere is
zich vaak van geen kwaad bewust, hij luistert
naar z’n muziek. Dan kun je praten als Brug-
man, het komt niet meer goed. Ook jongeren
hebben liever een normaal gesprek dan dat er
wordt geschreeuwd.” Jim geeft buurtbewoners
graag de tip mee: “Groet en ga gewoon met
jongeren in gesprek. Benader elkaar zoals je
zelf benaderd wilt worden.”

Papierikelen
Onze Wijkkrant 

wordt gedrukt op 
FSC gecertificeerd papier.
Het FSC-sysyteem zorgt
ervoor dat de bossen op
onze wereld door middel

van verantwoord bos-
beheer behouden kunnen

blijven.
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“Het thema Sociaal Domein loopt anders
dan projecten rond een thema zoals bij-
voorbeeld duurzaamheid. Het is niet af te
bakenen, je kunt er geen doelen of plannen
op zetten. Je kunt het beter zien als een be-
weging. Hoe ga je als mensen met elkaar en
met je omgeving om? Sommige project-
ideeën komen dan misschien niet van de
grond. Maar er ontstaan spontaan ook an-
dere initiatieven. Een mooi voorbeeld daar-
van is ontstaan op één van de koffie-
ochtenden in SCC De Brink (De Kuul). Eén
van onze straatcoaches sprak daar met wijk-
bewoners over de problematiek van de hang-
jongeren. Daaruit is voortgekomen dat de
coaches een korte training gaan geven voor
wijkbewoners ‘hoe om te gaan met hang-
jongeren’. Als je als vrijwilliger of professio-
nal werkt in het Sociaal Domein dan doe je!
Maar wij laten veel te weinig zien wat wij
doen. Communicatie is heel belangrijk! Je
moet heel goed kijken naar de kleine dingen
die er verspreid in de wijk gebeuren en die
wel degelijk zijn opgestart vanuit het WOP.
Ze zijn niet meetbaar, maar willen we  
METEN ofwillen we ZIEN? Als ik nu door de
wijk rijd dan zie ik nieuw elan, een spran-
keling. Er zit schwung in! Ik vind het prach-
tig wat er gebeurt, petje af dat we - inwoners
en organisaties - in redelijk korte tijd heel
veel voor elkaar gekregen hebben.”

Hoe staat het eigenlijk met het Participa-
tiepunt (PP)? 
“Je moet het PP niet zien als een loket, maar
als een concept. Het is eigenlijk een inloop-
mogelijkheid waar je dingen kunt doen,
maar ook je vragen en ideeën kwijt kunt. Er
is nu een maandelijkse inloopochtend in
SCC De Brink gestart. Daar kun je om te be-
ginnen terecht voor een kopje koffie en een
praatje. Inmiddels schuiven er al regelmatig
gasten aan, zoals buurtcoaches of onder-
steuners van mantelzorgers.

Rita Spikker, 
directeur van Stichting Welzijn Lingewaard: 

“Er zit een sprankeling
in de wijk!”

Er is een wandel-
groep bij gekomen
en het Energieloket
houdt die ochtend in SCC De Brink spreek-
uur. Er lopen getrainde vrijwilligers rond
met kennis van de sociale kaart om vragen
te beantwoorden en er is professionele on-
dersteuning. Nog vóór de zomer komt er bij
SWL een opbouwwerker in dienst, die o.a. de
PP’s gaat ondersteunen. Hij of zij wordt van-
uit SWL contactpersoon voor de Zilverkamp.
Ook een vertegenwoordiger van het Wijk-
platform is op de inloopochtenden aanwe-
zig. Er wordt ingespeeld op de behoeften
van de wijkbewoners. Afhankelijk daarvan
worden de activiteiten uitgebreid. Kortom:
het Participatiepunt is veel breder dan een
loket. Je moet het zien als een groeimodel.”

Hoe zie jij de toekomst van de wijk? 
“Kansen zijn er genoeg als mensen en orga-
nisaties bereid zijn hun eigen straatje te ver-
laten, wel te blijven doen waar ze goed in
zijn, maar meer te focussen op aansluiten
bij elkaar! Dan hoeft een bewoner bijvoor-
beeld maar één iemand te bellen met een
vraag en die zorgt er dan voor dat de bewo-
ner teruggebeld wordt door de juiste per-
soon. Organisaties trekken nu al meer met
elkaar op, maar kunnen met elkaar ook sig-
naleren wat er nodig is in de wijk of buurt.

Samen kun je meer!
De uitdaging is om de huidige beweging in
de wijk zich te laten verspreiden als een olie-
vlek. Je ziet veel trekkers, maar hoe raak je
steeds meer mensen? Daarvoor moet je ook
dingen anders gaan duiden. Niet denken in
termen van ‘geslaagd’ of ‘mislukt’, maar
heel alert blijven, zien wat er om je heen ge-
beurt. Inzetten op ontmoetingsmogelijkhe-
den op straat- of buurtniveau. Ik vind het
mooi dat wij daar vanuit SWL bij aan mogen
sluiten.”

Onze wijkkrant in gesprek 
met Anne Pronk:

“Samen 
aan de slag”
Tijdens de bewonersbijeenkomsten in het
kader van de revitalisering, wordt er een
‘ontwerpteam’ gevormd. Hoe werkt dat ‘ont-
werpteam’? De redactie had hierover een 
gesprek met Anne Pronk. Zij was vanuit de
gemeente het afgelopen jaar bij veel 
bewonersbijeenkomsten betrokken.

Het ontwerpteam
“Het ontwerpteam wordt tijdens de eerste be-
wonersbijeenkomst gevormd”, vertelt Anne
Pronk. “Er melden zich dan, zo is onze erva-
ring, tussen de vijf en acht bewoners uit de
straat. Behalve bewoners zitten er twee vak-
specialisten in het ontwerpteam. De ene vak-
specialist is thuis in groen en de ander in
”grijs”, dat wil zeggen: heeft verstand van de

weg en van verkeerssituaties, van parkeren en
zo.” Vol enthousiasme vertelt Anne over de bij-
drage van de bewoners. Ze is er heel positief
over. “De bewoners zijn erg betrokken bij hun
straat, we zien ook veel detailkennis. Wij pro-
fessionals hebben natuurlijk ook onze kennis,
uit de computer en ter plekke. Maar steeds
weer blijkt dat je allebei toch verschillende in-
formatie hebt. De ingrediënten die bewoners
inbrengen, zorgen ervoor dat we samen tot be-
tere oplossingen komen! Zo komt er een sterk
definitief ontwerp tevoorschijn dat we niet
vanachter ons bureau hadden kunnen verzin-
nen.” 

Dilemma’s
Het is in het ontwerpteam regelmatig een puz-
zel hoe de wensen van de bewoners te realise-
ren. “Het dilemma groen versus parkeer-
ruimte komen we eigenlijk in alle straten
tegen,” zo vertelt Anne Pronk. Ze vervolgt: “Be-
woners denken in de discussie realistisch mee.
Vragen die gesteld worden zijn bijvoorbeeld:
moet je dan altijd voor je deur kunnen parke-
ren? Of: wordt het niet een kille straat zonder
al die bomen? 

Een ander dilemma is de haalbaarheid van
sommige bewonerswensen. Anne: “Bewoners
denken bijvoorbeeld dat er op de plaats van
een overlastgevende boom wel vier parkeer-
plaatsen kunnen komen. “Nou,” zegt onze
vakspecialist dan, “ik ga het narekenen.” Want
een standaard parkeervak moet wel aan regels
voldoen qua afmeting en zo.” Een grote over-
lastgevende boom op dezelfde plek vervangen
door een jonge, kan ook niet altijd. Er moet re-
kening worden gehouden met kabels en lei-
dingen onder de straat. “Het is soms een ware
zoektocht om een wens van bewoners te reali-
seren. Het kan ook niet altijd. Het oordeel van
de experts weegt het zwaarst, zij bepalen dus
de haalbaarheid van bewonerswensen,” zo be-
sluit Pronk. 

Tevreden?
“Of we tevreden zijn?” Anne antwoordt: “we
zijn super tevreden! Goede opkomst, heel be-
trokken mensen. Samen komen we tot het
beste ontwerp.”  

Er zit vaart in de revitalisering van de 
Zilverkamp. De gemeenteraad besloot 8 
november jl. om daarvoor 7,5 miljoen euro
te reserveren. Ook besloot de raad om deze 
opknapbeurt in de komende 3 tot 4 jaar uit
te voeren. 

Binnenkort wordt het laatste deel van fase I in
uitvoering genomen. Naar verwachting zijn
deze werkzaamheden medio 2019 klaar. Dit
jaar wordt fase II van de Zilverkamp opgepakt,
alsook drie straten uit fase IV. Deze straten zijn
naar voren gehaald omdat wortels van grote
bomen voor veel overlast zorgen.

Bewonersbijeenkomsten
U krijgt ruim voordat uw straat aan de beurt
is, van de gemeente een uitnodiging om mee

De vaart zit er goed in bij de uitvoering van de projecten uit het
Wijkontwikkelingsplan (WOP)! Al 2/3 deel van de projectideeën is
in uitvoering. Wat opvalt is dat het thema ‘Omzien naar elkaar’
(Sociaal Domein) het minst scoort. Hoe komt dat? We gaan op
zoek naar het antwoord op die vraag. Rita Spikker, directeur van
Stichting Welzijn Lingewaard (SWL), aan het woord.

te doen aan een eerste bewonersbijeenkomst.
In die bijeenkomst inventariseert het team van
de gemeente wat u en uw buurtgenoten in uw
straat verbeterd willen hebben. Het kan gaan
over het groen in uw straat, hoe de straat er
uit ziet, over parkeren, verlichting, (ver-
keers)veiligheid of speel- en ontmoetingsplek-
ken. Niet alleen de fysieke leefomgeving is
onderwerp van gesprek maar ook de sociale
leefomgeving: woont u prettig in uw straat?
Waardwonen neemt deel aan de bijeenkom-
sten in straten waar zij huurwoningen heeft. 
Na de eerste bijeenkomst gaat een ontwerp-
team aan de slag met de verzamelde aan-
dachts- en knelpunten. Een groepje bewoners
uit uw straat maakt dan samen met twee vak-
specialisten een eerste ontwerp met verbete-
ringen in uw straat. 

In de tweede bijeenkomst wordt dit ontwerp
gepresenteerd aan de bewoners van uw straat.
Eventuele opmerkingen worden verwerkt tot
een definitief ontwerp. Iedereen in uw straat
krijgt het definitief ontwerp per post thuis. 
U kunt op dit definitief ontwerp binnen twee
weken reageren. Reacties worden waar nodig
of mogelijk verwerkt of gemotiveerd afgewe-
zen. Uiteindelijk neemt het college een besluit
over het definitief ontwerp.

Uitvoering
Na het definitief ontwerp duurt het nog even
voordat de werkzaamheden in uw straat be-
ginnen. Vanwege schaalvoordeel worden groe-
pen van straten namelijk tegelijk uitgevoerd.
Ook de aanbesteding van het werk kost tijd. 
Volgend jaar zijn de straten in fase III aan de
beurt. In 2021 volgt dan het resterende deel
van fase IV.

Vaart in de revitalisering

u WINKELT toch ook
graag COMFORTABEL?

BRINK 15, 6852 EE HUISSEN
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BLOEMSIERKUNST

Voor al uw bloemen, planten, 
trouw-& rouwwerk

Dagelijks verse bloemen.

Bewonersbijeenkomst over vloerisolatie
Folie, spray, pur... allerlei termen die met vloerisolatie te maken hebben kwamen voorbij
op de bewonersbijeenkomst op 20 februari. Werkgroep Duurzaam Zilverkamp had een
vijftal woningtypes, die veelvuldig voorkomen in onze wijk, uitgekozen. Bij vijf bewoners
daarvan zijn vier isolatiebedrijven daadwerkelijk onder de vloer gaan kijken om een of-
ferte te maken. Elk van deze isolatiebedrijven heeft zijn eigen manier van isoleren. 
Deze offertes en nog meer informatie over deze avond kunt u bekijken op onze nieuwe
website: www.zilverkamphuissen.nl
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Op de Zilverkamp hoor
ik tot de veteranen. Een

eerste-generatie-wijkbewoner uit de tijd waarin
het wegdek nog schuilging onder een laag
bouwmodder. Autochtoon Huissen keek vooral
neer op die nieuwe wijk, die een einde maakte
aan het dorpse karakter van het stadje. Maar
stiekem was iedereen trots op die wijk waarop
sociologiestudenten afstudeerden en waar an-
dere gemeentebesturen regelmatig groen van
jaloezie op bezoek kwamen. Een voorbeeldwijk.
En terecht. Ineens werd afgerekend met het 
fenomeen villawijken. Sociale huurwoningen en
luxe vrijstaande panden werden door elkaar 
gehusseld. Een initiatief met relatief grote 
gevolgen. 
Bewoners met kleine tuintjes wilden niet onder-
doen voor de royale beplantingsplannen van de
buren met een dikkere portemonnee. Bij straat-
feesten werd geen onderscheid gemaakt. Zo
ontstond een woongemeenschap. In de tweede
fase werd nog geprobeerd die samensmelting
te handhaven. Maar in de volgende plandelen
was het voorbij met die nieuwlichterij. Arnhem
rukte op tot aan de Huissense gemeentegrens
en dwong Huissen tot een overgangszone op

GASTCOLUMN
DOOR JOOP BRONS

Vergroening

Groen in de wijk
Verjonging parkzones 
Vorig jaar werden in de parkzones van onze
wijk 261 bomen gekapt en werden er 257
jonge bomen aangeplant. Niet alle bomen
hebben de lange droge zomer van 2018 goed
doorstaan. John de Wit van de gemeente
praat ons bij. 

Herstel van bosplantsoentjes 
nog onvoldoende
“Het bosplantsoen onder de gekapte bomen
heeft zich het afgelopen jaar iets kunnen
herstellen, maar door de droogte is dit on-
voldoende geweest”, zo vertelt De Wit. “We
hopen dat 2019 een beter jaar wordt en dat
het herstel zich nu wel doorzet. Dit bekijken
we in het najaar opnieuw. Mochten er dan
nog kale plekken zijn, dan wordt daarvoor
nieuwe beplanting besteld. Het assortiment
verandert wel.” 

De Wit zegt daarover: “We stappen steeds
meer af van het traditionele plantsoen en
planten meer blad- en beshoudende hees-
ters aan. Deze soorten hebben meer sier-
waarde en sluiten de bodem beter af. Dit
voorkomt dan onkruid en geeft uiteindelijk
een beter en netter beeld.” 

Nieuwe aanplant
John de Wit vertelt: “Verspreid door de wijk
zijn er 40 jonge bomen dood gegaan. Deze
bomen zijn vorige maand (februari) vervan-
gen. Toen zijn er ook nog 13 bomen ver-
plant, zeven moerascypressen die te ver van
de oever af waren aangeplant en zes bomen
bij de boomgaard achter Bylander. Deze zijn
elders in de wijk weer aangeplant.” 

Uitvoering Bomenplan dit jaar? 
Nee, dit jaar is er alleen regulier onderhoud
in de wijk, zo laat John de Wit ons tenslotte
weten. 

Wijk van de Toekomst!
Wethouder Helga Witjes gaf in een interview in Onze Wijkkrant aan dat de Zilverkamp door
de provincie is aangewezen als pilotproject ‘Wijk van de Toekomst’. Een werkgroep, bestaande
uit vertegenwoordigers van bewoners (vanuit de werkgroep Duurzaam Zilverkamp), Linge-
waard Energie, het Energieloket, de gemeente, Waardwonen, Liander en Het Waterschap, heeft
dit mooie resultaat bewerkstelligd. Dat betekent dat er menskracht, kennis en geld van de pro-
vincie beschikbaar is voor onderzoek. Er is gekozen voor een inventariserend onderzoek, dat
antwoord moet geven op de volgende vragen: Wáár en hoevéél warmte is er nodig op de Zil-
verkamp? Zijn de woningen goed geïsoleerd? Welke alternatieve warmtebronnen zijn er voor
aardgas? Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met onderzoeksbureau DWA en wordt
dit voorjaar afgerond. Op basis van de resultaten zullen er nieuwe stappen volgen.

IKC ‘t Holthuus
Wat ziet het er allemaal uitnodigend uit als
ik IKC ’t Holthuus in loop voor een gesprek
met Mike van de Koppel, de directeur.
Warme kleuren, veel gebruik van licht onge-
lakt hout, lokalen met gekleurde stoelen,
fris betegelde toiletunits, her en der werk-
hoeken met boeken en materialen. In de hal
een podium voor de Midweekviering die 
gehouden wordt met de héle school.

Tijd voor het gesprek met Mike, een directeur
die enthousiast vertelt over zijn school, het
team, de leerlingen. Op IKC ’t Holthuus wordt
uitgegaan van de eigenheid en het unieke van
iedereen. ’s Morgens is er vooral aandacht voor
cognitieve vakken (taal, rekenen, lezen, spel-
ling en schrijven). ’s Middags voor Wereld
Oriëntatie en creatieve vakken. Er wordt ge-
werkt met thema’s en projecten. De kinderen
worden gestimuleerd om te onderzoeken, vra-

eigen grondgebied. Daarmee kwam het onder-
scheid terug tussen luxe en sociale woning-
bouw. Je kunt nu eenmaal geen huurwoninkje
bouwen op een reusachtig kavel.

Wat gelukkig is gebleven is de royale opzet van
de wijk, met ruime groene stroken tussen de
bouwzones. Zelfs na de kromme regeling van
eerst de gemeente Huissen en later Lingewaard
om reststrookjes in de uitverkoop te gooien.
Een regeling die vooral territoriumdrift in de
hand heeft gewerkt, met als gevolg eindeloos
lange showrooms van allerhande schuttingen,
hekwerken en andere bouwsels. Kunstmatige
scheidingen die openbaar groen wegsnoepten.
Misschien zijn het juist de lelijke en verouderde
schotten die bij buitenstaanders de indruk wek-
ken dat de Zilverkamp verloedert. Soms zelfs
bij politici die jarenlang het schuttingbeleid zelf
in de hand hebben gewerkt. Er is echter geen
sprake van verloedering. Integendeel. De wijk is
nog steeds royaal en groen. Maar het kan nog
beter als Zilverkampers hun tuinen niet langer
dichttimmeren, maar beplanten met heggen en
struiken. Een welgemeend advies: liever niet
met buxushagen. 

gen te stellen, oplossingen te zoeken. Maar
ook: Werk je alleen of werk je samen? Hoe leg
je vast wat je ontdekt, waar kan ik informatie
vinden, hoe presenteer je het? Als het moge-
lijk is worden taal, rekenen en lezen verweven
met andere vakgebieden. Daar steken kinde-
ren meer van op dan het volgen van een me-
thode. 
Twee keer per jaar worden er Cito-toetsen af-
genomen om de voortgang van rekenen, spel-
ling, lezen en begrijpend lezen te volgen.
Kijken of de ambitie van de school is gehaald.
Moet er misschien iets veranderen, of zijn we
als school goed bezig, waarom doen we het
zoals we het doen? Zo is het met alles. Je moet
als school kunnen vertellen waaróm je iets
doet en niet omdat het moet van buitenaf.
De uitdagende, creatieve manier van werken
op ’t Holthuus vraagt een grote inzet van het
team. Ook ouders zijn erg betrokken en dra-
gen hun steentje bij in allerlei zaken in en
rond de school. Natuurlijk ook bij de traditie
van het jaar: het Holthuuskamp met álle ruim
400 leerlingen. Van de kinderen komt 30% niet
uit Huissen, maar uit Arnhem e.o.

Vanaf het Ot en Sienpad valt het pas opge-
knapte schoolplein op. Wat moet het als kind
heerlijk zijn om daar lekker te kunnen klim-
men en klauteren. Zelfs een boomhut ont-
breekt niet. De school heeft in het voortraject,
m.b.t. de revitalisering van de Zilverkamp, ge-
sprekken met de gemeente gevoerd om een ge-
deelte van het schoolplein openbaar te
houden. De gemeente wilde daar niet in mee
gaan en nu staat er, helaas, een groot hek om
het plein. Een gemiste kans voor de kinderen
van de Zilverkamp!

NIEUWS VAN HET OT EN SIEN PAD

De voormalige boerderij De Zilverkamp uit
1868 had rond 1900  enkele boomgaarden
geplant in het gebied tussen de boerderij en
de Loostraat. Daarom ook in dit deel van de
wijk Zilverkamp straatnamen als Kersen-,
Peren-, Pruimen- en Appelbongerd. De ker-
senbongerd aan het Jan van Janboaspad is
de enige die nog is overgebleven. 

De gemeente is eigenaar en verpachtte deze
aan Jan van Janboas Jeurissen. Toen Jan in de
jaren zeventig de exploitatie staakte, raakte de
boomgaard al gauw in verval. In 1998 verenig-
den een aantal buurtbewoners zich en richt-
ten de Stichting tot behoud van de Bongerd de
Zilverkamp op. Met de gemeente werd overeen
gekomen dat de belangrijkste  doelstelling het
beheer en behoud en vooral ook de verjonging
van de kersenbongerd moet zijn. Met talrijke
vrijwilligers werd begonnen aan een grote
schoonmaak waarbij zwerfvuil, afrasteringen,
prikkeldraad werden opgeruimd en uit de
bomen moesten blikken worden verwijderd.
Met behulp van sponsors kon al snel een mei-
doornhaag worden gerealiseerd. De gemeente
kende ook een subsidie toe en verklaarde zich
bereid te zorgen voor het maaien van de weide
en het kappen van dode en zieke bomen. De
overige werkzaamheden worden door vrijwil-

ligers uitgevoerd. In 2009 zijn op een van de
boomplantdagen een aantal nieuwe bomen
aangeplant en twee jaar later werden nog en-
kele bomen vervangen.

Spreeuwen
Elk jaar brengen vogels veel schade aan de
boomgaard toe. De hoogte van de hoogstam-

bomen maakt het vrijwel onmogelijk om elke
boom te overspannen met een net of doek. Het
is niet realiseerbaar om gedurende een peri-
ode van ca. zes weken van ’s morgens half vijf
tot ’s avonds half acht bijvoorbeeld met blikjes
aan touwen lawaai te maken. Ook is het weren
van spreeuwen door middel van een hagelge-
weer of geluidsapparatuur in de bebouwde
kom niet toegestaan. Het gevolg is dat de oogst
aan kersen mager blijft. Al vroeg in het voor-
jaar gaan houtduiven, eksters en merels op
jacht naar de kleine vruchten, maar als begin
juni honderden spreeuwen zich melden 
begint de grootste beproeving. Ze hebben de
gewoonte meerdere kersen aan te pikken alvo-
rens ze op te eten. De aangepikte kersen rot-
ten snel en lekken ook sap op niet aangepikte
kersen waardoor het een plakbende wordt.

Imker
Het organiseren  van activiteiten is niet een-
voudig vanwege de kwetsbaarheid van de
boomgaard. Wel worden senioren van dagop-
vang Betuweland regelmatig uitgenodigd om
kersen te eten en verschillende milieugroepen
uit het land hebben het bijzondere karakter
van de bongerd ontdekt en komen op excur-
sie. In de boomgaard is ook een imker actief.
Imker Cor Leep geeft al jaren aan leerlingen
van de basisschool lessen waarin het proces
van honing maken wordt uitgelegd. Voor de
donateurs van de stichting worden bijeen-
komsten gehouden waarin ze nader kennis
kunnen maken en worden bijgepraat over het
wel en wee van de bongerd. Afhankelijk van de
bloei zullen de meeste activiteiten weer in juni
plaatsvinden. 

Kersenbongerd De Zilverkamp

De Zilverkamp bestaat nu 45 jaar. Anno
2018 is er een hoop veranderd in de wijk.
Woonerven zijn verworden tot chaotische
parkeerplaatsen, ook is de homogeniteit
onder de bewoners vrijwel verdwenen. 
De individualisering maakt dat bewoners
zich meer terugtrekken achter hun eigen
voordeur en tuin met hoge schutting. 
Woningen met verwaarloosd groen bepalen
nu het beeld.

Daarom is er een grondige revitalisering
nodig. Een plan voor het cluster-gewijs op-
knappen van de wijk is aangedragen door de
wijkplatforms. Inmiddels is met de uitvoering

De bewoners zelf zijn aan zet!

DIT IS TOCH VEEL MOOIER EN DUURZAMER!ZO NIET!

gestart. De gemeente kan natuurlijk niet alle
problemen oplossen, na de revitalisering zijn
vooral de bewoners zelf aan zet. 
Verwaarloosde tuinen, schuttingen en achter-
stallig onderhoud van de woning verpesten de 
aanblik. De gemeente en woningbouwvereni-
ging is gevraagd daar waar mogelijk de erfaf-
scheidingen vanuit de publieke ruimte groen
te houden. 
Bewoners kunnen bij vervanging van de ver-
vallen schuttingen kiezen voor een nieuwe
schutting of voor een groenafscheiding. Het
behoeft nauwelijks betoog dat een groene af-
scheiding niet alleen veel duurzamer is maar
ook veel mooier.

HENK LOOIJEN



Lerend doen
Het komend half jaar zijn weer een aantal
studenten van Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN) actief in Lingewaard. Eerste
en tweedejaars studenten lopen stage en
vierdejaars studenten werken aan hun af-
studeerproject.

Zo leveren zij, samen met professionals en bur-
gers, een actieve bijdrage aan maatschappe-
lijke vraagstukken in onze gemeente. Studen-
ten leren daarmee ook in een andere context
dan de hogeschool beroepscompetenties ken-
nen. De studenten worden vanuit drie invals-
hoeken betrokken bij sociale kwesties: gebieds-
gericht werken, preventie en samenwerken. 

Linda, Maud en Pam, vierde-jaars studenten
van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulp-
verlening (SPH) aan de HAN, gaan in onze wijk
aan de slag met een onderzoek naar samen-
werking tussen professionals en bewonersini-
tiatieven.  
Lisanne en Tom, twee studenten van de Social
Work opleiding bij de HAN, werken tot de
zomer aan een informatieklapper voor bezoe-
kers van het Participatiepunt Huissen op de
Zilverkamp. Tijdens de komende koffie och-
tenden kunt u hen ontmoeten. Ze zijn be-
nieuwd welke informatie u helpt om uw weg
te vinden in Huissen.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn neem
dan gerust contact op via: Projectgroepzilver-
kamp@gmail.com
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De oplossingen van de vorige opgave: 
1. bekeren, 2. magazijn, 3. schijngevecht.
Ineke Coenen, Diny Sluiter, Giny Hummel en Kees Bogaards hebben
de juiste oplossingen ingestuurd en ze hebben een (gedichten)boekje
ontvangen.

ZILVERCRYPTOGRAM

Onderzoe heef uitgeweze da ee teks goe lees-
baa blijf al je de laatst lette va de woorde achterweg

laa, behalv va de woorde di ui twe letter bestaa. Ik vin da ee zee goed
vonds: he scheel ink en papie en du uiteindelij bome! Ik be bli da ik op dez
wijz ee positiev bijdrag ka levere aa de duurzaamhei va onz planee in he
algemee en di va onz geliefd wij in he bijzonde...

COLUM
DOOR PIET LUIVROU

Duurzaa

NIEUW IN ONZE WIJK

Waar kom je vandaan? Ik ben 
geboren op de Zilverkamp, op
Noordeinde. Daar heb ik tot m’n
vijfde gewoond. Toen zijn we ver-
huisd naar Angeren. En nu woon
ik weer op de Zilverkamp, sinds 
augustus vorig jaar. 
Waarom de Zilverkamp? Ik zocht
een huis in de buurt van mijn
vrienden en mijn familie. Ook
moest mijn huis redelijk dicht bij
het centrum van Huissen liggen.
Ik heb dit appartement dus niet
gekocht om de wijk. Maar ik wist
wel dat het een prettige wijk is,
met veel groen.  
Waarom dit huis? Een eengezins-
woning of een appartement, dat
maakte me niet zoveel uit. Ik
wilde wel graag iets van een tuin-
tje, maar met weinig onderhoud.
Dicht bij het centrum en niet te
klein. Dit appartement voldoet
daaraan. De woning was erg ge-
dateerd, maar de ruimte (117 m2)

De Zilverkamp is een woonwijk
waar veel mensen lang wonen. 
Natuurlijk wordt er ook ver-
huisd, waardoor er ruimte
komt voor nieuwe wijkbewo-
ners. Julia Pilzecker (26) is een
van die nieuwkomers.

Oh, oh die… hondenpoep
Mijn buurvrouw is een schat van een mens. Maar nooit eerder
hoorde ik haar zo boos worden. Ze was zoals ze dat noemde voor de
zoveelste keer ‘in het geluk’ gestapt. Ga er maar aanstaan om die
rotzooi van je schoenen te halen. ‘Gatver’ maar nog een geluk dat
het mij overkomt en niet een van de buurtkinderen.

Ergernis nr 1 in Nederland onderhand. Geen onderwerp, lijkt het wel,
is zo gevoelig als ‘hondenpoep’. En zeg nou zelf, het is toch ook smerig.
Zelfs de gemeenteraad vergadert er vaak over: Moeten er nu meer of
minder poepveldjes en hondentoiletten komen of juist niet. Laten die
hondenbezitters zelf hun rotzooi maar opruimen! En schaf de hon-
denbelasting af want hondenbezitters vinden dan onterecht dat de ge-
meente ook de rotzooi maar moet opruimen voor dat geld.
Ik heb het maar eens aan mijn eigen hond voorgelegd. Onze Labrador
snapt het probleem niet helemaal. Ze wijst naar de buurtkatten die in
het geniep hun presentjes in tuintjes verstoppen als ze de kans krijgen.
Zelf vindt ze het erg fijn haar behoefte te doen in ‘Gods vrije natuur’. De
uiterwaarden, de hei, de losloop plekken. Maar ikzelf als baasje vind
het ook daar vanwege de vele honden die er komen toch een probleem.
En onze Labrador wil niet op de kattenbak. Tja, een hond is ook maar
een hond en als ie moet dan doet ie het. 

Honden dwingen om op uitlaatstroken en hondentoiletten hun be-
hoefte te doen, is voor veel honden en hondenbezitters kansloos. Het
schijnt te trainen te zijn maar moet het?  In mijn straat hebben we de
eenvoudigste en leukste manier om onze honden en onze buurtgenoten
te verzoenen: Het poepzakje! Stop er een paar in je jaszak; ze kosten
geen drol. Hondje doet daar waar het enigszins kan (bosje, bermpje, af-
gelegen strookje) haar ding. Trek het zakje als een handschoen aan…
Moet ik nog verder in de details? Het eindigt met een bezoekje aan de
prullenbak waarin mijn dichtgeknoopte zakje rustig afwacht tot een
vriendelijke meneer van de gemeente de prullenbak (vrijwel dagelijks)
leegt. Alleen rond oudjaar ontstond er een probleem toen de binnen-
bakken verwijderd waren. 

Er zijn gemeenten die her en der houders met poepzakjes ophangen.
Niet doen, de hondenbezitter zelf zorgt daar voor. Altijd en overal bij de
hand. Soms leen ik er een aan iemand die met ‘t schaamrood op de
kaken geen zakje gebruikt. Of spreek ik mensen aan die drie honden 
tegelijk uitlaten en dus niet met zakjes kunnen manipuleren. 
De moraal van mijn verhaal is duidelijk: Ergernis rond dit thema is 
begrijpelijk. Hondenbezitters lossen het zelf op. De gemeente schaft de
hondenbelasting af. Iedereen blij. Buurvrouw zeker.

Beemd 93
026 325 34 89
www.medischpedicurehuissen.nl

Catrien Mulders

Foutje. In het artikel ‘Een ondernemer aan het woord’ in de vorige 
uitgave waarin Mick ter Beek vertelt over haar bedrijf Natura Skin Soluti-
ons, is het adres en telefoonnummer vergeten. Je vindt haar op Tas 8,
telefoonnummer 06 - 14 81 27 67. Zie ook haar advertentie op pagina 1.

Een nieuwe website voor de wijk:
www.zilverkamphuissen.nl
Bij het nieuwe elan van onze wijk past een moderne nieuwe web-
site, ontworpen door OVK Webdesign. De gedachte is dat de web-
site als een startpagina kan dienen voor zowel de beide
wijkplatforms, als voor het Wijkontwikkelingsplan met zijn vele
werkgroepen, zoals bijvoorbeeld Duurzaam Zilverkamp en de
Kunstwerkgroep. Alle wijkkranten zijn er te vinden en te
downloaden. De site is zo gemaakt dat deze zowel op een PC, ta-
blet als ook op een mobiel apparaat te bekijken is. Op het hoofd-
scherm vind je ‘tabbladen’ en ‘pull down’ menu’s die je de weg
wijzen. Eenvoudig een bericht of een compliment doorgeven
kan via een contactformulier dat op de pagina’s te vinden is. 
Ga het snel zelf proberen op www.zilverkamphuissen.nl

en de mogelijkheden die ik in
deze woning zag, gaven de door-
slag. Ik heb de eerste maanden na
de sleuteloverdracht flink geklust.
De vloer eruit, plafonds eruit en
alles opnieuw geschilderd.  
Kopen of huren? Ik heb wel een
beetje getwijfeld, maar eigenlijk
was ik er snel uit dat ik wilde
kopen. Want ik had een vaste
baan, ik spaar al m’n hele leven
en het kan. Als ik was gaan huren,
zou ik per maand meer kwijt zijn
dan nu voor dit koophuis. Ik heb
tijdens mijn studie een tijdje in
Arnhem gewoond en daar betaal-
den we met z’n tweeën rond de
600 euro voor een studio van zo’n
45 m2. Ook door die ervaring ben
ik denk ik wat meer naar de koop-
kant gaan kijken. Ik ben ook wel
naar een adviseur gegaan. Om
alles te laten berekenen. En die
adviseur zei “Doen”. Maar ja, dat
zeggen ze natuurlijk allemaal! 
Bevalt het wonen op de Zilver-
kamp? Het bevalt goed. Ik heb ei-
genlijk geen klachten. Dit stukje
van de wijk is lekker rustig, dat
vind ik vooral fijn. Vanuit mijn ap-
partement kan ik goed van me af
kijken, dat vind ik ook heerlijk
aan deze plek. 
Hoe ziet jouw dagelijks leven
eruit? Ik werk in Venray. Daar ben
ik na mijn studie sociaal pedago-
gische hulpverlening (HAN) gaan
werken in de forensische psychia-
trie. Ik werk full time en heb on-
regelmatige werktijden. Als ik vrij
ben doe ik het liefst wat met
vrienden. We gaan hier in Huis-
sen of in Arnhem naar de kroeg of
we drinken bij iemand thuis wat.
Ik sport 2 á 3 keer per week. Hand-
bal is mijn sport (ook competitie). 

Deal Park Holthuizen
Gemeente Lingewaard en de familie Hubers, eigenaar van Park Holt-
huizen, hebben overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van
de voormalige manege en de verkoop van de groenstrook tussen het
Huissense park en de aangrenzende wijk De Zilverkamp aan de ge-
meente. De gemeente neemt ook oude toezeggingen van de eigenaar
over om delen van het groen te koop aan te bieden aan aanwonenden.
Het uitgebreide verhaal kunt u lezen op onze nieuwe website: 
www.zilverkamphuissen.nl.

Werkgroep Vaste Prik
Dit voorjaar houden we een drietal vuilprik-
acties. We gaan lopen met kinderen van IKC 
’t Holthuus. Per keer lopen we met ongeveer
30 kinderen.

Het afgelopen najaar hebben we een keer met
een kleine groep kinderen van het Drieluik
vuil geprikt. Dit was heel relaxed en gezellig,
omdat we liepen met vier of vijf kinderen en
(heel luxe) per groepje twee begeleiders. Zowel
de kinderen als begeleiders hadden zo de
ruimte om leuk met elkaar in gesprek te
komen over allerlei milieuproblemen. Daarbij
is ook heel hard gewerkt, want er waren snel
veel zakken met vuil gevuld. Vandaar dat wij
nu ook weer met voldoende begeleiders op pad
willen gaan.

Wie wil zich voor één of meerdere keren 
opgeven als begeleider?
Voor vrijdag 19 april zoeken we nog een aan-
tal mensen. We lopen van 12.30 tot 13.30 uur.

Aanmelden bij de organiserende projectgroep:
Tineke Dalhuisen:    
jwdalhuisen@planet.nl / 026 - 325 16 91 
Marjolijn Klumper:  
klumplam@xs4all.nl / 026 -325 35 74

PAUL BALLHAUS


