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op de
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DE INITIATIEVEN
Wieken/Windzoom, een doodlopende straat
waar de Wieken en de Windzoom bij elkaar
komen

Facelift voor een hofje
Woordvoerder Margit Messing: “Ons buurtje is er een waar we elkaar graag ontmoeten en waar onze kinderen al generaties
lang met veel plezier veilig buitenspelen.
Kortom een plekje dat ons allemaal dierbaar is.
Dus ons buurtje zou ons buurtje niet zijn als
we zelf geen initiatief zouden tonen. Wij willen graag een groot insectenhotel bouwen.
Aan de achterkant willen we een kastje maken
waar buurtjes stekjes van planten in kunnen
zetten voor iedereen. Er wonen hier veel plantenliefhebbers. Samen bouwen, samen onderhouden, samen genieten. Het wachten is nu op
de gemeente. Die gaat het oude groen in de
bakken vervangen door nieuw, gemengd
groen. Daarna kunnen wij aan de slag. In het
midden van het hofje staat een grote bloembak met brede betonnen randen. Op die randen willen we een paar ronde, stalen
zitplaatsen maken.
Met hulp van de aangrenzende initiatiefgroep
van de Kruigang hebben we daar hopelijk precies genoeg geld voor. Zij hadden nog een klein
bedrag over en hebben ons daarmee gesponsord. Dat wordt komend jaar weer genieten
met de buurt. Al dan niet met 1,5 meter
afstand.”

Van de redactie

Park tussen ingang Bastion en Rietbaan

Nestkastjes plaatsen
Nestkastjes, gemaakt door Pro College
Bemmel en in overleg met de gemeente
opgehangen.

toen contact gelegd met het Pro College
in Bemmel en zij gaan ze voor ons
maken. De gemeente helpt ons dan
om ze op te hangen. Aan het vinden
van de goede locatie zit trouwens nog
wel wat vast. Zo heeft de koolmees bijvoorbeeld een territorium van zo’n 10
meter rond het nest. Dat is dus ook meteen de
afstand die er minimaal tussen de kastjes
moet zitten. Verder zijn ook de hoogte waarop
de kastjes zitten en de positie ten opzichte van
de windrichting belangrijk. Het streven is om
ze rond februari op te hangen. We hopen op
een jeukvrij voorjaar!”

Groenstrook aan de rand van de Zilverkamp
Woordvoerder Joachim de Bruin: “Afgelopen
zomer heeft de eikenprocessierups in een gedeelte van het park van de Zilverkamp veel
overlast veroorzaakt. In het gedeelte van de Zilverkamp tussen ingang Bastion en Rietbaan
staan alleen al circa 40 eiken. Door het plaatsen van nestkastjes kan de overlast worden teruggedrongen, want de rupsen dienen als
voedsel voor kool- en pimpelmezen. Dat bracht
ons op het idee vouchers te verzamelen voor
de aanschaf van nestkastjes. Het benodigde bedrag werd in één dag opgehaald! We hebben

Bloemrijke parkzone
Aanplant van bloemrijke planten in grasland, ingediend door drie buurtbewoners.
Woordvoerder Frida Disselhorst: “Het idee om
de Zilverkamp te verrijken met bloem- en kruidenrijke planten is eind vorig jaar op de Inspiratiemarkt ontstaan. Daar stonden we met een
kraam over biodiversiteit in de wijk. Veel wijkbewoners raakten enthousiast. De voucherac-

Afgelopen september ontving elk
adres in Doornenburg en Huissen
een cheque ter waarde van 10
euro van Lingewaard Doet! door
de brievenbus. Een mooie uitnodiging voor alle Zilverkampers
om de cheques in te zamelen en
in de eigen woonomgeving initiatieven te realiseren.
In diverse buurten gingen de bewoners
enthousiast aan de slag. Daarbij stond
vergroening van de buurt met stip op één!
Sommige initiatieven zijn al gerealiseerd,
andere wachten op het komende voorjaar, als de vorst uit de grond is. Vrijwilligers zijn zeer welkom.
De redactie van Onze Wijkkrant maakte
een rondje door de wijk en doet daarvan
met veel plezier verslag!

tie Lingewaard Doet! was dan ook een super
kans om meer biodiversiteit in onze wijk te
brengen. Het plan was snel ingediend, daarna
zijn we met een buurtbrief en -gesprekken wel
flink in de weer geweest om buurtgenoten bij
deze actie te betrekken. Dat leverde mooie gesprekken op, over ons initiatief, maar ook over
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‘omzien naar elkaar’ en ‘leefbaarheid in de
wijk’. Het buurtgevoel werd er zeker door versterkt! Intussen hadden we ook met de gemeente goed contact, onder meer over de
keuze van de locaties, het inzaaien samen met
vrijwilligers en het onderhoud van het bloemen-/kruidenlint. Het is de bedoeling om in de
groenstrook aan de rand van de Zilverkamp
(fase 3) zo’n 1000 m2 bloemen-/kruidenlint, verspreid over vier locaties in te zaaien. Als het
meezit gebeurt dit nog dit jaar.”

ting was daar helaas geen ruimte voor. Misschien dat we er nog een sponsor voor kunnen
vinden. Dat zou helemaal fantastisch zijn.
Maar we gaan er van uit dat er komende
zomer in ons park Jeu-de-Boules gespeeld kan
worden. Daar verheugen we ons op!”

HUUB MARTTIN VERTREKKEND VOORZITTER ONDERNEMERSVERENIGING
WINKELCENTRUM ZILVERKAMP:

“Steun lokale ondernemers!”

Parkeerterrein einde Kruigang

‘Vergroenen’ pleintje
Bewoners van een cluster in de 1e fase Zilverkamp hebben het idee opgepakt om zelf
een pleintje te ‘vergroenen’. Achter het foeilelijke parkeerterrein waar alle bewoners
langskomen is een groene hederahaag geplaatst.
Woordvoerder Joop Brons: “Onze buurt werd
in de 1e fase in zijn geheel gerevitaliseerd.
Later gebeurde dat straat voor straat waardoor
meer aan de wensen van de aanwonenden tegemoet kon worden gekomen. In ons geval
bleef de opknap beperkt tot extra parkeerplaatsen, waarvoor het aanwezige groen moest
wijken. Dat leidde tot onvrede onder veel bewoners. Vooral het pleintje aan het eind van
de Kruigang was menigeen een doorn in het
oog. Toen de vouchers van de actie Lingewaard
Doet! in de bus vielen was dat het signaal om
de buurt op te knappen. We zijn langs de deuren gegaan en hebben bij 130 huizen in totaal
96 cheques opgehaald. Ook was er een grote
bereidheid om mee te helpen. Inmiddels zijn
enkele pijnpunten al verholpen. Bovendien
heeft de gemeente toegezegd de plantenbakken op te knappen en een paar nieuwe bomen
te planten. Heel ingrijpend zijn die plannen
niet, daarvoor ontbreekt het Lingewaard aan
geld. Maar gelukkig verdwijnen de lelijke
schuttingen al langzaam onder het groen.”

Dullert en omgeving, twee initiatieven:

Insectenhotel én
inzaaien groenstroken
Bij het grasveld aan het einde van de
Dullert een insectenhotel plaatsen en in
de buurt van Beemd, Dullert, Zwanenveld,
Ulkepad de groenstroken verrijken met
bloemenzaad.
Woordvoerder Kersti Otte: “Ik zag in de actie
Lingewaard Doet! vooral een mooie gelegenheid om samen met de buurt iets te doen. In
mijn eigen tuin ga ik richting ‘permacultuur’
en een ‘eetbare tuin’. Een groen initiatief was
dan ook een logische keuze. Samen met drie
buurvrouwen ben ik cheques gaan ophalen in
de buurt en bij de Jumbo heeft een doos voor
cheques gestaan. We hadden het geld snel bij
elkaar!
We zijn toen gaan kijken bij andere groene initiatieven in de gemeente en hebben een bouwtekening voor een insectenhotel gekregen.
Onderweg kregen we ook nuttige tips. Bijvoorbeeld dat je de gaatjes in het hotel goed
glad moet schuren, zodat de vleugeltjes van de
insecten niet beschadigen! Daarom hebben we
een kant-en-klaar bouwpakket gekocht. Nu
kunnen we meteen gaan bouwen!
Ons tweede initiatief is het inzaaien van
groenstroken met bloemzaad dat het hele jaar
nectarrijke bloemen oplevert, zoals de Gelderse roos en vlinderstruiken. We werken
daarbij samen met de initiatiefgroep van ‘de
bloemrijke Parkzone’. We verheugen ons op
een bloemrijk nieuw jaar!”

In 1997 werd ik gekozen als voorzitter van
ondernemersvereniging De Zilverkamp en
dat ben ik nu, in 2020 nog steeds. In de loop
van de jaren heb ik de ondernemers vertegenwoordigd in overleggen met de gemeente. Het was daarnaast ook mijn taak
om ondernemers te motiveren om activiteiten te organiseren. Dat moest meer winkelpubliek trekken. Dat is lange tijd ook goed
gelukt.
Vooral tussen 2013 en 2019 organiseerden we
regelmatig themabraderieën. Daar namen ook
ondernemers van buiten de wijk aan deel. Speciaal voor de kinderen waren er ook leuke activiteiten. Om de zaterdag maar ook bij
gelegenheden als Carnaval, Halloween en Sinterklaas. We hadden daarvoor zelfs apart iemand aangetrokken. Dat bracht leven in de
brouwerij en trok extra publiek. In 2019 zijn
we met de kinderactiviteiten gestopt.
Eind van dit jaar vertrek ik uit de Zilverkamp
en draag ik mijn zakelijke activiteiten over aan
mijn zoon. Dan moet er ook een nieuwe voorzitter gekozen worden. Sinds de renovatie in
2009 is het lidmaatschap van de vereniging
verplicht door de belegger, die de panden beheert.

Parkeerproblemen
Een goed lopend winkelcentrum vraagt om
voldoende parkeergelegenheid voor het winkelpubliek. Bij de renovatie van het nieuwe
winkelcentrum in 2009 hebben we als ondernemers samen met de provincie Gelderland
daarom ook goede afspraken gemaakt over het
benodigde aantal parkeerplaatsen bij het winkelcentrum. Jammer genoeg heeft de ge-

WIST U DAT...

Park Zanderij, achter de Waterlinie

Jeu-de-Boulesbaan
en zitbank
Woordvoerder Petra Bouman: “Dit initiatief
was al in maart bij de Gemeente Lingewaard door onze initiatiefgroep ingediend,
met de eerste coronagolf als aanleiding.
In mei werd ons plan door de gemeente goedgekeurd. Maar er was toen helaas geen geld
voor. De actie Lingewaard doet! bood ons een
mooie kans het benodigde bedrag bij elkaar te
krijgen. Dat lukte voor een deel met 97 donaties. Voor het resterende deel moesten we nog
financiering zoeken. Dat leek eerst niet te lukken. Maar door de aanleg in eigen beheer te
doen kunnen we de kosten drukken. De Jeu-deBoules baan komt er nu toch en daar zijn we
blij mee. We krijgen bij de aanleg technische
ondersteuning van de gemeente.
En het bankje dat vooral voor de oudere buurtbewoners belangrijk is? In onze nieuwe begro-
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Mocht u deze ronde van Lingewaard Doet! gemist hebben dan krijgt u in 2022 een nieuwe
kans. Dan komt de Gemeente Lingewaard
met een tweede ronde in de kernen Doornenburg en Huissen. In 2021 zijn de kernen
Angeren, Bemmel, Gendt en Ressen aan de
beurt. We houden u op de hoogte!
Wist u dat tot 31 december daarnaast via de
website van Lingewaard Doet! geld rechtstreeks gedoneerd kan worden om initiatieven nog een laatste zetje te geven?

• Onze Wijkkrant 4x per jaar verschijnt, in een
oplage van 3000 exemplaren.
• Er 30 vrijwilligers beschikbaar zijn om de
krant in onze wijk te verspreiden.
• Zij dit inmiddels 2 jaar doen.
• De redactie daar heel erg blij mee is. Dank
vrijwilligers voor de prettige en betrokken wijze
waarop jullie elk kwartaal onze wijkkrant bezorgen.
• Wij hopen dat zij ook het komend jaar beschikbaar blijven om Onze Wijkkrant in hun buurt te

Van het een komt het ander
Door het initiatief bloemrijke parkzone
(Lingewaard Doet) kwamen de initiatiefnemers in contact met de ‘groen’mensen
van de gemeente. Wat een enthousiasme
zagen ze en wat een medewerking kregen ze
om het bloemen-/kruidenlint te realiseren.
Ze hoorden ook dat de gemeente zelf meer
biodiversiteit in de wijk gaat aanbrengen en
dat een drietal plekken in de parkzone (fase 3)

ingeplant worden met stinzenbollen. Dat
klusje heeft de gemeente begin november
samen met vrijwilligers uit de buurt geklaard.
Er werd daslook, krokus en sterhyacint geplant. Dit zijn alle drie inheemse soorten. De
daslook is in Nederland zelfs een beschermde
plant.
Vol verwachting kijkt de buurt uit naar het
voorjaar, als deze voorjaarsbloeiers de lente
aankondigen.

meente bij de uitwerking daarvan aan alle omwonenden vrijstelling gegeven om te parkeren
bij het winkelcentrum. Daarmee verdween
ruim de helft van het overeengekomen aantal
parkeerplaatsen voor het winkelpubliek!
Sindsdien zijn er tot op de dag van vandaag
problemen geweest met parkeren, laden en
lossen.
Onze hoop is nu gevestigd op de uitwerking
van de Gebiedsvisie Hart van de Wijk, waar de
ondernemersvereniging ook bij aan tafel zit.

Corona
We hebben in het winkelcentrum natuurlijk
ook de nodige coronamaatregelen genomen.
Het is nu vanzelfsprekend stiller dan anders.
We merken dat mensen gerichter komen winkelen, maar ook dat ze dan wel wat meer mee
naar huis nemen. We hebben in deze coronatijd qua omzet ook meer concurrentie van de
webshops dan anders. Dat is onder andere te
merken aan de enorme hoeveelheid retourzendingen, die we bij Primera ingeleverd krijgen. Ik hoop dat onze wijkbewoners voor de
komende feestdagen vooral de lokale ondernemers willen steunen!
Als de beperkende maatregelen achter de rug
zijn hoop ik dat de leuke activiteiten terugkeren die van het centrum weer een levendige
plek maken, zoalsbijvoorbeeld de themabraderieën. En dan het liefst met voldoende
parkeerplaatsen!
Mijn tijd zit erop. Ik verheug me erop meer tijd
door te brengen met mijn familie. Wandelen
met mijn vrouw en oppassen op de kleinkinderen, bijvoorbeeld. Daarnaast ben ik penningmeester van Omroep Lingewaard en daar
ga ik voorlopig nog mee door.

verspreiden. Reserve bezorgers blijven overigens welkom!
• U de wijkkrant NIET ontvangt als u een neenee sticker op uw brievenbus heeft.
• U de wijkkrant dan toch kunt lezen, er liggen
altijd een aantal exemplaren bij de Jumbo en bij
De Kuul.
• We het u nog makkelijker kunnen maken.
Stuur een mail naar Onze.Wijkkrant@gmail.com,
dan krijgt u Onze Wijkkrant DIGITAAL in uw mailbox.
• Voor iedereen geldt: Onze Wijkkrant kun je altijd digitaal lezen op www.zilverkamphuissen.nl
(zie onder ‘nieuws’).

GASTCOLUMN
DOOR PIET BASELAAR

De Zilveren Draad
In oktober 1976 kwam ik met Marjo en onze
toen kleine kinderen naar Huissen. Vanuit
Son en Breugel bij Eindhoven waar we voor
Philips hadden gewerkt. Ons oog was gevallen op de nieuwe wijk De Zilverkamp met
veel jonge mensen die van heinde en verre
afkwamen op de gevarieerde huizen die er
gebouwd werden met veel groen en centraal
in de wijk gelegen voorzieningen, zoals
scholen en winkels. Voor ons was ook de ligging van de wijk belangrijk, nabij de stad
Arnhem, voor mijn werk, middelbare scholen, sportclubs, culturele instellingen, enzovoorts.
We wonen hier inmiddels al 44 jaren met genoegen. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen maar tot laat in de vorige eeuw hadden
we maar twee toegangswegen naar de Zilverkamp: de Huissensestraatweg en de dijk naar
Elden. Sindsdien is die dijk gesloten voor auto’s maar zijn de Pleijroute en de A-15 van
Bemmel naar Ressen erbij gekomen. De Nielant was als uitvalsweg ook een verbetering zeker na vervanging van het stoplicht door een
dubbele rotonde- maar door de aanleg van de
wijk Loovelden is het verkeer daar weer flink
toegenomen.

een hoorzitting in sporthal De Brink had
plaats gevonden en ongeveer 400 verontruste
burgers hun afkeuring hadden laten blijken.
Kort daarop was het carnaval en hebben enkele zilverkampers vergeefs geprobeerd om
een oude trolleybus van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Arnhem in de optocht te laten rijden met als opschrift ‘de Raad was de draad
goed kwijt’. De bussen worden qua brandstof
steeds schoner en over een aantal jaren worden al die palen en draden in Arnhem (de
horizonvervuiling) gewoon verwijderd.

Revitalisering
De revitalisering van onze wijk door de gemeente schiet langzaam op. Het deel waar ik
woon is nog in voorbereiding en daarbij zullen we als bewoners betrokken worden. Benieuwd wat het wordt. Ten noorden van de
noordelijke rand van de Zilverkamp heeft
landgoedeigenaar Theo Hubers boerderij Holthuizen en de groenstroken langs de oude Malburgsedijk ter hand genomen. Het ziet er
keurig uit. Alleen hebben hij of de gemeente
een steekje laten vallen door toe te staan dat
enkele direct aan het wandelpad grenzende
stukken grond verkocht zijn. Dat ziet er niet
uit als je er langs loopt in het verder fraaie
park.

Op de Zilverkamp
komt de natuur
dichterbij
September jl. ging het bewonersinitiatief ‘biodiversiteit dichtbij’ eindelijk als Werkgroep van start. Tijdens
deze eerste bijeenkomst in SCC De
Brink liet Svetlana Miteva, een van de
initiatiefnemers, met prachtige beelden zien hoe bevoorrecht bewoners
van de Zilverkamp zijn met zoveel groen
om zich heen. “Er is veel om te behouden,
er is ook genoeg te verbeteren”, zo maakte
Svetlana eveneens duidelijk.
De intitiatiefnemers zijn na de eerste bijeenkomst doorgegaan als “Werkgroep Natuur
Dichtbij”. Een naam die helemaal past bij het
doel: plannen uitvoeren die de natuurlijke
schakels in de natuur opbouwen, behouden of
versterken. De eerste ideeën daarvoor zijn er:
egelvriendelijk tuinieren; regenwater benutten met groene daken en regentonnen; een geschikte plek voor een voedselbos zoeken;
grasland verrijken met bloemen- en kruidenlinten; aandacht voor vleermuizen bij het isoleren van huizen. De Werkgroep (nu 9 leden
sterk) wil de plannen samen met wijkbewoners verder ontwikkelen en uitvoeren.
WERKGROEP NATUUR DICHTBIJ

Geen draad door de Zilverkamp!
Overigens maken Marjo en ik de laatste jaren
meer gebruik van het openbaar vervoer. Bus
300 en 33 stoppen vlakbij ons huis op de Nielant en in een wip ben je in Arnhem.
Een paar jaren geleden dreigde er op het traject Huissen-Arnhem door de Zilverkamp een
trolleybusverbinding te komen maar die is gelukkig net op tijd afgeblazen. De gemeenteraad van Lingewaard had het plan al
goedgekeurd maar kwam erop terug nadat

Tot slot
Het blad van De Zilverkamp, Onze Wijkkrant,
lees ik met interesse. Er staan tegenwoordig
aardige en informatieve artikelen in en het is
mooi dat een aantal medebewoners het leuk
vindt om zich in te zetten voor allerlei platformactiviteiten. Gefeliciteerd alvast, platformvrijwilligers en medebewoners, met het
50-jarig bestaan van onze wijk, die tegenwoordig voor een kwart bestaat uit zestigplussers.

Gebiedsvisie
Hart van de Zilverkamp

Uitwerking samen
met bewoners
Het is al even stil rondom de gebiedsvisie
Hart van de Zilverkamp. Het laatste echte
nieuws dateert van mei dit jaar, toen de gemeenteraad deze visie vaststelde. De raad
besloot ook dat de (globale) plannen in de
gebiedsvisie verder uitgewerkt worden.
“Daar is de gemeente mee begonnen”, zo
laat Bas de Jong (sinds september programmamanager Zilverkamp) weten. Over bewonersparticipatie vertelt hij: “Bewoners
worden ook bij de uitwerking betrokken.
De wijze waarop wordt per deelgebied bepaald. Immers de opgave verschilt per gebied. We verwachten dat we in de loop van
het eerste kwartaal het gesprek met bewoners aangaan.”

Uitwerking deelgebieden
Over Sporthal en SCC De Brink vertelt De Jong:
“Gaan we renoveren of is nieuwbouw wenselijk én financieel haalbaar? Dat is de centrale
vraag. Daarom is er een haalbaarheidsonderzoek gestart om helder te krijgen wat de (financiële) mogelijkheden zijn.” Over de
locaties Zilverzwaan en De Heuvels (omgeving
De Bunker) laat Bas weten: “Voor deze twee
deelgebieden is bureau LOS Stadomland in de
arm genomen. Bij De Heuvels gaat dit bureau
onderzoeken hoe dit gebied op een waardevolle én groene manier kan worden (her)ingericht. De opgave voor de locatie Zilverzwaan
betreft een woningbouwopgave. Als landschappelijk en stedenbouwkundig bureau is
LOS ook thuis op dit terrein. Bij de uitwerking
zijn meerdere partijen betrokken, waaronder
bewoners. Ook bij het haalbaarheidsonder
zoek wordt de interactie met de omgeving gezocht.” Positief nieuws dus dat de uitwerking
van de gebiedsvisie gestart is. Gesprekken met
bewoners worden in de loop van het eerste
kwartaal 2021 verwacht. De bewonersinbreng
zal passend zijn bij het deelgebied.

Revitalisering Zilverkamp

Bewonersparticipatie
in 2021 zoveel
mogelijk digitaal
Na de zomer heeft de gemeente twee bewonersbijeenkomsten kunnen houden in SCC
De Brink. Meer bijeenkomsten waren niet
mogelijk door nieuwe coronamaatregelen.
Om niet teveel vertraging op te lopen, gaat
de gemeente het komend jaar de bewonersparticipatie zoveel als kan digitaal organiseren.

Wil je wat veranderen?
Kom dan in actie!
In het voorjaar van 2019 zijn een aantal
hondenbezitters (initiatiefgroep) en een
tweetal omwonenden van het honden-uitlaatveld in park de Zanderij naar de gemeente gestapt, omdat ze ontevreden waren
over het honden-uitlaatveld. Samen met de
gemeente is er gebrainstormd: Kan het worden verplaatst? Kan er een tweede veld
komen? En anders: hoe zou het huidige
veld kunnen worden opgeknapt?
Verplaatsen en een tweede veld bleken geen
optie. Wat er wel kon was de ingang verplaatsen, een mooie haag planten en rondom een
nieuw en solide hekwerk, zodat er minder
overlast is voor omwonenden. De initiatiefgroep bedacht ook een sluis bij de ingang,
zodat honden er niet zomaar in en uit kunnen
rennen. De kwaliteit van het veld moest ook
dringend worden verbeterd: bij regen was het
vaak een modderpoel! De oplossing is een
zandlaag die regelmatig wordt aangevuld en
ingeboord. Andere wensen waren een extra
bankje, wat bomen voor meer schaduw en een
poepzakjes automaat. Oplettende voorbijgangers hebben kunnen zien dat dit alles inmiddels gerealiseerd is. Met dank aan de
gemeente. Wij zijn er blij mee. De enige stap
die nog gezet moet worden is het zorgen voor
gedragsregels op het veld t.a.v. het opruimen
van poep en het beperken van overlast door
hondengeblaf. Hier wordt aan gewerkt.
INITIATIEFGROEP VERBETERING HONDENUITLAAT-VELD

Digitaal Platform
Willem Bijker (gemeente, projectleider revitalisering Zilverkamp) laat hierover weten: “We
ontwikkelen een digitaal platform waarop bewoners mee kunnen denken met de plannen
voor hun straat. Op het platform delen we informatie, zoals tekeningen, verslagen en presentaties. We laten ook zien hoe ver het met
de plannen staat. Bewoners krijgen een brief
als hun straat aan de beurt is.” De gemeente
verwacht begin 2021 te starten met het digitale platform.

Straatverbetering gaat gewoon door

OPERATIE STEENBREEK

Ook op de
Zilverkamp:
stenen eruit,
GROEN erin!
Bijna vijftig jaar geleden werd er begonnen met
de bouw van de Zilverkamp. Er ontstond een fijne
wijk met veel openbaar groen en groene tuinen.
Mensen hebben baat bij zo’n omgeving, maar ook
vogels, bijen en vlinders. Als je nu door de wijk
loopt, zie je helaas dat groen moet wijken voor
stenen en schuttingen. Grote stukken tuin worden
bestraat, maar weet U dat tegels warmte vast
houden? Niet zo handig met die hete zomers van
tegenwoordig. Ook hoosbuien zijn lastiger te verwerken, want het water kan niet makkelijk in de
grond zakken. Dus tijd voor actie…: ‘Tegels eruit,
groen erin!’.
Hoe U dat kunt aanpakken, kunt U zien op
www.steenbreeklingewaard.nl. Daar staan handige tips voor het vergroenen van uw tuin, maar
bijvoorbeeld ook over het hergebruik van de
tegels die u eruit haalt.
Via de werkgroep Steenbreek worden er niet alleen bij 90 huishoudens tegels afgevoerd, maar
zijn er ook 20 tuinadviezen beschikbaar. Gaat u
uw tuin vergroenen en wilt u gebruik maken van
het Steenbreek-tuinadvies? Laat het ons weten.

OPLOSSING BREINBREKER (5)
Het probleem is niet zo moeilijk op te lossen
als je het rekenkundige symbool ! (faculteit)
kunt toepassen. Ergens op de middelbare
school is uitgelegd dat 3! = 1 x 2 x 3 = 6 en
5! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 =120. Wat je verder
nog onthouden moet hebben is dat 0! =1. Dit
is een afspraak die je domweg moet kennen.
De oplossing is als volgt:
(0 ! + 0 ! + 0 !) ! = 6
(1+1+1) ! = 6
2+2+2 = 6
(3 x 3) -3 = 6
V4 + V4 + V4 = 6
(5 : 5) + 5 = 6
(6 : 6) x 6 = 6
7- (7 : 7) = 6
8- V (V (8 + 8 )) = 6
(V (9 x 9)) -V 9 = 6
(V (10 - (10 : 10))) ! = 6

Ilona Spee
is weer thuis!
Vrijdagmiddag 13 november is Ilona thuisgekomen. Op 20 oktober vertrok ze naar Barcelona om geopereerd te worden aan een
ernstige nekaandoening. De operatie op 26
oktober verliep gelukkig heel voorspoedig.
Niemand had verwacht dat ze zo snel weer
naar huis zou kunnen. Het gemis van haar kinderen was voor Ilona een extra motivatie om
hard aan haar herstel te werken. De komende
maanden zal ze nog moeten revalideren,
maar het gezin is weer herenigd!

De revitalisering in de straten ging intussen
wel gewoon door. Over de planning van de
werkzaamheden vertelt Willem Bijker: “Tot en
met februari 2021 wordt er nog gewerkt aan
de Landouwen. De aannemer verwacht in februari 2021 in Dullert en Beemd (fase 4) te beginnen. Het kappen van bomen vindt daarvoor
al plaats. De werkzaamheden aan Paalrij, Paalgrens en Landpaal (fase 2) staan rond de zomer
van 2021 gepland.”
Wilt u meer weten over de revitalisering? Kijk
dan op www.lingewaard.nl/zilverkamp.
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ONDERNEMEN IN DE WIJK

Extra stress
en vermoeidheid
door beeldbellen?
NUTTIGE TIPS VAN MIEKE GOVERS
VAN PRAKTIJK INZICHT
Mogelijk werkt u vanaf maart ook steeds
meer vanuit huis, volgt u online les of heeft
u uw eerste online borrel er al op zitten.
Beeldbellen maakt het mogelijk om ondanks de COVID-19 maatregelen, toch nog
contact te hebben met collega’s en degenen
die u dierbaar zijn.
Wanneer u door middel van beeldbellen contact hebt, kunt u merken dat u aan het eind
van de dag vermoeider bent en wellicht ook
wat meer gespannen. U bent er immers aan gewend om ‘als vanzelf’ te communiceren: u
praat, hoort wat iemand zegt en -nog belangrijker- u neemt waar hoe iemand dit zegt. Hierbij speelt ook lichaamshouding een grote rol.
Veel van deze informatie ontbreekt bij beeldbellen.
Tijdens het beeldbellen blijft uw brein continu
actief bezig om deze informatie alsnog te verzamelen vanaf het scherm. Dit alleen al kost
energie. Tegelijkertijd is het soms nodig te wisselen tussen schermen, zodat u tot meerdere
bronnen van informatie tegelijkertijd toegang
heeft. Kortom: U bent, meer dan anders, aan
het multitasken en dat is vermoeiend.
Normaal gesproken kan uw brein na dit multitasken ook weer tot rust komen tijdens een
gesprek aan de koffieautomaat. Op dat moment gaat ons ‘sociale-brein’ aan en kan ons
‘nadenk-brein’ even uit. Ook dit missen we tijdens het thuiswerken.
Multitasken in combinatie met continu ‘aan’
staan kan ervoor zorgen dat u zich aan het
eind van de dag moe en gespannen voelt. Wat
kan helpen?

Hier volgen enkele tips
1. Focus tijdens het werken op één taak tegelijk. Leg uw telefoon weg en kijk hier pas
weer op na het afronden van de taak. Dat
geldt ook voor uw mail.
2. Neem regelmatig even pauze, bijvoorbeeld
ieder uur 5 minuten en tussen de middag
drie kwartier.
3. Maak een praatje met de mensen die u wél
in real life kunt zien. U activeert hiermee uw
'sociale-brein’, waardoor uw ‘nadenk-brein’
even tot rust kan komen.

Een warmtenet op de
Zilverkamp?

Meedenken over een
warmtenet

Onlangs publiceerde de gemeente Lingewaard een eerste bericht over plannen om
een warmtenet aan te leggen in de Zilverkamp. Dit warmtenet moet de inwoners
van warmte voorzien en voor warm water
zorgen als vervanger van gas en de cvketel. De werkgroep Duurzaam Zilverkamp kijkt al een tijdje mee met de
plannen van de gemeente.

De werkgroep duurzaam Zilverkamp volgt
de ontwikkelingen rond een warmtenet op
de voet. Er zijn nog veel technische zaken
op te lossen. Daarnaast zijn er vragen over
het toekomstig gebruik ervan door de bewoners.

De gemeente is verplicht om plannen te
maken om op termijn huizen op een andere
manier dan met gas van energie te voorzien.
Die energie moet duurzaam zijn. Dat wil zeggen dat het zonder schade voor het milieu
-bijvoorbeeld zonder CO2 uitstoot- wordt opgewekt. Dat kan op meerdere manieren. Een
daarvan is gebruik maken van de energie in
het oppervlaktewater in onze wijk, maar dat
is niet genoeg. Er zijn nog andere warmtebronnen nodig en daar wordt naar gezocht.
Dit onderzoek moet leiden tot een proef voor
de verwarming van 600 woningen in de Zilverkamp. Op dit moment wordt berekend
of dit kan voor dezelfde prijs als we nu voor
het gas betalen.

Ontwikkelingen kritisch volgen
De werkgroep volgt al deze ontwikkelingen
kritisch. Een warmtenet is een nieuwe collectieve oplossing omdat het één voorziening is voor (op termijn) alle woningen. Maar
er bestaan ook individuele oplossingen die
iedere inwoner zelf kan kiezen.
De politiek heeft in Lingewaard twee jaar geleden ingestemd met een onderzoek naar
een warmtenet. Daar zijn met subsidie plannen voor gemaakt. Met weer een nieuwe subsidie wordt de gemeente verleid een
proefneming te doen in de Zilverkamp. Nog
niet alle technische vragen zijn opgelost.

Is een warmtenet haalbaar?
De gemeente denkt aan een warmtenet in
heel Lingewaard. Of dit haalbaar is moet verder worden bekeken. Werkgroep Duurzaam
Zilverkamp vindt dat er nog veel onduidelijkheden zijn. Een warmtenet moet voor de
bewoners een aantrekkelijke oplossing zijn.
Daarom volgt de werkgroep deze ontwikkelingen, vormt er een zo deskundig mogelijk
oordeel over en beraadt zich op de manier
waarop ze hierover met de inwoners van de
Zilverkamp in gesprek zal gaan.
PAUL BALLHAUS

Een greep uit de vele vragen:
Is er genoeg warmte op te wekken? Het oppervlaktewater in de wijk levert niet genoeg
warmte voor alle woningen in de Zilverkamp.
Er moeten aanvullende warmtebronnen
komen zoals zonnecollectoren. Die zouden op
de vliegerwei kunnen komen. Dat wordt onderzocht.
Kunnen we warmte opslaan? Het probleem
is dat we in de zomer veel warmte kunnen opwekken maar het merendeel in de winter
nodig hebben. Mogelijke bodemopslag daarvoor moet nog worden onderzocht.
Is er een reserve voor het geval we warmte
tekort komen? De gemeente koppelt het plan
voor de Zilverkamp graag aan een zelfde
warmtenet dat de tuinders in Next Garden
bouwen. Is dat duurzaam?
Kunnen we vooraf bepalen dat de prijs die
we nu voor warmte betalen, straks niet
meer wordt? Er wordt aan gerekend maar
veel is nog onzeker.
Welke partijen gaan het uitvoeren en hoe
betrouwbaar zijn ze? De gemeente wil zelf
het warmtenet beheren maar niet de warmtebronnen, de opslag, het transport en de exploitatie. Met wie krijgen we te maken?
Intussen laat de gemeente een haalbaarheidsonderzoek (in de vorm van een business-case)
uitvoeren voor een warmtenet. De werkgroep
heeft naar aanleiding van een presentatie over
dit onderzoek de nodige punten van kritiek.
Er blijken nog heel veel details waar onzekerheid over bestaat. Op andere plaatsen in Nederland, waar al meer ervaring is opgedaan
met warmtenetten, zijn de resultaten niet altijd even gunstig voor de gebruikers. Vandaar
dat we positief maar kritisch zijn over een
warmtenet. We zijn hierover met de gemeente
in gesprek.
Wij zien als werkgroep in deze oriënterende
fase van het onderzoek graag ook andere alternatieven onderzocht. We willen deze onafhankelijk laten toetsen en mee laten nemen
in alle overwegingen.
De werkgroep komt hiermee in een situatie
waarbij het van groot belang is om te weten
hoe de wijkbewoners er in staan. Tot nu toe
hebben we gemeend zo goed mogelijk de belangen van de wijk en haar bewoners te verte-

Meer informatie?
Wilt u meer weten over vermoeidheid en
stress als gevolg van online contact? Begin
2021 wordt vanuit Praktijk InZicht een lezing
gegeven over dit onderwerp. De exacte datum
en locatie zullen nog aangekondigd worden
op website www.praktijkin-zicht.nl.
Praktijk InZicht is gevestigd aan de Kersenbongerd 17 in Huissen. Binnen de praktijk
wordt kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding gegeven aan volwassenen vanaf 18 jaar
die vastlopen in hun gedachten of gedrag.

PAUL BALLHAUS

Heeft u al een persoonlijk maatwerkadvies?

Nieuwe actie:
Maatwerkadviezen!
Op 6 september kregen de eerste 330 bewoners een maatwerkadvies om hun woning energiezuinig en in de toekomst
aardgasvrij te maken. Binnen De Zilverkamp hebben 33 bewoners het advies bekeken en op maat gemaakt via de
vragenlijst.
Vanaf nu kunnen 189 bewoners op de
Beemd, Zwanenveld, Griend, Muurdijk, Kaaidijk, Wildzang en Kuunskop ook een gratis
maatwerkadvies inzien. Kijk nu op de website www.woningwaard.nl/zilverkamp of uw
woning hier ook toe behoort.
Wilt u weten wat dit advies inhoudt? Kijk
dan naar de presentatie van 5 september jl.
via het YouTube-filmpje, te vinden op
www.zilverkamphuissen.nl.
De Woningwaard-presentatie vindt u op
1 uur en 5 minuten van het filmpje.
De eerste groep bewoners heeft vanuit Woningwaard een persoonlijke toelichting op
hun advies gekregen. Veel Zilverkampers
gaven aan maatregelen te willen nemen om
energie te besparen. Om hen hierbij op weg
te helpen, hebben we nu geregeld dat het advies ook uitgevoerd kan worden.
Wilt u ook maatregelen nemen om uw woning te verduurzamen? Kies binnen het
maatwerkadvies welke gratis en vrijblijvende
offertes u wilt ontvangen. Een kundig woninginspecteur plant hierna een woningopname met u in om de offertes op maat te
maken. Voor een aantal maatregelen kunt u
in 2021 subsidies aanvragen. Als u met meerdere buurtbewoners kiest voor het verduurzamen van uw woning, kunt u bovendien
financieel voordeel ontvangen.
Wilt u toelichting op uw advies? Vraag dan
een gratis en vrijblijvend adviesgesprek met
energiecoaches uit de Zilverkamp aan. Dit
kunt u doorgeven via het maatwerkadvies.
Vragen? mail naar info@woningwaard.nl. of
mail naar duurzaam.zilverkamp@gmail.com
JOHAN VAN RHENEN

Catrien Mulders

Beemd 93
026 325 34 89
www.medischpedicurehuissen.nl
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genwoordigen. Maar het moment is aangebroken om dat nauwkeuriger na te gaan.
We realiseren ons dat dit een goed voorbeeld
is van noodzakelijke burgerparticipatie. Dit
houdt in dat de inspraak van de Zilverkampers meegenomen wordt in de te nemen (politieke) besluiten over de uitvoering van zo’n
belangrijk plan als de aanleg van een warmtenet. De werkgroep zal met de gemeente
een plan moeten maken hoe aan deze burgerparticipatie wordt vormgegeven.
We houden u over de voortgang van het overleg met de gemeente in de wijkkrant op de
hoogte. We beraden ons over een meer gedetailleerde voorlichting voor geïnteresseerden.

OP WEG NAAR 50 JAAR DE ZILVERKAMP

HANDHAVEN? JA!
Maar wie gaat het doen en wat is de prijs?
Handhaven, waarom is dat zo belangrijk?
Handhaven heeft te maken met een toestand die door een leefgemeenschap -in dit
geval onze wijk- over het algemeen als gewenst wordt ervaren en als zodanig gehandhaafd moet worden. Voorbeelden daarvan
zijn waarden als ‘respect voor elkaar’ en
‘een rustige, schone leefomgeving’. We verwachten van onze mede wijkbewoners dat
zij die waarden delen en zich daarnaar gedragen. Maar de praktijk blijkt weerbarstig!
En dan ontstaan er vroeg of laat irritaties
die, als er niet wordt ingegrepen, uiteindelijk escaleren! Dan spreken we van ‘overlast’.

Nog even dit
Uit een enquête van Wijkplatform ZilverkampZuid komt de volgende Top 10 van grootste
ergernissen in de woonomgeving tevoorschijn.

OVERLAST/ERGERNIS

TOP TIEN
1
Overlast door hondenpoep,
c.q. loslopende honden

2
Overlast door hangjongeren in en om De Brink

Moet er altijd worden ingegrepen? Kunnen
wijkbewoners het niet onderling zelf regelen?
Liefst wel natuurlijk. Maar als dat niet lukt
dan moet er ‘gehandhaafd’ worden.

3
Zwerfafval respectievelijk het dumpen
van blikjes door de schoolgaande jeugd

4
Bedrijfsbusjes, langer 6 meter,
die in de wijk geparkeerd staan

Daar komen de BOA’s
Die handhaving is uitbesteed aan daarvoor
aangestelde ambtenaren, de BOA’s. Dat lijkt
een goed idee, maar daarmee hebben de burgers, wij dus, geen invloed op de budgetten en
de prioriteiten, die daarmee gemoeid zijn. Het
werk van de handhavers en de BOA’s zelf zijn
aan ons zicht en controle onttrokken, maar
worden wél betaald met ons belastinggeld.
Dat moet anders! Een breed gedragen beleidsprogramma ingevuld met behulp van burgers
‘WAT handhaven?’ en de politiek ‘Hoeveel mag
het kosten?’ lijkt de enige, werkbare oplossing.
Het beleid en de uitvoering daarvan moeten
voor de burger transparant zijn. Het lijkt ons
een mooi actiepunt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen!

5
Te snel rijden over woonerf
en/of toegangswegen

6
Brommers die over fietspaden rijden
in de parken (o.a. De Zanderij)

7
Langdurig parkeren caravans en aanhangers
op parkeerplaatsen en langs de weg

8
Chaotisch parkeren in de woonwijken,
alsmede aan de ontsluitingswegen

9
Overlast jongeren elders in de wijk

10
Lawaai van motoren in en om de wijk

Speelruimteplan
Lingewaard
De werkgroep Speeltuintjes, bestaande uit
ouders en vrijwilligers, is na het tot stand
komen van het Wijk Ontwikkelingsplan
van de Zilverkamp begonnen met het
maken van een plan om verouderde speeltuintjes in de wijk opnieuw in te richten.

Van lelijke graffiti
naar mooie
muurschilderingen
Het gaat nu echt gebeuren! Nabij de Sportdreef komen er twee muurschilderingen
i.p.v. de lelijke graffiti. In november heeft
de Commissie Omgevingskwaliteit (voorheen welstandscommissie) de ontwerpen
positief beoordeeld en heeft de gemeente
het advies overgenomen.
Ruim anderhalf jaar geleden waren Sportdreef-bewoners aan de beurt om, in het kader
van de revitalisering van de Zilverkamp, met
de gemeente te overleggen over hun leefomgeving. Behalve plannen voor verbetering van
de bestrating, parkeerplekken, groen en verlichting ontstonden er nog twee andere plannen. Het realiseren van een uitdagende
speeltuin (zie elders in de krant) én het vervangen van de lelijke graffiti op muren in de
nabijheid van de speeltuin door mooie muurschilderingen.
Maar dan begint het pas! Want hoe pak je dit
aan? Wat willen we dan op die muren? Welke
muren? Hoe krijg je het benodigde geld bij elkaar? Van wie is er toestemming/medewerking
nodig? Een hele uitzoekerij, wat water bij de
wijn, maar de aanhouders winnen! De
gemeente, de wijkplatforms, SWL (Stichting
Welzijn Lingewaard) hebben meegedacht en
meegedaan.
Er liggen nu twee prachtige ontwerpen, gemaakt door de Verfbrigade, op basis van input
van de bewoners. Er is toestemming van de eigenaren van het Lianderhuisje naast Sportdreef 29 en het KPN huisje voor de zendmast
op de Heuvel. De Verfbrigade zal het werk uitvoeren.

Jan en Wilma Dominicus

Er zijn gesprekken met ambtenaren gevoerd
en voorstellen ingediend bij het college. Er
moest immers geld voor komen. Vervolgens
werd deze werkgroep in 2018 gevraagd om
mee te denken over het Speelruimteplan voor
de héle gemeente. Er zijn vele speelplekken,
maar…uit de enquête, die eind 2018 uitgezet
werd, bleek dat de speel- en sportruimte door
kinderen, jongeren en ouders als ‘niet uitdagend genoeg’ wordt omschreven.
Belangrijk is om die speel- en sportplekken
samen met gebruikers te ontwerpen en daarmee beter af te stemmen op hun specifieke
wensen. Het nieuwe Speelruimteplan ‘Samen
buiten ontdekken’ geeft de kaders aan om
speelruimtes uitnodigend en uitdagend te
maken voor alle doelgroepen, van jong tot
oud. Het plan is geschreven op drie pijlers:
samen, buiten en ontdekken.

Sjaak en Bets Hendriks

De eerste bewoners
van de Zilverkamp
Wist u dat de eerste nieuwbouwwoningen
van onze wijk aan Stuurboord en Bakboord
staan? De allereerste woningen waren (38)
woningwetwoningen. In september 1973
trokken de eerste huurders erin. Nu, 47 jaar
later, wonen er op 12 adressen aan Stuurboord en Bakboord nog (21) bewoners van
dat eerste uur, zo zocht Truus Visser voor
de redactie uit. “Hier op Bakboord wonen
zelfs vier buren van het eerste uur naast elkaar”, aldus Truus. De redactie sprak met
twee van hen.

Hoe kwamen jullie op de Zilverkamp
terecht?
Jan en Wilma Dominicus stonden ingeschreven bij de gemeentelijke woningbouwvereniging Sint Joseph. Ze woonden nog bij hun
ouders (in Huissen en Haalderen), hadden inmiddels al 6 jaar verkering en wilden wat
graag een volgende stap in hun leven zetten.
Jan: “Ik ben op een keer naar het gemeentehuis gegaan. We konden kiezen uit 2 huizen.
En als we er geen van kozen, kwamen we weer
onderaan de lijst te staan, zo werd ons gezegd.
Toen hebben we dus dit huis gekozen.”
De situatie van Sjaak en Bets Hendriks was
even anders. Zij kwamen met hun jonge gezin
na 10 jaar terug uit Canada en woonden tijdelijk in bij een zus van Bets. Sjaak: “Ik ben naar
het spreekuur van Jos Martens gegaan, die
heeft me gematst. Een paar weken later kre-

gen en een langere speeltijd. Kinderen staan
wel centraal maar speel- en sportplekken moeten plekken worden waar ook (groot)ouders en
omwonenden zich betrokken voelen.

Buiten
Bij de inrichting van de openbare ruimte moeten we ons realiseren dat de speelruimte van
een kind begint bij de voordeur. De wijken
moeten ruimte bieden om te bewegen, spelen,
sporten en ontmoeten.

Samen
Samen is de grootste succesfactor van spelen,
sporten en ontmoeten in de openbare ruimte.
Het zorgt voor meer gebruik van voorzienin-

Ontdekken
Voor kinderen is ontdekken heel belangrijk.
De speel- en sportplekken moeten daarom voldoende uitdaging bieden en passen bij alle
ontwikkelingsfasen van opgroeiende kinderen. Door plekken multifunctioneel in te richten kan er ook plaats zijn voor sport voor
volwassenen.
Om deze visie te vertalen naar concrete plannen is een ingenieursbureau ingeschakeld:
OBB, Speelruimte Specialisten. De gegevens uit
de enquête en input van de werkgroep Speeltuintjes worden hierin verwerkt. In de volgende Wijkkrant komt meer nieuws over deze
plannen, maar voor de Zilverkamp hebben we
alvast een goed voorbeeld hoe een uitdagende
speelplek eruit kan zien: De nieuwe speeltuin
achter de Sportdreef!
NAMENS DE SPEELTUINTJES WERKGROEP,

gen we een huis toegewezen. Ze waren toen
nog volop aan het bouwen, het huis was pas
half af.”

Goed wonen
“Het is hier goed wonen”, zeggen beide echtparen. Hun huis is heerlijk ruim (3 slaapkamers en een zolder). Ze hebben ook veel
ruimte voor en achter hun huis; de auto kan
geparkeerd worden op eigen erf, en er is genoeg ruimte voor een tuinhuis of hobbyschuur. Ook belangrijk: beide echtparen
betalen daarvoor een huur van zo’n 650 euro
per maand.
In het begin was het een jonge straat, dat is in
de loop van de jaren wel veranderd. Vooral aan
het begin van de straat zijn steeds nieuwe
mensen komen wonen. In het tweede deel van
de straat was er minder verloop. Geen wonder
dat daar veel 70-ers wonen. Sjaak en Bets zijn
voorbij de 80, zij zijn niet de enigen in dit deel
van de straat. Een buurtgevoel is er niet, ook
nooit geweest, dat vinden beide buren. Sjaak:
“Het lukt hier niet om met elkaar iets te organiseren.” Wilma: “Goed met elkaar zijn, maar
niet de deur bij elkaar platlopen, zo zitten wij
en de meeste mensen hier erin.”

Kleiner wonen?
Over verhuizen praten beide stellen niet. Bets
zegt wel dat die tijd er aan zit te komen. “Als
we een goed plekje in Huissen kunnen krijgen,
dan denk ik dat we dat wel gaan doen.”

Redactielid gezocht
De redactie van Onze Wijkkrant is op zoek naar
een redacteur. Uitgangspunt van ons bestaan is:
Communicatie is essentieel om De Zilverkamp
een positieve uitstraling te geven als Wijk van
de Toekomst. Dat is goed voor de aandacht en
subsidies van de overheidsinstanties, goed voor
de huizenprijzen, maar vooral goed om te
wonen in een prettige omgeving. Onderschijf je
deze stellingen en wil je een bijdrage leveren
aan de Zilverkamp ‘community’, meld je dan aan
of bezoek vrijblijvend een keer de redactievergadering van Onze Wijkkrant. Een mailtje naar
onze.wijkkrant@gmail.com volstaat. Bellen mag
ook met 026-3253455.

BREINBREKER (6)
De vorige Breinbreker bleek te moeilijk,
daarom deze keer een makkelijke!

SAMEN 123 JAAR
Willem, Ruben, Femke en Simon zijn samen
123 jaar oud. Will is twee keer zo oud als
Ruben. Ruben is drie keer zo oud als
Femke en Femke is vier keer zo oud als
Simon. Hoe oud is iedereen?
Stuur je oplossing naar
onze.wijkkrant@gmail.com
en ding mee naar een leuke gadget.

LIESBETH BERENS EN MIEKE MONTANUS
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NIEUW IN ONZE WIJK

COLUMN

JONGEREN IN ONZE WIJK

DOOR JAN WERKMAN

Pam & Koen
Veel bewoners van de Zilverkamp wonen
lang in onze wijk. Natuurlijk wordt er ook
verhuisd, waardoor er ruimte vrijkomt voor
nieuwe bewoners. Pam Zwartkruis (24) en
Koen Linders (25) wonen sinds enkele
maanden op de Schoof.
Waar komen jullie vandaan? Pam: “Ik ben gebo-

ren in Huissen en heb op verschillende adressen gewoond. Het laatste huis was dat van ‘Het
Huessens Mins’ aan de Muntstraat. Daar
woonde ik met mijn ouders en twee zusjes.“
Koen: “Ik kom uit Twente, vertrok na mijn studie verpleegkunde naar Den Haag en daarna
naar Apeldoorn.” Waarom hebben jullie gekozen
voor de Zilverkamp? Koen: “Omdat ik nu in het
Rijnstate Ziekenhuis werk, ben ik op zoek gegaan naar een woning op hooguit tien kilometer van het ziekenhuis zodat ik er eventueel
op de fiets naar toe zou kunnen gaan. Maar
dat is er nog niet van gekomen. Dit huis op de
Schoof stond in een rustige buurt en was nog
betaalbaar ook.” Pam: “Dat vond ik ook,
daarom had ik óók een bezichtiging van het
huis aangevraagd! Koen is een collega van mij.
Hij heeft mij indertijd ingewerkt op de afdeling traumatologie. Tja, toen we allebei belangstelling voor hetzelfde huis bleken te
hebben, kwam er ook belangstelling voor elkaar. Uiteindelijk heeft Koen het huis gekocht
en ben ik er later bij in getrokken.” Waarom dit
huis? Koen: “Het is een fijn huis, met een tuin
waarin je lekker kunt relaxen. Hier kunnen we
nog jaren vooruit. We hebben er samen dingen
in opgeknapt, waardoor het echt ons eigen
huis is geworden.” Hoe bevalt het wonen op de
Zilverkamp? Koen: “We wonen in een rustige
buurt. De gemoedelijkheid van de mensen valt
me op. Wat me ook opvalt is dat er veel oudere
bewoners zijn.” Pam: “Maar aan het eind van
de straat wonen wel een paar gezinnen met
jonge kinderen. Door het coronavirus hebben
we nog niet écht van het leven in de wijk kunnen proeven en ik hoop dat het niet lang meer
duurt voordat ik Koen kan laten zien dat ze in
Huissen veel excuses hebben om aan het bier
te gaan!” Hoe ziet jullie dagelijks leven eruit?
Koen: “We werken allebei als verpleegkundige
in het Rijnstate Ziekenhuis, Pam op de afdeling acute opname, ik op traumatologie. We
proberen onze roosters zoveel mogelijk op elkaar afgestemd te krijgen.” Pam: “Het is héél
ongezellig als de een een nachtdienst draait en
de ander een dagdienst. Door die diensten mis
je wel vaak verjaardagen!”
Vóór Corona deed Koen aan stijldansen op nationaal niveau, dat is nu lastig. Samen met
Pam wandelt hij nu graag of gaan ze ‘bankhangen’ na een drukke dienst. Maar een grote
liefhebberij van hen beiden is het spelen van
gezelschapsspellen. Daar hebben ze al een hele
verzameling van.

Meike
Om wat meer te weten te komen hoe jongeren onze wijk ervaren en hoe zij hun leven
in en buiten de wijk zien, interviewt Onze
Wijkkrant jongeren van 15 jaar. Deze keer is
het Meike, geboren op de Zilverkamp.
Ze ging naar basisschool de Zilverzwaan. Dat
vond ze een erg fijne school. “Hij was klein, er
was veel contact tussen ouders en school en iedereen kende elkaar”. Toen de Zilverzwaan
werd opgeheven wegens het teruglopend aantal leerlingen, verhuisde Meike naar het Drieluik. Die overgang naar een grotere school
heeft ze als erg lastig ervaren. Ze is toen ook
een jaar blijven zitten.
Inmiddels zit Meike in de vierde klas van
VMBO Aeres in Velp (het vroegere Groenhorst).
Ze volgt de theoretische leerweg met daarnaast een kort beroepsgericht programma
over interieur en design. Ze hoopt dit school-

jaar te slagen en dan door te stromen naar de
opleiding Maatschappelijke Zorg bij Rijn IJssel.
“Ik twijfel nog tussen jeugdzorg of de verslaafdenzorg”.
Meike vindt het prima wonen op de Zilverkamp. “Het is er lekker rustig en we wonen
dicht bij de winkels”. Wat ze mínder aan de
Zilverkamp vindt, is dat je voor vertier altijd
verder weg moet. “Vroeger had je bijvoorbeeld
nog de tienerdisco in de wijk, maar nu moet
je altijd de wijk uit”.
Met vriendinnen spreekt ze bij iemand thuis
af of bij mooi weer ergens op een bankje buiten, lekker kletsen. Ze gaat ook graag naar Arnhem, de stad in, helaas nu even niet door
corona. Ook fietst ze graag. “Oh ja, skateboarden vind ik ook heel leuk, maar ik kan het
niet!”. Verder heeft ze les in hiphop- en freestyledansen bij SportSereen en paardrijles bij
manege Ruimzicht. “En ik heb een verzorgpony die bij iemand thuis staat, waar ik op
mag rijden”.
Naast dit alles loopt Meike een dag in de week
stage in de bloemenwinkel van Peter Geene.
“Dit is niet in de richting die ik gekozen heb,
maar door Corona is alles anders. Het is nu alleen belangrijk dát je een stageplek hebt”.
Door Corona wordt veel onzeker. Je kunt niet
zomaar overal naar toe en het heeft veel invloed op de studie: “Blijven de lessen klassikaal
doorgaan, of weer online. Niet iedere leraar is
daar goed in. Hoe gaat het eindexamen dit
jaar, kan ik stage blijven lopen….”
Over tien jaar hoopt Meike in een huis te
wonen, zónder zorgen te hoeven hebben over
wat er komt. Dat hoeft niet persé op de Zilverkamp, maar als ze dan toch mag dromen: “Een
huis op de plek waar de Zilverzwaan heeft gestaan, dat lijkt me wel wat!”.

Deel van de vijvers op de Zilverkamp
wordt uitgebaggerd

Zorgdilemma
Ik ben twee dagdelen per week in ziekenhuis
Rijnstate, (gelukkig) niet als patiënt maar in de
rol van ‘gastheer’. Het valt mij steeds weer op
hoeveel mensen daar dagelijks komen, voor
onderzoek, (dag)behandeling of voor een langer
verblijf in een ziekenhuisbed. Op het moment
dat ik dit stukje schrijf wordt de reguliere zorg
voor de tweede keer dit jaar ‘afgeschaald’:
niet-urgente behandelingen worden uitgesteld
ten gunste van de zorg voor coronapatiënten.
Dat is voor een aantal mensen ongetwijfeld
een ‘bittere pil’.
Los hiervan ben ik er vrij zeker van dat niet alle
behandelingen in een ziekenhuis zinnig of nodig
zijn. Het is echter heel lastig, zo stel ik mezelf
voor, om bij voorbaat vast te stellen voor welke
behandelingen dat geldt en dus wordt er zo
weinig mogelijk risicogenomen: ‘voor de zekerheid zullen we toch maar even…’.
In elk geval maakt het de zorg in het algemeen
kostbaarder dan nodig is. Een en ander is te
vergelijken met het dilemma als manager in mijn
vorig leven: je weet uit ervaring (dus achteraf)
dat zeker de helft van de problemen die je op
je bordje krijgt zich vanzelf oplossen, zonder
jouw bemoeienis. Omdat je van tevoren niet
weet voor welke zaken dat geldt neem je al
die aapjes toch maar weer op je schouder…

samen met het waterschap inventariseren wat
er in en langs de vijver aan natuur aanwezig
is. Deze inventarisatie zal het vertrekpunt zijn
voor verdere maatregelen en werkzaamheden.
Eventuele baggerwerkzaamheden probeert
het waterschap gelijktijdig uit te voeren met
de baggerklus elders in de wijk.”

Maaibeleid vijvers
Omdat onze sloten en vijvers hoofdwatergangen zijn (A-status), voert Waterschap Rivierenland zelf het beheer en onderhoud
uit. Wat doen zij aan de ‘diepgang’ van onze
vijvers en hoe ziet hun maaibeleid eruit, zo
vroeg de redactie zich af. En wie gaat er
over de ‘vergeten’vijver in onze wijk? De redactie haalde de antwoorden op bij waterschap en gemeente.

Moeten de vijvers uitgebaggerd worden?
Dit is een veelgehoorde zorg in de wijk. Thijs
Schelling (waterschap, team baggeren) vertelt:
“In 2018 hebben we de dikte van het slib in de
vijvers gemeten. Toen bleek dat er niet zo veel
slib bijgekomen was. Inmiddels hebben we bepaald dat baggeren kan bijdragen aan de waterkwaliteit. We gaan dan ook een deel van de
vijvers uitbaggeren; dit gaat tussen september

2021 en april 2022 gebeuren. We bekijken
welke vijvers we gaan uitbaggeren. In overleg
met de gemeente Lingewaard wordt bekeken
hoe de afvoer van de vrijkomende baggerspecie kan gebeuren.”

Wat gebeurt er met de ‘vergeten’ vijver?
Rechts van het fietspad dat vanaf Het Duifje
de Zilverkamp ingaat, ligt een ‘vergeten’ vijver.
De vijver was lang eigendom van het Recreatieschap, sinds dit jaar is deze eigendom van
de gemeente. Deze vijver staat in verbinding
met de overige vijvers van de Zilverkamp en zal
in de toekomst door het waterschap worden
onderhouden. Over deze ‘vergeten’ vijver laat
Rogier Schmitz (gemeente, team openbare
ruimte en vastgoed) weten: “Hij ziet er verwaarloosd uit, hierdoor kon er wel een stukje
natuur ontstaan. Het komend jaar gaan we

Hans Jansen (waterschap, team gebiedsbeheer
Betuwe): “We maaien, als het nodig is voor het
peilbeheer, een aantal keren per jaar. Vóór de
maand september maaien we met een bootje
een gedeelte van het water schoon, dit om de
doorstroming te kunnen waarborgen. Daarna
wordt er in de maanden september en oktober
groot onderhoud uitgevoerd aan de vijvers.
Dat gebeurt met een kraan, bootje of met de
hand. Een tractor met kar voert het maaisel af.
Ook de waterkant nemen we daarbij gefaseerd
mee. Als een vijver met de maaiboot gemaaid
wordt, zorgen wij ervoor dat het gemaaide
groen er zo gauw mogelijk wordt uitgehaald,
zodat het niet naar de bodem kan zakken. Het
maaisel laten we een aantal dagen liggen
zodat alle diertjes een weg kunnen zoeken
naar een andere plek. Dit is allemaal in ons
maaibestek vastgelegd.”

Voor alle huidverzorgende en
huidverbeterende behandelingen
in uw wijk.

Tas 8
6852 EN Huissen
Telefoon
06 14 81 27 67
Volg ons op Facebook en Instagram.
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