
kunnen de kosten wat
worden gedrukt. Mo-
gelijk zal het budget
van het Wijkplat-
form/Stichting Zilver-
kamp i.o. worden aan-
gesproken om goede
voorzieningen in het
gebouw aan te leggen. Denk daarbij aan WiFi-
installatie, beamer en scherm, beveiliging en
geluidsapparatuur.
Op dit moment wordt er geïnventariseerd
welke behoeften er zijn en wat er al aan spul-
len aanwezig is.

Vele handen maken licht werk!
Zoals u begrijpt proberen we de kosten zo laag
mogelijk te houden, uiteraard met behoud
van kwaliteit. Dit betekent dat we zoveel mo-
gelijk zelf willen doen. Wie zijn ‘we’ hoor ik u
denken. Nou, ‘we’ dat zijn de Zilverkampers
zelf. Als u zin en tijd heeft om de handen uit
de mouwen te steken, (er moet waarschijnlijk
geschilderd, schoongemaakt, verhuisd en in-
gericht worden) bent u van harte welkom!

Neem dus gerust contact op met de redactie
van Onze Wijkkrant, wellicht kunt u een
steentje bijdragen om onze huiskamer te rea-
liseren.
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Bloemist Peter Geene:
Ik stop na 35 jaar met mijn
bloemenzaak

Geschiedenis van onze wijk
Zilverkamp heette ooit
‘Sgrevenvelde’

Column van Gerrie Aldershof:
Zilverkamp
een ‘bomenparadijs’
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Mirjam Evers:
Vanaf het begin een thuis-
gevoel op de Dullert

Eindelijk...
De huiskamer
van de
Zilverkamp
Het heeft lang geduurd, maar de kogel is
door de kerk. De Zilverkamp krijgt zijn
eigen huiskamer. Daarmee wordt een lang
gekoesterde wens van vele Zilverkampers
werkelijkheid: een eigen ruimte voor tal
van activiteiten. De huiskamer zal worden
gerealiseerd in SCC De Brink en het betreft
twee ruimtes (Benjaminzaal en Parkzaal) en
een derde ruimte (Vijverzaal), die mogelijk
gezamenlijk wordt gebruikt met de beheer-
der van de sportzaal.

De eerste twee ruimtes (in totaal ca. 170 m2)
zullen zodanig worden ingericht dat Zilver-
kampers daar met hun eigen initiatieven te-
recht kunnen. Denk daarbij aan koffie-
ochtenden, een brei- en haakcafé, de soep-
groep, het open spreekuur van SWL, het re-
paircafé, oefengroep taal, schilderen/tekenen
en vele andere activiteiten. Daarnaast biedt de
huiskamer ruimte voor diverse activiteiten en
werkgroepen om er te vergaderen. Ook het
bandproject SilverMusic zal er gaan repeteren
en optreden.

De ruimtes
Er zijn in feite twee ingangen: bij de Benja-
minzaal, rechts van café de Kuul en bij de Vij-
verzaal aan de achterkant van de sporthal. Dat
is handig omdat dan bezoekers niet om het
hele complex heen hoeven te lopen naar de in-
gang aan de voorkant. De ruimtes zijn nu nog
vooral verbonden via een gang, maar op dit
moment (begin februari) wordt samen met de
gemeente bekeken wat de mogelijkheden zijn
om de ruimtes beter met elkaar te verbinden.
Er moet dus eerst nog worden verbouwd om
het geheel tot een perfecte huiskamer te
maken. Ook moeten de ruimtes nog ‘knus’
worden ingericht om een fijne plek te maken
waar iedereen zich thuis kan voelen. Alle
ruimtes van het complex worden overigens ge-
huurd van de gemeente Lingewaard.

Inrichting
Inmiddels wordt er al druk nagedacht over de
inrichting. Van alle kanten wordt er meubilair
en andere zaken aangeboden, daarmee

u WINKELT toch ook
graag COMFORTABEL?

Jumbo Reuselaars Brink 14 Huissen

De goedkoopste
in de buurt
dankzij de
laagsteprijsgarantie.
Dat winkelt wel zo lekker.

PRIJSVRAAG
We zijn op zoek naar een aantrekkelijke naam voor

de huiskamer. Het zou mooi zijn als er in de naamgeving
een duidelijke link ligt met de Zilverkamp.

Heeft u een idee, neem dan contact op met Onze Wijkkrant.
Mocht uw voorstel worden verkozen, dan kunt u een leuke

attentie tegemoet zien.

Op gepaste Corona-afstand een deel van de initiatiefnemers.
Het wijkplatform, SWL en Rijnstad staan, gewapend met bezems en mooie plannen,

klaar om er een fijne ontmoetingsruimte van te maken.

We kunnen aan de slag!

Fusie wijkplatforms

Al vele jaren zijn de beide wijkplatforms
van de Zilverkamp een belangrijke schakel
tussen gemeente en de wijkbewoners. Moet
dit zo blijven of kan het wellicht beter, dat
vroegen de beide wijkplatforms zich af.
Zij hebben samen met de gemeente nage-
dacht over een nieuwe structuur voor het
behartigen van de wijkbelangen.
Het resultaat is het oprichten van Stichting
De Zilverkamp waar alle wijkactiviteiten
worden ondergebracht in (thema)werkgroe-
pen (zie overzicht). De beide wijkplatforms
zijn inmiddels samengegaan en blijven nog
even bestaan naast Stichting De Zilverkamp.

De op te richten stichting heeft inmiddels een
3-koppig bestuur: Sjoerd Blom, Harry Aalbers
en Michiel Berkhuizen. Zij hebben de plannen
van de stichting samen vormgegeven en deze
voorgelegd aan wijkplatform en de gemeente.
Na intern én onderling overleg werd officieel
het fiat gegeven aan het bestuur.

Wat merkt u daarvan?
Het is de bedoeling dat de overgang van wijk-
platform naar de nieuwe structuur met stich-
ting en werkgroepen ‘vloeiend’ zal verlopen.
Daar merkt u in het begin dus niet zoveel van.
Het bestuur stelt zich als doel de werkgroepen
in de wijk te faciliteren, te adviseren en te on-
dersteunen bij de uitvoering van hun activi-
teiten en projecten. Ze bemoeien zich in
principe niet met de daadwerkelijke uitvoe-
ring van projecten in de werkgroepen. Eén van
de meest tastbare projecten die onder de stich-
ting zal gaan vallen is het huiskamerproject,
zie het artikel hiernaast. In de wijkhuis-
kamer zullen in de toekomst veel activiteiten
voor de wijk worden georganiseerd. Daarvoor
zal door de stichting met de gemeente een
huurcontract worden gesloten. De leden van
het wijkplatform kunt u de komende tijd
nog gewoon aanspreken over allerlei zaken in
de wijk.

Er komt
een Stichting
De Zilverkamp

LEES VERDER OP PAGINA 2



in de winkel gezet worden. En dan ging de
winkel open. Werkweken van 60 uur waren
doorsnee. Naast de winkelklanten waren er
dan nog de vaste abonnementhouders, waar-
onder Sancta Maria, en de bestellingen die via
Fleurop binnen kwamen. In de loop van de
jaren is het assortiment bloemen enorm ge-
groeid. Vroeger kochten mensen een eenvou-
dig bosje bloemen of een bloemstukje. Later
werden het boeketten, van klein tot groot. Dat
is ook het leuke van het vak. Het verveelt mij
nooit!
Een mooie herinnering heb ik aan de jaar-
lijkse bestelling van de douane in Nijmegen.
Eén keer per jaar maakten we met het hele
gezin op één dag 265 boeketten voor ze. Die
gingen we dan aan het eind van de dag bren-
gen. Dan bleven we daar mee-eten en werd er
een feestje gevierd. En dat 20 jaar lang!”

Mooie jaren
Van het werken als bloemist genoot Peter nog
steeds, maar de laatste jaren kwam er meer
stress omheen. Toen begon de verantwoorde-
lijkheid van een eenmanszaak ook zwaarder
te drukken. Zijn gezondheid liet hem af en toe
in de steek, maar tijd om uit te zieken had hij
niet, nam hij ook niet. De winkel moest weer
open. Toen een collega bloemist uit Arnhem
hem onlangs vroeg om bij hem te komen wer-
ken heeft hij dat aanbod aangenomen. Peter:
“Daar kan ik met bloemen en klanten bezig
zijn en ’s avonds de deur achter me dicht trek-
ken.
Mijn klanten en medewerkers in Huissen ben
ik heel dankbaar voor de mooie jaren die we
samen voor en achter de toonbank gehad heb-
ben en wens ze alle geluk en gezondheid in
hun verdere leven toe!”
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Na 35 jaar is Peter Geene gestopt met zijn
bloemenzaak. Hij had de keus tussen het
tekenen van een nieuw huurcontract voor
ruim vijf jaar óf te kiezen voor zijn gezond-
heid en aandacht voor zijn gezin en klein-
kinderen! Het werd hem duidelijk dat hij
wilde kiezen voor meer kwaliteit van leven
énmeer genieten van zijn familie.

Peter Geene is geboren en getogen in Angeren,
waar hij als kind al een eigen tuintje had. Die
hobby heeft hij zijn hele leven gehouden (en
gaat ook zeker nog verder). Zijn eerste baan
was bij een fresiakwekerij. In 1986 kwam hij
naar de Zilverkamp. De eerste vijf jaar in loon-
dienst bij Bloemisterij Buurman, waar hij de
fijne kneepjes van het vak leerde. Zijn droom
was toen al om ooit een eigen zaak te hebben.
Zijn vrouw Fientje moedigde hem aan om die
stap te zetten en dat gebeurde ook. Op 6 fe-
bruari 1991 werd Bloemsierkunst Peter Geene
geopend! Dertig jaar later heeft hij in de regio
een trouwe klantenkring opgebouwd. Met
steun van Fientje en in de loop van de jaren
kwamen daar Sandra, Celine en Wendy bij.

Klantenbinding
Zijn klanten wisten hem niet alleen voor bloe-
men maar óók voor een praatje te vinden.
Peter: “Die klantenbinding heb ik altijd heel
belangrijk gevonden! Er is hier in de winkel
heel wat lief en leed gedeeld. Daar deed ik het
ook voor. Het is één grote familie geworden!
Het werk zelf was wel zwaar. Dat realiseren
veel mensen zich niet. Drie dagen in de week
om kwart over vier opstaan om naar de veiling
in Ede te gaan.
Als ik dan om een uur of acht terugkwam in
de winkel moest alles uitgeladen, geprijsd en

GEEN KLEURIGE UITSTALLING VAN BLOEMEN EN PLANTEN MEER!

Bloemist Peter Geene
neemt na 35 jaar afscheid

Praktijk Jos van Biesen
Oosterse geneeswijzen

• Shiatsu (acupressuur)
• Acupunctuur
• Tuina
• Stoelmassage
• Ontspanningsmassage
• Bewegingslessen (Kenko Taiso)

Oude Huissenseweg 4

6834 GS Arnhem

www.josvanbiesen.nl

06 - 26 44 07 33

Gemeente, wijkplatform en stichting hebben
er alle vertrouwen in dat deze wijziging van
de structuur een positieve impuls zal zijn voor
de verdere ontwikkeling van de Zilverkamp!
In de volgende edities van Onze Wijkkrant
wordt u op de hoogte gehouden van de verdere
ontwikkeling van de stichting.

HANS VOS

Groenvandalisme
Waar veel bewoners van onze wijk zich inzetten
voor een mooie groene wijk, zijn er ook onder
ons bewoners die dat geen bal interesseert.
Sterker nog, groenvandalen zaagden de pas
geplante bomen om die voor het aanzicht van
een straat belangrijk zijn. Bijgaande foto spreekt
voor zich. We hebben daar geen woorden voor,
of misschien toch wel: Walgelijk!

Samen werken aan
een gezonde en
sportieve wijk
Het beheer van Sporthal de Brink en de
gymzalen van de Abacus en ’t Sterrenbos
in Huissen, komt te vallen onder Sport-
service Lingewaard. Samen met vereni-
gingen, scholen, andere gebruikers en
mensen uit de buurt willen we dit tot een
groot succes maken. Juist in deze moei-
lijke tijd is sporten, bewegen, gezondheid
en weerstand van groot belang! We kun-
nen dan ook alle hulp gebruiken om dit
mogelijk te maken voor onze jeugd, vol-
wassenen, ouderen en kwetsbare wijkbe-
woners.

Genoeg te doen
Op een sportaccommodatie is genoeg te
doen. Denk aan onderhoud, toezicht,
planning, administratie, begeleiding van
activiteiten, schoonmaak, etc. Vindt u het
leuk om hier een bijdrage aan te leveren?
Neem dan contact op met Nick van der
Ham via n.vanderham@swlingewaard.nl
of 06 - 83 67 89 91.

g
Grevenveld 12  6852 HN Huissen  
m 06 12 13 65 50 e info@peterg.nl 

peter gerretzen
grafische vormgeving & illustraties

Heeft u problemen met het
ontwerpen van uw visite-
kaartje, huisstijl of folder?
Dan zou u een keertje 
met mij kunnen praten.
Vrijblijvend, 
al hoop ik natuurlijk 
dat er een opdracht 
uit voortkomt.

Speelruimteplan
Lingewaard
In de vorige Wijkkrant heeft u kunnen lezen
dat de bestaande speeltuintjes in de Zilverkamp
onder de loep zijn genomen door een
ingenieursbureau: ‘OBB, Speelruimte Specialis-
ten’. Dit bureau heeft geconstateerd dat er vol-
doende speelplekken zijn in onze wijk, maar dat
sommige niet uitdagend genoeg zijn. Voor twee
speeltuintjes heeft OBB een ontwerp gemaakt
met behulp van input van gebruikers.
Het gaat om de speelplekken achter de Schans
en de Vijzel. Het voorstel is om de speelplekken
natuurlijker in te richten, aangevuld met een
aantal (natuurlijke) speelelementen. De direct
omwonenden zijn per brief op de hoogte ge-
steld van de plannen. Zij konden tot 26 februari
reageren. Vanwege de coronamaatregelen kan
er helaas geen bijeenkomst worden gehouden.
De binnengekomen reacties worden besproken
met de gemeente en het adviesbureau. Waar
mogelijk worden de plannen op detail aange-
past aan deze reacties. De ontwerpen kunt u
ook bekijken op de website van Zilverkamphuis-
sen.

LIESBETH BERENS EN MIEKE MONTANUS
NAMENS DE WERKGROEP SPEELTUINTJES

Overzicht werkgroepen
Onze Wijkkrant, Voorheen Kunstwerkgroep
(Speeltuingroep, Hondenuitlaatplaats en
Graffitigroep), Koffieochtend, Wandelgroep,
Werkgroep Duurzaam, Minibieb, Vaste Prik,
Hoogstamfruitbrigade, Website Zilverkamp,
Sociale Kaart, Gezonde Leefstijl, Natuur
Dichtbij, Werkgroep Fondsenwerving,
Hartveilig wonen, Nielant Groen en Stil,
Silver Music, Zilverkamp 50 jaar.

Toekomst sporthal
en SCC De Brink
Gemeente vraagt
input van
wijkbewoners
In het voorjaar van 2020 heeft de gemeente-
raad van Lingewaard de gebiedsvisie Hart
van de Zilverkamp vastgesteld. In deze visie
is een voorkeursvariant opgenomen voor
de huidige sporthal/ SCC De Brink en de
directe omgeving. Het college en de
gemeenteraad heeft destijds nog niet
ingestemd met deze voorkeursvariant.
Eerst willen zij een onderzoek laten uitvoe-
ren naar de haalbaarheid van renovatie en
nieuwbouw van de sporthal/SCC De Brink.

In dit haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken
naar de lokale behoefte aan (recreatieve) sport,
bewegingsonderwijs, ontmoeting en sociaal/
culturele ruimten en horeca.
Om goed zicht te krijgen op de lokale behoef-
ten en wensen vraagt de gemeente u als bewo-
ner van de Zilverkamp om uw input. Uw
mening is van belang om een goede inschat-
ting te kunnen maken van het toekomstig ge-
bruik en daarmee de voorziening. Daarom
vragen wij uw hulp.
Via www.samen.lingewaard.nl/sporthalsccde-
brink kunt u tot en met 31 maart een online
vragenlijst invullen en aangeven welke be-
hoeften en mogelijkheden u ziet. Wij hopen
dat u van deze gelegenheid gebruik wilt
maken en ons helpt om tot een goed, gedegen
en gedragen besluit te komen voor de toe-
komst van de sporthal en SCC De Brink in het
Hart van de Zilverkamp.

BAS DE JONG PROJECTCOÖRDINATOR ZILVERKAMP
GEMEENTE LINGEWAARD

VERVOLG VAN DE VOORPAGINA
FOTO: GERARD BURGERS
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Binnenkort in de Zilverkamp
Bootcamp
Workout-Route
Er komt een BootcampWorkout-Route
door park De Zanderij. Het is een route die
door jong en oud gratis te gebruiken is en
uitgevoerd kan worden op elk gewenst
niveau!

Wat houdt de BootcampWorkout
precies in?
Het is een sportieve route in een park of open-
baar terrein waar paaltjes komen te staan.
Deze route is te gebruiken voor alle leeftijden
en elk gewenst niveau. Thijs Sloot, sportcoach
bij Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) legt uit
hoe het werkt. “Op de paaltjes staan oefenin-
gen uitgebeeld, denk hierbij aan push up,
jumping jack, squats etc. Er staat een QR code
bij. De deelnemer scant deze code met zijn of
haar smartphone, en krijgt direct een filmpje
te zien van de oefening met bijbehorende aan-
wijzingen. Vervolgens voer je de oefening uit
op je eigen niveau. Zodra je klaar bent, vervolg
je de route, joggend/hardlopend naar de
volgende paal.”
De complete route is zo’n 1400 meter lang. Er
zullen 10 - 12 paaltjes geplaatst worden. Waar
deze paaltjes precies komen te staan, is nog
niet bekend. Thijs: “We zijn daarover nog in
overleg met buurtbewoners en de gemeente.
We zorgen ook voor voldoende ruimte
rondom de palen om de oefeningen uit te kun-
nen voeren.” Als de route klaar is (planning
april) organiseert Thijs een leuke kick-off.
Wil je nu al meer weten over de Bootcamp-
Workout, kijk op www.zilverkamphuissen.nl
of stuur je vraag naar: t.sloot@swlinge-
waard.nl.

Biodiversiteit in de wijk
Om de biodiversiteit in de wijk te vergroten,
zijn afgelopen december in de parkzone
aan de westrand van de Zilverkamp vier
velden met inheemse planten ingezaaid
(fase 3). Dit is een van de acties vanuit
‘Lingewaard Doet’. Samen met de struiken
in de omgeving wordt een waar paradijs
gecreëerd voor vlinders, bijen, hommels,
kleine vogels en zoogdieren. Onder meer
de avondkoekoeksbloem, de grote klaproos,
de gewone margriet en de grote kaardenbol
zijn gezaaid en daarnaast nog 43 andere
soorten.

Nu het voorjaar weer lonkt kunt ook ú bijdra-
gen aan het stimuleren van de biodiversiteit
in de wijk door in eigen tuin bloemen en krui-
den te zaaien/planten. Het liefst met open
bloemen, dus met een zichtbaar hart, zodat
nectar en stuifmeel goed bereikbaar zijn. In-
heemse plantensoorten hebben de voorkeur,
want die passen bij onze insecten. Biologische
zaden en planten worden gekweekt zonder be-
strijdingsmiddelen en kunstmest. Als u hier-
voor kiest, krijgt u geen ongewenste stoffen in
uw tuin. Slim is om planten en struiken in uw
tuin te zetten die op verschillende tijden
bloeien, waardoor u het hele jaar kunt genie-
ten van bloemen of bessen.
Deze tip is makkelijk op te volgen: Wees een
luie tuinier! Laat afgevallen bladeren, takjes
of stengels liggen. Veeg ze in de borders of in
een hoekje van de tuin. Ze zijn een schuil-
plaats voor vlinders, insecten en egels.
Nog veel meer leuke tuintips kunt u vinden op
www.maakgrijsgroener.nl.

Een bolletjesactie door
lentekriebels
We hebben allemaal zin in het voorjaar. Velen
van u kopen voorjaarsbolletjes in een pot om
het voorjaar alvast naar binnen te halen. De
narcisjes, blauwe druifjes, krokussen en hya-
cinten vrolijken u en uw huis op. Maar wat
doet u als de bloemetjes zijn uitgebloeid? Vaak
verdwijnen ze dan in de groenbak, want
helaas heeft niet iedereen een tuin.

Weggooien is zonde
U kunt uw uitgebloeide voorjaarsbolletjes
inleveren bij enkele leden van de werkgroep
Natuur Dichtbij:
Maria Carpay, Landslag 17
An Lammers, Wieken 2
Rita Vastbinder, Kuunskop 42
Kersti Otte, Dullert 95
Loeki Langendoen, Batua 37 (Loovelden)
Inleveren kan vanaf Pasen. Rond zaterdag 24
april, de ‘Dag van de Aarde’ gaan wij uw
bolletjes herplanten in de wijk.

Een verliefde egel op
de egeltjessnelweg
Het voorjaar is weer begonnen, de natuur
ontwaakt. Zo ook de egels. Na hun winter-
slaap gaan ze op zoek naar eten en een part-
ner. Wist u dat een egel per nacht een paar
kilometer kan afleggen? Dat doen ze door
te scharrelen langs groene hagen, van tuin
naar tuin. Helaas komen ze dan nogal eens
obstakels tegen in de vorm van een omhei-
ning. U helpt de egels door een egeldoor-
gangetje te maken in die omheining. Een
gat van 15 x 15 cm is groot genoeg en zo
ontstaat er een egelsnelweg!

40 slakken per nacht
Egels kunnen wel veertig slakken per nacht
eten, dus ze helpen u om van deze lastpakken
af te komen. Verder kunt u de egels helpen
door de vijver of sloot egelvriendelijk te maken
met een plankje, te stoppen met het gebruik
van slakkenkorrels en insecticiden en op te
passen met netten in de tuin (daar kunnen ze
in verstrikt raken). Als de biodiversiteit in uw
tuin op orde is door veel verschillende planten
en hun bijbehorende organismen, dan is het
niet nodig om egels te voeren. Als u ze wel wilt
bijvoeren, geef dan alleen kattenvoer/egelvoer
en water. Géén melk, daar krijgen ze diarree
van en dan verzwakken ze. In de zomer kan
het erg droog zijn, een schaal met water is dan
heel geschikt voor vogels, insecten én egels.
Een paar takjes erin voorkomt dat insecten ver-
drinken. Voor meer informatie: www.egel-
werkgroep.com. Mocht u een gewonde of zieke
egel vinden, neem dan contact op via
www.egelopvang.nl.

Het plan "Zilverkamp" ontleent, zoals
bekend, zijn naam aan de boerderij in de
Korte Loostraat. Historisch gezien heeft
deze naam niet of nauwelijks betekenis.
De boerderij dateert uit 1867/68 en voor-
dien was de naam, voor zover na te gaan,
onbekend. Het terrein tussen de Loostraat
en Huissense Dijk, waarop thans het plan
‘Zilverkamp’ in fasen is gerealiseerd, heette
namelijk in vroegere tijden niet Zilver-
kamp, maar Sgrevenvelde ('s-Grevenvelde
is 's-Gravenveld).

Op de kaart, waarvan een fragment is gere-
produceerd, zijn Sgrevenvelde en omgeving
vrij nauwkeurig aangegeven. Wij hebben op
het kaartfragment een aantal cijfers geplaatst
om de diverse aanduidingen gemakkelijker te
kunnen verklaren.
Het leek ons voor de ‘nieuwe’ Huissenaren /Zil-
verkampbewoners interessant te weten hoe
het gebied van hun wijk er in vroegere eeuwen
uitzag en hoe de diverse benamingen luidden;
temeer omdat de gemeente een tweetal na-
men (Sgrevenvelde en Dat Nielant) in een
straatnaam heeft doen herleven.

Het grootste deel van de huidige Zilverkamp
was dus Sgrevenvelde (1) geheten, naar één der
graven van Kleef, die Huissen (vanaf het begin
der 13e eeuw) in bezit hadden.
In elk geval waren landsheren van Huissen de
volgende graven van Kleef: Dirk V (1242 - 1260),

DE GESCHIEDENIS VAN ONZE WIJK

Zilverkamp was ooit
‘Sgrevenvelde’

Dirk VI (1260 - 1275), Dirk VII (1275 - 1305), Otto
(1305 - 1311), Dirk VIII (1311 - 1347), Johan (1347
- 1368), Adolf I (1371 - 1394) en Adolf II (1394 -
1417), die tot hertog werden verheven. Dirk VIll
gaf in 1319 ‘Acht hoeven lands bij onzer stad
Huissen’ in erfpacht en het is niet onmogelijk
dat de naam Flandersche Erfpachtslant (2) hierop
betrekking heeft.

Sgrevenvelde behoorde niet tot dit Erfpachts-
lant, wel Dat Kampstuck (3), welke perceelnaam
nu nog bestaat en ook in een straatnaam
voortleeft; Up Steege (4), (de Steeg, aan de Loos-
traat, bestaat nog) en Up Haydell (5), het grote
perceel aan de Loostraat, waarvan de naam
verloren is gegaan en nu - volkomen ten on-
rechte - Rietkamp wordt genoemd. Dat Nielant
(6), welke naam nu dus in een straatnaam le-
vendig wordt gehouden en Upt Loo (7), waaraan
de Loostraat (8) haar naam ontleent.

Aan Sgrevenvelde, Dat Nielant en Upt Loo
grensde Holthusen (9), welke naam behouden is
gebleven. De boerderij Klein Holthuizen heeft
voor de bebouwing van de Zilverkamp plaats
moeten maken. Groot Holthuizen is behouden
gebleven. De Korte Loostraat komt op de kaart
voor als een brede weg en wordt daar genoemd
Die Breedestrait (10). Daar grensde het langge-
rekte perceel Die Wigartzhoeve (11) aan, die
-verbasterd- bewaard is gebleven in de straat-
naam Wijngaarden. Met een wijngaard heeft
deze naam dus niets te maken. De oorspron-

Deze kaart komt uit een Legerboek van 1577.

kelijke naam duidt op de hoeve van een zekere
Wigart.
De huidige Bredestraat is veel smaller aange-
geven en heet op de kaart Die Breedestrait na
Bercheren (12). De Bredestraat naar Bergerden,
de aan het einde van de Hoeve gelegen buurt-
schap, die niet tot het grondgebied van Huis-
sen behoort.
Onder aan de kaart ziet men de vermelding
artgen , het restant van de naam Startgen (13)
staartje, een staartjesvormige waard vóór de
stad. Rechts daarboven is het bochtig dijkver-

loop te zien en in de eerste grote bocht, een
bouwsel (14) op de plaats van de Stenen Paal,
een naam die het waard is behouden te blij-
ven. De oude grenspaal Stenen Paal tussen Huis-
sen en Holthuizen mag zeker niet verdwijnen.
Buitendijks tegenover de Stenen Paal ziet men
een perceel met behuizing, dat op de kaart als
Cleverkamp (15) is aangegeven. Rechts onder op
de kaart wordt bij de dijk vermeld: Begin van
Malbergen (16).

DIT ARTIKEL IS GEPLAATST MET MEDEWERKING
VAN DE HISTORISCH KRING HUESSEN.
BRON: MEDEDELINGEN JAARGANG 2, NOV/DEC 1976, NR. 4

WIST U DAT...

• Lingewaard sinds oktober 2019 een Lokaal
Sportakkoord heeft, dit in navolging op het
Nationaal Sportakkoord dat in 2018 is
ondertekend;
• Onze gemeente daarmee sport en beweging
als een van de eerste gemeenten lokaal op de
kaart heeft gezet;
• Lingewaard Fit een actie is uit dit sport-
akkoord;

• Dit een beweegplatform voor 55-plussers is
(www.lingewaardfit.nl);
• BootcampWorkout een ander voorbeeld is uit
dit sportakkoord;
• Dit een sportieve route is voor jong en oud,
met oefeningen tussendoor;
• Deze route binnenkort gerealiseerd wordt in
onze wijk.
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Beemd 93
026 325 34 89
www.medischpedicurehuissen.nl

Catrien Mulders

GASTCOLUMN
DOOR GERRIE ALDERSHOF

Zilverkamp,
een 'bomenparadijs'

Park Zilverkamp. Ik ben eraan verslingerd.
Aan dat bomenparadijs om de hoek. Als be-
woner van de Zilverkamp van het 'eerste
uur' heb ik park Zilverkamp (bestaande uit
diverse parkzones) van jongs af aan zien
uitgroeien tot die lommerrijke 'vijftiger'
van vandaag. Een visionair stedenbouwkun-
dig én groenplan ligt aan het park ten
grondslag. Een schot in de roos. En een
pluim op de hoed voor Ed Vinck, toenmalig
hoofd Plantsoenen, van de destijds nog
bestaande gemeente Huissen. Hij ontwierp
onder andere het bijzondere beplantings-
plan voor het park.

Een paar voorbeelden uit dat plan: Het 'eiken-
bos' tussen fase 1 en de vijver. Dat bestaat uit
tientallen eiken. Een topper qua biodiversiteit.
De beeldbepalende dakplatanen, sierlijke
bomen met die knotsen en knoesten, bij Sport-
hal de Brink en het scholencomplex met zicht
op het hart van het park, mogen er ook zijn.
Evenals de groep watercipressen die als een
'landmark' bij de vijver aan de Nielant staan.

Favorieten
Mijn favorieten uit dat plan zijn de moeras-
cipressen. De mooiste groep staat bij de vijver
tussen Reigerbos en de Kolk. Een boomsoort
met zogenaamde kniewortels. Uitzonderlijk!
Bij de solitaire bomen zitten ook 'snoepjes'.
Neem de Christusdoorn in de (weer keurig op-
geknapte) parkrotonde bij het Jan van Boas-

pad. Ik denk de oudste Christusdoorn in het
openbaar groen in Huissen. Iconische voor-
beelden. Hoogwaardig groen. Gepaard met
een prachtig padenstelsel en fraaie doorkijk-
jes. Mooie verbindingspunten daarbij zijn de
bruggetjes over de vijvers.

Romantisch en sfeervol
Naast de ‘vijftigers’ staan er in het park ook
veel bomen van een recentere datum. Een uit-
vloeisel van het ‘Bomenplan Zilverkamp’. Dat
ging (en gaat) wel ten koste van de kap van vele
'vijftigers’, zogenaamde ‘wijkers’, zoals de snel-
groeiende populieren (de pioniersbomen). Dit
om het park vitaler te maken en meer veer-
kracht (lucht) te geven. Toekomstgericht ook.
De al aangeplante 'jonkies' zijn onder andere:
amberboom, bijenboom, ginkgo, moerbei,
ijzerhout, vaantjesboom, hemelboom, tulpen-
boom en goudenregen in diverse plantverban-
den.

Bijzondere boomsoorten
In verband met ziektes en de klimaatveran-
dering is een diversiteit aan boomsoorten (met
bloemrijke struiken en bloemen- en kruiden-
linten) meer dan ooit gewenst. En natuurlijk
uitstekend voor de biodiversiteit. Kleurrijk en
een lust voor het oog. Bij een telling kom ik uit
op ongeveer honderd verschillende boom-
soorten in het park. Een uitstekend bomenas-
sortiment. Zo krijgt park Zilverkamp steeds
meer de allure van een bomenparadijs.

Juist in coronatijd is het belangrijk om
naar buiten te gaan en een activiteit te
hebben waarbij je andere wijkgenoten op
gepaste afstand kunt ontmoeten. Daarom
hebben we in april 2020 bij de gemeente
gevraagd of er een jeu de boulesbaan aange-
legd kan worden in park de Zanderij.

In overleg met de gemeente zijn leden van het
Wijkplatform in het park gaan kijken en
samen met enkele buurtbewoners werd een
geschikte plek gevonden. Goedkeuring voor
die locatie kwam snel, maar helaas niet het

geld om de jeu-de-boulesbaan aan te leggen.
Wel het advies om zelf een sponsor of andere
financiële ondersteuning te zoeken. Daarom
werd het plan aangemeld bij actie ‘Lingewaard
doet’.
Het bedrag dat via deze actie binnenkwam,
was niet genoeg. We hebben toen aangeboden
de baan in eigen beheer aan te leggen. Na over-
leg werd toch besloten dat de gemeente het
gaat uitvoeren, omdat er extra eisen gesteld
worden in verband met de aanleg op openbaar
terrein. Ook heeft de sportcoach van gemeente
Lingewaard een voorstel gedaan om de jeu-de-
boulesbaan te betrekken bij een pilot om wijk-
bewoners meer te laten bewegen en sociale
contacten te bieden. Dit in overleg met het be-
stuur van de Jeu de Boules Club Lingewaard en
het Wijkplatform. Het voornemen is nu om de
pilot samen te starten.
De baan zal gerealiseerd worden in park De
Zanderij, achter de huizen aan de Waterlinie.
Zodra de weersomstandigheden het toelaten,
zal er met de aanleg gestart worden.

INITIATIEFNEMER PETRA BOUMAN

Een jeu-de-boulesbaan in park
De Zanderij

Revitalisering Zilverkamp
Bewonersparticipatie
digitaal van start
Door de coronamaatregelen kan gemeente
Lingewaard al geruime tijd geen bijeen-
komsten organiseren. Om geen verdere
vertraging op te lopen, vindt de bewoners-
participatie vanaf eind februari zoveel
mogelijk digitaal plaats.

Digitaal platform: SamenLingewaard
Eerder konden bewoners hun aandachtspun-
ten en ideeën over de revitalisering van hun
straat vertellen tijdens bijeenkomsten en via
e-mail. Vanaf nu gebeurt dit via het digitale
platform ‘SamenLingewaard’.

De gemeente deelt hier de documenten die ze
gebruikt om de plannen te maken. De bijeen-
komsten in SCC de Brink vervangt de ge-
meente door filmpjes. Hierin wordt meer
verteld over het opknappen van de Zilver-
kamp. Ook licht een medewerker van de ge-
meente een eerste schetsontwerp toe.
In maart start de gemeente voor het eerst twee
nieuwe straatclusters op via SamenLinge-
waard. Het gaat om het eerste deel van de
Holthuizerdreef (nummers 25 t/m 113 oneven
en 38 t/m 82 even). De bewoners krijgen vooraf
een brief met uitleg over de digitale werk-
wijze.

In het Bomenplan Zilverkamp (looptijd
2018 - 2025) staat welke maatregelen geno-
men worden om het bomenbestand in de
parkzones toekomstbestendig te maken.
Het gaat om het vellen van bomen en aan-
planten van nieuwe bomen. Dit voorjaar
wordt de tweede fase van het Bomenplan
uitgevoerd. Jasper Wiersema, beheerder
bomen van de gemeente Lingewaard praat
de bewoners van de Zilverkamp graag bij.

Jasper: “De selectie van de te vellen bomen in
deze tweede fase is voor een deel veranderd.
Een aantal bomen was al niet meer aanwezig
door storm of eerdere kap. Ook worden, na
nader onderzoek, op een aantal plaatsen
bomen behouden. Het gaat om bomen die
geen of zeer beperkte overlast veroorzaken. Zo
is er bijvoorbeeld besloten om een aantal wil-
gen in park de Zanderij te snoeien in plaats
van te verwijderen. Een walnoot aan de Loo-
straat blijft eveneens behouden.” In totaal zijn

Revitalisering in de straat
De revitalisering in de straten kan wel ge-
woon doorgaan. De komende maanden
voert Gebra Infra de verbeterplannen voor
Beemd en Dullert uit. Rond de zomer
wordt gestart met de straten ten noorden
van Grevenveld. De gemeente verwacht
eind 2021 de werkzaamheden hier af te
ronden. Daarmee is fase 2 klaar. Daarna
starten de werkzaamheden in fase 3 aan
de noordwest kant van de wijk.
Wilt u meer weten over de revitalisering,
kijk dan op www.lingewaard.nl/zilver-
kamp. Hier vindt u ook de link naar het
platform SamenLingewaard.

Vernieuwing
van groenstroken
Tijdens de revitalisering van de clusters 4, 6, 7
en 8 in fase 1, is er geen aandacht besteed aan
de renovatie van groenstroken en plantvak-
ken. Het geld was op. Daar is nu alsnog een
plan voor gemaakt. Uit het reguliere groen-
budget van de gemeente is geld uitgetrokken
waarvan de heraanplant is uitgevoerd. Het
groen is identiek aan het assortiment dat ook
elders in de Zilverkamp is toegepast.

Op bijgaande foto zijn medewerkers van hove-
niersbedrijf De Pas uit Gendt bezig met het in-
planten van een groenstrook aan de Kruigang.

86 bomen overgebleven om te vellen. Het gaat
om 15 verschillende soorten; els (25), es (19),
eik (8), veldesdoorn (7) en plataan (6) zijn in
aantal de belangrijkste. Als de vergunnings-
procedure zonder afwijzing verloopt, zullen
alle 86 bomen dit voorjaar geveld worden.
“De afgelopen jaren zijn ook flink wat nieuwe
bomen geplant”, vervolgt Jasper. “Een deel
daarvan heeft helaas de eerste jaren niet over-
leefd of verkeert in slechte conditie. Dit gaan
we van de zomer in kaart brengen en vertalen
naar een herstelplan. Dan wordt ook bekeken
of aanvullende aanplant de boomstructuur
van de parkzones kan versterken.” Wordt ver-
volgd dus.

Wilt u weten of er in uw
buurt bomen geveld
worden? Scan dan deze
QR-code.

BOMENPLAN ZILVERKAMP
Tweede fase in uitvoering

OPLOSSING BREINBREKER (6)

Er kwamen vele goede oplossingen binnen.
Omdat de vorige keer geen prijzen zijn
uitgereikt, verdelen we zes gadgets

onder de goede inzendingen. Deze keer
vielen Jose Teunissen, Marian Vermeulen,
Ans Spanjers, Kabinet Schreijenberg,

Miriam Baas en Hans Stoffels in de prijzen.
Zij hebben hun gadget reeds ontvangen.

W + R + F + S = 123
F = 4S

R = 3F = 12S
W = 2R = 24S

24S + 12S + 4S + 1S = 123
S = Simon = 123/41 = 3 jaar
F = Femke = 4*3 = 12 jaar
R = Ruben = 12*3 = 36 jaar
W = Willem = 24*3 = 72 jaar
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Kindercoach Gerdien Jansen

KIND & CORONA
Een jaar geleden had niemand enig idee
dat we nu nog steeds in een Corona-wereld
zouden leven. Een wereld die gebukt gaat
onder angst. Daar waar we in het begin
nog allemaal dachten dat ‘even volhouden
en doorbijten’ voldoende zou zijn, blijkt
nu dat we over een heel lange adem moeten
beschikken. Wij, jullie, iedereen, allemaal!

Ook kinderen in de basisschoolleeftijd. Van
die grote groep kinderen heeft de groep tus-
sen de 8 en 10 jaar het momenteel het moei-
lijkst. Zij bevinden zich in een speciale fase; de
ontwikkelingsfase van het 9-jarige kind. Elke
kinderleeftijd kent een eigen ontwikkelings-
fase. De kinderen tussen de 8 en 10 jaar laten
een heftiger gevoelsleven zien dan in een eer-
dere fase en tegelijk grote angsten om er niet
bij te horen. Het kan leiden tot gevoelens van
eenzaamheid en zelfs niet naar school willen.
Ze bevinden zich op de drempel van de stap
naar de ‘grote-mensen-wereld’ en hun wereld
verandert van een IK-gerichte wereld naar een
wereld waarin ze zich bewust worden van hun
omgeving en… daar vervolgens ook iets van
vinden. Dat komt omdat het logisch denken
een enorme vlucht neemt. De linker- en rech-
ter hersenhelft gaan dusdanig samenwerken
dat er veel grote levensvragen ontstaan. En die
stellen ze natuurlijk nèt als jij als ouder in een
online vergadering zit.

Veiligheid
Voor ieder kind, zelfs voor ieder mens, is vei-
ligheid een van de belangrijkste behoeftes. In
een veilige (thuis)wereld kan een kind zich
ontwikkelen tot een krachtig en bewust per-
soon. Is er geen veiligheid, dan worden er ang-
sten getriggerd. Voor sommige kinderen, waar
de schoolsituatie als onveilig wordt ervaren
vanwege bijvoorbeeld een pestcultuur in de
klas, is het thuiswerken voor school een zegen.
Voor andere kinderen, die de thuissituatie als
onveilig ervaren, is het thuiswerken risicovol.
Leerkrachten kunnen niet voldoende zien en
voelen hoe het met deze kinderen gaat. Er
loert in deze tijd gevaar voor veel leed achter
de voordeur.

Lagere drempel
Gelukkig is de drempel om naar een (kin-
der)coach te stappen de laatste jaren veel lager
geworden en durven ouders steeds meer om
hulp te vragen. Je hoeft het niet alleen te doen
namelijk. Durf je kwetsbaar op te stellen, durf
je onzekerheden te bespreken en durf te er-
kennen dat deze tijd een moeilijke tijd is. Een
kind doet immers niet wat jij als ouder ZEGT,
een kind doet wat JIJ DOET! Dus gun je je kind
(zelf)vertrouwen? Gun je je kind dat het fou-
ten mag maken of dat het volledig durft te zijn
wie hij/zij is? Geef dan als ouders het voor-
beeld. Wees kwetsbaar, maak fouten (en vier
ze want dat maakt dat je leert!) en wees jezelf.
Inclusief je angsten… ook voor dat wat Corona
allemaal teweeg brengt. Durf om hulp te vra-
gen, want samen komen we verder en samen
maakt je sterker.

Gerdien Jansen (www.gerdienjansen.nl) stapte na
ruim 20 jaar uit het onderwijs om haar hart te
volgen. Ze coacht en begeleidt al zo’n tien jaar kin-
deren, jongeren en volwassenen in hun behoefte om
te groeien en zich te ontwikkelen. Daarnaast geeft
ze yoga aan kinderen t/m 18 jaar en ontwikkelde
ze een creatief georiënteerd programma voor per-
soonlijke ontwikkeling (www.desterrenreis.nl).
Gerdien woont in Huissen.

WERGROEP DUURZAAM ZILVERKAMP

Duurzame
warmtevoorziening
voor woningen
in de Zilverkamp
We schreven er al eerder over: Verduurza-
ming van de Zilverkamp begint met het
beter isoleren van woningen. Je gebruikt
daardoor minder energie en dus minder
gas. Het streven is helemaal geen gas meer
te gebruiken, vooral vanwege de uitstoot
van CO2. Maar hoe moet het dan met
onze CV-ketel?

Er zijn alternatieve oplossingen: gebruik
maken van (liefst) natuurlijke energiebron-
nen, zoals windmolens, zonnepanelen en
eventueel warmte uit de bodem. In de Zil-
verkamp is er nog een bron: Het oppervlak-
tewater waar je met het afsnoepen van een
paar graden temperatuur een heleboel ener-
gie uit kunt halen. Energie die dan nog naar
woningen moet worden gebracht. Dat gaat
bij windmolens en bij PV-zonnepanelen elek-
trisch. Energie vanaf oppervlaktewater, bo-

demwarmte en vanaf warmte-zonnepanelen
met warm water.
De energiewinning uit oppervlaktewater le-
vert warm water. Dat water kun je nog warmer
maken met een warmtepomp. Het water is
dan zo warm dat - mits het huis voldoende ge-
ïsoleerd is - er geen verdere opwarming met
gas meer nodig is.

Zonnepanelen op de Vliegerwei
aan de Ir. Molsweg?
Het is een interessant idee om in de Zilver-
kamp oppervlaktewater te gaan gebruiken als
warmtebron. Een voorstel is om het Zwanen-
water daarvoor in te zetten. Dat levert dan
warm water op dat naar onze huizen getrans-
porteerd moet worden en aangesloten op onze
radiatoren. Voor de extra elektriciteit die daar-
bij nodig is kunnen we zonnepanelen plaatsen
op de Vliegerwei. Deze oplossing vraagt om ge-
meenschappelijke warmtepompen en een
warmtenet dat nieuw moet worden aange-
legd. Dit is samen met de technische aanslui-
ting op de huizen een complex systeem.
Er zijn ook oplossingen die minder ingrijpend
zijn en per woning gerealiseerd kunnen wor-
den. Dat begint met genoemde isolatie van
huizen. In een goed geïsoleerd huis kan een re-

Zo goed als buurvrouw zo haar eigen
receptjes heeft voor een lekkere en
gezonde maaltijd, zo heb ik mijn idee over
elektrisch koken. Buurvrouw wil daar eerst
niets van weten. Ze kookt al haar hele
leven op gas en dat wil ze zo houden. Ze
keek dan ook argwanend naar mijn nieuwe
glanzende elektrische kookplaat.

Kon er bij haar niet in dat zoiets net zo handig
is als haar oude gasstel. Toch was ze wel
nieuwsgierig. Ik heb het buurvrouw eens gede-
monstreerd: Kies een plek op de glasplaat en
vervolgens warmte en eventueel de tijd instel-
len. Dat was alles. Geen lucifers nodig (die altijd
net op zijn), automatisch uitschakelen en wat
helemaal briljant is: Het is zo eenvoudig schoon
te houden. Doekje erover!
U snapt het wel, ik was de pineut om ook bij
buurvrouw een mooie inductieplaat in te bou-
wen. Gelukkig vond ik een merk met een plaat

latief goedkope warmtepomp warm water
leveren dat door de CV ketel nog bijver-
warmd moet worden. Dit beperkt het ge-
bruik van gas behoorlijk. Warmtepompen
werken elektrisch dus het gebruik ervan
vraagt wel meer elektrische energie die je
dan weer met zonnepanelen op je dak
(extra) kunt opwekken.
Een ander futuristisch idee is om aardgas te
vervangen door waterstofgas. Maar water-
stof moet duur elektrisch worden opgewekt
en de gastoestellen moeten worden aange-
past. Een alternatief idee is om in een voor-
lopige situatie zogenaamd groen gas te
gebruiken dat milieuvriendelijker is dan ge-
woon gas.

Besparingen
Er is tenslotte nog een besparing op gas mo-
gelijk door zuinig gebruik van badwater en
door elektrisch te koken. Dit laatste is zeker
nodig bij gebruik van een warmtenet (er is
dan geen gas meer in huis) en als een indi-
vidueel huis helemaal verwarmd wordt
door een eigen zware warmtepomp. Deze
laatste zogenaamde all-electric-oplossing
kan alleen als een huis zeer goed geïsoleerd
is (A-label). Je bespaart in dit geval de jaar-
lijkse kosten voor gas en de aansluiting
ervan.
De werkgroep Duurzaam Zilverkamp doet
voorstellen voor de oplossing van de warm-
tevoorziening in onze wijk zoals hierboven
uitgelegd. We zitten in de fase waarin er
ideeën worden gevormd en voorstellen wor-
den gedaan aan de gemeente.

PAUL BALLHAUS

Geef je huis
een toekomst
Bereid je woning voor op de toekomst.
‘Aardgasvrij of aardgas vrij ready’.
Hoe de toekomst er voor je woning ook
uit ziet, warmtenet of eigen voorziening,
het is goed om een gedegen advies te
hebben over de toekomst van jouw
woning. Dan kun je zelf plannen wat
je wanneer wilt doen.

Er zijn de afgelopen winterperiode in de
wijk meer dan 90 gratis gedegen maatwerk-
adviezen gegeven door ‘Woning Waard’.
Er zijn tussen 10 en 20 woningopnames ge-
weest en enkele offertes gemaakt. Energie-
coaches staan klaar u te adviseren. Er komt
weer een nieuwe ronde woningen aan.
Kijk of je woning erbij zit: www.woning-
waard.nl/zilverkamp.
Tien nieuwe woningen zijn ingemeten op
basis van de bouwtekening. Het zijn wonin-
gen in de volgende straten: Rietbaan,
Biezen, Waterkant, Endepoel, Uivernest,
Beemd, Kersenbongerd, Appelbongerd,
Dullert en Kolk. Wil je meer weten kijk op
www.zilverkamphuissen.nl.

Mijn buurvrouw gaat elektrisch koken
van de goeie afmetingen zodat de oude uit-
sparing in het aanrecht gebruikt kon worden.
Moest er nog wel een fors (perylex)stopcontact
worden aangebracht onder het aanrechtblad
waar de aansluitkabel, zoals in de meeste hui-
zen, al zat.
Intussen werkt buurvrouw er al een tijdje mee.
Was wel wennen zei ze eerlijk maar het lijkt
toch wel heel erg op koken op gas. Pitje hoger
en lager zetten net als voorheen. Waar ze he-
lemaal blij van werd, was dat de kooplaat zelf
nauwelijks heet blijft na uitzetten. Oude elektri-
sche kookplaten die heel anders werken zoals
met infrarood of nog ouder met een gietijzeren
verwarmingsplaat bleven nog lang heet.
Nee, buurvrouw heeft een inductieplaat die met
elektromagnetische warmte-overdracht werkt.
Hoeft ze niet te weten en wil ze ook niet weten
maar het werkt perfect. Ik hoef buurvrouw niet
meer te overtuigen. Buurvrouw kookt elek-
trisch.

Geslaagde Lingewaard Doet actie
bewoners Dullert

Insectenhotel
en veel nieuw groen
Flink wat bewoners in de buurt van de
Dullert zijn de afgelopen maanden in de
weer geweest voor hun actie Lingewaard
Doet.

Kersti Otte, initiatiefnemer van dit project ver-
telt: “Na het inzamelen van heel wat bonnen
konden we onze twee plannen uitvoeren. Bij
ons eerste plan zijn er stinzenbollen geplant
in de grasstrook tussen Dullert en Zwanen-
veld. Ons tweede plan, een insectenhotel en
nieuwe beplanting, hebben we helemaal met
vrijwilligers uit de buurt uitgevoerd. De start
was kale stukken grond en een hoop planken
en balken. Een vakkundig op schaal gemaakt
minihotel gebruikten we als leidraad.
Coronaproof hebben we een egelhuisje en een
insectenhotel gebouwd. We hebben verder on-

geveer 700 plantjes gekocht en geplant. Ten-
slotte hebben we twee sneeuwbollen gesnoeid.
Het plaatsen van het insectenhotel had letter-
lijk nogal wat voeten in de aarde maar ook dat
is goed gekomen. Kersti besluit: “Een mooi
project is bijna afgerond met een prachtig
‘Bee'stiebos’. Ook hebben buurtgenoten elkaar
beter leren kennen en dat was een mooie
bijvangst. Op naar het volgende project!”

BREINBREKER (7)

ONDEELBAAR
Deel het getal 52 op in ondeelbare getal-
len. Voorbeeld: 1 + 3 + 5 + 43 = 52
Je mag een getal per combinatie

maar één keer gebruiken.
Hoeveel combinaties kun jij vinden?

Onder diegenen die de meeste combina-
ties vinden, worden drie gadgets verloot.

Stuur je oplossing met vermelding
van je adres vóór 25 april naar:
onze.wijkkrant@gmail.com.
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Zuider
Apotheek
Zilverkamp

uw medicijnen,
onze zorg
Brink 4
6852 EE Huissen
T 026 325 21 20

Binnen afzienbare tijd bestaat de Zilver-
kamp 50 jaar! Maar wanneer precies?
En hoe is de wijk eigenlijk ontstaan?
De redactie blikt terug in de tijd en sluit
af met een oproep.

Druk vanuit Arnhem
Door de expansiedrift van de gemeente Arn-
hem ontstond er begin jaren 60 grote druk op
de gemeente Huissen om grond af te staan
voor de uitbreidingsplannen van Arnhem.
De Malburgsche polder en het gebied waar nu
winkelcentrum Kronenburg is gebouwd,
behoorden eerder tot het grondgebied van
Huissen.
De druk vanuit Arnhem om meer woningen te
bouwen bleef bestaan en Huissen vreesde an-
nexatie. Daarom koos de toenmalig burge-
meester Stadhouders van Huissen voor een
vlucht naar voren. Hij nam de gewenste (re-
gionale) woningbouw zelf ter hand en kwam
met een gewaagd plan voor nieuwbouw.

Wanneer bestaat onze wijk eigenlijk 50 jaar?
OP WEG NAAR 50 JAAR DE ZILVERKAMP

AMB8

Met mijn mooie vrouw
deel ik lief en leed

zo sprak de stoere slager
terwijl hij reepjes sneed

Ze haat echter mijn vak
In heel haar hart en nieren
Ze houdt dan wel van mij

maar meer nog van de dieren

DOOR JAN WERKMAN

Het begin van de Zilverkamp
Omringd door een team van deskundigen, be-
staande uit stedenbouwkundigen, planologen
en architecten, wordt begin 1968 een bestem-
mingsplan Zilverkamp ontwikkeld. Dit be-
stemmingsplan wordt 1 maart 1969 door de
gemeenteraad goedgekeurd. De heer Aalders
is dan burgemeester. Gemeente architect Van
Meurs en stadsarchitect Van der Velden gaan
in zee met specialisten van stedenbouwkun-
dig bureau Pouderoyen en met landschaps-
architecten. Kortom, een gedegen aanpak bij
deze grote opgave voor een plattelandsge-
meente. Door de bouw van de Zilverkamp zal
het inwonertal (toen zo’n 8000 inwoners) na-
melijk verdubbelen.
De eerste spade gaat de grond in voor de bouw
van een kleuterschool in de bongerd van de
toenmalige boerderij Zilverkamp. Deze school
is eind 1972 gereed. In september 1972 worden
de eerste 108 woningen aanbesteed. Architec-
tenbureau Derksen en Bongers, Aannemers-

De eerste woningen van de Zilverkamp
staan aan Bakboord en Stuurboord, ze
werden in 1973 opgeleverd. In 1985, 12 jaar
later, was onze wijk klaar. De laatste serie
woningen werd aan de Dullert nabij de
Loostraat gebouwd. Mirjam Evers ging hier
samen met haar man Marco wonen.
Ze wonen er nog steeds. Mirjam vertelt
over 35 jaar wonen op de Dullert.

Betaalbaar wonen
“We waren, na zo’n 5 jaar verkering, aan het
rondkijken voor ons eerste huis”, zo steekt
Mirjam van wal. “Wij zijn beiden geboren en
getogen Huissenaren en wilden Huissen niet

Mirjam Evers woont al 35 jaar op de Dullert
De laatste serie woningen op de Zilverkamp

uit. Het viel niet mee om een betaalbaar huis
te vinden. De Zilverkamp kwam in eerste in-
stantie niet bij ons op om te gaan wonen. Maar
toen we van een makelaar hoorden dat daar
premiekoopwoningen gebouwd zouden wor-
den, raakten we wel geïnteresseerd.”

Thuis op de Zilverkamp
Een Huissens thuisgevoel was er vanaf het
begin. Mirjam: “Met ons waren er meer Huis-
senaren in dit buurtje komen wonen. Ook was
het fijn dat we allemaal starters waren en ver-
volgens jonge gezinnen werden. Het was echt
niet zo dat we voortdurend bij elkaar over de
vloer kwamen. Maar als er wat was, dan stond
men voor je klaar. Dat gold trouwens ook voor
de nieuwkomers van buiten Huissen, dat
mengde goed.”
Gezellig en betrokken, dat is de buurt nog
steeds. Dat bleek ook bij de bewonersbijeen-
komsten over de revitalisering van de straat,
eind 2019. Mirjam: “We hadden een goeie op-
komst. Over de meeste punten waren we het
eens. Ons belangrijkste onderwerp was de
overlast van de bomen. Ze zorgden voor ver-
stopte rioleringen en vernielden de fundering
van woningen, vooral bij de aangebouwde
schuurtjes. Ik denk dat wel twee keer per jaar

bedrijf Hakvoort uit Silvolde, alsmede aanne-
mingsbedrijf Toepoel en Nijhuis uit Huissen,
nemen het merendeel van de bouw voor hun
rekening. Op 1 oktober 1972 start de bouw van
de eerste 38 zogenaamde woningwetwoningen
door woningbouwvereniging St. Jozef. Deze
woningen staan aan Stuurboord en Bakboord.
Burgemeester Aalders reikt hier op 1 septem-
ber 1973 de eerste sleutel uit.

Comité 50 Jaar
Op grond van de feiten kun je stellen dat op
1 oktober 2022 de Zilverkamp 50 jaar bestaat.
Als je bewoning als uitgangspunt neemt wordt
het 1 september 2023! Welke datum je ook
kiest, een 50 jarig jubileum komt er aan.
Wij zoeken daarom mensen die een memora-
bele gebeurtenis willen maken van 50 jaar
Zilverkamp.
Meld je aan op: zilverkamp50@gmail.com. Wil
je eerst meer weten, stel je vragen via
hetzelfde mailadres.

STEN
Om wat meer te weten te komen over hoe
jongeren onze wijk ervaren en zij hun
leven in en buiten de wijk zien, interviewt
Onze Wijkkrant jongeren van 15 jaar.
Deze keer is Sten aan de beurt.

Sten is geboren in Gouda, maar hij verhuisde
rond zijn eerste verjaardag naar Huissen. Hij
weet niet beter dan dat de Zilverkamp zijn
‘thuis’ is, een plek waar hij graag woont en
waar hij als kind veel buiten speelde met
vriendjes: tikkertje, verstoppertje. ”Het was
toen veiliger op straat”, vertelt Sten. “Tegen-
woordig wordt er vaak zó hard gereden.”
Nu hij ouder is speelt hij geen tikkertje meer
of verstoppertje, maar hij voelt zich nog steeds
thuis in de wijk. “Door de verschillende hui-
zen die er staan, wonen er allerlei soorten
mensen. Dat geeft een knus gevoel.”
Sten is zijn schoolloopbaan begonnen buiten
de Zilverkamp, op de Boemerang in Loovelden.
Later is hij overgestapt naar het Holthuus. Zijn
broertje zat daar al op school, dat maakte de
overgang makkelijker. Inmiddels zit Sten in
Havo 4 van het Olympuscollege in Arnhem.
Zijn profielkeuze heeft hij al gemaakt. Het is
‘natuur en gezondheid’ geworden met vakken
als scheikunde, natuurkunde en biologie.
“Best pittig, maar daardoor heb ik straks een
breed veld aan mogelijkheden om een studie
te kiezen.” Hij denkt aan een studie in de ICT-
richting. Hoe dat allemaal precies gaat lopen
is nog niet zeker. Door Corona zijn veel lessen
dit jaar online en nu de scholen weer gedeel-
telijk open zijn, is het afwachten hoe er dít
schooljaar gekeken wordt naar de eisen voor
het overgaan naar de volgende klas. Sten ziet
dat met vertrouwen tegemoet. Tot nu toe staat
hij er goed voor.
In zijn vrije tijd is Sten nog steeds graag bui-
ten, met zijn vriendin of zijn vrienden, al is
het lastig met Corona. Binnen kijken ze graag
een film of ze gaan gamen op de computer.
Computers hebben trouwens zijn grote inte-
resse: “Programma’s doorkijken, hoe is het ge-
programmeerd?” Zijn sportieve hobby, die hij
tot de lock-down in de klimhal bij de
Decathlon in Arnhem beoefende, is boulde-
ren. Bij deze sport klim je via klimgrepen tot
zo’n 4 meter hoogte met valmatten in plaats
van touwen voor de veiligheid. Sten heeft zelfs
een baantje bij de klimhal. Op dit moment
zijn ze bezig om buiten blokken op te bouwen,
zodat er in de openlucht geboulderd kan wor-
den. Over tien jaar ziet Sten zichzelf ‘iets doen
met ICT’. Reizen wil hij wel in het buitenland,
maar wónen? “Het liefst in Nederland. Mis-
schien hier in de wijk. Dat hoeft niet persé,
maar ik zou het best gezellig vinden.”

iemand langs moest komen om opgedrukte
straattegels recht te leggen.” De meeste
bomen zijn begin dit jaar gekapt. Gebra Infra
is daarna gestart met de werkzaamheden aan
de straat.

Blijven wonen
De kinderen zijn het huis uit. Mirjam is in-
middels 57 jaar. In haar vrije tijd zit ze graag
achter haar naaimachine. Mirjam: “Voor mij
is dat pure ontspanning. Ik maak graag
kostuums voor Carnaval.” Lachend voegt ze
eraan toe: “Carnaval en onze vrienden, dat is
als het ware mijn tweede familie.”
Het buurtje van Mirjam en Marco is nog steeds
heel gezellig. Natuurlijk zijn er in de loop van
de jaren nieuwe mensen komen wonen. Op
zes of zeven adressen wonen nog steeds de eer-
ste bewoners. Mirjam en Marco blijven er
wonen. Ze gaan verbouwen, zodat ze comfor-
tabel oud kunnen worden op de Dullert.

JONGEREN IN ONZE WIJK


