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Hart van de Zilverkamp
Stapsgewijs uitwerken
van de gebiedsvisie

Voor u ligt de vierde en laatste wijkkrant
van dit jaar. Het is ook de laatste wijkkrant
die deze redactie maakt. Na vijf jaargangen
stoppen we ermee.

Het begin
Vier van de vijf redacteuren maken deze wijk-
krant vanaf het begin. Zij wilden niet zomaar
een krantje maken. Het moest een krant wor-
den met artikelen die de bewoners direct aan-
gingen. Het weer toekomstbestendig maken
van de wijk was daarvoor een goed vertrek-
punt. Want na 40 - 50 jaar was onze wijk er op
vele plaatsen sleets uit gaan zien. De plannen
uit het Wijkontwikkelingsplan zou de wijk
weer bij de tijd brengen.

Veel in gang gezet
Onze Wijkkrant heeft de afgelopen jaren ver-
slag gedaan en verhalen opgetekend van de Zil-
verkamp én van de plannen die uitgevoerd
zijn om onze wijk weer toekomstbestendig te
maken. In de afgelopen vijf jaar is er, ondanks
twee jaar corona, veel in gang gezet; in de
parkzones, rondom het winkelcentrum (hart
van de wijk), aan de straten en woonerven en
aan bewonersactiviteiten. Individuele bewo-
ners droegen ook hun steentje bij aan kwali-
teitsverbetering door hun woning te verduur-
zamen en mee te bouwen aan meer gemeen-
schapszin.
In deze laatste wijkkrant willen we terugkij-
ken op het resultaat van vijf jaar wijkvernieu-
wing. Naast terugkijken, willen we ook
vooruitblikken; kan onze wijk weer 50 jaar
mee?

Dank aan partners en vrijwilligers
We konden Onze Wijkkrant uitgeven dankzij
financiële steun van de partners in de wijk en

u WINKELT toch ook
graag COMFORTABEL?
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Terugblikken
én vooruit-
kijken

VIJF JAAR
WIJKVERNIEUWING

Nog een vacature
Max Bozon, initiatiefnemer en beheerder
van de website en facebookpagina van de
Zilverkamp gaat ook stoppen!

Max: “Ik wil graag het stokje doorgeven als be-
heerder van de website en facebookpagina van
onze wijk. Het is per week ongeveer 30 minuten
werk. Technische kennis is niet nodig, dit regelt
OVK webdesign.” Vind jij het leuk om als beheer-
der actief de website en facebookpagina met
content te gaan vullen? Meld je dan aan bij de re-
dactie op onze.wijkkrant@gmail.com. Voor Max
is het mooi geweest, na 25 jaar vrijwilligerswerk.
Natuurlijk zal hij een nieuwe beheerder inwerken
en nog even begeleiden als dat gewenst is.

van de adverteerders in deze krant. Dank daar-
voor. Hulde komt de groep vrijwilligers toe die
de krant elk kwartaal weer bezorgden. Behalve
dan in het eerste jaar, toen werd de krant
samen met het Gemeentenieuws bezorgd.
Agnes, Anja, Annebeth, Annelies, Annemiek,
Bernarda, Betsie, Charel, Dirk, Elma, Els,
Emile, Fred, Gerlof, Hans, Ina, IneF, IneH,
Ingrid, Jan, Joke, Leon, Loes, Marja, Marjo, Mar-
jolijn, Ria Bo, Ria Be, Tineke, Tonneke en Vera.
Heel veel dank voor jullie trouwe bezorging.

Jumbo Reuselaars Brink 14 Huissen

Wij zetten graag een
stapje extra.
Altijd met een glimlach.
Dat winkelt wel zo lekker.

Voor iedereen het beste en het mooiste dat er is!

LAATSTE
NUMMER!

Ondanks herhaalde oproepen in deze krant, meld-
den er zich geen nieuwe redactieleden die het
stokje van de huidige redactie wilden overnemen.
Stopt daarmee ook onze wijkkrant? Dat hoeft niet.
Wellicht zijn er wijkbewoners die het nieuws uit de
wijk willen verzamelen en doorgeven. Misschien
wilt u als correspondent uit de wijk stukjes over
de wijk schrijven die dan geplaatst worden op de
website van de Zilverkamp.
Ook facebook zou een medium kunnen zijn waar

informatie uit de wijk uitgewisseld kan worden.
Als u vindt dat de nieuwsvoorziening in een of an-
dere vorm moet doorgaan, meld je dan aan bij de
redactie van Onze Wijkkrant. Wij blijven het ko-
mend half jaar beschikbaar om bewonersvragen
over wijkcommunicatie te beantwoorden of om
een nieuw initiatief op het gebied van wijkcom-
municatie een stapje verder te helpen. Stuur een
mail naar onze.wijkkrant@gmail.com.

Hoe verder zonder Onze Wijkkrant?

Dit zijn de mensen die de afgelopen vijf jaar de redac-
tie van de wijkkrant hebben gevormd.
Achter: Peter Gerretzen, Will Hulshof, Jan Werkman,
Henk Looijen. Voor: Maria Carpay, Frida Disselhorst
en Ingrid Gribling. Foto: Anne Jacobs Fotografie.

GROTE
STAPPEN
GEZET
Enkele acties lopen door
‘Wij wonen in een bijzondere wijk!’ was de
titel van een van de hoofdartikelen in onze
eerste wijkkrant, april 2018. We beschreven
wat onze wijk bijzonder maakt én wat er
zoal moet worden aangepakt om onze wat
sleets geworden wijk weer bij de tijd te
brengen. De afgelopen vijf jaar hebben
gemeente, Stichting Welzijn Lingewaard
(SWL), Waardwonen én wijkbewoners volop
geïnvesteerd in de Zilverkamp. Het Wijk-
OntwikkelingsPlan (WOP) met vijf actielij-
nen was daarbij de routeplanner.

Wat is er allemaal gerealiseerd in de afgelopen
vijf jaar? Dat vroegen we aan de partners en
aan wijkbewoners die zich actief inzetten voor
de wijk. U treft in deze krant de afzonderlijke
verhalen. Samengevat: er zijn grote stappen
gezet.

LEES VERDER OP PAGINA 2
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Activiteiten
in het Zilverhuus
Hier volgt een greep uit de vele activiteiten
die inmiddels in het Zilverhuus plaatsvin-
den

MAANDAG
Schildercursus voor reumapatiënten: 10.00 uur.
Lunchcafé (om de 14 dagen): 12.00 uur.

DINSDAG
Creatief café: 10.00 uur (in de even weken)
Participatiepunt SWL (ook aanwezig: MEE
Gelderse Poort, Rijnstad Maatschappelijk werk
en WaardWonen): 13.30 tot 15.30 uur.

WOENSDAG
Koffieochtend Oekraïners: 10.00 uur.
Social Sofa, mozaïek maken (om de week):
9.30 uur.
Open Eetcafé: 16.30 uur.
Rechtswinkel (1ste woensdag van de maand):
19.30 uur.

DONDERDAG
Koffieochtend: 10.00 uur.
Koken met kinderen
Social Sofa (mozaïek maken): 13.15 uur.

VRIJDAG
Brei, Haak en Naai café: 10.00 uur.
Lingetalent Naaiatelier: 10.00 uur.

ZATERDAG
Repaircafé (1ste zaterdag van de maand):
13.00 uur.

Meer informatie? Zie www.zilverkamphuissen.nl.

5 JAAR WIJKVERNIEUWING TERUGKIJKEN ÉN VOORUITBLIKKEN

50 JAAR ZILVERKAMP

PRIJSVRAAG
Schrijf
een
verhaal!

WIST U DAT...

• De revitalisering van de woonerven ongeveer
100.000 m2 straatwerk (zo’n 20 voetbalvelden!)
en 30.000 m2 groenvakken omvat.
• Gebra-infra 53.000 m2 straatwerk heeft
aangelegd (rijbaan plus parkeren)
• Zij bij de werkzaamheden weinig tot geen
hinder hebben ondervonden van corona.
• Alleen bij de Landpaal alle stratenmakers op
zeker moment door corona ziek thuis zaten.

VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

Veel is klaar, enkele acties lopen de komende
jaren nog door.

1 TOEGANKELIJK, VEILIG EN
AANGENAAM PARK ZILVERKAMP
Park Zilverkamp is weer een park waar het
goed toeven is voor iedereen. Tijdens de uit-
voering van het Bomenplan is steeds meer re-
kening gehouden met biodiversiteit en
klimaatadaptatie. Ook het maaibeleid van de
gemeente is vanaf volgend jaar hierop aange-
past. Behalve gemeente hebben meerdere be-
woners(groepen) via de actie Lingewaard Doet
initiatieven genomen om de natuur meer in
het Park terug te brengen. Bijvoorbeeld door
nestkasten op te hangen, een bijenhotel te
plaatsen of bloemenvelden in te zaaien. Eén
actiepunt uit het WOP blijft voor bewoners
een aandachtspunt: de toegankelijkheid en
veiligheid van paden moet verbeterd worden.

2 SCHONE EN VEILIGE STRATEN
EN WOONERVEN
De revitalisering van de straten vordert ge-
staag. De planvorming (met participatie van
bewoners) heeft door corona flinke vertraging
opgelopen. In 2023 zijn alle plannen klaar. De
verbetering van de straten komt in 2024 ge-
reed. Daarmee is het groot onderhoud aan de
straten uitgevoerd. In veel straten staan min-
der bomen, de groenvakken daarentegen zijn
nu vrolijk ingericht met een diversiteit aan
planten.

3 BRUISEND HART IN DE WIJK
Er is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in
de sporthal, de sociaal culturele ruimten van
het Zilverhuus en café De Kuul. Sporthal en
Zilverhuus kunnen zeker weer 15 jaar mee.
Het Ot en Sienpad ging vorig jaar volledig op
de schop. Een goede (fiets- en voetgangers)ver-

binding tussen Nielant en het Ot en Sienpad
kwam begin december gereed, zodat school-
kinderen uit fase 4 van de Zilverkamp (en uit
Loovelden) veilig de Nielant kunnen overste-
ken. Het voormalig terrein van de Zilverzwaan
en De Heuvels horen eveneens bij het Hart van
de Wijk. Voor beide wordt gewerkt aan defini-
tieve plannen, in lijn met de eerder opgestelde
visie.

4 DUURZAME EN TOEKOMST-
BESTENDIGE WONINGVOORRAAD
Het grootste deel van de woningen in de Zil-
verkamp had energielabel C of D. Veel wonin-
geigenaren hebben in de afgelopen jaren hun
huis (deels) geïsoleerd en daarmee hun ener-
gielabel teruggebracht naar B of zelfs A. Ook
veel daken zien er met al die geplaatste zon-
nepanelen (en ook nieuwe dakpannen) “bij de
tijd” uit. Woningcorporatie Waardwonen (met
479 huurwoningen in de wijk) voerde versneld
energetische maatregelen uit. Hun inzet is om
het energielabel te verbeteren naar gemiddeld
label A.

5 GOED VOOR ELKAAR
De aanloop was lang, maar nu is het Zilver-
huus volop in bedrijf. Hulde aan Stichting de
Zilverkamp (ruim 70.000 euro geworven voor
de inrichting) en aan de (kleine) groep vrijwil-
ligers die hier vele uren hebben geklust.
“De kracht van bewoners is onmisbaar voor de
leefbaarheid in de wijk,” zo vatte een mede-
werker van de gemeente treffend samen.
Ontmoeten is in het Zilverhuus volop mogelijk
bij koffie ochtenden, eetcafé, lunchcafé, crea-
tief café, inloopspreekuren et cetera. SWL
voert steeds meer activiteiten uit en wordt
daarbij geholpen door meer vrijwilligers. Eén
actiepunt is nog niet gerealiseerd en houdt
SWL graag op de agenda: vervoer voor mensen
die zelf niet naar het Zilverhuus kunnen
komen.

Een lastige puzzel, als je niet op het idee
komt dat het geen hele getallen hoeven
te zijn. Dit keer vielen Eugenie Evers,
Jose Teunissen en Toon Hendriksen

in de prijzen.
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VLEERMUISKASTEN
Dit voorjaar heeft werkgroep Natuur Dicht-
bij geld ingezameld via de actie ‘Lingewaard
Doet’ om vleermuiskasten te kunnen aan-
schaffen. Deze kasten zijn hard nodig,
omdat door het isoleren van huizen verblijf-
plekken voor vleermuizen verdwijnen.
Vleermuizen zijn belangrijk, ze eten heel
wat muggen, kevers en andere insecten per
nacht

De werkgroep heeft 21 kasten kunnen plaat-
sen verspreid door de wijk. Er zijn steeds 3 kas-
ten bij elkaar in de buurt opgehangen, omdat
dat de kans op succes vergroot. Een enkele kast
is opgehangen aan een huis en de rest ruim
drie meter hoog in bomen in het openbaar
groen van de Zilverkamp. Het blijft een feestje
om straks in het voorjaar de vleermuizen
(weer) rond je huis te zien fladderen!

NATUUR DICHTBIJ

Het werk
van Gebra-infra
Van 2018 tot 2022 werkte Gebra-infra aan de
straten in de Zilverkamp. In totaal heeft
Gebra-infra 53.000 m2 straatwerk aange-
legd, dat zijn circa 10 voetbalvelden. De
werkzaamheden bestonden uit het uitbre-
ken van de straatstenen, het opnieuw stel-
len van opsluitbanden, de zandbaan
profileren en het weer aanbrengen van de
bestrating. De meeste stenen werden herge-
bruikt. Als dit niet meer mogelijk was, wer-
den ze naar de puinbreker gebracht, zodat
er weer nieuwe producten van gemaakt
konden worden.

In de latere straten heeft Gebra -infra, in over-
leg met de gemeente, de parkeerplaatsen met
nieuwe zwarte betonklinkers bestraat. Ook
werden sommige stukken van de rijbaan ver-
vangen door nieuwe grijze klinkers, zodat er
genoeg stenen voor de rijbaan overbleven.

Werkzaamheden in de ondergrond
In bijna alle straten voerde Gebra-infra grond-
werk uit voor bomen en planten. Rioolwerk-
zaamheden kwamen minder vaak voor. Het
ging dan om het vervangen van kolken (wa-
terafvoer in de rijbaan) of het vervangen van
kapotte riool(huis)aansluitingen.
Om de (vele) groenvakken opnieuw aan te leg-
gen, werd eerst het aanwezige groen eruit ge-
haald. Daarna werd de grond ontgraven en
weer aangevuld met schone plantklare grond.
Voor bomen werd er nog een speciale beluch-
tingsbuis aangebracht voor de beluchting van
de wortels.

Contact met bewoners
Gebra-infra hield de bewoners door middel
van bewonersbrieven en inloopavonden op de
hoogte. De inloopavonden kwamen vanaf 2020
door corona te vervallen. Het contact met de
bewoners was goed, zo laat Gebra weten: “Er
kwamen veel positieve reacties over het op-
knappen van de straat.”

Waardwonen werkt aan
duurzame woningen en
leefbaarheid
Waardwonen is vanaf het begin actief be-
trokken bij het WijkOntwikkelingsPlan.
Hun speerpunten waren het verduurzamen
van woningen en leefbaarheid.

Gemiddeld energielabel A
De (479) huurwoningen van Waardwonen in
de Zilverkamp zijn gebouwd in de periode
1970-2000. Over de verduurzaming van deze
woningen zegt Peter Spaan, woonconsulent
van Waardwonen: “We hebben versneld ener-
getische maatregelen uitgevoerd en plaatsten
ook zonnepanelen. Onze inzet is om het ener-
gielabel te verbeteren naar gemiddeld label A.
Verder kijken we samen met de werkgroep
Duurzaam en de gemeente hoe de Zilverkamp
over kan stappen van aardgas naar een duur-
zame warmtevoorziening.

Betrokken bij bewoners
en leefbaarheid in de buurt
Waardwonen vindt het belangrijk om zicht-
baar en makkelijk bereikbaar te zijn in de wijk.
Peter: “Sinds 2019 heeft Waardwonen buurt-
beheerders. In hun contact met onze huurders
halen zij signalen, wensen en behoeftes op.
Ook spreken zij huurders actief aan op bij-
voorbeeld overlast of het onderhoud van hun
tuin en het achterpad.” Betrokkenheid van
Waardwonen bleek ook bij het groot onder-
houd van woningen aan het Ulkenpad in 2020.
Peter: “Medewerkers van Waardwonen gingen
bij de huurders op huisbezoek. Uit de ge-
sprekken kwamen actiepunten naar voren, die
in samenwerking met collega’s of partners
zijn opgepakt.” Spaan vertelt tot slot dat
Waardwonen elke dinsdagmiddag in het Zil-
verhuus te vinden is samen met SWL, Rijnstad
Maatschappelijk Werk en MEE Gelderse Poort.
Peter: “Bewoners kunnen op dit gezamenlijk
inloopspreekuur met hun vragen terecht. Een
fijne bijkomstigheid is dat we met onze part-
ners korte lijnen hebben en snel met elkaar
kunnen schakelen. Dit zorgt er weer voor dat
onze huurders sneller geholpen zijn.”

WIST U DAT...

• In 2018, toen het WOP in uitvoering ging, er
acht bewonersinitiatieven van start gingen, als
project of als werkgroep.
• Onze Wijkkrant, minibieb, hoogstamfruitbri-
gade en Duurzaam Zilverkamp daartoe behoren.
• Er vanaf 2019 nog eens acht initiatieven bij-
kwamen, zoals website Zilverkamp, Hartveilig
wonen, Silver Music en Natuur Dichtbij.
• Er via ‘Lingewaard Doet’ (2020 en 2022) zo’n
15 bewonersinitiatieven zijn gerealiseerd.
• Er ook de komende jaren alle ruimte is om
nieuwe initiatieven op te zetten.
• Stichting de Zilverkamp u graag op weg helpt.

Comité Zilverkamp50jaar organiseert
samen met de redactie van Onze Wijkkrant
een prijsvraag ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan van de Zilverkamp.
Er is een boekenbon van 25 euro beschik-
baar voor de schrijver(ster) van het beste
verhaal met als titel ‘Zilverkamp 2073’.

Het gaat daarbij niet om een realistische voor-
spelling van het jaar 2073, maar juist om fantasie
en creativiteit. De redactie van Onze Wijkkrant
treed op als jury en blijft buiten mededinging.
De winnaar mag zijn/haar verhaal voorlezen op
zaterdag 10 juni 2023, gezeten op de social sofa
met burgemeester Nelly Kalfs, tijdens de officiële
onthulling.

Stuur je verhaal van maximaal 500 woorden voor
1 maart 2023 naar: zilverkamp50@gmail.com.
Het verhaal van de winnaar zal worden gepubli-
ceerd in een speciale editie van Onze Wijkkrant
die rond de feestelijkheden van het 50-jarig
bestaan zal worden uitgebracht.
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SilverMusic
We gaan vooruit...
We zijn nu pakweg twee jaar bezig met het
project SilverMusic. Tijd om even terug te
blikken.

In 2019 ontstond het idee om op de Zilver-
kamp samen muziek te gaan maken. Nadat er
bekendheid was gegeven aan SilverMusic kon-
den er al snel twee bandjes worden gevormd:
Huusband 1 en 2, met deels dezelfde muzi-
kanten. Er wordt steeds serieuzer gerepeteerd,
met als doel ‘aanhoorbare’ muziek te spelen,
ja zelfs op termijn: optreden voor publiek. Elke
donderdag (maar ook vaak op de dinsdag-jam-
avond) wordt getracht de muzieknummers
weer beter te spelen dan de keer ervóór.
Al geruime tijd is de samenstelling van de
twee bandjes behoorlijk stabiel en we hebben
er veel plezier in. Dat is te merken, we gaan
vooruit. Op 29 september speelden (lees: repe-
titie mét publiek) de twee bandjes elk 6 num-
mers voor pakweg 70 ‘man’ publiek in het
Zilverhuus. Uit het applaus mochten we voor-
zichtig de conclusie trekken dat er ook waar-
dering was voor de muziek.
Wilt u ook eens mee spelen? Neem dan contact op
via zilverhuus@gmail.com.

5 JAAR WIJKVERNIEUWING TERUGKIJKEN ÉN VOORUITBLIKKEN

Met 10 vrijwilligers zijn we begonnen met
het mozaïeken van de sofa. Deeltjes van de
tekeningen, gemaakt door de kinderen, zijn
gebruikt om een leuke afbeelding te maken
voor de sofa. Natuurlijk moest het wel flink
vergroot worden. In Atelier4akker hebben
we er steentjes bij gezocht.

We zijn met ervaren en minder ervaren mo-
zaïekers aan de slag gegaan. Dat viel niet voor
iedereen mee, maar nu na vier bijeenkomsten
hebben de meesten de slag te pakken. Het zijn

COÖPERATIE DUURZAAM ZILVERKAMP

Deze herfst vonden de eerste bijeenkom-
sten plaats over een maatwerkadvies voor
de verduurzaming van woningen. Voor dit
advies krijgen bewoners toegang tot soft-
ware waarmee zij bekende bouwkundige
basisgegevens van hun woning kunnen
aanvullen tot precies de huidige situatie.

Naarmate er meer en nauwkeurigere gege-
vens worden toegevoegd, is het speciale
computerprogramma beter in staat de wo-
ning door te rekenen en een advies voor ver-
duurzaming en besparing op de energienota
samen te stellen. 20 woningeigenaren uit de
Zilverkamp, van de 40 die een uitnodiging
hadden gekregen op grond van gelijk wo-
ningtype, hebben de informatieavond bijge-
woond. Zij hebben nu toegang tot een
berekeningsprogramma waarmee ze zelf
hun duurzaamheids voorzieningen kunnen
bepalen en kunnen zien wat het kost en wat
het oplevert. Deze deelnemers waren una-
niem tevreden over de georganiseerde
avond. Met deze activiteit is Coöperatie
Duurzaam Zilverkamp zichtbaar naar bui-
ten getreden en zullen er nog vele activitei-
ten, naast het maatwerkadvies, volgen.

Een gasloze toekomst
Intussen ligt de samenwerking tussen Ge-
meente, Waardwonen en de Coöperatie op
het gebied van de aanpak voor een duur-
zame wijkoplossing voor het warmtepro-
bleem ook op schema. We hopen te zijner
tijd te kunnen vertellen welke plannen er
zijn voor een gasloze energievoorziening in
de Zilverkamp. Zover is het nog niet, we zijn
nog steeds bezig te zoeken uit welke bron we
energie kunnen halen. Hierbij worden meer-
dere varianten bestudeerd .

Bijeenkomst woningeigenaren voor maatwerkadvies
een groot succes!

WIJ ZOEKEN TWEE NIEUWE BESTUURSLEDEN M/V
Coöperatieve Vereniging Duurzaam Zilverkamp zoekt ter aanvulling van het bestuur twee nieuwe bestuursleden. Voelt u zich
betrokken bij een duurzame wereld in het algemeen en een duurzame wijk in het bijzonder? Wilt u bijdragen aan energiebespa-
ring en aan het realiseren van energieopwekkingsmogelijkheden voor de Zilverkamp? Heeft u gemiddeld 4-8 uur per maand
om hieraan te besteden? Dan is een rol in ons bestuur van de coöperatie CDZ vast iets voor u! Gezien de samenstelling van het
bestuur worden ook zeker vrouwen gevraagd zich te kandideren.

Hulp bij verduurzamen
Duurzaamheid en het energie- en warmte-
vraagstuk zijn langzamerhand voor niemand
meer een discussiepunt. De energierekening
en de klimaatverandering drukken ons met de
neus op de feiten. Steeds belangrijker wordt
het om oplossingen te vinden. Die liggen deels
buiten ons eigen bereiken en in de Zilverkamp
heeft de Coöperatie Duurzaam Zilverkamp
zichzelf al 4 jaar tot taak gesteld de wijkbewo-
ners hierbij behulpzaam te zijn. Daarbij wil-
len we ook participeren in de plannen die de
gemeente voor verduurzaming bedenkt.

Het bestuur van de coöperatie vertegenwoordigt de ongeveer 80
aangesloten leden.

CDZ HEEFT ALS DOELEN:

1. Bij te dragen aan duurzame energieopwekking in lokaal
eigendom voor de Zilverkamp.

2. De belangen van woningeigenaren bij de energietransitie
en plannen voor de Zilverkamp te vertegenwoordigen.

3. Stimuleren en geven van voorlichting over duurzame woning-
verbetering

DE COÖPERATIE IS GROEIEND EN AMBITIEUS!

Voor meer informatie over de functie van bestuurder bij CDZ kijk dan
op onze website: www.duurzaamzilverkamp.nl. Ook kun je contact
opnemen met de voorzitter Ton Berens, 06 - 41 86 08 82.

Stuur je CV en motivatie uiterlijk 1 januari 2023 naar de secretaris van
de verenigingJohan van Rhenen (info@duurzaamzilverkamp.nl o.v.v.
vacature bestuurder).

UITGANGSPUNTEN EN KERNWAARDEN COÖPERATIE CDZ:

• De coöperatie richt zich op lange termijn op waarde creatie op het
• gebied van energie.

• De relatie tussen de leden onderling is gebaseerd op samenwerking
• en solidariteit.

• De coöperatie gaat uit van de kracht van het collectief.

Terugblik
Als we terugkijken op de afgelopen 5 jaren
waarin werkgroepen aan de slag gingen met
de revitalisatie van de Zilverkamp, kunnen we
als Werkgroep Duurzaam Zilverkamp consta-
teren dat er grote vorderingen gemaakt
zijn. Dit jaar mondde dit uit in de oprichting
van een volwassen Duurzaamheids Coöperatie
voor woningeigenaren, hebben we de toezeg-
ging dat de hulp die we de wijk gaan bieden in
de vorm van voorlichting en advies gevestigd
kan worden in het Zilverhuus en de bemen-
sing hiervoor. Er is nu alle reden lid te worden
van Coöperatie Duurzaam Zilverkamp. Van en
voor wijkbewoners in de Zilverkamp.

OP WEG NAAR 50 JAAR ZILVERKAMP

SOCIAL-SOFA: HET MOZAIËKEN
IS BEGONNEN

gezellige uren met muziek, koffie, thee en iets
lekkers.
Misschien denkt u, ik heb nog niemand bui-
ten aan het werk gezien onder de partytent bij
het Zilverhuus. Dat klopt. Wij mozaïeken bin-
nen in de Parkzaal op gaas en wanneer een
deel klaar is, gaat het met tegellijm op de sofa.
De onthulling is pas in juni 2023. Die tijd heb-
ben we ook hard nodig. Om toch een tipje van
de sluier op te lichten, hierbij een paar foto’s.

HET SOFA-TEAM: AGNES, JAQUELINE EN JOKE

ZATERDAG 10 JUNI 2023
WORDT HET 50 JARIG BESTAAN
VAN DE ZILVERKAMP GEVIERD!
Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Een cursus AED,
daar red je mensen mee!
Het is donderdagavond 20 oktober rond 8 uur.Er
staan een aantal bezoekers van de CDZ info-
avond te wachten bij de ingang van Café de
Kuul, tot deze open zou gaan. Pal voor mij
zakte een meneer van de biljartclub in elkaar.
Ik zag meteen dat het niet goed was en ben
onmiddellijk gestart met hartmassage, zo ver-
telt Tine van Welie mij. Naast me stond Johan
van Rhenen die ook heel alert reageerde. Hij
sloeg direct het ruitje in van het sleutelkastje en
pakte de AED. Samen met Johan hebben we de
voorgeschreven zorg verleent en de AED aange-
sloten. Na een paar minuten ademde de man
weer en kwam hij weer bij kennis. Gelukkig was
ook de ambulance snel ter plekke. Met een
goede beschikbaarheid van AED’s, en kundige
hulpverleners, loopt zoiets vaak toch nog goed
af. Dankzij de snelle actie van Tine van Welie en
Johan van Rhenen is het deze keer weer goed af-
gelopen.
Voor meer informatie of cursusmogelijkheden:
w.hulshof@hetnet.nl
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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

Een gezellig
en sfeervol café

in het hart
van de wijk!

Er is altijd wat te doen
in De Kuul.

INTERVIEW
MET
MARIANNE
TE BOKKEL

Marianne te Bokkel werkt sinds 1 maart
2019 bij SWL. Haar taak: bijdragen aan
samenlevingsopbouw door participatie te
bevorderen in Lingewaard. Ook het opstar-
ten van een Participatie Punt in de wijk van
de toekomst, De Zilverkamp, hoort erbij.
Zo maakte zij kennis met het WijkOntwik-
kelingsPlan (WOP) en in het bijzonder met
het speerpunt (actielijn) ‘Goed voor Elkaar’.
Hoe kijkt zij terug op de ontwikkelingen in
de Zilverkamp rondom dit speerpunt?

Marianne steekt van wal: ‘Goed voor Elkaar’
omvat diverse actiepunten op sociaal vlak.
Samengevat gaat het in feite om twee zaken:
ontmoeten en mobiliteit. Wat ontmoeten be-
treft, hebben we verschillende kansen kunnen
verzilveren.”

Ontmoeten
Toen de gemeente inwonersavonden ging or-
ganiseren om de fysieke aanpak per straat te
bespreken, zag SWL een kans om ook aan-
dacht te besteden aan ‘ontmoeten’. Marianne:
“Tijdens die avonden brachten we inwoners
met elkaar in gesprek over sociale vraagstuk-
ken: “Hebt u waardevolle contacten in uw
buurt?”, “Hoe waardeert u het wonen in uw
wijk?”, “Wat mist u?” vroegen we. Onder het
genot van een kop soep probeerden we te ach-
terhalen of er behoefte was aan samen eten in
de wijk.”
“Maar”, zo vervolgt Marianne: ”Iets goed voor

GASTCOLUMN
DOOR HAROLD BEEM

Houd contact met elkaar!
Mijn naam is Harold Beem, ik woon sinds
1997 in de Zilverkamp en heb vanaf de dag
van verhuizing genoten van onze stad Huis-
sen en het heerlijk rustig, bijna landelijk
wonen aan de rand van de Zilverkamp. Ge-
durende ruime tijd ben ik actief geweest in
het Wijkplatform Holthuyzen, waarbij ik
veel contacten heb opgedaan met Huissena-
ren en andere inwoners van de gemeente
Lingewaard. Een tijdje ben ik voorzitter ge-
weest van BEWONERSGROEP LINGEWAARD
A15. Inmiddels kom ik door mijn huidige
(vrijwilligers)activiteiten weer meer be-
kende gezichten tegen in onze wijk.

Het stuk van de vorige schrijver van de gastco-
lumn ‘Inge Sloot’ heeft mij geïnspireerd om
als titel en inhoud van dit stuk te kiezen ‘Houd
contact met elkaar’. Het inspireerde mij om na
te denken hoe dat in Huissen gebeurt. Bijvoor-
beeld door de vele activiteiten die in Huissen
centrum plaats vinden, maar ook doordat we
nu het Zilverhuus hebben en daar spreek je ho-

pelijk bekenden én onbekenden. Waar het mij
om gaat is dat we ook vaker onbekenden aan-
spreken die in onze buurt wonen in plaats van
over ze te praten. Iedere buurtbewoner ook die
nieuwkomer heeft een verhaal, als je dat ver-
haal kent, oordeel je misschien anders.
Het belangrijkste vind ik dat wij elkaar blijven
begroeten als we elkaar tegenkomen en elkaar
aanspreken als wij ons ergens aan ergeren.
Wat ik bijvoorbeeld doe, is bedankt zeggen als
iemand voor mij opzij gaat als ik aan kom fiet-
sen en soms doe ik dat in het Arabisch,
s(u)hkran, als ik denk dat de onbekende deze
achtergrond heeft.
Eén van de zaken die mij laatst opviel is dat er
steeds meer mensen met een handicap in een
gemotoriseerd vervoermiddel ons winkelcen-
trum de Brink bezoeken. Het lijkt mij goed
daar rekening mee te houden en ruimte voor
vrij te houden. Of indien de ruimte er niet is
tot een andere oplossing te komen. Het aller-
belangrijkste is in gesprek en in verbinding
met elkaar blijven.
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‘Goed voor Elkaar’

elkaar krijgen op welzijnsvlak is nauwelijks
mogelijk zonder een ontmoetingsruimte. De
Kuul was daarvoor minder geschikt, we kon-
den uitwijken naar het gastvrije IKC ’t Holt-
huus. Oud en jong verbinden ging hier als
vanzelf. Het werd een leuke tijd met koffie-
ochtenden, sprekers en soep! Samen eten ver-
bindt, dus knokten we voor de komst van een
keuken in de nieuwe ruimte die inwoners zou-
den gaan krijgen in De Brink.

Het Zilverhuus staat als een huis
Corona weerhield ons er niet van door te gaan.
En al beeld bellend werkten we verder aan het
plan om een bruisende ontmoetingsplek te
creëren. We wisten dat de gemeente pal ach-
ter de plannen stond en dat gaf moed en ver-
trouwen in de toekomst. En nu, eind 2022 is te
zien hoe fantastisch veel werk er is verzet door
inwoners van de Zilverkamp.
Het Zilverhuus is prachtig geworden en staat
als een huis. SWL is hier allerlei activiteiten ge-
start vanuit het Participatiepunt.
Het open inloop spreekuur wordt steeds beter
gevonden door wijkbewoners, mede dankzij
Rijnstad Maatschappelijk werk, MEE Gelderse
Poort en Waardwonen. De uitdaging is om het
Zilverhuus met elkaar te blijven vullen met ac-
tiviteiten. Een ander aandachtspunt is het be-
heer van het Zilverhuus. Zonder inspanning
op het gebied van beheer en schoonmaak is
het kwetsbaar. Dit is een punt van zorg waar
volop aan gewerkt wordt.”

Mobiliteit
Om mee te kunnen doen aan activiteiten,
moet je wel mobiel zijn. Dat is niet iedereen.
Marianne vervolgt: “Er is nog geen oplossing
voor het halen en brengen van inwoners die
daar hulp bij nodig hebben. Een duo fiets of
golfkar is passend in de Zilverkamp. Dit van-
wege het fantastische netwerk van wandel- en
fietspaden. Zullen we dit dan nog even rege-
len met elkaar in 2023?”

WIST U DAT...

• De loop in het Zilverhuus er nu goed inzit
• Steeds meer ruimten in gebruik zijn voor
steeds meer activiteiten.
• Het beheer van het Zilverhuus nu goed
gestalte krijgt.
• Dat Gusta is aangenomen om het Zilverhuus
schoon te maken.
• Dat 1 november Remiasls beheerder/klusjes-
man aan het werk is.
• Er zich al 20 vrijwilligers hebben aangemeld
om als ‘Gastontvanger’ van het Zilverhuus op te
treden.
• Deze vrijwilligers zich inroosteren via een digi-
taal planningssysteem (zie artikel hiernaast).

Gastvrouw
of gastheer worden
Vrijwilligerswerk is pas leuk als je het een
keer ervaren hebt, maar wie wil zich van-
daag de dag nog vastleggen, of een verbin-
dende verplichting aangaan? Bij het
Zilverhuus hebben wij dat goed begrepen.
Bij ons kun je het leuke van vrijwilligers-
werk combineren met een grote mate van
flexibiliteit van je inzet.

Hoe dan? Door gebruik te maken van een di-
gitaal roostersysteem. In dat systeem kun je
zien wanneer en welke activiteiten plaats vin-
den in het Zilverhuus. Heb jij tijd om op een
bepaald dagdeel (ochtend, middag, avond) aan-
wezig te zijn als gastvrouw of gastheer, dan
kun je jezelf in roosteren. Ons digitale roos-
tersysteem geeft jou als vrijwilliger alle con-
trole. Je roostert je zelf in, wijzigt zo nodig je
beschikbaarheid of regelt vervanging in een
handomdraai. Dus als je per maand een paar
uur of dagdelen beschikbaar bent, dan vind je
in het Zilverhuus een mooi invulling als gast-
vrouw of gastheer.
Probeer het en ontdek hoe leuk het is om
nieuwe mensen te leren kennen. Meer weten?
Bel Hans Vos 06 - 55 72 56 63 of stuur een
berichtje naar zilverhuus@gmail.com

Werkbezoek
College van B&W
In oktober bracht het college van burge-
meester en wethouders een werkbezoek aan
de Zilverkamp. Door de wijk in te gaan en
ook ‘onderhanden werk’ te bekijken, kreeg
het college een concreet beeld van wat er
zoal speelt.

Het college startte en eindigde zijn werkbe-
zoek in het Zilverhuus. Daartussen bezocht
het college de sporthal, De Heuvels en de tiny
houses op locatie Zilverzwaan. Ook werd er
een bezoek gebracht aan Kolk en Holthuizer-
dreef waar Dusseldorp Infra bezig is met de
straatverbetering. Tenslotte was er aandacht
voor de fietspaden in park Zanderij. Het col-
lege was onder de indruk van het vele werk dat
vrijwilligers verzet hebben en van de zichtbare
vernieuwingen in de wijk.

Het college praatte nog wat na met enkele bewoners.

Koffieochtenden
in het Zilverhuus
U bent vier donderdagen van de maand van
10 tot 11.30 uur welkom op de koffieochtend
in het Zilverhuus. De koffie en de thee zijn
vers gezet, er is een goed gevulde koekje-
strommel en er is tijd voor een goed gesprek
of een spelletje. Is er een vijfde donderdag in
de maand, dan is er op die dag géén koffie-
ochtend. Op 22 december zal de koffieoch-
tend in kerstsfeer verlopen.

De Sporthal
kan weer jaren mee
In ons vorige nummer vermelden we dat
het dak van de sporthal in de afgelopen
maanden gerenoveerd en geisoleerd is.

John Roelofs, beheerder van de hal, laat weten
dat het toch ook noodzakelijk was om intern
enkele werkzaamheden te verrichten. In op-
dracht van de gemeente werden de kleedka-
mers gesloopt en zijn er nu zes prachtige
nieuwe kleedkamers gerealiseerd. De tribune
werd voorzien van nieuw marmoleum en ver-
der is de sporthal voorzien van mooie deur-
stickers en zijn er reclameborden in de
sporthal gehangen.
Bijzonder is dat naast de gemeente ook ver-
schillende sponsors een bijdrage hebben gele-
verd. Roelofs is dan ook zeer tevreden hoe de
sporthal er nu bij staat en wijst er trots op dat
de hal dagelijks van vroeg tot laat intensief
wordt gebruikt.
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Beemd 93
026 325 34 89
www.medischpedicurehuissen.nl

Catrien Mulders

GASTCOLUMN
DOOR INGRID GRIBLING

Even stilstaan… en door!
Als redactielid heb ik de afgelopen jaren de
ontwikkelingen in onze wijk van dichtbij ge-
volgd. Met plezier heb ik mijn steentje bijge-
dragen om er verslag van te doen.
Professionals en wij als vrijwilligers werkten
samen om de wijk steeds mooier te maken.
Als kroon op al dit werk is op 20 mei het Zil-
verhuus geopend. Toen was voor mij de tijd
rijp ommet mijn vrijwilligerswerk in de
wijk te stoppen. Sindsdien ben ik druk met
andere zaken en gaat de tijd snel voorbij.

En toch… ik mis iets. Kent u het gevoel, dat je
meegezogen wordt in alle negativiteit in de
media en denkt ‘wat moet ik ermee?’ Daar
wordt een mens niet vrolijker van! Maar mis-
schien kan ik wel iets veranderen aan dat ge-

voel. Er is het komende jaar genoeg te doen in
de wijk. Ik ga kijken wat ik daarin als wijkbe-
woner kan betekenen. Daarbij denk ik niet
meteen in termen van ‘zoveel dagdelen per
week of per maand’. Meer aan korte, tijdelijke
klussen. Het schijnt dat er in het Zilverhuus
tegenwoordig een digitaal planningsrooster is,
waarop ik mezelf kan inroosteren op tijden
die mij passen. Ik ga eens informeren. Het zou
mooi zijn als daar zo af en toe iets bij zit, waar-
mee ik als ‘pensionada’ voor kortere tijd van
betekenis kan zijn voor de wijk. Dat geldt mis-
schien voor meer drukke ‘pensionada’s’ zoals
ik, maar ook voor jonge mensen met kinderen
en met dubbele banen, bedenk ik nu. Ook voor
hen een kans om dicht bij huis iets voor de
wijk te doen. Wie doet er mee?

In de gebiedsvisie “Hart van de Zilverkamp”
staan globale plannen voor de toekomst van
drie deelgebieden: Het Centrum (sporthal,
SCC De Brink en De Kuul), locatie Zilver-
zwaan en De Heuvels (groene plek bij par-
keerplaats en De Bunker). Nadat de raad
deze visie in mei 2020 had vastgesteld, nam
de gemeente de uitwerking van de deelge-
bieden ter hand.

RENOVATIE VAN SPORTHAL,
SCC DE BRINK (NU ZILVERHUUS)
EN CAFÉ DE KUUL
Een haalbaarheidsonderzoek, in 2021 uitge-
voerd, maakte duidelijk dat renoveren tot
maximaal 15 jaar financieel het meest inte-
ressant was. De gemeenteraad koos deze op-
lossingsrichting. Er volgden een aantal exter-
ne (renovatie en isolatie) en interne verbou-
wingen, zodat sporthal, het Zilverhuus en De
Kuul de komende 15 jaar vooruit kunnen.

WONINGBOUW
OP LOCATIE ZILVERZWAAN
Op de plaats waar basisschool de Zilverzwaan
stond, komen woningen, zo staat in de ge-
biedsvisie. Om hiervoor een ontwikkelkader te
maken, is in het voorjaar van 2022 een des-
kundigenworkshop gehouden voor stakehol-
ders, omwonenden en andere bewoners van de
Zilverkamp. Uit deze workshop werd onder
meer duidelijk dat de ontsluiting en het naast-
gelegen tankstation mogelijke knelpunten
zijn voor woningbouw. Dit zal nader onder-
zocht moeten worden.
Het vraagt veel tijd om op deze locatie wo-
ningbouw te realiseren. Vanwege de situatie in
Oekraïne is besloten om het voormalig terrein

De Heuvels: de eerste
ideeën verzameld
Wat kan/moet er veranderen? Daarover
ging de gemeente 24 november jl. in ge-
sprek met direct omwonenden. Vanwege
de gewenste invulling (een plek voor
ontmoeting en sport en spel) werden de
beide basisscholen, de jongerenraad,
jongerencoaches van SWL, Stichting
Sportservice Lingewaard en Stichting de
Zilverkamp ook uitgenodigd.

Met de ideeën die tijdens dit overleg wer-
den verzameld, gaat een bureau een ruwe
schets maken. Een soort praatplaat waarop
duidelijk te zien is welke zorgen de buurt
heeft. Maar ook welke kansen voor verbe-
tering de omwonenden voorstellen, zoals:
de inzet van groen, paden die uitnodigen
tot bewegen en voor meer openheid zorgen
en een verbinding van de Heuvels met het
achterliggend park.
In december komen de deelnemers in een
digitaal overleg bij elkaar om te bespreken
of de schets goed weergeeft wat zij op 24
november besproken hebben. Als het nodig
is, kan de schets dan worden aangepast en
vervolgens worden voorgelegd aan het col-
lege van burgemeester en wethouders. Zij
bekijken dan of er een idee ligt dat uit-
voerbaar is. Als dit zo is, gaat het college op
zoek naar geld voor de verdere uitwerking
van de plannen en daadwerkelijke uitvoe-
ring. Bij de uitwerking van de plannen
wordt de buurt opnieuw betrokken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de
gebiedscoördinator van de Zilverkamp:
p.hoogveld@lingewaard.nl.

Revitalisering
van woonerven
EEN GESPREK MET WILLEM BIJKER

Willem Bijker is vanaf het begin betrokken
bij de wijkvernieuwing. Sinds 2018 is hij
projectleider revitalisering woonerven in
onze wijk. Hoe kijkt hij terug op de aanpak
en de uitvoering van dit omvangrijke pro-
ject uit het WijkOntwikkelingsPlan?

Willem: “Onze bestuurders hebben bij de wijk-
vernieuwing bewust gekozen voor bewoner-
sparticipatie: bewoners zelf mee laten denken
over hun leefomgeving. Tijdens (fysieke) bij-
eenkomsten inventariseerden we de wensen
van bewoners op het gebied van bijvoorbeeld
groen, parkeren en verkeersveiligheid. Gaan-
deweg organiseerden we bovendien een
schouw, om met bewoners de problematiek ter
plaatse te bekijken. Veel bewoners vragen om
meer parkeerplaatsen. Het is vrijwel onmoge-
lijk om veel meer parkeerplaatsen te maken.
De wijk is simpelweg niet gebouwd voor het
grote aantal auto’s dat nu in gebruik is. Ook
worden veel carports niet meer gebruikt voor
het parkeren van auto’s. Terwijl deze destijds
wel meetelden in de berekening van het aantal
parkeerplaatsen. In een aantal straten konden
we een of meer parkeerplaatsen toevoegen.
Ook qua overlast van bomen kunnen we niet
alles oplossen. Veel bomen hebben een be-
schermde status of kunnen vanwege kabels en

leidingen op die plaats niet vervangen worden
door nieuwe (kleinere) bomen. De groeiende
aandacht voor klimaatadaptatie is een extra
aanleiding om heel zorgvuldig om te gaan met
de bestaande bomen.”

Bewonersparticipatie in de praktijk
Door coronamaatregelen waren vanaf maart
2020 geen bewonersbijeenkomsten meer mo-
gelijk. Willem: “Dat was een groot gemis. Om
toch door te kunnen gaan met de revitalise-
ring zijn we begin 2021 gestart met een digi-
taal platform. Vanaf juni 2022 werken we met
een mix van een digitaal proces in combinatie
met een schouw met bewoners en een inloop-
moment.”

Hoe kijkt Willem terug op de
bewonersbijeenkomsten?
Willem: “ Ze gaven een wisselend beeld. Soms
was de bijeenkomst met recht het ontmoeten
van buurtgenoten. In andere bijeenkomsten
kwamen juist tegenstellingen in de straat naar
voren. De soepbijeenkomsten waren een mooi
middel om bewoners te enthousiasmeren om
mee te helpen aan het verder opbouwen van
de wijk. Helaas gooide corona hier ook roet in
het eten.”

Hoe staat het met de straat-
verbetering?
Willem: “Corona zorgde voor een grote vertra-
ging in onze planvorming. We gaan ervan uit
dat we de plannen op straatniveau rond de
zomer van 2023 kunnen afronden. De uitvoe-
ring van de straatwerkzaamheden loopt door
tot eind 2024. Dan hebben we circa 100.000 m2
straatwerk (zo’n 20 voetbalvelden!) en 30.000
m2 groenvakken onderhanden genomen. Be-
woners hoeven zich geen zorgen te maken dat
er de komende jaren voor hun straat geen geld
meer is. Het budget voor de revitalisering zit
op dit moment op schema.”

Wat vinden bewoners van de
straatverbetering?
Willem: “In het algemeen zijn bewoners hier
tevreden over. De straten worden opgeknapt,
het groen wordt vernieuwd, knelpunten ten
aanzien van (verkeers)veiligheid worden aan-
gepakt en afvoer van regenwater wordt verbe-
terd. Wat vooral opvalt is de grote
betrokkenheid van de bewoners van de Zilver-
kamp en het feit dat ze trots zijn op hun
groene wijk.”
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WIST U DAT...

• We u hier graag wat voorbeelden geven van
gerealiseerde bewonersinitiatieven.
• Het buurtinitiatief van de Kolk om het open-
baar groen op het plein aan te pakken al ver-
meld werd in de eerste Wijkkrant.
• Er heel wat bloembollen gepoot zijn onder an-
dere langs de Nielant (initiatief wijkplatforms).
• Buurtinitatief ‘Nielant groen en stil’ voor meer
groen heeft gezorgd tussen een gedeelte van
de Nielant en de Holthuizerdreef
• Leden van voormalige werkgroep Kunst (en
spelen) gezorgd hebben voor prachtige graffiti
op twee elektriciteitshuisjes, voor het opknap-
pen van de hondenuitlaatplaats in park de Zan-
derij en voor de aanleg van een spannende
speeltuin achter de Sportdreef.
• Twee andere speelplekken ook zijn opgeknapt
• Vrijwilligers de twee boomgaarden in de wijk
(kersenbongerd en fruitboomgaard) bijhouden
• Werkgroep Vaste Prik afval blijft opruimen
samen met schoolkinderen.

HART VAN DE ZILVERKAMP

STAPSGEWIJS UITWERKEN
GEBIEDSVISIE

van de Zilverzwaan tijdelijk in te richten voor
huisvesting voor vluchtelingen. In de afgelopen
maanden werden 20 tiny houses geplaatst. Het
oorspronkelijke uitgangspunt van definitieve
woningbouw blijft gehandhaafd, maar komt
door de tijdelijke huisvesting op de lange baan.

DE HEUVELS: SPORT EN SPEL
IN HET GROEN
In het midden van de Zilverkamp ligt De Heu-
vels, een groene plek met een parkeerplaats en
een jongerenontmoetingsplaats, De Bunker.
Een groene plek die volgens de gebiedsvisie uit
zou moeten nodigen om door jong en oud ge-
bruikt te worden. Onlangs nam de gemeente
de uitwerking van het gebied ter hand (zie
kader). Uitganspunten bij de uitwerking zijn:
de parkeerplaats en de grote bomen moeten
blijven. Ook de zendmast blijft op zijn plek.
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Onze Wijkkrant wordt gedrukt op papier dat het keurmerk van de Forest
Stewardship Council (FSC) mag dragen. Bij dit papier is het zeker dat de
produktie niet tot bosvernietiging heeft geleid.

Net een beetje anders.

HEDEN
DOOR JAN WERKMAN

Voor ons ligt de toekomst
achter ons het verleden

daar tussenin het
hier en nu

oftewel
het heden

dat gisteren nog
in de toekomst lag

dus neem de tijd
en pluk de dag!

MINIBIEB, PLANTENBIEB
& BUURTKASTJE
Leuke initiatieven in de wijk!

Grevenveld 2

Paalbalk 2 Holthuizerdreef 13 Holthuizerdreef 25

Wildzang 19 Perenbongerd 14 Landslag 27

Loostraat 96a Plantenbieb

Bessenmaat 42 Plantenbieb

Wagenweg 12c Het ZilverhuusBessenmaat 15

Schans 11 BuurtkastjeWindzoom Plantenbieb

Beemd 38 Winterdijk 30Dullert 9

5 JAAR WIJKVERNIEUWING TERUGKIJKEN ÉN VOORUITBLIKKEN

De Zilverkamp ligt binnen twee kilometer
van Windpark Koningspleij. Heeft u een
mooi idee om uw wijk duurzamer en leef-
baarder te maken? Dan maakt u kans op
een financiële bijdrage uit het Omgevings-
fonds van het windpark. Het is de bedoeling
dat velen van uw initiatief gaan profiteren
en dat uw aanvraag breed gesteund wordt
in de wijk of uw straat.

Een paar voorbeelden van projecten die in aan-
merking kunnen komen: verduurzaming van
buurthuis, speeltoestel voor speeltuin, ver-
groening van schoolplein, duurzame ledver-
lichting in wijkcentrum/sportveld, themadag
biodiversiteit in wijk, duurzaamheidsproject
op basisschool, of aanleg van bijenperk met in-
sectenhotel.

Een praktische tip
Doe de aanvraag samen met anderen uit de
buurt, of via een collectief uit de wijk.
Bijvoorbeeld wijkplatform, bewonersoverleg,

Omgevingsfonds
Windpark Koningspleij
steunt projecten
in de wijk

BOMENPLAN PARK-
ZONES ZILVERKAMP
Laatste fase in uitvoering
In het Bomenplan Parkzones Zilverkamp
(2018-2025) staat welke maatregelen geno-
men moeten worden om het bomenbestand
in de parkzones toekomstbestendig te
maken. Wijkbewoners hebben vooraf mee
kunnen praten over deze maatregelen, die
in drie fasen uitgevoerd zouden worden.

In de eerste fase van de uitvoering (2018) wer-
den 261 bomen gekapt en 257 jonge bomen
terug geplant. Het grote aantal te kappen
bomen komt doordat er bij de bouw van de
wijk massaal werd aangeplant. De snelle groei-
ers hadden na een aantal jaren weggehaald
moeten worden; dat is niet of nauwelijks ge-
beurd.
De tweede fase (2020) is in tegenstelling tot de
eerste fase gewijzigd uitgevoerd. Dat kwam
doordat een aantal bomen niet meer aanwe-
zig waren (door een zware storm in juni 2020
sneuvelden zo’n 60 bomen). Maar ook doordat
het beleid voor bomen was aangepast. Nu in
de derde fase geven behoud van bomen, biodi-
versiteit en klimaatverandering nog meer rich-
ting aan de te nemen maatregelen. Alle
bomen worden daarvoor opnieuw geïnventa-
riseerd. Ook wordt een plan gemaakt voor het
aanplanten van nieuwe bomen. Hierbij wor-
den keuzes gemaakt die overmatige overlast
voorkomen, biodiversiteit verhogen en de ge-
volgen van het veranderende klimaat dempen.
De derde fase wordt in de komende winter uit-
gevoerd. In de herfst van 2023 worden de
nieuwe bomen aangeplant.

WIST U DAT...

• Van de in 2018 gekapte bomen er zo’n 20
rechte stammen van 2,5 meter in de wijk zijn
gebleven.
• Enkele ervan geplaatst zijn bij de entrees van
de wijk.
• Deze liggende boomstammen met de letters
‘Zilverkamp’ worden opgefrist.
• Van een aantal stammen ‘speelse’ bankjes zijn
gezaagd.
• Dat jong en oud gebruik maakt van deze
bankjes.
• Twee bomen zijn blijven staan om door een
boomkunstenaar te worden bewerkt met een
kettingzaag. De boom met Ot en Sien aan het
Ot en Sienpad is er een van.
• Deze toepassingen bedacht zijn door de
(bewoners)werkgroep Kunst.

bedrijvenvereniging, speeltuin- sportvereni-
ging of vergelijk- bare organisaties. Vanaf 1 ja-
nuari 2023 zijn projectvoorstellen welkom.

Heeft u interesse?
Meer informatie vindt u op www.windparkko-
ningspleij.nl/omgeving. Daar kunt u het aan-
vraagformulier downloaden waarop de
projectaanvraag moet worden gedaan. De Zil-
verkamp ligt in de directe omgeving van het
windpark. Voor onze wijk zit André de Vegt in
de groep die de binnengekomen aanvragen be-
kijkt en in overleg met de aanvragers zo nodig
compleet maakt. Bij hem kunt u ook terecht
voor vragen.Wacht niet te lang met insturen
van uw projectvoorstel, want de sluitingsda-
tum is op 28 februari.

In de Zilverkamp komt
natuur weer dichterbij
Ook wijkbewoners zetten zich in om het
openbaar groen in onze wijk gevarieerd en
klimaatbestendig te maken.

Via de actie “Lingewaard Doet” realiseerden
meerdere bewoners(groepen) groene initiatie-
ven, zoals het plaatsen van vogelkasten in de
parkzones, het bouwen en plaatsen van een
bijenhotel en het verbeteren van stukken bos-
plantsoen met inheemse planten. Zeer zicht-
baar en beleefbaar is het “bloemeninitiatief”
langs de oostrand van de wijk. Daar is eind
2020 zo’n 1000 m2 grasland ingezaaid met een
inheems bloemenmengsel. In het voorjaar van
2021 verrasten deze velden met een zee aan
klaprozen, dit voorjaar kregen we overweldi-
gend veel margrieten te zien. In de loop van
het groeiseizoen kwam er een grote verschei-
denheid aan planten tot ontwikkeling. Het
mengsel is zo gekozen dat er het hele seizoen
(ook in voor- en najaar) planten bloeien. Bij de
monitoringsrondes dit jaar bleek dat meer
dan 30 van de (47) ingezaaide soorten in ruime
mate aanwezig zijn. Dit wijst op een positieve
ontwikkeling van de bloemenvelden. Het
juiste beheer is belangrijk om verruiging en
vergrassing te voorkomen. Er wordt daarom
maar 1 keer per jaar gemaaid, op het juiste
moment in het najaar. Een klein gedeelte blijft
staan als voedsel, bouwmateriaal, schuil- of
overwinterplek voor vogels, kleine zoogdieren
en insecten. Het maaisel moet meteen afge-
harkt worden. Bram van Schaffelaar (natuur-
technisch adviseur bij dit project) verwacht
dat met het doorzetten van het huidige beheer
de bloemenvelden in het volgende seizoen zul-
len stabiliseren. Het blijft van belang dat de
velden door mensen en ook honden met rust
gelaten worden. Zo krijgen ze een optimale
kans om door te groeien tot een evenwichtig,
gevarieerd en waardevol stukje natuur.

NATUUR DICHTBIJ


