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Bakker Tom van Otterloo: 
een man met een missie

“Het is niet alleen het redden 
van de planeet, er zit veel 
meer achter” 

Het thema van deze Wijkkrant is ‘de toekomst’. Ik 
denk dan direct aan eten. Onlangs ben ik naar een 
bijeenkomst over het voedsel van de toekomst ge-
weest. Hier werd duidelijk dat dat voedsel plant-
aardig is, lokaal en duurzaam wordt geproduceerd 
en bijdraagt aan de biodiversiteit. Wij kunnen er 
niet langer om heen: onze manier van eten en de 
wijze waarop we ons voedsel produceren moet 
veranderen. Ons dagelijkse stukje vlees is niet 
meer van deze tijd, laat staan van de toekomst. 

Voor dit artikel wilde ik dan ook graag praten met mijn bakker, Tom 
van Otterloo. Als klant weet ik dat Tom niet alleen een ambachte-
lijke bakker is die lekker brood bakt, maar ook dat hij een man met 
een missie is. Bij alles wat de bakker doet, houdt hij rekening met 
het milieu en dus met de toekomst.  

Duurzaam ondernemen is volgens Tom terug naar de eenvoud: je 
bakt een lekker brood van natuurlijke, liefst biologische, grondstof-
fen met lokaal graan. Aan de keukentafel bij Tom thuis vertelt hij 
over het proces om duurzamer te produceren met eerlijke, lokaal 
geteelde en/of biologische grondstoffen. 

Lokaal, desem en ‘Beste brood van Nederland’ 
In 2003 wordt de bakkerij van Tom in De Steeg afhaalpunt voor de 
biologische groentepakketten van de Ommuurde tuin in Dieren. Af 
en toe bakt Tom een desembrood voor in het pakket met biologi-
sche tarwe, lokaal verbouwd in het dorpje Hall. De molenaar van de 
Witte Watermolen in park Sonsbeek maalt de tarwe op ambachte-
lijke wijze. Dit Halls desem wordt erkend als Veluws streekproduct 

Duurzaam van akker 
tot bakker
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en uitgeroepen tot ‘Beste brood van Nederland’. Als het programma 
Het Klokhuis aandacht besteedt aan het beroep bakker en in de 
bakkerij filmt - waaronder het Halls desem - ontstaat er al gauw 
meer vraag naar het brood. 

Meer desembrood,  
ook geschikt voor veganisten 
Tom ontwikkelt vervolgens verschillende soorten desembroden. 
Hierbij gebruikt hij lokale en zoveel mogelijk biologische grondstof-
fen, zoals volkorenmeel, rogge, haver en gerst. Alleen spelt is nog 
niet lokaal te verkrijgen. Die vindt hij in Limburg. Bij een desem-
brood gebruik je voor het rijzen van het deeg geen gist maar zuur-
desem, gemaakt van een moederdeeg waarin micro-organismen 
zorgen voor luchtig brood. Lang gebruikte Tom voor het moeder-
deeg honing, tegenwoordig is dat appelstroop. Daardoor zijn alle 
desembroden diervrij en ook geschikt voor veganisten.

Ook voor de traditionele broden gebruikt hij desem. “Ik wil voor 
mijn broden de beste grondstoffen gebruiken. Tegenwoordig zit 
in elk doorsneebrood zogenaamde broodverbeteraar, dat ervoor 
zorgt dat een brood luchtiger, malser en langer houdbaar is. Door 
toevoeging van de natuurlijke desem kan ik veel minder onnatuurlij-
ke broodverbeteraar gebruiken.”

Bierbostelbrood 
Hij werkt graag samen met andere ondernemers in de voedselke-
ten, zoals met bierbrouwer Durs. Tom bakt brood met bierbostel, 
een product dat tijdens het brouwen van bier ontstaat. Vaak wordt 
het gebruikt als varkensvoer, maar het is ook heel geschikt als één 
van de grondstoffen voor desembrood. De bierbostel krijgt hij van 
deze Klarendalse brouwer; de biertjes vind je ook in de winkels van 
Tom. 

Overgebleven brood 
Voedselverspilling voorkomen is ook onderdeel van de duurzame 
bedrijfsvisie. Tom legt uit: “Je wilt een klant geen nee verkopen, dus 
bakken we altijd meer brood dan we uiteindelijk verkopen. Sommi-
ge overgebleven producten, zoals bijvoorbeeld kadetjes, vriezen we 
in en verkopen we later tegen een gereduceerde prijs. Het grootste 
gedeelte van het overgebleven brood gaat naar de Blauwe Tomaat, 
naar een wijkgenoot die kookt voor daklozen in het Lauwerspark. 

Wat verder nog overblijft, gaat naar de Voedselbank.”

Ook heeft Tom een speciale folder gemaakt voor klanten 
die brood overhebben. Onder de noemer ‘Weggooien? 
Niet doen!’ staan in de folder tips over wat je met oud 
brood kunt doen.

Boer – Molenaar – Bakker  
In zijn bedrijf is de keten kort. Volgens Tom zijn er maar 
drie schakels nodig die leiden naar lekker brood. De 
boer, die lokaal en het liefst biologisch graan verbouwt; 
de molen, die het graan ambachtelijk maalt en ten slotte 
de bakker, die met liefde en respect voor zijn grondstof-
fen en klanten het brood bakt. Het voordeel van een 
korte keten is een betere samenwerking tussen de scha-
kels: je kent elkaar en kunt goede afspraken met elkaar 
maken. Tom streeft naar een prijs, die eerlijk verdeeld is 
over alle schakels van de keten en die op transparante 
wijze tot stand komt. 

Niet bij brood alleen … 
Tom probeert op alle vlakken duurzaam te zijn. Op het 
dak van de bakkerij in De Steeg liggen 124 zonnepanelen 
die in de helft van de energiebehoefte van de bakkerij 
voorzien. Ook de verpakkingen, het gebruikte papier, 
zelfs de inkt van de printers zijn duurzaam. Iets wat tot 
zijn spijt nog niet duurzaam is, is de bestelbus. Toen hij 
een nieuwe bus nodig had, zocht hij lang naar een scho-
ner alternatief, maar dat was er nog niet.

Ook probeert Tom zijn leveranciers te overtuigen om 
alternatieven aan te bieden. Als voorbeeld noemt hij 
de schoonmaakmiddelen die in de bakkerij worden ge-
bruikt. De oude leverancier zag er geen ‘brood’ in om 
ecologische schoonmaakmiddelen te leveren. Dus ging 
Tom op zoek naar een leverancier die dat wel kon leve-
ren. 

Tom als ambassadeur 
Terwijl zelfs de landelijke vakorganisatie voor bakkers tot 
voor kort het belang van duurzaam ondernemen niet in 
zag, durfde Tom deze stap wel te nemen. Veel collega-
-bakkers zijn bang om te beginnen met duurzaam onder-
nemen. Als voorloper geeft Tom lezingen en adviseert hij 
andere bakkers. Een van de belangrijkste adviezen aan 
zijn collega’s luidt: “Ga duurzaam ondernemen om de 
juiste reden. De juiste reden is niet geld, maar aandacht 
voor mens, milieu en een ambachtelijk product.”

“De juiste reden is niet geld, maar 
aandacht voor mens, milieu en een 
ambachtelijk product”

Korte keten en eerlijk verdelen
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- advertenties - 

Toen de oudste geboren was en ingebakerd lag bij te 
komen in haar wiegje, riep ik hartstochtelijk: “Het Grote 
Loslaten is nu begonnen!”

Als nieuwbakken vader had ik ergens gelezen dat dat heel 
belangrijk was voor het kind, pedagogisch gezien.

Na vierentwintig uur weeën opgevangen te hebben en een 
ongeplande keizersnede ten deel gevallen, werden mijn 
woorden niet goed ontvangen. Ons huwelijk heeft dan ook 
niet lang stand gehouden.

Nu, vijfentwintig jaar later en niet veel wijzer geworden, 
houdt het mij nog steeds bezig: op welke manier ben ik 
vader voor mijn drie dochters?

Ondanks alles ben ik nog altijd van het ‘loslaten’, het geven 
van ruimte en vrijheid.  
 
“Loslaten is loslaten!”,  roep ik nog steeds.

Soms roep ik het zelfs ietwat uitdagend, vooral als mij net 
iets te vaak wordt gezegd dat loslaten ‘anders vasthouden’ 
is.

Semantiek heeft een lastige aan me.

Wanneer ik mijn kinderen blijf vasthouden, komen zij niet 
tot ontwikkeling. Wanneer zij de veiligheid ervaren in mijn 
armen, aan mijn borst, ontneem ik hen de kans hun neus 
te stoten en vingers te branden.

Ik schiet natuurlijk vreselijk door, ik weet het. Veel te bang 
dat ik de drie meiden belast met mijn levenservaring, vol 
onzekerheden, hobbels en gedoe. Veel te bang dat ik hen 
ongemerkt lastig val met mijn dingen, zodanig dat zij niet 
vrij het eigen leven kunnen ontdekken.

De wijsheid van onze kinderen

”Niets beïnvloedt het leven van een kind meer dan het niet 
geleefde leven van zijn ouders.”

Je kunt veel van Carl Jung vinden, maar hier heeft-ie een punt. 
Op generlei wijze wil ik dat mijn drie dochters keuzes maken, 
ingegeven door mijn onuitgesproken zorgen, door mijn on-
vervulde wensen. 

Ongemerkt lopen we allemaal dat risico. We willen immers 
het beste voor onze spruit en dat zij onbekommerd proeven 
aan het leven. En omdat we weten wat het beste is voor onze 
kinderen, leggen wij het hen op. Onze dromen, onze ambities, 
onze angsten; als we niet oppassen, leven zij voort in onze 
kinderen.

Onze kinderen moeten de handen en het hoofd vrij hebben 
om te worden die ze zijn. Zonder ons en onze dingetjes. 

Maar wel met ons.

Dat laatste heeft onze oudste ons eens fijntjes onder de neus 
gewreven:

“Zeg vadertje, allemaal leuk en aardig die vrijheid van je en 
dat we nergens toe verplicht zijn. Maar wij komen gewoon 
op Vaderdag, of je wilt of niet. En Tweede Paasdag komen we 
ook lunchen, ook al vind je dat we vooral zelf moeten beden-
ken wat we willen. Soms is het ook fijn om te horen dat je ons 
op de koffie wilt, omdat je ons bijvoorbeeld mist.”

Daar waar wij onze kinderen niet moeten voorgaan in het 
opwerpen van allerlei belemmeringen - want wij kennen in-
middels het leven - moeten wij veel meer luisteren naar de 
wijsheid van onze kinderen. 

Ferdinand ter Haar

Johan Uitvaartzorg 
Persoonlijk 

Betrouwbaar 

Betaalbaar

WWW.JOHANUITVAARTZORG.NL   
06 10 12 22 05

Jouw advertentie hier? Dat kan!  

Kijk op sintmartensonsbeek.nl/adverteren-

-in-de-wijkkrant wat kan en hoeveel het kost. 
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De kapper 
Als er iemand van dichtbij ziet hoe de wijk veranderd, is het 
wel kapper Suleiman. Hij is al zestien jaar eigenaar van Kapsa-
lon Star, op de hoek van de Hommelseweg en de Sonsbeek-
singel. Oude Arnhemmers en nieuwkomers komen bij hem 
voor een knipbeurt en hij hoort alle verhalen. “Er is een mooie 
mix nu”, zegt hij. “Ik hou van verschillende mensen, verschil-
lende kleuren, rijk en arm, alles door elkaar. Maar je ziet soms 
scheve gezichten. Mensen die het beter hebben, kijken ang-
stig naar de buurt. Andersom denken oude bewoners: wat 
komen die ‘kakkers’ doen in onze wijk? Mensen zouden wat 
vaker een praatje met elkaar moeten maken. Zo eng is het 
niet. Veel Arnhemmers zijn ouderwets, ze denken dat vroeger 
alles beter was. Maar verandering is juist goed. Het leuke van 
Sint Marten is: het leeft, maar er zijn ook rafelrandjes. Als je 
het hier aan kunt, dan kun je de hele wereld aan.”

De voorzitter 
Het gemiddelde inkomen in Sint Marten stijgt en dat heeft 
gevolgen voor de gemeentegelden die hiernaartoe gaan. 
Maar meer verschillen zijn juist goed voor de wijk, vindt Caro-
line Pronk. De advocate is voorzitter van het Bewonersoverleg 
en zit in het bestuur van wijkcentrum De Nieuwe Hommel. 
“De klushuizen en de nieuwbouw in de Nijhoffstraat zijn 
mooie initiatieven. Maar dat betekent dat de huizenprijzen 
gaan stijgen. Ik vind de charme van Sint Marten dat het hier 
zo divers is. Ik denk dat daarmee de sociale cohesie ook be-
ter wordt. Die willen we extra versterken door in De Nieuwe 
Hommel wijkfeesten te organiseren, bijeenkomsten voor alle 
nieuwe bewoners en door hier laagdrempelige activiteiten 
te plannen. Ik denk niet dat de rijke bewoners de sociale wo-
ningbouw hier wegdrukken. Ik vind dat we naar een ander 
systeem moeten met minder sociale huur, waarin het voor 
IEDEREEN makkelijker is om een woning te kopen.” 

De wijkwethouder 
Bob Roelofs is sinds begin dit jaar wethouder met onder an-
dere speciale aandacht voor Sint Marten Sonsbeek. Hij is ook 
historicus en kenner van Arnhem en de wijk – de kleine Bob is 
opgegroeid aan de Dalweg. “Sint Marten was altijd al een wijk 
met grote verschillen per buurt”, zegt Roelofs. “Maar al met 
al is het een hele kleurrijke wijk met allerlei mooie bewoners- 
initiatieven: stadslandbouw, De Nieuwe Hommel. De laatste 
tijd heeft de wijk een enorme facelift gehad, bijvoorbeeld 
tegenover De Leuke Linde. Mensen kiezen bewust om hier te 
wonen. Je ziet in Sint Marten een mooie dwarsdoorsnee van 
de hele Arnhemse samenleving. We moeten er voor waken 
dat iedereen hier een woning kan kopen, ook jongeren, en dat 

Sint Marten:  
volkswijk, yuppenbuurt 
of ideale mix?

Sint Marten verandert. Maar welke kant 
gaat het op? Een oud-bewoonster van het 
Staringplein, een journaliste gespeciali-
seerd in landschap en architectuur, schreef 
hoe het romantische, groene en informe-
le pleintje achter haar huis veranderde in 
een kille parkeerplaats met een hefboom 
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de huizen niet naar de beleggers gaan. Problemen in de wijk 
zijn vooral parkeren en de vraag hoe je kleine ondernemers 
behoudt. Ik vind het mooi om te zien dat de wijk zelf flitspar-
keerplaatsen bij bedrijven heeft bedacht.” 

De financiële man 
Edwin van den Aker is al jaren mede-eigenaar van Havekes 
Advies en Verzekeringen op het Graaf Ottoplein. Hij helpt 
veel wijkgenoten bij hun hypotheken en heeft het - ondanks 
corona - nog nooit zo druk gehad. “Verreweg de meeste hui-
zen staan te koop in het gebied boven de Sloetstraat”, zegt 
hij. “Het is een gekkenhuis. De woningen hier gaan soms met 
een ton boven de vraagprijs weg. Een benedenwoning kost zo 
vier ton. Voor starters is dat niet te doen.” Edwin ziet wel een 
ander soort buren komen. “Vaak zijn het leuke mensen, hoor, 
maar soms ook mensen die beter in de Schuytgraaf passen. 
Die groeten niet eens op straat. Je ziet dat de wijk verbetert, 
de gevels worden opgeknapt, maar er komen ook steeds 
meer auto’s. Parkeren is een drama. Ik weet dat sommige 
aannemers hier niet meer komen verbouwen omdat ze hun 
busjes en containers niet kwijt kunnen.”

De buurtpastor 
Ellie Smeekens is buurtpastor en coördinator van het In-
loophuis. Ondanks de ‘verrijking’ in de wijk, ziet zij de armoe-
deproblematiek niet afnemen. “In het Inloophuis komt een 
‘harde kern’ met een GGZ-achtergrond. Die wordt niet kleiner. 
Het zijn ongeveer twintig a dertig personen. Je ziet de laatste 
jaren dat de hulpvragen steeds heftiger worden, sociaal en 
financieel. Problemen stapelen zich op. Hier vinden ze nog 
een beetje huiselijke sfeer. Ze kunnen even hun verhaal kwijt. 
We zijn laagdrempelig en veel activiteiten zijn gratis. Gelukkig 
is de gemeente een goede partner.” Het mooie van de wijk is 
dat er nog veel sociale huurwoningen zijn, vindt Smeekens, 
op toplocaties als het Jan Nuldenhofje. “Ik zie helaas wel dat 
veel mensen in hun eigen groepje blijven hangen. Initiatieven 
als de coronahulplijn helpen om dat een beetje te doorbre-
ken. Dat geldt ook voor het ‘maatjesproject’, waarin buurtge-
noten op bezoek gaan bij ouderen of mensen die wat een-
zaam zijn. Daarvoor zoeken we nog steeds vrijwilligers.” 

De onderzoeker 
Freek de Haan is aan het promoveren op een onderzoek dat 
hij deed naar gentrificatie in Klarendal en Sint Marten. Gen-
trificatie is het effect dat oude bewoners worden verdrongen 
door nieuwere, kapitaalkrachtige mensen. “Dat zie je in deze 
wijken sluipenderwijs gebeuren”, zegt de onderzoeker, “ver-
spreid over generaties. Kinderen kunnen vaak niet meer vlak 
bij hun ouders wonen. Daar zitten verschillende aspecten 
aan. Een culturele kant: mensen vinden dat de oude volkscul-
tuur verdwijnt, maar dat vind ik misplaatste nostalgie. En er 
is een economische kant: welke portemonnee domineert? In 
Klarendal zag ik dat er een mooie middenweg is gevonden. 
De woningbouwvereniging heeft daarbij geholpen door niet 
te veel huizen te verkopen.” Volgens Freek de Haan is er niks 
mis met kopers, maar het gaat om de intentie waarmee het 
gebeurt. “Klussers zijn heel wat anders dan zo’n grootinves-
teerder als George Soros die alleen maar winst wil maken.”

tekst: Leendert Douma | foto’s: Elsebeth Hoeven 

en een bordje ‘Verboden toegang’. Is 
dit tekenend voor de buurt? Of wordt 
Sint Marten juist steeds leuker? Kunnen 
oude en nieuwe bewoners mixen? Of 
gaan we het oude volksgevoel missen? 
De wijkkrant vroeg het aan zes experts. 
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Parkeren 

... 4 dilemma’s in Sint Marten ...

Parkeren 
Vanaf de jaren zeventig woont Gerard in 
de wijk. Hij is een actieve wijkbewoner en 
heeft een sterke hand gehad in de wijk 
zoals die nu is. Een van de dingen waar 
hij voor pleitte, is een beperking van het 
aantal parkeerplaatsen. Want zo stelt hij: 
“Een woonwijk, en zeker een woonerf, 
behoort er niet uit te zien als een parkeer-
terrein.” In zijn stukje straat staat een rijtje 
paaltjes om ook ruimte vrij te houden. ‘De 
gemeente wilde die al wel zo’n tien keer 
weghalen, ten behoeve van parkeren. 
Iedere keer vindt men mij hiervoor’. 

Dat een autoluwe wijk ook nadelen heeft, 
ondervindt Annerie. Zij woont sinds een 
aantal jaar in het midden van Sint Marten. 
“Ik heb in de eerste week dat ik hier woon 
een aanvraag voor een parkeervergun-
ning ingediend, en die heb ik nog steeds 
niet. Ik sta nu – na vijf jaar – twaalfde op 
de wachtlijst. En dat is vervelend. Ik stap 
niet snel in de auto omdat ik weet dat ik 
bij terugkomst mijn auto nergens meer 
kwijt kan. Het weerhoudt me om overdag 
in de auto te stappen als ik niet voor mijn 
werk weg moet. Dat kan je natuurlijk ook 
positief uitleggen.”

Regenwater 
Gerard en Annerie hebben ook ideeën 
voor de toekomst van de wijk en de straat 
waarin ze zelf wonen. “Vergroening van 
de wijk en bijvoorbeeld een betere afvoer 
van regenwater. Al lijkt me dat alleen 
mogelijk als er flink wat blik wordt weg-
gehaald. Dat zal - vrees ik- wel op grote 
tegenstand stuiten”, meent Gerard. Anti-

Parkeren 

Energierekening 

Regenwater 

Verduurzamen 

Een autoluwe straat of voldoende 

parkeerplaatsen?

Je gedrag of je woning aanpassen?

Natuurlijke oplossingen in de straat of 

technische onder de grond? 

Zorg voor een fijne temperatuur in huis 

én een betaalbare energierekening

Wandelen in de toekomst 
Door: Simone Haarbosch, Sietske Veenman & Maria Kaufmann

Om te onderzoeken wat de mensen in de wijk belangrijk vinden, zijn we vanuit de Radboud Universiteit een onderzoek ge-

start met als onderliggend thema de energietransitie. Onderzoekster Simone Haarbosch ging vanaf november vorig jaar met 

een aantal bewoners uit Sint Marten al wandelend in gesprek. Wat vinden de wijkbewoners van Sint Marten belangrijk? Waar 

lopen ze tegenaan? Hoe zien ze hun eigen rol daarin en wat is de rol van de overheid daarin? In dit artikel lichten we een paar 

thema’s uit. 

ciperend op hittestress en stortbuien, denkt Annerie na over de toekomst van de 
stenige Schrassertstraat: “Dit straatje loopt af. Klimaatmaatregelen, zoals opvan-
gen, bergen en langzaam afvoeren van hemelwater, kan je in een straat als deze 
heel goed oplossen.”  

Energie 
Tijdens de wandelingen kwam ook energiebesparing ter sprake. Leon woont in 
een van de woningen in de voormalige Wasserette in Sint Marten. Vanwege de 
aard van het pand zijn er beperkte isolatiemogelijkheden. Hij is bezig met het 
uitzoeken van de kosten. “Ik heb een heerlijk huis, maar niet heel energiezuinig. Ik 
heb gewoon echt een mega gasrekening, dat is echt wel een ding.” 

Zoals de SIRE-campagne al zegt: iedereen kan iets doen. Meedoen kan al 
betekenen dat je verschillende opties gaat verkennen. We spraken Edwin die 
op de Apeldoornseweg in een monumentaal pand woont. Edwin is met twee 
buurtbewoners de facebookgroep ‘Duurzaam Sonsbeek’ begonnen om ervaringen 
te verzamelen rondom het verduurzamen van je woning.  “We willen proberen om 
mensen aan te zetten hun woningen te isoleren, zonnepanelen te plaatsen om 
hun huis te verduurzamen. Zowel het delen van positieve als negatieve ervaringen 
met bepaalde bedrijven helpt daarbij, want vaak is het toch dat als er één schaap 
over de dam is, er meer volgen.”  

Huurwoning 
Waar Leon en Edwin vooral kijken wat zij kunnen aanpassen aan het huis, zijn er 
ook bewoners die niet zelf investeren omdat zij een woning huren. Zo kijkt Frank, 
een actieve buurtbewoner die woont in een slecht geïsoleerde woning van Portaal, 
vooral naar wat hij zelf kan doen om zijn huidige energieprijs laag te houden. 
“Ik heb geen auto, ik scheid alles, ik probeer op mijn stookkosten te letten. Mijn 
televisie en een lamp staan ’s avonds aan.  

Jouw verhaal 
We zien in ons onderzoek terug dat niet iedereen mee kan doen in de 
energietransitie. Door stijgende energieprijzen betalen zij letterlijk de prijs. Simone 
is op zoek naar verhalen van wijkbewoners die verwachten dat ze hier mee te 
maken gaan krijgen. 

Wil je op onderstaande thema’s reageren? Ben jij iemand die normaal niet zo snel 
van zich laat horen? We zijn ook geïnteresseerd in jouw verhaal! Je kunt contact 
opnemen met Simone voor een kopje koffie of een wandeling via verteleens@
ru.nl.  We horen het graag!

mailto:verteleens@ru.nl
mailto:verteleens@ru.nl
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In de vorige wijkkrant vond je een oproep van Team 
Leefomgeving (TLO) om te laten weten wat er beter kan 
in de wijk. Dit leverde een aantal vragen op die leven bij 
de wijkbewoners.  

Een aantal reacties gingen over de mogelijkheden omtrent 
het stallen van dure fietsen of scooters in kluizen of garages. 
Dit is een onderwerp wat TLO in elk geval gaat onderzoeken. 

Ook was er een vraag of het mogelijk is om een maximale 
snelheid in te voeren op de Graaf Lodewijkstraat en Jacob 
Cremerstraat. Wat kan en hoeveel het kost gaat TLO met de 
afdeling Verkeer bespreken en onderzoeken. 

Verder vroeg een wijkbewoner zich af of er in de berm van de 
Dalweg bloemenperken kunnen worden aangelegd zoals dat 
ook in de Bronbeeklaan is gedaan. TLO gaat hier samen met 
de afdeling Onderhoud naar kijken. 

Een wijkbewoner vroeg of het ophangen van Whatsapp 
buurtpreventieborden eenvoudiger kan. TLO kijkt wat hier in 
het concrete geval mogelijk is. De gemeente Arnhem heeft 
namelijk als uitgangspunt dat de borden beperkt blijven tot 
de in- en uitvalswegen van de buurt; de buurtpreventie is dan 
niet beperkt tot één of een paar straten maar wel binnen een 
herkenbare buurt; dit om te voorkomen dat een wirwar van 
borden ontstaat waarmee het ook zijn waarde verliest. 

Ook bracht deze wijkbewoner de problematiek van hon-
denpoep onder de aandacht. Hier volgt geen extra actie op 
van het TLO omdat de handhavers van openbare ruimte dit 
al doen. Zij zien toe op de aanlijnplicht, het dragen van een 
hondenpoepzakje en het verbod op het niet opruimen van 
hondenpoep.  

Enquête Team LeefomgevingEnquête Team Leefomgeving

Voor de Tweede Wereldoorlog woonden er negentig 
Joden in deze wijk. Ze werden vervolgd door de nazi’s, 
twee mensen overleefden de oorlog en het jongste 
slachtoffer was slechts een jaar. Het buurtmonument 
is een digitale plek om het leven van die negentig 
Joodse buren te herinneren en herdenken. Opdat we 
niet vergeten. 

Buurtmonument voor vroegere Joodse buren

Het monument heeft de vorm van een interactieve plattegrond. Hier-
op vind je de namen en adressen van de vroegere Joodse buren. In 
een buurtproject hebben wijkbewoners levensgeschiedenissen van de 
oude Joodse buurtgenoten opgetekend door in archieven te duiken en 
te praten met mensen die de oude buren nog kunnen herinneren. Het 
resultaat is een verzameling verhalen, foto’s, tekeningen en een film, 
waarin deze mensen weer een gezicht krijgen.
 
Het monument groeit met verhalen en vanaf 12 september zijn de eer-
ste levensgeschiedenissen te lezen en te bekijken op de wijkwebsite 
sintmartensonsbeek.nl. Ook is er die middag tussen 13 en 16 uur 
een presentatie van het project in buurtcentrum De Nieuwe Hommel 
aan De Wiltstraat 6. Belangstellenden zijn van harte welkom om dit bij 
te wonen! In verband met de beperkte toegang die coronamaatrege-
len met zich meebrengen, is aanmelden wel aan te raden. Dat kan via 
redactie@sintmartensonsbeek.nl  

Wil je ook meewerken aan het monument? Meld je dan aan via boven-
genoemd e-mailadres. 

Vanaf 12 september 2021 is het digitale buurtmonument Om niet te vergeten te bezoeken op 
www.sintmartensonsbeek.nl Dit monument is opgericht en gemaakt door bewoners uit de wijk.

Op maandag 20 september is er in De Nieuwe Hommel 
een bijeenkomst voor alle buurtbewoners die bij een groe-
ne wijk betrokken zijn of willen zijn. Ben je bijvoorbeeld 
een boomspiegeladoptant, stadslandbouwer, pleintuinier-
der, regentonnenkenner of groene dakenbouwer? Of wil 
je er een worden? 

Kom dan om 19.30 uur naar de Nieuwe Hommel op De 
Wiltstraat 6.  Doel is om elkaar te leren kennen en erva-
ringen uit te wisselen. En samen te werken aan een nog 
groenere toekomst voor onze wijk.

Meld je aan via: redactie@sintmartensonsbeek.nl

Uitnodiging 
Samen werken aan een groene wijk
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De route naar school

Bewonersoverleg Sint Marten 
Sonsbeek (BO): secretariaat.stmar-
tensonsbeek@gmail.com

Het BO vergadert zeven keer per 
jaar. De vergaderingen zijn open-
baar. De volgende vergaderingen 
staan gepland op 7 september en 2 
november in - als het kan - De Nieu-
we Hommel. Als het niet kan: online. 
Hiervoor kun je je aanmelden bij 
secretariaat.stmartensonsbeek@
gmail.com. De bijeenkomsten begin-
nen om 19.30 uur. 

De Nieuwe Hommel: 
De Wiltstraat 6, 6821 CE Arnhem | 
www.denieuwehommel.nl

Inloophuis Sint Marten:  
Van Slichtenhorststraat 34| 6821 
CM Arnhem | 026 442 60 66

Team Leefomgeving:  
Caroline Baarschers|  
06 468 154 67 | 
caroline.baarschers@arnhem.nl

Spreekuur Wijkteam:  
Elke donderdag 15.00 - 16.00 uur in 
de Nieuwe Hommel

Politiepost: Hommelseweg 56 | 
Spreekuur dinsdag van 18.00 – 19.00 
uur. 

Spreekuur huurdershuis |Inloop-
huis Sint Marten | maandag 9.00 – 
12.00 | donderdag 13.00 – 16.00 

Groengroep St.Marten Sonsbeek-
kwartier (o.a. boomspiegels):  
groenewijk@live.nl

Gemeente: 0900 1809 

Vuilophaaldienst Sita:  
026 446 04 90 

Dit is een uitgave van het  
Bewonersoverleg Sint Marten 
Sonsbeek. De wijkkrant wordt zes 
keer per jaar door wijkbewoners 
huis aan huis bezorgd. 

De wijkkrant verschijnt elke twee 
maanden: eind februari, eind april, 
eind juni, eind augustus, eind okto-
ber en eind december. 

Coördinatie, (eind)redactie en  
vormgeving: Elsebeth Hoeven.

Bijdragen: Ferdinand ter Haar, 
Froukje Witteveen, Leendert Douma, 
Radboud Universiteit: Simone Haar-
bosch, Sietske Veenman en Maria 
Kaufmann.

Fotografie: Anne Vogel (foto Fer-

dinand), BureauBeeld, Elsebeth 
Hoeven 

Drukwerk: ASCEND

ColofonPraktische info

Elon is vijf jaar en zit op de Jan Ligthartschool in de klas van juf Henriette. Hij woont in de Verhuellstraat en tekende 
voor de Wijkkrant wat hij tegenkomt als hij naar school loopt.   

E-mail:  
redactie@sintmartensonsbeek.nl 

Website:  
www.sintmartensonsbeek.nl 

Volg de wijk op Facebook:  
@SintMartenSonsbeek

Bewoners en organisaties in de 
wijk zijn van harte uitgenodigd een 
bijdrage te leveren aan de website 
en/of wijkkrant. Op de website vind 
je meer informatie.  

Ondernemers in de wijk kunnen 
adverteren in de krant. Kijk voor 
de mogelijkheden op de website of 
stuur een e-mail.  

Wil je meehelpen in de redactie 
van de wijkkrant of heb je tips? We 
kunnen alle hulp goed gebruiken! 

http://www.denieuwehommel.nl
mailto:caroline.baarschers@arnhem.nl
http://www.sintmartensonsbeekkwartier.nl
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