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Mijn voortuin
De Vereniging Vrienden van Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem
wil een klankbord zijn voor de bezoekers van de monumentale parken
en voor de eigenaar van de parken, de Gemeente Arnhem. Het doel van
de Vereniging is mee te werken aan de instandhouding en verfraaiing
van de parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem. De Vereniging
Vrienden van Sonsbeek ondersteunt het Bezoekerscentrum Sonsbeek
ﬁnancieel met een vaste bijdrage per lid.
De contributie per lid bedraagt per jaar:
voor particulieren € 13,50, voor verenigingen € 35,- voor bedrijven
€ 50,-; Bankrekeningnummer: 40 63 33 505 t.n.v. Vrienden van
Sonsbeek. De Vereniging is door de ﬁscus erkend als “Algemeen Nut
Beogende Instelling”.
Bestuur Vereniging Vrienden van Sonsbeek:
Hendrik Broekhuizen (voorzitter) tel. 442 62 12, Luuk Broer (secretaris)
tel. 442 49 56, Theo Bussink (penningmeester) tel. 443 14 02, Loes
Prakke (ledenadm/promotie) tel. 443 34 95, Tjada van den Eelaartde Sitter (schouw/website) tel. 445 50 98, Koos de Vos (educatie) tel.
363 49 71, Gerard Nijhuis (parkgidsen) tel. 339 08 00. Adviseurs: Joop
Morsink (historie), Jeroen Glissenaar (Stadsbeheer), Jeroen Voskuilen
(Bezoekerscentrum).
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Ledenadministratie:
Vereniging Vrienden van Sonsbeek per adres Bezoekerscentrum
Sonsbeek, Zypendaalseweg 24a, 6814 CL Arnhem, Telefoon: 445 06 60,
Email: info@parksonsbeek.nl
Website: www.parksonsbeek.nl

Elke dag kijk ik uit op de statige eik en de Witte Watermolen, al
meer dan twintig jaar. Het verveelt nooit. Elk jaargetijde variëren
de kleuren en luchten en beleef ik mijn voortuin weer anders. Het
liefst loop ik langs de Watermolen en het Watermuseum, in de richting van de waterval. En dan langs de vijver naar Zypendaal. Zeker
als je daar omhoog gaat, waan je je ver weg van de bewoonde
wereld in een prachtig bos.
Het bijzondere van Sonsbeek en Zypendaal is de ligging: midden
in de stad. En ook de veelzijdigheid van wat je in het park kunt
beleven. Op een zonnige zondag lijkt half Arnhem er te vertoeven,
maar op een doordeweekse dag word ik soms overvallen door de
stilte en het getjilp van de vogels. Eén van de mooiste beelden die
me is bijgebleven, was een ijsvogel die als een blauwe schicht langs
de beek scheert. Maar ook de morgendauw over het park kan bij
het dichtdoen van mijn voordeur betoverend zijn. Iedereen kan op
zijn eigen manier genieten van deze groene longen van Arnhem.
Laten we dat koesteren en ook voor generaties na ons zo houden.
Jacqueline Cramer

DE VLINDERTUIN / ALL HAPPY NOW
Een bult, een terp, een bol object
Een kunstwerk dat bevreemding wekt
Alsof het eens een ufo was
Bedolven onder zand en gras

De Stichting Bezoekerscentrum Sonsbeek wil bezoekers bewust
maken van de mooie groene kanten van Arnhem. Dit gebeurt door het
organiseren van tentoonstellingen, excursies en evenementen. Het bezoekerscentrum levert informatie over de parken Sonsbeek, Zypendaal
en Gulden Bodem en het is een goed startpunt bij een bezoek aan de
parken. Website: www.bezoekerscentrumsonsbeek.nl
Bestuur Stichting Bezoekerscentrum Sonsbeek:
Leo van der Meer (voorzitter), Bart Beukema (secretaris), Marijke de
Bruïne (penningmeester), Aaltje Koopman, Wim Roddenhof, Gerrit
Boersma.

Je loopt naar boven en naar onder
Cirkelvormig klim je op
Je draait concentrisch naar de top:
Een kopje als een kinderkruin
Waar je naar de vlindertuin
Terug mag dwalen in een wonder –
Want zie: het pad waarlangs je steeg
Blijft dalend raadselachtig leeg
Je circuleert in een spiraal
Je wandelt rond in een verhaal
Cees van der Pluijm

Voorpagina: De Fonteinvijverbrug en Witte Villa.
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Vlinders zie je als je in de tuin gaat zitten
Dit is het derde jaar waarin
vrijwilligers de Vlindertuin van
Sonsbeek aan de Parkweg
aanleggen en verzorgen. Vorig
jaar al werd de tuin oﬃcieel
geopend, na voorbereidingen
die getroﬀen werden door IVN
(Vereniging voor natuur- en
milieueducatie) en KNNV
(Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging)
afdeling Arnhem. Begin april,
als we dit schrijven, zijn de eerste vlinders van het jaar weer
gesignaleerd. De komende
maanden wordt het er zowel
qua begroeiing als het aantal
vlinders alleen maar beter op.
In 2009 werd de grond op het
terrein rond het kunstwerk ‘All
Happy Now’ aan de noordzijde
van de Parkweg omgespit,
vorig jaar werd er geplant en
gezaaid en nu is het tijd voor
onderhoud en monitoring
hoeveel vlinders er rondﬂadderen en van welke soorten.
Anita Broekhuizen van het IVN:
“Als ik vlinders wil zien, ga ik
zitten.”

Koﬃepauze tijdens het onderhouden van de Vlindertuin door
IVN-leden op een donderdagochtend.

Aan de overkant van de Parkweg laat in het Sonsbeekpark een specht in de ochtend van 7 april
met regelmaat horen dat er een tijd van werken is aangebroken. Hij roﬀelt er op los terwijl de zon
schijnt, het voorjaar dwingt bladknoppen in sommige bomen en struiken een lichtgroen waas
te vertonen. De ganzen op de parkvijvers maken een oorverdovend kabaal. Vergeet-mij-nietjes,
witte dovenetel, madelieven en boerenwormkruid kleuren het gras. De eerste vlinders ﬂadderen
voorbij in de Vlindertuin; twee mannen-Citroentjes waren er een paar weken geleden al heel
vroeg bij om hun territorium te verkennen.
Op het stuk grond rond het landschappelijk kunstwerk van de Amerikaan Santino houdt een dozijn vrijwilligers zich bezig met het perfectioneren van het verblijfsgebied van vlinders. Dat is een
kwestie van zaaien, planten, poten en met verstand opruimen. Hoewel, in 2010 was een stukje
grond omgespit en er was gezaaid met het oog op een akkerbloemen-palet, maar dat werd achteraf toch te kunstmatig gevonden. Dus wordt er niet meer gezaaid. Anita Broekhuizen van het
IVN, woordvoerder van de vrijwilligers, heeft bovendien leergeld betaald toen ze vorig jaar voor
honderd euro sedumplanten kocht, ze op het terrein plantte om vlinders er een plezier mee te
doen. “Een paar dagen nadat we ze geplant hadden, waren de meeste alweer verdwenen. Iemand
moet gedacht hebben: ‘Die hoef ik niet meer bij Intratuin te kopen’.
Geen tuincentrum
Wie begin april de Vlindertuin betreedt, moet goed kijken om te zien dat hier niet een vergeten
stukje Arnhem ligt. Het gras is laag, hier en daar steken wat narcissen de kop op, struiken omzomen het terrein, maar het is duidelijk dat de natuur nog aan het begin van haar jaarlijkse explosie
staat. En dat er geen equivalent van de Floriade te zien is en ook niet zal ontstaan, is heel bewust.
Broekhuizen: “Wij zijn geen tuincentrum waar je het hele jaar door planten en bloemen in bloei
ziet. Hier staan alleen wilde planten die in Nederland per seizoen verschijnen.”
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De consequenties van dat standpunt hoeven de echte natuurminnaar niet te storen. Al helemaal
niet als die de moeite neemt om aan de oostzijde van het terrein een ijzeren hek te passeren en
zich te laten verrassen door de wilde tuin van Minus te Bokkel. Hij heeft al jaren een stuk grond
in het aangrenzend volkstuincomplex in beheer en had er plezier in om met een helpende hand
de natuur haar gang te laten gaan. Hier staan bloemen en bloesems wel in bloei en zijn de paden
begrensd door kromgebogen wilgentakken die in de aarde steken en volop blad en katjes dragen. De Vlindertuin heeft hetzelfde takkenconcept, maar het is te pril om al volledig uit de kluiten
gewassen te kunnen zijn. Merkwaardig genoeg worden trouwens in het paradijsje van Te Bokkel
minder vlinders geteld dan in de oﬃciële Vlindertuin. De titel van het landschappelijk kunstwerk,
All Happy Now, lijkt zelfs vlinders aan te spreken.
Verder aankleden
De tuin werd vorig jaar oﬃcieel geopend op de Dag van het Park (30 mei), maar vergt nog steeds
onderhoud en inrichting. Zo is sinds kort een poel met stenen aangelegd waar vlinders en libellen
zich op kunnen opwarmen zodra de zon schijnt. Bij de ingang naast het parkeerterrein staat een
bord met een korte uitleg over de voorgeschiedenis en er worden kaarten opgehangen met veelvoorkomende vlindersoorten die je mee kunt nemen het terrein op en weer achter moet laten
voor de volgende geïnteresseerde. De eerste excursies zijn achter de rug.
Het IVN wil aan de weg timmeren met dit Arnhems natuurpareltje.
Via de website – www.ivnarnhem.nl – is informatie beschikbaar. Ook de heemtuin op Presikhaaf
wordt erop vermeld. De ontwikkelingen op de Vlindertuin worden in het oog gehouden, Broekhuizen wil er maandelijks verslag over gaan doen.
Méér over de Witjes, Citroen- en Distelvlinders, Dagpauwogen en het Oranjetipje, dat merkwaardig genoeg van ons koningshuis af schijnt te weten en steevast rond Koninginnedag verschijnt.
Méér over de levenscyclus - van eieren via rupsen en poppen - en over de vijanden van deze
dieren, die toch al zo’n kort bestaan is vergund. Immers, de langstlevende vlinders zijn hooguit
twaalf maanden onder ons en dan nog gerekend van ei tot ze voor het laatst ﬂadderend de zon
tegemoet gaan. En wie nog meer wil weten kan op internet terecht bij Wikipedia.

4

Rob van Otterloo

Komt u zondagsmiddags in
Sonsbeek?
Bezoekerscentrum Sonsbeek wil deze zomer de Belvédère
en de IJskelder in park Sonsbeek openstellen voor
langswandelende parkbezoekers. Daarvoor zijn vrijwillige
torenwachters en ijsmeesters nodig die de toegang bewaken
en waar nodig wat toelichting geven.
Verzoek: bent u betrokken bij onze parken en hebt u enkele
zondagmiddagen beschikbaar geef u dan op als torenwachter
of ijsmeester bij Bezoekerscentrum Sonsbeek, emailadres:
info@bezoekerscentrumsonsbeek.nl . Medewerkers van het
Bezoekerscentrum nemen dan contact met u op om afspraken
te maken.
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De Grote Weide als bijzonder helicopterplatform
13 juni 2008
HM vertrekt per helicopter vanaf de Grote Weide
na opening van de tentoonstelling Sonsbeek 2008
(foto Truus Vink)

13 augustus 2010
De traumahelicopter stijgt
op van de Grote Weide
(eigen foto)
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28 maart 2011
HM landt met een helicopter op de Grote
Weide om het Cito-gebouw te openen
(foto Axel van Brakel)

Uitzicht. Hoe ver wil je kijken?
De parkgidsen vinden het
jammer dat het uitzicht
vanaf de Belvédère belemmerd wordt door de bomen,
die in Arnhem nu eenmaal
tot in de hemel groeien. De
klacht is al honderd jaar oud.
Toen Sonsbeek stadspark
werd ging de gemeente de
Belvédère exploiteren. Voor
10 cent mocht je naar boven
klimmen en genieten van het
uitzicht. Zondagsmorgens
hoefden vroege vogels maar
2,5 cent te betalen. Zo werd de
kwaliteit van het uitzicht voor
de gemeente ook een beetje
een ﬁnancieel belang.
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De Belvédère in zijn oorspronkelijke gedaante met de mooie
bekroning, kort na de bouw door
Van Heeckeren.
(Litho van Deguerrois uit 1845,
Scan Gelders Archief GM 08603)

Van Heeckeren bouwde een toren van 24 meter hoog, maar de bezoeker kon niet verder klimmen
dan 19 meter naar de omloop, die er nog wel zit maar nu buiten gebruik is. Daarboven stak een
mooie opbouw uit, bekroond met vier timpaangevels. De eerste ingreep door de gemeente vond
al snel plaats. Men verwijderde de timpanen en de bijbehorende schuine dakjes en verving het
geheel door een plat dak met een hekwerk. Dat zag er wel minder mooi uit, maar nu konden de
bezoekers tot 24 meter klimmen. Kort na 1950 volgde weer een ingreep want de bomen bleven
groeien, vooral in die tijd van burgemeester Matser. Men metselde in een wat soberder uitvoering
een stuk bovenop de Belvédère, in een andere kleur steen, en zonder de natuurstenen hoekblokken. Bovendien volgde men niet de taps toelopende lijn van het oude deel, maar metselde
recht omhoog waardoor de Belvédère een beetje een dikke kop heeft gekregen. Maar men kon
tot 28,60 meter klimmen. De bomen groeiden door. In de jaren negentig was het weer raak. Een
nieuw plan voor een verdere verhoging werd gemaakt, maar dat werd gelukkig afgeblazen. Nu
wordt gevraagd enkele toppen uit gezonde bomen te zagen. Dat is wel veel goedkoper, maar die
bomen groeien toch door, dus over twintig jaar is er weer een probleem.
Je kunt er ook anders tegen aan kijken.
De Belvédère is sinds 2005 een rijksmonument, omdat hij zo oud is, omdat hij zo mooi is en zo
helemaal in het park past, een deel van het verhaal van Sonsbeek is. Zou het niet beter zijn tijdelijk, totdat het bos over honderd jaar of zo drastisch verjongd gaat worden, afscheid te nemen
van de uitzichtfunctie van de Belvédère? Als we afzien van het uitzien krijgen we meer ruimte
om te letten op andere monumentale kwaliteiten van de Belvédère, de fraaie architectuur van
het oorspronkelijke bouwwerk, de povere vormgeving van het erop geplakte stuk, de prachtige
wenteltrap, de geringe hoogte die laat zien hoe jong het bos in 1825 was, nog maar een jaar of
vijftig. Toen torende de Belvédère boven de bomen uit. Als we op die dingen gaan letten ontstaat
wellicht de wens de Belvédère in zijn oorspronkelijke vorm te willen zien. Is dat zo’n dwaas idee?
Het kost natuurlijk een schep geld. Maar de Belvédère is echt een mooi monument, zij het nu nog
een beetje zonder verhaal. We kunnen om te beginnen ons gaan oriënteren, ons een idee van de
(on)mogelijkheden vormen. Een mooi lange termijn doel voor de Vrienden.
Ik stel voor om niet in
gezonde boomtoppen rond
de Belvédère te gaan zagen
en om dan maar voorlopig
afscheid te nemen van
de uitzichtfunctie van de
Belvédère. Laten we met alle
betrokkenen nadenken over
een meer historische kijk op
de Belvédère en over de mogelijkheden tot restauratie
en beginnen met informatie
daarover te verzamelen.
Cor Kooi
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Hoge bomen vangen veel uitzicht …
Natuurlijk vinden de parkgidsen het jammer dat het
uitzicht van de Belvédère naar
het oosten worden belemmerd
door boomtoppen! Je kunt op
diverse wijzen tegen de Belvédère aankijken, door de omringende bomen is dat overigens
nog lastig genoeg zonder er
een stijve nek aan over te houden, maar daarvoor is hij niet
gemaakt, hij is gemaakt en
vermaakt als uitkijktoren zoals
de naam zegt en vermaakt zo
mening Arnhemmer, en dat
moet zo blijven vinden wij,
parkgidsen.

De berg waarop de Belvédère staat is al lang
voor de oprichting van deze toren een uitzichtpunt geweest. De Ruyterenberg alleen, 68,9
meter boven NAP, zonder omringende bomen.
Je kon toen over de landerijen heenkijken. Door
een wijziging in de bestemming, bosbouw,
moesten de eigenaren voorzieningen treﬀen
om de functie en attractie van dit punt vast
te houden, dus een toren bouwen. Eerst een
houten uitkijktoren die tenslotte door baron van
Heeckeren van Enghuizen in 1824 is vervangen
door een toren van steen, gebouwd in de stijl
van die tijd, neogotiek. Zuinig als men was, met
gebruik van vrijkomende stenen van één van
zijn boerderijen.
In de jaren 50 van de vorige eeuw werd er een
stuk bovenop gezet met wederom als doel de
eigenlijke functie en attractie te behouden. Ook
hier werd gebruik gemaakt van eenvoudige
middelen, er was geen geld, dus geheel in de
sobere stijl van direct na de tweede wereldoorlog, zoals vele panden in de binnenstad. Ook deze
bouw moeten we bekijken in historisch perspectief, ook dat is een deel van de geschiedenis van
Arnhem en van het park Sonsbeek in het midden van de vorige eeuw.
Geen alternatief
Bomen toppen is voor vele mensen vloeken in de kerk. Maar we willen ze niet kappen, alleen wat
hoge toppen er uit halen. Van beneden zie je het niet eens en boven kun je weer zien, een 360
graden panoramisch uitzicht op Arnhem en de wijde omgeving. De toren houdt zo de functie
waarvoor hij bedoeld is. Over kerken gesproken, het concurrerende uitzichtpunt, de ontheiligde
Eusebiuskerk aan het kerkplein kan deze functie niet overnemen, zeker niet in de komende 15
jaar nu hij in de steigers en noodverbanden is gewikkeld. Er gaan zelfs anarchistische stemmen op
in het Arnhemse deze kerk te slopen en het geld voor de renovatie te besteden aan andere doelen. Los van deze overweging, het uitzicht is er anders, de klim van 140 treden is overgenomen
door een lift. Je voelt niet de wind om je oren, je hoort niet de geluiden van de stad, je hebt geen
360 graden uitzicht, je staat binnen. Kortom het is geen alternatief!

‘n Ouderwets genoegen op een
zomerse middag in een sinistere toren
via een steile wenteltrap
hoestend door het spinrag
en de muﬀe lucht
op te klimmen… nee niet
naar de torenkamer om daar een
prinses te bevrijden,
maar naar een platform
waar ik als een zweefvlieger
die eventjes roerloos tussen
de wolken hangt,
het panorama van mijn jeugd aanschouw. . .

Het is de wereld op zijn kop, een kerk ontkerken en er een uitzichtpunt van maken, en een uitzichttoren heilig verklaren en sluiten voor de Arnhemmers die wel
ruim 100 jaar hebben moeten betalen om de toren en het park voor de volgende
generatie veilig te stellen! Laten we in hemelsnaam een kerk een kerk laten, het
haantje zijn uitzicht gunnen, en een uitzichttoren - de enige echte in Arnhem een uitzichttoren laten blijven waar Arnhemmers, en vele anderen zich kunnen
verlustigen in het magistrale uitzicht. Een uitzichttoren zonder uitzicht is een
slecht vooruitzicht waar ik niet naar uitkijk. Het is als een waterval zonder water
en een ijskelder zonder ijs, niet doen dus.
Natuurlijk bepleiten wij dat het rijksmonument - wat de Belvédère is - wordt
gerestaureerd, of liever, goed wordt onderhouden, geconserveerd, beter dan nu
het geval is, opdat nog vele Arnhemmers kunnen genieten van deze toren.
Johnny van Doorn, die ik persoonlijk heb gekend, woonde in zijn jeugd tegen het
park aan. Hij gaf in zijn gedicht (citaat hiernaast) het Belvédèregevoel heel goed
weer.
Gerard Nijhuis
Arnhemmer, parkgids, torenwachter
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Ronde Weide voor zwarte schapen
De paden op, de lanen in.
Trouwe bezoekers van onze
parken weten hun weg wel te
vinden. Maar als iemand je de
weg vraagt kom je niet verder
dan: “tweede pad aan de
rechterhand in, en dan na de
waterval links”. Dan realiseer
je je dat het makkelijker is
als je weet hoe de paden en
lanen heten. Het is prachtig
dat er wegwijzers staan naar
concrete bestemmingen, maar
straatnaamaanduidingen ontbreken in de parken. Hoe heten
de paden in de parken eigenlijk, en waarom? Antwoorden
vindt u in deze artikelenserie.
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Het begint al met de naam: ‘Ronde Weide’. Deze prachtige open plek in het beukenhallenbos van
Sonsbeek is niet rond maar ovaal. Toch is er door de eeuwen heen naar deze aangename luwte
verwezen met het woord ‘rond’. Terugkijkend naar het gebruik van dit stukje gras door de tijd
heen is de naam ‘Gedoogweide’ meer relevant. Tentoonstellingen en concerten, voorstellingen en
uitvoeringen, sport en spel, honden en schapen, paarden en ﬁetsen: haar kwaliteiten werden en
worden steeds benut.
Romantisch plaatje
Over het ontstaan van de Ronde Weide zijn twee versies in omloop. Zo zou baron De Smeth er
een vierkante bak met Militairy of Lipizzaner paarden voorzien hebben. Waar dit verhaal vandaan
komt is niet bekend. Het is waarschijnlijker dat baron van Heeckeren als kersverse eigenaar van het
landgoed in 1821 de weide liet afgraven om zwarte schapen, een voor deze streken uitzonderlijk
ras, te houden, hetwelk voor het vermaak van zijn gasten een romantisch plaatje opleverde naast
het verrassingselement van een open plek in het bos. Daarnaast waren deze zwarte schapen van
economisch belang vanwege de kostbare wol; een niet te verwaarlozen aspect voor de ondernemende baron. Terzijde: waar ging het zand van de afgraving naar toe? Misschien is dit wel gebruikt
om de Apostelenberg te maken. Als enige kunstmatige heuvel in het park heeft de baron hierop
een prieeltje laten aanbrengen, waar volgens overlevering de barones met vriendinnen graag thee
dronk.
Terug naar de Ronde Weide en de vraag wanneer deze plek voor het eerst op een kaart werd
aangeduid; op de tot onze beschikking staande kaart uit 1807 in ieder geval nog niet. Op de kaart
uit 1816 zou met enige goede wil een omtrek te zien zijn en aan de kaart uit 1821 hebben we niets
omdat de naam ‘Zonsbeek’ (jawel, met een Z) dwars over de plek is geschreven. Maar in 1874 en
later is de Ronde Weide duidelijk herkenbaar aangegeven.
Activiteiten
Aan activiteiten op het grasveld geen gebrek. Zo zijn
er diverse tentoonstellingen waarvan onderdelen hier
stonden, bijvoorbeeld het Glazen Paviljoen van Sonsbeek’86, bestaande uit enige aan elkaar gekoppelde
kassen. Voor sport en spel werd en wordt het weitje
ook veel en vaak gebruikt. Van Nordic Walkers tot de
rugbyclub, van de sportdag van de lokale school tot
‘ome-joops ﬁetstour’ die vroeger hier de aftrap had.
En wist u dat er sinds 1999 een klimmuur is op de
gebouwtjes voor materiaalopslag?
Ook om voorstellingen en concerten is de weide
bekend. In het boek ‘Sonsbeek, stadspark in Arnhem’
staat een prachtig plaatje van het imposante bouwwerk voor de openluchtvoorstelling van het toneeldrama ‘Koning Oedipus’. Het bouwwerk dat toen is
neergezet zou kunnen concurreren met een spektakel
van André Rieu. Een Griekse tempel met een middengedeelte van naar schatting 7 meter hoog en
minstens 10 meter breed wordt geﬂankeerd door iets minder hoge muren van aanzienlijke lengte.
Tegenwoordig zijn de ‘Park-Open-concerten’ druk bezocht, hierover hoeft we niet uit te weiden.
Aardig is te vermelden dat dit jaar bij de opening van het nieuwe seizoen een jubileumboek is verschenen. Citaat: “Het kleurige/vrolijke boek blikt terug op 20 jaar Ronde Weide concerten, oprichter/organisator tot 2010 Hans Vrij en natuurlijk de vele duizenden bezoekers en honderden bands
die ‘de wei’ bezochten de afgelopen jaren. Het bevat vooral veel foto’s, afgewisseld met korte, rake
teksten.”
Komt de term ‘Gedoogweide’ er ook in voor?
Frans-Jozef Duijnstee
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Aan de ene kant de herrie van de straat,
aan de andere de rust en het groen van het park
De kans dat je kunt gaan
wonen in een bijna twee
eeuwen oud huis doet zich niet
vaak voor. En in dit geval – één
van de twee door baron Van
Heeckeren gebouwde portierswoningen bij de oostelijke
ingang van park Sonsbeek
– was het letterlijk een kans.
Want de notaris moest vorig
jaar uitkomst brengen via een
loterij tussen tien gegadigden.
Het resultaat was dat Paul
Wijtvliet en zijn vrouw Josien
Gasille verhuisden uit Utrecht
en op 1 mei 2010 op het adres
Tellegenlaan 1 hun intrek konden nemen. Paul wijst vanuit
zijn inmiddels vrijwel geheel
gerestaureerde voortuin naar
de overkant: “’s Morgens vroeg
zie je de zon daar in de Sint
Peterlaan opkomen.”

Josien Gasille en Paul Wijtvliet

Sta je aan de Apeldoornseweg voor de voormalige portiersloges bij de ingang van park Sonsbeek
dan bekruipt je onwillekeurig een gevoel van medelijden. ‘Dat zal wel krap wonen zijn’, is je eerste
gedachte. Maar wie de kans heeft zo’n huisje van binnen te bekijken, moet zijn mening radicaal
herzien. De voormalige achthoekige portiersloge, uiterlijk het fraaiste deel van het huis, voldoet
uitstekend als zitkamer. Maar daarnaast verschaft de aanbouw de bewoners ruime mogelijkheden
voor het inrichten van een eetkamer, keuken, slaapkamer en nog een vertrek voor gebruik naar
eigen inzicht. Boven de kamers is een grote zolder, als slagroom op de taart fungeren de voor- en
achtertuin. Vogels, eekhoorns en konijnen zijn gratis.
Paul Wijtvliet en Josien Gasille wonen er net een jaar als we ze spreken over de plek, het huis, het
park en zijn bezoekers. Voor wie anders gewend is, zou het voortdurend voorbijkomend verkeer
aan de oostkant van het park een irritatie van formaat kunnen zijn. De huidige bewoners op het
adres Tellegenlaan 1 denken daar anders over. “Toen we besloten hier te gaan wonen, wisten we
wat we konden verwachten. Wij kunnen ons daarvoor afsluiten. Het is net zoiets als: het glas is
voor de een halfvol en voor de ander half leeg.” Het kan trouwens daar aan de rand van het park
ook héél stil zijn. “Wij staan om zes uur op. Dan hoor je alleen de vogels. En in de loop van de
avond is dat net zo.”
Nachtmerrie
De vorige bewoners mopperden dat hun droom in de loop der jaren was uitgemond in een
nachtmerrie: dronken en verslaafde mensen ’s nachts rond het huis en zelfs in de tuin, ingegooide
ramen, bedreigingen, noem maar op. De enige klacht van Wijtvliet en Gasille tot nu toe: plassende
parkbezoekers naast hun tuin als gevolg van een gebrek aan goedkope toiletaccommodatie in
het park. Er is sinds enige tijd een openbaar toilet op de kleine parkeerplaats aan de Apeldoornseweg, die kost 1 euro. Na overleg met de parkbeheerder hebben ze naast hun tuin bossen hout
gedeponeerd, zodat de urine en de -lucht een beetje op afstand blijven.
Dat brengt ons bij een poging van Wijtvliet – ondermeer bekend van de zomerse Theateravenue
in Sonsbeek en de Spiegeltent in Malburgen – om onderaan de Steile Tuin een poﬀertjessalon
te plaatsen. “Het moest een pretentieloze plek zijn voor een eenvoudige consumptie: een kop
thee of koﬃe, een ﬂesje limonade. En er zou een toilet verschijnen. Daar is in Sonsbeek met soms
honderden bezoekers veel behoefte aan. Terwijl de vorige
wethouder Janssen me had gezegd: ‘Werk dat plan maar
uit’, adviseerden Monumentenzorg en de Vrienden van
Sonsbeek negatief.” De salon, waarin Johan Beck, jarenlang
aan de Bovenbeekstraat zijn poﬀers bakte, zou worden
gerestaureerd. Nu staat hij vermoedelijk al vanaf september op het Gele Rijdersplein. Met maître Paul achter de
bakplaat.
Opleiding
Wijtvliet, van oorsprong opbouwwerker in Klarendal, zit nu
alweer tientallen jaren in de organisatie van evenementen,
de verhuur van tenten en het boeken van artiesten. “De
markt is sinds een jaar of twee veranderd, de crisis is merkbaar”, peinst hij. Zijn partner Josien Gasille werkt bij TenneT,
de landelijke organisatie in Arnhem die verantwoordelijk
is voor het transportnet voor hoogspanning. Ze heeft er
onder andere een minoropleiding opgezet van een jaar
voor hbo-studenten elektrotechniek van de Hogeschool
Arnhem-Nijmegen, Den Haag en Windesheim in Zwolle. “Er
zijn weinig studenten die voor deze richting kiezen en die
mensen hebben wij hard nodig.”
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De ﬁrma Wijtvliet is dit seizoen in Sonsbeek de motor achter
ondermeer de Vlotconcerten bij de Boerderij, klassieke muziek op
vrijdagavonden nabij de Watermolen en – het groeiend succes
van – de Theateravenue, die dit keer in augustus ruim tweehonderd voorstellingen te bieden heeft. De organisatie van de
Vlotconcerten nam hij geleidelijk over van Johan Volmer, die vorig
jaar overleed. Wijtvliet gaat het accent verleggen naar bigbands
en daar is aan de zijde van de deelnemers zoveel belangstelling
voor dat er sprake is van een wachtlijst.

Het poorthuis, Tellegenlaan 1

Niet ergeren
Wonen aan de rand van en park dat bij fraai weer – zomer en
winter – duizenden bezoekers telt. Wringt dat niet? Wijtvliet: “Nee
hoor. Als je aan burgers in woonwijken vraagt welke klachten ze
hebben, gaat het over poepende honden en jongeren met scooters. Dat zie je hier natuurlijk ook. Maar om je daar voortdurend aan te ergeren …”
Toen het tweetal op dit adres ging wonen wist het nog niet zoveel af van vogeltjes, planten en
bloemen. Dat begint te veranderen aan de hand van boekjes en bijvoorbeeld een vriendin die
bioloog is en uitleg verschaft. Gasille: “Die zit hier te kwijlen als ze ziet wat er allemaal rondvliegt.”
En dan die eekhoorntjes. “Als we ’s morgens vroeg wakker worden zien we ze via het dak van het
schuurtje een boom in klimmen. Mooie rode dieren met zo’n grote pluimstaart.”
Rob van Otterloo

De bloemenpracht in de Steile Tuin is
mensenwerk
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Af en toe komt er nog wat
rode gravel boven als er wat
dieper gespit wordt. Dat is
de laatste herinnering aan
de midgetgolfbaan die hier
jarenlang lag. Verder herinnert
alleen de bakstenen muur en
de overgebleven poort van een
kas aan de oude groenten- en
bloementuin. Ruim tien jaar
geleden werd die oude moestuin grondig gerenoveerd, ter
herdenking van het feit dat
Sonsbeek 100 jaar openbaar
stadspark was, en bezit van de
gemeente Arnhem.

I N F O

Inrichting
Bij de inrichting werd knap gebruik gemaakt van het hoogteverschil. Men zegt dat de - bij Nordic
Walkers populaire - helling van het onverharde pad langs de heg even steil is als de legendarische
Mont Ventoux.
Het ‘beekje’ dat zich over zijn bedding van klinkers door de tuin slingert maakt dankbaar gebruik
van dat hoogteverschil. Het stroompje is natuurlijk kunstmatig, het water wordt opgepompt uit
de Fonteinvijver. Voor kinderen is dit een avontuurlijk element, vooral als langs de bovenloop het
siergras hoog staat. En niets is natuurlijk leuker dan bootjes te laten varen in het ondiepe bassin
waarin het stroompje uitmondt. De trap met de moeilijke treden - je kunt net niet doorlopen
omdat je steeds een tussenstap moet doen - loopt van het geasfalteerde vierkant beneden naar
de oude, door majestueuze beuken geﬂankeerde, poort bovenaan. Hoe lang zouden die beuken
het nog volhouden?
Flora
De drie terrassen zijn asymmetrisch aangelegd. Ieder terras heeft zijn eigen hoofdkleuren: van
bovenaf eerst blauw-paars (verbena kattenkruid, kogeldistel en akoniet) dan rose-rood (lavendel, papaver, bergamot en schoenlappersplant) en tenslotte geel-wit (daglelie, duizendblad en
narcissen). De terrassen zijn gescheiden door gazons. Ieder jaar moeten veel heesters en planten
worden vernieuwd omdat konijnen zich er aan te goed doen. Dit jaar werden 50 nieuwe heesters geplant en 1000 vaste planten. Daarnaast kwamen er 2000 nieuwe krokussen, hyacinten en
narcissen. Tot voor een paar jaar werd de tuin iedere herfst winterklaar gemaakt waarbij al het
uitgebloeide spul werd weggehaald. Nu laat men alles in de winter staan. Dat geeft beschutting
voor vogels en insecten en de tuin in wintertooi, met rijp of sneeuw, is ook fotogeniek.
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De Steile Tuin is natuurlijk op zijn mooist in de zomer en daar komen heel wat mensenhanden
aan te pas. Het vaakst te vinden in de tuin zijn beheerder Rudie Gies en zijn assistent Dick van
der Kolk, beiden van de gemeentelijke afdeling Bossen en Parken. Hulp van medewerkers van
Presikhaaf Bedrijven is soms nodig. En in het vroege voorjaar is een grote groep vrijwilligers van
de vereniging KMTP ‘Groei en Bloei’ een hele zaterdag aan het werk. Na instructie door Rudie zijn
ze druk met schoﬀelen, wieden en scheuren van bloempollen. Die gescheurde pollen worden
opnieuw geplant zodat ze mooier bloeien.
Van de droogte van het afgelopen voorjaar heeft de Steile Tuin weinig te lijden gehad, dankzij een
vernuftig, computergestuurd (en onzichtbaar) irrigatiesysteem.
Bezoekers
De bezoekers van de Steile Tuin vertonen een even grote variëteit als de ﬂora: (groot)ouders met
(klein)kinderen en andere wandelaars, bruidsparen met fotografen, lunchende werknemers van
omliggende kantoren, zonaanbidders en luierende jongelui, allemaal weten ze een plekje in de
zon of de schaduw te vinden. Elke week komt een vaste groep jeu de boules spelen. Op het plein
naast de jeu-de-boulesbaan zijn er op zomeravonden muziek- en theatervoorstellingen en in de
herfstvakantie verandert de Steile Tuin in een sprookjesachtige kaboutertuin waar duizenden
mensen op af komen.
Rudie en Dick krijgen natuurlijk veel complimenten voor de fraaie tuin en daar zijn ze blij mee.
Met het vuil dat de mensen achterlaten zijn ze natuurlijk niet zo blij, maar ze ruimen het stilzwijgend op. De vuilnisbakken zijn opzettelijk buiten de tuin geplaatst. Ook schade van onvermijdelijk vandalisme herstellen ze zonder mopperen. Wel moeten ze soms mensen wijzen op de borden
bij de ingangen die aangeven dat honden niet zijn toegelaten.
Dat het onderhoud van dit - volgens velen - mooiste stukje Sonsbeek arbeidsintensief is lijdt
geen twijfel. Maar gezien het plezier dat Arnhemmers er aan beleven is al dat overheidsgeld goed
besteed.
Gerard Herbers
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Rudie Gies instrueert de helpers
van KNTP Groei en Bloei

Fragiele Lus

Colofon

In Park Zypendaal, voorbij boerderij de Teerplaats, neem ik het eerste pad rechts. In bijna alle
seizoenen zijn ganzen te zien op de weide. Ik zie voor mij het plekje dat achter die weide ligt: mijn
Fragiele Lus.
Bij het vijvertje rechtsaf. Ik maak een ommetje over vaak zompige aarde, het water sijpelt hier.
Na de oude eik zie ik twee boomklevers op een dunne boomstam zoeken naar hoogte en veiligheid. Het geroﬀel van een kleine bonte specht, die ik zie wanneer ik omhoog kijk. Langzaam stap
ik verder in de Lus, tegen de klok in. Er is hier veel te beleven. Over het plankier heen zie ik in de
Spiegelvijver een mandarijneend en een waterhoentje.
Vogels hebben hier een paradijs net als de vele insecten. De geheimen van de natuur blijven boeiend. Dat vinden ook enkele merels die onder de omgevallen boom druk bezig. Het gezang van de
tjiftjaf laat me weer stil staan. De Lus is bijna rond. Ik ga linksaf over het tweede plankier (foto) naar
water omhoog komend uit een bron. Aan de rand begroeid met dotterbloemen en nog meer kleur.
De rododendrons openen hun knoppen in april-mei.

Het Infobulletin is een uitgave
van de Vrienden van Sonsbeek,
Zypendaal en Gulden Bodem
en van het Bezoekerscentrum
Sonsbeek. Het bulletin verschijnt vier keer per jaar.
Het wordt gratis toegestuurd
aan de leden van de Vereniging
Vrienden van Sonsbeek.
ISSN 1567-1054

Op een mooie
voorjaarsavond zitten drie mensen op
het gras, genietend
van natuurlijk
decor waarvan de
Fragiele Lus deel
uitmaakt. Ganzen
vormen een achtergrondkoor. Het
is een lust om in
deze Lus te mogen
vertoeven.
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