Welkom in onze wijk

Onze geschiedenis

Vragen?

De vroegste prehistorische bewoning dateert uit de Bronstijd, rond
1500 voor Christus. In het hoger gelegen gedeelte van Arnhem zijn
sporen van boerderijen teruggevonden. In de loop van de tijd daalden
de boeren de heuvels af richting het dal van de Jansbeek en vestigden
zich daar. Het gebied van onze wijk had toen een landelijk karakter:
enkele boerderijen en akkers, omzoomd door bossen en heide.
Tussen 1920-1930 verrezen in Arnhem Noord verschillende welstandsafhankelijke wijken. De Geitenkamp werd als arbeiderswijk vanaf 1918
gebouwd, terwijl voor de middenstand de Paasberg en de Hoogkamp
werden ingericht. Mensen met nog meer inkomsten konden terecht op
de Gulden Bodem. Na 1930 volgden Heijenoord, Sterrenberg, Alteveer
en Angerenstein. Met deze wijken voor de (gegoede) middenstand verdween steeds meer natuurschoon ten noorden van de stad. Gelukkig
zijn er prachtige parken bewaard gebleven: ons eigen Gravinnebos en
onze buren: Sonsbeek, Mariëndaal en Warnsborn.

Wilt u meer weten? Of heeft u vragen in het algemeen? Neem dan
gerust contact op met het bestuur van de wijkvereniging via bestuur@penseelstreek.nl. Maar u kunt ook bellen. Het telefoonnummer van het bestuur kunt u vinden in de wijkkrant; een exemplaar
hiervan is hierbij gevoegd. De namen en telefoonnummers van de
bestuursleden vindt u ook op onze website. Wij wensen u heel erg
veel woonplezier in onze mooie wijk!
Tot slot: vergeet niet de bonnen te verzilveren die in de ‘goodie bag’
verstopt zitten.
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Sterrenberg
In 1683 schonk de stad dertig hectare heide aan stadsrentmeester Willem Muijs. Dat werd landgoed de Sterrenberg, vernoemd naar de tien
beukenlanen die in de 19e
eeuw vanuit een centraal punt
aangelegd werden. Rond het
midden van de jaren dertig
van de vorige eeuw werd
begonnen met de aanleg van
de woonwijk De Sterrenberg.
De voltooiing hiervan vond
na 1945 plaats. In het stedenbouwkundig plan is zoveel
mogelijk rekening gehouden
met de bestaande voetpaden
op het voormalige landgoed.
De fraaie bochten in het
stratenpatroon van de wijk
zijn het resultaat.
Hoogkamp en Gulden Bodem
Het is niet helemaal duidelijk waar de Gulden Bodem ophoudt en waar
de Hoogkamp begint. Hoort het bos nou bij de Hoogkamp zoals op de
kaart aangegeven of bij de Gulden Bodem, want dat is de officiële naam
van het bos? Daarom behandelen we de beide buurten hier samen.
De Hoogkamp is vernoemd naar een landhuis De Hoogekamp, dat voor
de oorlog aan de Bakenbergseweg stond. De Gulden Bodem dankt zijn
naam aan de hoogwaardige ondergrond, het voedingsrijke löss.
In 1757 werd het gebied Gulden Bodem aangekocht door Hendrik Willem Brantsen, eigenaar van Zijpendaal. Later werd er een Jachthuis met
bijbehorend koetshuis gebouwd. Laatste bewoner was Gravin Alwina
Brandtsen. Daarom heet het bos van de Gulden Bodem tot op de dag
van vandaag in de volksmond Gravinnebos. In 1964 is het Jachthuis
gesloopt. Op die plaats staat nu een beeld van de IJslandse kunstenaar Sigurdur Gudmundsson. Sinds 2008 is het Gravinnebos ook de
woonplaats van Paulus de Boskabouter. Zijn beeldje staat bij de ingang
van het bos aan de Nicolaas Maesstraat als eerbetoon aan Jean Dulieu,
zijn geestelijk vader die tot aan zijn dood in onze wijk woonde en daar
dagelijks een wandeling maakte met zijn hondje Baloe.
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Wijkvereniging De Penseelstreek heet u van harte
welkom in onze buurt. Een prima keus, want uw
nieuwe woonomgeving werd nog niet zo lang
geleden door Elsevier uitgeroepen tot één van de
meest aantrekkelijke woonwijken van Nederland.
Veel groen, lekker ruim, prima verbindingen, en
de prachtige stad binnen handbereik. Even over
die naam: Penseelstreek… hoezo? Welnu, alle
straten in onze wijk zijn genoemd naar bekende
en minder bekende Nederlandse schilders.
Penseelvoerders dus. Vandaar.

Met deze folder willen wij u laten kennismaken met uw nieuwe woonomgeving en met onze wijkvereniging. Tot slot vertellen we kort iets over de
geschiedenis van dit gebied. Volledigheid streven wij niet na. Op www.penseelstreek.nl vindt u immers alle actuele informatie over de verschillende
activiteiten in onze wijk en directe omgeving. Ook kunt u hier informatie
vinden over de voorzieningen in en om onze wijk, zoals gezondheidszorg,
scholen, sport en recreatie, cultuur, openbaar vervoer en zaken betreffende
de gemeente, politie, afvalverwerking en nog veel meer.
Naast de website van de wijkvereniging wordt er in onze wijk veel gebruikgemaakt van Nextdoor, een App die functioneert als dorpsplein.
De App brengt vraag en aanbod, verliezers en vinders, en initiatiefnemers
en afwachtenden bij elkaar. Gratis te downloaden op je smartphone of
computer.

Groene gezinsbuurten
Onze wijk is een echte woonwijk met veel groen en omringd door prachtige
parken en landgoederen. In een recent gemeentelijk onderzoek over leefbaarheid scoren we een 8,2. Onze wijk bestaat uit circa 1680 huishoudens
met in totaal 4176 inwoners (bron: gemeente, juli 2017). En het is een
kinderrijke buurt vergeleken met andere wijken in Arnhem. Daar staat
tegenover dat de leeftijdscategorie 18-34 ondervertegenwoordigd is, een
echte gezinswijk dus.
De middenstand in de wijk is beperkt: een bakker, een kapper, een wijnhandel, een pompstation en twee restaurants (situatie sept. 2017). Maar
diezelfde middenstand heeft toch mogelijkheid gezien om met goede
gaven aan uw welkom in onze wijk mee te werken, waarvoor onze dank.
Onze wijk staat bekend als de Hoogkamp maar bestaat feitelijk uit drie
buurten: Hoogkamp, Sterrenberg en Gulden Bodem. De begrenzing van de
wijk en de buurten vindt u op het kaartje hieronder.

Onze wijkvereniging
De wijkvereniging heeft als doel het bevorderen van het woon- en leefplezier
en het onderling sociaal contact in de wijk. Dat doen we door het organiseren
en (financieel) ondersteunen van allerlei activiteiten in onze wijk. Daarnaast
hebben we ook contact met de gemeente over onze wijk.
De wijkvereniging draait op vrijwilligers. Dat zijn er nu (2017) ongeveer 70.
Dat lijkt veel, maar we kunnen altijd extra mensen gebruiken. Want naast het
bestuur, dat de grote lijnen in de gaten houdt, worden de activiteiten georganiseerd door een flink aantal werkgroepen, zoals de werkgroep Jeugd, de
werkgroep Leefomgeving, de redactie van de wijkkrant et cetera. Een overzicht
van alle werkgroepen en activiteiten vindt u hieronder. Alle activiteiten zijn
toegankelijk voor alle bewoners van onze wijk, ongeacht of ze lid zijn van de
wijkvereniging of niet. De meeste activiteiten zijn gratis. Heel soms vragen wij
een bescheiden entreebedrag. De kosten van de vereniging worden gedekt
door contributie, donaties, advertenties en een gemeentelijke subsidie.

Wat wij organiseren
Onze Wijkkrant “De Penseelstreek” verschijnt vier keer per jaar en wordt huis
aan huis bezorgd. De krant is helemaal gewijd aan het wel en wee van bewoners van de wijk; het is een blad van buurtgenoten voor buurtgenoten.
Het Oranjecomité organiseert op Koningsdag een optocht met versierde
fietsen door de wijk, voorafgegaan door de Muziekvereniging Eendracht
Schaarsbergen. Daarna is er een spelletjesochtend en kleedjesmarkt op het
Pieter Brueghelveldje aan de Gabriëlstraat.
De Jeugdcommissie organiseert met Sint Maarten een lampionnenoptocht
door de wijk en regelt speciale activiteiten voor de jaarlijkse straatspeeldag.
Ook verzorgen zij de jeugdactiviteiten bij het Oldtimer Event.
Iedere zaterdagmorgen is er gymnastiek voor de kleinsten uit de wijk in de
gymzaal achter Het Palet. Ook de dames kunnen daar op zaterdagochtend
sporten; op maandagavond zijn er Pilates-lessen.
In september organiseren wij het Oldtimer Event: een oriëntatietocht voor
“klassieke” auto’s, gevolgd door een gezellig samenzijn op het Mesdagveld met
activiteiten voor de kinderen.
Op de vrijdag voor de kerstvakantie zingt de buurt bij de Kerstboom die
opgesteld staat op de hoek van de Bakenbergseweg en de Van Heemstralaan.
Een herderlijke overdenking wordt ons daarbij aangeboden door onze ‘buurtpastor’.
Eenmaal per maand is er een Repairplek waar buurtbewoners met kapotte
spullen heen kunnen. De reparateurs gaan ermee aan de slag en verrichten
vaak wonderen.
De Werkgroep Leefomgeving houdt zich bezig met de openbare ruimte in
onze wijk en heeft daarover regelmatig overleg met de gemeente.
De Werkgroep Duurzaamheid richt zich vooralsnog op energie, zowel besparing als opwekking. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar wat u kunt doen in
uw eigen huis; ook worden collectieve oplossingen bestudeerd.
Met de Buurtpreventie zorgen bewoners en politie er samen voor dat criminelen minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan door een oplettend
oogje in het zeil te houden en elkaar te informeren. Buurtpreventie is dus een
informatieproject; wijkbewoners zijn de oren en ogen van de politie. En de
politie informeert gericht de bewoners.
Een Welkom-in-de-Wijk-groep heet nieuwe bewoners welkom en helpt hen
om snel hun weg te vinden in hun nieuwe woonomgeving.
Elke eerste donderdag van de maand is er tussen 11.00-12.30 uur een Inloop

voor Ouderen bij café-restaurant Trix aan de Schelmseweg. De ontmoeting
is bedoeld om onder het genot van een kopje koffie bij te kletsen al dan niet
aan de hand van een thema. Soms wordt er een uitje georganiseerd.
Burenhulp voor Elkaar wil vraag en aanbod op het gebied van hulp en zorg
bij elkaar brengen.
Op de tweede dinsdagochtend van de maand wordt er in samenwerking
met de wijkvereniging van Het Burgemeesterskwartier een Themaochtend
gehouden in de Bakermat aan de Van Nispenstraat. In de lezing staat steeds
een ander onderwerp centraal.
Nog een gecombineerde activiteit van onze wijk en het Burgemeesterskwartier is het maandelijkse Wijkdiner. Gezellig samen eten in de Bakermat!
Ten slotte organiseert de wijkvereniging eens per jaar een Kunst en Cultuurevenement of -uitje. Dat kan van alles zijn: een kunst- en atelierroute in de
wijk, een bezoek aan museum Kröller-Müller, waar we bijgepraat werden
over “onze” schilders, en een ontdekkingsreis naar “het verborgen landschap”, het voormalige Duitse vliegveld Fliegerhorst Deelen en omgeving
ten noorden van Arnhem.

Lid worden?
Kortom: leven in onze wijk is samen wonen met een dikke plus. Wij hopen
dat u dat de komende maanden ook gaat merken. Wordt u ook lid van onze
vereniging? Dat kan door u aan te melden op onze website. Maar u kunt ook
bijgevoegd formulier invullen en afgeven.
Natuurlijk ontstaan al die activiteiten niet zomaar. Ze zijn het werk van enthousiaste buurtgenoten. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Dolgraag! Of het
nu eenmalig is of als lid van een werkgroep. Alle hulp is meer dan welkom.
Meldt u zich aan bij bestuur@penseelstreek.nl.
En natuurlijk is het deelnemen aan deze activiteiten dé manier om snel veel
buurtgenoten te leren kennen en in te burgeren.

