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Heveaantje nr. 49

6 april 1998

Beste Heveanen,

Een nieuwe lente, een nieuw geluid en in
Heveadorp betekent dit. nieuwe
bewoners. De eerste huizen van de
Valckeniershof zijn opgeleverd. Van harte
welkom! Wilt u zich bekend maken aan
de rest van het dorp, de rubriek
"Nieuwkomers" is de aangewezen plaats.

ln dit nummer naast de gewone rubrieken
aandacht voor het buurtpreventieproject
met daarbij een enqueteformulier. We
hopen dat zoveel mogelijk Heveanen dit
ook invullen. Waarschijnlijk zal het
Heveaantje in de toekomst vaker een
dergelijke informatieve rol vervullen

De ooievaar heeft zijn plicht weer
gedaan, maar wij moeten helaas
(tijdeltjk?) afscherd nemen van de
boekbabbel Edith bedankt

Bijdragen van Heveanen (o.a. voor de
rubrieken HD en Huisje, Boompje?
Beestje!) blijven van harte welkom,
langere stukken als het even kan op
diskette s.v.p in Word of Wp. (U krijgt
hem terug )

De redactie begint zich intussen
voorzichtig warm te lopen voor het
jubileumnummer in juni, een thema-
nummer rond het heuglijke cijfer 10.

Anneke Leenhouts
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Hreuunse 

Zaken

Een gesprek met Phuljan van der Burg over zijn onderneming Van
der Burg Managers

huljan van der Burg (42 1aar, wonend aan de Schefferlaan)
besloot in januari van dit Jaar voor zichzelf te beginnen, na een
jarenlange loopbaan bÍ het bedrrjfsÍeven als
vastgoedbeheerder en procesmanager Hiermee kwalificeert
hij zich voor alweer een aflevering van Heveaanse Zaken.

Phullan's bedrijf Van der Burg Managers richt zich op project-, proces_ en
interimmanagemennt van grote complexe pro.lecten

Na ziln studie Weg- en Waterborr,,; in Den Bosch, belandde phuljan bij de
openbare Nutsbedrijven in Nrlmegen. "lk had als aÍdelingschef een andere
kleur stoel dan mijn twee medewerkers", aldus phuljan, ,,dat 

komt
tegenwoordig niet meer voor " Hrl had de gelegenheid om in de avonduren
economie en bedr4fskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam te
studeren "Voor je 35ste moet je maximaal presteren om je carriere op de
rails te krijgen", aldus Phluljan, "nu is het in dat opzicht wat relaxter."

ln 1979 stapte hij over naar het Akzo pensioenfonds in Arnhem Vqf jaar
lang exploiteerde hr1 grote hoeveelheden onroerend goed "Uiteindelijk
kwam het werk altijd op hetzelfde neer, al verschilde de portefeuille die ik
moest verkrijgen en beheren natuurh.lk wel van jaar tot jaar ,'

Phuljan stapte over naar Twijnstra Gudde, een gerenommeerd bedrilf in
management consultancy. Daar kreeg hij de kans zich bezig te houden
met wat zijn vak is geworden. projectmanagement Grote prolecten op het
gebied van de bouw en infrastructuur opstarten en aansturen tot ze
afgerond zr)n "Tijdens zo'n proces vertegenwoordrg 1e de belangen van je
opdrachtgever, voor wie het project meestal van strategisch belang is.
Door het eenmalige karakter ervan heeft het bedrijf zelf vaak niet de
benodigde specialstische kennis in huis Dan wordt er een projectmanage
ingehuurd," vertelt Phuljan enthousiast. De projecten liepen uiteen van
haalbaarheidsstudies voor de Betuwehln tot het realiseren van winkel- en
kantoorcomplexen

ln 1994 verliet Phuljan Twijnstra Gudde, om in een
samenwerkingsverband met een klein, nieuw management consultancy-
bedrijf, te beginnen aan een prestigieuze opdracht het
procesmanagement van de bouw van een enorme vuilverbrander in
Hengelo Maar liefst 23 gemeenten namen deel aan dit project, waarvoor
zo'n 600 miljoen gulden uitgetrokken was Hiermee was het de grootste
investering ooit in de regio Twente Niet alleen de bouw van het complex,
ook het opzetten van de onderneming, het aantrekken van personeel en
het beschrlven van de werkzaamheden behoorden tot de taken van de
procesmanager. Procesmanagement houdt zich naast een project ook
bezig met alles in "de omgeving" van dat project

De keuze om voor zichzelf te beginnen werd gemaakt tijdens het werk in
Hengelo. Het kleine bedrijf waarmee hij samenwerkte groeide groter en
Phuljan, die bijTwijnstra Gudde dezelfde expansiedrang had meegemaakt,
wildo niet weer aan een bedrijf verbonden zijn dat zich vooral op groei en
grootschaligheid richtte. Hij zette een onderneming op en Van der Burg
Managers was een feit. Met zijn ervaring is hij inzetbaar op vele gebieden
"Bij procesmanagement gaat het erom dat je iets van de grond krijgt Dan
heb ik het niet over het bouwwerk zelf, maar over het hele proces
eromheen", legt Phuljan uit.

Een van de zaken waar Van der Burg Managers zich recentelijk mee bezig
hield, was een opdracht voor een Hoogheemraadschap in het westen van
het land. Het Hoogheemraadschap, een soort Waterschap, moest ztjn
organisatie beter afstemmen op de uit te voeren werkzaamheden.
Phuljans opdracht bestond eruit, er voor te zorgen dat het bedrrjf zijn taken
weer naar behoren kon uifuoeren "Zo'n klus neemt een paar maanden in
beslag Voor dit werk heb je een specifieke vaardigheid nodig Je moet het
ovezicht houden en weten hoe mensen in elkaar zitten", aldus Fhuljan. "ln
dit werk bestaan twee §pen lieden, de hakkers en de bakkers. Een hakker
doet zijn werk met de botte bijl, een bakker zorgt ervoor dat iedere
betrokkene zich kan vinden in de voorgestelde aanpassingen lk ben een
bakker Er zijn niet zoveel mensen die dat kunnen. lk ben in staat om van
een zooitje ongeregeld een samenhangende, goed geoliede club te
maken."

Als klein bedrijf heeft Van der Burg Managers het voordeel van een grote
flexibiliteit Het nadeel is natuurlijk dat de capaciteit beperkt is En je moet
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er zelf voor zorgen dat de orderportefeuille gevuld bh.1ft

Phuljan kenmerkt zichzelf als een levensgenieter, die zeer op vr4heid
gesteld is. Naast het werk moet er tr.1d zrjn voor het gezin en voor
ontspanning. op zrln tweeëntwintigste ontmoette hijzrln vrouw Mia oldhoff.
"Zij was de jeugdliefde van een vriendje van me. lk mocht vanaf de zijlijn
toekrjken", blikt Phuljan terug Met dat vriendle is het nooit wat geworden
en nu zijn Phuljan en Mia al ruim 1g laar getrouwd. Zoon Davrd (13) was
een peutertje toen ze in Heveadorp kwamen wonen. Zoon Lex (10) en hun
twee dochters, Madeleine (6) en Linde (2), zijn hier geboren. De twee
onder een kap van de familie Van der Burg is de afgelopen jaren van een
Nevanco-huis omgetoverd in een heuse Van der Burg-burcht. Met de groei
van het gezin groeide het huis, waarbij phuljan alles grotendeels
eigenhandig aan- en bijbouwde. Hun huis is de komende tijd nog te
herkennen aan de stapels stenen en zakken cement, die als vaste
ornamenten in de voortuin bewonderd kunnen worden. phuljan,s
levensfilosofie komt zo van het bekende wandtegeltje: "Geniet van het
leven, het duurt maar even". H4 vaart er wel br1

Jorien Joustra

Op stap met Cees den Ouden

ees den Ouden is al sinds jaren werkzaam als bosarbeider
in de gemeentelijke bossen waaronder ook de
Valken iersbossen vallen

Cees werd in 1957 geboren te Heveadorp boven de
voormalige schoenmakerij aan de Middenlaan 44. Zrln vader en grootuader
zijn niet in Heveadorp geboren maar in een grijs verleden hier komen
wonen. Cees was dus de eerste "echte" Heveaan in de familie. Een ieder
die lang in Heveadorp woont kent zijn opa nog wel. Deze was voor de
oorlog als tuinman aangesteld bij directeur Meijer en bewoonde na de
oorlog een helft van het, helaas verdwenen, huize Modern. Buiten Cees en
zrjn broers noemde iedereen in Heveadorp zijn grootouders ,'opa en oma
den Ouden" Opa den Ouden was vroeger de enige met een rattenval.
(mooie klemmen, zoals er tegenwoordig zijn, hadden we hier niet) Als je
dus last had van ratten, en die kwamen hier in overvloed voor i.v.m. het
slachthuis, dan kon.le bij opa de val ophalen Zo heeft menigeen heel wat
ratten gevangen. Ook Cees zijn vader heeft een rijk en lang ( 0 jaar)
Heveafabriek-verleden Vandaag de dag kun je je misschien niet
voorstellen dat .ie daar zo trots op zou kunnen zijn Maar zoals het
iedereen in Heveadorp verging, goede tijden, slechte tijden. Men werkte
hard, verdiende weinig en was tevreden met wat hij had.

Cees Eroeide op in Heveadorp. Na de lagere school ging hij naar de
bosbouwtechnische school in Apeldoorn en leerde daar alles wat met het
bos te maken heeft. Over planten en bomen, ziektes, plagen, hoe een bos
groeit en alles over techniek en machines in de bosbouw. Na een korte
inwerkperiode bij Natuurmonumenten kreeg cees een vaste aanstelling bij
de Gemeente Renkum als bosarbeider Hij was toen 18 jaar oud. Nu na 22
jaar in het bos verveelt het hem nog steeds niet.

Als je door een bos loopt zou je niet denken dat zoiets ook onderhouden
wordt. soms lijkt het ogenschijnlijk een rotzooitje, maar alles heeft het toch
een bedoeling, die wij uiteraard, als simpele aardlingen, niet begrijpen
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AANBIEDINCEN T]I1' ONZE N,IAANDELIJKSE NIAILING.



( )r:cs speelt hier een rol in

i)e werkdag van cees begint altild met het ophalen van de dienstauto.
ledereen die vaak in het bos komt moet deze weleens gezien hebben (een
gele prck-up truck met daarop een grote grijze pvc-buis waar het lange
gereedschap in zit) Afhankeliyk van het seizoen zryn de werkzaamheden
divers 's winters wordt er vaak gekapt (nu met een zaag) of gedund
omdat de bossen dan het mrnst bevolkt zijn met natuurliefhebbers, al dan
niet gehuld in de meest opvallend gekleurde trainingspakken. Dit doet
cees vaak zelf, of als een ander het doet zorgt hry ervoor dat alles in goede
banen bli1ft en de, in de winter, zeldzame wandelaar geen omgezaagde
boom op ziln pet krlgt
omdat iedereen die het bos bezoekt als een gast wordt beschouwd
moeten voor de lente alle wandelroutes in orde zqn en voorzien van de
bekende gekleurde paalles slagbomen worden door cees gecontroleerd
en gerepareerd ln de lente worden de bankjes en prullenbaken weer
geinstalleerd De bankjes en tafels worden overigens door cees en zrjn
collega's zelf gefabrrceerd.
Als in de zomer het blad weer aan de bomen zit dan bekr.lkt cees met ziln
deskundig oog welke bomen er de volgende winter uit moeten. Door
bomen weg te halen krilgen andere organismen de kans om te groeien.
Soms moet er in sommige percelen wat bijgeplant worden of er wordt
gebruik gemaakt van natuurlijke processen (te lang en te ingewikkeld om
uit te leggen). Prullenbakken moeten 's zomers regelmatig worden
geleegd Je staat er versteld van wat mensen ten behoeve van een
wandeling allemaal met zich meeslepen het bos in, en niet meer mee
willen nemen naar huis. ln de herfst draagt cees er met anderen zorg voor
dat omgewaaide bomen, takken etc. opgeruimd worden en ook de
gemeentehlke beken moeten worden hersteld en worden schoongemaakt.
Vooral als het vaak en hard waait is het schoonmaken een laslige klus
iv m al het blad Als het weer echt heel slecht is wordt in de werkplaats
het gereedschap hersteld of onderhouden ook dit doen cees en zrln
collega's zelf

op de vraag wat cees rn ziln dagelijks werk het meest irriteert antwoordde
hij stellig 'Mrjn grootste ergernis is een halflege (voor de dwarsliggers,
halfuolle) prullenbak met vuil er omheen en wat Heveadorp betreft de
vervuilde bosranden welke tegen de bebouwde kom liggen,'
(Noot redaktie Het betreft hier het gat hoek Zuiderlaan/Beeklaan en de
omgeving van de gerenoveerde fllterkelder onderaan de Beeklaan). Het

leukste vindt cees uiteraard het feit dat hq altijd buiten in en met de natuur
bezig is, gemiddeld zo'n 6 uur per dag

sinds 1 mei '1997 is cees voor de helft van zijn werktijd aangesteld als
"milieuhandhaver" van de gemeente Renkum ln grote li;nen koÀt het erop
neer dat hr.1 alles wat met huishoudelijk afual te maken heeft controleert, in
ieder geval wat de consument er na het consumeren mee doet. ook de
controle op de afuoer van bouw- en sloopafual valt hieronder. cees denkt
in deze nieuwe halve functie nog veel te kunnen leren. Van het bos weet
hij inmiddels alles, of bijna alles. Het grote verschil tussen de functies is de
omgang met mensen. ln de ene werkt hij met materiaal en in de andere
heel veel met mensen. Beide functies hebben echter veel raakvlakken en
Cees blijft op deze manier waar hij thuishoort, buiten dus.

Mocht u op een mooie rustige zaterdag (als alle anderen hun auto aan het
wassen zijn oÍ door de bomen het bos niet meer zien in een vernieuwde
Albert Heyn of in de super) eens door het bos lopen, bedenk dan dat de
natuur in Nederland geen vanzelfsprekende zaak meer is maar vaak een
handje door mensen zoals cees (en vele anderen) geholpen moet worden.
Voor zelfregulering in de natuur L lns kikkerlandje te klein

Ramon Berlauwt
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Autoschade en onderhoudsbedrijf

tevens levering van nieuwe- en

gebruikte auto's

BÍlU

Klingelbeekseweg 54 b

6862 VT Oosterbeek

Wij zijn gespecialiseerd in alle soorten autoschadeher-
stellingen. Hierbij maken wij gebruik van een spuiUdroog-
cabine en Sikkens autolakken. Atle kleuren worden door
ons zelf gemaakt. Bij reparatie gratis leenauto en terug-

gaaf van eigen risico bij eigen schuld.

Tel: 026 - 33 404 69

b.g.g.: 0318 - 51 00 1'l

Fax: 026 - 33 4 1001

Autotel:06-52943100

Nieuws van de bewonersvereniging

oor hen die de algemene ledenvergadering hebben
bijgewoond een bekend gegeven, voor degenen die niet in
de gelegenheíd waren (of gewoon geen zin hadden??): op
die vergadering is met algemene stemmen ingestemd met
het opnieuw opstarten van de vezelfstandiging van

Heveadorp als zesde dorp in het groen. Er staat trouwens in de statuten
(afi.2). "De vereniging
heeft ten doel: - erkenning van Heveadorp". ln de Hoog en Laag las ik dat
er op 17 februari een politiek café ín oosterbeek zou ziln en dat daarvoor
stellingen konden worden ingezonden. Met de stelling "Heveadorp dient
binnen de gemeente Renkum te worden aangemerkt als een zelfstandig
dorp" ben ik naar deze bijeenkomst geweest. De stemming kan het beste
worden weergegeven met een aantal citaten. uit de Getderlander 1gl2
"Gisteravond werd wel een aantal zaken duidelijk Bijvoorbeeld dat
Heveadorp van alle partijen best de status van dorp mag hebben maar dat
dat niet teveel geld mag kosten" De Hoog en Laag van l}l2liet zich in
dezelfde bewoordingen uit en in de Arnhemse couranf werd dit middels
een (grote) foto nog eens nadrukkelijk bevestigd. De Geldedander doet er
in de editie van 3 maart nog een schepje boven op door op te merken: ',De
PVDA-lijsttrekker was ook op andere terreinen het duidelijst ren aanzien
van het zelfstandig maken van Heveadorp bijvoorbeeld, waar hij wel
27.000 gulden voor over heeft". Het bestuur is al doende een conceptbrief
op te stellen voor de raad. we wachten even tot de nieuwe raad is
geïnstalleerd en zullen dan actie nemen om toezeggingen te
concretiseren. U zult er ongetwijfeld van horen !

op maandag 23 maart werd op initiatief van onze gebiedsagent Hans
Peters een informatieve avond belegd over buurtpreventie. lk wil daar niet
veel meer over kwijt dan dat het ongeveer 3 uur kost om huis aan huis de
informatie te bezorgen en dat een gevoel van teleurstelling niet uitblijft
wanneer er slechts 34 inwoners van ons dorp aanwezig ztln overal hoor
je opmerkingen over overlast, vandalisme en te weinig blauw op straat,

I



maar als er dan een actie wordt opgestart om daar wat aan te doen geeft
men niet thuis. Verder verwijs ik naar het stukje dat Hans Peters er zelf
over schrijft lk blijf optimistisch en ga er van uit dat velen van u het
brlgevoegde enqueteformulier zullen invullen dat volgende week bi1 u zal
worden opgehaald Op dit moment (27 maarl) staat nog in mijn agenda
een informatieve br.leenkomst op 2 aprll over wijkbeheer (daar zullen onder
andere aanwezig zr.1n Angelique Schipper en Hans Peters) en op B april
een bestuursvergadering bij Coby Deze keer wil ik mijn bijdrage besluiten
met het onderschrift onder de foto in de Arnhemse Courant van 26 feb:
"Heveadorp is springlevend"
Vanachter mijn computer groet ik u.

Jaap Bunschoten

HD De mol

wee jaar geleden kreeg ik, afgezien van gangen onder mijn
tentzijl, voor 't eerst van nabij met een mol te maken. De tuin
begon eindelijk ergens op te lijken, toen één (of meerdere?)
mollen onze tuin met een bezoek vereerden. Voornamelijk in
de perken verschenen enorme molshopen. lk wilden niet

meteen met bruut geweld optreden, maar hoopte de mol te kunnen
vangen, om hem naar een andere plek te brengen.

Dus rustig buiten zitten met een boek was er niet meer bij. lk loerde
onafgebroken naar de hopen en gangen van de mol. Soms zag ik wat
bewegen in de grond, maar ik was te bang om de mol te bezeren met
mijn schep. Mollen zijn namelijk heel erg gevoelig, zoals ik inmiddels
wist. Pas bij de derde keer joeg ik de schep de grond in, want mijn tuin
begon toch wel erg op een maanlandschap te lijken. Deze poging
mislukte echter volkomen, want toen wist ik nog niet dat je de schep
achter de mol moet plaatsen. De mol keert namelijk om, of gaat naar het
tweede, dieper gelegen gangenstelsel. Gaandeweg was ik al aardig op
de hoogte van het gedrag van de mol geraakt en werd ik heen en weer
geslingerd tussen liefde en haat. Maar op zekere dag, toen mijn kat
zowaar met de mol zat te spelen, won mijn haat het van de liefde. lk
gilde tegen mijn vader, die toen op bezoek was: "Pa, sla hem doodl".

Mijn vader, die in de familiekring bekend staat als een "watje", greep
onmiddellijk de nog steeds klaar staande schep en verkocht de mol een
mep. "Hoe kan je!", riepen mijn moeder en ik hypocriet in koor. De
volgende stap was de begrafenis van de mol en ook hiervoor werd mijn
vader uitverkoren, want hij was toch de dader van de brute moord. Even
later zaten we met een kop koffie te bekomen van de emoties, toen de
hond voor nieuwe consternatie zorgde, door de mol weer op te graven.
Dus het nieuwe graf werd afgedekt met een grote steen, want de mol en
wij waren nu toch echt aan rust toe.

Die nacht sliep ik niet de slaap der onschuldigen. Het beeld van de
wanhopig gravende mol liet mij niet los. Die onhandige klauwtjes, het
bolle blinde kopje en het mooie bontvelletje bleven door mijn hoofd
spoken.



Maar wie schetst mijn verbazing, als ik de volgende ochtend de
gordijnen opendoe en naast de grafsteen een enorme molshoop zie. Dus
de klap van mijn vader is meer een aai geweest en dat had ik ook
moeten weten. Want de enkele (terechte) klappen, die ik als kind van
hem kreeg, leken ook nergens op lk kon het natuurlijk niet nalaten om
hem te plagen met zijn mislukte actie, maar volgens hem moest het een
andere mol zijn en dat zou hij bewi.lzen. Een week later wordt het graf,
met getuigen, geopend en moet hij erkennen, dat de mol er vandoor is.

lnmiddels heb ik weer een nieuwe mol op bezoek, maar die probeer ik te
negeren en dat lukt gelukkig aardig.

Karin Koppeschaar

V.O.F. VERHOTT

HOUTBLOKKEN
voor open haard

of kachel

HOOI en STRO

CONSUMPT!E
AARDAPPELEN
diverse soorten
ook voor opslag

Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg Bl
Oosterbeek ïel. 026-3334448

l2

Snoeien en vellen von bomen .

Tuin oonleg en onderhoud .

Gozon onderhoud .

Sierbestroting '

verenlglnS
yan hoveniers en

qroenvoorzieners
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Wlt u uw geboortekaartle gepubliceerd zien? Zend dan het
geboortekaartje naar het redactieadres met vermelding "pu bliceren,,.

Wijkbeheer voor Heveadorp . Een kennismaking met
wijkcoördinator Angelique Schipper

Sinds februari van dit jaar is Angelique Schipper (34) wijkcoördinator voor
Heveadorp, Doorwerth en Wolfheze Hiermee is het wijkbeheer, de opvolger

van de "sociale vernieuwing", voor ons dorp officieel van start gegaan.

Het wijkplatform is in eerste instantie de plek waar
men elkaar kan informeren over zaken die in de
wijk spelen. Door de brede samenstelling van het
wijkplatform kunnen veel zaken direct geregeld

worden en is elke betrokken instantie op de
hoogte van wat er speelt Wijkbeheer houdt in, dat
de bewoners samen met vertegenwoordigers van
de gemeente en een aantal instellingen, de
leefbaarheid in hun eigen woonomgeving op peil

houden en waar nodig verbeteren Als
wijkcoördinator fungeert Angelique als motor en

bewaker van wijkbeheer Angelique is in dienst van de gemeente

Voor Heveadorp en Doorwerth samen wordt een wijkplatform ingesteld
Hierin zitten de wijkcoördinator (Angelique Schipper), de gebiedsagent
(Hans Peters), de wijkbeheerder (Jasper Alink) en vertegenwoordigers van
de WBR, het welzijnswerk (De Bries) en het maatschappelijk werk (SMD).

Naast deze zes "officiële" deelnemers, zijn er tenminste zeven plaatsen

binnen het wijkplatform bestemd voor de bewoners en hun huurders/
bewoners-verenig ingen.

Op 12 mei kunt u tijdens een informatie-avond alles te weten komen over
wilkbeheer. Onder de aanwezigen zal de interesse gepeild worden om deel te
nemen aan het wijkplatform. Angelique streeft ernaar het wijkplatform voor de
er te installeren, zodat men na de zomervakantie van start kan qaan

Wjkbeheer moet zo een einde maken aan de versnippering en dwaaltochten
rn de gemeentelijke bureaucratie De korte lijn zorgt voor duidelijkheid,
besluitvaardigheid en oplossingen die snel gerealiseerd kunnen worden.
Angelique Schipper over het verschil tussen de oude situatie en wijkbeheer.
"Vroeqer werd het voor je geregeld, nu geldt. je regelt het samen "

Jorien Joustra

tb.
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Wi.j zrj lrcel dankbaar en bli.i
nrel tle geboorte van onze dochter

Ilene Susanna

Zii is geboren op 26 maart I998
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Huisje, Boompje ? Beestje !

Hallo mijn naam is marleen van muilekom, en ik moet een stukje
schrijven over onze hond noby die wij voor de sinterklaas gekocht
hebben.wij hebben altijd een hond gehad maar die is ziek geworden,
toen dood gegaan en we wilden eigenlijk wel weer een hond, en zijn in
het asiel gaan kijken en zagen deze hond noby, het is een kruising
tussen een labrador en een groenendaaler hij is bijna pikzwart op een
paar witte vlekjes na. Hij is twee jaar oud en de mensen die hem altijd
gehad hebben hebben hem weg gedaan omdat hijwat had stukgevreten.
Wij hebben hem genomen en hij heeft bij ons nog nooit wat stuk
gemaakt hr1 is heel erg lief en hij luistert heel erg goed we zijn er ook
mee naar een gehoozaamheidscurcus, geweest daar leert hij ook hele
leuke dingen hij is heel lief ook voor kinderen hij heeft alleen zijn pootje
gebroken gehad en daar hebben ze een pen in gezet en daarom staat
zijn pootle een beetje naar buiten maar hij kan rennen als de beste.wij
zijn heel erg blrl dat we weer een hond hebben jammer dat er zoveel
mensen zijn die ergens aan beginnen en niet weten dat een hond heel
veel tijd kost, anders moet je er niet aan beginnen en als een hond zich
in huis verveelt gaat hij dingen stuk bijten nou bij ons verveelt hij zich
niet

Dit mijn verhaal over onze hond noby jullie zullen ons nog wel eens zien
lopen in heveadorp.

Marleen van Muilekom

C HEREAI.IFE,

om alle noodzakelijke mineralen en sporenelementen via het voedsel binnente krijgen is tegenwoordig- niet gemal.J<erijk. De verschrJt"g;; de grondwaar gewassen op geteeld worden is hiervan één van de àorzaken_ veeltoestanden als moeheid, gebrek aan vitaliteit en energie, moeten worden
toegeschreven aan een relatief tekort aan essentiële micronutricienten.

Het ontstaan van HERBATIFE-produkten is door deze kennis ingegeven. Deproducten bevatten alle voor het lichaam noodzakelijke vezels eï essentiële
voedingstoffen en zijn bovendien verrijkt met ànkere van de meest
geneeskrachtige Chinese kruiden.

De produ*en zijn zeer wiendelijk in gebruik, op natuurlijke basis
samenge steld en caloriearm.

Het toepassingsgebied is zeer breed en afhankelijk van het gebruik vinden
mensen -", *u.rr"o met allerlei
klachten van moeheid en futloosheid ;r-*"t b*t bt.;.

Er bestaan geen contra-indicaties; iedereen, van jong tot oud, mag en kan
HERBATIFE gebmiken, dus ook diegene die 

""., 
bupunl,r dieet moeten vorgen.

Voor alle duidelif kheid :

HERBAIIFE is geen dieet.
DERFIUETICS (0r,

HERBATIFE is gezonde voeding en vomt de beste preventie van aarl
voeding gerelateerde aandoeningen. (o.a. hoge blàeddruk, Atergie,diabetes, osteoporose, overgewicht, ondergewicït,
darmaandoeningen, chronische vermàeidheid, ...etc.)

Wilt u meer weten over deze produkten, neem dan
contact op met uw onafhankelijke distributeur onder
telefoonnummer
026-3337704 russen 19.00 uur en 20.30 uur.

Ook vo-or huidverzorgende middelen, haawerzorgings_
middelen, geuren, bad,zdouche lotions en niet te
vergeten zon beschermingsmiddelen kunt u terecht bij
uw onafhankelijke distributeur.
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- 
Willemsplein 4

- 
Postbus 1 105

- 
6801 BC Arnhem

- 
tel' 026-4431231

- 
fax' 026-4436083

Hotel-Cafe-Restaurant "De Valckenier,' anno .l g4g.
vanuit dit perspectief gezien is er ogenschijnlijk in 50 jaar niet veel veranderd

( lezicht op de entree van Heveadorp '1g65. De weg heet hier nog Noorderlaan
(rru Beeklaan). Links en rechts van de weg zijn na de renovatie oe woningen
van resp. de Beeklaan en wilhemilaan gebouwd. Het groen is helaas
verdwenen.



Foto van de Noorderlaan t.h.v. de wilhelmilaan dorpuitwaarts op de dag van
de Airborne wandelmars september 1981. Heveanen voerden toen actie om
het behoud van Heveadorp. ln het hele dorp hingen spandoeken om de dui-
zenden wandelaars attent te maken op de schoonheid van Heveadorp.
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BuuÉpreventie

Beste Heveanen,

Op maandag 23 maart jl. was qr in de Ontmoetingskerk een
voorlichtingsavond over buurtpreventie. Deze avond ging speciflek over
buurtpreventie voor Heveadorp. Ër zrln 340 folders verspreid om uw
aandacht hierop te vestigen. De reactie!l! Slechts 34 bewoners gaven acte
de presence. Dit geeft voor het opzetten van een Buurtpreventiepro.lect in
Heveadorp onvoldoende draagvlak.

Ondanks het feit, dat uit de 34 aanwezige buurtbewoners er vrjf bewoners
waren die bereid waren als buurtcoördinator en wijkcontactpersoon te
gaan fungeren, is het noodzakelijk een breder draagvlak te realiseren. ln
dit Heveaantje vindt u dan ook een enquéteformulier Buurtpreventieproject.
Omdat het gaat om uw veiligheidsbeleving en om de leefbaarheid in uw
eigen woonomgeving, raad ik u aan om dit formulier in te vullen en in te
leveren bij de hieronder genoemde buurtcoördinator of
wijkcontactpersonen.

Op het enquèteformulier staat de leeftijdsgroep van 0-30 1aar. Er was te
weinig tijd en ruimte om dit nog aan te passen voor de deadline. Wij
zouden het op prijs stellen als juist ook jongeren in de leeftijdscategorie
van 12 tot 18 jaar actief betrokken willen worden bij dit project Wij wilten
als bewonersvereniging, gemeente (wrlkbeheer) en politie graag vernemen
of u al dan niet positief bent gestemd om dit project voor uw dorp te
realiseren. Het resultaat van de enquète is bepalend voor het maken van
een "doorstart" voor buurtpreventie in Heveadorp.

U kunt het formulier inleveren bij:
'1. Buurtcoördinator Sybe Meijer, Beeklaan 19
2. Wijkcontactpersoon lneke Hoekerswever, lr. Munterlaan 32
3. Wrjkcontactpersoon Gerard Waqer, Beeklaan 50
4. Wijkcontactpersoon Ruurd van der Vergt, Dunolaan 12
5. Wqkcontatpersoon Leny Kost, Beeklaan 17

Zlj zullen er zorg voor dragen dat de formulieren worden ingeleverd bij de
heer Jaap Bunschoten. Na een gemaakte analyse, zal ik u via 't
Heveaantje op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Ook als
het niet doorgaat zal ik u dat laten weten. Uiteraard hopen wij dit laatste



nret.

ln het kort wil ik nog een aantal specifieke punten/zaken aangeven die van
belang zryn Het gaat hier om de betrokkenheid van verschillende instanties
waaronder u als buurtbewoner een hoofdrol vertolkt. Ook is het hoe en
waarom van buurtpreventie u missschien nog niet duidelijk genoeg en
weet u bijvoorbeeld niet wat er van een buurtcoördinator of
wijkcontactpersoon wordt venrvacht en welke invulling u als buurtbewoner
aan het project kunt geven. ln het volgende wil ik dat nogmaals aangeven.

Personen of organisaties die betrokken zijn bij buurtpreventie:

Buurtbewoners
Van de buurtbewoners worden de volgende activiteiten venryacht:
- Het treffen van preventieve maatregelen zoals het merken van

goederen, het maken van afspraken bijafwezigheid, e d.
- Het plakken van de buurtpreventie-sticker op een goed zichtbare

plaats op een van de ramen.
- Problemen en/of knelpunten doorgeven aan de wijkcoördinator of

wijkcontactpersoon (b v slechte verlichting, te hoge
groenvooziening e d )

- Melding maken eniof aangifte doen bij de politie van strafbare
feiten

- Doorgeven van verdachte situaties aan de politie of aan de
wijkcoörd inator of de wijkcontactpersoon.

Wijkcontactpersonen
Van de wr1kcontactpersonen wordt ook een aantal activiteiten veruryacht:
- Het doorgeven van informatie uit de buurt aan diegenen die iets

met die informatie moeten of kunnen doen (b v misdaad

^ bevorderende situaties)
- Het doorgeven van informatie afkomstig van de politie of

gemeentelryke diensten aan de buurtbewoners (b.v. plannen voor
verbetering van de straatverlichting)

- Het actief werven van deelnemers aan buurtpreventie.

Buurtcoördinator
Van de buurtcoördinator worden dezelfde activiteiten veruvacht, zoals
omschreven voor de wijkcontactpersonen, maar hrl of zij is ook het
aanspreekpunt voor de politie en andere gemeentelijke diensten.

Politiecoördinatoren
De coördinator bij de politie van een buurtpreventreproject kan de
preventie-coördinator van het betrokken politiedistrict zijn. Het is ook
mogelijk om een andere functionaris aan te wijzen als coördinator Met
name de gebiedsagent kan door zrln betrokkenheid met de wr.yt</buurt
uitstekend als coördinator functioneren. Gezien de hierna genoemde
activiteiten zal het duidelijk zijn dat de aangewezen functionaris veel tijd
moet uittrekken voor het project.

De activiteiten zrln:
- Het uitwisselen van informatie m b.t. het project met diverse

politie-onderdelen
- Het werven van straat- of buurtcoördinatoren
- Het onderhouden van contacten met buurtorganisaties, buurt- en

clubhuizen.
Het onderhouden van contacten met de gebiedsagenten.
ln samenwerking met de politievoorlichting zorgdragen voor
informatie aan de buurt eniof straat, pers en externe organisaties.
Het coördineren van de voor het project noodzakelijke
gegevensveaameling t b.v het selecteren van buurten, het
bepalen van maatregelen en de evaluatie van het project.
Het onderhouden van contacten met externe organisaties, zoals
bijvoorbeeld bepaalde gemeentelijke diensten.
De voortgangsbewaking van het pro1ect.

Het opleiden van wijkcontactpersonen en de wijkcoordinatoren.
Het geven van preventie-adviezen.

Met vriendelijke groet,
uw gebiedsagent Hans Peters
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Vakantietip: Praha - Praag

inds de opening van het lJzeren Gordijn is Praag één van de
populairste vakantiebestemmingen in Oost Europa geworden.
Zo'n twee jaar geleden maakten Jorien Joustra en
ondergetekende van een lang Koninginnedag-weekend en de
goedwillendheid van Berend-Jan Joustra gebruik om ons vijf

dagen, van vrijdagmorgen tot de volgende dinsdagavond, in deze stad op
te houden.
Dankzij een wel zeer vroege vlucht stonden we al om'10 uur op het
vliegveld van Praag, waar we eerst geld moesten wisselen en vervolgens
met enige aazeling (we hadden tenslotte verhalen over hulpeloze,
afgezette reizigers gehoord) een taxi namen naar ons appartement, zeer
strategisch gelegen vlakbij het Karelsplein (Karlovo Nàmèsti), waar vrijwel
alle Praagse trams een halte hebben. Tramkaartjes, ook gekocht op het
vliegveld, want de bestuurder van de tram houdt zich uitsluitend met
besturen bezig, waren toen ca. 30 cent per stuk, en zones ztln daar
onbekend. Alleen het afstempelen kostte in het begin enige moeite, We
hebben onze kaartjes uiteindelijk niet eens opgekregen, zo goed bleek
Praag te belopen, en taxi's hebben we niet meer genomen.

Op vrijdagmiddag de directe omgeving verkend, de zogenaamde Nieuwe
Stad (Nove Mesto), zij het dat "nieuw" in Praag een relatief begrip is, de
nieuwe stad stamt deels uit de late Middeleeuwen. Eeuwenoude kerken
vormen hier het hoogtepunt naast meer recente Jugendstil en art nouveau
gebouwen. Op het Wenceslausplein is er Hotel Europa, een absolute
aanrader voor ieder die in Amsterdam Américain bewondert. De keuken is
in de laatste gelegenheid beter dan de eerste, maar wij gingen ook niet
naar Praag om te eten. Tjechisch bier is natuurlijk een ander verhaal, en
dichtbij hadden wij U Fleku, een brouwerij annex biergarten met bijzonder
donker en sowieso bijzonder bier. Bij U Fleku wordt niet gevraagd wat men
wil drinken, er komt gewoon bier en na enige tr.1d meer bier en dat is dat.

Het bier van U Fleku geldt als het lievelingsbier van president Vaclav
Havel, wiens residentie op de Praagse burcht verrassend bescheiden en
nauwelijks bewaakt bleek. Wij meenden zelfs even de grote man zelf te
zien, maar moesten later constateren dat het waarschijnlijk een tuinman of
zo was. De burcht wordt gedomineerd door de 14de eeuwse St Vitus
kathedraal en de grote lBde eeuwse paleizen gebouwd in opdracht van



keizerin Maria Theresia, tegenwoordig in gebruik als ministeries en musea.
De Praagse burcht wemelt van de toeristen en hun reisleiders, ieder met
eigen hooggeheven gekleurde paraplu of knuffelbeest Aangezien Jorien
op dit gebied ook haar steentje heeft bijgedragen werd ik- expert door
Praag gegidst. Bij de burcht vindt men ook het toppunt van barokke Maria
verering, de Loreta, een kerk uit het midden van de lgde eeuw waar alles
wat niet beschilderd is, met bladgoud is overdekt. Misschien niet zo
venronderlijk als men bedenkt dat zich op loopafstand het zogenaamde
Gouden straatje (Zlaté Ulica) bevindt, waar in de Renaissance oé praagse
goudsmeden woonden. Meer recentelijk woonde de schrijver Franz Kafka
ereen paarjaar.

Praag zou natuurlijk Praag niet zijn zonder de Karelsbrug (Karluv Most)
over de Moldau, zandsteen, 516 meter rang, gebouwd tussen 1357 en
1383 en 400 jaar later aan weerszijden versierd (bij gebrek aan een beter
woord) met heiligenstandbeelden. ln de zomer is er op de brug
vermoedelijk geen doorkomen aan, ook in mei moesten we soms al
schuifelen, ook omdat een flink deel van het wegdek gevuld is met banrijes
van allerlei soort - traditionele jazz domineert meestal wel - kunstenaars
en verkopers van allerhande souvenirs. De brug is echter de langzame
oversteek meer dan waard, liefst in beide richtingen want het uitzicht is
schitterend. Aan de voet van de Karelsbruq aan de Moldau zijn een paar
terrassen, waar het prima toeven was. De àediening was echtór zo sloom
dat Jorien er met moeite van kon worden weerhouden ter plekke een
business plan op te stellen en in te voeren.

Resteerden ons nog Malà strana volstadspaleizen uit de Habsburgtijd, de
liefhebber mogelijk bekend uit de films "Amadeus" en "valmont" van Milos
Forman, tegenwoordig het ambassadekwartier van de stad, de Joodse
wijk Josefov met zijn synagogen en het 5s0 jaar oude Joodse kerkhof, de
Kruittoren, de apostelklok uit 1410 aan de muurvan het Raadhuis van de
oude stad (stare Mesto), de wonderbaarlijke bibliotheken in het strahov
klooster - kortom, teveel om op te noemen. 's Avonds konden we
bovendien naar de opera in het Nationaal rheater (Nérodní Divadlo), waar
de pracht van het gebouw zelf wedijvert met wat op het toneel geboden
wordt sowieso is Praag een Mekka voor de muziekliefhebberi in elke
kerk, zo lijkt het, en er zijn er heel wat in praag, worden uitvoeringen in
grotere en kleinere bezetting georganiseerd en verder zijn er opera-
uitvoeringen met marionetten en natuurlijk de beroemde Laterna Magika.

28

Kortom, wij waren na deze vijf dagen volvoerd, kwamen terug met volle
filmrolletjes en stapels ansichtkaarten en kunnen praag een ieder die van
lopen en steden kijken houdt van harte aanbevelen.

Anneke Leenhouts



Per í januari 1997 is de zotg voor het
waterbeheer in de gemeente Renkum overgegaan
naar Waterschap Vallei & Eem. Desondanks voert
de gemeente - in samenwerking met Rtjk,
Provincie en Waterschap - nog diverse
herstelwerkzaamheden aan de Seelbeek en
Zuiderbeek uit, gefinancierd uit de
subsidieregeling Sprengen en Beken. Een goed
moment, leek me, om de Seelbeek wat beter te
bekijken.

Karakteristiek van de Seelbeek.
De seelbeek ontspringt in een elzenbroekbos, vlak ten noorden van
Heveadorp. Dit fraaie bronbos is niet toegankelijk. Hier komt een
bijzondere vegetatie voor, onder meer paarbladig goudveil Verder langs
de beekloop is dat niet het geval. wat de macrofauna betreft is hier een
heel bijzondere soort aangetroffen: Adicella filicornis, het vierde exemplaar
ooit in Nederland gevonden. (Adicella filicornis is een zeldzame, kleine
kokerjuffer-soort, red.) Het bronbos maakt deel uit van het landgoed Duno,
dat in het bezit is van de stichting Het Geldersch Landschap. Dè seelbeek
is één kilometer lang en loopt met een verval van 30 meter naar de Neder-
Rijn. Door dit grote verhang over een kleine afstand heeft het beekje een
hoge stroomsnelheid. Een spe beekje dat in Nederland weinig voorkomt
De beek loopt langs de rand van Heveadorp; aan de andere kànt de steile
heuvel (westerbouwing) met de mooie Valckeniersbossen
(beuken/eikenbos).
op basis van het stowa-beoordelingssysteem is aan de seelbeek (tot aan
de uiterwaard) de hoogst mogelijke functie toegekend:"water voor natuur
van het hoogste ecologische niveau", functie 5 Het hele jaar is de beek
watervoerend, met een debiet van circa 3 liter per seconde. De beek woidt
gevoed uit schijngrondwaterspiegels, waardoor grondwateronttrekkingen
niet van invloed ztjn. Er is sprake van ijzerrijke kwel.

Schijngrondwaterspiegels
De beek ligt in de stuwwal Doorwerth-Arnhem, ontstaan door de stuwende
werking van het landijs in de voorlaatste grote ijstijd (saalien). Hierdoor is
de bovenste -vóor deze stuwing horizontaal liggende- kleilaag in brokken
in een hellende laag komen te liggen (zie tekening) óeze slecht

doorlatende klei/leemlagen liggen in de stuwwalop sommige pÍekken dicht
onder het maaiveld Boven grotere aaneengesloten stukken van deze laag
kunnen schijngrondwaterspiegels ontstaan, waarvan het water niet in
direct contact met het eigenlijke grondwater staat. Het schrlngrondwater
wordt gevoed door neerslag en afuoer vindt vnlwel alleen plaats via
bronnen en sprengenbeken. De meeste beken op de Zuid-Veluwe worden
uit deze schijngrondwaterspiegels gevoed. Dit soort beken hebben weinig
problemen met de watervoerendheid, ze zr.1n niet afhankelijk van de
regionale grondwaterstand. Wel zal na langdurige droogte de
watervoerendheid afnemen.

Geschiedenis.
Het is interessant om even bij de geschiedenis van de beek en z'n directe
omgeving stil te staan ln het beschutte dal woonden in de steentijd al
mensen. Het was een goede plek. hoog, in een beschut dal, water van de
bron en beek vlakbij. Het dal was onderdeel van de handelsroute
Duitsland-Nijmegen-Veluwe; in de Rijnvallei liep een oeverwal tot vlakbij
Driel en hier was een dooruraadbare plaats naar de stuwwal.
De Seelbeek is een van de oudste sprengenbeken in deze omgeving ln
geschriften uit de 837 is sprake van de "Hof bij de Selebach,' Br1

opgravingen in 1907 in het al eerder genoemde elzenbos (ook wel ',het
Elzenpasje") zijn hiervan de fundamenten gevonden.
Na de opgravingen liet de eigenaar van het landgoed Duno de vijvers in de
bovenloop aanleggen. Bijna tegelrykertijd werd in de middenloop van de
beek een "filterkelder" gebouwd (1908). Een groot rond gebouw, waar via
een schuif beekwater kon worden ingevoerd Dit water werd gezuiverd in
grindbakken en dit water werd gebruikt in de modelboerderij "Het Huis ter
Aa". Deze unieke filterkelder staat nu op de gemeentelijke monumentenlijst
en is onlangs gerestaureerd
Het prachtige dal van de seelbeek werd verwoest door de bouw van de
Rubberfabrieken Hevea (vanaf 1915), met het bijbehorende dorp.
ondanks vele protesten werd deze fietsbandenfabriek uit Hoogezand
verplaatst naar dit dal. De beekloop werd verlegd, de oevers deden dienst
als stortplaats, in de beekloop werd een brandvrlver gemaakt. onderaan
liep de beek onder de fabriek door.
Bij de wederopbouw na de 2e wereldoorlog is door het wegwerken van
puin en de aanleg van terrassen de beek naar het oosten verplaatst Het
grote fabriekscornplex is in de tachtiger jaren gesloopt, waardoor het dal
en de beek er -ondanks de huizenbouw- enorm op vooruit is gegaan.
Herstel Seelbeek: de doelstelling.



ln 1995 is het beheers- en onderhoudsplan voor een aantal beken in de
gemeente Renkum gereed gekomen. Vanwege z'n functie "water van het
hoogste ecologisch niveau" wordt prioriteit gegeven aan herstel van de
Seelbeek. De gemeente stelt. "Doelstellingen zin gericht op het
handhaven en versterken van natuur- en landschappelijke waarden.
Beheer en onderhoud van de beken zullen gericht zijn op het realiseren
van een gevarieerde en goed ontwikkelde planten-en dierengemeenschap.
De waterkwaliteit en de waterbodemkwaliteit dienen te voldoen aan
normen van het lntegraalwaterbeheersplan Veluwe en Vallei. Lozingen en
onttrekkingen zryn in principe niet toegestaan, huidige onttrekkingen
worden gedoogd De migratiemogelijkheden voor organismen tussen de
beektrajecten onderlin g worden geoptimaliseerd,,.

De maatregelen.
De te nemen maatregelen zijn deels uitgevoerd, deels nog niet. Er waren
wat tegenvallers bij de werkzaamheden. Zo moest op meerdere plekken
de Explosieven opruimrngs Dienst (E.o.D.) er bij komen en moest er heel
voozichtig worden afgegraven. Het resultaat hiervan was maanden
trldverlies, maar ook budgetoverschrijding. om deze reden hebben de
werkzaamheden stilgelegen, maar op dit moment (november) wordt er
weer verder gewerkt ln het bronbos zijn twee vijvers uitgelepeld, in een
bronvijver was de slibdikte een meter Door het venruijderen van dit slib
wordt een positief effect veruracht op de waterkwaliteit Nadat de E.o.D.
erbij is geweest zal het talud worden afgeharkt, om de grond ter plaatse te
verschralen Wat wel gereed is, is de midden- en benedenloop van de
beek Hier zijn ten behoeve van vismigratie de waterval en stuwen
vervangen door cascades Vooral onderin is de situatie flink gewijzigd,
doordat de vijver is verdwenen Het gekunstelde aanzicht van de cascades
gaat er weer natuurlijker uitzien door het terugkomen van de begroeiing
Op drie plekken worden opvangvijvers voor hemelwater aangelegd. Op
deze plekken zijn de bomen gekapt en is een deel van het graafiarerk
gedaan. De opvangkuil onderaan de seelbeeckweg wordt bijzonder. Deze
moet voorkomen dat bij veel neerslag alsnog vervuild water in de beek
komt. Bij de kuil komt een betonnen bezinkbak, waaruit het water via een
overloop schoon water afgeeft aan de beek.

Tot slot.
Deze ingrijpende veranderingen aan de seelbeek doen de beek goed Er
komt -als alles klaar is- geen ongezuiverd regenwater meer in de beek, de
bronnen gaan weer rneer en schoner water geven ln het laatste
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beektralect, waar vroeger de Heveafabriek loosde, rs durdelrlk dat de
levensgemeenschap zich goed heeft hersteld

Wandelen.
Beide beken lenen zich voor een wandeling. Ze ztjn makkelilk met het
openbaar vervoer te bereiken, want zowel bil de bovenloop als bi1 de
benedenloop komt een bus dichtbrj

Met toestemming van Ruud Schaafsma overgenomen urt het kwartaalblad
van "De Stichting tot behoud van de Veluwse Sprengen en beken".

De groenclub,
Peter van Ham
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e Seelbeek is zijn klaar,wat is het mooigeworden.
Als de aanplant is gaan groeien hebben we weer een
prachtig stukje natuur. Maar dan moet het wel de
gelegenheid krijgen om te groeien. Hoezo zullen velen van
ons denken, ik zal het uiileggen. Vanuit mijn
slaapkamerraam kijk ik op de Oude Oosterbeekseweg en

dus ook op de beek. wat ik zie kunnen mijn ogen niet geloven: in een
tijd van 5 min líggen er heel veel stenen, daar zíjn volwassen mensen
zo druk mee geweest, niet meer op hun plek,. De plantjes worden kapot
getrapt en er worden fietsen tegen de jonge struikjes gelegd, waar deze
nog niet tegen kunnen.
Jammer dat er zo door de jeugd met natuur omgegaan wordt.
Zo, dit moest ik even kwijt.

Rita van Muilekom
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