
Jaargang 17  nr.1.  mrt 2019

Met in dit nummer o.a.: 

• Hoe ziet ons ’hart’ er straks uit?
• Een tweede ronde voor je spullen
• Alles wat je weten wilde over de Heerlijkheid Wolfheze
• het Groentje
• Grijsoord, vroeger en nu
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Wat een mooie start van de lente heeft 
Dorpsbelang Wolfheze ons gegeven met 
hun overzichtelijke kalender. Een prima 
aanvulling op onze weekagenda (achter-
in) voor de vaste activiteiten in ons dorp. 
Daar komen overigens met regelmaat 
nieuwe bij! 


De Wolfhezenaren zitten niet stil, ook te 
merken aan het reageren van lezers op 
de oproep voor vrijwilligers door Sterk 
Wolfheze in het vorige nummer! Fijn dat 
de Wolfskreet ook hiervoor een medium 
kan zijn, naast het publiceren van de 
boeiende verhalen van de 1000-jarige 
Den, verslag van de acties Dorpsbelang 
en spreekbuis van de grotere instellin-
gen in Wolfheze. Dank aan deze vaste 
kopij inzenders en vergeet ook niet de 
12 vrijwilligers die elk kwartaal het blad 
bij u aan huis bezorgen!


De redactie biedt alle inwoners de gele-
genheid een stukje te schrijven en dit in 
te sturen als kopij voor “Het Hakblok”. 
Beschrijf eens wat u verbaast, irriteert of 
verblijdt. We zijn benieuwd naar wat zich 
afspeelt in Wolfheze! De redactie be-
paalt of (en hoe) uw tekst in aanmerking 
komt voor plaatsing. 


De komende maanden wordt er weer 
hard gewerkt aan de Oranjeweek, in 
september de Airborne 75 jaar-viering 
en de jaarvergaderingen van diverse 
verenigingen met interessante be-
stuurswisseling. 


Verder leest u over de inloopavond over 
de vernieuwing van de spoorwegover-
gang, over de nieuwe uitstraling van de 
Beatrixschool en vergroot u uw kennis 
over “het groentje”. 


Veel leesplezier. 


De redactie

Beste Wolfhezenaren,

Colofon 

Wolfskreet is een gratis blad voor en door inwoners van 
Wolfheze, de Buunderkamp en het Hazeleger. Woont u buiten 
Wolfheze, wordt deze voor €10,- per jaar toegestuurd.


Uitgave jan  2019


Vormgeving

Peter Jasperse


Vaste medewerker

Ulbe Anema (De Duizendjarige Den)


Volgend nummer

Verschijnt rond 15 juni 2019

Inleveren kopij vóór 19 mei 2019 per e-mail of afgeven bij één 
van de redactieleden.


De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden stukken in 
te korten dan wel niet te plaatsen.

Oplage 780 stuks

Druk Huisdrukkerij Pro Persona

Verschijning Viermaal per jaar

Contactgegevens

Advertenties Peter Jasperse

E-mail redactie@wolfskreet.nl

Redactie:

Gea Slof Wolfhezerweg 120-36
026-482 1810

Marleen Hiltermann Johannahoeveweg 6

026-482 1999

Peter Jasperse Wolfhezerweg 120-36
026-482 1810

Kees Koek Sara Mansveltweg 30
026-482 2339

E-mail redactie@wolfskreet.nl
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Voor al uw kleine en grote klussen.

06-50212395
info@renovatiebouwtq.nl

Ton Quaadgras

www.renovatiebouwtq.nl

VooVV r al uw kleine en grote klussen.

06-50212395
info@renovatiebouwtq.nl

Ton QuTT aadgras

www.renovatiebouwtq.nl
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Martin de Graaff legt voorzit-
tershamer Dorpsbelang neer 

Na 8 jaar vol verve het voorzitterschap 
te hebben vervuld, draagt Martin de 
Graaff op de jaarvergadering van 
Dorpsbelang Wolfheze, op 26 maart in 
de Kantine van TV De Slenk, de voor-
zittershamer over.


In de tijd dat Martin voorzitter is ge-
weest passeerden tal van dossiers: De 
bouw van Wolfsheide, het eeuwig lijken-
de dossier spoorwegovergang, herin-
richting Wolfhezerweg, klankbordgroep 
Reijerskamp, de dreigende sluiting van 
de gymzaal en daadwerkelijke sluiting 
van De Burcht, de oprichting van Sterk 
Wolfheze en tal van andere zaken. Zijn 
diplomatieke en oplossingsgerichte 
aanpak van zaken die speelden leverden 
vruchtbare relaties en compromissen 
op. Het leverde een enorm netwerk aan 
directe contacten en korte lijntjes op. 
Het bestuur kan hiervan blijvend de 
vruchten plukken.


Met het vertrek van Martin komt een 
plaats in het bestuur vrij. Tijdens de 
jaarvergadering stelt het bestuur voor 
Siny van der Veen, nu al als adviseur 
betrokken, als bestuurslid aan te stellen. 
Julia Donkers en Frans van Daal zijn 
herkiesbaar voor een volgende bestuurs 
termijn. Overigens staat het elk lid van 
de vereniging vrij een bestuurslid voor te 
dragen. Bij meer kandidaten dan plaat-
sen (maximaal zeven volgens de statu-
ten) heeft een verkiezing plaats tijdens 
de vergadering. Wie het voorzitterschap 
gaat overnemen of hoe dat ingevuld 
wordt was bij de sluitingsdatum van ko-
pij voor dit nummer nog niet duidelijk.


Tijdens de vergadering staat, naast de 
jaarstukken, ook een verslag en de 
voortgang van Sterk Wolfheze op de 
agenda. In het afgelopen jaar zijn tal van 
activiteiten met succes ontplooid en 
krachten gebundeld. Dorpsbelang heeft 
als organisatie met een juridische status 
(stichting) een steeds belangrijkere rol 
om bijvoorbeeld subsidieaanvragen 
voor initiatieven aan te vragen.


Na de pauze verzorgt Paul Hendriks van 
het Glidermuseum een presentatie over 
de gebeurtenissen in Wolfheze in sep-
tember '44. Een mooie aftrap voor een 
bijzondere herdenkingsmaand in sep-
tember. Het bestuur van Dorpsbelang is 
zeer verheugd dat een aantal inwoners 
het initiatief heeft genomen om deze 
maand een bijzonder cachet te geven 
en biedt ondersteuning waar dat moge-
lijk is.

De jaarvergadering begint om 20.00 
uur en alle leden van de vereniging zijn 
van harte welkom!


Geen hermeting van geluid A50 

Op verzoek van een aantal inwoners van 
Wolfheze heeft Dorpsbelang bij de ge-
meente eind vorig jaar gevraagd werk te 
maken van een hermeting van de ge-
luidsbelasting van de A50. Aanleiding 
voor de vraag is het voor het gevoel 
toegenomen geluid die de weg produ-
ceert. Rijkswaterstaat heeft laten weten 
echter voor een meting geen reden te 
zien.
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Rijkswaterstaat schrijft: "Voordat er 
aanpassingen aan de weg gedaan wor-
den vinden er berekeningen plaats over 
de geluidsbelasting en de eventuele 
ruimte, die er is voordat er maatregelen 
getroffen moeten worden. Als de weg is 
aangepast wordt er vervolgens bere-
kend met een model hoe het staat met 
de geluidsbelasting. De variabelen daar-
in zijn met name verkeersintensiteiten 
(ook verhouding auto-vrachtauto) en 
levensduur asfalt. Er wordt slechts op 
een aantal plekken in Nederland echt 
geluid gemeten. Met name bedoeld om 
het model te kalibreren. 

 

Het deel A50 heeft nog steeds groei-
ruimte tot het niveau van nemen van 
maatregelen. Voor Rijkswaterstaat is er 
geen aanleiding om maatregelen te 
overwegen. Duidelijk is wel dat de hoe-
veelheid geluid is toegenomen door de 
toenemende intensiteiten. Probleem is 
dat tussen meten en ervaren grote ver-
schillen kunnen zitten. Als het mooi zo-
merweer is en weinig waait is er de 
wens om lekker buiten in de tuin te zit-
ten en dan is er de grootste kans dat 
geluid ver reikt. Aangezien een tuin geen 
isolatie heeft ervaar je dan waarschijnlijk 
de meeste overlast."


Inloopavond onderdoorgang 
spoor drukbezocht 

Het was druk in de Opstandingskerk op 
het terrein van Pro Persona op maan-
dagavond 18 februari. Movares, ge-
meente Renkum en Provincie Gelder-
land hielden een inloopavond over de 
voorstellen voor een onderdoorgang bij 
het spoor zodat de huidige spoorweg-
overgang kan verdwijnen. Doorgang van 
de plannen is nog niet zeker. 

De financiële haalbaarheid speelt een 
grote rol en ook het Rijk moet overtuigd 
zijn van de noodzaak tot ondertunne-
ling.


In Gelderland zijn 27 overwegen die in 
aanmerking komen voor een ondertun-
neling. Uiteindelijk zijn hiervan 5 over-
gangen uitverkoren om onderzocht te 
worden of er ook daadwerkelijk een 
tunnel kan komen. Eén daarvan is dus 
de overweg in Wolfheze. Het is daarmee 
echter nog geen uitgemaakte zaak dat 
de ondertunneling ook daadwerkelijk 
gaat plaatsvinden.

In de keuze voor Wolfheze heeft de 
aanwezigheid van twee kwetsbare doel-
groepen, te weten de bewoners van Het 
Schild en bewoners van Pro Persona, 
meegespeeld.


In juni 2018 is een eerste inloopbijeen-
komst gehouden. Daar werden toen vier 
varianten gepresenteerd. Dit document 
kunt u downloaden op:

https://tinyurl.com/tunnelwolfheze.

Tijdens de inloopavond werden twee 
nader uitgewerkte varianten gepresen-
teerd: 2 en 3B. Bij panelen werd uitleg 
verschaft en in 3D konden beide varian-
ten beleefd worden. Door de grote op-
komst en het tekort aan brillen kon he-
laas niet iedereen dit ervaren.


In variant 2 is de tunnel geprojecteerd 
vrijwel op de huidige plaats van de 
spoorwegovergang. Variant 3 B buigt 
vanaf het noorden naar rechts en gaat 
over een deel van het plein van de van 
Mesdagweg en dan onder het spoor 
door. In deze variant komt bij de huidige 
spoorwegovergang een aparte tunnel 
voor langzaam verkeer. In beide varian-
ten komen in er liften voor toegang naar 
de perrons.
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Een klankbordgroep, bestaande uit ver-
tegenwoordigers van Het Schild, de Be-
atrixschool, Dorpsbelang en een bewo-
nersinitiatief van Wolfheze-Noord heeft 
samen met Movares en gemeente voor-
afgaande de bijeenkomst van gedach-
ten gewisseld over ontwerpuitgangs-
punten voor de tunnel. Daarbij stonden 
wensen en aandachtspunten centraal.


Het Schild pleitte voor een hellingbaan 
en aandacht voor de akoestiek in de 
tunnel. Dat kan voor mensen met een 
visuele beperking een probleem zijn. Dat 
geldt ook voor liften naar de perrons. De 
Beatrixschool verlangde een veilige om-
geving voor haar leerlingen en vroeg om 
‘vertrouwen in het proces’ te hebben.


Een bewonersinitiatief heeft ervoor geij-
verd dat het autoverkeer wordt geschei-
den van voetgangers en de fietsers. 
Deze variant, ook wel 3B genoemd gaat 
uit van de realisatie van twee tunnels. Bij 
de eerste bijeenkomst van de klank-
bordgroep is al opgemerkt dat dit plan 
weinig kans maakt vanwege de kosten. 
Bij de tweede bijeenkomst werd dat 
nogmaals bevestigd. Het plan valt vele 
miljoenen duurder uit en het Rijk zal 
hierin nooit meegaan. 

In de derde bijeenkomst is nogmaals, nu 
door de Provincie, gesteld, dat de kos-
ten 1,7 maal zo hoog zullen uitvallen en 
dat dit plan dus echt kansloos is.


In een schrijven van het bewonersinitia-
tief viel te lezen dat Dorpsbelang achter 
de voorstellen en visie van het initiatief 
zou staan. Dat is niet zo. Dorpsbelang 
neemt hierin geen standpunt in. Uit-
gangspunt is enkel een veilige en duur-
zame oplossing die zoveel als mogelijk 
past binnen het karakter van het dorp 
en zo min mogelijk negatieve impact 
heeft.


Dorpsbelang heeft aandacht gevraagd 
voor:

• De veiligheid op en om het fietspad 

voor het station

• Een kleinschalige oplossing zonder 

stoplichten bij de aansluiting van de 
tunnel op de Parallelweg, bijv. een ro-
tonde


• Een veilige oversteek over de Wolfhe-
zerweg voor voetgangers aan de 
Noordzijde. Een suggestie is een over-
steek langs het spoor. (zie ecoduct 
over de A50).


• Behoud van het bestaande spoortun-
neltje (calamiteitenfunctie, hier is goe-
de sociale controle mogelijk en er rij-
den geen scooters of fietsers. (dit kan 
alleen als er voor liften wordt gekozen)


• Kortparkeerplaatsen ten Noorden van 
de Airbornebank


• Een ondertunneling, die door ontwerp 
en aankleding het karakter van het 
dorp geen geweld aandoet, maar eer-
der een sieraad, een verrijking is!


• Een flauwere bocht in de tunnel onder 
het spoor is beter voor de verkeersvei-
ligheid en levert meer speelruimte op 
ter plaatse van de huidige overweg. 
Deze speelruimte kan er wellicht toe 
bijdragen, dat de overweg niet volledig 
wordt gesloten voor autoverkeer ge-
durende een lange tijd; omrijden via 
Oosterbeek is dan het devies.


In deze fase van het project gaat het om 
het vergaren van informatie en het vor-
men van een kader. Met de informatie 
van de bewoners en van de klankbord-
groep gaat Ingenieursbureau Movares 
aan de slag.Er was haast bij, want 26 
februari al bespreekt het college, aan de 
hand van de aangeleverde informatie, 
de ontwerpuitgangspunten. In maart 
vervolgens moet er een voorlopig inpas-
singsontwerp en een kostenraming op 
tafel liggen. 
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Eind 2019 valt het besluit het project te 
laten doorgaan of het project af te bla-
zen.


Voordat met de werkelijke bouw kan 
worden gestart is het minimaal 4 tot 6 
jaar verder! Zeker is, dat de bouwperio-
de, maar ook de aanwezigheid van de 
tunnel een enorme impact op het dorp 
zullen hebben.


Ondertussen blijft de komende jaren de 
huidige spoorwegovergang een zorgen-
kindje. Dit jaar zou een aanpak plaats-
vinden, maar dat is uitgesteld. Ook het 
plan zoals gemaakt - met spoorbomen 
in de tussenruimte als veilige wachtha-
ven, gaat niet door. Het zou neerkomen 
op een investering van 8,5 ton. Met een 
miljoeneninvestering voor de ondertun-
neling in het vooruitzicht is dit een te 
dure tussenoplossing. ProRail heeft een 
paar voorstellen gedaan om een simpe-

lere oplossing te realiseren. Niet met 
extra spoorbomen halverwege, maar 
met meer ruimte en bescherming voor 
fietsers en voetgangers. Hoe dit eruitziet 
en wanneer dan de aanpassing plaats-
heeft is op dit moment nog niet bekend.


Tijdens de inloopavond heeft iedereen 
zich een goed beeld kunnen vormen. 
Ieder heeft zijn of haar eigen voorkeuren 
maar al met al kan wel geconcludeerd 
worden dat variant 2 uiteindelijk de 
grootste slagingskans heeft. Bij bijna 
iedereen overheerste een voldaan ge-
voel over het verloop van de avond.


Op de avond werd ook toegezegd dat er 
binnenkort meer informatie komt over 
de reconstructie van de Wolfhezerweg.
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De inloopavond was druk bezocht en werd positief beoordeeld door de aanwezigen.

Na een plenair gedeelte waarin een uitleg met slides (zie foto’s) een uitleg, hoe het proces 
van het tunnelproject eruit ziet.

Hierna volgde het tweede deel, met de mogelijkheid informatie te krijgen via een VR-bril. 

Verder waren langs de wanden foto’s en tekeningen opgehangen waar verschillende aspec-
ten van de tunnel inzichtelijk werden gemaakt. Deskundigen van Gemeente, Provincie en 
Movares gaven tekst en uitleg.

Foto’s: Dorpsbelang Wolfheze 
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Tijdens de Algemene Leden Vergadering 
van de Oranjevereniging Wolfheze, heeft 
Frans Kappen de voorzittershamer 
overgedragen aan het duo Dirk van de 
Kraats en Servi Orbons. Frans is tien 
jaar voorzitter geweest van de vereni-
ging die elk jaar rond Koningsdag een 
prachtige feestweek neerzet. Naast de 
duo-voorzitters trad ook Peter Jasperse 
tot het bestuur toe in de rol van pen-
ningmeester.


In zijn afscheidsspeech gaf Frans aan 
het een eer te hebben gevonden om 
deze rol te vervullen. Het was altijd hard 
werken maar daar kreeg je ook heel veel 
voor terug. Zijn steun, toeverlaat en 
partner Marja kreeg een welgemeend en 
hard applaus. Wethouder Leonie Rolink 
prees Frans en waardeerde de enorme 
vrijwillige inzet in het dorp. Voor allen 
had ze een presentje meegebracht. Ook 
voorzitter Martin de Graaff van Dorpsbe-
lang Wolfheze bedankte Frans voor zijn 
inzet: "Frans blijft in het dorp wonen dus 
die komen we nog wel tegen."


Frans Kappen draagt de voorzittershamer over aan het duo Dirk van de Kraats en 
Servi Orbons.

Frans Kappen neemt afscheid als voorzitter Oranjevereniging
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Bestuurslid Rens Verbeek en de twee 
oud-bestuursleden en nog steeds 
enorm actieve leden Annemarie van 
Weelden en Jan van Oort vertolkten in 
een ABC de tien jaar van Frans als voor-
zitter en als inwoner van het dorp.


Voor het nieuwe duo-voorzitterschap is 
gekozen omdat Servi Orbons best wil 
nadenken over de rol als voorzitter, 
maar een nog te klein netwerk in het 
dorp heeft om dat alleen te doen. Erva-
ren dorpsrot Dirk van de Kraats is dan - 
voor de eerste periode - een welkome 
aanvulling en sparringpartner.


Tijdens de vergadering werd ook de fi-
nanciële stand van zaken toegelicht. De 
vereniging staat er goed voor. Er is een 
flinke financiële reserve en de omzet in 
2018 is flink hoger geweest dan be-
groot. De nieuwe opzet van Konings-
dag, met een doorlopend programma 
inclusief eten en direct aansluitend de 
band is een succes gebleken. Het 
prachtige weer heeft uiteraard ook een 
rol gespeeld. De opzet van Koningsdag 
in 2018, wordt dit jaar herhaald.


Op het programma staan verder vaste 
onderdelen zoals de kinderdisco - in 
verband met het paasweekend op za-
terdagmiddag 20 april - 
de jongerenavond (2 
mei), De Bruine Kroeg (3 
mei) en uiteraard Ko-
ningsdag zelf op zater-
dag 27 april. 

In de ochtend de rondtocht door het 
dorp, de aubade bij Het Schild, en in de 
tent de Mees Kees Cupcake Kwis. In de 
middag is er een matjesmarkt, de strijd 
om Schutterskoning(in) en Schutters-
prins(es), het middagprogramma met 
een geweldige domino-uitdaging, een 
lekkere maaltijd en afsluitend een band.


Nieuw is het idee onder de noemer 
"Wolfheze Proeft". Marja van Tooren 
lanceerde het idee, waarbij onderne-
mers uit het dorp in de tent lekker hap-
jes presenteren. Een idee wat enthousi-
ast werd onthaald. Vraag is nog even of 
Tweede Paasdag of zondag 28 april een 
betere datum zou zijn.


De feesttent wordt dit jaar op woensdag 
17 april om 19.00 uur opgezet en op 
zaterdag 4 mei afgebroken. Wie wil hel-
pen is van harte welkom. In 2018 maak-
ten veel handen dat de klus in rap tem-
po was geklaard. Het bestuur hoopt dat 
ook dit jaar veel mensen willen helpen. 
Dat geldt overigens niet alleen voor het 
opbouwen op afbreken van de tent, 
maar ook voor andere klussen. Aanmel-
den kan door contact op te nemen met 
één van de bestuursleden (in het dorp 
welbekend) of stuur een e-mail naar 
info@oranjeverenigingwolfheze.nl.
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Het is niet wekelijks dat ik de markt op 
het dorpsplein bezoek maar ik bofte 
deze keer daar ik werd uitgenodigd voor 
een kop koffie in “de Heerlijkheid Wolf-
heze” op de Wolfhezerweg 84. 

Een warm welkom daar in de gezellige 
huiskamer met houtkachel, knusse zit-
hoek en twee grote tafels. Op initiatief 
van “Leef!” opent het huis haar deuren 
elke vrijdagmorgen van 9.30 -12.00 uur 
om met bekenden wat te drinken of 
dorpsgenoten te ontmoeten. Vrijwel alle 
stoelen waren bezet en ik kwam makke-
lijk met onbekenden aan de praat. Dat 
was wel een verschil met mijn kop koffie 
in een café /restaurant!

Wie zit er achter dit initiatief? Wie heeft 
deze gezellige ruimte gerealiseerd? 

Ik werd verwezen naar Annemiek, met 
wie ik een afspraak maakte voor dit in-
terview. 

Samen met echtgenoot Maarten Nije-
boer en vier kinderen wonen zij met 

plezier op hun nieuwe stek. De familie 
kwam in ‘98 naar Wolfheze om dichter 
bij het werk van Maarten te wonen. Door 
de opgroeiende kinderen en de thuis 
georganiseerde Alphacursussen gingen 
zij op zoek naar een huis met extra 
ruimte. Zeven jaar geleden vonden zij 
die plek midden in het dorp. Zij bouw-
den met lange adem, “de Heerlijkheid 
Wolfheze”, een prachtig houten huis mét 
ontmoetings/vergaderruimte en ook nog 
een B&B erbij!


De missie achter de “Heerlijkheid Wolfheze”.
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Zelfs toen het huis nog niet klaar was, 
hield Leef! al bijeenkomsten op de 
bouwplaats van wat eens de supermarkt 
was. Deze stichting is 2011 begonnen in 
Arnhem met een maandelijkse viering in 
Het Dorp als mogelijkheid voor christe-
nen elkaar te ontmoeten. Snel ontstond 
er ook een groep in Oosterbeek en 
Wolfheze waar Annemiek actief werd. 
Beide groepen zijn ondergebracht in de 
stichting Leef! Arnhem en omstreken en 
organiseren nu lokale activiteiten. 


In Wolfheze begon dat met Alphacur-
sussen en vieringen op zondag in de 
Burcht, maar al snel werd ruimte gecre-
ëerd tussen de planken en bouwmateri-
alen aan de Wolfhezerweg. Drie jaar ge-
leden startte in het huis in opbouw een 
Taalcafé voor ontmoeting en Nederland-
se les voor vluchtelingen die een tijdelij-
ke woning kregen op Pro Persona. Dit 
als eerste aanzet voor integratie van 
nieuwkomers. Een geweldig project 
waar ook veel vrijwilligers bij betrokken 
raakten! Er bleek overigens meer nodig 
dan alleen de taallessen waar voorna-
melijk mannen naar toe kwamen. 

Voor de vrouwen werd een creatieve 
ochtend opgezet zodat ook zij een ont-
moetingsmoment hadden.  Soms werk-
te men aan een gezamenlijk project 
(plaid, kerststal etc) maar ook eigen 
werkjes werden meegenomen. Naast 
deze twee activiteiten werd ook op an-
dere momenten geholpen met prakti-
sche zaken. Annemiek heeft samen met 
Ellen Ninaber vooral in het algemeen 
zaken geregeld voor een snellere inte-
gratie.

Nu zijn de destijds in Wolfheze aanwezi-
ge statushouders verdeeld over de ge-
meente Renkum en zoeken zij hun con-
tacten dichter bij huis. 


Het Taalcafé is in de oorspronkelijke 
vorm gestopt, wel zijn er nog veel con-
tacten gebleven en wordt er gezocht 
naar nieuwe manieren van integratie, 
zoals werkervaringsplekken of maatjes-
projecten. Het Creacafé is gebleven en 
bestaat voornamelijk uit vrouwen vanuit 
Wolfheze. Elke donderdagmorgen van 
10-12 uur. 


Annemiek heeft haar inzet voor vluchte-
lingen voortgezet door mee te denken 
op politiek vlak, eerst als commissielid, 
sinds vorig jaar raadslid in Renkum. 
Daar maakt ze zich sterk (via de Partij 
Renkumse Dorpen) voor een maatjes-
project binnen de gemeente. Zij zou 
graag zien dat de statushouders tijdens 
hun zelfstandig functioneren iemand 
naast zich hebben om op terug te val-
len. En feitelijk zou dit ook toegepast 
kunnen worden bij elke doelgroep waar 
sociale uitsluiting op de loer licht.
“En waarom doe je dit allemaal?”, vroeg 
ik ter afsluiting van mijn interview. 
“Vanuit mijn christelijke overtuiging. Het 
doorgeven van de liefde van God voor 
de mensen. Die zijn gemaakt om samen 
te leven en het is gemakkelijker om er 
voor iemand te zijn die dicht bij je is, 
dan voor iemand van ver weg. Je hoeft 
je ogen maar open te doen om te zien 
wat er allemaal te doen valt in je naaste 
omgeving.”


Ik merk dat bijna elke opgezette activi-
teit bij Annemiek begint met een toeval-
lige ontmoeting. Prachtig dat ze daarbij 
een probleem signaleert, dat aanpakt en 
iets neerzet! Wolfheze mag trots zijn op 
dit soort mensen...


Gea Slof. 
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Zoals u wellicht weet heeft de school de 
gymzaal overgenomen van de gemeen-
te. Zo bleef de gymzaal behouden voor 
de school en voor het dorp. Ondertus-
sen draait de verhuur van de gymzaal 
goed door, zijn er een paar nieuwe 
huurders en hebben verschillende par-
tijen hun winterstop in de gymzaal ge-
sport.
Een kleine werkgroep (school, een ou-
der en Wolfhezenaar) buigt zich over het 
optimaal inzetten van de gymzaal voor 
het dorp, nu de Burcht ook de deuren 
heeft gesloten. Vanuit deze brainstorm 
kwam de vraag om een vrijwilliger om-
hoog. De momenten dat de gymzaal vrij 
staat voor gebruik, avonden en week-
enden, zijn juist de momenten dat de 
school gesloten is. Het zou mooi zijn 
wanneer er een vrijwilliger op die mo-
menten aanspreekpunt kan zijn voor 
huurders van de gymzaal. 


Welke taken zou de vrijwilliger kunnen 
verwachten? 
• Contactpersoon zijn in overleg met de 

directie van de school.

• Sleutelhouder voor incidenteel ope-

nen/sluiten van de gymzaal bij bijzon-
dere activiteiten (vaste huurders heb-
ben allemaal eigen sleutel)


• Aanwezig zijn bij incidentele activitei-
ten in het weekend


• Controleren van ruimtes na activitei-
ten, schoonmaak wordt door een be-
drijf gedaan.


• Bijhouden groenstrook rond de gym-
zaal


• Meedenken invulling bezetting gym-
zaal
Hoeveel tijd bent u kwijt?


Vrij inzetbaar en wisselend gelinkt aan 
activiteiten in gymzaal


Vrijwilliger gezocht! Gymzaal Beatrixschool 

Bent u de vrijwilliger die we zoeken of heeft u nog vragen? 
Bel gerust even naar school 026-4821535 en vraag naar Alette Burghout 

Mijn naam is Elske Konink, allround schoonheidsspecialiste. Sinds januari 
2019 is Elske Konink Schoonheidssalon geopend aan de parallelweg 52 te 
Wolfheze. Geur en beleving evenals huidverbetering is voor mij erg belangrijk 
in een behandeling, vandaar dat ik gekozen heb voor de producten van Cenzaa, 
dit is het enige merk die wellbeing met huidverbetering combineert. Kom je bij 
mij voor een behandeling, dan kom je voor het totaal pakket: een ontspannen 
behandeling met doeltreffend resultaat. Houdt mijn facebook pagina in de 
gaten voor alle lopende acties. Ben je nieuwsgierig en wil je meer informatie? 
Ik ben te bereiken via 06-15578314, e-mail elske.schoonheidssalon@gmail.com 
of een berichtje via facebook. Tot snel! 
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Beste dorpsgenoten, 



U heeft het vast gelezen; het bestuur 
van de Oranjevereniging is fors ver-
nieuwd. 


Onze eerste vergadering in de nieuwe 
samenstelling hebben we achter de rug, 
en hoewel het hier en daar nog wat on-
wennig is, zijn we vol energie bezig met 
het organiseren van de Oranjeweek 
2019.




Een week die start op 17 april met het 
opbouwen van de tent en eindigt met 
een moment van stilte op Dodenher-
denking.  En het klopt, dat is niet een 
Oranjeweek, maar een Oranje twee-en-
een-halve week! 


Er staan dan ook weer de nodige activi-
teiten op stapel, voor vrijwel alle leeftij-
den! Het geplande programma heeft u al 
op diverse plaatsen kunnen lezen. Het 
definitieve programma en meer kunt u 
lezen in het programmaboekje welke 
begin april bij u bezorgd wordt.


Ook kunt u een be-
zoek verwachten 
van vrijwilligers die 
de jaarlijkse bijdra-
ge bij u komen op-
halen, de bijdrage 
is minimaal € 8,- 
per adres, met uw bijdrage kunnen we 
onze activiteiten mede financieren.

Door lid te worden van de Club van 50 
steunt u structureel de inmiddels 97-
jarige! Oranjevereniging Wolfheze.



Het mag duidelijk zijn dat we dat als 
bestuur allemaal niet alleen voor elkaar 
krijgen. Er zijn dan ook nu al veel vrijwil-
ligers bezig met het organiseren en 
voorbereiden van de verschillende acti-
viteiten. We zijn er best trots op dat zo-
veel dorpsgenoten helpen om het Oran-
jefestijn elk jaar weer tot een succesvol-
le gebeurtenis te maken.



Dat neemt niet weg dat we nog steeds 
vrijwilligers kunnen gebruiken om te 
helpen bij alle activiteiten.  Ook een uit-
breiding van het bestuur met 1 of 2 le-
den is zeker welkom.

Wil je wat voor Wolfheze en de Oranje-
vereniging betekenen neem dan contact 
op met onze secretaris via 

info@oranjeverenigingwolfheze.nl


www.oranjeverenigingwofheze.nl

Facebook: Oranjevereniging Wolfheze

Bank: NL47RABO0355009218
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OPEN WOENSDAG T/M ZONDAG: 11.00 TOT 21.00 UUR > laatste ronde 
Weverstraat 65 | Oosterbeek | 026 737 04 64 | info@bildersproefl okaal.nl
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In de vorige editie stond een overzicht 
van de vrijwilligersvacatures in Wolfhe-
ze. “Heel handig!” kregen we als reactie 
terug. En heeft dat overzicht ook wat 
opgeleverd? Jazeker! Zo heeft het 
Schild drie nieuwe vrijwilligers, de Oran-
jevereniging en Vereniging Dorpsbelang 
Wolfheze hebben nieuwe flyeraars en de 
laatste zelfs een websitebouwer. Dus ja, 
het heeft zeker zijn nut bewezen. En la-
ten we eerlijk zijn: we hopen dat het 
weer vanzelfsprekend wordt om je 
steentje bij te dragen. 


Deze Wolfskreet bevat geen nieuw over-
zicht van de openstaande vrijwilligers-
vacatures maar we mailen je graag de 
lijst toe. Stuur een mailtje naar 
sterkwolfheze@gmail.com. 

Twee oproepen voor vrijwilligers willen 
we wel speciaal noemen omdat hun va-
catures per abuis weg waren gevallen in 
het vorige overzicht. 

Allereerst Wodanseck met prachtig on-
derhouden velden en een gezellige kan-
tine met open haard. Uit heel Europa 
komen beroemde voetbalclubs hier trai-
nen en de locatie biedt veel mogelijkhe-
den om ook andere sportieve activitei-
ten op te zetten. Meedenken en mee-
helpen om Wodanseck weer dé plek te 
maken waar jong en oud lekker spor-
ten? 

Hier is je kans! Wodanseck is op zoek 
naar sportieve bewoners met ideeën 
voor een verbreding en/of versterking 
van sport en bewegen in Wolfheze. Op 
dit moment wordt er alleen gevoetbald 
en hebben we met de Wodan Run afge-
lopen jaar onze eerste hardloopwed-
strijd georganiseerd. 

We willen de letters SV (sportvereniging) 
in onze naam eer aan doen en de ko-
mende jaren de vereniging worden waar 
Wolfhezenaren van jong tot oud hun fa-
voriete sport- of beweegactiviteit kun-
nen uitoefenen. Hiervoor zoeken we be-
stuursleden die helpen met het verder 
ontwikkelen van onze club. Gezien de 
omvang van de vereniging, bestuur je bij 
ons niet op afstand maar vaak ook moe-
ten de handen uit de mouwen. 

De tweede oproep is voor de gymzaal 
die met dank aan de inspanningen van 
de basisschool behouden kon blijven 
voor Wolfheze. Er worden vrijwilligers 
gezocht voor diverse taken; zie elders in 
het blad, pagina 19.




Stuur je vragen en reacties naar 
sterkwolfheze@gmail.com en wij helpen 
je graag verder! Ook als je ‘iets wilt 
doen’ en je weet niet wat: we helpen je 
graag.

Sterk Wolfheze: jij doet toch ook mee?


Ellen Ninaber





Sterk Wolfheze: vrijwilligers gezocht & … gevonden! 
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Het haalde zelfs het journaal: Nederland 
is massaal aan het opruimen geslagen. 
“Ontspullen” heet dat nu (“ik ontspul, jij 
ontspult”?)  Maar wat doe je met dingen 
die te goed zijn om weg te gooien?

Graag wil ik enkele projecten onder de 
aandacht brengen. 


Speelgoed. 
’t Speelgoedpa-
radijs is een 
speelgoedbank in 
Doorwerth. Het 
werkt net zoals 
de voedselbank, 
alleen kunnen álle 
kinderen in de 
gemeente Ren-
kum van 0-14 
jaar er gratis 
speelgoed krij-
gen. Alle informa-
tie is te vinden op 
https://prodos.-
care/speelgoed-
bank.

Geen tijd om het weg te brengen? Je 
kan het ook naar mij brengen, dan gaat 
het naar ’t Speelgoedparadijs, naar 
AZC’s en andere hulpprojecten.


Kleding. 
De kledingbanken in Arnhem en Wage-
ningen doen fantastisch werk voor ge-
zinnen die geen geld hebben om kleding 
en schoenen te kopen. Het dichtsbij 
zijnde afgiftepunt is bij Siza, Hijenoord-
seweg 150 in Arnhem, zie http://www.-
kledingbankarnhem-eo.nl en in Wage-
ningen, zie https://www.kledingbank-
wageningen.nl en afgeven bij mij is ook 
mogelijk. 


Kleding en schoenen zijn ook af te ge-
ven en te koop in het winkeltje Twinkel 
van Pro Persona. In het gebouw Neder-
veluwe aan het begin van het terrein. 
Voor alle projecten geldt: graag schoon 
en heel aanleveren. 


Huisraad en fiet-
sen. 
Eind 2015 werd de 
eerste groep status-
houders geplaatst 
op het terrein van 
Pro Persona. Als zij 
een huis kregen 
toegewezen ver-
strekte de gemeente 
een lening om de 
woning te stofferen 
en in te richten. Een 
bedrag waar je al-
leen mee uitkomt als 
je handig bent op 
marktplaats en over 
vervoer beschikt. 
Precies twee dingen 

waar je als nieuwkomer hulp bij nodig 
hebt. Samen met statushouders ben ik 
begonnen met het verzamelen van huis-
raad, gereedschap etc. en hebben we 
gebouwen leeg mogen halen, o.a. bij 
Klimmendaal. Van Pro Persona kreeg ik 
een leegstaand gebouw als opslag. Op 
die manier zijn vele tientallen huizen in-
gericht en hebben veel goederen hun 
weg gevonden naar hulpprojecten in 
Nederland en ver daarbuiten. Gaande-
weg kwamen er ook “Nederlanders” die 
aan de grond zaten naar mijn opslag. De 
grote stroom vluchtelingen is opge-
droogd, maar er zijn nog steeds alleen-
staanden en gezinnen in onze gemeente 
die zitten te springen om hulp. 


Een tweede ronde voor je spullen. 
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Om die reden gaat het project in afge-
slankte vorm door. Er is o.a. behoefte 
aan goede fietsen. Met ‘goed’ wordt 
bedoeld dat de fiets na een kleine servi-
cebeurt betrouwbaar dienst kan doen. 
Geen ‘stationsschroot’ dus. Verder blijft 
er een beperkte voorraad nodig van 
(demontabele) kledingkasten, lichte 
huisraad, keukenspullen, bedden en 
matrassen, linnengoed, raambekleding, 
gereedschap.


Andere manieren om je spullen kwijt te 
raken of zelf iets te vinden zijn er ge-
noeg. Voor wie nog op Facebook zit zijn 
er de groepen “Weggeefhoek gemeente 
Renkum” en “Zoekhoek gemeente Ren-
kum”. Verder is de besloten sociale 
netwerkgroep “nextdoor.nl” handig. 
Een prachtig project en leuke kringloop 
is ook ‘Steen voor steen” achter (en ten 
bate van) het kerkje op de Heuvel in 
Heelsum. 

Iedere woensdagochtend inname van 
kringloopspulletjes en boeken. Warm 
aanbevolen! Zie www.pkn-heelsum.nl/
steenvoorsteen.

Bij Veentjesbrug kunnen goederen inge-
leverd worden voor de kringloopwinkel. 
2switch.nl in Arnhem en de restore-
kringloop.nl  in Ede halen het gratis op 
(zijn wel selectief).

En misschien wordt het ook tijd dat er 
een boekenruilkastje komt te staan in 

Wolfheze-Centrum en we kledingruil en 
plantenruil evenementen gaan organise-
ren.

Succes met opruimen en gun je spullen 
een tweede leven!

Ellen Ninaber
renkumhelpt@gmail.com




2828



2929



30

De oplettende lezer ziet dat we een 
nieuw logo hebben.
U ziet in ons logo het kind centraal 
staan in het oranje, een koninklijke kleur. 
“Uiteraard het kind centraal”, zei het 
team toen we gingen nadenken over 
een nieuw logo.  We zijn juf geworden, 
omdat we met kinderen wilden werken. 
Kinderen iets willen leren en hun helpen 
in hun ontwikkeling. 
Bomen typeren natuurlijk onze omge-
ving en ons plein. Wat een goed idee 
om Beatrix in die boom terug te laten 
komen. 

Oud-collega Jan Visser legde met zijn 
creativiteit de basis voor het logo. Bo-
men hebben iets krachtigs, bomen 
groeien en dat willen we voor onze leer-
lingen dat ze opgroeien tot mooie 
krachtige persoonlijkheden.
Ons nieuwe logo krijgt een plekje in de 
lay-out van onze rapporten die we aan 
het vernieuwen zijn. Het krijgt een plaats 
in de nieuwe website die in ontwikkeling 
is. Nu nog even oude info op onze site, 
maar binnenkort…. 
Bent u nog niet bekend met onze school 
en nieuwsgierig geworden, kom gerust 
even langs. Of kijk woensdagavond 3 
april mee op onze tentoonstelling wan-
neer we ons groot project afsluiten. U 
bent van harte welkom. Trouwens ook 
wanneer u onze school al wel kent!


Hartelijke groet, 

team prinses Beatrixschool Wolfheze
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Eén van de meest aansprekende dag-
vlinders in het voorjaar is het Groentje. 
Dit dag vlindertje is een markante ver-
schijning in gevarieerde landschappen 
die we in de 
omgeving 
van Wolfheze 
kunnen aan-
treffen.  Ze 
zijn eenvou-
dig te her-
kennen aan 
de groene 
onderkant 
van hun vleu-
gels. Verwar-
ring met an-
dere dagvlin-
ders is dan 
ook praktisch 
uitgesloten.  
Groentjes zijn echte voorjaarsvlinders. 
Doorgaans verschijnt er één generatie 
per jaar.  

De eerste vlinders verschijnen al in april 
en je kunt ze dan tot midden juli aantref-
fen in hun leefgebieden. Ze zitten graag 
in het zonnetje ergens in een bosrand of 
langs de heide. Ze houden van niet al te 
droge heidegebieden waar zowel gewo-
ne dophei als struikheide voorkomt. Ook 
in open bossen met veel begroeiing van 
bosbes kun je ze aantreffen.  Langs 
bosranden genieten ze vaak van de 
aanwezige bloeiende braamstruwelen 
en kunnen ook op wilde lijsterbes of 
sporkehout zitten.   Bij minder gunstig 
vliegweer trekken ze zich vaak terug. 
Soms zie je ze wel eens op groene 
blaadjes zitten met als camouflage de 
bosrand.

In de heide kun je op een jonge vliegden 
vaak mannetjes in het zonnetje zien zit-
ten. 

Ze wachten er totdat er een vrouwtje 
langskomt om te paren. Tussen manne-
tjes onderling wordt vaak flink geknokt 
om het gunstige plekje. De eitjes wor-

den afgezet 
op de waard-
planten van 
de rupsen 
zoals diverse 
bremsoorten, 
braam, bos-
bes, gewone 
dophei en 
struikheide.

Kruidenrijke 
graslanden 
zijn belangrijk 
voor de 
voedselvoor-
ziening. Na-
tuurmomen-

ten zorgt door middel van het inzetten 
van grote grazers voor een gevarieerde 
kruidenvegetatie die voor dagvlinders 
belangrijk zijn. Door dit verschralingsbe-
heer zien we dat vooral vlinders volop 
profiteren van dit gevoerde beheer. Te 
veel dennetjes op de heide zou het 
dichtgroeien bevorderen. Daarom heeft 
het regelmatig verwijderen van vlieg-
dennetjes door vrijwilligers een gunstig 
effect op het behoud van het land-
schapstype dat het Groentje wenst. 


Roel van Ekeris

Boswachter Zuid-Veluwe en IJsselvallei

Het Groentje geniet van kruidenrijke heiden en  
bosranden.
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Typ hier om tekst in te voeren
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Op zondag 9 juni vindt de tweede
WODANRUN plaats in Wolfheze. 
Een hardloopfestijn voor jong en oud 
met verschillende afstanden om aan 
mee te doen. 


Om 13.30 uur is het eerste startschot 
voor de 1 km-loop. Om 14.00 uur is het 
de beurt aan de deelnemers voor de 2,5 
km, waarna om 14.30 uur de lopers 
voor de 5 km vertrekken. Als laatste, om 
14.40 uur, zullen de lopers voor de 10 
km starten. Voor de kleintjes wordt er na 
hun wedstrijd een middagprogramma 
georganiseerd. Zodat ouders of groot-
ouders onbezorgd mee kunnen doen 
aan hun eigen hardloopafstand.


Er zijn prijzen te winnen voor de 1ste, 2de 
en 3de plaats op de diverse afstanden bij 
alle categorieën.


De WODANRUN gaat door de verschil-
lende ons omringende natuurgebieden; 
de Reijerscamp, Planken Wambuis en 
de Ginkelse Heide. De run geeft je de 
gelegenheid deze gebieden in korte tijd 
te beleven. En je moet er niet van op-
schrikken als je onderweg ossen tegen-
komt!


Doe mee op zondag 9 juni 2019 en 
maak er een gezellig sportfeest van. 


De inschrijving is geopend: zie 
www.wodanrun.nl


Peter Paul Cornielje
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DE WODANRUN 2019 
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Het onderwerp van deze aflevering ligt 
op slechts 3 kilometer in noordoostelijke 
richting van ons dorp en is bekend door 
de filemeldingen. 

Inderdaad, dat is het Knooppunt Grijs-
oord, nog nét op Arnhems grondgebied!  

Maar, wat weten wij van dit belangrijke 
knooppunt? 

Hoe komt het bijvoorbeeld aan zijn 
naam, heeft er vroeger iets gestaan, 
wanneer is het knooppunt aangelegd 
etc.?

De Duizendjarige Den wist dit allemaal, 
want daar ligt het knooppunt ook maar 
3,5 kilometer vandaan! Ulbe heeft weer 
goed naar De Den geluisterd en er toe-
passelijke afbeeldingen bij gezocht….


Aflevering 61: Knooppunt Grijsoord 

In de jaren ’40 van de 19e eeuw ont-
staat er in Nederland een toenemende 
interesse in renbaanwedstrijden en ook 
bij Arnhem moet daarom een renbaan 
komen. Op de heide van het Papendal-
sche Veld, daar waar nu ongeveer het 
hoofdgebouw van het ‘Sociaal Pedago-
gisch Centrum 's Koonings Jaght’ aan 
de Koningsweg ligt, wordt deze renbaan 
aangelegd.

Op 13 juli 1846 en op 12 juli 1847 wor-
den hier grote renbaanwedstrijden ge-
houden met aanzienlijke belangstelling 
van het Koninklijk Huis. 

Hierna zijn deze wedstrijden hier reeds 
afgelopen en niets in het terrein herin-
nert nu meer aan deze renbaan.

Begin jaren ’60 van de 19e eeuw wordt 
er een grote ontginningsboerderij ge-
bouwd, strak tegen de zuidkant van de 
vroegere renbaan aan en deze krijgt de 
naam Grijsoord. 

Deze naamgeving heeft ongetwijfeld te 
maken met de toenmalige toestand van 
het gebied, dat dan bestaat uit zand en 
heide. Dus echt een grijs oord!

Er verrijzen in die tijd, langs de inmid-
dels enigszins verharde wegen, meerde-
re van deze boerderijen ten behoeve van 
de ontginningswerken. Langs de Ko-
ningsweg zijn dat onder andere de 
boerderijen Heidepol (1860), Mariazorg, 
Heiderijk en Rijzenburg. Vaak beschrij-
ven de namen het oorspronkelijke, on-
ontgonnen landschap, zoals ‘t Zand, 
Heidepol, Heiderijk en dus ook Grijs-
oord. Uiteindelijk zal het bijna allemaal 
bos worden.


De Duizendjarige Den vertelde … 
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Op dit kaartje uit 1870 is in 
het midden duidelijk de 
Renbaan te zien, die dan 
echter al 23 jaar buiten 
gebruik is. De ontgin-
ningsboerderij Grijsoord  
uit de jaren zestig ligt aan 
de zuidkant van de Ren-
baan. Ook twee andere 
ontginningsboerderijen: 
Heidepol en Mariazorg 
staan op deze kaart. De 
rechte weg die van links-
onder naar rechtsboven 
loopt is de Koningsweg. 

Deze beide advertenties staan 
broederlijk onder elkaar in de 
Arnhemsche Courant van zon-
dag 11 juli 1847 (de krant kwam 
toen ook op zondag uit!). 
De bovenste advertentie prijst 
een luxe omnibus-dienst aan 
met een 'Table d'Hôte' na afloop 
in Bad-Hôtel Het Zwijnshoofd. 
De onderste ondernemer (H.S. 
van Heumen) noemt de prijs van 
50 cent per plaats per persoon 
in zijn omnibus en geeft aan dat 
er vanaf ’s morgens acht uur ie-
der uur omnibussen naar de 
Renbaan vertrekken. 
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Tot aan het eind van de 19e eeuw doet 
Grijsoord dienst als ontginningsboerde-
rij, tot… in 1901 haar functie radicaal 
verandert.

‘Je mag drie weken naar 'Grijsoord' 
krijgen kinderen uit de Arnhemse ach-
terstandswijken in dat jaar voor het 
eerst te horen. Grijsoord is dan namelijk 
een vakantiekoloniehuis geworden. De 
eerste groep kinderen die in aanmerking 
komt is afkomstig uit de toenmalige 
Rietebeekbuurt (wat nu Spijkerbuurt 
heet). 


Het is de 'Vereeniging voor Gezond-
heids- en Vacantiekolonies' die de kin-
deren uitzendt naar het koloniehuis 
Grijsoord. Deze kolonie is een initiatief 
van baron Van Verschuer en zijn vrouw 
barones Van Verschuer - Van Balveren. 


De kinderen worden voor hun vertrek op 
de weegschaal gezet en in behoorlijk 
'lijfgoed' gestoken. Wanneer ze na hun 
vakantie weer thuis komen worden ze 
opnieuw gewogen om vader en moeder 
te laten zien hoeveel ze van al die ge-
zonde lucht en dat gezonde eten zijn 
aangekomen. Zo gaat het in de loop der 
jaren ook met de 'bleekneusjes' uit de 
andere armoebuurten, die Arnhem heeft 
gekend. 

De kinderen worden geselecteerd door 
een verpleegkundige van een wijkhuis, 

een schoolhoofd, een 
arts of de vereniging 
voor vakantiekolonies. 
Gedurende een drie- 
of zestal weken moe-
ten de kinderen aan-
sterken in de frisse 
buitenlucht. Tubercu-
losepatiëntjes behoren 
tot de kinderen die 
snel in aanmerking 
komen voor de vakan-
tiekolonies. Vaak lig-
gen de kolonies in de 
bossen of aan zee. 

In de vakantiekolonie 
heerst een strikt re-
gime en de regels 
worden met ijzeren 
discipline nageleefd. 
Als de kinderen weer 
in de armoede thuis 
terugkeren, is daar na-
tuurlijk niets structu-
reels veranderd en val-
len ze al snel weer te-

rug in de 'oude staat'. Met de komst van 
de moderne geneeskunde en nieuwe 
pedagogische inzichten in de jaren ’50 
en ’60 verdwijnt het verschijnsel vakan-
tiekolonie langzaam maar zeker van het 
toneel. 


Deze foto is uit 1901 van de allereerste groep kinderen uit 
de Rietebeekbuurt in Arnhem, die een aantal weken op 
Grijsoord verblijft om daar aan te sterken.
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Tot 1950 heeft Grijsoord de functie van 
vakantiekoloniehuis en daarna wordt het 
een woonhuis, waar op een gegeven 
moment wel drie gezinnen wonen. Het 
laatst woont er jachtopzichter Van Eck, 
die in 1976 naar Schaarsbergen verhuist 
als Grijsoord al vier jaar geheel geïso-
leerd is komen te liggen tussen de snel-
wegen A12 en A50, midden in een ver-
keersknooppunt.

 

De aanleg van de A12 gaat terug tot de 
Tweede Wereldoorlog, waarbij in 1942 
de grondwerkzaamheden tijdens de 
Duitse bezetting van start gaan. Als alle 
infraprojecten in Duitsland én de door 
Duitsland bezette gebieden in 1943 
worden stilgelegd, is in dat jaar 10% 
gereed. Na de Tweede Wereldoorlog 

worden de werkzaamheden niet direct 
hervat. 

Op 29 mei 1957 opent de A12 voor het 
verkeer tot aan Arnhem-Noord. Het 
duurt nog 15 jaar voordat er sprake is 
van een knooppunt tussen twee snel-
wegen. Reeds in 1962 wordt een tracé-
besluit genomen om de A50 aan te leg-
gen tussen Renkum en knooppunt 
Grijsoord, maar die gaat pas in 1969 in 
aanleg, terwijl de daadwerkelijke bouw 
van het knooppunt zelf in 1970 begint. 
Met de opening van de brug bij Heteren 
op woensdag 30 augustus 1972 door 
minister Udink is het gedeelte tot Val-
burg gereed en wordt het knooppunt 
eindelijk opengesteld voor het verkeer. 


Deze ansichtkaart van Grijsoord is in augustus 1924 door een leidster van de Vacan-
tiekolonie verstuurd en heeft op de achterkant de aardige tekst: 
B.J.   Hartelijk dank voor je schrijven. We hebben het hier best. Gelukkig is ’t weer 
ook wat beter de laatste dagen. Ik heb 13 meisjes onder mij. Ze zijn gelukkig veel 
gemakkelijker dan de vorigen. We wandelen en spelen veel. Nu zijn er een paar ziek, 
maar niet ernstig. Van werken kwam nog niets. Vergeef dit gekrabbel ik schrijf in de 
rusttijd in ’t donker. Veel groeten van P.
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Een gedeelte van de topografische kaart 
uit 1934 met de Amsterdamsche weg 
als belangrijkste straatweg van oost naar 
west en de Koningsweg naar het noor-
den. 

De boerderij Grijsoord (dan in 
gebruik als vakantiekolonie-
huis) ligt precies boven de 
bocht in de weg, die van de 
Koningsweg naar Oud 
Reemst en Otterlo leidt. De 
Wolfhezerweg (linksonder) is 
dan nog een onverharde weg. 
Op deze kaart ligt onder 
Grijsoord het landhuis De 
Lange Hut dat in 1912 in En-
gelse landhuisstijl is laten 
bouwen door J.A. Baron van 
Heeckeren van Molencaten. 
Een vonk uit de schoorsteen 
van de open haard zet in april 
1968 het mooie huis in lich-

terlaaie en binnen een uur ver-
andert het in een smeulende puinhoop. 
Hierdoor kan het tracé van de aan te 
leggen A50 in 1970 wel iets westelijker 
worden geprojecteerd.


Dit is hetzelfde gedeelte van 
de topografische kaart als de 
kaart hiervoor, maar deze is 
van veertig jaar later, namelijk 
uit 1974. Zowel de A12 als de 
A50 hebben hier het kaart-
beeld gigantisch veranderd. 
De boerderij Grijsoord ligt 
hier geheel geïsoleerd in het 
trompetknooppunt Grijsoord 
en het zal niet lang meer du-
ren of de boerderij wordt af-
gebroken. 
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Knooppunt Grijsoord is een standaard 
trompetknooppunt. De A12 is de door-
gaande oost-westverbinding, waar de 
A50 vanuit het zuiden op invoegt. De 
A12 en A50 zijn dubbel-genummerd ten 
oosten van het knooppunt, tot aan 
knooppunt Waterberg. 

De jongstleden uitgevoerde verbredin-
gen van 2 naar 3 rijstroken van zowel 
A12 als A50 hebben geen invloed gehad 
op het uiterlijk van het Knooppunt Grijs-
oord.

Zo rond 1980 zijn de restanten van het 
gebouw Grijsoord gesloopt en alleen de 
naam van het Knooppunt herinnert nog 
aan het verleden als locatie van een 
ontginningsboerderij en vakantiekolo-
niehuis/woonhuis.


Arjan, Carool, Frans, Frerik, Hans, Harry, Helen,  
Hessel, Irene, Joke,  

Linda, Loog, Marja, Rens, Ulbe, Veere en Winnie 

Heel hartelijk bedankt voor het, soms al jarenlang 

bezorgen van de Kreet!

 Zonder jullie lukt het niet!
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7 april is ook de start van het zomerseizoen. Er 
komt een open dag zodat je kunt kennismaken met 
de tennissport  en tv De Slenk. Nadere informatie 
vind je op de website van www.tvdeslenk.nl
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