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Zes jaar geleden kocht ik een huis 

in de woonwijk Elderveld in Arn-

hem-Zuid. De wijk schurkt  tegen 

de Drielsedijk aan, waarachter het 

uiterwaardenpark Meinerswijk ligt. 

Wilde Koniks en donker kijkende 

Gallowaykoeien bevolken deze ui-

terwaard langs de Nederrijn en hou-

den de ruwe vegetatie kort. Bijna 

dagelijks wandel ik vanuit mijn huis 

dit vlakke rivierenlandschap in. In 

het verleden met de kinderwagen, 

zigzaggend tussen de koeienvlaaien 

en paardenvijgen die er rijkelijk te 

vinden zijn. Tegenwoordig struinen 

mijn twee zoontjes zelf door het ter-

rein. Ons bezoek eindigt altijd op 

het idyllische zandstrandje tegen-

over de oude steenfabriek, waar ze 

uren kunnen spelen met water, zand 

en een paar takken. Meer heeft een 

kind blijkbaar niet nodig. 

Bijzonder zijn de resten van de IJs-

sellinie in Meinerswijk. Deze ge-

heime linie werd tijdens de Koude 

Oorlogsjaren aangelegd en was be-

doeld om een aanval van de Russen 

over land te voorkomen, door een 

enorm stuk land onder water te zet-

ten. De afloop van de geschiedenis 

kent u. De linie verloor haar functie 

en is uiteindelijk nooit gebruikt. 

Een paar bunkers gemaakt met 

oude Shermantanks, een dijkje, een 

sluis en het markante doorlaatwerk, 

zijn de zichtbare overblijfselen. 

Aan de rand van de woonwijk El-

derveld, binnendijks, ligt park de 

Steenen Camer. Niet zomaar een 

park, want verspreid over het wan-

delgebied liggen meer dan honderd 

volkstuinen van de Biologische 

Tuinders Vereniging (BTV). De 

tuintjes zijn slechts door een lage 

beukenhaag van de wandelpaden 

gescheiden, wat uitzicht geeft op 

ijverige tuinders die in de weer zijn 

met spaden, mest, plantjes en em-

mers water. De zware rivierklei 

geeft de oogst niet cadeau! De BTV 

werd in 1975 opgericht en groeide 

uit tot een vereniging met 200 le-

den. Voor de kinderen uit de buurt 

zijn er speciale kindermoestuinen. 

In de oude boerderijschuur is elke 

zaterdagochtend plantmateriaal te 

koop. In het park groeien biologi-

sche fruitbomen, waaronder peren 

en mispels. Ook hebben de tuinders 

takkenrillen gemaakt, bedoeld als 

schuilplek voor insecten, vogels en 

egels.. Voor de bestuiving van alle 

bloemen in het park en de tuinen, 

worden er bijen gehouden. 

Groene oase in Arnhem-Zuid
Tekst: Mirjam Koedoot

V.l.n.r. Knippen! (Foto: Barend van Gemerden), langs 

de Nederrijn, terrein BTV. (Fotoʼs Mirjam Koedoot)
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Naast het park ligt een hoogstamboomgaard. Vroe-

ger stonden hier laagstamfruitbomen, maar de 

boomgaard raakte in verval. Buurtbewoners wilden 

de boomgaard opknappen en nieuwe bomen plan-

ten, dit keer hoogstamfruit. Hiervoor richtten zij 

Stichting Hoogstamboomgaard De Steenen Camer  

op. De stichting wilde de boomgaard zoveel mogelijk 

‘van de wijk’ maken en deed dat door buurtbewo-

ners te vragen een boom te adopteren. Dat bleek een 

succes, binnen een mum van tijd werden 50 bomen 

geadopteerd. Enkele maanden later werden er door 

de buurtbewoners 114 nieuwe hoogstambomen ge-

plant, waaronder 14 soorten appels en 14 soorten 

peren. Op het terrein werd luzerne, klaver, phaecelia 

en een bijenbloemmengsel gezaaid om de bodem te 

verbeteren en de boomgaard fleuriger te maken. Het 

boomgaardinitiatief werd in 2013 beloond met een 

geldprijs van het Oranjefonds (Groen Dichterbij-

project). Inmiddels zijn bijna 300 buurtbewoners bij 

de hoogstamboomgaard de Steenen Camer betrok-

ken, waaronder uiteraard ook mijn twee zonen. Met 

vastzittende kinderlaarsjes in de nog natte kleigrond, 

plantte mijn oudste zoon dit voorjaar twee ster-

appel-boompjes. Wat mij betreft een prachtig voor-

beeld van een geslaagd groen burgerinitiatief!

Informatie: www.btv-elderveld.nl  
www.boomgaarddesteenencamer.nl 
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Boomgaard
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Stuwwal Veluwezoom

Drielsedijk

↓
Ingang Meinerswijk

←Hannesstraatje

Meinerswijk is een ongebruikelijk park. In plaats van hoge bomen, gras-
velden en laantjes vind je hier uitgestrekte, ruige natuur waar je van het 
pad af mag. Hier, vlakbij een woonwijk, kunnen kinderen en volwassenen 
hun portie natuur opdoen. 
Dankzij de begrazing door Koniks en Galloways ontstaat veel afwisseling 
in de begroeiing. Op de wilgenstruiken zijn knaagsporen van de eerste 
bevers te zien. De vele wilde rozen, distels en vlieren trekken, zodra de 
bessen en zaden rijpen, veel putters en andere vogels aan. De plassen, 
met vogelkijkhut, zijn deels ontstaan door klei- en zandwinning. In 1982 
werd de baksteenproductie in Steenfabriek Elden gestopt, een deel er-
van mocht als industrieel monument blijven staan. Op het hooggelegen 
fabrieksterrein zijn de grote grazers veilig tijdens overstromingen. 
Meinerswijk kent een lange, inmiddels onvindbare geschiedenis, zoals dat 
van een Romeins Castellum. Ook van het Huis Meinerswijk, afgebroken in 
1853, is vrijwel niets meer terug te vinden. 
Meinerswijk heeft twee ingangen, aan de zuidkant bij het Hannesstraatje 
(tegenover de BTV) en aan de noordkant bij De Praets. Door werkzaam-
heden ivm Ruimte voor de Rivier is die kant beperkt toegankelijk. Zowel 
lopend als per fiets kan het gebied verkend worden.

Uiterwaardpark Meinerswijk

Luchtfoto: Jasja vliegt.
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