
BORGARDIJNSTRAAT 3 
(1921) 
 
Nostalgie uit de twintiger 
jaren.   
Dit huis is gebouwd in de periode 
1918/1922 en hoort bij het complex 
“Onder de Linden”. De huizen zijn 
gebouwd als  arbeiderswoningen. 
Omdat ze nogal duur uitvielen, 
kwamen er vooral wat beter betaalde 
arbeiders in te wonen. In 1930 waren 
de woningen al aan verbetering 
toe. De keuken werd vergroot ten 
koste van een slaapkamertje. Pas in 
de jaren ’60 werd er een schuurtje 
aangebouwd, mensen konden 
vroeger met weinig ruimte toe.  
 
Tot 1985 was er geen badkamer 
en waste men zich beneden in de 
keuken. In de woning zijn de originele 
hoekkasten weer te zien. Ook andere 
hout- elementen springen in het oog, 
zoals de lambriseringen onder de 
ramen, de authentieke schuiframen 
en de bijna 100 jaar oude vloer. En 
wat dacht u van de profiellatten: een 
spijker in muur slaan was bewoners 
vroeger niet toegestaan. Als ze iets 
wilden ophangen, mocht dat alleen 
aan de langs de muren aangebrachte 
profiellatten! Op de eerste verdieping 
is nog een handmatig gemaakte 
kastenwand terug te vinden. Op 
doordachte wijze ingepast onder de 
schuine kanten van het dak.  
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HAZELAARSTRAAT 69 
(1947)  
Welkom terug in de tijd.   
De woning Hazelaarstraat 69 is rond 
1946 ontworpen door de architect 
W.E.C. de Geus en opgeleverd in 1947. 
Een eengezinswoning met kamer-en-
suite: de voor- en achterkamer waren 
gescheiden door schuifdeuren, die nu 
helaas niet meer aanwezig zijn.  
 
In de hal en de keuken ligt een 
oorspronkelijke Granitovloer. Het 
aanrechtblok is wellicht van Bruynzeel, 
met Granitoblad. De roestvrij stalen 
spoelbak is zeer waarschijnlijk 
origineel. In de woonkamer zijn de 
Bruynzeeldeuren en de schouw 
origineel en werd de woning verwarmd 
door een kolenkachel.  
 
Op de bovenverdieping is een 
prachtige badkamer te zien in de 
jaren zeventig-look. Oorspronkelijk 
had de woning geen badkamer. De 
granitovloer is aan het zicht onttrokken 
door vloertegels uit de jaren zeventig. 
De ventilatieopening in de buitenmuur 
heeft een schuifluikje, een zeer 
origineel detail.
Eén van de eerste huurders was een 
echte Arnhemmer. Hij heeft zich nooit 
echt thuis gevoeld in Malburgen-West, 
want ‘dat hoorde niet echt bij Arnhem’. 
Toch is hij met zijn gezin jaren blijven 
wonen en werd de Hazelaarstraat 
steeds meer gewaardeerd. Geniet van 
deze prachtige woning!   
 

VIJVERLAAN 73  
(1910) 
 
De tijd staat even stil.  
 
Het Complex “Musschenberg” is gebouwd 
in 1910. De huurprijs was vanaf f 3,55 
tot f 5,30 per week!  Vanwege de rode 
dakpannen kreeg de buurt al gauw de 
bijnaam het ‘Rode Dorp’. Een bijzonder 
complex dat landelijk veel belangstelling 
kreeg en zelfs in 1912 werd opgenomen in 
de rijtoer tijdens een koninklijk bezoek aan 
Arnhem. Bijzonder in deze woning is de 
haardpartij in de woonkamer, geglazuurde 
stenen met een stalen kap ingepast tussen 
twee servieskasten.  
 
  De trap wordt gekenmerkt door een    
  rijke betimmering. Op het tussenbordes 
  treft men‘balatum’ aan. Eén van de  
  eerste vloerbedekkingen op basis van  
  geïmpregneerd wolviltpapier gemaakt 
  in Engeland in 1908 door Charles  Richard  
  Leech.  
 
Kijk ook goed naar het houten schuurtje. 
Dit deed in het begin ook dienst als 
varkenshok. De achtertuin werd gebruikt 
als moestuin. In die tijd waren bewoners 
dus zelfvoorzienend! In de voortuin stond 
een bank voor de sociale contacten. Daar 
nam men plaats om gezellig met de buren 
te kletsen. Het haakje aan de binnenzijde 
van de kelderdeur vertelt het verhaal uit 
de Tweede Wereldoorlog. Men schuilde 
in de kelder tijdens de bombardementen 
en om te voorkomen dat de deur er door 
luchtdrukverplaatsing uitvloog, deed men 
de deur tijden de bombardementen aan de 
binnenzijde op het haakje. Geniet van deze 
prachtige woning! 
 

JOHAN DE 
WITTLAAN 268-2 
(1950) 
 
U waant zich in 
vroegere tijden.  
 
Het huis waar u nu bij staat 
is gebouwd in 1950. Een 
nieuwe woonvorm met luxe 
die men in die tijd graag 
huurde. Let daarom in het 
trappenhuis ook op het 
boodschappenliftje. In de 
gang van de woning ziet u 
wanden met betonemaille en 
granitovloeren.  
 
Dit zet zich door in de 
keuken met een nog 
origineel keukenblok, 
Bruynzeeldeuren, een 
granito/terrazzo wasbak, een 
kolenhok op het balkon, een 
aparte kamer om de was te 
drogen, een originele schouw 
in de woonkamer en nog veel 
meer details maken het beeld 
van die tijd compleet.  
 
 Volkshuisvesting  
 heeft de woning  
 met hart  voor de  
 jaren ’50 hersteld.   
 De bewoner vertelt  
 u er alles over. Een  
 kijkje waard!



WELKOM TERUG IN DE TIJD.   
Het verleden staat volop in de 
belangstelling. Op de woningmarkt komt 
dat tot uiting in een grote belangstelling 
voor woningen met ‘originele details’.  
Ook de grote belangstelling voor vintage 
weerspiegelt de hang naar het verleden. 
Veel mensen hebben interesse in een 
woning en een inrichting met een historie, 
met een verhaal.  
 
Volkshuisvesting brengt een aantal van 
haar woningen zoveel mogelijk terug in de 
oorspronkelijke staat en zoekt er huurders 
voor die bereid zijn de woning in te richten 
met een interieur uit diezelfde periode. 
Eens per maand zijn de woningen geopend 
voor bezichtiging. Bezoekers kunnen dan 
zien hoe er in die tijd werd gebouwd  
en … geleefd. Kom gerust eens langs!  
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