
destenenbank
 In dIt nummer…
Druk gebouwd werd er ín het park, zónder wijziging van het bestemmingsplan nog wel! Dat het 

VDH-bestuur dat toeliet! De kinderen timmerden er lustig op los en de loco-burgemeester kwam 

zelfs langs. Verder hebben we een kleine kinderboerderij aan Hees’ wild verzameld, zeppelins en 

ander vrolijk nazomers nieuws.
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Eerste bouwdorp Hees: 300 liter 
limonade en duizenden spijkers!
Door: Minke Veldhoen

De loco-burgemeester van Nijmegen kwam het Bouwdorp 

feestelijk openen, met een toespraak – “de kinderen zijn in 

dit bouwdorp deze week de baas!” – en een ballonnenwed-

strijd. Tranen voor een jongetje wiens ballon meteen in 

een boom was gewaaid maar vreugde voor Rik. Zijn naam 

werd uit een hoge hoed getrokken en dus was hij de bur-

gemeester van dit bouwdorp. Aan hem de belangrijke taak 

elke dag de vlag te hijsen bij de opening. Ook werd er een 

postbode benoemd, Willem. Hij heeft de hele week briefjes 

en kaartjes van familie van de kinderen langs de hutten 

gebracht. Na muziek en een ijsje zat de eerste dag van het 

bouwdorp er op, maar: “morgen gaan we écht bouwen!”, 

riep een jongetje enthousiast ten afscheid.

Maandagochtend, 10 uur: de vlag werd gehesen door bur-

gemeester Rik en het bouwen kon nu echt beginnen. De 

kinderen maakten groepjes en zochten haastig het beste 

plekje uit op het veld. Met oude pallets, planken, veel spij-

kers en maar een klein beetje hulp van ouders en vrijwil-

ligers werden er in korte tijd muren, vloeren en daken in 

elkaar gezet. Met een hamer van thuis kon elk kind, tussen 

4 en 12 jaar, aan de slag. Er werden hutnummers rondge-

deeld en brievenbussen gemaakt: de postbode kon zijn 

eerste ronde lopen.

Wapperende vlaggen, naambordjes, banken en stoelen en 

tafels, schilderijtjes, kapstokken en gordijnen: de tweede 

“Mag ik die helemaal houden?” Kinderen uit de wijk werden zondag 
22 augustus verwelkomd in het Kometenpark op de eerste editie van 
Bouwdorp Hees. Ze kregen hun weekkaart en een speciale kluspet die ze 
inderdaad ‘helemaal’ mochten houden. Tot vrijdag werd er druk geklust 
door zo’n 100 kinderen. Een impressie van een vrolijke zomeractiviteit.
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echte bouwdag stond in het teken van het inrichten en 

versieren van de hutten. Er werd druk geknutseld in de 

grote tent, omdat de kinderen de hut zo mooi mogelijk 

wilden maken. De mooiste zou aan het eind van het bouw-

dorp een prijs winnen!

De woensdagochtend werd doorgebracht met het laatste 

werk aan de hutten: een extra plank hier, een vogelhuisje 

daar, zelfs een echte deurklink werd nog snel bevestigd. 

’s Middags was de spelletjesmiddag. In groepjes streden 

de kinderen van alle leeftijden tegen elkaar; met zaklo-

pen, skippyballen, hoepellopen, grote ski’s en zelfs levend 

breien probeerden zij zo veel mogelijk punten bij elkaar te 

scoren. Gepauzeerd werd er met poffertjes en het grote 

slotstuk van de dag was een wedstrijd touwtrekken. Groep 

paars won de finale.

Waterbaan roetsjen
Tot aan de donderdag was het weer onstuimig geweest 

maar meestal wel zonnig en droog. Maar op de dag dat het 

bouwdorp in het teken stond van een enorme waterbaan 

en dus mooi weer het hardste nodig was, heeft het alleen 

maar geregend! De waterspeeldag dreigde in het water 

te vallen, letterlijk… maar toch klommen de kinderen in 

zwemkleding fanatiek de touwladders op om vervolgens 

de waterbaan af te roetsjen en zo snel mogelijk de bel te 

luiden.

De jury heeft de hutten beoordeeld, het hout, de tent en de 

hekken zijn weer opgehaald, de spullen zijn opgeruimd; op 

vrijdag leek het bouwdorp voorbij te zijn. Maar niets was 

minder waar. Het Kometenpark was dan misschien ver-

laten, maar in de aula van de Lanteerne was er een groot 

feest aan de gang! Het bouwdorp werd afgesloten met een 

echte playbackshow – Teun, alias Michael Jackson, won de 

eerste prijs! –, de winnaars van de spelletjesdag, de touw-

trekwedstrijd en de mooiste hut werden bekend gemaakt 

en de kinderen konden met hun ouders dansen op de kin-

derdisco. Monique Vermeulen, initiatiefneemster en voor-

zitter van de werkgroep bouwdorp, werd overladen met 

bloemen en cadeautjes als dank. Ook de tientallen vrijwil-

ligers, ouders en sponsoren 

bedankt! Tot volgend jaar!

Kinderagenda
Apenkooien
Kom je ook mee apenkooien?

Zondag 17 oktober 2010, in de gymzaal Uranusstraat 18, van 14 tot 15.30 uur.

Voor alle kinderen uit Hees t/m 12 jaar, toegang gratis. Neem je gymspullen mee!

Vragen? Mail naar Roos: roos.dorpsbelanghees@hotmail.com

Foto’s: Frank Jongejan,  

Wilma van Seters, 

Annet Hahn
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Veel muzikaal talent
Door: Siebold de Graaf

Het Midsummer Night Concert, dat vier jaar geleden voor het eerst werd 

georganiseerd door Mieke Welschen, is inmiddels een jaarlijkse traditie 

geworden. Op 10 juli 2010 trad een scala aan jonge en iets minder jonge 

talenten in de Petruskerk op voor een enthousiast publiek. Eén van hen 

was Noud Smeets (foto), een 15-jarige scholier die met veel verve en 

muzikaliteit muziek van Mozart, Mendelssohn en Bartók op de piano ten 

gehore bracht. Verrassend zo’n talent in onze buurt te hebben! Na zijn 

conservatoriumstudie zullen we zeker vaker van Noud horen.

Bekijk de nieuwe website!
Door: Jacques Huijbrechts, webbeheerder

De echte ‘die-hards’ onder u, de trouwe websitebezoekers, hebben  
het allang gemerkt. Er is veel nieuws te ontdekken.

Van de menustructuur van de oude site werd nog maar een 

klein gedeelte werkelijk gebruikt. De onderliggende tech-

niek was inmiddels verouderd en voor een webbeheerder 

niet echt gebruikersvriendelijk. Redenen genoeg om de 

site geheel te vereenvoudigen en te vernieuwen.

Trots presenteren we daarom nu de nieuwe site. Deze 

heeft natuurlijk een compleet nieuw gezicht in huisstijl 

gekregen en is ontworpen door onze vaste professionele 

vormgever Simone Weijs. Zij verzorgt ook de vormgeving 

van de Stenen Bank die u nu leest. 

Nieuwe moderne technieken kunnen er tegenwoordig 

voor zorgen dat het actueel houden, het updaten van de 

site, eenvoudiger wordt waardoor dit minder tijd kost en 

dus minder belastend is. Deze techniek is in dit nieuwe 

ontwerp gebruikt. De menu’s zijn helder en intuïtief opge-

zet. Zelf even rustig rondneuzen op de site leert het snelst, 

maar een korte uitleg is misschien wel op zijn plaats.

Links in het scherm voortaan altijd actuele nieuwskoppen. 

U ziet voortaan onmiddellijk het laatste nieuws. Door er op 

klikken opent het item. De onderwerpen worden op datum 

gesorteerd weergegeven.

Daaronder de kalender. Ook hier ziet u in één oogopslag 

wanneer de eerstvolgende activiteit plaatsvindt. Door te 

klikken opent ook dat item. Ook dit is op datum gesorteerd.

Er is ook gelet op mensen die wat slechter zien, hiervoor 

dienen de A’s linksboven.

We zijn de site aan het vullen. Het archief bijvoorbeeld, 

met oude ‘Stenen Banken’, die we eerst nog moeten scan-

nen. Dat kost tijd maar daar is ook geen haast mee.

Helemaal onderin, bescheiden aandacht voor onze spon-

sors. Maar door met de muisaanwijzer over de naam te 

gaan, klikken is niet eens nodig, is er volle aandacht voor 

die sponsor. Toch klikken brengt u bij de website van de 

sponsor, tenminste, als die een site heeft.

Kopij voor de website kan worden verstuurd naar het 

secretariaat, die dan voor verspreiding naar de juiste 

personen zal zorgen. Als er haast bij is, of als er misschien 

storend een foutje op de site is gemaakt, zoek dan con-

tact met de webbeheerder. We lossen het dan zo spoedig 

mogelijk op.

verenigingdorpsbelanghees
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Geschiedenis van Hees

Het ontstaan van Hees

Het dorp Hees is ontstaan in de middeleeuwen en was onderdeel van het 

Schependom Nijmegen. Dankzij vruchtbare gronden ontwikkelt het zich tot 

het landbouwgebied van Nijmegen. Vanaf de 17de eeuw is het gebied ontgon-

nen en vestigen stadsbewoners zich hier in verbouwde boerderijen of nieuwe 

buitenverblijven. In de negentiende eeuw was Hees een dorp met twee 

bevolkingsgroepen: tuinders en welgestelden op zoek naar rust. De meeste 

tuinders waren eigenaar van chique kwekerijen en bloemisterijen. Deze tuin-

ders onderhielden ook de tuinen van de villa’s en buitens van oud-kolonialen uit 

Nederlands-Indië en renteniers, die zich vanaf het begin van de negentiende 

eeuw in het rustige Hees vestigden. Veel buitenplaatsen zijn verdwenen, 

slechts een klein aantal heeft zich gehandhaafd in de omgeving van de 

Kerkstraat, Kerkpad en Bredestraat. Andere landgoederen werden aangekocht
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Door: Jacques de Vroomen

De jaarlijkse gemeentelijke architectuurprijs is dit jaar toegekend aan 
onze ‘dorpsgenoot’ Paul van Hontem voor het opknappen van 305 
woningen in Heseveld. De portiekflats aan het Pieter Postplein en enkele 
aangrenzende straten. Bureau Van Hontem aan de Kerkstraat won de 
stadsprijs bij een inzending van 19 projecten. Alle reden om eens met de 
prijswinnaar te gaan praten.

Veranderingen met prudentie
De renovatie, die ons bureau heeft uitgevoerd, heeft betrek-

king op de buitenkant van de woningen, de gevels, met name 

de ramen daarin. Daarnaast zijn wooneenheden in overleg 

met de bewoners ook intern verbeterd. Keukens en badka-

mers bijvoorbeeld. Dat betekent natuurlijk dat de bewoners 

meer huur aan Portaal, de woningbouwvereniging, moeten 

betalen. Maar ze konden ook weigeren. Als ze geen huurver-

hoging wilden, werd alleen de buitenkant van de woning 

gerenoveerd.

In het juryrapport is Bureau Van Hontem geprezen vanwe-

ge de ‘prudentie’, de bescheidenheid of terughoudendheid 

waarmee gerestaureerd is. Ik vraag Paul van Hontem daar 

wat toelichting bij te geven.

De verhoudingen per bouwblok, het ritme van de ramen erin, 

de verticale en horizontale verhoudingen, daar was niet veel 

meer van over. Bijvoorbeeld omdat bij een aantal woningen 

raamkozijnen verdwenen waren en vervangen door grote 

glasplaten. We zijn begonnen met alle oorspronkelijke bou-

welementen nauwkeurig op een rijtje te zetten. Met het 

doel oorspronkelijke verhoudingen weer te herstellen. Om 

voldoende licht in de woning te brengen hebben we gekozen 

voor aluminium frames. Je moet niet minder nauwkeurig te 

werk gaan dan een tandarts en heel goed denken over wat je 

doet. We hebben zelfs weer de oorspronkelijke bordjes voor 

huisnummers aangebracht omdat die fraaier waren dan de 

latere. Om prudent te werk te gaan moet je beschikken over 

vakmanschap en bereid zijn veel na te denken. Je moet ook 

echt ‘willen’ opknappen. Terughoudendheid levert je geen 

tijdwinst op. Integendeel.

Een belangrijk aspect van zo’n restauratie is de communica-

tie. Je moet op allerlei niveaus adequaat communiceren. Met 

de woningbouwvereniging, met de gemeente en met name 

met de bewoners. Het contact met de bewoners is belangrijk 

omdat architecten ‘gebruiksartikelen’ maken. Architectuur 

is toegepaste kunst. Als de gebruikswaarde niet deugt, zal 

het gebouw vroeg of laat veranderd worden. En daarmee 

vaak verminkt. Je moet investeren in tijd om de mensen dui-

delijk te maken dat je niet een beperkt aantal ramen, maar 

alle ramen in de gevel volgens een goed doordacht principe 

gaat veranderen. Er zijn diverse inspraakavonden geweest. 

Alle bewoners zijn ook persoonlijk bezocht waarbij hen ook 

gevraagd werd wat zij verbeterd wilden hebben. Een kern 

van bewoners heeft ook deelgenomen aan de bouwverga-

deringen. En binnen de driehoek gemeente, bouwvereniging 

en bewoners treden natuurlijk ook spanningen op. Daarmee 

rond te komen is een natuurlijk deel van ons werk.

Een prachtige wijk
Mijn laatste vraag. Stel dat je van de gemeente een grote 

zak met geld krijgt. Dat geld mag je besteden aan verande-

ringen van de wijk Hees. Wat zou je dan veranderen?

Niet veel. Hees is gewoon een prachtige wijk.

Paul van Hontem, een prudent architect.

De door Paul van Hontem gerenoveerde woningen zijn in 

de jaren vijftig gebouwd door de Amsterdamse architec-

ten Evers en Sarlemijn. Uitgangspunt daarbij waren de 

principes van de zogeheten Bossche School. Wat wilde die 

Bossche School?

De geestelijke vader van de Bossche School is een Benedictijn, 

Dom van der Laan. Aanvankelijk – het gaat hier om de jaren 

kort na Wereldoorlog II – werden de principes van de Bossche 

School bijna uitsluitend toegepast bij de bouw van kerken en 

kloosters. Een centrale gedachte is het idee van de ’beschut-

ting’ die een gebouw moet bieden. Als je een kerk binnengaat, 

laat je de buitenwereld achter je. Er zijn doorgaans ook geen 

ramen waadoor je naar buiten kunt kijken. Er hoeft ook niet 

veel licht binnen te komen. In kerk of klooster ben je naar 

binnen gericht. De wereld buiten het gebouw doet even niet 

mee. De bouw moet een optimum aan beschutting bieden 

tegen die buitenwereld.

‘Afwending van de wereld’ is bij een woonhuis geen principe. 

Integendeel, je wilt als bewoner in contact blijven met de 

buitenwereld. Dus royale ramen, die veel licht bieden. Een 

balkon, openslaande tuindeuren.

In de particuliere woningbouw kun je dus maar ten dele 

werken volgens de principes van de Bossche School. Wat 

je wel kunt doen, is dat je naast het gebruik van baksteen 

de specifieke verhoudingen van Dom van der Laan toepast. 

Verhoudingen tussen bouwblokken maar ook in de gevels. 

Doordachte uitgebalanceerde verhoudingen, bijvoorbeeld 

van hoogte en breedte. Verhoudingen die samen een bepaald 

ritme scheppen. Zoals de ramen in de gevels van de gereno-

veerde flats.

Prijswinnaar Paul van Hontem:  prudent restaureren

Archtect Paul van Hontem

Foto: Frank Jongejan

“Architecten maken gebruiksartikelen”



Wild in Hees II: reacties
Door: Henk Termeer

De oproep aan onze lezers om waarnemingen van wild in 

Hees aan ons door te geven, leidde al vlot na het verschij-

nen van het juninumer van De Stenen Bank tot de volgende 

reacties.

De eerste kwam van pater Adri Borst die ons op 27 juni 

per ansichtkaart meldde: “In de tuin van het Jozefklooster 

woont ook dit jaar weer een familie Vos met 4 jonge vos-

jes. Ze wonen in een holenstelsel onder een dicht bos van 

Rododendronstruiken.”

Op 29 juni kregen we een e-mail van An Lankhorst die op 

de dr. De Blécourtstraat 2 woont. Zij verhaalde over een 

kippenmoord en stuurde ons bovendien een foto van de 

betrapte en schuldig kijkende dader. Ze schreef: “Zaterdag 

12 juni j.l., ’s ochtends om 5 uur zat er bij ons in de kippen-

ren een vos, die al 1 krielkip had dood gemaakt. De andere 

krielkip was ook aangevallen maar heeft het overleefd. De 

vos hebben we een paar uur vast laten zitten in het kip-

penhok en ’s ochtends rond 8.30 uur vrijgelaten.”

Op 7 juli rapporteerde Joseph Wellen van de Dennenstraat 

114 ons per e-mail over een nog groter onheil. Hij schreef: 

“Uw oproep om wildervaringen te melden kwam op een 

treffend tijdstip. Ik had uw kwartaalblad gelezen en liep 

naar mijn kippen om te kijken of ze nog genoeg voer en 

water hadden. Halfweg de achtertuin lag een dode kip 

zonder kop.  De kippenren stond open en de andere twee 

kippen waren weg. Na vele avonden oefenen had de vos 

de poort toch open gekregen. Toch jammer van mijn kip-

pen. Enkele dagen later hoorde ik dat er aan de Kerkstraat 

een vossenhol zit met 2 jongen.  Die moeten natuurlijk ook 

eten. Voortaan echter niet meer bij mij. Ik heb er een dub-

bel slot op gemaakt.”

Twee dagen later ten slotte liet Hans Larsen van de Korte 

Bredestraat 310 ons weten wat hij al ruim twee weken eer-

der had aanschouwd. Lezend in De Stenen Bank herinnerde 

hij zich “dat ik op zaterdag 19 juni 2010 met eigen ogen 

heb gezien een boommarter, bruin van kleur vanuit mijn 

huiskamer tegen de boom die voor ons huis staat op een 

hoogte van ca. 2 meter van de grond. Hij heeft daar heel 

kort gezeten met zijn nagels het boomhout vasthoudend. 

De afmeting was ongeveer 60 cm en een lange staart. Een 

jaar geleden heb ik hem ook gezien in dezelfde boom.”

De boodschap van deze reacties lijkt me duidelijk. Er is wel 

degelijk wild in Hees en vooral wie kippen houdt, moet 

oppassen.
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Kunst of Kitsch? Een versierde toren
Door: Jan Brauer

Eerste vraag: wat zou het voor een toren kunnen zijn, een 

herdenkingszuil misschien? Zeg maar een monument om 

iets te vieren: vrede, eeuwwisseling, koningin jubileert. 

Zoals het bekende Quack- monument. Is het wellicht een 

schets voor dát monument geweest? Of is het een ontwerp 

voor het ‘oppimpen’ van de toren van de Petruskerk? De 

contouren van de toren lijken wel een beetje en de kerk 

moest rond 1900 dringend worden gerestaureerd. Zou dit 

dan een idee zijn geweest om de verwaarloosde toren in 

Jugendstil op te vrolijken? Het protestantse antwoord op 

de fraaie RK Dennenstraatkerk die in 1880 gereed kwam? 

De toren van de Petruskerk was trouwens rond 1900 wit 

bepleisterd. Mogelijk heeft Tax een offerte moeten maken 

voor het versieren van een toren met dergelijk stuc-

werk. Of zou het de toren van het hervormde kerkje van 

Neerbosch zijn, gezien de twee klokkengaten? Qua stijl 

lijkt het ook wel wat op Jachtslot Mookerheide. Het blijft 

voorlopig gissen.

Vincent
Voor de precieze datering kijken we verder naar de maker: 

C. Vincent. En ja hoor, Anne-Marie Jansen van de werk-

groep historie kon hem traceren. Het is zeer waarschijn-

lijk Cornelis Vincent (geb 1883). Hij kwam in januari 1919 

vanuit Heino te wonen aan de Wolfkuilseweg 193. Daar 

woonde al z’n zus Willemina en hun vader, de oud-burge-

meester van Haaksbergen. Vlakbij Tax dus. Vincents zus, 

de kunstenares schilderde, weten we* en mogelijk was 

Cornelis ook tekenaar.

* Zie Stenen Bank, september 2007, blz 10-11

Ton Tax kwam op de proppen met dit tekeningetje van 5 bij 15 cm. Een schetsje 

van een versierde toren, met inkt getekend op perkament door C. Vincent. Het 

zat bij oude stukken van Tons vader Hent, metselaar-aannemer-stukadoor te 

Hees. Van voor de oorlog dus. Ton vroeg: “Een echte Van Gogh misschien?”
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De Gelderlander van 14 oktober 1929 

wijdt de hele voorpagina en pagina 

twee aan het bezoek van het Duitse 

luchtschip de Graaf Zeppelin aan 

Nederland: “De Zeppelin boven Nijmegen” 

en “Rustig statig als een groote zilvergrijze 

vogel … Dof ronken de motoren. De daken … 

uitverkocht!”

Na een lyrische beschrijving wat er zoal 

te zien was, volgt een beschrijving per 

stad: “Even voor half één werd de Zeppelin 

in Nijmegen zichtbaar. Na Nijmegen ging het 

regelrecht in oostelijke richting koers naar 

Duitschland. Te 12.50 uur passeerde de “Graf 

Zeppelin” nabij Beek de grens en verdween nage-

staard door de laatste inwoners van Nederland, 

die gisteren het luchtschip mochten aanschouwen, 

in de richting van Kleef. Het bezoek aan Nederland 

van de “Graf Zeppelin” behoort tot het verleden. 

De tocht boven Nederland heeft precies 6 uur en 10 

minuten geduurd.”

De zeppelin werd ook in en vanuit Hees waargeno-

men en gelukkig ook nog snel gefotografeerd door 

de Frans Boshouwers Jzn (1901-1972). Hij maakte een 

drietal opnames. Bij de foto maakt zijn zoon Fer de 

volgende aantekening: “De zeppelin met van links naar 

rechts: de achterzijde van het Kerkpad no 83 en 81, waar 

van 1929 tot eind 1931 de onderwijzer Frans Boshouwers 

woonde. Hij stond aan de school bij Kistemaker in de 

Koninginnelaan (nu de plaats naast het UWV bij de tunnel). 

Vervolgens zie je de kassen van de familie Hoenselaars, en 

dan weer 

een dubbel woonhuis 

(richting Rivo Torto). Daarna de boer-

derij van Van Raaij. Boven de kassen van Hoenselaar 

reikt de Petruskerk, die als landingstoren lijkt te willen 

fungeren voor de zeppelin.”En rechts staat nog een groep-

je mensen naar het luchtwonder te staren.

De Graaf Zeppelin boven Hees in 1929
Door: Jos Hekking Het groene wel en wee

Door: Cor van der Donk

Een overzicht van het recente werk van ‘werkgroep groen’. Over 
groenbeheer, hondenpoep en groene vingers.

Droogte en later storm en regen hebben onlangs flinke 

sporen nagelaten, zo ook in Hees. Helaas hebben heel wat 

bomen op verschillende plekken in onze wijk dit natuurge-

weld niet overleefd. De oude, markante ceder op de hoek 

Kerkpad - Uranusstraat is ondanks alle hoop op herstel 

nu toch onmiskenbaar dood. Deze beeldbepalende boom 

zullen we straks missen. Er is echter toegezegd dat er een 

waardige plaatsvervanger komt.

De opening van het Parkje Lugtigheid komt steeds dichter-

bij. De jarenlange inzet van de werkgroep is beloond. Het 

verwaarloosde uiterlijk op het moment van dit schrijven 

zal wel om dezelfde reden zijn als in het Westerpark. De 

aannemer heeft nog niet opgeleverd en de gemeente is 

daardoor niet verantwoordelijk voor onderhoud. Er moet 

immers nog een grote pergola komen. Ingezaaide wilde 

bloemenpakketten kunnen trouwens ook debet zijn aan 

ogenschijnlijk slecht gemaaid gras. We volgen de ontwik-

keling.

De werkgroep vergadert maandelijks en bespreekt het 

groene wel en wee van de wijk. De werkgroepleden komen 

uit verschillende delen van de wijk en daardoor blijven de 

aandachtspunten niet beperkt tot de eigen voordeur. We 

proberen immers de ogen en de oren van de hele wijk te 

zijn. Helaas komen we ook vernielingen, brandstichting, 

overlast van hondenpoep en andere vormen van verloe-

dering tegen. Een oproep dus, om met elkaar de wijk niet 

alleen groen, maar ook schoon en veilig te houden. Het 

Bouwdorp in het Kometenpark is een mooi voorbeeld hoe 

Groen op een positieve manier ‘gebruikt’ kan worden. De 

complimenten voor de organisatie; een dag na afloop was 

het park weer helemaal schoon.

Wijkbeheerder en vele mails
Er is veel overleg met Ewart van der Putten, de wijkbe-

heerder Oud en Nieuw West, en Rene de Jonge, de uitvoer-

der. Alhoewel Ewart soms zucht onder het bombardement 

mails en wij op onze beurt vinden dat verbeteringen soms 

te traag of onvolledig verlopen, hebben we een prettige 

samenwerking en open communicatie. Het doet er toe en 

we boeken succes: De groene parels vormen nagenoeg een 

ketting!

Toch zijn we er nog lang niet. Terwijl een bewonersgroep 

zich richt op nieuwbouw bij het Capucijnerklooster, zul-

len wij de effecten op het Groen bewaken. Na overleg 

met betrokken bewoners van de Kerkstraat zijn we er van 

overtuigd dat zij het belang van de bestaande bomen en 

de zorg over nieuwe beplanting goed zullen behartigen. 

Hoewel het niet rechtstreeks binnen ons ‘werkveld’ valt, 

volgen we ook de reconstructie van de Molenweg. We ver-

trouwen erop dat de klankbordgroep ook oog heeft voor 

het groene karakter. Een bewoner adviseert om platanen 

(zie Paul Krügerstraat) aan te planten. Lijkt ons een prach-

tig idee!

De ontwikkeling rondom de stadsbrug: toenemende 

geluidshinder, toename fijnstof, toename verkeersdrukte, 

naast verontrustende verhalen over de puinbreker aan 

de Energieweg, dwingen ons alert te zijn en blijven. 

Binnenkort vindt er overleg plaats tussen de werkgroep 

Groen Hees, de bewonersgroep Dominicushof, de wijkraad 

Waterkwartier, Dorpsbelang Hees en de Gemeente (o.a. 

Piet Otten, de projectleider). We houden u op de hoogte. 

Kortom veel activiteit; als werkgroep staan we altijd open 

voor ideeën en suggesties. Neem gerust contact op met 

één van de werkgroepleden. U bent overigens ook van 

harte welkom om aan te sluiten.
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Het is een sfeervol schilderij dat kun-

stenaar Diederik Grootjans al enkele 

jaren geleden van de Dennenstraat 

heeft gemaakt. We zien een lichtbe-

sneeuwde Dennenstraat op een koude 

middag. In het licht van een bleek 

winterzonnetje vormt het toenmalige 

café De Witte Poort de blikvanger en 

we kijken richting Graafseweg. De 

meest kenmerkende eigenschappen 

van Grootjans specialiteit, stadsge-

zichten met veel auto’s, stoplichten 

en regen of sneeuw, ontbreken bijna. 

Grootjans werd in mei 2010 50 jaar en 

vierde toen maar meteen dat hij 25 

jaar schilder was. Hij deed dat met een 

expositie in Galerie Van der Stad aan 

de Winselingseweg 16. Wie de inmid-

dels afgelopen expositie miste, kan 

online zien wat Diederik in zijn mars 

heeft op diederikgrootjans.exto.nl. 

Het schilderij van de Dennenstraat is 

natuurlijk al lang verkocht.

Diederiks Dennenstraat

Feest in Hees

Caribische sferen bij de Petruskerk, 4 september j.l.

Door: Henk Termeer

Rooibosje
De natuur is onverbiddelijk, ook voor 

mooie groene initiatieven. Bijna 

drie jaar geleden, in november 2007, 

opende wethouder Jan van der Meer 

himself in het Heese Achterveld het 

zogenoemde “rooibosje”. Dat was 

een stukje grond waar – en ik citeer 

de Stenen Bank van december 2007 - 

“een fors aantal ontheemde planten”, 

namelijk overtollige tuinplanten, 

struiken en bomen van bewoners, een 

plekje kregen zodat (andere) bewo-

ners die later, tijdens een “uitplant-

middag” weer zouden kunnen uitgra-

ven en overplanten naar hún tuin om 

daar een nieuw leven te krijgen. Dat 

mooie plan van onze eigen werkgroep 

Park West zou een “kleurrijk en geva-

rieerd bosje” moeten opleveren, zou 

de DAR werk kunnen besparen en was 

een experiment in duurzaam tuinie-

ren. Wie momenteel in het Achterveld 

wandelt en daar het bijna overgroeide 

bordje met het opschrift ROOIBOS 

tegenkomt, weet elke keer zekerder 

dat dit experiment geen succes is 

geworden. Nog even en ook dat bordje 

is niet meer te zien.

Column
Door: Henk Termeer
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Oud en nieuw
Het centrum van Hees rond 1900. En ook nog in 2010. Heeslust in vol ornaat, 

met veranda, terras en kuipplanten. Klaar voor pensiongasten en dagjesmen-

sen. Kinderen konden terecht in de speeltuin achter het pand. Vergeet niet de 

zalen waar de Heese fanfare Ons Genoegen en toneelverenging Hogerop speel-

den en Dorpsbelang vergaderde, de voorloper van de huidige vereniging. Deze 

plaat dook onlangs op en is afkomstig uit een luxe fotoboek met vele mooie 

plekjes rond Nijmegen, dat rond 1910 werd uitgegeven. Heeslust werd na een 

grote brand in 1935 gesloten. Er kwamen paters Kruisheren in te wonen. In 1967 

is het oude gebouw afgebroken en vervangen door vier moderne woningen 

voor de paters. Alleen een stukje zaal van het voormalige Heeslust, resteert 

nog. Dat is te zien als je nu door het Gengske loopt.
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Een Engelsch Villapark  
aan de rand van Hees 1902
Door: Ernst Berends

Al rond 1900 ontdekten de projectontwikkelaars Hees. Er was behoefte 
aan fraaie woningen voor renteniers uit de koloniën, bemiddelde plan-
ters of militairen. Een plan voor een villapark in de hoek Voorstadslaan 
en Tweede Oude Heselaan werd destijds ontwikkeld. Ernst Berends 
woont er en zocht het ontstaan uit.

Eerste villaatjes
Uit een advertentie op 31 december 1902 blijkt dat 

Villapark Hees daadwerkelijk gestalte ging krijgen. De 

opdrachtgever voor de bouw van de eerste twee villa’s 

was M.G. F. Verdonck, die woonde in een fraaie villa 

Leeuwenstein aan de Voorstadslaan naast zijn uitge-

strekte ‘ fruitplantage’. Leeuwenstein stamde uit 1864 en 

in 1958 werd het in verval geraakte landhuis afgebroken, 

nadat er na de oorlog nog enige tijd uit de binnenstad weg-

gebombardeerde bewoners hadden gewoond. Alleen het 

koetshuis staat er nog, Voorstadslaan 313, en een deel van 

de tuin werd het huidige park Leeuwenstein; het herbergt 

een prachtige collectie oude bomen! Verdonck bezat meer 

huizen aan de Voorstadslaan, zoals het huis van juwe-

lier De Vries en de twee naastgelegen villa’s waarvan er 

een onlangs afbrandde en is vervangen is door moderne 

appartementen.

Ook C.B. Hiebendaal (burgemeester van Appeltern 

van 1859 –1874) was groot grondbezitter in Hees. Hij 

Het begint met een bericht in De Gelderlander getiteld 

Villapark te Hees, van 30 augustus 1902: ‘Ook Hees zal 

evenals Beek weldra zijn villapark hebben. Door een combi-

natie van ondernemende heeren is een terrein aangekocht 

tusschen de Voorstadslaan en de Oude Heesche Laan ter 

grootte van ongeveer vier hectare, dat naar ontwerp van 

den heer Oscar Leeuw als villapark zal aangelegd worden. 

Het zal meg wegen worden doorsneden, waarvan ere en 

zal beginnen tegenover de Breede Straat en loopen tot aan 

den Nonnendaalschen Weg (huidige Prinsenlaan dus!) ter-

wijl een andere zal uitkomen op een weg, die waarschijnlijk 

door de Gemeente zal worden aangelegd en die, van de 

Voorstadslaan uitgaande naast de kerk in de Kraayenhoflaan 

zal uitkomen. De ondernemers stellen zich voor op het ter-

rein kleine villa’s te bouwen tot een huurwaarde van f 300 à 

f 400. Men zal erkennen dat aan woningen van dien prijs op 

dat punt nog wel behoefte is, zoodat verwacht mag worden 

dat de onderneming veel succes zal hebben. Dat de aanleg 

onder leiding van een zoo begaafd architect als de heer 

Leeuw geschiedt, is wel een waarborg dat we hier iets moois 

en ongemeens zullen krijgen.’

In november vervolgt de krant: Nog kort geleden is door de 

Raad een aanmerkelijke som uitgetrokken voor den aanleg 

van een grooten nieuwen weg tusschen de Kraayenhoflaan 

en den straatweg naar Hees. Het ligt voor den hand, dat de 

terreinen, langs dien nieuw ontworpen weg gelegen, onmid-

dellijk buitengewoon in waarde stijgen. In verband met dien 

nieuwen weg is dan ook aanstonds een nieuwe bouwspe-

culatie ondernomen. Zooals men weet, zal er een Engelsch 

villapark worden aangelegd, dat zich bij den nieuwen weg 

aansluit. Zou het dan niet billijk zijn, de eigenaars van zulke 

gronden, die tengevolge van het door de gemeente onder-

nomen werk aanzienlijk in waarde vermeerderen, te laten 

bijdragen in de kosten van het werk, dat hun zulke buitenge-

wone voordelen brengt?

Over aandacht in de pers heeft Hees 

niet te klagen. Maar wat wil je: de 

loco-burgemeester kwam langs en 

timmerde er op los en toen parkeerde 

ook nog de Gelderland-toercamper 

bij de Petruskerk (zie: De Gelderlander 

19 augustus). Niets dan lof voor Hees. 

Zelfs was er aandacht voor het con-

structieve werk van onze vereniging 

onder de kop: Wás een dorp, ís een 

dorp en moet een dorp blijven, altijd.

TVNijmegen besteedde aan-

dacht aan ons verhaal over de 

Dennenstraatkerk uit het juni-num-

mer. Over het mysterieuze botje dat 

tevoorschijn kwam uit het hoofd van 

Jezus, toen deze werd ‘gerestaureerd’. 

Op 12 juni werd de pastoor geïnter-

viewd; u kunt dat nog zien op http://

www.nijmegen1.nu/2010/06/21/

nieuwsuitzending-21-juni/ Toen 

kon De Gelderlander natuurlijk niet 

achterblijven (zie De Gelderlander, 

5 augustus). Verslaggever Jaap Bak 

stortte zich na het lezen van De 

Stenen Bank op het botje en kon mel-

den dat de universiteit bezig is met 

een nader onderzoek van het klei-

nood. Ook Trouw schreef uitvoerig 

over dit botje (2 september)!

Persaandacht genoeg!
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Iets te vieren !

Op een uniek plekje in Nijmegen, 

in een persoonlijke sfeer.

www.sfeerhuys.nl

1985-2010

25 jaar samen onderweg, samen op weg…

terugkomen in je eigen kracht

Diagnostiek, begeleiding en coaching van 
kinderen, jongeren en volwassenen.

Drs. Gerjó Pieters-Mestrom
Orthopedagoge-generalist

GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog

Oplossingsgerichte cognitieve therapie en coaching
Mindfulness

Cogmed Werkgeheugen Training
Psychodiagnostisch onderzoek

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen

024-3782314
gerjo.pieters@wanadoo.nl

www.gerjopieters.nl

woonde op Villa Gerda (later Villa Jacoba geheten?) hoek 

Voorstadslaan/Emmalaan. Waarschijnlijk in 1902 over-

leed hij, toen verkocht Wed. Hiebendaal namelijk diverse 

percelen, waaronder Villa Gerda inclusief een automobiel 

“systeem Benz 3 ½ pk met Bleriot lantaarns”! Totaal ca 

3,5 hectare, vraagprijs ƒ 35.000. Verdonck was de koper en 

bezat nu het hele gebied op kadasterkaart 1903 aangege-

ven als de percelen 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971. 

Precies de punt waar het Villapark Hees zou komen!

Oscar Leeuw en Willem Hoffmann
De twee door Oscar Leeuw ontworpen villa’s werden 

in 1903 gelijktijdig gebouwd. In beide huizen zijn exact 

dezelfde typen paneeldeuren toegepast. Er werden kas-

tanjebomen geplant. Beide villa’s staan er nog: Tweede 

Oude Heselaan 522 en Emmalaan 10. Ze bevatten veel 

Jugendstil en Art Nouveau-elementen, zoals glas in lood 

ramen, kamers en suite met grote schuifdeuren, serre’s, 

veranda’s etc. Op villa Tweede Oude Heslaan 522 met 

opmerkelijk tegelmotieven aan de buitenkant, is een 

Gemeentelijk Monument. De eerste jaren zijn ze waar-

schijnlijk verhuurd. In 1907 deed Verdonck ze in de ver-

koop: Twee modern en solied gebouwde villa’s met tuin van 

resp 6,09 en 7,68 are. Ze werden ingezet op ƒ4000 en 3800. 

Opbod per 100 g. Volgens het kadaster zijn de nieuwe eige-

naren in 1908 de Hr. J.F. Sieben (villa 1 - Oude Heselaan) en 

de Hr Ph.A. Knijff (villa 2 - Emmalaan)

Voor de derde villa werd in februari 1904 aan B en W 

geschreven Met verschuldigden eerbied richt ondergeteken-

de het verzoek tot u namens zijn principaal den Weled. Geb. 

Heer A. Pascal te Hees hem vergunning te verleenen tot het 

bouwen van een villaatje te Hees volgens bijgaande  tekening 

Reeds jaren was Hees vermaard om zijn talrijke lust-

plaatsen, deels door deftige ingezetenen bewoond, deels 

in de zomer door Nijmeegse families betrokken, deels 

aan vreemdelingen verhuurd en het gansche dorp heeft 

daardoor een vrolijk en welvarend voorkomen gelijk het 

een niet onbelangrijke uitgestrektheid aan dankt. Langs 

den grooten weg vinden wij de tuinen en plantsoenen van 

Vredenburg, Leeuwenstein, Scottia Villa, Gerda, Rust en 

Vrede en nog eenige andere zomerhuizen en optrekjes…

Uit “Wandelingen door Nederland met pen en potlood. 

Deel 6/ Jacobus Craandijk 1882”

in duplo. Hoogachtend Willem Hoffmann (Architect) en A. 

Pascal. De vergunning werd verleend, het adres was de 

eerste jaren Villapark 9, later veranderd in Voorstadslaan 

351. De villa kreeg de naam Rica, werd bewoond door A.J.J 

Pascal. Hij stond in 1902 te boek als “reiziger” en later als 

‘agent in Wijnen’. Hij bewoonde Villa Rica tot 1916 waarna 

de nieuwe eigenaar de arts C.J. van Barneveld er tot 1951 

woonde.

Pas in 1913 werd er weer gebouwd aan de Prinsenlaan na 

een aanbesteding voor vier aaneengesloten woonhuizen 

(ontwerp Oscar Leeuw), beslist geen villa’s. Deze staan 

er niet meer en daarom ontbreken de nummers 14 t/m 

17 waarschijnlijk! In de Emmalaan zijn pas weer bouw-

activiteiten in 1925, dubbel woonhuis (Emmalaan 9/11). 

In 1928 gaven de heren Knijff en Sieben (van Villa 1 en 2) 

de opdracht voor de bouw van twee dubbele landhuizen 

(Emmalaan 2/4 en 6/8), architect was Willem Hoffman 

(van Villa Rica in 1904!). De grond hadden ze van Verdonck 

gekocht. Ook aan de Prinsenlaan kochten ze grond en 

lieten er huizen op bouwen. In 1932 volgde Emmalaan 5/7. 

Emmalaan 1 maakt deel uit van een blok van zeven woon-

huizen aan de OH laan. (1933). In 1959 kwam Emmalaan 13 

er nog bij (in de achtertuin van Voorstadslaan 353), toen 

was de laan vol! Vreemd genoeg is Emmalaan 3 er nooit 

geweest.
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vormweijs

Korte Bredestraat 54
6543 ZS  Nijmegen

m 06 - 505 301 88
t 024 - 378 72 13
w www.vormweijs.nl
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  KWALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
  METALEN RAMEN   WINKELPUIEN     
 [AUTOMATISCHE] DEUREN REPARATIES METALEN PUIEN
 FIJN STAALWERK
       

BEDRIJFSWEG 9  
6541 DC NIJMEGEN

T +31 [0]24 - 377 09 77   
F +31 [0]24 - 377 28 48 

E INFO@THOONEN.EU 
W WWW.THOONEN.EU 

DENNENSTRAAT 69  
6543 JP NIJMEGEN

T +31 [0]24 - 377 00 06   

E THOONEN@BIKETOTAAL.NL 
W WWW.THOONENBIKETOTAAL.NL 

KINDERFIETSEN
ELECTRISCHE FIETSEN
RACEFIETSEN & ATB’S

STADS- & HYBRIDEFIETSEN

GEVESTIGD: 

psychologenpraktijk Bernts & Bloo

 Mw. Drs S.J.H. BERNTS

 Mw. Drs R.J.K. BLOO

Dr. de Blécourtstraat 38

6541 DJ Nijmegen

Mobiel: 06 410 65 111

School’s cool Nijmegen zoekt goedopgeleide 
vrijwilligers (hbo-wo-niveau) die als mentor een 
brugklasser willen ondersteunen.
Kunt u zich inleven in een 12-13-jarige en zoekt u 
zinvol vrijwilligerswerk? Meldt u dan aan!
Wij bieden onkostenvergoeding en coaching.
tel. 024-3503466

info@schoolscoolnijmegen.nl
www.schoolscoolnijmegen .nl

> Makkelijk bereikbaar

> Volop gratis parkeergelegenheid

> Leuk assortiment in de winkel (o.a. Diddl)

> Uitgebreid dienstenpakket in het postkantoor

>  Winkel en postkantoor reeds om 08.00 u open  

(ma t/m vr)

> U bent van harte welkom

winkel   (024) 388 69 76 

postkantoor  (024) 378 58 10

Fax   (024) 373 28 27

 Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen
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Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
Ton van Seters (Voorzitter), tel 024 3770765

Toon Zondag - (Penningmeester), tel 024 3782876

Wilma van Seters-van Steen (Secretaris), tel 024 3770765

Miny Schennink-Paus, tel 024 3772436

Minke Veldhoen, tel 024 8483719

Siebold de Graaf, tel 024 3481776

Jacques Huybrechts, tel 024 3780875

Secretariaat 
Wilma van Seters-van Steen, tel 024 377 07 65

Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen

e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl

giro: 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

Ledenadministratie
ledenadmin@dorpsbelanghees.nl

Lid worden? 
U kunt lid worden via e-mail met de ledenadministratie of telefonisch via 

het secretariaat van de vereniging.  Het lidmaatschap kost € 10,- per jaar. 

Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart. Indien u elektronisch betaalt 

verzoeken wij u om tevens uw adres en postcode te vermelden. 

e-mail penningmeester: financien@dorpsbelanghees.nl

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 
Groen Hees: Ab Verheul, tel 024 377 99 14

Historie: Jan Brauer a.i., tel. 024 378 56 82

Ruimtelijke Ordening: a.i. Secretariaat, tel 024 377 07 65

Milieu: Ton van Seters, tel 024 377 07 65

Bouwdorp Hees: Monique Vermeulen tel, 024 848 58 18

Redactie
Jan Brauer (eindredactie), Wilma van Seters-van Steen,  

Henk Termeer, Minke Veldhoen, Jacques de Vroomen.

vormgeving: Simone Weijs

fotografie: Frank Jongejan,  

advertenties: Toon Zondag

Redactieadres van de Stenen Bank 
Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen, tel 024 377 07 65

e-mail dorpsbelanghees@planet.nl

Drukwerk : Benda drukkers, Nijmegen

Let op! : Kopij inleveren voor 21 november 2010 op het 

 redactieadres.

De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft naar het 
behoud van het groene en dorpse karakter van Hees. 

destenenbank

Bezoek de vernieuwde website van de vereniging
www.dorpsbelanghees.nl
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Ik zie, ik zie… Heese details
Het eerste zoekplaatje was te moeilijk, want zelfs de bewoonster van 

het huis met deze wonderlijke schoorsteen aan de Korte Bredestraat 

had het niet herkend. Een nieuwe poging: waar hangt dit gewei aan de 

muur? Over wild in Hees gesproken!

Wie het weet, mag het zeggen en krijgt een prijsje (bewoner uiteraard 

uitgesloten).

Kent u ook zo’n bijzonder detail, stuur het op naar de redactie. Je moet 

het gewoon met het blote oog vanaf de openbare weg kunnen zien. 

Oplossingen en foto’s naar: dorpsbelanghees@planet.nl

Foto: Frank Jongejan
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Prijsvraag!


