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destenenbank
 In dIt nummer…
Deze Bank is goed gevuld met een terugblik op diverse zomerse feestelijkheden: het honderd- en het 

twintigjarig jubileum van de vereniging, de officiële presentatie van het langverwachte boek over Hees, 

het midsummernightconcert en een succesvol Bouwdorp 2011. Verder nieuws over het Kapucijnerklooster 

en het bestemmingsplan, aandacht voor de Schependomlaan en een interview met een Heese kunstenaar. 

Een mooie (zonnige!) nazomer toegewenst én natuurlijk veel leesplezier!

kwartaalblad van de Vereniging Dorpsbelang Hees  |  losse nummers €2,50  |  jaargang 21  |  september 2011

Herfstagenda Hees
Q Jubileumconcert door Nijmeegs Strijkersgilde > za. 15 okt., 20 u, Petruskerk > zie p. 4
Q Onthulling Canonkast Hees > vr. 14 okt., 17 u, Huis van de Nijmeegse Geschiedenis > zie p. 17

Jubileumdorpsfeest!
Nog meer nagenieten van de boekpresentatie en het dubbeljubileum-

dorpsfeest? Blader snel naar pagina 2, 4 en 5!

Foto’s: Frank Jongejan en Ben Schennink
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Wat eraan voorafging: 
eerste VDH-voorzitter kijkt terug
Bea van Zijll de Jong – Lodenstein blikt terug op hoe het allemaal begon:

het heropstarten van de Vereniging Dorpsbelang Hees in 1990.

Door: Bea van Zijll de Jong – Lodenstein

In 1987 hoorde ik dat de gemeente van plan was de twee 

groenstroken aan de Pomonastraat tussen Ananasstraat 

en Perzikstraat te gaan bebouwen. Dit resulteerde in 

mijn eerste brief aan de gemeente, voorzien van een 

lijst van handtekeningen die ik bij de bewoners van de 

Meloenstraat had opgehaald. Deze brief werd in 1988 

gevolgd door een tweede brief met nog veel meer hand-

tekeningen van buurtbewoners. De actie had succes: de 

gemeente schreef mij in oktober 1988 dat men van bebou-

wing afzag.

Hees moet groen blijven
Begin 1989 vernam ik dat er plannen waren om het bosje 

aan de Korte Bredestraat te gaan bebouwen. Mijn oproep 

aan de omwonenden om samen op te komen voor behoud 

van het bosje werd door een groot aantal mensen onder-

schreven en weer ging er een brief met een lijst vol hand-

tekeningen richting gemeente. In maart 1989 verscheen 

hierover een artikel in De Gelderlander onder de kop “Hees 

moet groen blijven”. In het artikel werd gewezen op de 

al eerder aan bebouwing opgeofferde open ruimtes: het 

zgn. paardenweitje, de boerderij op de hoek Distelstraat/

Schependomlaan, het veldje op de hoek Korte Bredestraat/

Planetenstraat, de volkstuintjes aan de Dikkeboomweg en 

de vierbaansweg door het ‘bosje van de baron’.

De verdwijning van een bosje
Het bestemmingsplan stond de bouw van woningen in het 

bosje aan de Korte Bredestraat niet toe. Maar via een ont-

heffing werden toch kap- en bouwvergunningen verleend. 

Van een bevriende advocaat kreeg ik adviezen hoe hierop 

te reageren. Samen met omwonenden heb ik toen bij de 

gemeente bezwaar ingediend tegen de bouw- en kapver-

gunningen en samen togen we naar de Raad van State in 

Den Haag – mijn eerste gang daarheen, niet wetende dat 

er nog vele zouden volgen – om te pleiten voor schorsing 

van de bouwvergunningen. Deze werd helaas niet toege-

wezen. Maar van de kapvergunningen mocht nog geen 

gebruik worden gemaakt vanwege de bij de gemeente 

ingediende bezwaren. Pas als deze afgewezen waren 

mocht men met kappen beginnen. Maar niet alle houders 

van de vergunningen hielden zich hieraan. Op een vroege 

zaterdagochtend kreeg ik een telefoontje van omwonen-

den dat er in rap tempo gekapt werd. De ingeschakelde 

politie (het stadhuis is op zaterdag dicht) bevestigde aan 

de hand van de stukken die ik liet zien dat er niet gekapt 

mocht worden. Maar pas nadat ik in de namiddag een 

ambtenaar had weten te bereiken werd het werk op zijn 

aanwijzen stilgelegd. Toen was het bosje al vrijwel geheel 

verdwenen.

Geen ‘direct belanghebbende’?
Intussen was mij gebleken hoever het begrip ‘direct 

belanghebbende’ reikt. Ik had zelf vanuit mijn woning 

geen zicht op het bosje en was volgens de wet niet belang-

hebbend, ook al had het bosje als groene long voor de wijk 

een straatoverstijgende functie. Met dit en alles wat er 

was voorgevallen in mijn achterhoofd rijpte bij mij het idee 

om in Hees de krachten te bundelen.

In maart 1990 schreef ik aan alle mensen die tegen de kap 

en bebouwing van het bosje bezwaar hadden gemaakt dat 

het mij wenselijk leek om een stichting of vereniging op te 

richten, zodat er bij verdere aantastingen van het dorps-

karakter van Hees slagvaardig opgetreden kon worden. De 

gemeente zou in dat geval ook verplicht zijn de vereniging 

als belanghebbende te informeren en niet alleen de direct 

omwonenden zoals men tot dan toe gewoon was te doen. 

Een vereniging met een aardig aantal leden zou ook veel 

meer invloed kunnen uitoefenen en expertise kunnen ver-

garen. Mijn oproep kreeg gehoor.

Al snel hoorde ik dat de gemeente ook op andere plekken 

in Hees iets van plan was. Ik noem de witte villa op de hoek 

van de Schependomlaan/Planetenstraat, het terrein van 

en naast Rivo Torto (Melkweg/Kometenstraat), het witte 

boerderijtje aan de Bredestraat (terrein Blokland) en het 

grote landbouwterrein aan de Kerkstraat waar men veer-

tig woningen wilde bouwen (het zijn er uiteindelijk vier 

geworden).

De kleine zaal bleek te klein!
Samen met Riet Baak, die aan de Uranusstraat tegenover 

de witte villa woonde, heb ik de oriënterende bijeen-

komst voorbereid om de verdere belangstelling voor het 

oprichten van een vereniging te peilen. Hier en daar had 

ik in Hees uitnodigingen voor deze bijeenkomst in de brie-

venbus gedaan. Meestal op willekeurig gekozen adressen, 

ongeveer in iedere straat één of twee.

De bijeenkomst vond plaats op 2 april 1990. Als ruimte 

meenden wij voldoende te hebben aan het kleine zijzaaltje 

van café Juliana. De belangstelling was overweldigend! De 

ruimte bleek veel te klein. Er werd een werkgroep gevormd 

om de eerste stappen te zetten om de vereniging te reali-

seren en een oprichtingsbestuur samen te stellen.

Dat bestuur ging snel aan de slag en op 28 mei 1990 schreef 

de Vereniging i.o. haar eerste brief aan de gemeente (er 

zouden er nog zeer vele volgen), waarin al direct een aan-

tal locaties werden genoemd waarover de vereniging met 

de gemeente wilde overleggen. Op 24 juli 1990 schreef het 

college van B&W o.a. terug: “Wij ondersteunen uw doel-

stellingen. Ook wij streven naar verbetering en verster-

king van het woon- en leefmilieu, niet alleen voor Hees, 

maar voor heel Nijmegen. Wij streven naar de inrichting 

van een groene bufferzone Hees tussen de woongebie-

den van Nijmegen-West en het industriegebied Oost- en 

Noordkanaalhaven.”

Op 29 augustus 1990 vond de oprichtingsvergadering 

plaats. Onder grote belangstelling en nu in de gróte zaal 

van café Juliana.

Bea van Zijll de Jong - Lodenstein tijdens 

haar toespraak op het dorpsfeest
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Column | Jarig Hees
Door: Henk Termeer

Uit het kersverse boek over onze 

Heese geschiedenis weten we dat 

Hees dit jaar jarig is en niet zo zuinig 

ook. 815 jaar zijn voorbij gegaan sinds 

de eerst bekende vermelding in 1196 

van de naam van ons ‘dorp’. Maar dat 

is niet alles, want in dit gedenkwaar-

dige jaar 2011 vieren we verder het 

honderdjarige bestaan van de in 1911 

opgerichte Vereeniging Dorpsbelang 

(van Hees, Hatert en Neerbosch, maar 

in de praktijk overwegend van Hees) 

en ten slotte het ruim twintigjarige 

bestaan van onze eigenste (heropge-

richte) Vereniging Dorpsbelang Hees 

uit 1990. 

Dat ons ‘dorp’ in 2011 tegelijkertijd 

op de drempel staat van een nieuwe 

fase in zijn bestaan, is ook duidelijk en 

maakt het passeren van die verjaar-

dag extra gedenkwaardig. Want hoe 

zal het ons groene parkendorp (naast 

Dorpspark Hees/Kometenpark nog 

Distelpark, Achterveld, Lugtigheid, 

sportpark De Schoonhorst en Park 

Leeuwenstein en de andere delen 

van Park West) vergaan wanneer de 

nieuwe stadsbrug eenmaal een feit is 

en het toenemende verkeer op de ver-

nieuwde Energieweg zich langs onze 

wijk spoedt? En wanneer de nieuwe 

woonwijken Het Heesche Bosch en 

De Nieuwe Voorstad straks helemaal 

bewoond zijn? Gelukkig waakt de 

bruisende Vereniging Dorpsbelang 

Hees over deze en andere wijkzorgen. 

Leve Hees en de VDH!
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Kinderpagina
In dit nummer geen puzzels en raadsels maar… prachtige 

tekeningen van twee van jullie! Want tijdens het dorps-

feest, eind augustus, werd een tekenwedstrijd gehouden. 

De beide winnaars staan hieronder. Gefeliciteerd!

Lucas | 6 jaar | Uranusstraat 2 Caitlin | 9 jaar | Saturnusstraat 3

Uitnodiging jubileumconcert

ter gelegenheid van 100 jaar Vereniging Dorpsbelang Hees

in de Petruskerk op zaterdag 15 oktober 2011 om 20 uur

Toegang gratis

Na de feestelijke aanbieding van het boek Hees bij Nijmegen, het jubileumdorpsfeest 

en de expositie van historische foto’s en kunst uit Hees zal de viering van het 

honderdjarig jubileum worden afgesloten met een concert.

Het Nijmeegs Strijkersgilde brengt een programma van zang, poëzie en muziek. Zo komt zelfs de Indische 

geschiedenis van Hees aan de orde: één muziekstuk is gebaseerd op een tekst uit de Max Havelaar. Medewerking 

wordt verleend door Ellen van Beek, mezzosopraan, en Dennis Gaens, de stadsdichter van Nijmegen.

Kortom: liefhebbers van zang, gedichten, geschiedenis en muziek: komt allen luisteren 

naar dit bijzondere concert. U bent bij deze van harte uitgenodigd!

Voor meer informatie zie www.dorpsbelanghees.nl.

“ Als familie zijn we er trots op dat er een boek verschijnt waar mijn overgrootvader in staat. ”
De heer De Blécourt tijdens de boekpresentatie over zijn overgrootvader, Dr. De Blécourt

Op TV Nijmegen gaf men ook aandacht aan het boek. 

Zie onderstaande link; het item begint op 3 minuut en 22 seconden. 

www.nijmegen1.nu/2011/08/29/nieuwsuitzending-29-augustus/. 

“ Dit boek zit vol prachtige herinneringen verhalen en 

herkenningen van mensen en familieleden uit Hees. 

Onze complimenten en proficiat met de uitgave.”
aldus een enthousiaste lezer over Hees bij Nijmegen

“ Hees is niet zomaar een wijk. […] Hees is niet van de kaart geveegd. ”
“ Ik neem het boek mee naar huis om te kunnen lezen. ”
“ Mijn felicitaties met dit boek, met dit feest, met honderd jaar Vereniging Dorpsbelang Hees. ”

Thom de Graaf, burgemeester van Nijmegen, tijdens de boekpresentatie

“ Wat een fraai, onderhoudend en 

interessant boekwerk. […] 

In cijfers uitgedrukt: 10+. ”
aldus een enthousiaste lezer over  

het boek Hees bij Nijmegen

“ Het was een sfeervol en stijlvol feest.”
aldus een feestganger over het dubbeljubileumdorpsfeest

“ Hees is een pareltje rondom Nijmegen waar we allemaal trots op mogen zijn.”
Bea van Zijll de Jong - Lodenstein, oprichter van de ‘tweede’ vereniging in 1990, 

tijdens de boekpresentatie

“Hees is niet van de kaart geveegd”
Pers en publiek over boekpresentatie en dorpsfeest

D
e 

Br
ug

, 1
7 

au
gu

st
us

 2
01

1

D
e 

G
el

de
rl

an
de

r, 
27

 a
u

gu
st

u
s 

20
11

D
e 

G
el

de
rl

an
de

r, 
27

 a
u

gu
st

u
s 

20
11



destenenbank   |  september 20116 7destenenbank   |  september 2011

Een mooi overzicht van alle Nijmeegse straatnamen is te vinden op de 
website van Rob Essers: www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/index.
html. Op deze site geeft hij per straat informatie over de geschiedenis van 
de naamgeving. Zo staat er bij onze eigen Schependomlaan het volgende.

Schependomlaan
 − openbare ruimte 0268300000000561

 − wijk 22 Hees; straatcode 13250

 − kadastrale gemeente Neerbosch, Sectie B (1822):  

De Nijmegensche Laan;

 − Wegenlegger 1858: Grooteweg van Nijmegen door 

Hees en Neerbosch naar den Teersdijk;

 − Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Dorpsstraat (Hees);

 − raadsvoorstel d.d. 25 september 1957: Heselaan;

 − Raadsbesluit d.d. 16 oktober 1957: aangehouden;

 − raadsvoorstel d.d. 6 november 1957: Schependomstraat;

 − Raadsbesluit d.d. 27 november 1957: Schependomlaan

 − “Het Schependom omvatte in 1912 de dorpen Hees, Neerbosch 

en Hatert. Bij R. van 27 november 1957 werd de Dorpsstraat in 

Hees omgedoopt in Schependomlaan.” (Hendriks 1987)

 − Het eerste deel van de Dorpsstraat Hees kreeg in 1957 

de naam Schependomlaan; het verlengde van de Korte 

Bredestraat kreeg de naam Korte Bredestraat.

Straat in Hees: Schependomlaan
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Hees op vakantie
Door: Ernest Verhees

Als je, zoals ik, twee jaar hebt meegewerkt aan het 

geschiedenisboek over Hees, is het moeilijk om dit onder-

werp los te laten. Uit ervaring weet ik nu dat Hees je zelfs 

tijdens de vakantie kan blijven achtervolgen. Het lijkt er 

soms wel op dat alles om Hees draait of hiermee in ver-

band te brengen is. Met Hemelvaart een weekend naar 

Drenthe, om precies te zijn naar Echten, zou toch een 

‘ontsnapping’ moeten zijn maar laat nou vlakbij Echten 

een gehucht Hees liggen! Het kwam (helaas) niet van een 

bezoek, maar in het nabijgelegen Ruinen liep ik tijdens een 

wandeling op de Brink tegen Petit-Restaurant Brinkzicht 

aan, ook wel geheten Café Hees!

In juli twee weken naar Frankrijk; dat zou toch echt 

afscheid van Hees en het boek moeten betekenen. De kans 

dat ik Hees tegen zou komen was heel klein, gezien deze 

voor Fransen moeilijke naam. Maar laat in de Haut-Marne 

vlak bij ons huisje een dorpje liggen dat wel meteen aan 

Hees doet denken: Blécourt! Zouden hier de wortels lig-

gen van de dokter en ‘burgemeester’ van Hees? Toch maar 

even een kleine omweg gemaakt en foto’s genomen van 

plaatsnaambord en het kerkje (veel meer was er ook niet).

Bij thuiskomst even op internet gezocht naar het dorp en 

de familie De Blécourt. Oud-dorpsgenoot Paul Eijkhout 

bleek de resultaten van zijn onderzoek naar de stamboom 

van deze familie op internet te hebben gezet. Er blijkt nog 

een plaatsje Blécourt in Frankrijk te liggen, bij Cambrai 

(Kamerrijk), en onze dokter stamt af van een familie die 

haar naam aan dít dorp ontleende (zie www.vroegeretij-

den.nl/de-blecourt ). Als iemand nog eens in de buurt komt 

van dit ‘juiste’ Blécourt (vlakbij de A2/E19, een doorgaande 

route naar Parijs via Brussel en Valenciennes) zou een 

fotootje wel leuk zijn.

Foto’s: Ernest Verhees
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Actualisatie 
bestemmingsplan  
Hees-Heseveld
Informatiebijeenkomst voor 
bewoners in het najaar

Door: Ton van Seters

De gemeente Nijmegen is begonnen met het actu-
aliseren van het huidige bestemmingsplan Hees-
Heseveld, dat in 2000 is vastgesteld. In mei 2011 is 
er een raamwerk Hees-Heseveld gemaakt als voor-
loper voor dit nieuwe bestemmingsplan. Op dit 
moment wordt er gewerkt aan het voorontwerp 
bestemmingsplan. De vereniging is verteld dat de 
gemeente uitgaat van een consoliderend bestem-
mingsplan: een voortzetting van het huidige plan.

Het is de bedoeling van de gemeente om dit vooront-

werp tijdens een informatieavond aan de bewoners 

van Hees-Heseveld te presenteren. Deze avond zal eind 

oktober, begin november plaatsvinden. Daarna volgt 

publicatie van het voorontwerp in het weekblad De 

Brug, waarna alle bewoners reacties kunnen indienen 

bij de gemeente. Deze reacties zullen worden beoor-

deeld en eventueel verwerkt in het ontwerp bestem-

mingsplan. Na publicatie hiervan kan men zienswijzen 

indienen om nog verdere aanpassingen in het plan te 

bewerkstelligen. Na verwerking van de zienswijzen zal 

de gemeenteraad het plan uiteindelijk moeten accor-

deren. Nadat het plan door de raad is goedgekeurd, kan 

men alleen nog bezwaar aantekenen tegen het plan via 

een beroepsprocedure bij de Raad van State.

Alle bewoners zullen voor de informatieavond in het 

najaar nog een uitnodiging ontvangen.

Bouwdorp Hees 2011 was…
SUPER GIGAGANTISCH LEUK!
Door: Hetty Vonk

Ruim 160 kinderen deden mee met het Bouwdorp. En wat was het 
gezellig. Woorden schieten tekort, want wat kun je schrijven over 
zo’n geslaagde week. De foto’s zeggen al genoeg.

Wat hebben we als organisatie van het Bouwdorp dit 

jaar veel hulp van ouders gehad. Dat was heel fijn. Bij het 

opbouwen en afbreken van het Bouwdorp kwamen veel 

sterke vaders helpen. Moest het afbreken vorig jaar nog 

door twee sterke mannen worden gedaan, dit jaar stond er 

een hele ploeg klaar. Super!

Maar ook tijdens de week zelf waren er veel vaders en 

moeders die hun handen uit de mouwen hebben gestoken. 

We hopen dat jullie net zo veel plezier hebben gehad 

als de kinderen. Alle ouders, opa’s, oma’s en verzorgers: 

dankjewel en we hopen dat jullie volgend jaar ook weer 

willen helpen.

Alle sponsoren bedankt!
Zonder de sponsoren was er geen bouwdorp geweest. 

Of het nou drinken, ijsjes, friet, geld, spijkers, helmpjes of 

gordijnen was, of zelfs het geven van een workshop… we 

waren er erg blij mee. Alle sponsoren héél erg veel dank!

Voor alle kinderen: jullie hebben er een SUPER GIGANTISCH 

LEUK Bouwdorp van gemaakt! We hopen dat jullie in 2012 

weer van de partij zijn. Tot volgend jaar!

De werkgroep Bouwdorp: Monique Vermeulen, Hetty 

Vonk, D ebby W ildschut, B ianca E ijkhout e n I lona J anssen.                         

Bouwdorp Hees 2011 was…
SUPER GIGAGANTISCH LEUK!
Door: Hetty Vonk

Ruim 160 kinderen deden mee met het Bouwdorp. En wat was het 

Foto’s: Wilma van Seters en Miny Schennink
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‘Hersenspinsels’ van Manuel Kurpershoek
Door: Jacques de Vroomen

Ik zit tegenover Manuel Kurpershoek, kunstenaar uit 
Hees. Praat met hem en bekijk een aantal van zijn 
pentekeningen. Manuel vertelt mij een droom van 
de nacht daarvoor. Een droom die als twee druppels 
water lijkt op zijn tekeningen. Een vreemde bizarre 
wereld waarin de fantasie de werkelijkheid buiten de 
deur heeft gezet. Of sluipen er stukjes werkelijkheid 
door de kieren van die deur toch weer naar binnen?
Hieronder, in cursief, de droom van Manuel. Af en 
toe onderbroken door wat hij mij bij hem thuis aan 
de keukentafel vertelde. Ik hoop dat de sfeer van zijn 
tekeningen door deze presentatie het duidelijkst naar 
voren komt.

De pentekeningen van Manuel Kurpershoek kunt u gaan bekijken in galerie Stills, 
Voorstadslaan 68. Van 4 t/m 25 september loopt daar zijn expositie met de naam 
‘Hersenspinsels | Hirngespinste’. Zo heet ook het fraai vormgegeven boek met zijn 
pentekeningen dat u daar kunt kopen.

Ik heb vannacht gedroomd dat ik met een vriend uitgeno-

digd was op een heerlijk eten. Het begon met een drankje vol 

met allemaal glittertjes erin in een flesachtig iets waar ik 

toch wel uit dronk, op een oude marktplaats. Zo’n vieze oude 

marktplaats, vervuild oud. Maar het eten was perfect, dat 

was voortreffelijk. De vrouw die ons bediende, kwam even 

bij ons zitten. Even mopperen over haar baas of zo en even 

een sigaretje roken.

Alle tekeningen die ik maak zijn verbonden met iets dat ik heb meegemaakt. Doet er 

niet toe hoe en waar. Ik hussel alles door elkaar.

Ik rook niet maar vroeg toch of ik er eentje mee mocht roken. 

Dat mocht. Zij rookte geen gewone sigaretten maar een 

soort bamboepijpje waarin voorin een klontje zat. Dat zat 

daar ingebonden. Ik stak het aan en zij griste het uit mijn 

hand en zoog in een keer dat hele bolletje tabak leeg. Dat was 

de manier waarop zij roken lekker vond. Zij gaf het aan mij 

terug en toen was het veranderd in een gewone sigaret.

Fantasie en werkelijkheid, wat ik droom en wat ik lees, dat loopt bij mij allemaal 

door elkaar.

Tijdens het eten kregen we nog oesters en allerlei zeebeesten, 

die ik niet kende. En op dat moment zag ik door de hemel 

Mercedessen vliegen en allerlei vreemde vormen, koelkasten 

en dat soort dingen. Alles vloog door de lucht.

Wat er staat, dat staat er. Als er een lijntje verkeerd gaat, dan laat ik dat lijntje staan. Dan krijgt 

bijvoorbeeld die vrouw maar drie of vijf of acht benen.

Het was niet beangstigend, nee het was amusant eigenlijk. Ik 

vertelde wat ik zag tegen mijn vriend terwijl we een wan-

deling door de stad maakten. En toen we midden in de stad 

kwamen waren we ook aan het strand. De zon scheen en er 

speelden allemaal kinderen. Er ging ook een brug de zee in. 

En onder die brug was fel licht en daar speelden ook allemaal 

kinderen. Toen was mijn droom voorbij.

De kijker moet al kijkend zelf verhalen gaan verzinnen.
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Donderdag 15 september was er een door Gijsbert van der Wal afgenomen interview met Manuel in    ‘De Avonden’ van de VPRO. Dit interview is nog te beluisteren als podcast via www.deavonden.nl
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Park Lugtigheid geopend!
Door: Ab Verheul

Op 25 juni was het zover. Wethouder Hannie Kunst (portefeuille ruimte-
lijke ordening) kwam namens de gemeente het Park Lugtigheid openen. 
Siebold de Graaf heette haar welkom namens de vereniging. Alhoewel 
het midzomer was, viel op die dag veel regen. Desondanks waren er toch 
nog zo’n tachtig belangstellenden aanwezig.

Rode beuken, labyrint en pergola
De gemeente heeft de opzet en inrichting ontworpen en 

heeft zich daarbij goed opengesteld voor inspraak en idee-

en van bewoners. De samenwerking was prima.

Opvallende aspecten zijn: de rode beuken, zo kenmerkend 

voor Hees, het labyrint en de grote langgerekte pergola 

– dat wordt een feest als die eenmaal is begroeid met klim- 

en leiplanten.

Wat eraan vooraf ging
Bij de opening sprak Ab Verheul namens de werkgroep 

Groen Hees. Hij herinnerde eraan dat bewoners van Hees 

en de werkgroep jarenlang geijverd hadden voor omzet-

ting van het kassencomplex in groen. Het kassencomplex 

was door particulieren opgekocht voor een woningproject. 

Vereniging Dorpsbelang Hees kwam in actie en er werd 

een compromis bereikt. De gemeente constateerde dat 

met de opbrengsten van extra woningbouw nabij Rosa de 

Lima en Dennenstraat geld kon worden vrijgemaakt voor 

aankoop van dit terrein. Later heeft een wethouder nog 

geprobeerd dit terrein toch gedeeltelijk om te zetten in 

woningbouw, maar de vereniging beriep zich op de uitruil 

met het plan Rosa de Lima. Ook de gemeenteraad raakte 

overtuigd en wist B&W te houden aan de afspraak. Dank 

gaat uit naar die mensen in Hees die zich destijds hebben 

ingezet; dank ook voor het wijze besluit van de gemeente.

Werkgroep Groen Hees

Een kijkje in de keuken
Door: Mieke Welschen

Met vele enthousiaste leden heeft de werkgroep Groen Hees – voorheen werkgroep Park 
West – zich in de afgelopen tien jaar vooral bezig gehouden met de inrichting van Park 
West. Dat park is nu grotendeels klaar en dus keert de werkgroep weer terug naar haar 
oorspronkelijke doel: beheer en bescherming van het vele groen in onze wijk. Daar past de 
naam werkgroep Groen Hees ook beter bij.

Foto’s: Frank JongejanWethouder Hannie Kunst 

zaken. Daarbij gaat het om bestemmingsplannen en nieu-

we grote projecten, zoals de gevolgen voor het groen van 

de nieuwe stadsbrug en bouwprojecten als Rosa de Lima. 

Er is dus voor iedereen wel een keuze te maken; dat maakt 

het meedoen aan de werkgroep Groen Hees zo leuk.

Jaren vechten voor Park Lugtigheid
Een concreet voorbeeld van hoe de werkgroep werkt, is 

het nieuwste pareltje van Park West: het Park Lugtigheid 

aan de Wolfskuilseweg. De werkgroep heeft jaren gevoch-

ten voor dit terrein. Oorspronkelijk stonden er kassen op; 

er zouden woningen zijn gebouwd ware het niet dat de 

werkgroep ervoor heeft gestreden dat het complex door 

de gemeente is opgekocht en toegevoegd werd aan Park 

West.

Daarna is in samenspraak met de gemeente een ontwerp 

gemaakt voor het parkje en de inrichting ervan. Ook met 

het tekenen van bijvoorbeeld het labyrint, de pergola en 

de plaatsing van bomen en paden heeft de werkgroep 

bemoeienis gehad. Verder is er een peiling gehouden onder 

bewoners over hun wensen en ten slotte heeft de werk-

groep samen met de gemeente de feestelijke opening van 

het parkje georganiseerd.

En daarna blijft natuurlijk het onderhoud, ook van dit 

parkje, op de agenda staan.

Zo’n voorbeeld geeft duidelijk aan hoeveel er komt kijken 

bij zo’n nieuw stuk groen. Alle werkgroepleden hebben 

daarin een taak, van het uitzoeken van de juiste bomen tot 

het samen met kinderen uit de wijk planten van bloeiende 

plantjes bij de opening.

Uw interesse gewekt?
De werkgroep wil heel erg graag nieuwe en enthousiaste 

leden werven; er zitten mensen in de werkgroep die al tien 

jaar meedraaien. Die mensen worden een beetje ouder en 

willen wellicht ook een keer stoppen of ander werk doen 

voor Hees. Wij nodigen u graag uit om bij ons te komen 

kijken en te ervaren hoe nodig u bent en hoe goed het 

toeven is in de werkgroep. Als u belangstelling hebt, belt 

u dan alstublieft naar de voorzitter, de heer Ab Verheul 

(024-3779914). Wij verwelkomen u graag op een van onze 

bijeenkomsten.

De werkgroep werkt samen met de gemeentelijke stads-

deelbeheerder Ewart van der Putten. Minstens tweemaal 

per jaar is hij, en bij voorkeur ook de gemeentelijke onder-

houdsuitvoerder René Jongen, aanwezig bij vergaderingen 

van de werkgroep. Dan wordt vooral het onderhoud van 

het wijkgroen in detail besproken. De werkgroepleden zijn 

de ogen en oren van de wijk; zij hebben ieder een deel van 

de wijk onder hun hoede.

Een aantal malen per jaar is er een wijkschouw; samen met 

de gemeentelijke mensen fietsen we dan door de wijk op 

zoek naar aandachtspunten. Alle wijkbewoners zijn daar 

voor uitgenodigd en meestal fietsen zo’n twintig mensen 

mee.

Er zijn ook werkgroepleden die daadwerkelijk onderhouds-

werk uitvoeren; de vlechtheg in het noordelijk deel van 

Park West bijvoorbeeld wordt vrij van bramenwoekering 

gehouden door een van ons.

Anderen houden zich bezig met beleids- en politieke 

De wethouder aan de ketting gelegd?
Wethouder Kunst werd tijdens de opening nog gewezen 

op het feit dat er nog een kraal ontbreekt aan de beoogde 

ketting. Het gebied van de Noviokassen ten noorden van 

de Bredestraat is nog steeds niet toegevoegd aan Park 

West. Ook hier lijkt sprake te zijn van speculatie van par-

ticulieren voor een andere bestemming dan Park West. 

Wij hopen dat dit stopt en dat ook dit stuk groen wordt 

toegevoegd aan Park West. Dan zal het Park voldoende 

volume krijgen om te dienen als buffer tussen Hees en 

de Energieweg. Die Energieweg zal over enkele jaren die-

nen als route voor gigantische stromen autoverkeer en 

bedreigt daarmee het leefmilieu van Hees.

Ter bekrachtiging van dit betoog ontving wethouder 

Kunst een kralensnoer 

met groene kralen. De 

werkgroep Groen Hees 

hoopt dat het stadsbe-

stuur zich daarmee aan 

de groene ketting heeft 

gecommitteerd.

Al met al was de ope-

ning van het parkje een 

sfeervolle en geani-

meerde bijeenkomst. 

Hees kan weer verder.

De naam Lugtigheid verwijst naar de heer Van der Lugt die 

op deze plek vele jaren lang een kwekerij heeft gehad. De 

naam Lugtigheid bevestigt aldus enerzijds het positieve 

van natuur in deze stadswijk en daarnaast het historische 

karakter van Hees: een dorp van tuinders en kwekers.

Een nieuwe kraal aan de groene ketting
Wethouder Kunst vertelde blij te zijn met de opening van 

het parkje. Het maakt deel uit van het project Park West 

en is een onderdeel van het al langer bestaande plan om in 

Nijmegen-West een lint van park en natuurgebieden aan 

te leggen. Met het Park Lugtigheid is weer een kraal toe-

gevoegd aan dat groene kralensnoer. De wethouder vond 

het van belang om te blijven werken aan deze ketting van 

groen. Vervolgens heeft de wethouder samen met kinde-

ren diverse struiken aangeplant.
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Kapucijnerklooster | Foto: Frank Jongejan

Voortgaande ontgroening  
of grenzen aan verstening?
Door: Henk Termeer

Wie de kaarten van Hees uit verschillende perioden vergelijkt, zoals Billy Gunterman doet 
in het nieuwe boek over Hees, die zal moeiteloos constateren dat Hees in de loop van de 20e 
eeuw ingebouwd is geraakt door de Nijmeegse nieuwbouw. Van een aan de rand van het 
Nijmeegse schootsveld gelegen dorp werd Hees na de afbraak van de vestingwallen lang-
zaam maar zeker een wijk van de moderne stad Nijmegen. Maar in de praktijk is dat proces 
van verstening ook in de laatste 25 jaar alsmaar verder gegaan, moeten groen en onbe-
bouwde ruimte steeds verder terugwijken en ervaren bewoners dat ze steeds meer worden 
ingebouwd. Met de komst van meer aanvoerwegen (eerst: spoorwegen, Maas-Waalkanaal 
en A73, nu: nieuwe stadbrug en verbreding Energieweg) zal dat proces blijven doorgaan en 
aldus de kwaliteit van leven en wonen van de Heesenaren sluipenderwijs steeds meer in 
gevaar brengen. Een grens aan de verstening lijkt er niet te zijn.

De luchtfoto’s die al sinds enige decennia regelmatig 

ook van Nijmegen worden gemaakt, liegen niet. Er is 

ook in de laatste kwarteeuw sprake geweest van groot-

schalige verstening door geconcentreerde nieuwbouw 

zoals bijvoorbeeld bij de wijken Lievekamphof (1986), het 

voormalige Dominicusterrein (1994) en het Heesche Bos 

(2011), maar zeker ook van verspreide bebouwing van eer-

der onbebouwde plekken met losse huizen. Ook de niet 

geringe aanbouw aan bestaande gebouwen met garages, 

schuren en tuinhuizen wordt zo in beeld gebracht. Wat we 

op luchtfoto’s alleen niet zien, is de verticale en gezichts-

bepalende opbouw van bestaande gebouwen met extra 

verdiepingen (laagbouw vervangen door hoogbouw) en 

dakkapellen. Misschien kan Google Streetview daar uit-

komst gaan bieden.

In de gemeentelijke nota De groene draad uit 2007 lezen we 

dat de gemeente Nijmegen cijfers gebruikt die aangeven in 

welke mate zijn wijken van ‘openbaar groen’ zijn voorzien 

en dat die cijfers ruim boven de landelijke minimumnorm 

van 75 m2 per huis blijven.*) Hees en Nieuw West komen in 

die gemeentelijke presentaties met 35,6 m2 per inwoner 

onveranderlijk naar voren als een groene wijk, ook al is 

het aandeel van onbebouwde en groene percelen daar 

in de laatste decennia flink afgenomen en ook al draagt 

het particuliere groen veel bij aan dat groene imago. De 

boodschap die uit die gemeentelijke cijfers spreekt, is dat 

Heesenaren eigenlijk luxebeesten zijn die alsmaar mop-

peren over de afname van hun groene omgeving, terwijl ze 

nog zoveel beter af zijn dan hun al veel verder versteende 

stadgenoten in Centrum, Oost en Oud-West. Maar voor 

Heesenaren telt natuurlijk vooral het aanhoudende groen-

verlies dat ze juist in de laatste dertig jaar hebben geleden 

en de niet geringe nieuwe bedreigingen van hun woon-

omgeving. In dat verband wijzen we graag op het oordeel 

van het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselveiligheid. Dat stelde in 2007 vast: “Er is een direc-

te relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomge-

ving en de gezondheid van mensen. Meer en mooier groen 

maakt mensen rustiger en stimuleert beweging.” Zelfs uit-

zicht op een stads park helpt mensen al te her stel len van 

stress, wat de kans op stress ge re la teer de ziekte weer kan 

ver min de ren.

Om echt grenzen te stellen aan de sluipende verstening 

van onze nog best wel groene woonomgeving zijn dus 

goede en harde en vooral meetbare afspraken nodig. Niet 

alleen over de precieze stand van zaken en over de mate 

waarin verdere horizontale en verticale verstening van 

een wijk gedurende een bepaalde periode is toegestaan, 

maar ook over het volume aan openbaar en particulier 

groen dat de gemeente, respectievelijk de inwoners voor 

die jaren garanderen. Met de huidige technische middelen 

en computerkracht moet dat mogelijk zijn.

*) Stadsdeel oppervlakte openbaar groen per inwoner (m2) 
Stadscentrum . . . . . . . . . 15,7 
Oud Oost . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3
Oud West . . . . . . . . . . . . . . . 6,4
Nieuw West . . . . . . . . . . . . 35,6
Midden Zuid . . . . . . . . . . . 47,5

Zuidrand . . . . . . . . . . . . . . . . 22,6
Dukenburg . . . . . . . . . . . . . 108,5
Lindenholt. . . . . . . . . . . . . . 85,3
Nijmegen Noord . . . . . . 43,3

Bron: Gemeente Nijmegen, Registratie afdeling Milieu 2000

Bouwplannen Kapucijnerklooster 
worden aangepast
Door: Ton van Seters

Eerder schreef de Stenen Bank (zie juni 2010) over het plan voor de bouw van een massaal appar-

tementencomplex op de plaats van het voormalige Kapucijnerklooster aan de Wolfskuilseweg. 

De bewoners rond het klooster hebben in 2010 hiertegen uitgebreid bezwaar gemaakt bij de 

gemeente. Inmiddels is gebleken dat het plan van de baan is. Wethouder Hannie Kunst heeft de ver-

eniging verteld dat er nu onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid van een meer kleinschalig, 

niet massaal plan voor (gestapelde) 

woningbouw. Er zijn twee opties: 

totale sloop van van het klooster met 

volledige nieuwbouw óf het huidige 

gebouw handhaven en eventueel 

‘optoppen’ met ernaast kleinschalige 

nieuwbouw. Door goed en construc-

tief overleg tussen de gemeente, de 

projectontwikkelaar en de omwonen-

den moet het mogelijk zijn om een 

aanvaardbaar plan te ontwikkelen. 

Tot de uitvoering van het plan zal het 

pand worden verhuurd.

Midsummernightconcert een muzikaal succes!

Het Midsummernightconcert op 25 juni 2011 had een divers muzikaal pro-

gramma. Zes leerlingen van basisschool De Lanteerne toonden hun muzikale 

talenten (zie foto's boven), de beide Heese koren zongen bijzondere liederen en 

de avond werd afgesloten met een swingende Tango Tzigane door blaaskwintet 

Pendada en een nonet van het Nijmeegs Strijkersgilde (zie foto rechts).

Een zeer enthousiast publiek beloonde alle musici met een daverend applaus.
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Foto: Piet Koster
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Iets te vieren !

Op een uniek plekje in Nijmegen, 

in een persoonlijke sfeer.

www.sfeerhuys.nl

Kapsalon MARGOT

Godfried Bomansstraat 22
6543 JA Nijmegen

Openingstijden:
Dinsdag 9.00 - 20.00 uur

Woensdag t/m Vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Tel: 024 - 845 02 11

Margot is uw vaste kapster
Knippen vanaf 15 euro

Voor tarieven zie:

www.kapsalonmargot.nl


Bij inlevering advertentie
eenmalige korting van 10%✁

Adverteren in uw wijk?

Hier kan de volgende keer  

uw advertentie staan.

Geachte dames en heren
van de politie,
Wat was ik blij. U toch ook? Dat hadden onze stadsbestuurders goed aangepakt. Ik 

heb het over de nieuwe fietsenstalling vlak voor de tunnel. Na jarenlange ellende 

van veel te weinig ruimte en heel veel in elkaar getrapte fietsen, eindelijk een ruim 

bemeten fietsenparkeerplein en van nieuwe rekken voorzien. Want zo mag het 

best heten. Nee, niks geen ambtelijke krenterigheid. Een royaal gebaar voor het 

volk dat achter de tunnel – down under – woont. Dat moet u, dames en heren van 

de politie, toch ook deugd gedaan hebben?

Maar, helaas, mijn blijdschap was van beperkte duur. Er is 

op die fraaie parkeerplaats inmiddels twee keer een fietstas 

van me gestolen. Ik hoor in mijn omgeving steeds meer ver-

halen over diefstal van fietsen. En twee weken terug werd ik 

er heel lijfelijk mee geconfronteerd. Toen ik, op weg naar de 

trein, ’s morgens om acht uur mijn fiets wilde stallen, kwam 

een man met een damesfiets op zijn rug mij rustig tegemoet 

gelopen. Ik vond het mijn burgerplicht de man aan te spre-

ken. “Nee, mijnheer, ik niet stelen, ik niet sleutel.” Het was 

ook zonder commentaar wel duidelijk dat hij geen sleuteltje 

had. Een vriend uit Oost-Europa?

Dames en heren van de politie. Jullie zitten op dat kantoor 

aan de Tweede Oude Heselaan op ongeveer een boogschot 

afstand van die nieuwe fietsenstalling. Moet dat nou echt al 

die uren daar achter die computers? Natuurlijk ik ben maar 

een onwetende leek en misschien is het wel noodzakelijk 

dat jullie zoveel tijd per dag achter die bureaus en die kopjes 

koffie zitten. Maar een paar bewakingscamera’s dan? Kan 

dat niet? Misschien kan er eentje weggehaald worden op de 

Energieweg? Ik begrijp dat die dingen daar voor een leuke 

bron van inkomsten zorgen. Maar wij Heesenaren hebben 

al zo verdomd veel aan boetes vanwege die Energieweg 

betaald. Laatst had ik er zelfs twee op één dag. Twee keer 54 

kilometer per uur gereden. Nee, nee, ik erken mijn fout. Zoiets 

geeft natuurlijk ook geen pas. Maar kunnen jullie als tegen-

prestatie voor al dat geld dat wij in jullie laatje brengen niet 

eens wat fietsendieven gaan vangen?

‘Vigilat ut quiescant’ staat er op de gesp van jullie koppelriemen. Nee, van mij 

hoeven jullie geen Latijn te leren. Maar jullie moeten wel doen wat jullie daar in 

dat Latijn beweren. ‘Toezicht houden, zodat wij burgers ons geen zorgen hoeven 

maken.’

Ik kijk ernaar uit.

Met vriendelijke groet,

Jacques de Vroomen

Hees in de Canon van Nijmegen!
Door: Lidy Mahler

De Canon van Nijmegen vertelt in 50 vensters weliswaar de belangrijkste verhalen over de 
geschiedenis van de stad, maar compleet is het beeld nooit. Inwoners van Nijmegen kunnen 
daarom een ontbrekend verhaal toevoegen in het Canonkabinet, een speciaal ontworpen 
tentoonstellingskast in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

Canon Hees
Naast de presentatie van ons prachtige historische boek Hees bij Nijmegen hebben wij ook de 

 mogelijkheid gekregen om ons Hees aan heel Nijmegen te laten zien in het Canonkabinet in het Huis 

van de Nijmeegse Geschiedenis, gevestigd in de Mariënburgkapel. Wij zullen in samenwerking met het 

RAN en de coördinator van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis/gemeente Nijmegen ook hier pro-

beren Hees bij Nijmegen in woord en beeld en van verleden tot heden voor het voetlicht te brengen. 

De onthulling vindt plaats op vrijdag 14 oktober om 17 uur, waarna gedurende drie maanden de kast te 

bezichtigen is.

Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis is een initiatief van Bureau Archeologie & Monumenten van de gemeente 

Nijmegen en het Regionaal Archief Nijmegen. Men vindt er alle informatie over de Canon van Nijmegen plus een pro-

gramma van tentoonstellingen en activiteiten. Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, Mariënburg 26 (Mariënburgkapel), 

Nijmegen. Open van dinsdag t/m zaterdag van 11 tot 17 uur, op koopzondagen van 12 tot 17 uur. Vrij entree.
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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

webdesign    

typografie

grafische vormgeving

vormweijs | simone weijssimone weijs n lid bno 
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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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Ik zie, ik zie… Heese details
"De oude schoorsteentoren op het 'bambiveldje' bij perceel Bredestraat 

75", zo verwoordde de heer Leewes uit de Korte Bredestraat het juiste ant-

woord op de prijsvraag uit het juninummer. Onze felicitaties aan deze win-

naar van de boekenbon en onze dank aan de overige inzenders.

Wat ziet u op deze foto rechts? 

Stuur snel uw oplossingen naar:  

dorpsbelanghees@planet.nl. 

Succes!

Foto’s: Frank Jongejan
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Prijsvraag!


