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In dit nummer…

De nieuwe verkeersbrug De Oversteek is geopend, werkzaamheden op de Dennenstraat, de uitbreidingsplannen van Dura Vermeer. Het komt allemaal direct en indirect aan de orde in dit nummer. En
ook: de toekomstdromen van een jonge Heesenaar op zijn lievelingsplek, de ideële wijngaard in de
kassen van René en Carry Hoenselaars aan het Kerkpad, de liefdevolle Huiskamer van de Buurt op de
Molenweg en de passievolle, vrijwillige molenaarsvrouw Wilma Timmers. Zo brengt de Stenen Bank
in deze donkere en cadeaurijke decembermaand mensen en verhalen samen, maakt los en roept
emotie op, hier in Hees en ook daarbuiten.

Heese hobby’s:
In gesprek met een molenaar
Door: Wilma van Seters

Wilma Timmers woont in Hees en is vrijwillig molenaar in de Witte Molen aan de Looimolenweg. Hoe is
ze tot die hobby gekomen?
Wilma vertelt: “Ik kocht al een paar jaar meel bij het winkeltje van de Witte Molen toen er een vrijwilliger voor de
verkoop werd gevraagd. Dat leek me wel wat. Zodoende
ben ik daar in 1985 begonnen. De molen zelf was in renovatie na een brand in 1981. Die brand was wel pech, want
kort daarvoor hadden een paar jonge mensen de Stichting
De Witte Molen opgericht om een ambachtelijk molenaarsbedrijf te beginnen. Tijdens de renovatie, die tot 1987
duurde, ging ik steeds meer meewerken in de molen zelf,
dát vond ik pas interessant. Zo heb ik in de loop der jaren
al doende het molenaarsvak geleerd. Ook heb ik de opleiding tot vrijwillig molenaar gevolgd die door het Gilde van
Vrijwillig Molenaars wordt gegeven. Daar leer je van alles
over molentypen, materiaal, het maalproces, het weer,
Lees verder op pagina 2

>>
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Winteragenda Hees
Q Nieuwjaarsreceptie > zaterdag 18 januari van 19.30 tot 22 uur in de Petruskerk > zie Stenen Bank-berichten, pagina 1
Q Politieke debatavond > donderdag 20 februari vanaf 20 uur in de Petruskerk > zie Stenen Bank-berichten,
pagina 8
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Beste lezer,

veiligheid, enzovoort. Die opleiding is
erop gericht dat je leert een wind- of
watermolen goed en veilig te laten
draaien.”

Voor u ligt de Stenen Bank, het blad van de Vereniging Dorpsbelang Hees.
Het blad verschijnt vier keer per jaar met interessante artikelen over verleden,
heden en toekomst van onze mooie wijk Hees. Verder verschijnt er samen met dit
blad twee keer per jaar de Stenen Bank-berichten.

Eersterangs uitzicht
“Het leuke van de Witte Molen is dat
het een molen is die vol in bedrijf is,
vijf dagen in de week. We hebben
inmiddels meerdere moderniseringen
doorgevoerd maar in essentie is het
maalproces hetzelfde als eeuwen
geleden. Dat spreekt me enorm aan.
Met een groep van beroepsmolenaars en vrijwilligers houden we dit ambacht
levend. We willen dit ook zoveel mogelijk laten zien: iedereen kan binnenkijken
als we open zijn, ook verzorgen we regelmatig rondleidingen voor schoolkinderen. Bovendien ligt de molen op een unieke plek in de stad, in het Florapark met
een prachtig lindenlaantje, het dierenweitje Kobus, restaurant het Sfeerhuys,
wat volkstuinen en een heus kapelletje. En uit het bovenste raampje heb je een
eersterangs uitzicht op Hees en de rest van Nijmegen.”

De vereniging heeft ruim zeshonderd leden die enthousiast zijn over het werk van
het bestuur en de werkgroepen, en ons door hun lidmaatschap steunen om onze
wijk mooi en leefbaar te houden. Indien u nog geen lid bent dan nodigen we u van
harte uit u hierbij aan te melden. Dat kan voor slechts € 10 per jaar waarvoor u ook
nog dit blad de Stenen Bank ontvangt.

De vereniging behartigt ook uw belangen door
−− goed op te letten wat er aan bouw- en verkeersplannen wordt ontwikkeld.
Wij volgen deze plannen kritisch en proberen ze positief bij te stellen.
−− te waken over het groen in de wijk.
Wij werken met de gemeente en anderen actief samen aan het behoud van onze
parken in de wijk en andere plannen voor groen die nog in ontwikkeling zijn.

In de wieken klimmen
−− het leefmilieu te verbeteren.
We letten op de gezondheidseffecten van de industrie en het verkeer in de buurt.
Regelmatig luiden we de alarmbel bij de gemeente. We volgen kritisch het effect
van de nieuwe Stadsbrug en tekenen zo nodig bezwaar en beroep aan.

“Ik werk nu nog één keer per twee weken in de molen, op zaterdag. Als er ook
maar iets wind is, krui ik de wieken goed in de wind, leg de zeilen voor en ga
malen. Vooraf natuurlijk zorgen dat er genoeg tarwe klaar ligt om te malen. En
tijdens het malen regelmatig voelen (het fingerspitzengefühl van de vakman)
of het meel de juiste fijnheid heeft. Dan is er verder allerlei onderhoudswerk.
Vorige week bijvoorbeeld heb ik de kuip rondom de maalstenen opnieuw opgebouwd nadat de stenen weer scherp gemaakt waren. Of een paar weken geleden heb ik een nieuw laagje bijenwas aangebracht op de houten kammen van
het bovenwiel, om alles soepel te laten lopen. Die variatie van werkzaamheden
maakt het werk zo leuk. Ook poetsen hoort daar natuurlijk bij. Of ik in de wieken klim? Ja, soms is dat nodig om de zeilen goed vast te maken. Ik zei het al, als
het even kan, malen we op de wind. Mocht er geen of onvoldoende wind zijn,
dan kunnen we ook elektrisch malen. De bakkers hebben wel op tijd hun meel
nodig!”

−− aandacht te geven aan cultuur en historie van de wijk.
Door culturele activiteiten zoals b.v. muziekvoorstellingen te organiseren en
publicaties over Hees uit te geven.
−− het leefbaar houden van onze wijk.
Onder andere door bijeenkomsten te organiseren waar buurtbewoners elkaar
treffen, zoals het Dorpsfeest in september, het midzomernachtconcert in juni en
de nieuwjaarsreceptie aan het begin van het jaar.
−− bouwdorp en kinderspelmiddagen te organiseren.
Sinds 2010 organiseert de vereniging jaarlijks een bouwdorp voor kinderen van
4 t/m 12 jaar in de laatste week van de schoolvakantie. Verder organiseren wij in
een aantal weekenden spelmiddagen voor kinderen. Alle kinderen zijn van harte
welkom.

Jaarlijks 170.000 kilo graan
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De laatste drie punten zijn vooral bedoeld om de mensen in de wijk ook extra ontspanning te bezorgen. Het is voor jong en oud een mogelijkheid om elkaar onder
gezellige omstandigheden op een informele manier te ontmoeten.
Foto’s: Frank Jongejan

“We malen alleen biologisch geteelde granen. De Witte Molen betrekt het
graan via een groothandel die het bij Nederlandse boeren inkoopt. We hebben
opslag voor 24 ton graan, verdeeld over vier silo’s. Het meest verwerken we
tarwe, dat malen we tot volkoren tarwemeel. Door de zemelen en gries hier
uit te zeven maken we tarwebloem of gebuild meel. Verder verwerken we nog
een heleboel andere graansoorten zoals rogge, spelt, gerst. We maken ook
allerlei meelmengsels voor vele soorten brood. We leveren vooral aan bakkers
in Nijmegen en omstreken, wekelijks drieduizend kilo in totaal. En natuurlijk
verkopen we onze producten aan particulieren in onze eigen molenwinkel. In
totaal vermalen we jaarlijks zo’n 170.000 kilo graan, 130.000 kilo daarvan is
tarwe voor volkorenmeel, gebuild meel en tarwebloem.
Ik vind het nog steeds prachtig als op het eind van de dag weer versgemalen
meel in zakken klaar ligt voor de bakker. Ja, molenaar: een geweldig vak en vrijwillig molenaar: een geweldige hobby.”

Actief in uw eigen wijk?
Het lidmaatschap van de vereniging is een goed begin. Maar u kunt ook zelf actief
worden in uw eigen buurt. Bezoek onze website www.dorpsbelanghees.nl voor
informatie over de werkgroepen en de activiteiten van de vereniging.
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Een Werkgroep aan het woord:
Ruimtelijke Ordening

24 december 1917:
Door: Petra Kateman

presenteren (zoals ze nu op de ramen te zien zijn) maken
ze dankbaar gebruik van de steun van de bewonersverenigingen. Op het ogenblik is er dus weer veel actie. In andere
periodes is het wat rustiger.

Hotspots
Jan de Kanter, voorzitter van de
Werkgroep Ruimtelijke Ordening is
druk geweest met de verbouwing
van zijn huis. Net voor de deadline
lukt het me nog hem in dit verbouwde huis te spreken over deze
actieve werkgroep van Vereniging
Dorpsbelang Hees.

V.l.n.r.: Anton Beljaars, Bea van Zijll de Jong
Lodenstein, William Thoonen, Jan de Kanter,
Wendie Joosen | Foto: Frank Jongejan

Ruimtelijke ordening is niet een onderwerp waar mijn hart
direct sneller van gaat kloppen, daarom vraagt Jan wat ik
zelf opvallend vind aan hoe Hees er uitziet en wat er aantrekkelijk aan is. De dingen die ik noem, komen terug in de
onderwerpen waar de werkgroep ruimtelijke ordening van
de Vereniging Dorpsbelang Hees zich sterk voor wil maken:
het dorpse karakter, oude en nieuwe woningen, een gevarieerde populatie, bebouwing afgewisseld met groene
plekken, kloosters. Dit karakter trekt blijkbaar mensen die
in Hees willen wonen. Mensen blijven relatief lang in de
wijk wonen, en willen moeite doen om het mooie van Hees
te behouden.

Kennis van procedures
De Werkgroep Ruimtelijke Ordening bestaat uit vijf personen, waar Jan de Kanter op het ogenblik de voorzitter van
is. Deze werkgroep is – net als bijvoorbeeld de Werkgroep
Groen of Milieu – ontstaan binnen de Vereniging
Dorpsbelang Hees. De werkgroep komt zo’n acht keer
per jaar bij elkaar en bestaat nu een jaar of negen. Jan de
Kanter doet mee sinds 2010. De werkgroep heeft als doel
te polsen wat er in de buurt speelt: wat willen bewoners in
hun omgeving? Zij kunnen hen daarbij ondersteunen bijvoorbeeld door hun kennis met betrekking tot procedures.
Zij zoeken met bewoners oplossingen voor gesignaleerde
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problemen. Een voorbeeld: op de Oscar Carréstraat is een
bouwkavel voor twee huizen te koop, de werkgroep pleit
voor een doorsteek naar het Lugtigheidparkje. Ook heeft
de werkgroep contact met de gemeente over bestemmingsplannen (Kanaalhavens, Nijmegen West), de nota
Externe Veiligheid, de Structuurvisie 2013. Of: hoe gaat
het verder rondom het voormalige verzorgingshuis De
Sonnehaert?

Bekende actieposters
De meest bekende actie van de laatste tijd is ongetwijfeld:
WestWilGroeneBuffer (WWGB). De hiervoor aangeboden
posters beginnen intussen te verbleken. Nog recenter is
de oproep Stop Dura Vermeer. Jans vrouw kwam er in de
zomervakantie bij toeval achter dat het bestemmingsplan
op dit onderdeel door de gemeente was aangepast. Op zo’n
onderwerp als ‘tracé Stadsbrug’ is in samenwerking met
anderen de actiegroep WWGB geactiveerd die formeel
los van de Vereniging Dorpsbelang staat. Zo’n actiegroep
kan veel daadkrachtiger, of zo je wilt brutaler, te werk
gaan. Deze actiegroep zocht contact met de bewoners van
Nijmegen West (Waterkwartier, Neerbosch en Heseveld)
en verzamelde in snel tempo ongeveer drieduizend handtekeningen onder een petitie aan de gemeenteraad. Voor
geld inzamelen voor bijvoorbeeld flyers, deze huis aan huis

De werkgroep heeft een lijst met zogenaamde ‘hotspots’
in Hees op de agenda staan. Een paar voorbeelden: het
onbewoonbaar verklaarde boerderijtje op de verlengde
Bredestraat. Er is inmiddels toestemming dat dit opgeknapt kan worden, waarbij ook de inzet is om het weitje daarachter tegen bebouwing te beschermen. Maar
ook: wat gaat er gebeuren met het terrein op de hoek
Energieweg-Wolfkuilseweg, waar de kassen van Breed
stonden. De werkgroep probeert dan te zoeken naar oplossingen die voor de wijk en de direct belanghebbenden
acceptabel zijn.
In de werkgroep verschillen de personen uiteraard ook van
mening, dus er wordt flink gediscussieerd. Het blijkt zinvol
om op wat meer structurele basis met de gemeente te
overleggen. De werkgroepen van de vereniging sluiten zich
soms bij elkaar aan rond een bepaald onderwerp of zoeken
aansluiting bij soortgelijke werkgroepen in West.
De gemeente is gevraagd om onderling beter te communiceren en af te stemmen. Met de ene wethouder zijn we
in gesprek de milieudruk in Hees niet te laten toenemen
terwijl de andere een S100-route wil aanleggen en weer
een andere het industrieterrein Kanaalhavens opwaardeert tot een terrein voor zware en risicovolle bedrijven.
De werkgroep probeert de gemeente te bevragen op haar
beleid en reeds bij het voortraject van de beleidsontwikkeling te worden betrokken. Dit heeft als voordeel dat niet
voortdurend gegrepen hoeft te worden naar formele middelen als zienswijzen, bezwaarschriften, in beroep gaan,
enzovoorts. Vroegtijdige communicatie en bekend zijn
met welke ambtenaar betrokken is bij welk project verbeteren dit proces.

Tot slot: oproep
De werkgroep is voortdurend op zoek naar mensen met
deskundigheid op specifieke thema’s op het terrein van de
ruimtelijke ordening en juridische procedures. Dit betekent eens een keer meedenken met de werkgroep over
oplossingen, zonder dat dit hoeft te leiden tot een structureel lidmaatschap bij de werkgroep. Dus voor wie hier iets
voor voelt: meld je aan bij Jan de Kanter
(j.de.kanter@calibris.nl).

Een sprookje
uit Hees
Door: Jacques de Vroomen

“Knetter de knetter de knetter, maar dan tien keer zo
hard als ik het nu doe. Als dokter De Blécourt zijn motorfiets startte, kon heel Hees het horen. De naam van dat
ding, de Vulkaan, dat was wel goed gekozen.”
Ik luisterde naar Maria, alweer een jaar of wat geleden.
Nee, ik mocht niks in de Stenen Bank zetten van wat ze
me in alle openheid vertelde. “Niet tijdens mijn leven,”
had ze me bezworen. Twee maanden geleden is Maria,
diep in de negentig, overleden. Haar wens om alleen
haar voornaam te noemen wil ik respecteren.
“Mijn geboorte, op kerstavond 1917, moet geen blijde
gebeurtenis zijn geweest. Gelukkig is het daarna toch
nog allemaal goed gekomen. Dankzij dokter De Blécourt
mag ik wel zeggen.
Het zou gaan sneeuwen, die kerstavond van 1917, zo
dachten de mensen. Maar dat gebeurde niet. Het werd
een avond met felle, striemende regenbuien. Mensen
kwamen met opgestoken kraag en schuilend onder hun
paraplu’s naar de Petruskerk. Ja, zo is het me later verteld. Waar ik ben geboren weet ik niet. Ook niet wie mijn
moeder of mijn vader was. Wie zal bij het kraambed van
mijn moeder hebben gestaan? Geloof me, mijnheer, die
vragen houden me al bijna een eeuw bezig. Ze hebben
me verteld dat het al over elven was, die kerstavond van
1917, toen ze me, in een dun dekentje gewikkeld, in een
portiek van het Kinderdorp in Neerbosch aantroffen. Het
was een groot geluk voor me dat dokter De Blécourt met
zijn Vulkaan die avond nog even langs was gekomen voor
een ernstig ziek weeskind. Ze wisten daar in die weesinrichting niet wat ze met die baby moesten beginnen.
Dokter De Blécourt heeft me toen op zijn Vulkaan, warm
weggestoken onder zijn dikke leren jas, meegenomen.
Er waren heel wat getuigen want de mensen liepen net
de kerk in voor de nachtdienst, toen de dokter met zijn
knetterende Vulkaan voorbij reed.
Ik heb gehoord dat het zijn vrouw was die hem had voorgesteld het kind naar een kinderloos echtpaar te brengen. Nee, mijnheer, ik noem liever geen namen. Ik weet
wel dat die mensen heel gelukkig met mij waren. Mijn
pleegouders hebben me de naam Maria gegeven. Naar
de moeder van Jezus, die ook in die nacht was geboren. Ik
heb een goede jeugd gehad, ik mag niet klagen. Dankzij
dokter De Blécourt mag ik wel zeggen.”
de stenenbank
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Zwembad-West
Zwembad-West, gebouwd in 1970, ligt midden in onze wijk. In de Stenen Bank
laten we enkele medewerkers, zwemmers en anderen die er vaak te
vinden zijn aan het woord. In het septembernummer de directeur van
dit sportfondsenbad; in dit nummer Jip’s Spartelclub.

Joke Hermsen-Walner: Gastvrouw in het water
Door: Pim Geerling

Joke Hermsen-Walner werkt al 35 jaar in het zwembad en leidt Jip’s Spartelclub. Alles in de
spartelclub is gericht om kinderen te plezieren. “Alles mag, niets moet! Kinderen wennen
hier spelenderwijs aan het water.” Het enthousiasme spat er af bij Joke. “Ik was altijd in het
water. Vandaar dat ik dacht: dit is het. En na 35 jaar denk ik: dit is het nog steeds.”
Als ik de warme ruimte binnenkom, zie ik een zwembad
vol met kleurrijke speeltjes: ballen, dieren, auto’s, boten,
emmers, matten en zelfs een glijbaan. Een olijk nijlpaard in
verschillende outfits siert de muren. Het is Jip, de mascotte
van de spartelclub. Op de achtergrond hoor ik vrolijke
kinderliedjes waarvan Joke later vertelt dat het ‘Dolfijne
liedjes’ van Dirk Scheele zijn. “Het gaat met periodes. We
hebben net Mega Mindy gehad, daarvoor Kabouter Plop
en nu krijgen we de Smurfen.” Zoals de muziek is alles in de
Spartelclub gericht om kinderen te plezieren.

dompelen. “Het watervrij maken van het kind is heel
belangrijk, zo leren kinderen vanzelf wat ze moeten doen
als ze onder water komen en vinden zij het niet eng meer.”

De volgende keer:
iedereen kent haar als
‘die vrouw met die grote
hond’. Naast het feit dat
ze met haar hond de hele
wijk doorloopt, trekt Joke
Steenhuis ook elke dag
om 7 uur haar baantjes in
het zwembad. “Ik doe het
al mijn hele leven, ik denk
er niet eens over na!” De
volgende keer meer over
deze bijzondere badgast.

steeds. En ik werk heel graag met mensen. Er komen
hier mensen die als kind hier kwamen en die nu hier zelf
met hun kind komen. De laatste tien jaar komen er veel
vaders. Vooral op vrijdag hebben er veel papadag. Dat is
echt een trend. Ik ken heel veel mensen. Ik woon in het
Waterkwartier en kom elke dag hier. Naast de Spartelclub
werk ik ook bij de receptie en de schoonmaak.”

Vrijdag papadag
Als ik vraag hoe zij die kennis heeft opgedaan, zegt Joke:
“Ik werk al 35 jaar hier. Púúr ervaring. Ik zwom altijd graag,
vroeger in de Goffert. Ik was altijd in het water. Vandaar
dat ik dacht: dit is het. En na 35 jaar denk ik: dit is het nog

Dierenweek
Het leukste om te doen vindt Joke de Spartelclub. “Er
worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals de
Dierenweek of het Pietencertificaat.” Bij het bad hangen vier borden vol met geboortekaartjes. “Die worden twee keer per jaar vernieuwd. Ouders kunnen hun
kaartje opsturen en krijgen dan gratis babyzwemles en
een zwemluier.” Dan is het tijd om op te ruimen. Joke
roept iedereen op om te helpen. Jong en oud verzamelt
alle speelgoed in een grote bak. Als de mensen weggaan
zwaait Joke naar de kinderen. “Tot ziens! Tot morgen!”

Meegenieten
De vaders, moeders, opa’s en oma’s genieten van het plezier van de kinderen. Joke geniet op haar beurt met hen
mee. “Ik doe dit drie keer per week, hartstikke leuk!” Joke
is een enthousiaste, goedlachse vrouw die met iedereen
makkelijk contact maakt. Zij heet iedereen welkom. “Ieder
mens dat binnenkomt wil herkend worden. Dat is heel
belangrijk. Als ze binnenkomen even gedag zeggen, hoe
was de vakantie? Van vrijwel alle kinderen die hier komen
weet ik de namen. Vandaag zijn er trouwens al vijf pasgeboren baby’s geweest!”

Jip’s Spartelclub: van maandag tot en met vrijdag
van 9:30 tot 11:30 uur.
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Foto’s: Frank Jongejan

Terwijl ze dit zegt komt er een stel binnen met een kleintje
in een maxicosi. Joke legt hen uit wat de bedoeling is van
Jip’s Spartelclub. “Alles mag, niets moet! Kinderen wennen
hier spelenderwijs aan het water.” Daarna waadt Joke naar
drie meiden van eind twintig met een baby. De moeder is
voor het eerst met haar zoontje en Joke instrueert haar
hoe ze de kleine jongen verantwoord onder water kunnen

Foto: Frank Jongejan

Onder water dompelen

de stenenbank

| december 2013

7

Achter de Dennenstraat, even vanuit hartje Hees gedacht, zijn door nieuwbouw enkele nieuwe
straten aan de wijk toegevoegd. Die straten hebben namen gekregen van schrijvers die langere
of kortere tijd in Nijmegen gewoond hebben. We vervolgen onze serie over die schrijvers met een
bijdrage over: Tjalie Robinson.

Tjalie Robinsonstraat
Nijmegen en Indië
Door: Jacques de Vroomen

In Den Haag hebben ze een plein naar hem vernoemd. In Nijmegen moet hij het met een
straatnaam doen: Tjalie Robinson.
De schrijver Tjalie Robinson werd als Jan Boon geboren
in Nijmegen op 10 januari 1911. Vader Boon was in 1911
op verlof in het moederland na een aantal jaren ‘trouwe’
dienst in het KNIL, ons Nederlandse vreemdelingenlegioen. Nijmegen als vakantieadres was niet vreemd want
dat was de stad waar duizenden militairen van het KNIL
werden opgeleid om het Nederlands gezag in Indië te
handhaven.

Mengbloed
Tjalie Robinson was een Indo, een mengbloed, zoals
hij het zelf noemt. Vader was een totok, een volbloed
Hollander. Zijn moeder was een dochter van een Schot en
een Javaanse. In de schrijversnaam van hun zoon worden
twee culturen verenigd. Tjalie is een Indonesische variant
van de voornaam Charlie. Robinson was de naam van zijn
moeder. De combinatie van Indisch en Europees was een
heel bewuste keuze van de schrijver. In zijn eigen woorden:
“Een halfbloed is een mens die zich van beiderlei afkomst
gelijkelijk bewust is.”
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Journalist
Baby Jan was een paar maanden oud toen het verlof erop
zat en de familie terugkeerde naar Indië. Eenmaal volwassen werd zoon Jan journalist en ging verhalen schrijven
over het leven in Nederlands Indië. In die verhalen kwam
hij naar voren als een scherp en ook heel betrokken observator. In 1955 vestigde hij zich in Den Haag. Maar zijn wortels bleef hij trouw. Hij bleef schrijven over de Indonesische
cultuur en over de culturele eigenheid van de Indo’s in
Nederland. Zijn naam voor dat plein in Den Haag was een
terechte waardering van het Haagse gemeentebestuur.

gewoon een bescheiden pensioen in de Oost verdiend hadden, hebben hun laatste levensjaren in Nijmegen doorgebracht. Met name ook in Hees.
Behalve verhalen schreef Tjalie Robinson ook gedichten.
Hieronder een kort gedicht van hem. Hoef je als bewoner
van de Tjalie Robinstraat nooit meer te zeggen dat je niks
van deze schrijver gelezen hebt.

Aan de voet van zijn kind
De kindervoet is zich er nog niet van
Bewust dat hij een voet is,
En wil een vlinder zijn of een appel.
Maar later gingen stenen en scherven
Straten, ladders
En de paden in de ruwe aarde
voort de voet te onderrichten dat een voet
niet vliegen kan
en geen vrucht kan zijn, gezwollen aan een tak.

Babymaanden
En Nijmegen? Hoe zinvol is een straatnaam voor een
schrijver die maar een paar babymaanden in deze stad
gewoond heeft? Misschien is er nog een ander argument
voor die straatnaam. Nijmegen is historisch veel meer
dan de meeste andere steden van Nederland verbonden
met het oude Nederlands Indië. Ik noemde al het KNIL.
Maar ook veel Nederlanders die een fortuin, fortuintje of

Toen was de voet verslagen,
Niet in de veldslag,
was een gevangene,
veroordeeld tot het leven in een schoen.
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Winnaars
ballonnenwedstrijd
Bouwdorp Hees
Meer dan 160 ballonnen werden bij de opening van
Bouwdorp Hees door de kinderen opgelaten. Ieder jaar is
het weer spannend: hoe ver gaan ze dit jaar vliegen? Nu,
na enige maanden, bleek dat de wind een verrassing voor
ons in petto had. Er zijn namelijk maar zes kaartjes retour
gestuurd. Het lijkt erop dat nog veel ballonnen zich in de
lucht bevinden… of toch niet.
Van de zes kwamen de ballonnen van Annelotte Koëter
(foto boven) en Anneke Kamm (foto onder), leerlingen van
basisschool De Lanteerne, het verste. Ze zijn in de buurt
van Enschede Duitsland in gevlogen om respectievelijk
200 en 194 kilometer af te leggen. De verrassing voor beide
meiden was groot toen ze in de klas de prijs in ontvangst
mochten nemen. Een gezinspakket voor Chimpie Champ!

Blauwe tongpest
met Halloween
Vanuit de Petruskerk vertrokken kleine groepjes kinderen om op zoek te
gaan naar ingrediënten voor een remedie tegen de blauwe tongpest. Een
zeer ernstige aandoening die wel vaker met Halloween voor schijnt te
komen…
Onderweg werden zombies, heksen en een engerd met bijl getrotseerd. Toen er een kind plots werd opgetild en meegenomen vroeg
men zich even af: “Is dat er een van ons? Is hij wel weer teruggekomen?”
Bij de laatste post werden de ingrediënten bij de heks in de ketel gedaan. De
kinderen mochten hier een slok van nemen om van de blauwe tongenpest af te
komen, maar niet nadat er een muis aan het drankje werd toegevoegd.
Na afloop konden de kinderen onder genot van warme chocomel en een
‘broodje vinger met bloed’ (broodje knakworst) nog even napraten.
De organisatie was blij met de opkomst van de zestig deelnemers en is nu al
aan het bedenken hoe ze volgend jaar iedereen aan het gillen krijgen.

10
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Kind (zijn)
in Hees

Guus de Beer
(Bijna) 10 jaar uit Hees
Door: Miny Schennink

Hoe vind je ’t om in Hees te wonen? Dat is wel leuk, het is een
leuke buurt, er wonen veel vriendjes! En er is een heel
leuk speelveldje in deze buurt.
Met wie woon je in huis? Met mijn moeder, vader en een
broertje; die is zes jaar.
Op welke school zit je en in welke klas? Ik zit op De Lanteerne, in groep 6. We werken daar met het Leerplein,
dan kun je leuke dingen doen waar je ook veel van leert.
We bedenken een vraag en dan gaan we de oplossing
uitvoeren door bijvoorbeeld iets te timmeren, in elkaar
te knutselen, iets in de keuken te maken of in de tuin; en
soms iets opzoeken met de computer.
Wat vind je het leukste vak op school? Dat is duidelijk rekenen; ik ben technisch aangelegd.
Welke hobby’s heb je? Ik zit bij Blauw-Wit, op voetballen
dus, en ik timmer heel graag; dat doe ik ook veel op het
Leerplein.
Waar word je heel blij van? Als we met onze familie iets
leuks gaan doen – als er een feestje is en als we dat vieren met ons gezin.
Waarover ben je wel eens wat verdrietig? Als iemand iets
tegen me zegt wat ik niet leuk vind; dat kan wel eens
gebeuren, soms.
En wanneer kun je echt boos worden? Als mijn broertje heel
vervelend doet; als hij me bijvoorbeeld niet mee laat
spelen met de Wii.
Ben je wel eens bang? Bijna nooit, daar kan ik geen voorbeeld van vinden.
Met wie speel je meestal? Meestal met mijn vriendjes uit de
klas maar ook wel veel met de kinderen uit de buurt.

Wat speel je het liefst? ‘Museumpje’ in de klas; dat is heel
leuk! Twee bewakers moeten in dat museum op beelden
passen. Het klaslokaal is het museum en de kinderen
zijn de standbeelden. Die mogen alleen bewegen als de
bewakers dat niet zien, anders zijn ze af.
Houd je van muziek? Van welke muziek? Niet echt. Ik heb wel
boxen op mijn kamer en dan luister ik naar de radio, naar
liedjes die in zijn.
Als je zelf mag kiezen wat je eet, wat kies je dan? Dan kies
ik frites, of pannenkoek met appel en poedersuiker. Ik
mag kiezen als ik jarig ben, of als ik iets bijzonders heb
gedaan. Als we bijvoorbeeld eerste zijn geworden met
voetballen.
Wat wil je later worden? Timmerman. Op het Leerplein, op
school, heb ik al een business-plan gemaakt: beschreven
wat ik leuk vind om te doen en wat ik goed kan. Ik heb
bijvoorbeeld al een kruisboog gemaakt, en een bootje
met een propeller. En ook een schans waar je met je fiets
overheen kunt springen.
Wat is je grootste droom? Ik zou heel graag profvoetballer
willen worden, bij het Nederlandse elftal spelen en bij
Barcelona.
Je bent nu bijna tien jaar; hoe ziet je leven er over tien jaar
uit, denk je? Ik denk dat ik dan studeer voor timmerman.
En dat ik graag met vrienden zit te praten over van alles.
Waarschijnlijk vind ik wel eigen werk, en als ik genoeg
geld heb: een eigen huis.
Ik heb jou nu veel gevraagd; heb jij een vraag voor mij?
Nee hoor.

de stenenbank

| december 2013

11

Auto’s voortaan te gast
in de Dennenstraat

Huizen vertellen…
Door: Jacques de Vroomen

Straat nu onderdeel van de snelfietsroute
Nijmegen-Beuningen

Prinses Irene kan praten met bomen. Paarden houden niet van
praten, maar wel van fluisteren. Vraag het maar aan de paardenfluisteraar. En huizen? Ik kan praten met huizen. Nou, nee,
niet praten. Ik kan luisteren naar huizen. Ik ben een huizenluisteraar. Meestal vertel ik niet door wat ik gehoord heb. Doe ik ook
nu niet. Ik geef gewoon het woord aan het huis waarin ik woon:
Schependomlaan 46.
“Nee, wanneer ik precies gebouwd ben, kan ik me niet meer herinneren. Je geheugen wordt er met het klimmen der jaren niet beter
op. Het moet ergens in de tweede helft van de negentiende eeuw
geweest zijn.
Ik bood woonruimte aan de familie Valeton. Bloemenkwekers. Nou
wil ik het niet over die Valetons hebben. Veel interessanter is de
man die bij mij introk in 1915, omdat de Valetons oud waren en geen
opvolger hadden. Gerardus heette hij. Ik hou het maar even bij zijn
voornaam. U hoeft niet alles te weten. Gerardus was in zijn jonge
jaren als hovenier in dienst bij de burgemeester van Haarlem. Dat
was een baron met een flink landgoed. Op een zekere maandagmorgen in 1914 was Gerardus aan het werk vlakbij het huis van de
burgemeester, toen hij, laat ik het netjes zeggen, voelde dat er een
grote boodschap aan zat te komen. Hij belde aan bij het huis van de
baron met de vraag of hij even gebruik mocht maken van het toilet.
‘Nee, Gerardus’, zei de barones, die open had gedaan, ‘daar kunnen
wij niet aan beginnen.’ Waarna ze, zonder zijn antwoord af te wachten, de deur voor zijn neus dichtsmeet. Onze Gerardus draalde niet
met zijn antwoord. Hij liet zijn broek zakken en offreerde een fraaie
bolus op het stoepje voor de voordeur. Binnen een uur volgde er een
ontslag op staande voet door de burgemeester.
Gerardus was een vakman eerste klas. Hij vond snel een nieuwe
baan. Hij kwam als meester-knecht in dienst bij de Valetons en
nam in 1915 het bedrijf over. Er is nooit meer een bewoner van mij
geweest waar ik zo trots op ben als op Gerardus.”

Precisiewerk met de grote wals.

Nu eerst zwart asfalt. Pas later volgt de rode toplaag.

Het is soms dringen geblazen op
maar een halve stoep.

Column | Pim Geerling
Als Toen
In augustus liepen mijn vriendin en ik rond in
de buurt, door de Dennenstraat. We zagen het
enige restaurant dat onze wijk rijk is en dachten:
“Kom, we doen spontaan en gaan lekker uit eten!”
Helaas bleken de uitbaters op vakantie en de zaak
gesloten. Zwaar teleurgesteld dropen we af, met
een leeg gevoel terug naar huis. De site las dat ze
drie weken lang een – waarschijnlijk welverdiende – vakantie vierden. Daarop lieten wij die hoek
van de wijk maar even links liggen. De dineerplannen gingen definitief de ijskast in toen gemeentewerkers de Dennenstraat helemaal openbraken.
Dachten we.
Maar zoals in een film, als je dacht dat het niet
erger kon, bleek de rampspoed ook uitweg te
bieden. Op de Rosa de Limastraat, Molenweg,
Planetenstraat en andere plekken in Hees verscheen telkens een groot, geel, in koplampen fonkelend bord met de naam van het restaurant, als
de ster van Bethlehem. Het leek alsof het universum ons de weg wees en zei: “Nu is het moment!”
We gingen op pad en via de Kerkstraat bereikten
we uiteindelijk onze bestemming. En zowaar: het
restaurant was open én er was een plekje voor
ons vrij! We genoten van goed eten, genoten van
de sfeer, genoten van de gastvrijheid en we zagen
ook dat de Dennenstraat al bijna helemaal opgeknapt is. Ik zeg: laat u ook naar de Gasterij leiden,
al dan niet door de gele borden. Ik heb sinds tijden
niet meer zo lekker gegeten Als Toen.

Pim Geerling is 29 jaar en woont samen met
zijn vriendin in de Jacob van Campenstraat.
Momenteel werkt hij bij ING en is hij actief als
voetbaltrainer van de selectie van zaterdag
3e klasser UNI VV. Hij vult dit hoekje van de
Stenen Bank met wat hem opvalt in de wijk.

Heeft het huis waarin u woont ook een interessant verhaal te
vertellen? Laat het weten aan de redactie. Dan kom ik luisteren en een stukje schrijven voor de Stenen Bank. Want ik ben een
huizenluisteraar.

Wachten op een volgende lading asfalt. Ook even verplicht
pauze voor het verkeer uit de Kerkstraat.

Foto’s: Mieke Burggraaf
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Wandeling
Weg van Hees
Door: Dick van Eck

Deel 5: Kinderdorp en elektricteitswinning
12 km

Misschien een wat heftige wandeling over al die
industrieterreinen met autosloperijen, stenenbrekers, een oude centrale en een heuse vuilverbranding.
Het maakt deze wandeling van bijna 12 kilometer
toch wel interessant, want al die industrieën zijn
mooi verbonden met prachtige natuurpaden. Op de
site van de Stenen Bank is de wandeling terug te vinden en af te drukken. De route is ook terug te vinden
op de site van Everytrail, waar de route kan worden
geladen op een GPS. U moet zich dan wel aanmelden
op deze site.

Op naar Nijmeegse industrie
Start- en eindpunt: de stenen bank aan de Kerkstraat.
Afstand: 11,8 kilometer. De wandeling voert over verharde en onverharde paden. Wandelschoenen dus. Meer
informatie: www.everytrail.com/view_trip.php?trip_
id=2313798 of de website van Vereniging Dorpsbelang
Hees.
We beginnen weer bij de stenen bank en lopen via de
Blécourtstraat, het nieuwe fietstunneltje naar het kanaal.
We steken de brug over en volgen dan de W
 estkanaaldijk
Foto’s van deze wandeling: Dick van Eck

in noordelijke richting. We zitten in het gelijknamige
industriegebied. Vanaf hier gaan we richting kinderdorp
of beter gezegd wat daarvan over is. Ooit woonden hier
zo’n 1100 wezen, die door idealistische streng orthodoxe
dominees werden gehuisvest. De kinderen ontkwamen op
deze manier aan de gevreesde kinderarbeid, wat voor 1874
(wetje van Van Houten) nog veelvuldig voorkwam.
Nu herinneren alleen nog het museumkerkje 2 (op
woensdagmiddagen geopend) en een statig huizenrijtje
aan toen 3 .
Overigens kun je je afvragen of die kinderen beter af
waren, want in 1893 is er één dood geranseld onder
het regime van predikant-directeur Johannes van
‘t Lindenhout (1836-1918) en die zich ook nog aan het
‘vrouwelijk wezen’ zou hebben vergrepen. Zijn carrière is
desondanks overeind gebleven, alle stichtingen zijn later
naar hem vernoemd en hij was één van de medeoprichters
van wat nu het CBS heet.
Vanaf het kinderdorp loopt een langgerekt fietspad
(Pieckelaan) langs de vuilverbranding (ARN). Hier wordt
600 TJoule per jaar aan elektriciteit geleverd en 700TJ aan
warmte (1T=12 nullen achter de 1). Tien jaar geleden stonden vuilverbranders onder heftige discussies, nu is dat
geluwd. Vooral ook omdat de verbrandingstechnologieën
sterk zijn verbeterd. De ARN heeft zelfs schoonheidsprijzen gewonnen.
Het afvalpark is wel hermetisch afgesloten, de Beuningse
Afvalberg torent hier hoog boven het landschap uit. Het
noordelijkste puntje is vrij toegankelijk en we kunnen hier
door een mooi park 4 lopen.
We lopen verder om de ARN heen over het Lurvinkpad
weer richting industrieterrein west 5 . Op de
1

Hogelandseweg loop je hier langs ettelijke autosloopbedrijven 6 naar het Maas-Waalkanaal. Zelfs vrachtwagens
komen hier aan hun eind.
Langs een mooi groen pad 7 lopen we naar de Weurtse
sluizen. Je kunt hier met je schip de Waal op. Het is een
machtig gezicht die grote hefdeuren 8 te zien bewegen.
De sluisbruggen overstekend zien we links nog een groot
gebouw: De voorheen Elektrabel centrale 9 . Met zijn
relatief klein vermogen van 600MW kan hij maximaal
18000TJ per jaar leveren en dat is potentieel natuurlijk
wel even wat meer dan die ARN centrale. Omdat hij op
kolen gestookt wordt, hebben ze er alles aan gedaan de
uitstoot van kwalijke stoffen te verminderen, maar het
blijft natuurlijk een onding zo vlak bij de stad. Dat hebben
we vooral geweten toen op 8 november 2012 een leiding
sprong en een stuk van het dak vloog. Na lang rekken zal
de centrale in 2015 dichtgaan. We hebben nu eenmaal een
behoorlijk overschot aan centrales in Nederland, zeker nu
in de Eemshaven er zo’n kolos bijkomt.
Voorbij de centrale lopen we via de Industrie weg naar
Park West 10 waar we vertrouwd naar de Bredestraat en
de stenen bank teruglopen.

4

5

6

7

8

9

Bronnen: Sites: Wikipedia, ARN, Westenweurt
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“Dat wist ik niet!”
Nachtommetje Hees opent Heesenaren de ogen
Door: Wilma en Ton van Seters

“Is hier een ‘gengske’
en kun je daar helemaal doorheen
lopen? Goh, ik woon al heel lang
in Hees, maar hier ben ik nog
nooit geweest!”

“En wat is dit? Een
kerkpad? En worden hier
druiven verbouwd en
wijn gemaakt, dat wist ik
helemaal niet!”

Deze en nog meer soortgelijke opmerkingen werden
gehoord tijdens het Nachtommetje door Hees, dat dit jaar
voor het eerst door de Werkgroep Cultuur werd georganiseerd voor wijkbewoners en andere belangstellenden.
Tony Schouten en Dick van Eck namen contact op met de
nachtburgemeester Doro Krol over hoe zij zo’n ommetje
het best konden organiseren.
In een oproep in de Stenen Bank van afgelopen juni werd
gevraagd of mensen uit Hees zich geroepen voelden een
uitvoering van ongeveer een kwartier bij hun thuis of op
een andere locatie in Hees te verzorgen. Het ging hier om
hobby’s als zingen, toneelspelen, beeldhouw- of schilderkunst, het bespelen van een muziekinstrument of anderszins. Aan deze oproep gaven veel mensen uit Hees gehoor.
Ook dienden zich al vrijwilligers aan om de handen uit de
mouwen te steken voor hulp bij de organisatie.

Zeven activiteiten
Er meldden zich heel veel mensen aan, die een bijdrage
wilde leveren. Uiteindelijk bleven er zeven activiteiten
over. Het programma varieerde van voorlezen van een
aangrijpend verhaal over een gepleegde moord tijdens de
Heese kermis in 1915, zangkunst door een koor, een muzikale opvoering bij een muziekschool, blaasinstrumenten
bespelen, een vertelling met strijkkwartet en piano, een
huwelijksaanzoek in de huiskamer en het openstellen van
het dagopvangcentrum De Lange Vierhout, waar men
kunst kon kopen die door patiënten gemaakt was. Er werd
opgetreden bij mensen thuis en in ruimten die beschikbaar
waren gesteld.
Zo’n 135 personen liepen het rondje mee. In totaal waren
er meer dan 200 mensen betrokken bij dit Nachtommetje:
16
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lopers, gidsen, artiesten, organisatoren, catering, en gastvrouwen en gastheren. Het vertrek- en aankomstpunt was
in de Petruskerk.
Aangezien er zoveel mensen meededen, was het onmogelijk voor de organisatoren om iedereen het totale rondje
te laten lopen. Er werden dus twee routes uitgezet – een
blauwe en een groene – die elk door vier groepen van
ongeveer zestien mensen werden gelopen.

Historische uitleg
Alle deelnemers waren na afloop razend enthousiast en
bedankten de organisatoren en de gidsen – die zo nu en
dan ook nog over bepaalde locaties historische uitleg konden geven – heel hartelijk.
Het borrelen na afloop, werd even onderbroken door Ton
van Seters, voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang
Hees, om de hoofdorganisatoren Tony Schouten en Dick
van Eck mede namens de deelnemers te bedanken voor
hun geweldige inzet. Hij overhandigde hen een mooie bos
bloemen.
Het gezellige borrelen werd nog voortgezet tot 23 uur,
waarna de avond werd afgesloten en iedereen met een
voldaan gevoel huiswaarts keerde.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat – zowel de gids van de
groep groen als de gids van de groep blauw die dit verslag
voor de lezers samenstelden – geen keuze konden maken
wat nu het beste of het mooiste was. Alle optredens en
demonstraties waren heel erg de moeite waard. Reden
temeer om zo’n Nachtommetje Hees volgend jaar te
herhalen.
Kijk op www.dorpsbelanghees.nl voor nog meer foto’s.

Foto’s: Dick van Eck
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Een bekende Nijmegenaar uit Hees

Column | Henk Termeer

Sociale dominee J.J. Creutzberg (1879-1951)

Wijkblad en stadsdeelblad
Sinds kort verkeren wij Heesenaren in een luxe positie.
We vernemen nieuws en berichten uit en over onze wijk
niet alleen zes keer per jaar uit de Stenen Bank, het blad
van onze Vereniging Dorpsbelang Hees (al sinds 1990!).
Daarnaast ontvangen we sinds deze zomer ook nog eens
gratis en eens in de twee maanden een nieuw blad. Dat
blad heet Nije West en informeert ons niet enkel over onze
wijk Hees (zie op de kaart nr. 22), maar over het gehele,
heel veel grotere stadsdeel Nieuw West. Op de kaart is dat
het groene gebied, dus inclusief de grote wijken Heseveld
(nr. 23), Neerbosch-Oost (nr. 24) en het haven- en industrieterrein (nr. 25).
Dat nieuwe blad komt, zoals we hebben gezien, met mooie
nummers en goede extra informatie, al levert het ook
nogal wat verdubbeling in de berichtgeving op. Maar meer
pijn zit hem in de gemeentelijke subsidie. Die was sinds
enkele jaren voor de Stenen Bank, als we ten minste zes
keer per jaar uitkwamen om zo ook geregeld berichten van
de gemeente te kunnen publiceren. Dat deden we door
het uitbrengen van twee extra Stenen Banken met onder
andere bestuursmededelingen. Nu dreigt de gemeente te
kiezen voor subsidiëring van alleen de stadsdeelbladen.
Want naast Nije West zijn er nog meer stadsdeelbladen die
allemaal werken met een vast format. Voorbeelden zijn De
Dukenburger en De Wester (voor Oud-West). Samen bereiken al die stadsdeelbladen de hele Nijmeegse bevolking.
Dat is natuurlijk handig voor de gemeente, maar minder
leuk voor onze vereniging en haar wijkblad de Stenen
Bank. Die komen nu waarschijnlijk noodgedwongen weer
helemaal op eigen benen te staan. Dat is misschien wel zo
gezond voor hun onafhankelijkheid. Want die is natuurlijk
nodig voor een blad en een vereniging die opkomen voor
de belangen van onze wijk. Dat geldt zeker in een tijd dat
dit deel van de stad het door het gemeentelijke beleid toch
al zwaar te verduren heeft.

Door: Jan Brauer

De Nijmeegse historische vereniging NUMAGA publiceerde in december een dik
Jaarboek met tientallen portretten van belangrijke Nijmegenaren; zie www.numaga.nl. In dat Jaarboek treffen we ook prominente Heesenaren aan. Zo maakte historicus Jan Brauer een portret van Jelis Jan Creutzberg, die bijna honderd jaar geleden
als dominee in de Petruskerk begon en woonde in de Olde Wehme, de pastorie aan
het Kerkpad. Een boeiende, invloedrijke stads- en dorpsgenoot!
Domineeszoon Jelis Jan Creutzerg werd op 9 juli 1879
geboren in Arnhem. Na het gymnasium volgde hij in
Utrecht de studie theologie. Zijn eerste standplaats werd
Breezand in 1906. Hij trouwde in april 1907 in het Gelderse
Heerde met predikantendochter Françoise Nellij van Stein
Callenfels (1885-1960). In 1909 vertrok het echtpaar naar
Blokzijl in Overijssel, daarop volgde in 1918 een beroep
naar Hees-Neerbosch. Ze zouden zes kinderen krijgen,
van wie er een bij de geboorte is gestorven. Ze woonden
in de pastorie Olde Wehme aan het Kerkpad. De dominee
bediende hier een protestantse gemeenschap van enkele
honderden leden. Zijn belangrijkste werkterrein werd
echter de wijken Willemskwartier en Hazenkamp die destijds vol tot ontwikkeling kwamen. In 1926, nadat aan de
Hazenkampseweg de nieuwe Johanneskerk was gebouwd,
verhuisde het gezin naar de naastgelegen De Nije Weeme,
op nummer 26.

Groeistuip
0

Benedenstad

11 Hazenkamp

23 Heseveld

39 Staddijk

1

Stadscentrum

12 Goffert

24 Neerbosch-Oost

40 't Acker

2

Bottendaal

13 St. Anna

25 Haven- en industrieterrein

41 De Kamp

3

Galgenveld

14 Hatertse Hei

31 Tolhuis

42 't Broek

4

Altrade

15 Grootstal

32 Zwanenveld

43 Kerkenbos

5

Hunnerberg

16 Hatert

33 Meijhorst

47 Westkanaaldijk

6

Hengstdal

17 Heijendaal

34 Lankforst

48 Neerbosch-West

7

Kwakkenberg

18 Brakkenstein

35 Aldenhof

49 Bijsterhuizen

8

Groenewoud

20 Biezen

36 Malvert

50 Oosterhout

9

Ooyse Schependom

21 Wolfskuil

37 Weezenhof

60 Ressen

22 Hees

38 Vogelzang

70 Lent

10 Nije Veld

Dr. Henk Termeer (1949) is gepensioneerd en actief als
historicus. Hij woont in Hees, is gehuwd en vader van
drie inmiddels volwassen kinderen. Hij publiceerde
eerder boeken en artikelen over de geschiedenis van
Nijmegen, Hees en het Zuiden van Nederland met
enige nadruk op de recente geschiedenis en de periode rond de Tweede Wereldoorlog.

Nijmegen maakte na het afbreken van de stadsmuren een forse groeistuip door. Vooral in de hoek tussen
St. Annastraat en Graafseweg, rond de
Willemsweg en

Groenestraat, werden vanaf 1900 in korte tijd duizenden
huizen gebouwd voor de arbeiders van nieuwe bedrijven,
zoals Smit, Splendor, Van Dungen en Swift. Hier begon
Creutzberg vanuit Hees aan de opbouw van een nieuwe
protestantse gemeente. Met enige jaloezie keek hij naar
de voortvarende rooms-katholieken. In 1910 was aan de
Groenestraat de grote St. Antonius van Paduakerk verrezen, met aanpalende roomse scholen. Creutzberg:
“Bij datzelfde Willemskwartier staat al jaren een grote
kerk te wachten op de groei die nu komt. Op huisbezoek vernam ik telkens dat er al een keer of wat paters
hadden geïnformeerd of er Roomschen woonden. Is een
kapelaan niet voldoende, dan twee, dan vier, maar men
gaat mee, men blijft bij. (…) Moeten wij allerlei kerken en
secten laten knabbelen aan de zielen ons toevertrouwd?
Moet onze kerk altijd laks en lam en hinkend 25 jaar
achteraan komen?”1)

1) Zondagsbode voor Nijmegen en Omstreken, 14 februari 1920
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Geen Rome-hater
Overigens wilde hij best wel met ‘Rome’ in vriendschap
samenwerken; op een Protestantendag in Brabant in 1928
noemde hij zichzelf nadrukkelijk geen Rome-hater. In
de tussentijd bouwde hij in de Hazenkamp voortvarend
aan de protestantse zuil. Scholen waren een speerpunt:
“God wil het – dat ook in de school het zuurdeeg van het
Evangelie doorwerken zal.” 2) In rap tempo richtte hij
schoolbesturen en stichtingen op. Hij was creatief in het
vinden van geld voor de bouw van kerk en scholen, door
bazaars, loterijen of giften. De Agnes Reiniera Fröbelschool
aan de Groenestraat was zijn eerste wapenfeit. Een gift
van jonkheer A. Rutgers van Rozenburg, van landgoed De
Duckenburg – bij de gelegenheid van de geboorte van zijn
tweeling Agnes en Reiniera – maakte de bouw mogelijk.
Deze school werd overigens gebouwd door de Belgische
architect Vingerhoets, die een steenfabriek had aan de
Schependomlaan 88 (destijds Dorpsstraat 88, op de plek
naast de huidige schoonheidssalon). In september 1920
werd de eerste steen gelegd, opmerkelijk is dat Creutzberg
in december zelf vader van een tweeling werd! Twee jaar
later kreeg de schoolvereniging met Creutzberg als voorzitter toestemming voor de bouw van een protestantse
lagere school voor ruim driehonderd leerlingen aan de
Hazenkampseweg.

Fabrieksjeugd
Met een grote gift van 10.000 gulden vormde hij de stichting Levensmorgen, een fonds voor sociaal werk in de wijk.
Vooral had hij daarbij oog voor de fabrieksjeugd, zoals de
grote groep tienermeisjes die na een eentonige werkdag
aan de lopende band ontspanning moest worden geboden,
naast algemene en lichamelijke ontwikkeling. Daartoe
werd in 1930 de Vereniging De Haard opgericht, die in
1938 een fraai clubgebouw aan de Groenestraat opende.
Ook jonge moeders kregen aandacht en in 1946 kwam
er nog een club voor werkende jongens, De Valkhorst.
Protestantse fabrieksdirecteuren ondersteunden dit werk.
Er werd een opendeurenbeleid gevoerd, de activiteiten
stonden open voor alle gezindten. Ook was de dominee in
1928 betrokken bij oprichting van de bekende turnvereniging De Hazenkamp.

Nijmeegse verzetsman Ties Cavaljé − Creutzbergs hulppredikant én verloofde van zijn dochter Pien (Piëta) − door
de Duitse bezetter gefusilleerd. Dat belette dochter Pien
niet om een jaar later een joods kind onder te brengen in
het domineesgezin in De Nije Weeme. In het Ziekenhuis in
Naarden, waar zij verpleegster was, had zij het jongetje
direct na de geboorte in september 1943 meegenomen.
Het kind kon na de oorlog terug naar de ouders. In 1975
kregen Pien, de dominee en zijn vrouw voor deze actie de
Yad Vashem onderscheiding.
De ramp werd nog groter. Zijn jongste zoon Loed
(Lodewijk) had zwaar in het verzet gezeten op de NoordVeluwe. Hij werkte ondergronds voor het illegale blad
Trouw en bood hulp aan onderduikers. Hij wist te vluchten
naar Engeland, maar tijdens zijn opleiding bij de Royal
Airforce kwam de 24-jarige in juli 1945 in Wolverhampton
om het leven bij een auto-ongeluk.

Lof

Voor de deur bij Olde Wehme krijgt de dominee bloemen
aangeboden door dorpskinderen (waarschijnlijk in 1932 bij het
25-jarig huwelijk of bij 25-jarig dominees-schap in 1931)

aangreep om zijn eigen positie te verbeteren. Als voorzitter van het schoolbestuur schorste Creutzberg de leraar en
hij verwijderde persoonlijk het propagandamateriaal. Het
conflict escaleerde, waarop de autoriteiten het schoolhoofd ontsloegen en een NSB-gemachtigde benoemden.
Daarop stuurde op 11 mei 1942 Creutzberg met enkele
bestuursleden de leerlingen naar huis. De ouders werd
bericht dat ze hun kinderen maar thuis moesten houden,
er was immers geen goed christelijk onderwijs meer mogelijk. Het overige personeel kreeg ook ontslag, Zij verzorgden daarop thuisonderwijs of ze regelden de overplaatsing
van kinderen naar een andere school.

In 1946 ging dominee Jelis Jan Creutzberg met emeritaat.
Bij zijn afscheidsfeest in juni in de Hazenkamp prees
men zijn enthousiasme en “den blakenden werklust. (…)
U hebt gewerkt als géén tevoren: scholen, kerk, pastorie
en bewaarschool kwamen tot stand en voor alles bent u
de motor geweest.”3) Ook de speciale aandacht voor het
jongerenwerk kreeg veel lof. Hij vertrok in 1947 naar Den
Haag, waar hij op 5 februari 1951 overleed.
Hoewel de kerk en school aan de Hazenkampseweg in de
jaren tachtig zijn afgebroken, leven een aantal door dominee Creutzberg gestarte initiatieven nog voort in de wijk
en in het Nijmeegs onderwijs, o.m. in Verenigde BethelCreutzbergscholen. In 1953 werd de Ds. Creutzbergweg
naar hem genoemd en die ligt precies tussen De
Hazenkamp en Hees/Heseveld. En dat is heel passend
want Creutzberg startte zijn sociale werk immers vanuit
het Kerkpad in Hees.
Meer informatie, zie: Jan Brauer en Henk Termeer (red), Hees
bij Nijmegen. Van dorp naar groene stadswijk, 1196-2011,
Nijmegen 2011; J.C.H. de Pater, Het schoolverzet, Den Haag
1969, blz. 224-257; informatie over de oorlogsslachtoffers,
zie: www.oorlogsdodennijmegen.nl.

De Nije en de Olde Wehme; de huizen van Ds Creutzberg
Foto's: Frank Jongejan

Ramp in het gezin
Oorlog en verzet
De laatste jaren in functie – de oorlogsjaren – waren
de zwaarste voor de dominee, ze brachten problemen
en ook groot persoonlijk leed. Eind 1941 ontstond aan
de Hazenkampschool een conflict met een NSB-leraar
die propaganda in de klas bracht en die de nieuwe orde
2) Zondagsbode voor Nijmegen en Omstreken, 4 juli 1918
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Deze principiële opstelling van Creutzberg was moedig en
niet zonder risico. Zeker als we daarbij betrekken welke
ramp zich vrijwel gelijktijdig in zijn gezin voltrok. In februari 1942 werd zijn 34-jarige zoon Karel, legerpredikant
van het KNIL, door de Japanners in Balikpapan bij represaillemaatregelen vermoord. In november 1942 werd de
3) Nijmeegsch Dagblad, 1 juli 1946
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Buurtmoestuin:
Oogsten in de wijk

In de Huiskamer van de Buurt
staat de koffie altijd klaar

Door: Petra Kateman

Door: Rob Kuppens

De tijd is er rijp voor. Overal lees je het en zie je ze: de moestuin in
de buurt. In Stockholm in het centrum, maar ook in Nijmegen West
trekken mensen al enthousiast de gemeenschappelijke tuin in. Dit
is ook het plan van Rob Hermens en John Bosman voor Hees en
Heseveld: meer contact krijgen met anderen door samen te poten,
te wieden en te plukken, weer te zien hoe wat je in de winkel kan
kopen ook in je tuin kan groeien, te weten waar je worteltje gestaan
heeft, hoe je tomaten groeien. Jong en oud, sterk en zwak, dichtbij en
duurzaam! Een interview met beide initiatiefnemers van de
Heese buurtmoestuin.

Heeft u de nieuwe huiskamer al gezien? Nee, ik bedoel niet die van uw buren die pas
verbouwd hebben, maar de Huiskamer van de Buurt aan de Molenweg naast het
SP-kantoortje. Deze Huiskamer van het Leger des Heils bestaat inmiddels één jaar; tijd om
er langs te gaan zo vond de redactie van de Stenen Bank. Bovengetekende trok erop uit en
werd zeer enthousiast ontvangen.
Het bezoek was niet aangekondigd, en toch stond de koffie klaar! En
laat dát nou precies de bedoeling zijn, zo vertelt coördinator Tineke
Kleinhuis. De Huiskamer is namelijk bovenal een ontmoetingsplek waar
buurtgenoten, bekend en onbekend,
elkaar kunnen ontmoeten. Het is géén
plek waar hulpverlening op de eerste
plaats komt.
Tineke vertelt dat er al veel organisaties zijn, waaronder het Leger des
Heils zelf, waarbij hulpverlening centraal staat. De gedachte was dus om
een open, gezellige en vooral informele ontmoetingsplek te starten waar
je zomaar even naar binnen wandelt.
Anno 2013 zijn er veel mensen die hun
eigen buren nauwelijks kennen – laat
staan die alleenstaande vrouw van
twee huizen verderop. Vandaar het
initiatief van een huiskamer in de
buurt. En om te benadrukken dat het
laagdrempelig is: de koffie kost er
niets.

Rob en John willen oogsten in de wijk! | Foto: Frank Jongejan

John Bosman: woont sinds 18 jaar in Nijmegen. Is met zijn
vrouw Antoinette en zoon naar deze streek verhuisd voor
het groen en de mooie sfeer. Heeft als manager in de zorg
gewerkt. Houdt zich nu bezig met projecten die gaan over
duurzaamheid en gezondheid in de zorg. Heeft zelf een
grote tuin met moestuin.
Rob Hermens: is opgegroeid in Hees. Zijn opa was tuinman
in Hees. Hoewel hij bij de Stevenskerk prachtig woont,
voelt hij zich ‘oud’ Heesenaar. Hij heeft zelf een verplaatsbare moestuin en is bekend van project de Dikke Boom en
de Sofa van Opa.

Foto: Frank Jongejan

Maar er gebeurt meer, zoals verkoop van tweedehands kleding (doneren van kleding hiervoor mag altijd) en tweemaal per maand wordt een
driegangenmaaltijd gekookt voor en door buurtbewoners. Een andere
bijzondere activiteit is het Repaircafé, opgezet in samenwerking met
het Hobbycentrum in de Wolfskuil. Hier kun je samen met een reparateur aan de slag om je kapotte apparaten weer aan de praat te krijgen
of kledingstukken te verstellen. Eigenlijk alles wat er in en om huis
kapot kan gaan, mag meegenomen worden. Zo krijg je én een werkend
apparatuur én je wordt er een stukje handiger van.
Tot slot kun je bij de Huiskamer ook met je eigen ideeën aankloppen.
Wil je bijvoorbeeld iets doen voor je buurt en zoek je hulp bij de organisatie of een locatie, dan helpen de vrijwilligers van de Huiskamer graag.
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De bedoeling is dat de buurtmoestuin gaat starten in het
voorjaar van 2014. Voor die tijd moet er nog veel gedaan
worden. Gelukkig is dit voor de gemeente Nijmegen ook een
actueel thema. Er zijn al meerdere initiatieven gericht op
voeding gestart vanuit de gedachte: gezondheid van de wijk
begint voor de deur. De gemeente wil dit soort projecten faciliteren door grond ter beschikking te stellen en te ondersteunen bij de inrichting. De bedoeling is om de verbinding tussen
verschillende groepen mensen tot stand te brengen onder
wie ook bewoners van de zorginstellingen uit de buurt.

Stadslandbouwproject
Ik spreek met Rob en John die dit project aan willen zwengelen. Ze zien het al helemaal voor zich. Ze hebben al een
presentatie gegeven aan de netwerkgroep ‘Hees creëert’,
in zwembad West. Komende winter blijven ze werk maken
van het enthousiasmeren van buurtbewoners en zorginstellingen voor dit project. Rob en John hebben elkaar ontmoet in de tuin van John op de Nijmeegse Open Tuinendag.

Daar raakten ze aan de praat over duurzaam voedsel.
Intussen zijn ze compagnons in hun ambitie om in de wijken Hees en Heseveld een buurtmoestuin te starten. Ze
noemen dit een stadslandbouwproject.

Bewust en gezond
Het idee is om een steentje bij te dragen aan duurzaamheid, gezondheid en participatie rondom voedsel in de
wijk. De achterliggende filosofie is: hoe kunnen we ervoor
zorgen dat (kwetsbare) mensen gezonder gaan eten, meer
bewegen en met anderen in contact kunnen komen. Zij
denken daarbij aan bewoners uit de vele zorginstellingen
in de buurt, zoals RIBW, Iriszorg, Pluryn of de Driestroom
en bijvoorbeeld aan alleenstaande ouderen. Dit kan door
een gemeenschappelijke tuin te maken waaraan alle wijkbewoners uit Hees en Heseveld bij kunnen dragen… Samen
aan de slag en iedereen kan weer zien hoe een tomaat
groeit en proeven hoe veel lekkerder die dan smaakt!

Wat heb je nodig om mee te doen?
Tijd of kennis, energie, inspiratie, expertise en enthousiasme. De bedoeling is: veel doen, zo min mogelijk vergaderen. Klein beginnen, merken dat het leuk, leerzaam en
lekker kan zijn om samen voor je voedsel te zorgen!
Word jij ook enthousiast over dit plan, dan kun je dit doorgeven aan Rob Hermens of John Bosman door een bericht
te sturen naar: moestuinheesheseveld@gmail.com.
De doelstelling voor Hees is om komend voorjaar al de
spade in de grond te steken. Waar dit zal gebeuren is nu
nog een verrassing, waar we in een volgend nummer vast
meer over zullen horen!
de stenenbank
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Een liefdesbrief en een onbekende soldaat:
Toevallige historische vondsten

Wijn op z’n Hees’

Door: Henk Termeer

Tussen het Kerkpad en de kerk staat, weliswaar enigszins verscholen, de kas van René en Carry Hoenselaars. Het is best bijzonder dat
deze kas midden in een Nijmeegse woonwijk ligt. Reden genoeg om
eens langs te gaan bij de eigenaren van de glazen bouwwerken. Er
blijken een hobby, een bijzondere drijfveer en een rijke historie achter schuil te gaan.

Soms gebeuren er dingen die wel erg toevallig en onwaarschijnlijk zijn. Neem nou het bericht dat De Gelderlander op
5 september bracht. Het ging over een liefdesbrief die bij
een verbouwing aan de Koninginnelaan 13 zomaar uit het
plafond naar beneden kwam dwarrelen. In die brief van 17
maart 1940 schreef de Nijmeegse soldaat Jan Kers aan zijn
“lieveling” Doortje Peters uit de Breedestraat 142 in Hees
dat hij het goed maakte, ook al verveelde hij zich te pletter. Hij was namelijk als gemobiliseerd soldaat opgeroepen
om in het Brabantse Best het vaderland te verdedigen.
Maar daar had hij voorlopig weinig te doen en hij miste
Doortje elke dag meer. Na ruim 73 jaar kwam er dus een
brief aan het licht, waarvan het nog maar de vraag is of
Jan en Doortje die zich nog herinneren, als ze nog leven
tenminste.
Laat nou een week of wat later aan de Molenweg ook een
verbouwing plaatsvinden. En wat vinden de bewoners van
Molenweg 83 onder de planken van hun zoldervloer? Een
stapeltje oude foto’s van een onbekende soldaat, ook al uit
de jaren dertig van de vorige eeuw. Wel een stuk of twintig.
Steeds met dezelfde soldaat erop, soms alleen en soms met
zijn maten. De foto’s dateren uit de jaren 1934 tot en met
1939, want op enkele foto’s staan datumstempels van fotograaf Barten uit de Burghard van den Berghstraat 135. Het
huis aan de Molenweg 83 is in 1934 gebouwd en alles lijkt
erop te wijzen dat de foto’s met opzet in de vloer van de
zolder zijn verstopt. Misschien in mei 1940 toen Nederland
bezet werd door Duitse troepen en de bewoners bang
waren dat die foto’s gevaarlijk voor hen konden zijn.
Bij dit artikel staat de foto uit De Gelderlander van de
liefdesbrief van Jan Kers en ook enkele foto’s van de onbekende soldaat uit de Molenweg. Hopelijk kunnen onze
lezers de bewoners van Koninginnelaan 13 en Molenweg 83
verder helpen om de gevonden brief en foto’s bij de eigenaars of hun nabestaanden terug te bezorgen. Leven Jan
Kers en Doortje Peters nog en waar wonen ze? Wie was de
onbekende soldaat uit de Molenweg, leeft hij nog of zijn er
anders nog kinderen van hem bekend? Herkent iemand de
plek van de foto’s?
De redactie ontvangt graag meer informatie over deze
personen of hun nakomelingen. En heeft u ook een al dan
niet toevallige historische vondst uit het Heese verleden
gedaan die om een verklaring of oplossing vraagt, laat u
dat dan vooral weten aan de redactie!
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Door: Pim Geerling

Ik spreek met de Hoenselaars zittend op tuinmeubels midden in hun overkoepelde terrein. Het echtpaar verbouwt
druiven en maakt hun eigen wijn. René: “Ik doe dit sinds
ik op mijn zestigste ben gestopt met mijn bedrijf. Dat is
nu zeventien jaar geleden. We droomden altijd van een
wijngaardje in Frankrijk, maar wilden toch graag bij de kinderen en kleinkinderen blijven. Daarom gaan we ’s zomers
in Frankrijk kijken en werken we de rest van het jaar hier.
We zijn met dertienhonderd wijnstokken begonnen, zo’n
drieduizend flessen. In 2010-2011 hebben we de wijngaard
ingekrompen, want we worden wel een dagje ouder. Nu
hebben we nog 350 wijnstokken.” Wijn-leek als ik ben
dacht ik dat de druiven alleen in warmere streken werden
verbouwd. Carry: “Toen we begonnen was het behoorlijk
uniek in Nederland. Tegenwoordig wordt er wel meer wijn
in Nederland gemaakt, in Limburg maar ook in Groesbeek
bijvoorbeeld.”

ook nog een premie. Toen hebben onze kinderen een project in Cambodja ontdekt. Omdat De Wilde Ganzen geen
premie meer gaf, zijn we dit project rechtstreeks gaan
steunen. Nu maken we € 10.000 per jaar over. Dat brengt
de wijn niet op, maar we hebben besloten een vast bedrag
over te maken.” Carry: “En het is zo goed besteed! Onze
kinderen gaan er soms naar toe en zien wat er gebeurt.
We willen dat project, Stichting Cambodia-Dutch, blijven steunen, daar halen we veel voldoening uit. Het geld
gaat onder meer naar een medische post, die in 2010 is
gebouwd. Ook is er een vrijwilligershuis opgeknapt.” René:
“Je kunt een medische post of een school bouwen, maar
er is ook personeel nodig dat komt helpen. Er komen veel
Nederlanders vrijwilligerswerk doen, zoals lesgeven.”
Carry: “Onderwijs is zo belangrijk! Als er geen onderwijs is,
houdt het wel op.”

Potplanten
Cambodja

Hoe is het mogelijk dat er wijn aan het Kerkpad wordt
verbouwd? Carry: “Ik kom uit Heeze, onder Eindhoven.
Ik ben 35 jaar docent lichamelijke opvoeding geweest
op het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. In 1997 ben ik
gestopt en hebben we de wijngaard opgezet.” René: “Ik
ben in Hees geboren en opgegroeid
aan de andere kant van dit terrein,
bij de kerk. Mijn opa is 1910 begonnen met de teelt van komkommers.
Dat was toentertijd heel apart. De
rijke mensen in Hees wilden wel wat
anders dan aardappels en wortels.
En hij kweekte ze voor export. Twee
komkommers in een kistje gespijkerd
en dan gingen ze voor twee gulden
naar Engeland. Mensen die voor hem
werkten verdienden toen drie tot vijf
gulden per week! Mijn vader heeft
er ook altijd in gewerkt. Ik ben er
vervolgens ingestapt in 1957, op mijn
21e. Ik verbouwde eerst verschillende
Buitenwerk met op de achtergrond de kerk (nog wit) en de openbare jongensschool . In het
soorten potplanten. Rond 1980 zijn de

Al snel beginnen de Hoenselaars over hun bijzondere motivatie. René: “Het is voor ons echt hobby. Daarnaast wilden
we ook iets doen voor een goed doel. We hebben eerst via
De Wilde Ganzen een aantal projecten gesteund. Zij gaven

Voor- en achterkant van de brief van Jan Kers aan Doortje Peters

gebleekte gedeelte Reinier Hoenselaars met zoon Piet (1911)
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STOP

>> kassen vernieuwd en zijn we overgestapt op monocultuur Hoya bella.
Handelaren kwamen niet meer naar je toe, je moest zelf je producten
naar de veiling brengen. Dan was één product makkelijker.”

Geen rust voor Hees: Hoe ging het verder?

Kalken

Weet u het nog? In de vakantieperiode kwam de mededeling dat
er een ontwerp-vergunning was
verleend aan Dura Vermeer om de

Gewoon lekker

capaciteit van de asfaltproductie

En van die druiven maken de Hoenselaars helemaal zelf hun wijn.
Ik vraag hen of ze naast liefhebber ook echte wijnproevers zijn.
René: “Wij vinden het gewoon lekker. Onze wijn is eenvoudige wijn.
Als je hem lekker vindt, dan vind je hem lekker en anders niet. Dan
kun je wel een cursus gaan doen om hem toch lekker te vinden…”
Carry: “Onze wijn kost € 5 per fles. We zijn eens bij Saint-Émilion bij
Bordeaux geweest. Daar lopen snobs en filmsterren te pronken met
de meest exclusieve wijnen. Alleen het kistje kost al € 50!”
Carry leidt me naar de ruimte waar hun eigen product tot stand
komt. Er staan professionele aluminium vaten en allerlei andere
apparatuur om de wijn te maken, inclusief machines om te bottelen
en te kurken. Tot slot mag ik de schatkamer zien, waar een lange
muur volledig bedekt is met een groot wijnrek, afgeladen met flessen. Carry trekt een fles Regent uit het rek. De Heese kunstenaar Fred
Marcus heeft de tekening op het etiket gemaakt. Het is dus met recht
wijn op z’n Hees’. Ik neem de fles mee als cadeau voor mijn wijnliefhebbende schoonouders. Ik zal zeker een glas mee drinken, want ik
ben heel nieuwsgierig geworden naar dit sympathieke product!

te verdubbelen en de capaciteit
van de puinbreker te vertienvoudigen. Daarvoor was ook een verruiming van de werktijd nodig.
Dit heeft geleid tot een bijeenkomst in de Petruskerk op 21
oktober. Gezamenlijk georganiseerd door Vereniging Leefmilieu,
Vereniging Dorpsbelang
Hees, Gelderse Natuur en

Meer informatie kunt u vinden op www.wijngaardhees.nl
en www.cambodia-dutch.org of via info@wijngaard.nl.

Milieufederatie, Weurt+ en
WestWilGroeneBuffer. Hoe ging

Foto: Frank Jongejan

het verder?
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Dura Vermeer

Door: Jan de Kanter

Na zijn pensioneren werden de potplanten ingewisseld voor wijnstokken. René: “Wij hadden ook geen ervaring met druiven. Nadat
we advies in Duitsland kregen, begonnen we met vier gewassen:
Cabernet-Franc, Dornfelder, Pinot-noir en Regent. Kassen worden
niet vaak gebouwd voor wijnproductie, maar we hadden de kas toch
al. De laatste zomers wordt het vaak te warm in de kas, tot wel vijftig
graden! De ramen open doen is niet voldoende. Je kunt de kas wit
kalken om zonlicht te weren, maar dat moet je in het najaar ook weer
afwassen. En dat zagen we met z’n tweeën echt niet zitten! Maar
het is niet ons brood dus we kijken wat er van komt. Tot nu toe is het
gehalte suikers in de druiven elk jaar hoog genoeg.”

nog meer stop, stank en lawaai
door verdere uitbreiding

21 oktober: bijeenkomst Petruskerk
De Petruskerk zat afgeladen vol: 240
mensen! De door de hele wijk verspreide flyers hadden de bewoners
gealarmeerd. Naast de groene kleur
van WestWilGroeneBuffer verschijnt
nu ook de rode kleur van de actiegroep ‘Stop Dura Vermeer’.
Op die avond is besloten drie actielijnen uit te zetten: bewerken van de
gemeentepolitiek, in overleg gaan
met Dura Vermeer en een werkgroep
die nadenkt over verdere acties.
Daarnaast is gesproken over de koppeling met het bestemmingsplan
Kanaalhavens en de nota Beleidsvisie
Externe Veiligheid van het College van
B&W. Deze nota zou twee dagen later,
23 oktober, in de gemeenteraad van
Nijmegen behandeld worden.
23 oktober: politieke avond
Na de oproep in de Petruskerk hadden
tien personen zich aangemeld om ‘in
te spreken’ tijdens de politieke avond
en dit ook gedaan. Maar gealarmeerd
door het rumoer gonsde het al in de
wandelgangen van de politieke partijen en was reeds snel duidelijk dat
de bespreking en besluitvorming door
de raad zou worden aangehouden. De
politieke partijen hebben aangegeven
met de bewoners in overleg te zullen
treden. Eén slag is gewonnen.
Daarnaast kregen we een uitnodiging
van de wethouder Jan van der Meer
om te praten over de ontwerpvergunning voor Dura Vermeer.
7 november: gesprek met wethouder
De uitnodiging van de wethouder
betrof de avond van 7 november. Het

gesprek zou worden gevoerd met de
dienst die verantwoordelijk is voor
de procedure en de ontwerpvergunning aan Dura Vermeer (ODRN) en
ook Dura Vermeer zou aanwezig zijn.
Uitgenodigd werden de initiatiefnemers, de insprekers en de bewonersverenigingen. Iedereen was er.
Duidelijk is dat de procedure voor de
milieuvergunning wordt overgedaan.
Het overleg met de belanghebbenden
was daar een onderdeel van. Er kunnen dus ook opnieuw zienswijzen
worden ingediend. Wat overigens niet
wil zeggen dat de vergunning aangepast wordt. Een tweede slag lijkt
gewonnen.
14 november: informatieavond door
college van B&W
Informatieavond over de Beleidsvisie
Externe Veiligheid en de betekenis
daarvan voor toekomstige bedrijvigheid in Nijmegen West. De beleidsvisie geeft aan hoe de gemeente
omgaat met de risico’s als gevolg van
de opslag, verwerking en het transport van gevaarlijke stoffen. De avond
werd georganiseerd door het college
van B&W. Er waren zo’n veertig tot
vijftig personen aanwezig waarvan de
helft verontruste bewoners.
De beleidsvisie is gebaseerd op het
geldende bestemmingsplan en legt
duidelijke spelregels voor de toekomst
vast. Er zijn nu geen echte toetsingskaders en die worden met deze nota
vastgelegd. Het grootste bezwaar
van de bewoners is dat deze visie
milieubelasting op en rond het industrieterrein mogelijk maakt. Er werden
geen echte toezeggingen gedaan. Er

zal nog eens kritisch gekeken worden
naar de tekst van de beleidsvisie. Er
komt een nieuwe kamerronde waarschijnlijk begin 2014.
26 november: gesprek Dura Vermeer
Naar aanleiding van hetgeen werd
ingebracht op de avond van 7 november heeft Dura Vermeer een selecte
groep belanghebbenden en organisaties uitgenodigd voor een gesprek
over de klachten die worden ervaren
en wat daar aan gedaan kan worden.
Deze bijeenkomst vond plaats op 26
november.
En verder…
−− is een werkgroep bezig nog meer
acties uit te zetten (publiciteit,
opnieuw inspreken bij de behandeling van de nota Externe veiligheid,
etc.)
−− bereiden we ons voor op de zitting van de Raad van State van 2
december. Dan behandelt de Raad
het schorsingsverzoek met betrekking tot het bestemmingsplan
Kanaalhavens. Zolang dit bestemmingsplan niet is vastgesteld kan
geen vergunning worden verleend
aan Dura Vermeer.
−− hebben we twee slagen gewonnen.
Maar de overwinning kan nog niet
worden gevierd.
U bent weer helemaal bij. Als u actief
betrokken wil zijn bij de verdere acties
dan kunt u dit kenbaar maken bij de
actiegroep Stop Dura Vermeer (stopdura@dorpsbelanghees.nl). Andere
adressen zijn: m.visschers@gnmf.nl of
via de website www.leefmilieu.nl.
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WestWilGroeneBuffer:
Voorlopige resultaten van de actie
Door: Thérèse Carpay

De aanleiding
Anderhalf jaar geleden hebben de
wijken Hees, Heseveld, Neerbosch
en Waterkwartier een gezamenlijk
handtekeningenactie gevoerd om
aandacht te vragen voor de enorme
milieubelasting in Nijmegen West.
Aanleiding voor de actie was de
bouw van de nieuwe stadsbrug de
Oversteek die het mogelijk maakt
dat per dag 40.000 voertuigen over
de Energieweg rijden en hun weg
naar het centrum, de universiteit, de
ziekenhuizen, het oostelijk stadsdeel
en de A73 gaan vinden door Nijmegen
West. De bewoners waren en zijn
vooral bevreesd voor nog meer drukte
en lawaai en een nog slechtere luchtkwaliteit dan nu al het geval is, dankzij het nabijgelegen industrieterrein.
De optimistische voorspellingen van
de gemeente dat het allemaal reuze
mee zal vallen, worden door inwoners
van de vier wijken niet vertrouwd.

De actie
De handtekeningenactie in West
zorgde in enkele weken voor een kleine drieduizend handtekeningen. Voor
de gemeenteraad aanleiding om een
motie aan te nemen waarin aan het
college werd gevraagd om na oplevering van de nieuwe stadsbrug vijf jaar
lang de intensiteit, samenstelling en
doorstroming van het verkeer op de
Energieweg te meten en de effecten
op luchtkwaliteit en geluid te monitoren. De wethouder reserveerde
een miljoen euro voor het nemen van
maatregelen in het geval de resultaten van deze monitoring daartoe aanleiding zouden geven. De bewoners
28
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zouden zowel bij het monitoren als
de keuze van de maatregelen een volwaardige rol moeten spelen.

Het overleg
Het afgelopen jaar is er meermalen overleg geweest tussen
gemeenteambtenaren en mensen die zich betrokken voelen bij
WestWilGroeneBuffer (WWGB) om
te komen tot een goede uitvoering
van de motie. Het ging daarbij niet
alleen om de vraag hoe je tot goede
en realistische metingen kunt komen,
maar ook hoe je die metingen moet
interpreteren en tot welke maatregelen de resultaten ervan moeten
leiden. Er is op het scherpst van de
snede gediscussieerd. Voor bewoners
is het niet altijd makkelijk mee te gaan
in het ambtelijke denken waarbij de
zorg voor het welzijn van de bewoners van Nijmegen-West wordt uitgedrukt in cijfers tot achter de komma.
Sommigen van ons werden er zo
moe van dat ze er de brui aan gaven
om vervolgens na enkele weken de
moed toch weer op te pakken en zich
opnieuw in het overleg te storten.
Vooral het idee dat de lichamelijke en
psychische gezondheid van mensen
in een deel van de gemeente wordt
afgezet tegen economische belangen
en de financiële consequenties voor
de gemeente, is niet altijd goed te
verteren. Maar ook de acceptatie door
het stadsbestuur van een verdere
achteruitgang van de leefomgeving
in het ene stadsdeel omdat die in het
andere deel van de stad daardoor
vooruit gaat, blijkt voor veel mensen
uit Nijmegen-West onbegrijpelijk.

De resultaten
Uiteindelijk zijn we tot een compromis gekomen. Er is een monitoringsplan opgesteld waarin de luchtkwaliteit, het geluid en de intensiteit, de
samenstelling en de doorstroming
van het verkeer over een periode van
vijf jaar zullen worden gemeten.
Voor stikstofdioxide (NO2) is een
drempelwaarde (38 μ/m3) afgesproken die iets onder de landelijke norm
ligt. Dat wil zeggen dat als die waarde
overschreden wordt, er zo snel mogelijk - dus niet pas in 2018 - maatregelen worden genomen om te zorgen
dat de luchtkwaliteit weer onder die
norm komt.
Voor het geluid is afgesproken dat de
resultaten zullen worden vergeleken
met de waarden van 2007 toen het
bestemmingsplan Stadsbrug werd
vastgesteld. Als de geluidsbelasting
daar overheen komt, worden er
(extra) maatregelen genomen.
Welke maatregelen dat zullen zijn, is
nog een punt van overleg. Ook hier
geldt dat de maatregelen genomen
zullen worden op het moment dat de
waarden (met een zekerheidsmarge
van 1,5 dB) zullen worden overschreden en niet aan het einde van het
monitoringsprogramma.

dat het gemeentebestuur inmiddels initiatieven ontwikkelt, zoals uitbreiding van bedrijven en verzwaring
van het industrieterrein, die haaks staan op de bedoelingen achter de WWGB-motie van de gemeenteraad en
de ‘Stolp’- afspraken uit het verleden.
Het is bovendien zaak om nu al voorbereid te zijn op
een situatie dat maatregelen nodig blijken. De vraag is
niet alleen welke maatregelen het effectiefst zijn maar
ook welke voor bewoners gewenst en/of acceptabel
zijn. Verkeersmaatregelen kunnen door aanwonenden
anders beoordeeld worden dan door verkeersdeelnemers. Bomen op een groen talud langs je achtertuin of
je stoep zullen een omgeving leefbaarder maken dan
betonnen schermen. Soms kunnen zaken ook gecombineerd worden, waarmee zowel het effect als de leefbaarheid gediend zijn.
Mochten er de komende vijf jaren geen maatregelen
nodig zijn dan wordt het door de wethouder gereserveerde miljoen ingezet voor groen in Nijmegen West.
Helaas is de huidige wethouder dan niet meer verantwoordelijk voor de realisering daarvan en lopen we het
risico dat het geld aan andere zaken wordt besteed. Het
is dus zaak om alert te blijven.

Adverteren in uw wijk?
Hier kan de volgende keer
uw advertentie staan.

Het vervolg
Uiteraard zijn we blij met de resultaten van deze eerste fase van het
overleg. Maar er is nog een hele weg
te gaan. We zullen ook de komende
jaren nog met de gemeente in overleg
blijven om te zorgen voor een goede
interpretatie van de uitkomsten van
de metingen. Punt van zorg daarbij is

GDF SUEZ Energie Nederland is onderdeel van de Groep GDF SUEZ, een wereldspeler op het gebied van energie, services,
water en milieu. Met zes moderne productielocaties, waaronder Centrale Gelderland in Nijmegen, wekken wij meer dan 20%
van de elektriciteit in Nederland op. De centrale in Nijmegen speelt een belangrijke rol in de energiemix. De biomassa-installatie
kan ongeveer een kwart van de hoeveelheid steenkool die jaarlijks wordt verbrand, vervangen door biomassa. Door deze
investering steeg de capaciteit aan biomassa, voldoende om 250.000 gezinnen te voorzien van groene stroom.
www.gdfsuez.nl
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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

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

KWALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
METALEN RAMEN
[AUTOMATISCHE] DEUREN
FIJN STAALWERK

Samen onderweg, samen op weg…

024-3782314
gerjo.pieters@wanadoo.nl
www.gerjopieters.nl

WINKELPUIEN
REPARATIES METALEN PUIEN

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

KINDERFIETSEN
ELECTRISCHE FIETSEN
RACEFIETSEN & ATB’S
STADS- & HYBRIDEFIETSEN

DENNENSTRAAT 69
6543 JP NIJMEGEN
T +31 [0]24 - 377 00 06
E THOONEN@BIKETOTAAL.NL
W WWW.THOONENBIKETOTAAL.NL

Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen
> 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 		
postkantoor
Fax 		
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(024) 388 69 76
(024) 378 58 10
(024) 373 28 27

Margot is uw vaste kapster
Knippen vanaf 15 euro
Voor tarieven zie:
www.kapsalonmargot.nl

Bij inlevering advertentie
eenmalige korting van 10%

✁

Iets te vieren !

Op een uniek plekje in Nijmegen,
in een persoonlijke sfeer.

www.sfeerhuys.nl
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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.
Redactie

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees

Peter Waterkoort (hoofdredactie), Minke Veldhoen (eindredactie),
Henk Termeer, Wilma van Seters-van Steen, Jacques de Vroomen
vormgeving: Simone Weijs | Vormweijs
fotografie: Frank Jongejan
advertenties: secretariaat

Ton van Seters (Voorzitter), tel: 024-3770765,
e-mail: voorzitter@dorpsbelanghees.nl
Jacques Huybrechts (Penningmeester), tel: 024-3780875
Wilma van Seters-van Steen (Secretaris), tel: 024-3770765
Miny Schennink-Paus, tel: 024-3772436
Siebold de Graaf, tel: 024-3481776
Toon de Goede, tel: 024-3556299
William Thoonen, tel: 024-3779136

Redactieadres van de Stenen Bank
Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen, tel: 024-3770765
e-mail: redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Secretariaat

Kopij
Kopij inleveren voor 22 februari 2014 op het redactieadres.

Lid worden?
U kunt lid worden via e-mail met de ledenadministratie, via het
contactformulier op de website 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: secretariaat@dorpsbelanghees.nl

Bezoek de website van de vereniging

www.dorpsbelanghees.nl

Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen
e-mail: secretariaat@dorpsbelanghees.nl
giro: 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

Penningmeester
e-mail: financien@dorpsbelanghees.nl

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen
Groen Hees: Ab Verheul, tel: 024-3779914
Historie: Jan Brauer, tel: 024-3785682
Ruimtelijke Ordening: Jan de Kanter, tel: 024-3780508
Milieu: Ton van Seters, tel: 024-3770765
Bouwdorp Hees: Monique Vermeulen, tel: 024-8485818
Cultuur: Miny Schennink-Paus, tel: 024-3772436

Wijkagenten: tel: 0900-8844
ten oosten van Wolfskuilseweg: Hans Zweers
ten westen van Wolfskuilseweg: John Striekwold

Bel- en Herstellijn: tel: 14024
Wijkbeheerder Oud en Nieuw West
Jolande Spierings, tel: 024-3293350
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