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TER INLEIDING 
Op de laatste ledenvergadering hebben we het al aangekondigd : de 
Stenen Bank moet, letterlijk en figuurlijk, meer inhoud krijgen en 
ook een beetje leuker worden . Wij hopen dat we daar met dit nummer 
al een aanzet toe hebben gegeven. Onze nieuwe redacteur Eric Beumer 
heeft er in ieder geval heel wat uurtjes in gestopt. Het is belang
rijk om u een zo goed en volledig mogelijk beeld te geven van het hoe 
en waarom van onze activiteiten omdat ons gebleken is dat via andere 
kanalen wel eens andere informatie wordt verspreid. Bovendien be
merken wij dat er achter ogenschijnlijk simpele zaken vaak meer 
schuil gaat dan men aanvankelijk zou denken. Deze dingen komen dan 
niet verder dan de bestuursvergaderingen. En dat is jammer, want u 
krijgt daardoor minder te horen (te lezen) over het reilen en zeilen 
van onze vereniging dan we eigenlijk zouden willen. 

In dit nummer komt de gang van zaken rond het Dominicusterrein 
uitvoerig aan de orde. Het gaat hier om een stukje Hees dat jarenlang 
in de stilte van het klooster heeft gelegen. Door de sloop van dit 
gebouw deed zich een kans voor om dit gebied zodanig vorm te geven 
dat alle geboden kwaliteiten er optimaal uitgehaald zouden kunnen 
worden. Kwaliteiten waarmee niet alleen aangesloten zou kunnen worden 
op de bestaande bebouwing van Hees, maar die ook waardevol zijn voor 
de toekomstige bewoners van het terrein. Leest u in het artikel zelf 
wat er uitgekomen is. 

Naast een aantal andere actuele zaken vindt u in dit nummer ook een 
nieuwe rubriek: "In de schijnwerper". Het is ons gebleken dat er over 
Hees en zijn bewoners zoveel te vertellen valt dat het zonde zou zijn 
om dat niet in de Stenen Bank vast te leggen. Juist omdat hier nog 
betrekkelijk veel oudere, echte Hesenaren wonen kunnen zij ons 
vertellen hoe het vroeger was, en welke bijzondere dingen zich 
allemaal hebben afgespeeld. 
Het zou ons zeer veel genoegen doen als zich voor deze rubriek enige 
schrijvers en interviewers willen melden. Want nogmaals: een goed 
gevulde Stenen Bank wordt pas echt goed gevuld als er veel mensen aan 
meewerken. 
Een tweede nieuwe rubriek wat vanaf de volgende uitgave komt is de 
rubriek: "Eervolle vermeldingen" . Hierin worden iedere keer plekken 
in Hees of mensen, al dan niet in Hees woonachtig, voor het voetlicht 
gebracht die een positieve bijdrage hebben geleverd aan het instand
houden van ons dorpskarakter. Dat kan materieel, maar ook immaterieel 
zijn. En ook hier geldt: heeft u ideeën? Kom! 

Gaat u dus nu maar even voor deze Stenen Bank zitten . Op uw eigen 
bank , kopje koffie erbij. Wij wensen u veel leesplezier en hopen van 
harte op een paar telefoontjes van potentiële schrijvers (u hoeft 
echt geen Couperus of Harry Mulisch te zijn, onze redactie is al erg 
blij met de eerste aanzet tot een artikel), interviewers, of mensen 
met andere kwaliteiten. Want dat er kwaliteit in Hees zit, dat is een 
ding dat zeker is. 

Bea van Zijl! de Jong 
Lodenstein 
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Nieuwbouw op het Dorninicusterrein 

Even een blik terug: Na de sloop 
van het klooster is het Domini
custerrein aan de Den
nenstraat/Dr. de Biecourtstraat 
ingezet voor woningbouw en wel 
ongeveer 40 laagbouwwoningen en 
2 flatgebouwen met in totaal ook 
ongeveer 40 woningen. De bij het 
klooster horende kapel bleef als 
Rijksmonument staan. Voor dit 
woningbouwplan was een bestem
mingsplanwijziging nodig. In 
oktober 1991 werd het plan door 
de gemeente aan ons en de omwo
nenden gepresenteerd en kon men 
alvast reageren. Daarna duurde 
het een jaar voordat de gemeente 
een bestemming had gevonden voor 
de kapel. In oktober 1992 volgde 
inspraak op het ontwerpbestem
mingsplan. In december 1992 werd 
het bestemmingsplan officieel 
ter visie gelegd en kon men be
zwaren indienen. Kort daarna 
brandde de kapel af. 

Op de informatiebijeenkomst van 
oktober 1991 over de nieuwbouw 
werd het bouwplan door de ge
meente als volgt toegelicht: 

A. Het wordt een ruim opgezette 
wijk 

B. Geen rijtjeswoningen maar 
merendeels 2 onder 1 kap 

C. Er blijft veel groen staan 
D. Het plan past in de uit

gangspunten van de gemeen
telijke Adviesnota Hees (op
gesteld in 1990 om het dorps
karakter van Hees niet ver-
loren te laten gaan) 
De kapel staat centraal in de 
p lano zet . Daarom komt er 
naast laagbouw oogbouw 

egenw1cht tegen e 
van d e kapel" . 

Maar wat bleek: 

A. Er komen erg veel woningen, 
deels met een voortuin van 3m 

en een achtertuin van maar 6m 
diep . Er wordt te dicht op de 
begraafplaats en te dicht 
tegen de kerk aan gebouwd. 
Het flatgebouw aan de straat
kant komt 20m dichter aan de 
straat te staan dan het oude 
kloostergebouw. 

B. De meeste huizen ZlJn ge
schakeld 2 -onder-1-kap. Dit 
terwijl de gemeente in de Ad
viesnota Hees zegt: gescha
kelde 2-onder-1-kap geeft al 
snel de indruk van ... . rij
tjeswoningen. 

C. Er verdwijnt erg veel groen, 
zelfs bomen en bosjes waarvan 
de gemeente nadrukkelijk had 
gezegd en geschreven dat deze 
gehandhaafd zouden worden. 
Van de hiervoor verleende 
rooivergunning kreeg niemand 
bericht. 

D. De uitgangspunten van de Ad
viesnota Hees zijn genegeerd. 
Toen wij de gemeente om op
heldering vroegen gaf men als 
antwoord dat het nimmer de 
bedoeling was geweest dat het 
bouwplan zou passen in de 
uitgangspunten van de Advies
nota Hees 

E. De kapel is (helaas) af
gebrand. De vrij gekomen 
ruimte is deels gebruikt voor 
twee nieuwe huizen en deels 
om de aangrenzende , wel heel 
erg krappe kavels wat ruimer 
te maken. Een pluspunt! Maar 
met het v e rdwijnen van de 

K"ape l verdween ook d e "stede
bouwkundlge noodzaak " van de 
t wee grote appartemen 
tengebouwen . '!'och bl 1 1 ven ze, 
Gndanks d e al gerezen bezwa 
ren, staan. 

Het voorste appartementengebouw 
aan de Dennenstraat (het zgn . 
"poortgebouw" , omdat er een 
poort inzit die als hoofdtoe
gangsweg naar de nieuwe woon-
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buurt d i ent) leve rde bij ons en 
v e e l omwonenden gro te be zware n 
op . De gemeente zegt dat er op 
deze pl e k best we l iets groot s 
mag staa n omdat het voormalige 
Dominicuscollege ook groot was. 
Maar tussen het oude gebouw en 
het nieuwe zit een we reld van 
verschil. Het oude gebouw lag 
heel ruim in n et groen, s tond 
vrij ver van de straat, onge veer 
25 m en had een klassieke uit -
~ing passend bij het kloos 

terverleden van Hee s. Het nieuwe 
gebouw wordt helemaal ingebed in 
andere nieuwbouw en komt voor 
een deel op niet meer dan 5 .J!!.. 
van het trot t o 1 r te s t aan. 
He t poortgebouw sluit boy end i en 
het n 1euwe WOOnWljkje af van de 
rest van Hees. Het klooster 
markeerde vroeger het einde van 
de Kerkstraat, maar het poort
gebouw doet dat nu juist niet . 
Daarachter ligt nl. het nieuwe 
buurtje dat nu in feite wegges 
topt wordt . Dit soort hofjes
bebouwing wordt in de Adviesnota 
Hees klip en klaar afgewezen. 
Toen wij de gemeente hierop at
tent maakten zei men van niets 
te weten .. .. 

Overlast 
Het autoverkeer in het wijkje 
zal aanzienlijk zijn en hier en 
daar zeker overlast geven voor 
de nieuwe bewoners. In een van 
deze gevallen heeft de gemeente, 
na opmerkingen van onze kant , 
verbeteringen aangebracht. Maar 
verder is het ons nog steeds 
niet duidelijk of er voor alle 
auto's wel genoeg parkeerruimte 
is, vooral voor de bewoners in 
de appartementen. Er komen par
keerplaatsen in langzaam-ver
keergebieden. Dat betekent dat 
deze voor voetgangers en fiet
sers bedoelde paden toch auto ' s 
te verwerken krijgen en dit kan 
gevaar opleveren voor spelende 
kinderen. 

Met de toezegging van de ge
meente dat er veel groen zou 

blijve n sta an is het droevig 
ges t e ld . Van de mee r dan 151) 
bomen op het terrrein waarvoor 
een kapvergunning verpli c ht i s , 
blijft maa r weinig ov er. De vel e 
s truiken zijn daar dan nog ni e t 
eens bij g e rekend. Allee n het 
bos je aan de Dr. de Ble
courtstraat (d.w.z. de helft 
e rvan) en hier en daar wa t so
litaire bome n zijn aan de kap
v e rgunning ontsnapt. Tijdens de 
inspraak bevestigde de gemeente 
herhaaldelijk en schriftelijk 
welke bomen en bosjes gehand
haafd zouden worden. Deze toe
zegging is nooit ingetrokken. 
Toch werd er voor al dit groen 
een kapvergunning verleend . 
Niemand kreeg hiervan bericht. 

Rooivergunning 
Vlak v oor Sinterklaas 1992 kwam 
de rooivergunning onopvallend in 
De Brug te staan . Half december 
1992 kregen de omwonenden en de 
Ve reniging beri c ht van de ge
mee nte dat het bestemmingsplan 
o fficieel ter visie lag en dat 
men hiertegen, als men dat wil 
de, bezwaren kon indienen. Dat 
me n ook tegen de inmiddels ver
leende rooivergunning bezwaren 
kon indienen, en hoeveel en wat 
er gerooid werd: geen woord. Te
genover de Kerkstraat zou het 
no dige groen blijven staan. Maar 
nadere bestudering leerde ons 
dat de bomen die daar staan al
l emaal gekapt wo rden en dat op 
de plaats waarvan de gemeente
lijke rooitekening zegt: "te 
behouden groen" niet één boom of 
struik te bekennen is. Het nieu
we bouwplan grenst direkt aan de 
begraafplaats achter de kerk. 
Bij herhaling verzekerde de ge
meente ons dat de bestaande af
schermende groene hasg tussen de 
nieuwbouw "'en d e begraafplaats 

·~• als waardevo l groene l ement" zou 
bll)ven staan. Om hier vervol
gens stilzwijgend een rooiver-
~ t e geven . D1 is 
onbegrlJpeliJk als men bedenkt 
dat een groot aantal graven op 
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slechts enke l e decimeters van de 
grens van het bouwterrein aflig
gen . In een hiervan is onlangs 
nog iemand begraven, want de 
begraafplaats is nog steeds in 
gebruik. Van de lange bomenrij 
helemaal achterin het terrein 
zou veel blijven staan, verze
kerde de gemeente. Ook deze wer
den vervolgens in de rooivergun
ning opgenomen . 
Een groot aantal bomen is a l 
door of vanwege de project
ontwikkelaar zonder vergunning 
verwijderd. De gemeente doet 
hier niets aan, ook al zegt men 
dat men streng optreedt tegen 
illegale kap . De bomen die echt 
mogen blijven staan zijn over
igens allerminst gegarandeerd 
voor de toekomst omdat ze in 
particuliere tuinen veel te 
dicht tegen de bebouwing aan 
komen te staan . De kans is groot 
dat men hier straks overlast van 
krijgt zodat ze alsnog zullen 
verdwijnen. Bomen groeien nu 
eenmaal door. 

Kloostertuin 
Van het oude kloostercomplex is 
gelukkig nog iets in de nieuwe 
opzet · terug te vinden: de 
kloostertuin, thans weliswaar 
niet meer dan een hoop zand, 
maar de gemeente denkt aan een 
wat strenge tuinaanleg. Het is 
alleen niet te hopen dat hier 
straks hetzelfde probleem ont
staat als onlangs elders in 
Hees, waar kinderen uit on
genoegen over gebrek aan speel
ruimte het plantsoen gingen ge
bruiken. Want voor speel
gelegenheid voor de ongetwijfeld 
vele kinderen die er straks ko
men te wonen is niet gezorgd . 
Ondanks de gemeentelijke speel
voorzieningennota die zegt dat 
er in Hees veel te weinig speel
ruimte is voor kinderen . 
Op onze vraag aan de gemeente of 
er voor het Dominicusterrein -
waar nota bene 40 woningen uit 
flats komen te bestaan - ook een 
speelplek aange l egd kon worden, 

antwoordde men dat "de praktijk 
leert dat dat soort voorzienin
gen toch maar gesloopt 
wordt" . ... 

Plezierig 
Handhaven van meer groen is niet 
alleen plezierig voor de huidige 
bewoners rondom het Dominicus
terrein en voor het instandhou
den van een bestaande ecologi 
sche structuur . Ook voor de toe~ 
komstige bewoners is het prettig 
te zien dat er al wat hoogop
gaand groen in de wijk aanwezig 
is. Dat kleedt zo'n aanvankelijk 
kale nieuwbouw a l meteen aan. 
Het is jammer dat het bouwplan 
daar e igenlijk niet op in~peelt . 
Het duurt tientallen jaren .voor
dat de nieuwe beplanting de be
staande qua ouderdom zal hebben 
vervangen. 

Wij hebben absoluut geen bezwaar 
dat er op het terrein gebouwd 
wordt. Maar de kwaliteiten die 
het terrein te bieden heeft wor
den helaas niet benut. En dat is 
jammer. Al eerder is het in Hees 
gebeurd dat de gemeente achteraf 
een bouwplan afkeurde. Maar toen 
stonden de huizen er a l. 

Bezwaarschrift 
Wij vinden het jammer dat WlJ 1n 
de discussie rond de invulling 
van het terrein door de gemeente 
geheel buitengesloten zijn, alle 
aanvankelijke toezeggingen over 
overleg ten spijt . We kunnen 
daardoor alleen maar reageren 
via bezwaarschriften. Ons be
zwaarschrift en dat van om
wonenden is door de Gemeenteraad 
verworpen en ligt nu bij Gedepu
teerde Staten. 
De bezwaren komen in het kort op 
het volgende neer: geen afslui
tend 'poortgebouw' maar een open 
bebouwing die aansluit bij de 
rest van Hees. In de huidige 
planopzet zit in feite geen en
kele structuur. Er wordt te 
dicht op de straat, de kerk en 
de begraafplaats gebouwd en er 
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verdwijnt meer groen dan nodig 
i s . 

Inmiddels is de gemeente een 
zgn . Artikel 19 procedure ge
start. Dit is een versnelde 
bouwprocedure, waarbij de wijzi
ging van het bestemmingsplan 
niet wordt afgewacht en er al 
bouwvergunningen worden ver
leend. Art. 19 is in het hele 
land nogal omstreden maar wordt 
vaak gebruikt als een project
ontwikkelaar of aannemer zegt 
haast te hebben. In de volgende
Stenen Bank hierover meer. 

Tegen de rooivergunning is in 
december 1992 door ons en van de 
kant van omwonenden bezwaar in
gediend. Pas in juli 1993 

'l; \~~Y . · 

~ 1. kapel 
· 2, kloostertu1n 

~ '· ~ : 
5. 
6. 

ontvingen we antwoord. Dit ant
woord was dermate onbevredigend 
dat wij de Raad van State hebben 
gevraagd de vergunning te schor
sen. In de vergunning staat de 
voorwaarde dat de aannemer niet 
met rooien mag beginnen voordat
hij mag gaan bouwen. Toen wij de 
gemeente hierop wezen, haalde 
men deze voorwaarde zomaar uit 
de vergunning. Bovendien was de 
vergunning met een groot aantal 
te rooien bomen uitgebreid . Ook 
hierover meer in de volgende 
Stenen Bank. 

Laatste nieuws: Ons verzoek om 
schorsing van de rooivergunning 
is door de Raad van State toege
wezen. Voorlopig mag er dus niet 
gerooid worden. 
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Revitalisering haven- en 
industriegebied Nijmegen-West 

Begin mei is er een infor
matiebijeenkomst gehouden door 
de gemeente ovèr de reconstruc
tie Energieweg en Mer
curiusstraat, 'knip' Kanaal
straat, aanpassing Weurtseweg/
Kanaalstraat. Hierbij zijn de 
volgende plannen in kaart ge
bracht: 

verdubbeling van de Ener
gieweg; 
aanpassing van het kruispunt 
Energieweg/Wolfskuilseweg; 
afsluiting van de 
Kanaalstraat voor doorgaand 
autoverkeer; 
verlegging van de verkeer-
stroom tussen Hezel-
poort/Waalhaven en In-
dustrieplein naar de route 
Weurtseweg-Mercuriusstraat. 

Aanwezig waren 4 vertegenwoor
digers namens de gemeente incl . 
de heer Migo, -wethouder van 
Economische Zaken. Verder waren 
ongeveer 100 mensen aanwezig, 
wellicht voor een groot deel van 
bedrijven, omwonenden en onze 
voorzitter namens Dorpsbelang 
Hees . 
Het doel van deze revitalisering 
is te zorgen dat de bedrijven in 
het haven- en industriegebied 
bij de Kanaalhaven en langs de 
Waal goed kunnen blijven functi
oneren. Bovendien zal het be
drijvengebied voor wat betreft 
de inrichting en bereikbaarheid 
moeten verbeteren. 

Tegelijkertijd wil de gemeente 
zorgen voor een betere 
scheiding tussen het bedrijven
gebied en de aangrenzende woon
wijken. 

Verdubbeling Energieweg: 
Gekozen is voor 2 maal 2 rij
stroken. Het spoor moet gehand-

haafd blijven evenals de pol
dersloot die kwelwater moet op
vangen. Tussen de 2 rij stroken 
komt een middenberm van 3. 90m. 
Deze wordt op verschillende 
plaatsen doorstoken, met name 
bij de Wolfskuilseweg, Be~ 
drijfsweg en Scheepvaartweg. In 
de middenberm komem bovendien 
bomen die tot forse exemplaren 
moeten uitgroeien . 

Aanpassing van het kruispunt 
Energieweg/Wolfskuilseweg: 
De Wolfskuilseweg is een secun
daire hoofdweg die middenin een 
woonwijk ligt en door de buf
ferzone loopt. De verkeersin
tensiteit is groot en zal wel
licht groter worden. De gemeente 
hoopt op een betere doorstroming 
van het verkeer op de Energieweg 
na de reconstructie en verwacht 
dat het verkeer niet meer via de 
Wolfskuilseweg zal rijden, maar 
de 4-baans route zal aanhouden 
(Energieweg - Neerbosscheweg-In
dustrieweg?). 

Afsluiting Kanaalstraat: 
De Kanaalstraat nu nog secun
daire hoofdweg wordt terug
gebracht naar wijkontsluitings
weg. Deze straat ligt, nu hier 
woningen gebouwd zijn, midden in 
een woonwijk en loopt door de 
bufferzone Nijmegen-West. Boven
dien komt er een bussluis in de 
weg. Doorgaand verkeer zal af 
moeten buigen via Mer
curiusstraat naar de Weurtseweg. 
Deze straat wordt weer 
doorgaande route. 

Dit geeft extra geluidsbelas
ting, waarvoor een onthef
fingsprocedure gevolgd zal moe
ten worden . (Geluidstoename van 
6 dB(A)) 
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De kapel op het voormalige 
Dominicusterrein 

In het Mei-nummer was een klein artikel te vinden over de 
kapel op het voormalige St. Dominicusterrein. Het leek de redactie 
leuk om iets meer over deze kapel te schrijven. Er i s een klein 
citaat uit het bestemmingsplan Neerbosch Oost 
1983-XIV overgenomen. 
De kapel waarvan nu nog het geraamte overeind staat dateerde uit 
1926, was een schepping van Eduard Cuijpers en behoorde tot de 
Neogotische stijl. Het interieur vormde een boeiend samenspel van 
allerlei ruimtes, vormen , kleuren en li c htschakeringen via legramen . 
De rijk versierde koepel en kolommen waren uniek met een bijna oud 
Egyptis c he sfeer. Dit gevarieerde samenhangend interieur was de basis 
voor een monumentenstatus. De kapel was na oktober 1990 definitief 
geplaatst op de rijkslijst voor beschermde monumenten . 
Eind 1990 was de planontwikkeling tot bouw van huizen opnieuw gestart 
met als uiteindelijk resultaat een bestemmingsplanwijziging. De kapel 
als woonfunktie ging niet door. Uiteindelijk zou het geleid moeten 
hebben tot een atelierruimte. 
Het monument stond voortdurend bloot aan diefstal en vandalisme , 
zeker nadat het kl oostercomplex gesloopt was. De sociale controle 
ontbrak, hetgeen leidde tot herhaaldelijk brandstichting. Na de 
laatste brand werd duidelijk dat de kapel niet meer te herstellen 
was . 

Inmiddels is er een sloopvergunning verstrekt alwaar wederom een 
stukje historie verdwijnt. 

Een citaat uit de Volkskrant van 15-08-1993 omtrent materieel 
erfgoed: Bij verkoop kwamen kloosters en kerken vaak in handen van 
project-ontwikkelaars die doorgaans maar één recept kennen: slopen 
en daarna kantoren en winkels of duurdere woningen bouwen. Stads
ontwikkeling is vaak strijdig met monurnentenbehoud. 

Rullinten un dt DornlnlcullliPfl In Hllmc&cn 
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Opslag vervuilde grond hoek 
Energieweg / Dr. De Biecourtstraat 

Al een jaar ligt er op de hoek 
van de Energieweg/Dr . de Ble
courtstraat een grote hoeveel
heid zwaar vervuilde grond, ± 
2800 m3

• Deze grond is afkomstig 
van het Dominicusterrein. De 
olietank van het klooster heeft 
lange tijd gelekt en een ernsti
ge bodem- en grondwaterveront
reining veroorzaakt. 

De vervuilde grond is door de 
aannemer, die op het terrein 
woningen wil gaan bouwen, af
gegegraven. Dit is nodig omda t 
hij eerst een ' schone-grond
verklaring' voor het terrein 
moet krijgen voor hij kan gaan 
bouwen. Door de gemeente is 
voorgesteld de afgegraven grond 
af te voeren naar een reini
gingsinstallatie. Op verzoek van 
de aannemer is echter, vanwege 
de kosten, een plan uitgewerkt 
om de grond elders op het ter
rein biologisch te reinigen. 

Biologisch reinigen 
De bedoeling van het biologisch 
reinigen is dat bacteriën de 
olie en de aromaten afbreken. De 
vraag is of dat in dit geval zal 
lukken en hoe lang dat gaat du
ren. Het gaat hier namelijk om 
zeer zwaar vervuilde grond. Ver
schillende deskundigen betwijfe
len of op deze manier de grond 
weer schoon zal worden en vragen 
zich in ieder geval af h oe lang 
het zal duren. Mevrouw Hofkamp, 
hoofd van de afdeling ~an de 
gemeente die zich bezig houdt 
met bodemzaken, wil ook geen 
uitspraak doen over de duur van 
de grondreiniging. 
Bedacht moet worden dat je op 
deze manier van een bodemvervui
ling ook een water en luchtver
vuiling maakt. Voor het regenwa
ter zijn voorzieningen getrof
fen. Het regenwater dat op het 
depot valt , kan niet in de on
dergrond wegzakken, want de 
grond ligt op een laag kunst-

SITUATIE 1:2000 
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stof en het regenwater wordt via 
een olie-afscheider op het rioo l 
geloosd. Hiervoor h eeft het Zui
veringschap toestemming gegeven . 

Maar de lucht, die tijdens dit 
proces al ettelijke keren vrij
gekomen is en nog zal vrijkomen, 
wordt niet opgevangen en 
vervui lt de omgeving wel. De 
omwonenden hebben a l meerdere 
malen geklaagd over stankover
last. 

vergunning 
Een activiteit als deze past 
niet een woonwijk. Het is een 
industriële activiteit, waarmee 
gespecialiseerde bedrijven zich 
op daartoe aangewezen terreinen 
bezighouden. Tot nu toe stelde 
de gemeente zich op het stand
punt dat, omdat het om 

vervuilde grond gaat die op he t 
eigen terrein gesaneerd wordt , 
er geen vergunning nodig was . 
Dit standpunt is echter ver
l aten, want op 21 juli jl. stond 
er in de Brug dat er voor het 
gronddepot een ontwerpvergunning 
was opgesteld . De direct omwo
nenden zijn hiervan in kennis 
gesteld. De Verening Dorpsbelang 
staat op het standpunt dat het 
saneren van zwaar vervuilde 
grond niet past in een woonwijk. 
Met noch de omwonenden noch de 
Vereniging is vooraf over deze 
aanpak overlegd. Uitsluitend 
vanwege een kostenpost van de 
aannemer wordt deze overlast 
geschapen. Uit de ontwerpvergun
ning blijkt voor nog tenminste 2 
j aar. Wij zullen hier als Ver 
eniging bezwaar tegen aanteke
nen. 

Uw warme bal<l<er 

WESSELING 

KORTE BREDESTRAAT 26 TEL: 771659 

Nijmegen 

LANGE HEZELSTRAAT 31 TEL: 226124 

1 2 

De bomen 
de 

en parkeerhavens 
Wolfskuilseweg 

langs 

Aan de gang van zaken rond de 
parkeerhavens zit heel wat vast. 
Het begon bij het plan van de 
gemeente om de goudessen en 
veldesdoorns aan de Wolfs
kuilseweg en de Molenweg te 
rooien. 
Over dit l aatste zijn de aanwo
nenden door de gemeente goed 
geïnformeerd en gaf men de ge
legenheid te reageren. Dat is op 
grote schaal gebeurd met als 
gevolg dat de gemeente besloot 
om die bomen die niet vervangen 
zouden worden , voorlopig te 
laten staan. De andere bomen 
z~Jn intussen gerooid en ver
vangen door jonge eiken, waarvan 
helaas een groot deel niet is 
aangeslagen. 

De gemeente wilde niet a lleen de 
goudessen tussen Schependomlaan 
en Bredestraat rooien (waarvan 
onderzoek zou hebben aangetoond 
dat het met deze bomen toch niks 
meer werd) , maar ook de helft 
van in totaal 18 veldesdoorn 
langs het Distelpark. Deze negen 
bomen mankeerden absoluut niets, 
maar men wilde een éénsoortige 
laanbeplanting van allemaal ei
ken. Wij hebben ons toen tot de 
Raad van State gewend die be
sliste dat ons schorsingsverzoek 
werd afgewezen maar dat de negen 
veldesdoorns konden blijven 
staan. De gemeente betrok deze 
u i t spraak op de negen 
veldesdoorns die men zelf al 
wilde laten staan en men wilde 
dus de andere negen toch kappén. 
Maar tijdens de behandeling van 
deze zaak bij de Raad van State 
is door de gemeente geen enke l e 
keer naar voren gebracht dat er 
in totaal 18 veldesdoorns ston
den. De Raad van State wist dus 
niet beter dan dat er in totaa l 
9 veldesdoorns waren en over 
iets wat men niet weet kan men 

ook geen uitspraak doen. Wij 
vonden dus dat er geen veldes
doorns gekapt mochten worden. 
Wat er daarna precies is gebeurd 
tussen RvS en gemeente ~s ons 
onduidelijk. Het resultaat is in 
ieder geval dat de bomen toch 
gekapt zijn. Op de plaats van 
mooie , kerngezonde bomen staan 
nu kleine eikjes waarvan de 
helft inmiddels dood of slecht 
is. 

Terug naar de goudessen , in de 
asfaltstrook tussen Schependom
laan en Bredestraat. Wij hebben 
de gemeente gevraagd de nieuwe 
eiken wat meer naar de straat
kant te planten; men wilde ze 
immers een laanfunctie geven 
l angs de weg. Dat kon niet, al
dus de gemeente want: daar kwa 
men parkeerhavens. Of het wel zo 
vei lig was om daar parkeerhavens 
voor de aanwonenden van de 
Wolfskuilseweg te plaatsen, daar 
liet men zich niet over uit. In 
ieder geval staan de bomen nu zo 
dicht tegen de bestaande groen
strook aan, dat er te zijner 
tijd zeker ruimtegebrek za l ont
staan bij hetzij de bomen in de 
groenstrook, hetzij de eiken . 

De goudessen stonden, zoals ge
zegd, in een asfaltstrook. De 
gemeente wilde deze verwijderen 
en een grasstrook aanleggen. 
Geen bezwaar. Wat alleen niet zo 
prettig was, was dat de gemeente 
geen verhard voetpad van enkele 
stoeptegels breed wilde aanleg
gen, precies zoals dat verderop 
tussen Bredestraat en Energieweg 
i s gedaan . Wij hebben hierom 
gevraagd , maar men vond dat de 
mensen zich zelf maar een weg 
moesten banen tussen h et gras. 
Het gras is er nog steeds niet, 
de mensen lopen noodgedwongen op 
het rijwielpad omdat het een 
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volstrekt onbegaanbaar gebied 
geworden is , en aan rolstoelers 
en mensen met kinderwagens die 
graag een ommetje willen maken 
is al helemaal niet gedacht. 

En dan zijn we nu waar dit 
stukje mee begon: de parkeer
havens . In de gemeentelijke 
brief aan de bewoners over het 
rooien van de bomen aan de 
Wolfskuilseweg en Molenweg en 
het vervangen van het asfalt 
door gras stond onopvallend één 
regeltje: . "Om parkeerproblemen 
te voorkomen komen er langspar
keervakken in d e grassstrook". 
Waar, dat moest men maar raden. 
Omdat de Wolfskuilseweg erg druk 
is, een onoverz i chtelijke bocht 
h eeft en er vee l te hard gereden 
wordt, is oversteken gevaarlijk 
en is door ons en omwonenden bij 
de gemeen te gepleit om de havens 
aan de bewonerskant aan te leg
gen . Van ambtel ijke kant was ons 
bevestigd dat de trottoirs daar 
breed genoeg voor waren. Maar 
men had deze plannen nu eenmaa l 
(financieel) opgenomen in de 
omvorming van het bomenbestand 
en wilde daar niet op terug
komen. 

Er spelen zich op de Wolfksuil
seweg regelmatig gevaarl ijke 
s ituaties af . Nog niet zo lang 
geleden vloog er een auto met 
aanhangwagen gevuld met zand uit 
de bocht, schaarde, kwam op de 
andere weghelft en de andere 
stoep terecht, draaide om zijn 
as en kwam op de ene stoep, 
tegen de rijrichting in tot 
stilstand , de wagen met zand op 
de kop. Het was puur geluk dat 
er zich net op dat moment nie
mand anders op de weg of op de 
beide stoepen bevond. 
De Wol fskuilseweg vervoert nu 
al gauw zo'n 9000 auto ' s per 
dag. Dat zullen er alleen maar 
meer worden, vrezen wij, als de 
Energieweg en het kruispunt 
Wolfskuilseweg/Energieweg ver
breed zijn. Oversteken naar je 

aan de overkant geparkeerde auto 
wordt dan een nog hachelijkere 
zaak: uitzicht is er nauwelijks . 
Al s het minder druk i s razen er 
soms auto's met 100 km/uur voor
bij , met name 's avonds, ' s 
nachts en vroeg in d e och tend. 
Wie dan aan het oversteken is, 
ziet die auto niet aankomen en 
over wat er dan gebeurt zul l en 
we het nu maar niet hebben. 

Al on ze brieven en be
zwaarschriften over deze zaak 
aan het Col l ege van B&W en de 
wethouders afzonderl ijk zij n on
beantwoord gebleven. We hebben 
om inspraak verzocht zodat de 
bewoners konden zeggen wat ze 
wilden. De voorziening was im
mers specifiek voor hen bedoeld 
en hun veiligheid en die van de 
andere weggebruikers was in het 
geding. Geen enkele reactie. Dan 
is het wel vreemd a l s je even 
l ater in de krant leest dat er 
in Hees een aantal hendetailet
ten wordt aangelegd, waarvan de 
preciese plek eerst aan de bewo
ners voor inspraak zal worden 
voorgelegd! 

Pas na tussenkomst van de Raad 
van State gaf de gemeente ant
woord op ons bezwaarschrift . 
Daaruit bleek dat men de par
keerhavens mocht aanleggen op 
grond van het gel dende bestem
mingsplan en dat men daarom niet 
op de bezwaarschriften hoefde te 
reageren. En daarmee was voor de 
gemeente de kous af. Verkeers
veiligheid, drukke weg , in
spraak: het bleek geen overwe
ging waard. Men zei in feite: 
waar bemoei je je mee, wij doen 
gewoon iets wat het bestemmings 
plan toel aat . Vreemd als men 
bedenkt dat het juist om iets 
gaat, wat specifiek voor de men
sen bedoeld is. 

Het betreffende bestemmingsplan 
b l eek dermate onduidelijk dat 
wij de zaak nogmaals aan de Raad 
van State hebben voorgel egd, 

14 

samen met een aanta l omwonenden. 
Terwij 1 deze zaak liep ging de 
gemeente op een ochtend toch 
over tot de aanleg van de par
keerhavens . Een van de juristen 
van de gemeente erkende tegen
over ons dat dit niet mocht en 
dat de gemeente zich schuldig 
maakte aan een "onrechtmatige 
daad" . Maar dat was toch niet zo 
erg?! Even later verklaarde men 
zoveel haast te hebben omdat men 
alvast de plantvakken voor de 
beplanting van de groenstrook 
wilde markeren. Die beplanting, 
we zij inmiddels 6 maanden ver
der, moet nu nog komen! Na tus
senkomst van de Raad van State 
heeft men het werk toch stil
gelegd. 

Het bestemmingsplan waar de ge
meente zich tegenover de Raad 
van State op beriep dateert van 
.. .. 1976! De Wolfskuilseweg is 
er daarna niet bepaald minder 
druk op geworden , maar ook dat 
bleek geen overweging waard. 
Tijdens de zitting bij de Raad 

Groenstrook 
Eind Juni heben d e bewoners van 
de Pomonastraat , Meloenstraat, 
Mandarijnstraat en Ananasstraat 
een informatiemapje ontvangen 
van de gemeente. 

Dit bevatte ondermeer het 'ver
slag' van de inspraakavond die 
gehouden is op 18 februari . De 
veel besproken en beschreven 
groenstroken zullen l osgekoppeld 
worden van de aanl eg van het 
speelplekje . Dit houdt in dat de 
aanleg in principe kan beginnen 
terwijl de inrichting van het 

van State bleef de onduidelijk
heid over het bestemmingsplan . 
De gemachtigde van de gemeente 
bleek niet over alle door de 
Raad van State gevraagde stukken 
te beschikken. Deze waren al zo 
ver in het verleden verdwenen 
dat zij inmiddels in het archief 
terecht gekomen waren . Kort 
daarna vernamen wij dat de ge
meentelijke stukken voldoende 
waren om de parkeerhavens aan te 
leggen, zonder de verplicht i ng 
bewoners in de gelegenheid te 
stellen bezwaren te maken . 
Wij vinden het heel treurig dat 
de gemeente niet in wilde gaan 
op de vragen en de bezorgdheid 
van ons en versche i dene om
wonenden, maar in plaats daarvan 
een bestemmingsplan uit 1976 uit 
de kast haalde. 
De parkeerhavens zijn inmiddels 
aangelegd . Er wordt maar weinig 
gebruik van gemaakt. De nieuw 
geplante bomen zien er nu al 
veel slechter uit dan de goud
essen ooit gedaan hebben. En 
wandelen is onmoge lijk. 

Pornonastraat 
openbaar groen inclusief het 
rooien van de populieren momen 
teel t er discussie staat. Zeker 
na de vele bezwaren en reakties 
van de omwonenden. 

Op 5 juli is er een inspraakmid
dag georganiseerd over de in
richting van de speel plek en 
keuze van de speeltoestellen 
a l waar een unaniem besluit geno
men is. Over de inrichting van 
het openbaar groen hoopt de ge
meente in september een schrij
ven te versturen. 

15 



IN DE SCHIJNWERPER: 

'De gebroeders Nieuwenhuis 
Bekende Hesenaren zijn ongetwijfeld de gebroeders Nieuwenhuis: 
de smid Tinij en zijn broer Gerard , rijwielhersteller. 

Wie kent niet de fraaie smeed
ijzeren poort aan de Schependom
laan recht tegenover dorpscafé 
Juliana met daarnaast de rij
wielhandel, daarachter het woon 
huis en aan de linkerkant achter 
de smidse. 
Hier hebben drie generaties 
smeden sinds het begin van deze 
eeuw gewerkt. Het huis staat wat 
vreemd naar voren, deels op de 
stoep, wat zijn verklaring heeft 
in het feit dat de oor
spronkelijke boerderij met 3 
meter verlengd is in het jaar 
1899. 
Wetenswaardig is tevens, dat de 
bekende veldmaarschalk 
Montgomery in het voorhuis op 
een dag in het begin van 1945 
een stafvergadering met zijn 
officieren belegde, wat het 
huis eens te meer een his
torische achtergrond geeft. 

Zowel de grootvader als de vader 
A.G. Nieuwenhuis en diens klein
zoon Tinij de smid hebben vele 
fraaie smeedijzeren hekken in de 
loop der jaren voor Hees ge
smeed. Behalve siersmid waren 
alle drie generaties ook hoef
en constructiesmid. 
Van de hand van de vader is nog 
een zeer fraaie koperen windvaan 
te bewonderen die reeds meer dan 
40 jaren het kruis op de Valk
hofkapel in Nijmegen siert. 
Ook zijn nog diverse smeedwerken 
in de St. Anthonius-Abt kerk aan 
de Dennenstraat te zien die hij 
samen met zijn zoon heeft ver
vaardigd. Recentelijk werk van 
Tinij de smid is aan de Kerk
straat te zien. 
De smid was zo welwillend twee 
foto's voor publikatie in de 
"Stenen Bank" uit te lenen die 

hierbij zijn afgedrukt. Op foto 
no. 1 zien we Tinij de Smid be 
zig aan een hek in zijn werk 
plaats. Foto no. 2 
roept ongetwijfeld een stuk 
"Hese-nostalgie" bij ons op. De 
foto zal een jaar of 70 oud zijn 
en laat drie generaties smeden 
Nieuwenhuis zien. Van links naar 
rechts, de vader A.G. Nieuwen
huis voor zijn werkplaats marti
aal met zijn hamer. Daarnaast 
twee jonge knechtjes, vervolgens 
de auto van grootvader met de 
trotse eigenaar ernaast. 
De thans nog in leven zijnde 
oudste broer Toon aan het aam
beeld, die zo te zien 3 á 4 jaar 
oud geweest zal zijn. Geheel 
rechts de windroos van een 'Ame
rikaanse windmolen' die 
kennelijk door de smeden onder
handen werd genomen. De bedoelde 
windmolen heeft tot het begin 
van de vijftiger jaren als wa
terpomp gefunctioneerd ten be
hoeve van de kwekerij van Van 
der Lught aan de Wolfskuilseweg 
alhier. 

De al eerder vermelde smeedij
zeren poort is in 1922 met 80 cm 
verbreed, om de auto van groot 
vader Nieuwenhuis doorgang t e 
verlenen . 
De smid is behalve zijn vak
manschap ook begaafd met een 
fraaie zangstem, bariton, waar
mee hij een geziene aanvulling 
is in di verse koren o.a. in de 
hoogmissen in de voornoemde St. 
Anthonius-Abt kerk. 

Samen met zijn broer Gerard 
werkt hij sinds de vijftiger 
jaren in de smidse, die samen 
gedeeld wordt, deels smidse, 
deels fietsenherstelwerkplaats. 
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Het leek ons een goed plan de 
beide sympathieke en bescheiden 
broers Nieuwenhuis eens in het 

daglicht te zetten en plaats te 
laten nemen in onze Hese "Stenen 
Bank". 

door Drs. Robert J.C. van Zijll 
de Jong 

A. 0. Nieuwenhuis & Zn. 
SMEDERIJ HEES No. 65 

Ijzeren Hekwerken en Afrasteringen 

Centrale Verwarming 

Reparatieplaats voor Rijwielen enz. 

De redactie trof een oude advertentie aan in een uitgave van het 
Schependom van Nijmegen, wellicht daterend van rond 1912 . 
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Foto nr. 1 

Foto no. 2 

Het ligt in de bedoeling per aflevering van de 'Stenen Bank' één of 
twee oud-Hesenaren , man c.q. vrouw met een kort interview in DE 
SCHIJNWERPER van ons blad te zetten. 

De redactie 
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Korte mededelingen 
* Nog altijd hebben een aantal leden de contributie 1992/-

1993 niet betaald. Het bestuur overweegt om hier wat aan 
te gaan doen. 

* De vereniging zoekt nog steeds actieve medewerkers voor 
het bestuur en voor de redactie van de 'Stenen Bank'. 

* Aan de geluidsoverlast van de Ruiter B.V is weinig ver
betering opgetreden. Regelmatig zijn er meldingen van deze 
geluidsoverlast bij het milieuklachtennummer gemeld. 
Nevenbedrijven hebben zelfs direct schade opgelopen toen 
er weer een tank explodeerde. De politie maakte geen 
proces verbaal op. De vereniging zal zoveel mogelijk steun 
verlenen. 

* De Hervormde Gereformeerde wijkgemeente West heeft de ge
meente verzocht de toren van de Petruskerk in de avonduren 
te verlichten met schijnwerpers. De Monumentencommissie 
oordeelde positief, de vraag is wat de omwonenden hiervan 
vinden. Vereniging Dorpsbelang juicht dit initiatief toe. 

* Op 18 juli heeft er een informeel bezoek plaatsgevonden 
tussen de Vereniging Stedelijk Leefmilieu en de Vereniging 
Dorpsbelangen Hees. Vanuit café Juliana is er al wandelend 
een tocht door Hees gehouden waarbij stilgestaan is bij 
diverse panden en andere 'bezienswaardigheden'. Ook is er 
een bezoek gebracht aan natuurkwekerij de 'Schutsboom' op 
het terrein van stichting Overal, waar een toelichting 
werd gegeven door dhr. Wellen. 

* De Vereniging is op zoek naar een literatuurlijst van 
Hees, wie zou ons hiermee op weg kunnen helpen? Bovendien 
zijn wij op zoek naar allerlei documentatie's, leuke 
anekdotes omtrent Hees. 
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