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De dikke boom van Hees
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De dikke boom op een litho uit 1850

Collectie Gemeente-archief

Tot aan het begin van deze eeuw stond op het kruispunt van vier wegen in Hees een
enorme lindeboom, de Dikke Boom genaamd. Een storm 11 brak11 deze monumentale
boom en het enige wat nu nog herinnert aan die boom is een straatnaam in deze
vierhoek, de Dikkeboomweg.
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Vorig jaar rondom deze tijd schreef ik
dat het jaar 1995 wederom bijna ten
einde liep. Nu, 1 jaar later, bedenk ik
mij hoe snel zo 'n jaar voorbij gaat.
Het afgelopen jaar zijn wij met 4
nummers uitgekomen, die wij betrekkelijk eenvoudig konden vullen met
allerlei informatie die rondom ons
heen aanwezig is . Dat u ons werk en
aanpak waardeert blijkt uit reacties die
ons bereiken, met name over de
september-uitgave, het themanummer
Industrieterrein Nijmegen-West waar
leuke respons op is gekomen.
De redactie wil eenieder bedanken die
hun medewerking hebben verleend in
1996 in de vorm van aangeleverd
copy. Zeker niet te vergeten de heer
Marcus voor zijn allerleukste illustraties en de mensen die hebben meegewerkt aan de rubriek "In de schijnwerper". Ook de adverteerders die de
financiën van de vereniging gunstig
hebben beïnvloed. Wij hopen wederom
op hun steun in 1997.
Ook voor 1997 leunt u weer 4 exemplaren van ons verwachten, eind
maart, juni, september en december.
Wellicht dat ons redactieteam in 1997
versterkt gaat worden, zodat wij
wederom met een gevarieerd blad kunnen en blijven uitkomen. Meer hierover in ons komend nurruner in maart.
Namens bestuur en redactieteam
wensen wij u allen prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1997 toe.
E.B.

Park Leeuwenstein
We beschrijven hier het verhaal van de boom. Bij ons onderzoek maakten we dankbaar gebruik van de aantekeningen
van de heer Th. Eltink.In onze omgeving was tot aan het begin
van de jaartelling een bos, het Opperbos genaamd. Dit ter
onderscheid van het verderop gelegen Neerbosch. Volgens de
overleveringen was er ook toen al de viersprong en stond daar
een "Heilige Linde" met een offerplaats voor de Germaanse
woudgod Hesus . In de loop der eeuwen is het bos verdwenen,
maar enkele lindebomen, of nazaten daarvan, zijn nog lang
blijven staan. De opvallendste daarvan zou enkele eeuwen
bekend staan als de Dikke Boom. Deze boom, met een omvang
van enkele meters, was binnen en buiten Nijmegen bekend en
gold als baken en afspraakpunt voor jongeheren en jongedames. De, niet echt erg bekende, dichter Johannes H.K. Jonekers schreef een heel rijm op de boom. Elders in dit artikel is
het afgedrukt. Als plaats voor afspraakjes bleef de "Dikke
Boom" in functie, ook nadat de boom verwoest was! Heel wat
romances zijn hier gemaakt en gebroken. Een citaat van dr. De
Blécourt uit het begin van deze eeuw:
"Wat al geschiedenissen zijn onder zijn kruin afgespeeld!
Hoevele afspraken werden daar door het jonge volkje gemaakt,
hoevele verbindtenissen voor het geheele leven gesloten, maar
ook hoevele tijdelijke of blijvende "hertewonden" aldaar
geslagen!"
Zo zou menig "hupsch dienstmeisje" op zondag, met goede zin
vertrokken, met een betraand gezicht en diep bedroefd zijn
teruggekeerd van de Dikke Boom: "bie den dikken boom zeet
ie tegen mien: gij kunt eiges best naor huus gaon en veur mien
part ver .... " Maar, gelukkig, even vaak, maakte de vrijer het
weer goed. En daartoe bestond de gelegenheid op de door de
gemeente aangebrachte banken rondom de boom.
Op zaterdag 24 november 1903, ornstreeks half zes 's middags,
werd Nijmegen en omgeving getroffen door een kort maar
hevig noodweer. De Dikke Boom werd door de bliksem
getroffen en helemaal omver geworpen. Op een hoogte van
ongeveer twee meter werd de boom als het ware afgesneden en
viel daarbij in de richting van de Tweede Oude Heselaan. De
schade viel mee: de bebouwing ter plaatse was nog niet zo
dicht. Niettemin werd een passerend jongetje in het gezicht
gewond en de bank rondom de boom werd gedeeltelijk vernield . Nog diezelfde avond(!) werd de gevallen boom door
personeel van de gemeente aan stukken gezaagd en opgeruimd.
Hiermee was de Dikke Boom uit het dorpsgezicht van Hees
verdwenen, maar niet uit de gedachten van de bewoners van
Nijmegen en die van Hees in het bijzonder. Tot 1955 kende
Hees een elektrische tramverbinding met de stad. De tramhalte
op de vierhoek waar eeuwenlang de Dikke Boom had gestaan
werd toepasselijk de "Dikke Boom" genoemd.

L.J

DE WDIKKE BOOM" TE HEES
door JOHs. HK. Jonekers

Op 16 oktober j.l. heeft er
een informatiebijeenkomst
plaatsgevonden over de
herinrichting van park
Leeuwenstein.
Het park dat ligt tussen de
Meerkolstraat, Bosduifstraat, Marialaan en
Voorstadslaan. Op deze
avond waren ongeveer 20
belangstellenden. Een kort
verslag van deze avond.

0 overoude Linde
Gaf 't loofdak uwer blaan
Weleer aan hert en hinde
Een rustplek op hun baan?
Hieldt Ge uit veel duizend stammen
Van 't Nijmeegsch Overbosch
Hoe storm of aksch mocht rammen
Alléén uw Zooverdos?
Zaagt Gij nog onze vadren,
Van heinde en vèr omheen,
Op uwen viersprong nadren
Ter heiligen outersteen?

Karakteristiek voor het park
is de aanwezigheid van
allerlei bijzondere boomsoorten. Het zou alleszins
de moeite waard zijn om
deze boomsoorten eens in
kaart te brengen, misschien
iets voor een andere keer na
de herinrichting ? Helaas
zullen een aantal bomen
moeten verdwijnen in het
"nieuwe park", maar ter
Het voormalige koetshuis in park Leeuwenstein
Foto L.J.
vervanging wil de gemeente
weer nieuwe bijzondere
exemplaren aanplanten. In het plan blijft er zitgelegenheid in het park, er zal nader worden bekeken wat de beste plaats zal zijn, misschien
wel een plek in de zon. Over verlichting in het park is men van de kant van de gemeente niet positief, zoals ook in het plan van het
Kometenpark was gesteld. Het is namelijk aantrekkelijk als "hangplek" en kan ook andere ongewenste zaken aantrekken . Daarom is ook
een aaneengesloten verlichting langs paden door het park niet raadzaam. Voorlopig blijven de bestaande lantaarns gehandhaafd. Diverse
aanplant in de vorm van nieuwe struiken is nodig, echter de bestaande aanplant is slechts voor een deel niet geschikt om laag te worden
gehouden. In verband met drugsoverlast is er al flink gesnoeid wat tot verbetering heeft geleid. Voor wat betreft de paden zullen deze
worden voorzien van asfalt in plaats van klinkers vanwege de kosten in onderhoud. De paden zullen dus goed te belopen en ook met een
rolstoel prima te berijden zijn. Verder is door de gemeente toegezegd dat alle reacties zouden worden meegenomen in een bestektekening.
Het is de bedoeling dat de herinrichting nog dit jaar aanbesteed en komend voorjaar uitgevoerd wordt.

En zaagt Ge op 't offergloeien
Met huivrend ruisschen neer,
Als ménschenbloed moest vloeien
Den Woudgod Hees ter eer?
Weerkaatst gij de vieren,
Toen door Civilus hand
Zijn "Stad der Batavieren"
Moest worden platgebrand?
Bewaardet Gij het leven,
Toen Hennen 's trouwloosheid
Uw dorp, tè trouw gebleven,
In de assche heeft geleid?
En werd óók aan die tongen
Der Oostenrijksche vlam
Door tegenwind ontwrongen
Uw felbedreigde stam?

E.B.

Wie zal Uw tijden meten,
Daar U elk tijdgenoot,
Reeds eeuwenlang vergeten,
Vooruitging in den dood?

·'

0 overoude linde,
geen scheiding die ugrieft,
Want niemand die u minde,
Of dien gij hebt geliefd.
Hef dan nog tal van jaren
Die kruin, zóó sterk en koen,·
Wat Herfsten uontblaren,
Steeds volg' weer 't Lentegroen!

boeketterie
bloemisterij
KERKSTRAAT 187 - 6543 KJ NIJMEGEN - TEL. 080-770336
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Gezocht
VAN DE VOORZITTER

Enthousiaste volleyballers M/V
U

Voor recreatief, gezellig en semi-fanatiek
sportclubje; gemengd en 30 +.

BP Prem ie Club

N U SPAREN M ET .JE PAS!

~

Als u dit leest is het jaar 1997 nakende. Ieder van
ons zal daar met zijn en haar eigen gevoelens
tegenaan kijken. Wat dat voor gevoelens zijn,
weten we vaak niet van elkaar. En evenmin of we
die gevoelens zelf in de hand hebben of dat ze ons
ongewild overkomen.
Neem bijvoorbeeld het industriegebied in de
achtertuin van Hees. Hoe moeten we daar tegenaan kijken, nu we weten dat het er niet helemaal
pluis is? Hadden we dat misschien liever niet
geweten? Of gaan we ervan uit dat een gewaarschuwd mens voor twee telt, en dat het te laat is
voor je het weet?
Ik ben geen psycholoog, maar het lijkt me een
goede zaak om er op twee manieren mee om te
gaan. Wel "weten" dat er vlakbij onze huizen
vervuilende industrie is en alert zijn, maar niet
"voelen" dat die industrie er is en er niet alles aan
vastkoppelen wat ons bijv. op het gebied van
gezondheid overkomt.Zo simpel zal dat laatste
overigens niet zijn, want wie zijn zintuigen naar
het westen en noorden richt, ziet industrie, hoort
·industrie en mikt industrie.Ik heb eens een serie
dia's gezien van een grote chemische fabriek
ergens in Nederland. De fabriek als een machtige
reus op de achtergrond en op de voorgrond
grazig-groene weiden met mstiek herkauwende
koeien. Zo is het bij ons eigenlijk ook.
Laten we dus vooral niet vergeten in 1997 dat wij
ook "herkauwende koeien" hebben, ook al zien ze
er bij ons heel anders uit.

EURO 95

5266 .623 .2346 1
J.F . de Kort

We spelen elke maandagavond
van 21.30 tot 23.00 uur
in het sportzaaltje naast de Lanteerne-school
(ingang FL. Nightingalestr.)
Kom gerust eens kijken of bel voor
meer informatie:

BP

Jan Brauer, Bredestraat 28,
tel. 3785682
Anne de Bondt, bredestraat 95,
tel. 3783808

BP-station
van Wijk
Molenweg 119 6543 VA Nijmegen
Tei./Fax. 024-3775452

Orthopedagogisch
Adviesbureau

ADVOCATENKANTOOR

Diagnostisch onderzoek en begeleiding van kinderen, middelbare scholieren en volwassenen met
leer- en studieproblemen. Deze problemen
kunnen van invloed zijn op de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de betreffende persoon (bijv.
het zelfvertrouwen en de motivatie).

U kunt voor alle juridische bijstand bij mij terecht, na
telefonische afspraak

Mr J.P.M. van der Horst
Henry Dunantstraat 22
6543 KR Nijmegen

Bea van Zijll de Jong - Lodenstem

Tel.: 024 - 3785841

ERGOMAGNETieLINE

Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot:

Drs. G. Pieters-Mestrom,
Orthopedagoge (lid NVOIWEP)
Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen
Tel: 024- 3782314

DUIN

Administratie & belastingadviesbureau

ÖE NIEUWE FIETSTRAINERS VAN TUNTURI
De nieuwe fietstrainer-ergometers van Tunturi helpen
uw conditie, juist nû op peil te houden.
De electronische monitor en hartslagmeter meten
nauwkeurig uw voortgang, motiveren en maken
thuistrainen plezieriger en effectiever dan ooit.
• comfortabel nieuw zadel • Fins kwaliteits design
• electronische monitor • Polar-hartslagontvanger
• soepel en geruisloos fietsen • lage instap • slipvrije
tandriem garandeert betrouwbare overbrenging

* Lasten voorkomen of beperkt houden
* We doen graag een "second opinion"

dOIHZnturi!

IF I

TUNTURI®-=..........
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Korte Bredestraat 61 6543 ZP Nijmegen

TEST
de nieuwe
ErgoMagnetic'
Line bij :
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ltbelje lekf<w:
voel j beter.
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Firs/infitness

KE1TLER

Dennenstraat 69
Nijmegen
Tel:3770006
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De Helihaven van DffiOVA
Op een stuk grasland naast het terrein van Louis Nagel aan de
Westkanaaldijk, schuin tegenover De Ruyter Schroot aan de
overkant van het Maas-Waalkanaal, staat een groot bord met
het veelbetekenende opschrift: "Heliport Nijmegen".
Hier wil Van den Boom, helicopterpiloot en eigenaar en
oprichter van Dibova, zijn helicoptervloot stationeren.
Het moet gezegd: het gaat Van den Boom daarbij niet voor de
wind. Overal is hij al geweest, overal werd hij met de nek
aangekeken en overal moest hij verdwijnen. Nou dacht hij
eindelijk een goede stek gevonden te hebben in Nijmegen, de
stad met het ruimdenkende milieu- en ruimtelijke-ordeningsbeleid en wat vindt hij daar wederom op zijn weg: bewoners,
bewoners groepen, milieugroepen, en uiteindelijk ook de
gemeente Nijmegen.
Al jaren probeert Van den Boom met zijn helicopters vaste
voet aan wal te krijgen. Maar zijn argumenten dat er behoefte
aan een helihaven zou zijn om bijv. VIP's snel te kunnen
vervoeren blijken toch minder aan te slaan dan hij dacht. Ook
zijn argumenten dat die heli's helemaal niet veellawaai maken
en dat hij maar incidenteel vliegt komen niet overtuigend over.
Evenmin als zijn argumenten dat de veiligheid niet in het
geding is.
Nadat Van den Boom in Wychen en Beuningen nul op het
rekest had gekregen, probeerde hij het in Duiven (ook niet
gelukt) en klopte bij de gemeente Nijmegen aan. B&W wilde
op voorhand geen nee zeggen, ook al lag er eennegatief ambtelijk advies . Intussen cirkelde Van den Boom al boven Nijmegen, en vroegen veel bewoners zich af wat dat toch voor een
herrie was daar in de lucht. Vooral de bewoners van de woonboten in het Maas-Waalkanaal kregen het te verduren. Praten
was onmogelijk als er een toestel overkwam, het toch al
aanwezige vuile stof werd nog eens extra opgeworpen, en men
voelde zich vanuit zo'n geringe hoogte bespied.

bijv. rondvluchten, plezieruitstapjes en opleidingen.
de overtuiging dat iets wat klein begint, ongetwijfeld
zal groeien en dat wat er eenmaal is niet meer weg te
krijgen zal zijn.
Een dezer dagen hebben B&W een besluit genomen inzake de
bezwaren tegen de eerste stappen tot wijziging van het bestemmingsplan. En, wij zijn daar zeer verheugd over, hun antwoord
luidt aldus:
"B&W besluiten de vrijstelling om op Westkanaaldijk
439 een helihaven aan te leggen te weigeren, de
definitieve besluitvorming aan te houden totdat de
procedure rond de Luchtvaartwet is afgerond en om
daarna de zaak te evalueren en daarbij de problematiek rond het industrieterrein Nijmegen-West te
betrekken" .
Wij hebben er alle vertrouwen dat die definitieve besluitvorming in het voordeel van ons milieu en ons woonkwaliteit zal
uitpakken.
Bea van Zijll de Jong- Lodenstein

Kerst-info
Vieringen in de kerk van St.-Antonius Abt.
Kerstavond 24 december
21.30 uur Plechtige Nachtmis met zang van het Gemengd Koor onder leiding van Ton de Waal.
1ste Kerstdag 25 december
9,00 uur en 11.00 uur: Eucharistieviering met kerstliederen.
2e kerstdag 25 december
9.00 uur: Eucharistieviering met kerstliederen.
. . .
. .
d
· n.ers
v
tdag IS
· d e k erk 's m:-1-1-gs
open van 15·00-17·00 uur voor bez1chtzgmg van de kerststal. Dil IS vooral bedoeld voor e
0 'P d e eerste
=
allerkleinsten, samen met hun ouders-grootouders. (Uiteraard is iedereen van harte welkom.)
Oudejaar 31 december
19.00 uur Oudejaarsviering met zang van het Gemengd Koor.
Nieuwjaarsdag 1 januari
. . .
.
.
.
Eucharistieviering met kerstliederen. Na afloop van deze v1enng IS er m het kerkgebouw gelegenheid om elkaar een goed Jaar te wensen.

Vieringen in de Petruskerk.
Kerstavond 24 december
.
19.00 uur kerstsamenzang voor jong en oud, met de cantorij van de Petruskerk. Na afloop IS er chocolademelk.
1ste kerstdag 25 december
10.00 uur: feestelijke kerkdienst, met zang van het Heser Kerkkoor .

De handen werden ineengeslagen toen niet alleen de gemeente
Nijmegen besloot de procedure tot wijziging van het
bestemmingsplan door te zetten, maar ook de Rijksluchtvaartdienst om een vergunning werd gevraagd en er bij B&W
een aanvraag voor een milieuvergunning werd ingediend.
De ineengeslagen handen bestonden uit:
de Vereniging Dorpsbelang Hees,
de Stichting Weurt+,
de Stichting Frisse Lucht Lindenholt,
de Werkgroep Brabantse Poort,
de werkgroep Het Waterkwartier,
de Vereniging Stedelijk Leefmilieu en
de bewoners van de woonboten in het kanaal.
Deze eensgezinde actiebereidheid kwam uit het volgende voort:
zorg voor de gevolgen die zo'n helihaven voor het
milieu en de veiligheid van de bewoners rondom het
industrieterrein zal opleveren. De helihaven komt
bijv. in de buurt van tanks met grote hoeveelheden
brandbare stoffen te liggen.
het gegeven dat er al genoeg vervuilende bedrijvigheid in Nijmegen-West is en dat dit een halt toegeroepen moet worden.
het gegeven dat wat Van den Boom "incidentele
vluchten" noemt in feite een structurele exploitatie is,
niet ten behoeve van het bedrijfsleven, maar voor
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