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Wandelen door Hees
Het is geen nieuw idee een wandeling door Hees te
beschrijven. Reeds in 1912 kwam een boekje uit van de
vereniging "Dorps belang" onder de titel "Het Schependom van
Nijmegen in woord en beeld", waarin wandelingen door Hees
zijn beschreven. In 1994 stelde J. Hekking, destijds bestuurslid
van de Vereniging Dorpsbelang Hees een boekje samen
"Wandeling door Hees". Met het oog op het lustrum in 2000
heeft de redactie van de Stenen Bank besloten een wandeling
door Hees te maken. Dit nummer beschrijft deze wandeling.
Van een aantal monumentale panden geven we een
uitgebreidere beschrijving.

Wereldoorlog vrijwel volledig verwoest of vervallen.
Binnen de gemeente Nijmegen bevinden zich ongeveer 100
rijksmonumenten, waarvan het merendeel van voor 1850
dateert. Het rijk is al langer dan de gemeente bezig met
inventarisatie van monumenten. In 1903 is de Rijkscommissie
voor de Monumentenzorg opgericht. Bij deze oprichting werd
een zogenaamde 50-jaarsgrens aangehouden. Dit hield in dat
een object minimaal 50 jaar moet zijn om op objectief op zijn
waarde beoordeeld te worden. Dit werk is afgerond en de
laatste jaren heeft men zich beziggehouden met de periode
1850-1940, waarbij de bovengrens ook weer het gevolg is van
de 50-jarengrens. Dit gebeurde middels het MIP, het

Zes woningen zijn
door ons bezocht en de
bewoners gaven ons
meer informatie over
hun huis.
Het rijk, de provincie
en de gemeente kunnen
allen gebouwen
beschermen door ze op
een monumentenlijst te
plaatsen. Het Rijk kan
niet alles beschermen
en hanteert andere
normen dan de gemeente. Voor een stad
kan iets stadshistorisch
van groot belang zijn,
maar voor het Rijk
geen meerwaarde
hebben. Op de
gemeentelijke
monumentenlijst staan
in Nijmegen ongeveer
450 monumenten,
voomarnelijk
Wandelen door Hees
monumenten van na
1850. Nijmegen
beschikt niet over veel oudere monumenten. De meeste
panden in de stad zijn gebouwd na de slechting van de
vestingwerken eind vorige eeuw. De oudste delen van de stad,
de benedenstad en de binnenstad waren na de Tweede
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Monumenten Inventarisatie Project. Deze inventarisatie heeft
inmiddels plaatsgevonden en heeft geleid tot het MSP, het
Monumenten Selectie Project. Het MSP voor Gelderland heeft
onder andere een indicatieve lijst voor de gemeente Nijmegen
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opgeleverd. Deze lijst is gestuurd naar de minister van
OC&W, waarna registratie van de panden zal plaatsvinden. In
Gelderland werd het MSP uitgevoerd door het Gelders
Genootschap. Deze bezocht en toetste de Nijmeegse
ge·ln\'entariseerde objecten in de jaren 1997 en 1998. Hiervoor
gebruikten zij een handleiding uitgevaardigd door de RDMZ,
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en een aantal
selectiecriteria vastgesteld door de minister. Dit waren de
\·olgende selectiecriteria:
-Het object is een (inter)nationaal erkend markeringspunt in
Je geschiedenis \ '<.l il de jongere Neuerlandse architectuur.
- Het object is een exemplarisch en gaaf voorbeeld van een
kenmerkende ontwikkeling in de jongere Nederlandse
architectuur, in het algemeen of als belangrijke
regionaleilokale variant.
-Het object is een e.\emplarisch en goed herkenbaar voorbeeld
,·an een kenmerkende cultuur-/sociaalhistorischeen/of
typische regionale ontwikkeling in de jongere nederlandse
bouwkunst.
- Het object is een landelijk/regionaal zeldzaam , doch
doorgaans kenmerkend en goed herkenbaar Yoorbeeld van
een typerende ontwikkeling in de jongere Nederlandse
bouwkunst of bouwtechniek.

Voor het onderhoud van rijksmonumenten worden
rijksmiddelen ter beschikking gesteld en is het rijk de
belangrijkste subsidieverlener. Voor de gemeentelijke
monumenten is de gemeente de belangrijkste geldschieter.
Hees kent een nink aantal gemeentelijke monumenten en tot
voor kort twee rijksmonumenten te weten de St. Antonius
Abtkerk aan de Dennenstraat en de Petruskerk aan de Korte
Bredestraat Eind 1999 zal Hees hoogstwaarschijnlijk drie
rijksmonumenten rijker zijn te weten Schependomlaan 23 en
25 beter bekend als Johanna en Jannetje, de oude pastorie op
Kerkpad 30 ofwel De Olde Wehme en het slotje van de baron
aan de Neerbossche weg. Deze drie panden waren reeds
gemeentemonument, maar zullen nu van deze lijst worden
afgevoerd en worden opgevoerd op de rijksmonumentenlijst.
Wij wensen u veel plezier op uw wandeling door Hees.
E.S .

Al in 1860 stond er een bank op de plaats waar n11 de stenen bank staar.
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Foto uit collectie gemeentearchief
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De wandeling
Deze wandeling neemt 1,5 tot 2 uur in beslag.
We starten bij de Petruskerk( 1)* op de hoek van de
Schependomlaan en de Korte Bredestraat
De Petruskerk is een tijksmonument. Onze wandeling voert
door de Schependomlaan richting Wolfskuilseweg. Aan de
Schependomlaan, tot 1957, Dorpsstraat geheten, liggen een
aantal fraaie panden.
Zo zien we aan onze rechterhand huis Buitenlust(2) . Tot in de
dertiger jaren van de
20e eeuw was hier
Hotel-Pension
Buitenlust gevestigd,
met een fraaie theetuin
en speeltuin, waar de
Nijmeegse stedelingen
op zondag konden
vertoeven. Kort daarna
zien we het
smeedijzeren hek van
de smederij van de
gebroeders
Nieuwenhuis(3). Een
van de laatste
ambachtelijke zaken in
Hees? Nee hoor!
Daartegenover wordt
hard gewerkt aan de
verbouwing van het
voormalige café
Juliana(4). Binnenkort
zal hier een
schoonheidsspecialiste
haar ambachtelijk werk
komen verrichten.
Nieuwbouw aan de Bredestraat
Beeldbepalend is ook
nog steeds "De Witte Villa"(5), alhoewel de staat waarin deze
verkeert steeds slechter wordt.
Als we de Wolfskuilseweg zijn overgestoken, zien we na de
appartementen- nieuwbouw aan het Distelpark de mooie
dubbele villa "Johanna" en "Jannetje"(6). Deze villa is
geplaatst op de lijst van tijksmonumenten. Om die reden
hebben wij hier verderop in dit blad een extra artikel aan
gewijd. Linksaf gaan we dan de Voorstadslaan in, waar op de
hoek met de Prinsenlaan, het pand dat enige jaren geleden met
Kerstmis is verbrand, weer in stijl uit zijn as is herrezen(?).
Rechts, tegen de Marialaan aan, ligt park Leeuwenstein(8) .
Hier stond vroeger huize "Leeuwenstein", dat in 1960 werd
gesloopt. Het koetshuis, gebouwd in 1864, is behouden
gebleven en staat op de gemeentelijke monumentenlijst.
We lopen terug door de Voorstadslaan en slaan rechtsaf de
Bredestraat in. Mooie vooroorlogse huizen aan het begin van
de straat en rechts het moderne mileuvriendelijke gebouw van
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de Stichting Overal(9). Tegenover stichting Overal het
verrassende dierenweitje van meneer Lap(10), een bekend
punt voor zeker alle peuters en kleuters in onze wijk. Vooral
dit gedeelte van de Bredestraat herinnert nog aan het agrarisch
karakter van onze wijk. Weinig bebouwing en ruim zicht,
zoals ook een van de huizen is genoemd. Ook de nieuwbouw
in deze buurt gebeurt in stijl. Meest opvallend in dit gedeelte is
het huis op nummer 70 de villa "Diemerkamp"(ll). Deze villa
gebouwd omstreeks 1860 staat op de gemeentelijke
monumentenlijst. Wij vonden het huis zo bijzonder dat er in

complex(15). Dit vroegere klooster en bejaardenhuis, vormt
momenteel een centrum waar mensen met elkaar wonen, leren
en werken. Wanneer u meer informatie hierover wilt hebben,
verwijzen wij naar "De Stenen Bank van december 1995 en
naar het themanummer van 1998.
Als u nu moe bent kunt u de wandeling hier onderbreken en
het tweede gedeelte een andere keer lopen. U neemt dan het
paadje tegenover Sancta Maria en keert weer terug bij de
Petruskerk. Dit paadje, in de volksmond het Lievestraatje
genoemd, herinnert aan de tijd dat voor de boeren uit de
omgeving altijd een zo kort mogelijke weg naar de kerk werd
aangelegd, een paadje door het akkerbouw gebied.
Wij vervolgen de Bredestraat en passeren nog een aantal fraaie
huizen waaronder een authentieke boerderij op nr. 206(16),
waaraan een artikel in dit blad gewijd wordt. We gaan rechtsaf
de Kerkstraat in bij de Stenen Bank(l7), hier geplaatst in 1922
bij de opening van de elektrische tramlijn van de stad (vanaf
het huidige Joris Ivensplein) naar de Witte Poort aan het
andere einde van de Kerkstraat Het klinkerpad aan de

uitgebreid beschreven in het themanummer van 1998. Naast
het klooster zien we de vroegere Kleuterhof(20), nu "De
Vlindertuin" in gebruik als peuterspeelzaal, voorheen het
koetshuis van de afgebroken villa Andelshof. De boerderij op
nummer 115-121(21) wordt in een apart artikel in dit nummer
beschreven, evenals als het witte pand op nr. 127(22) op de
hoek met de Rarenee Nightingalestraat.
Aan het einde van de Kerkstraat bij huize Padua(23), ook op
de lijst van gemeentemonumenten en gebouwd in 1891, slaan
we rechtsaf de Dr. de Blécourtstraat in, vervolgens links de
Tjalie Robinsonstraat en weer het eerste pad links. We
bevinden ons nu in de nieuwbouwwijk "Dominicushof".
Vroeger lag hier het landgoed "De Witte Poort". In 1906
vermaakte de laatste eigenaresse dit landgoed aan de Orde der
Dominicanen. In 1923 werd het landhuis gesloopt en in 1927
werd de bouw van het Dominicuscollege voltooid. Ook dit is
inmiddels weer verdwenen, maar een nieuwe poort is
teruggekomen als poort naar de nieuwbouwwijk. Vanuit deze
wijk kunnen we ook nog een blik werpen op het voormalige
"slotje van de baron"(24), nu als restaurant "het slot van de
baron" genaamd. Ook
dit gebouw staat op de
lijst om als
rijksmonument te
worden opgenomen.
We gaan onder de
poort door en slaan
rechtsaf de
Dennenstraat in, op het
moment van het
beschrijven van deze
wandeling, nog
busvtij. Als u wandelt
hopelijk ook nog.
Anders opletten; er
tijden er acht per uur.

Foto Loek Janssen

dit nummer een apart artikel aan gewijd wordt.
Nog het vermelden waard is het opgeknapte boerderijtje op de
kruising met de Wolfskuilse weg, waar in de muurankers nog
het bouwjaar 1762 vermeld staat(12).
Aan de overkant van de Wolfskuilseweg vervolgen we onze
wandeling en blijven rechtsafgaand de Bredestraat volgen.
Aan de rechterkant staan op de nummers 148 en 152 een paar
hele aardige huisjes, met de voor Hees heel typerende uitbouw
boven het portaal(13).
Op nummer 158, huize Laarhoek(14); dit was het domicilie
van de kunstenaar Charles Hammes.
Op de zijkant van het huis zien we het straatnaambordje
"Laarsedam", wat nog herinnert aan de dam die hier in vroeger
tijden liep. Deze dam was de vroegere verbindingsweg tussen
Hees en het huidige Lindenholt, destijds allemaal agrarisch
gebied.
Niet over het hoofd te zien is het enorme Sancta Maria-
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Onderweg aan de Kerkstraat

rechterkant van de Kerkstraat geeft aan waar de oude trambaan
gelopen heeft.
In de Kerkstraat aan de rechterkant een aantal mooie nieuwe
villa's, maar ook nog het zeer fraaie oude "Nieuw
Heeswijk"(18) en ver van de straat nog een paar mooie oude
boerderijen. De Kerkstraat is een bijzonder mooie wandelweg.
Aan de linkerkant wijzen we op het St. Jozefklooster(l9),
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Aan de Dennenstraat
op nummer 125 een
rijksmonument, de
Antonius-Abt
kerk(25). Deze kerk
heeft een aantal
restauraties ondergaan
Foto Loek Janssen en is in ieder geval op
de jaarlijkse
monumentendag vrij te
bezichtigen. Daarnaast op nummer 121 is de oude pastotie(26)
gelegen, een gemeentemonument, op dit moment gebruikt
voor kamerbewoning. Aan onze linkerhand op nummer 106
zien we he.t oude parochiehuis(27). Daartegenover zien we nu
nog de gebouwen van Scholengemeenschap Nijmegen
West(28). Als het nieuwe Dominicuscollege klaar is zullen
deze gebouwen verdwijnen en zal er woningbouw voor in de
plaats komen.
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We slaan linksaf de Jacob van Campenstraat in. We komen
langs de basisschool de Lanteeme(29) en "een
slingertouw"(30). Een slingertouw is een stichting waar
diverse activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd
plaatsvinden, zoals buitenschoolse opvang, projecten voor
geestelijk gehandicapte kinderen, cursussen voor techniek en
nog veel meer. Aan het einde van de Van Campenstraat slaan
we linksaf het pad achter langs het zwembad in.
Dan gaan we weer rechtsaf de Kerkstraat in, rechtsaf de Korte
Bredestraat en laten u een laatste verrassend hoekje zien
rechtsaf het Kerkpad in. Een mooi rustig weggetje met fraaie
oude huizen . Dit was de laatste straat van de stad Nijmegen
die op de riolering werd aangesloten aan het begin van de
negentiger jaren. Het
einde van het pad
\·
wordt gesierd door
twee kapitale panden.
Rivo Torto(31) en de
Olde Wehme(32).
De Olde Wehme staat
op de lijst voor
rijksmonumentenen
wordt in dit
themanummer in een
apart artikel
beschreven.
Rivo Torto is de
afgelopen drie jaren
door de huidige
bewoners in zijn
oorspronkelijke staat
hersteld en heeft met
de aanleg van de tuin
7.ijn voltooiing bereikt.
Rivo Torto is een
gemeentemonument
De villa is omstreeks
1850 gebouwd en
Dennenstraat 111. Huis in een voor Hees

heette destijds Anna Rowa. Verschillende families hebben het
bewoond tot de paters Kapucijnen het kochten. Tot 1992 is hel
een opvanghuis voor jongere kinderen geweest en daarna is
het verkocht aan een praktijk voor Oebologen. In 1996 is het
door de huidige eigenaars gekocht.
We lopen rechtdoor tol de Uranusstraat en slaan twee keer
linksaf, waarna we onze wandeling door de Schependomlaan
bij de Petruskerk beëindigen.

E.S.

* De nummers tussen haakjes achter de panden
corresponderen met de nummers op het kaartje.

typerende stï;l
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Wilhelmina en Emma
Misschien zijn er nog mensen onder u, die erbij zaten op een
warme zomerdag. Niet binnen in de wachtkamer van dokter
van der Made maar buiten onder de lindeboom onder het genot
van een borreltje, geserveerd door mevrouw van der Made.
Wachten op je beurt bij de dokter in wat destijds huize Emma
moet hebben geheten, tegenwoordig "Johanna". Jos en Johan
van der Mee, sinds 1990 de bewoners van dit huis, vertelden
ons deze anekdote. Het huis is de helft van een dubbele villa,
waarvan het evenbeeld Jannetje is genaamd. De naam Johanna
is door Jos en Johan bedacht en verwijst naar hun beider
roepnamen. Een bewijs voor de vroegere naam "Emma"
hebben zij nog gevonden tussen de planken van een vloer.
Hier lag nog een oude envelop uit 1950, gericht aan de
toenmalige bewoonster in "villa Emma". (zie afbeelding op
pagina 6).
In "het schependom van Nijmegen in woord en beeld"
uitgegeven door de
vereniging
"Dorpsbelang" wordt
op bladzijde 143
melding gemaakt van
de villa; Dit meldden
mij Marcel Bisselink
en Anne-Marie Jansen,
medebewoners van het
huidige Jannetje. De
huizen werden
gebouwd door
Juffrouw Knuttel
"Deze dame liet op
haar teiTein aan den
Wolfkuilschenweg, ter
plaatse van de vroegere
tuinmans- en
koetsierswoning, de
villa Adyton met
koetshuis bouwen,
zoomede deed zij aan
de Dorpsstraat een
dubbele
heerenbehuizinge
Schependomlaan 23
verrijzen met name
Wi lhelmina en Emma,
welke vlak tegenover het postkantoor is gelegen"
De heer Ruilman van het gemeentearchief heeft nog pogingen
ondernomen om bouwtekeningen van de villa te achterhalen.
Door nummerwijzigingen van de kavels in het archief was dit
zeer lastig te achterhalen. De voorlopig vroegste melding, die
hij over het pand vond dateert uit 1903. Destijds werd op
verzoek van mevrouw Knuttel (eigenaresse maar niet
bewoonster) nummer 23 uitgebreid met een schuur voor de
opslag van stenen.
Leuk is nog wel de vermelding dat nummer 23 (en dus ook
nummer 25) in de loop van zijn bestaan verschillende
adressen heeft gehad. Tot 1957 heette de Schependomlaan nog
Dorpsstraat. Aan de Dorpsstraat heeft het pand vier adressen

De Stenen Bank. Wandelen door Hees

gehad en wel tot 1933 respectievelijk Dorpsstraat 13,
Dorpsstraat 9 en Dorpsstraat 82a. Van 8 juli 1933 tot 16
december 1957 is het Dorpsstraat 23 en vanaf die tijd ligt het
pand aan de Schependomlaan nummer 23.
De naam Jannetje stamt van de familie Eekhoff, die jarenlang
het pand heeft bewoond. Op 24 juli 1928 verhuist Bartholdus
Eekhoff naar Dorpsstraat 13. Omstreeks die tijd zal het huis de
naam Jannetje hebben gekregen, want zowel zijn moeder als
zijn dochter droegen de naam Jannetje. Dochter Jannetje heeft
met haar man Sijtse Sake van der Tol en hun kinderen tot het
begin van de tachtiger jaren in het huis gewoond.
Het verhaal wil, zo vertelt Anne-Marie Jansen dat er een pot
met goud in de tuin van nummer 23 begraven zou zijn. Dit
verhaal is zo hardnekkig dat ooit door vorige bewoners de hele
tuin is afgegraven op zoek naar deze pot met goud. Helaas
zonder succes. Misschien was het wel overdrachtelijk bedoeld.

Foto Anne-Marie Jansen

Want op een mooie zomerdag is de schoonheid van de tuin
meer waard dan een pot goud.
Beide woningen 23 en 25 zijn nog in een dergelijke
authentieke staat dat zij zijn opgenomen op de indicatieve lijst
van de gemeente Nijmegen, waarin aan de minister van
oe&w wordt geadviseerd deze panden op te nemen als
rijksmonumenten. Eind van ditjaar wordt hierover uitsluitsel
gegeven.
Aan de hand van een aantal citaten uit de beschrijving door het
Gelders Genootschap van het pand, dat overigens al een
gemeentelijk monument is, beschrijven we het pand. Deze
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beschrijving is een redengevende omschrijving om de panden
als rijksmonument aan te merken .

"Waardering
Dubbel WOONHUIS gebouwd ca 1895 in eclectische stijl.
Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een
redelijk gaaf bewaarde dubbelwoning rond 1990 in eclectische
(uit verschillende stijlen het mooie gekozen- red.) stijl met
duidelijke neo-renaissance kenmerken en invloeden van de
chaletstijL Het pand wordt van de weg gescheiden door een
fraai smeedijzeren hek tussen zuiltjes.
Van stedenbouwkundig belang vanwege zijn ligging aan een
hoofdstraat van het voormalige dorp Hees, dat door de
stadsuitbreiding van Nijmegen in deze gemeente is opgegaan.
Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een vroege
vorm van agglomeratie, waarbij het dorp Hees nog
overwegend zijn landelijk karakter heeft weten te behouden."

De fraaie daklijsten van Johanna en Jannetje.
Je raakt niet snel ui !gekeken op het huis. Zo denk je op het
eerste gezicht dat het huis symmetrisch is, maar wanneer je
langer kijkt zie je dat de lagere gedeelten van het huis
afwijken. Zo zijn op nummer 23 de glas in lood ramen
bewaard gebleven, terwijl bijna alle glas in lood ramen op
nummer 25 gesprongen zijn.
Nummer 23 heeft ook zijn ingang aan de voorzijde, terwijl
nummer 25 de ingang aan de zijkant heeft.
"DE RECHTER ZIJGEVEL (nr.25 red .) wijkt in enkele
onderdelen van de linker zijgevel af. De gevel van de lage
uitbouw links is blind uitgevoerd en bijna aansluitend bevindt
zich hier de (vermoedelijk in de jaren 30 gewijzigde)
entreepartij. De voordeur (met aan weerszijden glas in lood
zijlichten) onder een afdak is via een laag gemetseld trapje
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bereikbaar. Het venster boven de voordeur betrof
oorspronkelijk een identiek raam als vermeld in de linker
zijgevel, maar is hier gewijzigd in een stolpraam. Voor het
overige is deze gevel aan de vergelijkbare linker zijgevel
identiek."
Ook de binnenkant van de huizen is voor een groot deel nog
authentiek, zelfs tot op kleine details, of door de bewoners
weer nagemaakt naar de authentieke situatie.
"Van het INTERIEUR zijn in beide gevallen van de woningen
de onderdelen goed bewaard gebleven. De ruimtelijke indeling
die over het algemeen redelijk in takt is gebleven, heeft bij nr.
23 aan de achterzijde boven, vermoedelijk een lichte wijziging
ondergaan door het wegnemen van een binnenmuur; nr. 25 is
voor wat betreft de entree in de jaren dertig gewijzigd en
boven is een muur verwijderd. In de hal komen fraaie
vloertegels met een
doorlopend patroon
voor. In de van een
geornamenteerd
stucplafond
(kooflijsten en
consoles) voorziene
gang met fonteintje,
zijn tegels met
achtpuntige sterren
aanwezig. De
bordestrap is uitgerust
met een trappaal en
houten gedraaide
spijlen. De muren
bezitten een
lambrizeringslijst en op
nr. 23 is de imitatiemarmerschildering
teruggebracht. De
kamer en suite indeling
met bijbehorende
schuifdeuren zijn
aanwezig maar bij nr.
23 later veranderd.
Foto Loek Janssen Geornamenteerde
stucplafonds, schouwen
en paneeldeuren complementeren het waardevol te
beschermen interieur. De kelders bezitten troggewei ven."
Het vergt veel onderhoud om de woningen in hun
oorspronkelijke staat te behouden. Een dergelijke huis
bewonen noem ik een hobby. Een hobby, die door de
bewoners van Johanna en Jannetje met liefde wordt
uitgeoefend.
E.S.

Landhuis "Diemerkamp"
Aan de Bredestraat 70 staat een imponerend pand inmiddels
met een prachtige tuin: huize "Diemerkamp" met als
kadastrale aanduiding Gemeente Neerbosch, sectie G, nummer
594.
Het pand dateert uit ca. 1860 en heeft een hoog ondiep
voorhuis van twee bouwlagen en een terugliggend achterhuis
van één bouwlaag. Het voorhuis is een gepleisterd bakstenen
gebouw met daarop een met pannen gedekt schilddak, het
achterhuis heeft een leien zadeldak zonder goten maar een
opvallend groot overstek, een constructie die men ook in
Betuwse boerderijen aantreft.
Het huis heeft een
imposante uitstraling terwijl
de inhoud toch relatief klein
te noemen is. Onder het
achterhuis bevindt zich een
klein keldergewelf dat
waarschijnlijk nog uit het
begin van de vorige eeuw
stamt. De middenas aan de
voorzijde heeft een
rondbogige terrasdeur op de
begane grond en een houten
balkon met balustrade op de
etage, daarboven een rond
zoldervenster in de
topgevel. Grote hoge
vensters met bovenlichten
zorgen op de begane grond
voor opmerkelijk veel
lichtinval. De ingang
bevindt zich links van het
voorhuis in het
uitspringende
achtergedeelte met een
rondboogvormig
bovenlicht.
Aan het eind van de 19e
eeuw omstreeks 1899 heeft
er voor het eerst een
grondige verbouwing
plaats-gevonden, eveneens
in de beginjaren van deze
eeuw toen het pand van
eigenaar veranderde, en het
laatst in 1991 onder de
huidige eigenaar.

De Diemerkamp
Aan de buitenzijde is veel
van het authentieke bewaard
gebleven ofwel in oude glorie hersteld. De vijver die er tot
1992 lag, was lek gestoken en kon wegens de hoge
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herstelkosten niet in stand gehouden worden. Deze vijver
maakte vroeger tot de aanleg van het Maas-Waalkanaal in
1928 deel uit van het inmiddels verdwenen stroompje de
Diemer, die ergens richting Waal heeft gekronkeld.
Stoomwasserij "De Lelie", die even verderop ter hoogte van
de huidige Stichting Overal heeft gestaan, maakte van dit
water gebruik.
Zoals vermeld dateert het pand uit omstreeks 1860 en was
volgens overlevering oorspronkelijk eigendom van twee
dames die het als hun buitenverblijf hadden. Op mooie dagen
lieten zij zich per koets daarheen rijden met een mandje met
eten en drinken om daar de maaltijd te gebruiken.
Ruim 125 jaar geleden
omstreeks het jaar 1870
hebben de heer en mevrouw
Noor het pand als woonhuis
ingeïicht. In 1892 heeft de
inmiddels weduwe
geworden "mejuffrouw I.
Noor" daar nog enige tijd
gewoond om het huis dan in
1896 te verkopen aan P. L.
Soeters. Deze was
gezagvoerder der
Gouvernementsmarine en
had daarvoor gewoond aan
het Kerkpad 175. Hij was
het die in 1897 bij de
Gemeente Nijmegen een
aanvraag indiende voor de
eerste grote verbouwing.
Omstreeks 1905 komt de
heer Soeters te overlijden,
mevrouw Soeters hertrouwt
enige tijd later met de heer
J. A. Meijboom, die de
nieuwe eigenaar wordt.
In 1913 wordt het pand
verkocht aan de familieS.
D. Blokland, fruitkweker.
De straatnaam Ereestraat
wordt na de inlijving van
het Schependom Hees bij
de Gemeente Nijmegen
ongeveer in 1923 gewijzigd
in BredestraaL Tot het jaar
1912 is het huisnummer
Foto Loek Janssen 117 geweest, maar toen
kreeg het pand het huidige
nummer70.
Er hebben gedurende ruim 60 jaar een drietal generaties
Blokland gewoond. Op de zolder van het huis bevindt zich nog
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steeds de sirene waarmee het personeel werd gewaarschuwd,
dat het tijd was om koffie te drinken 'op de keuken' of dat ze
weer aan het werk moesten.
Het terrein achter het huis tot aan de huidige rotonde was een
groot fruitteeltgebied , de laatste fruitbomen zijn gerooid in
1993. Achter het pand hebben eerst grote kassen gestaan en
later koel- en vriescellen, die eveneens verdwenen zijn.
Aan de westkant van het erf van de "Diemerkamp" stond een
boerderijtje, dat al ten tijde van de heer en mevrouw
Meijboom vermeld wordt als behorend bij het perceel. "Het is
eigenaardig, dat in vroegere dagen te Hees herenbehuizingen
werden gezet of direct gebouwd aan een boerenwoning of wel
in de onmiddellijke nabijheid daarvan", een citaat uit Het
Schependom van Nijmegen. Waarschijnlijk geldt dit ook voor
de "Diemerkamp", waarvan het voorhuis vermoedelijk van
iets jongere datum is dan het achterhuis.
Op 1 december 1989 is het huis overgegaan in handen van de
huidige bewoners, de familie Van Lessen Kloeke, die na een
grondige renovatie van negen maanden vervolgens een fraaie
tuin hebben aangelegd.

E.B.
De foto op pagina 10 is beschikbaar gesteld door het
gemeentearchief.
Op de foto uit 1899 het pand "De Diemerkamp te Hees" van
fotograaf H. Korfmacheruit de Molenstraat Links op de
knuppelbrug is P. L. Soeters te zien, rechts naast de boom
mevrouw Soeters.

Achterzijde Diemerkamp

JO
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Bredestraat 206
Deze karakteristieke boerderij, gebouwd in I 900, behoortlol
de zogenaamde dwarshuisgroep.
De dwarshuis groep is één van de vier hoofdtypen van
boerderijenbouw zoals die kan worden waargenomen rond
1850. Deze indeling is gebasseerd op overeenkomsten in de
draagconstructie (hel gebint werk) , de stallingswijze van hel
vee en de groepering van de functies in hel gebouw.
De dwarshuisgroep zijn over hel algemeen éénbeukige ruimten
met ankerbalken of een in de muren opgelegde balklaag. De
dwarse indeling van het gebouw, waarbij de woon en
verblijfsfuncties als min of meer afzonderlijke eenheden naas t
elkaar zijn geplaatst, geeft de naam aan deze groep. Oogst
wordt vanaf de grond opgetast, terwijl het vee veelal op
'hollandse' wijze (met de koppen naar de deel) staal
aangebonden.
De boerderij aan de Bredestraal 206 heeft op de gevelsteen de
datum 22-09- 1900 en is (ook van binnen) nog vrijwel in de
zelfde slaat als 100 jaar geleden.
Aan de voorzijde is links Yan de voordeur de opkamer en
rechts de beste of goede kamer. Achter de opkamer is de keuken, waarin de bedsleedeuren nog steeds zillen. De bedstee is
eruit gebroken en is nu slaapkamer geworden.
Op de deel is plaats ,·oor ongeveer R koeien . Ook hel paard en

Een oude boerderij in Hees
de werktuigen stonden op de deel. Hooi en stro werd opgetast
boven de koeien maar ook boven het woon gedeelte is altijd
hooizolder geweest. Geslapen werd er in de bedstee en de
opkamer boven de kelder.
Hel van oorsprong éénbeuki ge gebouw is rond de jaren '30
uitgebreid met 2 varkenshokken.
Tot eind jaren '60 heeft de heer Hermanisse er een gemengd
boerenbedrijf uitgeoefend. Hij fokte varkens, molk koeien en
verbouwde aardappelen en groenten op 5 hectare grond. Een
tractor heeft de heer Hermanisse nooit gehad, al het werk werd
met hel paard gedaan .
De kol enkachel in de keuken is weliswaar vervangen door een
gaskachel en gasronmis en hel granieten aanrechtblad is verruild voor een roes tvrijstalen, toch lijkt hier de tijd te hebben
stil gestaan. De afgedrukte foto is genomen in 1960. Kijk en
vergelijk met de huidige situatie.

Kerkstraat 115-12 1
De meeste mensen die vroeger in Hees woonden leefden van
de land- en tuinbouw en in minder mate vàn veeteelt. Op de
familie Hoensetaar en hun kassen aan het Kerkpad na, is van
deze beroepsgroep nog weinig over en ook het land is
opgeofferd aan de woningbouw. Dit geldt ook voor de
behuizing van de boeren en tuinders: hun boerderijen zijn voor
het merendeel verdwenen. Gelukkig zijn er nog een paar
bewaard gebleven. Uniek is de bakstenen T -boerderij aan de
Kerkstraat 115-121 uit 1736, die sinds tien jaar onder de
gemeentelijke monumentenzorg valt. Sinds kort is het pand
herkenbaar als monument door het rode schildje met het
wapen van Nijmegen erop naast huisnummer 12 1. Zevenjaar
geleden zijn dak, kozijnen en vloeren gerenoveerd.

Kerkstraat 115-121
De dubbelbewoonde boerderij wordt aan de rechter zijde
bewoond door mevrouw Peters en haar dochter. Aan de
linkerzijde woont sinds dertig jaar de heer Leenders. Mevrouw
Peters, afkomstig uit Brakkenstein,woont er sinds haar
huwelijk in 1959. Haar man is in deze boerderij geboren.
Deze boerderij, een gave vertegenwoordiger van het Gelderse
type, bestaat uit een breed voorhuis met vijf assen
(bouwkundige lijn waardoor een bouwwerk in symmetrische
delen verdeeld wordt). In het rechtse gedeelte, naast de
voordeur van nummer 12 1, bevindt zich de melkkamer, met
daarachter een kelder en een opkamer. Het overige gedeelte
Bredestraal 206 in 1960
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heeft vensters met zesruiter-kozijnen. Erachter bevindt zich de
mooie kamer. De lage zolderetage heeft twee dubbele
vierkante kozijnen.
De boerderij heeft een rieten schilddak (dak dat uit vier
schuine vlakken bestaat). De achtergevel heeft een wolfdak
(het afgeschuinde gedeelte aan het einde van een zadeldak) ,
een grote boog die vroeger toegang tot de deel gaf.
De uitbouw achter de opkamer is het voormalig stal gedeelte,
dat eveneens met riet gedekt is. Vroeger zat hier hier aan de
onderzijde van het rieten dak nog een pannendekking, maar
deze is bij de laatste renovatie van zeven jaar geleden
verdwenen.
Als u het pad aan de linker zijde oploopt, ziet u, gescheiden
van het huis, een met dakpannen gedekte schuur uit de 19e
eeuw. Tussen huis en
schuur is de entree naai
het woongedeelte van
de heer Leenders.
Vlak na de oorlog is de
boerderij met het
daarbij behorende land,
onteigend door de
gemeente in verband
met de ontwikkeling
van plan Heseveld.
Zover te achterhalen is
( 1880), was tot aan de
onteigening het pand in
het bezit van de familie
van Munster en is het
steeds bewoond
geweest door twee
gezinnen. De grond bij
de boerderij reikte
oorspronkelijk tot aan
de basisschool De
Lanteeme aan de Henri
Dunantstraat (die
Foto Loek Janssen overigens pas in de
zestiger jaren daar werd
gevestigd). Na de verkoop ging Jan van Munster aan de Dr.
Blécourtstraat verder met een boerenbedrijf. De moeder van de
heer Peters, een geboren Van Munster, bleef er met haar gezin
wonen. Het pand is sinds de onteigening niet meer als
boerderij in gebruik, maar dankzij de inzet van
Monumentenzorg is het nog steeds in volle glorie te
bewonderen. De oorspronkelijke bedoeling van de gemeente
was namelijk de boerderij af te breken, maar Monumentenzorg
heeft daar een stokje voorgestoken. De stallen aan de
achterzijde zijn wel afgebroken. De stallen hadden zolders,
waarop uien e.d. werden opgeslagen.
De gemeente Nijmegen is nog steeds eigenaar van het pand.

Foto uit collectie gemeentearchief
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Binnen herinnert weinig meer aan het boerenleven. De keuken
van de familie Peters, aan de rechter voorkant van de
boerderij, was vroeger het melkhok, waar ook de oven stond
en waar men brood bakte. Een schouw herinnert daar nog aan.
Achter het melkhok bevindt zich de kelder met daarboven de
opkamer, die momenteel als slaapkamer in gebruik is.
Het niveau van de Kerkstraat heeft ook vroeger hoger gelegen
dan het niveau van de grond van de boerderij. Het pand is
gebouwd met eensteens muren. Gevolg van beide feiten is dat
het huis vochtig is en dat het dreunen van het zware en drukke
verkeer over de Kerkstraat goed is te voelen en te horen . Er is
nog geen centrale verwarming in de boerderij.
Vroeger stond er geen hek omheen. De leilinden hebben er
waarschijnlijk altijd wel gestaan, omdat ze karakteristiek zijn
voor oude boerderijen. De bomen die er nu staan zijn van
jongere datum dan de boerderij, de heer Peters heeft ze nog
geplant.
De levensboom in het bovenlicht boven de voordeur is een
symbool dat bij veel oude boerderijen voorkomt.
De levensboom komt in de mythologie van talrijke volken
voor. Hij is de levenschenkendeDe gedachte is dat de mens
die van de vruchten eet, daardoor onsterfelijkheid krijgt, ofwel
men beschouwt de boom als de bron van alle leven op aarde.
Dankzij de inzet van Monumentenzorg en gemeente Nijmegen
is deze karakteristieke boerderij als monument bewaard
gebleven, en kunt U het op Uw wandeling door Hees nog
steeds bewonderen.

C. de V.

Villa Stadwijk

Landhuis "De Olde Wehme''

Kerkstraat 127 te Hees
Villa Stadwijk is een woonhuis waarvan de oudste gegevens
(koopakte) dateren van omstreeks 1655. He t huis is in die tijd
di verse malen verkocht. In 1733 bedroeg de koopsom fl.
2.000,=. Het kavelliep in die tijd tot aan de Graafseweg!
In 1924 werd de vil la verkocht aan de heer Th. Burgers,
steenfabrikant te Weurt. De koopsom bedroeg fl .15.500,=.
De villa wordt nu nog wel betiteld als "het huis van Burgers ".
De heer Burgers vraagt een bouwvergunning aan voor een
grootscheepse verbouwing. De keuken verplaatst van het
souterrain naar de begane grond.
In 1930 volgt nog een grote verbouwing waarbij de serre
verplaatst en vergroot wordt, bouwkosten fl . 4.600,=.
In 1979 wordt het pand wederom verkocht maar nu wordt het
kavel gesplitst. De twee huizen die momenteellinks van de
villa staan zijn gebouwd op het oorspronkelijke kavel.

Gelegen aan het Kerkpad 30 staat de voormalige pastorie van
de Nederlandse Hervormde kerk, "De Olde Wehme", met als
kadastrale aanduiding Gemeente Neerbosch, sectie H, nr. 369.
"De Olde Wehme" is naar men zegt Saksich voor "de oude
pastorie".
Het pand dateert uit 1870 en bestaat uit twee bouwlagen,
bestaande uit een kubusvormig voorhuis en een smaller,
symmetrisch geplaatst achterhuis . Baksteen met vlak dak en
aan alle zijden pannengedekte dakschilden. Het voorhuis is
drie assen breed met een gestucte ingangspartij, vlakke lijst
tussen de verdiepingen en geblokte hoekpilasters. De zijgevels
zijn eveneens drie-assig. Vrijwel alle vensters hebben
gewelfde bovendorpels. Alle ramen zijn voorzien van
persiennes (zonneblind van schuin in een raam gezette
plankjes, aan de buitenkant van het venster aangebracht). In
het dak wordt de ingangspartij begeleid door een dakkapel. De
raamkozijnen zijn vrijwel alle origineel (zesruiters).

De huidige bewoners hebben de vi lla in 1996 gekocht en zijn
grondig aan het renoveren geslagen. Het dak is vernieuwd en
alle vertrekken zijn stuk voor stuk opgeknapt. Ruim 3 jaar
later is het eind nu in zicht. Binnenshuis zijn ze bijna klaar,
wat dan nog rest is de grote voortuin.
De bewoners hebben veel informatie over het pand weten te
verzamelen zoals alle tot dusver bekende koopaktes en kopiën
van bouwtekeningen van het pand.
Wist U dat deze villa op de monumentenlij st komt te staan? !
K.v.E

De Olde Wehme

Het pand is een zeer goed bewaard gebleven buitengoed met
een interessante eigentijdse variant op het boerdenj-achtige
achterhuis. Mede doordat het pand van binnen in de orginele
staat is behouden is het recentelijk op rijksmonumentenlijst
gekomen.
Zodra je de voordeur achter je sluit herleeft de tijd van zo'n
130 jaar geleden. Modemisering in de vorm van een nieuwe
keuken is beperkt gebleven, mede doordat de orginele deurtjes
zijn herplaatst. Zowel het tegelwerk aan de wanden als op de

Villa Stadwijk
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vloer, alswel de schouw in de royale eetkeuken is behouden
gebleven.
Het volledige achterhuis is ingericht als woonkamer die vanuit
de gang bereikbaar is via een paar traptreden.
Deze ruimte, ook wel genoemd de zaal, werd ondermeer
gebruikt voor catechisaties en "De Jonge Kerk" en later
gebruikt als crèche op de zondagmorgen van 11.30 uur tot
12.30 uur voor de kleintjes tussen 5 en 8 jaar. Een groep
dames naaiden allerlei kledingstukken voor de armen, het
"dameskransje". Na de komst van Ds. L.J. Wesseldijk is er een
bibliotheek gekomen. Tussen 1964 en 1969 werd in "de zaal"
jeugdinstuif georganiseerd. Er zijn ook vergaderingen
gehouden van de Hervormde Vrouwen Dienst, afgekort
H. V.D . die later in de kerk gehouden zijn. In het achterhuis is
in ca. 1947 de open haard gemaakt door Ds. W esseldijk.
Onder het achterhuis bevinden zich 4 kelders, dit gedeelte is
volledig onderkelderd. De bovenverdieping bestaat uit 6
kamers. Verder bezit het pand een royale zolderverdieping. De

Foto E.B.

tuin is door de voormalige eigenaar in fraaie Engelse stijl
aangelegd en voorzien van een mooi hekwerk. De ronding aan
de ingang is altijd bewaard gebleven en mocht nooit gewijzigd
worden. Het verhaal vertelt dat hier vroeger de paarden met
wagens elkaar konden passeren in het nauwe pad. Naast de
ingang links aan de zijkant van het pand, destijds de salon, nu
speelkamer voor de kinderen, heeft indertijd een serre gestaan.
Deze serre was gebouwd om een boom, later is deze serre
afgebroken.

Foto Loek Janssen
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Terug in de tijd een opsomming wie er als predikanten
hebben gewerkt en gewoond.
In 1895 Ds. J. Joosting, toenmalig Kerkpad 172. In 1902 is
Ds. Joosting verhuisd naar de Franse straat 83.
Ca. 1903 Ds. N. Jolles. In 1905 en 191011911 werd het
huisnummer respectievelijk gewijzigd in 175 en 30.
In 19 12/ 19 13 Ds. W.J . Jurrema. In Juni 191 2 is het pand
eigendom geworden van de weesinrichting "Neerbosch".
Tot 191611917 heeft Ds. Jurrema zich daar gevestigd.
In 1918 Ds. J.J . Creutzberg die in 1934 verhuisd naar de
Hazenkampseweg 26. De straatnaam Ds. Creutzbergweg
is naar hem naar vernoemd.
In 1934 komen we de naam van Ds. C.D. Buenk tegen di e
er gewoond heeft tot ongeveer 1936.
Vanaf 1936 Ds. F.J. Pop. In de oorlogsjaren vanaf 1940
Ds. W. Sijbrandij en Ds. Geurtsen afkomstig uit Brummen
die er slechts korte tijd hebben gewerkt, zijn dochter is
verongelukt direct na de oorlog. In 1947 Ds. L.J.
Wesseldijk. Deze laatste dominee heeft er langere tijd in
gewoond en gewerkttot en met 1964, daarna is de pastorie
verhuisd naar kerkpad I. Tot eind 1979 heeft deze
dominee z ijn ambt als predikant uitgevoerd. Daarna Ds.
van Kruiningen , Os Doeleman en nu sinds kort Ds. Gols.
In de jare n 1936 en 1966 staal beschreven dat het pand
onbewoond is geweest. Na het vertrek van Ds. L.J.
Wesseldijk is het een tijdelijke huisvesting geweest voor
buitenlandse werknemers, wellicht Spanjaarden die
werkzaam waren bij Philips. In 1968 wordt hel pand
dependance van Ri vo Torto dat gevestigd is aan het
kerkpad 51.
In 1990 wordt het pand aangekocht door een
woonvereniging "De Jonge Prui sen m/v " die het in 1997
verkopen aan de huidige eigenaar, de fam . Huijnk. Zij zijn
inmiddel s dusdanig gaan houden van he t pand dat er geen
enkele behoefte meer aanwezig is om het grondig te gaan
wijzigen.
Wel zouden zij hetleuk vinden om de serre met boom
zoals beschreven in dit artikel terug te brengen zoals het
voor de oorlog is geweest.
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Orthopedagogisch Adviesbureau Drs. G. Pieters-Mestrom, Orthopedagoge
Korte Bredestraat 59, 6.543 ZP Nijmegen

Tel: (024) 378 23 14

- Diagnostisch onderzoek, advisering of begeleiding van leer- en studieproblemen bij kinderen,
middelbare scholieren en volwassenen. Deze problemen kunnen samenhangen met de sociaalemotionele ontwikkeling (motivatie, faalangst enz.)
- Oplossingsgerichte consultatie.
- Huiswerkbegeleiding

Administratie- & Belastingadviesbureau

De enlree van de 0/de Wehme

Foto E.B.

Korte Bredestraat 61 Nijmegen

Telefoon 024 - ·.3781691

Misschien dat er onder u als lezer nog informatie beschikbaar
is over deze serre in de vorm van foto's, dan zou dit zeer
welkom zijn .
E.B.
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Instituut voor Massage en Filosofie
mevr. drs. jopie Beenakkers
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SP-station
vari~Wijk
Molenweg 119 li543 VA Nijmegen
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SPAAR NU FREEBEES BU BP.

HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN.

VOOR HET JAAR 2000 ZIJN WIJ NOG OP ZOEK NAAR
ADVERTEERDERS VOOR ONS BLAD.
HEEFT U INTERESSE, NEEM DAN CONTACT OP MET HET
REDACTIEADRES.
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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees
Deze vereniging streeft naar het behoud van het landelijk karakter van het voormalige kerkdorp Hees

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees:

Redactie-adres:

Loek Janssen (V oorz.itter)
Ananasstraat I
6543ZH
Tel. 3734800

Ananasstraat 3
6543 ZH Nijmegen
Tel. 3774047
E-mail:
emg. beumer@ planet. nl

Annemarie Verberne (Secretaris)
Ananasstraat 19
6543 ZH
Tel. 3786068
E-Mail: Dorpsbelang.Hees @comps.demon.nl
Eric Beumer (Penningmeester)
Ananasstraat 3
6543 ZH
Tel. 3774047

De Vereniging Dorpsbelang Hees
op Internet:
http:II come. toldorps belanghees

Redactieleden:
E.M. Beumer
C.J. de Vries
K. van 't Erve
E.H.M. Scholten
A. Luijkx

adressticker

Lid worden?
Ruud van Raaij (Bestuurslid)
Rivierstraat 228
6542SE
Tel. 3778099
Hotzc Bleeker (Bestuurslid)
Energieweg 19
654 1 cw
Tel. 3773765

B1oemis te rij
!Bloembinderij

Mensen die lid willen worden, kunnen contact
opnemen met het bestuur of de redactie van
de vereniging.
Hiervoor wordt slecht een gering bedrag gevraagd
van f 12,50 per jaar, over te maken op gironr.
349955.
Dankzij het grote ledenaantal heeft de vereniging de
afgelopenjaren al veel kunnen bereiken.

Let op:
Kopij inleveren voor
29 november 1999 op
het redactieadres:
Ananasstraat 3
6543 ZH Nijmegen
half december
verschijnt het
volgende nummer

111

!

Bloemisten sinds 1930

n.r\..9

I
Kerkstraat 18 7 Nijmegen
Tel:024-3770336

I

I

i
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De Stenen Bank. Wandelen door Hees

