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SPORT IN HEES 1
Als je op de plattegrond van Nijmegen kijkt naar Hees
en omgeving, zou je ons snel voor een zeer sportief
volkje houden: een zone van sportvelden omzoomt de
wijk. Voor de redactie was dit een reden om eens kennis
te gaan maken met alle sportverenigingen die deze
velden gebruiken. Dan zal ook wel duidelijker worden
hoe sportief we met zijn allen zijn. In deze en de
komende Stenen Banken zult u ze allemaal de revue zien
passeren.
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Voor mij was het meteen een reden om kennis te maken
met een aantal achterburen. Daarvan wist ik eigenlijk
alleen maar dat ze soms veel, soms weinig (dat hangt van de
kwaliteit van de spelers af denk ik dan) ballen in onze tuin
mikken.
Ik begon bij Blauw-Wit en viel meteen met mijn neus in de
boter. Nooit geweten dat deze club met al zijn wortels in
Hees/Neerbosch verankerd is en was .......
Voorzitter Kok van Blauw-Wit vertelde dat de vereniging in
1914 is opgericht, waarmee het hoort bij de oude
sportverenigingen. Men begon op sportvelden tegenover het
Bandsgebouw in de Dennenstraat en later achter datzelfde
gebouw. Toen de wijk van de Henry-Dunantstraat en
omgeving in 1954 gebouwd werd, moest Blauw-Wit het veld
ruimen en werd zelfs voor een paar jaar naar het Goffertpark
verbannen. Op zich niets mis met die locatie maar men was
toch dolblij toen er weer plaats kwam in de eigen wijk. Sinds
1968 zit de vereniging op haar huidige plek, de Schoonhorst
(genoemd overigens naar de voormalige kwekerij aan de
Kerkstraat nr. 58/60) .
Blauw-Wit telt 550 leden en is daarmee een club van een iets
meer dan gemiddelde grootte. Men heeft 11 senioren teams,
waarvan 1 damesteam. De jeugd is ondergebracht in maar
liefst 24 teams. Het aantalleden groeit. Dat zit hem vooral in
een grote toestroom van kinderen. Net als voor groepssport in
het algemeen geldt ook bij Blauw-Wit dat het moeilijk is om
hen vast te houden als ze eenmaal wat ouder zijn en druk
bezig met school, uitgaan, (bij -)verdienen, puberen en andere
besognes die bijten met de discipline die een teamsport nou
eenmaal met zich mee brengt. De vereniging besteedt veel
aandacht aan het begeleiden van de jeugd, in een behoorlijk
zelfstandig functionerende jeugdafdeling.
Ook bij de volwassenen is er een groei in ledental. Meer dan
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vroeger speelt men voor
zijn/haar plezier. Het
wordt moeilijker om
mensen te vinden die
gemotiveerd genoeg zijn
om de discipline op te
brengen om op hoog
niveau mee te spelen. Het
eerste team speelt 4de
klasse; het kost moeite
om daarvoor steeds
voldoende spelers te
hebben. Iets minder geldt
dat ook voor het 2de
team (3de klasse) en de

selectie.
Dat Blauw-Wit groeit wordt ook zichtbaar in hun
toekomstwensen en -plannen: de club knapt aan diverse kanten
uit zijn accomodatie!!! Er zijn meer kleedkamers nodig en ook
een trainingsveld erbij: men zou graag daarvoor het achterste
veld willen gebruiken en er de mat willen maken in een
mengsel van echt en kunstgras zodat het intensiever gebruikt
kan worden. Omdat de gemeente eigenaar en beheerder is
vraagt zoiets veel overleg en is men erg afhankelijk van de financiële ruimte bij de gemeente. Men heeft wel gedacht over
privatisering maar de vereniging wil in ieder geval eerst
afwachten hoe dat bij Quick uitpakt, die die stap al hebben
gezet.
Zoals ik al zei is Blauw-Wit geworteld in Hees/Neerbosch.
Zowat alle leden wonen er, hebben er gewoond of voelen soms
om andere redenen een band met deze buurten.
De vereniging is zich ook altijd bewust geweest van deze
wortels en heeft altijd een rol gespeeld in het dorpsleven van
Hees. Dat deed men vaak samen met de fanfare I harmonie
Ons Genoegen. Beide clubs verzorgden bijvoorbeeld jarenlang
samen de kermis in Hees, dat gaf behalve dorpspret (en naar ik
begreep ook best veel overlast van dronken lui) ook extra
inkomsten voor beide clubs. Toen de tunnel onder het station
geopend werd was dat voor onze buurt reden om groot feest te
vieren en beide clubs speelden een grote rol bij de organisatie
ervan!
Maar tijden veranderen, oude sociale samenhangen brokkelen
af en daarmee is ook de rol van Blauw-Wit in het dorp kleiner
geworden. Dat vindt Kok soms wel jammer. Men heeft wel
geprobeerd iets meer voor het dorp te blijven betekenen,
daarover ook met de gemeente gepraat als er zich
mogelijkheden voor leken te doen maar daar is nooit iets uit
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gekomen. Hoe dan ook blijft de vereniging te porren om samen met
anderen leuke dingen te doen voor Hees!

nevelden vnn Rinuw-Wit

Foto Trees van Ha l

Net als in een woonbuurt zijn ook voor een
voetbalvereniging de buren heel belangrijk. De
vereniging heeft goede contacten met de
omliggende tuinbezitters en er zijn goede
afspraken over het ophalen van overgevlogen
ballen. Men is heel blij met de nieuwe
parkeerplaatsen aan de Energieweg, waardoor de
parkeeroverlast in de Kerkstraat kon verdwijnen.
Heel anders dan wij wijkbewoners kijken zij aan
tegen hun industrie-buren: daar hebben ze geen last
van en hoeven ze geen rekening mee te houden!!

Redactioneel

Van de voorzitter

Kernpunten jaarvergadering 2000

We lopen inmiddels al weer aardig naar de
zomervakantie toe. Dit betekent voor direct
betrokkenen van onze vereniging een moment van
rust. In dit nummer komen we nog even terug op de
belangrijkste aandachtspunten die op de
ledenvergadering zijn besproken en een uiteenzetting
van het beleid voor 2000. Park West krijgt wederom
de aandacht en ons lustrum in september wordt
globaal beschreven door onze secretaris. Aardige
ideeën zijn er van de werkgroep Vierdaagse en van
een opgerichte stichting. Een interview en een
bezoek naar een fraaie tuin staan eveneens vermeld
elders in ons blad. Deel 1 van een reeks
sportverenigingen in Hees, de anderen worden in de
loop van de komende Stenen Banken belicht. De
Stenen Bank van september zal uitgebracht worden
als themanummer en zal volledig betrekking hebben
op 10 jaar Vereniging Dorpsbelang Hees.
Veel leesplezier.

Het gaat goed met Nederland!
Gaat het goed met Nederland?
Het is moeilijk om in deze tijden te constateren, dat het nog
lang niet goed gaat in Nederland, in Hees. Steeds meer
gezinnen beschikken over twee auto's, steeds meer mensen
gaan twee keer (of vaker) op vakantie en de aannemers hebben
het in Nederland zelden zo druk gehad.

Op 4 april jl. werd in Heeslust bij Sancta Maria de
jaarvergadering gehouden. Er waren 23 leden aanwezig.
Net als vorig jaar plaatsen wij hier een lijst met kernpunten.
Op deze manier krijgen ook de leden die niet aanwezig waren
enigszins mee wat er besproken is. Het volledige verslag staat
op onze web-site en komt volgendjaar natuurlijk weer voor de
ledenvergadering beschikbaar. Elders in dit blad kunt u ook
het volledige beleidsplan vinden.

Eric Beumer

Activiteiten lustrum 2000.
De Vereniging Dorpsbelang Hees viert dit jaar haar 10 jarig jubileum. Dit
lustrum vieren wij in de weekeinden van 9 en 10 september
(Monumentendag) en van 16 en 17 september. 17 september is de
officiële lustrumdatum. De lustrumcommissie werkt hard aan de diverse
activiteiten die dan gepland zijn. Het lustrum nummer verschijnt begin
september en daarin kunt u het exacte programma lezen. Maar we kunnen
u nu al vast wel iets meer vertellen.
We hebben de volgende plannen:

De vereniging drijft zoals iedere andere op
vrijwilligers. Kok is trots op zijn vele, aktieveen
goede vrijwilligers die zich inzetten voor bestuur,
organisatie, training, beheer en ontspanning. De
gemeente beheert het terrein maar verder doet men
alles zelf, gelukkig met hulp van 2 mensen die een
Melkertbaan hebben. Alleen al het lijnen trekken
kost meer dan 1 dag per week (en dan maar hopen
dat de gemeente niet de volgende dag komt
maaien .. .) en de kleedkamers moeten iedere dag
pico-bello schoon zijn. Een heellegertje is in touw
met trainen,begeleiden en vervoeren van de jeugd.
En dan is er ook nog de "club van 100" , een
supportersclub die zorgt voor een goede entourage
voor het lste en 2de team en de selectie.
Moge het daarmee lijken dat alles op het
vrijwilligersfront koek en ei is, dat is natuurlijkniel
zo. Ook bij Blauw-Wit is het vaak heel moeilijk
om vijwilligers te vinden en moeten mensen soms
te veel doen. Iedereen die zich in wil zetten is dus
heel erg welkom!!

• We geven diverse Hesenaren de gelegenheid te exposeren in de
Petruskerk.
• Er zijn optredens van het koor 'Hese Stemmen'.
• Voor kinderen wordt een speurtocht uitgezet.
• De mogelijkheid bestaat om een tocht door Hees te maken in de
paardentram.
• Een en ander willen we laten samenvallen met de open monumentendag.
• Er komt een luchtkussen waarop naar hartelust gesprongen kan worden.
• Voor de allerkleinsten komt er een poppenkastvoorsteil ing. ''
• Het Kindercircus van de Lindenberg treedt op.
• We houden natuurlijk een receptie voor leden van onze vereniging en
andere genodigden. Hier zal o.a. de winnaar van de tuinwedstrijd bekend
gemaakt worden die we georganiseerd hebben in samenwerking met
Helicon. Tevens wordt er het onderzoek gepresenteerd dat de student
geschiedenis Oerhard Oosten in opdracht van ons gedaan heeft naar de
land- en tuinbouw in Hees. We denken ook aan een foto-expositie van
Hees tijdens die receptie.

Trees van Hal

Annemarie Verberne
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Een argeloze lezer, lid van de Vereniging Dorpsbelang Hees,
zou kunnen denken, dat dit de reden is waarom de vereniging
zich niet meer, of in ieder geval veel minder, bezighoudt met
"het milieu" in de buurt. U hebt daarover elders in dit nummer,
onder het kopje Beleidsplan 2000, kunnen lezen. Het gaat toch
immers heel goed?
En wellicht wordt het nog beter. Groen Links oppert een
stadsbrug over de Waal, in het verlengde van de Energieweg
en suggereert de komst van een overslagcentrum (het MTC)
naar de kanaalhaven. De gemeente zal binnenkort ongetwijfeld
gaan beginnen met de bussluis om bussen door de
Dennenstraat te laten lopen. En dankzij het gunstige
economische klimaat draait het bedrijfsleven in onze nabijheid
op volle toeren, continu soms. Zeker Boesewinkel doet een
aardige duit in het zakje: ons land schreeuwt om asfalt!
In de vorige Stenen Bank hebt u kunnen lezen hoever we zijn
met Boesewinkel. Er wordt onderzocht - we weten niet
wanneer dat gaat beginnen-, er wordt gepraat- echt concreet
is er nog niets bereikt -, er wordt toegezegd- maar daar blijft
het bij -en er wordt (door de provincie) gedoogd. Om moe van
te worden.
Wat vindt u daar als inwoner van Hees, misschien als
omwonende van? Moeten we ons hier nog wel druk over
maken? Over de herrie, ook 's nachts, over het aan- en afrijden
van zware vrachtwagens, over de stank, ook op
zondagochtend? Hoort het er gewoon bij, dat wij hier zijn
komen wonen, zo dicht bij een industrieterrein? Bijna ga je
hier opschrijven wat er in Enschede is gebeurd.
Het bestuur vraagt zijn leden om hun mening. Wanneer u
vindt, dat Boesewinkel overlast bezorgt dan belt u de
milieuklachtenlijn van de provincie Gelderland, telefoon 0262599999.

r

Dan zeggen de leden feitelijk, dat het bestuur door moet gaan
met lastig doen ten behoeve van het milieu, ons milieu. En dan
belt u niet een keer, maar elke keer wanneer u er last van heeft.
Het lijkt een hoop werk, maar wij wonen hier en niet (de niet
bestaande) heer Boesewinkel. Voor het bestuur van de
Vereniging Dorpsbelang Hees is dit een testcase. Aan u het
woord en de daad!
Loek 'J anssen

De lustrumcommissie,

• Ons hoofddoel voor het nieuwe bestemmingsplan was geen
hoogbouw in Hees, met name bij de Witte Villa, en behoud
van het groene karakter. Dit is gelukt. Dit dossier zal
komende tijd minder aandacht nodig hebben.
• Er lopen nog een paar milieuzaken o.a. bij de Raad van State.
We moeten voortdurend alert blijven op ongewenste
ontwikkelingen. Er was regelmatig overleg met
milieugroeperingen.
• Er is een zeer actieve werkgroep Verkeer van start gegaan. Er
zijn diverse zaken die de aandacht hebben gevraagd, bij
voorbeeld de (niet gewenste) bus door de Dennenstraat
• Er is een zeer actieve werkgroep Park west van start gegaan.
Samenwerking met de gemeente ging moeizaam maar het
lijkt erop dat er in 2000 echt wat gaat gebeuren.
• Ook voor de lustrumviering heeft de vereniging een actieve
commissie. Er zijn diverse activiteiten gepland in de
weekeinden van 9 en 10 september (Monumentendag) en van
16 en 17 september (officiële lustrum).
• Communicatie met de leden van de vereniging gaat
hoofdzakelijk via De Stenen Bank. De redactie probeert de
leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in Hees
en de zaken die het bestuur heeft ondernomen.
• De kascommissie heeft de stukken van 1999 gezien en
akkoord bevonden, en de penningmeester wordt
gedechargeerd. De nieuwe kascommissie bestaat uit de heer
Henk Janssens en de heer Frans van Berkel. De begroting
voor 2000 wordt toegelicht en aangepast vastgesteld.
• De Vereniging Dorpsbelang Hees heeft op dit moment
ongeveer 440 leden.
• Op het terrein van Milieu nemen we noodgedwongen gas
terug. We kunnen niet al het werk blijven doen. We zijn zeer
dringend op zoek naar een bestuurslid voor dit dossier!
• Het onderwerp Verkeer blijft hoog op de agenda, de
gesprekken met de gemeente worden dit jaar hopelijk
omgezet in concrete resultaten.
• Het bestuur verwacht en hoopt dat Hesenaren zelf, met het
bestemmingsplan in de hand, eventueel in overleg met de
vereniging, waar nodig acties zullen ondernemen.
• Er wordt tijdens de vergadering een werkgroep geformeerd
die zich bezig gaat houden met de routewijziging van de
Vierdaagse.
• Op 23 september wordt Helicon, de Middelbare
Tuinbouwschool, feestelijk heropend.
Annemarie Verberne

De Stenen Bank

De Stenen Bank
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Beleidsplan Vereniging Dorpsbelang Hees 2000
Al vaker hebben we gezegd, dat het werk van de Vereniging
Dorpsbelang Hees een zaak van langere adem is. We kunnen
alle kwesties niet binnen een kalenderjaar afsluiten, vaak niet
eens binnen enkele jaren. Het milieu, in combinatie met het
industrieterrein aan het kanaal, had onze zorg en zal onze
zorgen blijven houden. Dat geldt zeker ook voor het verkeer
en het groen in de omgeving. Nu lijkt het of we met het
aangenomen bestemmingsplan Hees/Heseveld dit dossier
kunnen afsluiten, maar niets is minder waar: een deel van ons
verenigingsgebied valt niet onder dit herziene plan (we hebben
al aangedrongen op een spoedige aanpassing voor ook dit deel
van Hees) en je weet natuurlijk nooit hoe het bestemmingsplan
in de praktijk wordt nageleefd, door projectontwikkelaars,
gemeente, maar ook door bewoners en gebruikers. Ook al
vaker gezegd: waakzaamheid blijft geboden!
Mensen hebben het vaak druk, vrijwilligerswerk is niet altijd
meer een logische invulling van een deel van de vrije tijd.
Maar het moet wel gedaan worden, want veel van onze
"leefbeleving" speelt zich juist in de vrije tijd in de
woonomgeving af. Wanneer te weinig vrijwilligers de kar
moeten trekken, zullen er onherroepelijk eens keuzes worden
gemaakt.
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees heeft het
afgelopen jaar regelmatig vergaderd over de aanpak van onze
zogenaamde dossiers en over de verdeling van de taken. Heel
kort door de bocht gezegd, komt het erop neer, dat de
voorzitter driekwart van de inhoudelijke zaken voor zijn
rekening neemt, de secretaris, vaak in overleg met de
voorzitter, al het secretariaatswerk organiseert en de
penningmeester de financiën, de administratie en het contact
met De Stenen Bank onderhoudt. Hun werk wordtjaarlijks
niet veel minder, integendeel. We hopen dit jaar, ons
lustrumjaar, het bestuur te kunnen versterken, maar dan nog is
het de vraag of we al het (vrijwilligers)werk kunnen blijven
doen. Dit jaar wil het bestuur daarop gaan studeren.
Wat nemen we ons voor hetjaar 2000 voor?
De discussies en ontwikkelingen met betrekking tot Park West
zullen we direct volgen. Vanuit het bestuur zal Hotze dit doen,
samen met de werkgroep Park West van de vereniging.
Het onderwerp verkeer en verkeersveiligheid blijft hoog op de
agenda staan. We zetten de gesprekken met de gemeente
(ambtenaren en politiek) voort en hopen dit jaar concrete
resultaten te kunnen bereiken. Loek organiseert dit, in
samenwerking met de vorigjaar ingestelde
verkeerswerkgroep.
Het bestemmingsplan kan op een lager pitje worden gezet. We
houden het wel in de gaten, maar we verwachten anderzijds,
dat Hesenaren zelf met het bestemmingsplan in de hand en
eventueel in overleg met de vereniging, acties ondernemen.
Loek zal dit dossier houden .
In ieder geval willen we een goed lustrumfeest organiseren.
Dat feest zal bestaan uit een aantal activiteiten, met name in
september; u heeft er al iets over kunnen lezen in De Stenen
Bank en in De Brug. In een volgende Stenen Bank leest u er
meer over. Maar noteer alvast het weekeinde van 9 en 10
september (Monumentendag) en van 16 en 17 september
4

De groep "samenhang" wil vooral zicht hebben op de
samenhang tussen de verschillende onderdelen van Park West.
Er zouden immers groene verbindingen in de vorm van
verkeersluwe fiets- en wandelroutes komen. De groep is van
mening dat de ecologische samenhang in deze zones versterkt
c.q. hersteld dient te worden. Plaatsing van ondergroei zal
terugkeer teweeg brengen van vogels, vlinders en andere
kleine dieren, die tot voor kort te zien waren. Ook wil men
graag uitsluitsel over het tijdspad en de financiële middelen,
die ter beschikking staan om een en ander van de grond te
krijgen. Vanuit deze groep kwam het idee om een wandeling
te organiseren. Bewoners van Nijmegen West en ambtenaren
zouden samen het totale gebied doorkruisen.

(officiële lustrum) in uw agenda. Vanuit het bestuur zitten
Loek en Annemarie in het lustrumcomité.
Op het terrein van het milieu en de industrie nemen we,
noodgedwongen, gas terug. De ontwikkelingen bij
Boesewinkel volgen we van zeer nabij ; met name Hotze houdt
zich hiermee bezig. En, in verband met lopende procedures,
ook EPON behoudt onze aandacht. Maar verder zullen we ons
terughoudend opstellen, wanneer het aankomt op het nemen
van initiatieven. We blijven deel uitmaken van het overleg in
Nijmegen-West en Weurt (samen met Leefmilieu, Weurt +,
Frisse Lucht Lindenholt en Ons Waterkwartier), maar dit
bestuur ontbreekt het aan kennis en tijd om zich uitgebreid met
dit dossier bezig te houden. Gelukkig blijkt in de praktijk, dat
Leefmilieu ook voor Hees veel goed werk doet. Het is wellicht
voor leden interessant lid te worden van Leefmilieu - zij
vragen een jaarlijkse bijdrage van fl5,-. De Vereniging
Dorpsbelang Hees vraagt minimaal fl 2,50 per jaar. Voor het
geld hoef je het niet te laten! Leden van Leefmilieu krijgen
drie maal per jaar het verenigingsblad in de bus. Opgeven als
lid van Vereniging Stedelijk Leefmilieu kan schriftelijk bij:
Leefmilieu, Dennenstraat 124,6543 JW Nijmegen. Of
telefonisch: 024- 3780384. U krijgt dan automatisch een
acceptgiro.
Onprettig verrast zijn we door het bericht dat de Marsleiding
van de Vierdaagse besloten heeft de route door Hees te
schrappen. In ieder geval ditjaar maar misschien wel voor
(veel) langer. Samen met een speciaal ingestelde werkgroep
zal het bestuur proberen het mooiste stukje van de tweede
vierdaagsedag voor Hees en de wandelaars te behouden.
Tenslotte hopen we ook ditjaar weer regelmatig te kunnen
genieten van De Stenen Bank.

Op 8 april, onder een stralend zonnetje, was het dan zover. De
werkgroep Park West van de Vereniging Dorpsbelang Hees
had een wandeling voorbereid. Hierbij is vooral aandacht
besteed aan wat er momenteel al aan begroeiing aanwezig is,
waar gebruik van kan worden gemaakt, en welke kansen snel
aangegrepen moeten worden.
Aandacht is bijvoorbeeld besteed aan het reeds bestaande pad
tussen de Kerkstraat en de sportvelden, dat in zijn huidige
vorm een prachtig pad vormt en als verbindingsroute zou
kunnen dienen als het wordt doorgetrokken. Dit pad loopt nu
nog dood op een parkeerplaats van het Regionaal
Opleidingscentrum Nijmegen.
Ook hebben we bij de tuinbouwschool gekeken. Hier ligt een
bijzonder mooi aangelegd stukje tuin klaar om opgenomen te
worden in Park West. Achter het terrein van de schoolligt een
stuk grond dat na ontsluiting een verbinding kan vormen
tussen de verschillende onderdelen van Park West. Kansen op
het gebied van uitbesteed beheer aan de tuinbouwschool
liggen voor het oprapen. Er is ook gesproken over eventueel
uitbesteed beheer aan bijvoorbeeld buurtgroepen. In
gezamenlijk overleg met de Vereniging Dorpsbelang en de
gemeente zou hier invulling aan kunnen worden gegeven.

Namens het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees,
Loek Janssen

Park West
Na een lange stilte werden we eind februari verrast met een
uitnodiging voor een bijeenkomst over Park West op
woensdagavond 1 maart.
Op deze avond is nogmaals de gang van zaken rondom Park
West besproken. Aandacht kreeg met name de wijze van
communiceren richting burgers van Nijmegen.
Na deze nieuwe start hopen we dat dit beter gaat verlopen.

...

Gemeenteambtenaren en belangstellenden verdeelden zich op
deze avond over twee thema's "het Kometenpark bij Zwembad
West" en het thema "de samenhang van Park West".
Hoogste prioriteit aangaande realisatie krijgt het Kometenpark.
De groep die daarover sprak heeft naar voren gebracht dat de
geplande beschilderde muur niet acceptabel is. In plaats daarvan
zal er een groene invulling in de vorm van struiken en
beplanting moeten komen. Hiermee stemden de
gemeenteambtenaren en de architect in.
Daarnaast wil men dat er bij de inrichting van het park aandacht
moet zijn voor sociale veiligheid. Dat wil echter niet zeggen dat
daarom alle struiken moeten wijken voor een kaal grasveld.
De Stenen Bank

In ons gezelschap bevonden zich onder andere de projectleider
van Park West, de landschapsarchitect van de gemeente en de
stadsecoloog. Zij hebben uitgebreid notitie gemaakt van de
verschillende knel- en kanspunten.
Op 11 april heeft het werkteam Park West van de gemeente
over deze zaken gesproken. Een en ander wordt nader
uitgewerkt. In deze vergadering is nogmaals uitgesproken dat
het "Kometenpark" hoogste prioriteit heeft.

Na afloop van de jaarvergadering op 4 april is er spontaan een
werkgroep geformeerd die in eerste instantie zou gaan
proberen de besluitvorming van de marsleiding ter discussie te
stellen, met als doel de vierdaagse alsnog door Hees te laten
lopen. In de Stenen Bank van maart heeft u onze brief kunnen
lezen die opgestuurd is naar de marsleiding van de Vierdaagse
van Nijmegen.
Een schriftelijke reactie van de KNBLO die hieronder
beschreven staat, bevestigde nogmaals dat de marsleiding bij
haar eerder genomen besluit bleef. Een poging van een
politieke partij in Nijmegen gaf eveneens weinig resultaat. Dit
is en blijft jammer.
"Met referte heeft u uw teleurstelling uitgesproken over ons
besluit om het Vierdaagseparcours met ingang van ditjaar niet
langer door Hees te doen verlopen. De parcoursen van de
Nijmeegse Vierdaagse worden vastgesteld door het
Management Team van die Vierdaagse na langdurig en
zorgvuldig overleg met vertegenwoordigers van de
wegbeheerders, de politie en Defensie. Betreffend overleg
adviseert het Management Team op grond van criteria als
capaciteit parcours, doorstroming verkeer, veiligheid
wandelaars, veiligheid overige weggebruikers e.d. In het
onderhavige geval heeft het overleg geadviseerd om van een
alternatieve route gebruik te maken, waar de oorspronkelijke
route vanaf Kinderdorp Neerbosch op diverse punten in het
licht van genoemde criteria als knelpunt vermeden, terwijl
tevens de bereikbaarheid van de stad en het stadscentrum
wordt vergroot. Het Management Team heeft dit advies
overgenomen, waarbij in de besluitvonning aanvullend is
rekening gehouden met de verwachting dat er dit jaar sprake
zal zijn van een aanmerkelijk grotere deelname dan in
voorgaande jaren. De inschrijving tot dusverre bevestigt dit
beeld. Wij begrijpen heel goed dat ons besluit niet door ieder
in dank is afgenomen, met name niet door de inwoners van
Hees. Wij menen evenwel dat wij op grond van
bovengenoemde criteria- tevens rekening houdend met de
extra belangstelling- tot zorgvuldige afweging en
besluitvorming zijn gekomen."

Als werkgroep Park West van Vereniging Dorpsbelang Hees
zullen wij van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden
worden door de projectleider Park West van de gemeente. Zij
zal ook aangeven in welke zaken wij mee kunnen werken en
denken aan de realisatie van Park West.
Voor onze vereniging nemen de volgende personen deel aan
de Werkgroep Park West:
Hotze Bleeker, Fransje Brakkee, Trees van Hal, André
Jannink, Arie Kooij, Mike Rijken en Elia Schol ten.
Voor informatie en ideeën kunt u altijd contact met mij (Elia
Scholten) opnemen. Mijn telefoonnummer is 024-3734800.

De werkgroep heeft zich ondanks het besluit niet laten
weerhouden een aantal keten bij elkaar te komen om een
ludieke actie op touw te zetten. Het ligt in de bedoeling om op
de woensdag in de Vierdaagseweek met een stand langs de
route te gaan staan en hierbij aandacht te vragen van
wandelaars en andere belangstellenden. Er zijn plannen om dit
op te luisteren met een entertainer. Bovendien zal er een
ansichtkaart worden gemaakt die opgestuurd kan worden naar
de KNBLO als vorm van protest. Dit geheel zal wellicht de
nodige publiciteit te trekken.
Verder nemen we als werkgroep het initiatief om een
kl eurenansichtkaart te gaan maken die in de Vierdaagseweek
te koop wordt aangeboden. Naast de hoop op sponsoring
willen we met de verkoop het initiatief enigszins financieren .

Elia Scholten

Eric Beumer
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Van oude adel, de dingen die voorbij gaan
Op het kerkhof achter de Antonius Abt kerk aan de
Dennenstraat staan twee graven met de naam Van
Rijckevorsel.
Opvallende graven, die de nieuwsgierigheid naar het verleden
opwekken. De weduwe Van Rijckevorsel van Kessel, geboren
baronesse Van Lamsweerde, stond grond van haar landgoed
De Andelshof af voor de bouw van een nieuwe katholieke
kerk. In 1880 werd hier de Antonius Abt kerk gebouwd Aan
het begin van aan de 2 le eeuw woont er nog steeds een nazaat
van de familie van Rijckevorsel van Kessel in Hees, freule
Alouisia van Rijckevorsel van Kessel. Met haar halen we
herinneringen op aan vervlogen tijden. Zelf is zij tot 1976
bewoonster geweest van "Het Slotje" .

Loes van Ri;ckevorselmet haar hond Micky

Foto L.J.

Loes van Rijckevorsel (zoals zij genoemd wil worden) is een
kleindochter van Jhr. E.E.M. van Rijckevorsel van Kessel, die
het huidige slotje heeft laten bouwen.
Dit brengt ons bij enkele landgoederen, die in HeestNeerbosch
gestaan hebben. Het boekje "Het Schependom van Nijmegen"
van Dr. J.J. de Blécourt leert ons dat hier drie landgoederen
hebben gestaan de Andelshof, de Wittepoort en hel Slotje.
Het huis Andelshof komt aan hel einde van de negentiende
eeuw in bezit van Jonkheer Victor M. van Rijckevorsel van
Kessel, wethouder te Nijmegen. Hij was de grootvader van
moederszijde van Loes van Rijckevorsel. Van de
oorspronkelijke Andelshof aan de Kerkstraal staal enkel nog
het voormalige koetshuis overeind. Het is nu in gebruik als
peuterspeelzaal, De Vlindertuin.
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De Wittepoort komt in de 19e eeuw in het bezit van de familie
Van Rijckevorsel (niet van Kessel). Jonkheer Thomas Maria
van Rijckevorsel (bewoner van de Wittepoort) koopt in 1862
het huis Hoogerhuizen en voegt dit bij het landgoed de
Wittepoort.
"Niet ver van de Wittepoort stond vroeger "Hoogerhuizen".
Weleer buiten kijf het mooiste buiten van Neerbosch. Het huis
Hoogerhuizen moet enigszins somber van aanzien geweest
zijn, waardoor het in de wandeling bekend stond als het
Slotje." (uit "Het Schependom van Nijmegen")
Jhr. E.E.M van Rijckevorsel van Kessel (de grootvader van
vaderszijde van Loes van Rijckevorsel) koopt op 16 september
1907 het bouwterrein genaamd "het landgoed het Slotje" van
de erfgenamen in de nalatenschap van de weduwe van Jhr
T.C.M van Rijckevorsel. Het huis Hoogerhuizen is dan al
gesloopt.
Deze jonkheer Eugène van Rijckevorsel van Kessel, notaris en
woonachtig aan de Nassausingel, laat er een nieuw
buitenverblijf bouwen dat wederom de naam "Het Slotje"
draagt.
Hij overlijdt nog voordat het huis is afgebouwd. Zijn vrouw
blijft er nog een half jaar wonen, waarna haar zoon Jhr. E.F.M.
van Rijckevorsel van Kessel het huis overneemt. Deze zoon,
Eugène, trouwt in 1919 met een kleindochter van de
bovengenoemde Victor van Rijckevorsel van Kessel van de
Andelshof.
Loes van Rijckevorsel is geboren en getogen op het Slotje. Ze
komt op 11 september 1920 ter wereld als oudste van vier
kinderen, twee meisjes en twee jongens, Alouisia, Antoinette,
Eugène en Victor. Ze is de dochter van Jhr. E.F.M. van
Rijckevorsel en Maria Camelia van Rijckevorsel van Kessel.
Hier komt ook een stukje tragedie uit die tijd naar boven. Haar
vader had een grote liefde met wie hij graag wilde trouwen.
De dame in kwestie was echter niet van adel. In die tijd werd
het erg belangrijk geacht dat de adel in stand werd gehouden.
Een huwelijk moest dan ook binnen de adellijke kringen
gesloten worden. En dus trouwt hij met Maria Camelia, de
moeder van Loes. Deze sterft in 1941 op 58 jarige leeftijd.
Vervolgens trouwt haar vader alsnog met zijn jeugdliefde.
Loes van Rijckevorsel vertelt dat ze niet zoveel van Hees
weet. Hel Slotje lag in Neerbosch en was met zijn voorkant
ook naar Neerbosch gericht. Het bos bij het Slo~e liep door
naar de Dorpsstraat. Dit bosje wordt nu nog steeds "het bosje
van de baron" genoemd . .De Neerbosscheweg was er destijds
nog niet.
Zo kan zij zich nog het postkantooitje van de dames Tromp in
de Dorpsstraat herinneren
Ook weet ze te vertellen dat er vroeger een grote vijver bij het
Slotje was, de Kom genaamd. Hier kwam de dorpsjeugd in de
winter schaatsen. Loes heeft altijd op het Slotje gewoond.

De Stenen Bank

Alleen in de Tweede
Wereldoorlog
gebruikten de Duitsers
het landgoed en zijn ze
een tijdje geëvacueerd
geweest naar Stella
Maris aan de Van
Schaeck-Mathonsingel. Haar jongere
zusje Antoinette en
broer Eugène waren in
die tijd in
Vierlingsbeek
geëvacueerd.
Antoinette is daar
verongelukt omdat het
paard waarop ze reed
op een landmijn stapte.
Na de dood van haar
stiefmoeder blijft Loes
met haar vader op het
Slotje wonen. Na zijn
dood blijft ze er nog tot
1976 alleen wonen. In
dat jaar vertrekt vertrekt Het graf van Vie tor van Rijckevorsel van Kessel
ze en neemt ze haar
intrek in haar huidige woning aan de Bredestraat
We vragen Loes of ze Dr. de Blécourt nog gekend heeft.
Ze kan zich nog wel herinneren dat hij bij hen thuiskwam .
Hij was de huisarts van de familie tot zijn dood in 1925.
Maar toen was Loes nog maar vijf jaar oud ..
Ze ging op school in de Dennenstraat en later naar de
MULO en de Huishoudschool in de stad. Een beeld dat
'
haar nog goed voor ogen staat is dat haar vader op het
''
'
kantoor aan het werk was en dat haar tweede moeder met
vriendinnen aan het bridgen was. Zij mocht daar dan niet
bijzitten. Wel moest ze vaak meehelpen met koper poetsen
thuis.
Haar vader was griffier van het kantongerecht in Druten.
Loes herinnert zich nog goed dat de dames uit Neerbosch,
die in de tuin van het Slotje wandelden, 's avonds een
praatje met haar vader kwamen maken als hij voor het
open raam van zijn kantoortje aan de voorzijde van het
huis aan het werk was.
Sinds 1976, bijna 25 jaar, woont Loes van Rijckevorsel in
Hees. Ze vertelt dat ze altijd geniet van de doortocht van de
Vierdaagse door Hees. De hele dag brengt ze dan bij
kennissen aan de Schependomlaan door. Ze vindt het
vreselijk jammer dat de doortocht dit jaar niet zal
plaatsvinden en vraagt ons of de Vereniging Dorpsbelang
Hees hier niets aan kan doen. Dit jaar zal dat ons niet
lukken, maar wie weet hebben geplande acties nog succes
voor de volgende jaren.

Foto Loek Janssen
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Elia Scholten
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Stichting Dikke Boom Hees
In december 1996 hebben wij het artikel "De dikke boom van
Hees" gepubliceerd. Toch nog een kleine aanvulling hierop.
Tot aan het begin van deze eeuw stond op het kruispunt van
vier wegen in Hees een enorme lindeboom, De Dikke Boom
genaamd. Tijdens een hevig onweer op 21 november 1903 is
de reus getroffen door bliksem en omgegaan. Een jongetje dat
net passeerde raakte nog in het gezicht gewond door een van
de takken. Dezelfde avond is door gemeentepersoneel de
boom in stukken gezaagd en afgevoerd.
Hoe oud de Dikke Boom was, is niet precies bekend. Meestal
wordt een leeftijd van enkele honderden jaren opgegeven.
Waarschijnlijk heeft op deze plaats al veellanger een "dikke
boom" gestaan. Deze werd in de Germaanse tijd als
bescherming tegen toverij en bliksem gezien. Onder de linde
werd rechtgesproken, feest gevierd en getrouwd. De
Germanen aanbaden hier ook hun bosgod Hesus. Van dit oude
Germaanse woord is de naam van het dorp Hees afgeleid.
Om welke soort lindeboom (tilia) het gaat, staat nergens
beschreven. Van nature komen in Nederland de Zomer-,
Winter-, en Hollandse linde voor. De laatste is een kruising
van de andere twee. Het blad van de linde heeft de vorm van
een hart. Het hout is geel-rood, zacht en licht. Onderzoek naar
de linde die nu nog in het huidige Insulinde-park staat kan
mogelijk een aanwijzing geven van de oorspronkelijke soort.
Inmiddels is er een stichting opgericht op 6 juli 1999 die zich
als doel stelt de Dikke Boom 100 jaar na dato in zijn oude
luister te herplaatsen op de historische locatie in Hees. Dat is
in het park van Insulinde op de hoek van de Schependomlaan
en de Voorstadslaan. Het moet een herkenningspunt worden
bij de toegang tot het "oude Hees". Het plan is om na honderd

jaar dit symbool voor Hees weer terug te brengen in het
stadsbeeld. Het streven is om dit doel voor november 2003 te
bereiken. De stichting wil niet zomaar een jonge boom
planten, maar is op zoek naar een fors exemplaar dat elders
moet wijken. Ook liggen er plannen om de vroegere bank
terug te plaatsen en het bestaande hekwerk aan te passen. Dit
alles op de grond die in eigendom is van de gemeente
Nijmegen.

DENNENSTRAAT 69
6543 JP NIJMEGEN
TEL· 024-3770006
FAX: 024-3733358

In eerste aanleg heeft de stichting in kleine kring de
belangstelling gepolst over het idee. De bewoners van huize
Insulinde hebben enthousiast gereageerd op het plan. Ook
onze Vereniging Dorpsbelang Hees ondersteunt het initiatief.
De stichting verwacht veel bijval van de bewoners en het
bedrijfsleven in Hees bij het naar buiten treden van de
plannen. De herplaatsing van de Dikke Boom kan uitstraling
hebben voor de gehele stad.
Een eerste begroting is gemaakt. Die komt uit op een bedrag
van Fl. 47.500. Een fors exemplaar herplaatsen is dus een
kostbare zaak. Naast de uitgaven voor het verplaatsen brengt
het veranderen van het hekwerk de nodige kosten met zich
mee. De stichting hoopt via donaties en een bijdrage van de
gemeente het doel te kunnen realiseren. De stichting Dikke
Boom Hees heeft inmiddels het College van Burgemeester en
Wethouders gevraagd dit initiatief vanuit de wijk te
ondersteunen. Verder denkt het bestuur voldoende geld bijeen
te kunnen brengen door een boekje samen te stellen met oude
foto's en anekdotes over de Dikke Boom . Wie nog iets heeft
liggen in een oude doos of verhalen kent, deze zijn zeer
welkom.
U kunt het streven van deze stichting eveneens ondersteunen.
Het gironummer is 8318158 t.n.v. Stichting Dikke Boom
Hees, Kerkpad 2 1, 6543 XM, Nijmegen.

FlU S tf FITNESS

Mia van Raai)

Handgemaakte decoraties

Energieweg 2 7
6541 CW Nijmegen

in lood, wilgentenen, berkentakken,
klei, enz.

Voor verkoop en/of workshop bel voor een afspraak dagelijks
tussen 18.30 en 19 .30 uur. Telefoon 024.3771412

Eric Beumer
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Een paradijsje in Hees
Helaas, dit nummer komt net iets te laat bij u in de bus. U
hebt namelijk iets gemist, de open tuinen dag op 10 juni
2000. Op deze dag waren een aantal tuinen gratis te
bezichtigen. Zo ook de tuin van Ans en Ton Christ. Hun
tuin aan de Korte Bredestraat 93 is een waar paradijs.
Achter hun huis hebben zij een tuin met mooie borders
van vaste planten en eenjarigen. Een grote vijver, waarop
je vanaf het terras een prachtig uitzicht hebt. De vijver
wordt drukbevolkt en bezocht door kikkers en vissen en
in de schemering laven de vleermuizen hier hun dorst.
Een zonnige tuin met ook schaduwrijke plekken.
Het zou natuurlijk nauw zijn hierover te schrijven als u
niet van dit moois zou mogen genieten. Dat kan namelijk
wel. Ans en Ton stellen hun tuin van 1 juli tot en met 19
augustus op zaterdagmiddag van 14.00 uur tot
zonsondergang open voor het publiek. De entree bedraagt
f 3,50. Zeker de moeite waard om eens te zien hoe echte
liefhebbers met hun tuin bezig zijn .
Een blik op het paradijs

Foto Loek Janssen

Elia Scholten

8

De Stenen Bank

11111, Wil Eli 11111 MET PUliER De Stenen Bank

9

~r scHEPENDOM

INSTITUUT VOOR

BP-STATION VAN WIJK

MASSAGE EN
(DE KAS AAN DE RIVIERSTRAATJ
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BlOEMEN EN PlANTEN
BlOEMSIERKUNST
POTTERif
KADO-ARTIKELEN
DECORATIE ACCESSOIRES

FILOSOFIE

OP DE MOLENWEG

HET TANKSTATION BIJ UIN VE BUURT!
KOM EENS lANGS EN SPMR RAZENDSNEL VOOR ARTIKELEN BIJ KIJKSHOP
EN FREE RECORD SHOP.
IN ONZE RUIME SHOP VINDT UO.A. TABAK, FRISDRANKEN, WEEKBLADEN,
TELEFOONKAARTEN, BLOEMEN, ZOETWAREN, KOPIEERAPP.,AUTO-ART. EN IJS.

MEVR. DRS. JOPIE BEENAKKfRS
AANGESlOTEN BIJ NEVERLAtroS GENOOTSCHAP VOOR
SPORTMASSAGE EN DE VERENIGING VOOR FilOSOFISCHE
PRAKTIJK

WIJ STAAN 7 VAGEN PER WEEK VOOR UKLAAR !!

KLASSIEKf MASSAGES
SPORTMASSAGES
FilOSOFISCHE GESPREKKEN
FilOSOFIECURSUSSEN

RIVIERSTRAAT 230-A
NIJMEGEN
TEl: 024-3792620

FlORENCE NIGHTINGAlESTRAAT 85
6543 KV NIJMEGEN
TH/FAX: 024-3787852

Administratie- & Belastingadviesbureau

PES'IE//TEI
(DE GROENE BOfRDERIJJ

0--..·""-

Korte Bredestraat 61 Nijmegen

7 OIJDE HESELAAN 7/f
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5PECIAI/!EI!EA':
KMRSEA'CtJUECT/E
Ç/AS-EA' ~/5TAIH'EN
/ltJIITEA' 5PEEIÇ(JEP
PtJRCEIE/tY/AAR/JEif'ERI'
UCI/15/EF
/ltJiff5A'I.!MI?i'
C4/JEAII-ARTII'EIEH

Te lefoon 024 -. 3781691

ORTHOPEDAGOGISCH ADVIESBUREAU

Schola

VRS. GERJO PIETERS-MESTROM
ORTHOPEVAGOGE/GZ-PSYCHOLOOG

Praktijk voor supervisie en andere
opleidingsvormen

KOT?TE BREDESTRAAT 59
6543ZP NIJMEGEN
Tfl:024-3782314

Cor van der Donk
Kometenstraat 30
6543 XJ Nijmegen
tel. 024- 3782602
mobiel: 06-28029197
email Cor.vanderDonk@edu.han.nl
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DIAGNOSTISCH ONDERZOEK EN BEGELEIDING VAN lEER-OF STUDIEPROBlEMEN EN DAARMEE MOGELIJK
SAMENHANGENDE SOCIAAl-EMOTIONELE PROBlEMEN.
KORTOURENDE THERAPIE.
OPVOEDINGSONDERSTEUNING.
SCHOOlKfUZf-ADVIES.
HUISWERK-OF STUDIFBEGELEIDING.
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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:

De Vereniging Dorpsbelang Hees
op Internet:

Loek lanssen (Voorzitter)
Ananasstraat l
6543ZH
Tel. 3734800

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

http:// come. toldorpsbelanghees

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

Werkgroep verkeer: Ad Luijkx. Tel :3785558
Werkgroep Park West: Elia Schollen. Tel: 3734800
Milieuklachtenlijn: 026-3599999

Redactieleden:
Eric Beumer
Trees van Hal
Karin van 't Erve
Elia Scholten
Ad Luijkx

Lid worden?
Ruud van Raaij (Bestuurslid)
Rivierstraat 228
6542SE
Tel. 3778099
Hotze Bleeker (Bestuurslid)
Energieweg 19
6541 cw
Tel.3m765

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
27 november 2000 op
het redactieadres:
Ananasstraat 3
6S43 ZH Nijmegen.
Eind augustus
verschijnt het
themanummer

~

Bloemisterij

Hutt1ng

Bloembinderij

Bloemisten sinds 1930

Kerkstraat 187 Nijmegen
Tel:024-3770336
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