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10 jaar Vereniging Dorpsbelang Hees!
Het kan u niet ontgaan zijn: de Vereniging Dorpsbelang Hees
bestaat 10 jaar. Bij zo'n tweede lustrum hoort natuurlijk een
terugblik op de afgelopen 10 jaar.
Wat is er de afgelopen 10 jaar allemaal gebeurd in Hees, waar
heeft de Vereniging zich mee bezig gehouden?
De aanleiding voor de oprichting van Vereniging Dorpsbelang
Hees was de geplande bouw van een flat aan de Korte
Bredestraat, op de plaats waar nu de Lievekamphof is. Het
actiecomité "Behoud Oud Hees" had op 17 september 1990
een contactavond georganiseerd in café Juliana om de
bewoners van Hees te mobiliseren tegen deze plannen. Later,
toen de bijl gezet werd in het bosje op de hoek van de Korte
Bredestraat-Planetenstraat, werd besloten tot de oprichting van
de Vereniging Dorpsbelang Hees. Het actiecomité "Behoud
Oud Hees" is in 1992 opgegaan in de Vereniging Dorpsbelang
Hees. De naam van de vereniging werd ontleend aan de
Vereniging Dorpsbelang die aan het begin van deze eeuw door
Dr. de Blécourt werd opgericht. In dit jubileumnummer wordt
nog uitgebreider aandacht geschonken aan Dr. de Blécourt.
Al snel was er sprake van een actieve vereniging met zo'n 400
leden.

De Witte Villa is wel het meest besproken gebouw in de
Stenen Bank. In bijna elke uitgave is er wel een stukje over de
Witte Villa terug te vinden. De vereniging heeft er veel tijd en
moeite in gestoken om er voor te zorgen dat de Witte Villa
niet ten prooi zou vallen aan projectontwikkelaars. Het hele
verhaal rondom de Witte Villa geeft de vastberadenheid en
vasthoudendheid van de vereniging aan, want in maart 2000
besliste de gemeenteraad dat de Witte Villa als karakteristiek
pand behouden zal blijven!

Nu heeft de vereniging ongeveer 450 leden, actieve werkgroepen, een gedreven bestuur en een verenigingsblad om trots op
te zijn.
Bladerend door de Stenen Banken van de afgelopen 10 j aar
kom je er achter dat er in die 10 jaar veel gebeurd en ook veel
veranderd is in Hees. Ondanks maar ook dankzij de
Vereniging Dorpsbelang Hees!

Er is veel gebouwd in Hees.
Loop eens een blokje om en u ziet de nieuwbouw overal in
Hees. Al deze panden horen nu bij het straatbeeld van Hees en
het is soms moeilijk voor de geest te halen hoe het er daarvoor
uitzag. Maar probeer u eens voor de geest te halen hoe het
eruit gezien zou hebben zonder onze Vereniging: Er zou dan
een flat staan op de plaats waar nu de Lievekamphof is. Er
waren 40 woningen gepland aan de Kerkstraat in plaats van de
4 nieuwe woningen die er nu staan en de Witte Villa zou
vastgebouwd zijn aan aan een groot (hoogbouw)appartementencomplex.
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Er zijn veel bezwaarschriften geschreven door
Vereniging Dorpsbelang Hees.

Redactioneel

Programma lustrum 2000

Met zoveel industrie om de hoek is het logisch dat
milieuvraagstukken en overlast veroorzaakt door bedrijven al
snel belangrijke aandachtspunten werden voor de vereniging.
Er is door het bestuur van de vereniging veel tijd gestoken in
het terugdringen van de overlast die bedrijven veroorzaken.
Een aantal bezwaar procedures die soms meer dan 5 jaar
geleden zijn gestart lopen nu nog. Dit is vaak ingewikkelde
materie en daarom wordt er ook nauw samengewerkt met
andere groeperingen zoals de Vereniging Stedelijk Leefmilieu,
Weurt+, Frisse Lucht Lindenholt en Ons Waterkwartier.

Dorpsbelang Hees 10 jaar. Wij zijn trots op het 2e lustrum.
Trots zijn we natuurlijk ook op dit lustrumnummer van de
Stenen Bank, het 5e themanummer op rij

Aanstaande september vieren we als Vereniging Dorpsbelang Hees uitgebreid het 10 jarig jubileum. De feestelijkheden worden
over twee weekeinden verdeeld. We beginnen in het weekeinde van zaterdag 9 en 10 september tegelijk met de Open
Monumentendag 2000. In de Petruskerk is er dan een expositie van het werk van kunstzinnige inwoners van Hees. Het weekeinde
daarop (16 en 17 september) is er een dag speciaal voor de kinderen en vieren we ons lustrum officieel.
Wij, de bestuursleden van de vereniging, willen graag dat zoveel mogelijk leden met ons meevieren, het is immers een feest van de
hele vereniging. U bent als lid van de vereniging daarom natuurlijk van harte uitgenOdigd. Dit zijn de geplande activiteiten.

Boesewinkel, De Ruiter Schroot, Hicksor Garantor,
Ammoniakopslag Epon. De namen van deze bedrijven worden
in de Stenen Banken van de afgelopen 10 jaar regelmatig
genoemd. Het milieuklachtennummer wordt ook regelmatig
genoemd, wordt het ook regelmatig gebeld als bedrijven
overlast (bv. stank of geluid) veroorzaken? U vindt het
milieuklachtennummer op de achterpagina van de Stenen
Bank.

U heeft inmiddels al kunnen vernemen dat we hier graag
bij stil staan. In het 2e en 3e weekend van de
septembermaand wordt er van alles georganiseerd. Het
Lustrumprogramma vertelt u hier meer over.

Zaterdag 9 september
In deze uitgave nemen we u graag mee terug naar de 1e
helft van de vorige eeuw, de tijd van Dr. de Blecourt.
Het huidige bestuur, redactie en bezorgers komen in beeld.
We zijn ook het veld in gegaan om naar de mening van een
aantal leden te vragen over de werkwijze van de
Vereniging Dorpsbelang Hees. Wederom is er een
speurtocht uiteengezet voor de jeugd, die naar wij hopen
deze keer niet zo moeilijk is. Drie verschillende stukjes
zijn geschreven door drie ambtenaren over Hees.
Kortom een leuke uitgave. Veel plezier aan dit blad.

In 1998 startede procedure voor de wijziging van het
bestemmingsplan voor Hees en Heseveld. De vereniging
schreef een uitgebreide reactie op de bestemmingsplanwijziging. Daarnaast werden de inwoners van Hees door de
vereniging opgeroepen om het standpunt van de vereniging te
ondersteunen en zelf ook bezwaar aan te tekenen tegen de
wijzigingen in het bestemmingsplan. Dit resulteerde in een
pakket met 232 reacties dat aan de wethouder persoonlijk werd
aangeboden. Vervolgens werd er niets meer van de gemeente
vernomen. De andere bezwaarschriften werden wel behandeld
maar die van de vereniging waren zoekgeraakt op het stadhuis.
Er werd dus een inspraaknota geschreven waarin onze
bezwaren niet verwerkt waren. De bezwaarschriften zijn wel
weer teruggevonden en alsnog in de procedure meegenomen,
maar toch ...

Vereniging Dorpsbelang Hees en Stenen Bank
zijn veranderd.
Vereniging Dorpsbelang Hees is nu meer dan in de beginjaren
van de vereniging een gesprekspartner van de gemeente
geworden, er wordt naar ons geluisterd, jammer genoeg
worden onze adviezen niet altijd opgevolgd. We worden nu
vaker al in het begin van de besluitvorming geïnformeerd en
mogen meepraten zodat we minder dan voorheen hoeven te
protesteren tegen besluiten van de gemeente die het dorpse
karakter van Hees aantasten. Dat heeft onze strijd opgeleverd.
Maar we kunnen niet op onze lauweren gaan rusten. Het werk
van de vereniging is nooit af. Er komen steeds weer nieuwe
bedreigingen op Hees af. Denk bijvoorbeeld aan een stadsbrug
in het verlengde van de Energieweg. De vereniging is daarom
steeds op zoek naar nieuwe leden en bestuursleden zodat het
draagvlak van de vereniging vergroot wordt en het werk onder
meer mensen verdeeld kan worden.
De Stenen Bank is nog steeds de spreekbuis van het bestuur
van de Vereniging, maar de Stenen Bank verhaalt niet alleen
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over bezwaarschriften, artikel 19 procedures en
bestemmingsplannen,
Er wordt ook geschreven over leuke dingen in Hees. Er wordt
aandacht geschonken aan bijzondere mensen, de geschiedenis
van Hees, de leefomgeving.
Er werden themanummers uitgebracht over het industrieterrein,
Kinderdorp Neerbosch, de kloosters in Hees en een wandeling
door Hees.
En de Stenen Bank wil ook informatief zijn, daarom hier een
paar weetjes.
Wist U dat: -Het Kerkpad pas in 1994 riolering heeft gekregen.
-Er in 1993 nog een veulen geboren is in de wei aan
de Wolfskuilseweg.
-De Stenen Bank is opgeknapt (eindelijk!).
-Er plannen zijn om weer een "Dikke Boom" in
Hees te planten.
-Michel Theunissen al35 jaar zuivelhandelaar is.
-Bea 8 jaar voorzitter is geweest.
-Coccodrillo open ging en weer dicht.
-Café Juliana nu een schoonheidssalon is.
-Er 10 jaar geleden nog geen MUPI's stonden.
-En er toen ook al werd gepraat over StadsparkWest. Ik hoop er ooit nog eens met mijn kinderen
doorheen te kunnen wandelen.
Er is veel veranderd in Hees.
De laatste winkels verdwijnen uit Hees. Bakker Wesseling heeft
de laatste Vierdaagse door Hees nog net meegemaakt. Als de
Vierdaagse terugkomt, zou de bakker dan ook terugkomen ... ?
Ad Luijkx

Zaterdag 9 september rijdt er een paardentram door Hees. Vertrekpunt voor elke rit is Sancta Maria
De tram stopt onderweg bij de Petruskerk. Als u met de tram meegaat komt u vanzelf langs deze twee activiteitencentra, maar u
kunt deze natuurlijk ook op eigen gelegenheid bezoeken.
Activiteiten Petruskerk
Acht kunstzinnige inwoners van Hees (Hotze Bleeker, Ton Christ, Dens Husman, Lidy Mahler, Cecile Ooms, Mia van Raaij,
mevrouw Schellekensen Robert van Zijl! de Jong) tonen enkele van hun werken. Op zaterdag 9 september kunt u deze bekijken
van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Optreden van het koor Hese Stemmen en orgel bespeling.
Activiteiten in Sancta Maria
U kunt in Sancta Maria een kopje koffie drinken voor f1,50, de kapel bekijken en door de tuin wandelen.
Sancta Maria zal van de gelegenheid gebruik maken om haar activiteiten gericht op jongeren te presenteren.

Zondag 10 september
De Petruskerk zal speciaal voor de expositie ook deze dag nog geopend zijn van 12.00 tot 16.00 uur.

Zaterdag 16 september
Zaterdag 16 september staat vooral in het teken van de kinderen. Ze kunnen de antwoorden op de vragen die in de speurtocht, die
elders in deze De Stenen Bank te vinden is, inleveren. Bij inlevering ontvangen ze een surprise. Ze worden venvacht bij zaal
Heeslust, naast Sancta Maria. In en buiten zaal Heeslust zijn diverse activiteiten speciaal voor de kinderen tot 12 jaar
georganiseerd.
Van 10.30 uur tot 15.00 uur staat buiten een springkussen;
om 12.00 uur en om 13.00 uur is in zaal Heeslust de verhalenvertelster van het Afrika-museum, Angèle Jorna
om 14. 30 uur treedt het kindercircus van de Lindenberg op.

17 september 2000
Op zondag 17 september vieren we dan ons officiële lustrum. Wij nodigen u allen van harte uit voor de receptie in zaal Heeslust
Het programma van die dag ziet er als volgt uit:
Uitreiking winnaar tuinwedstrijd van Hees. Twee leraren van Helicon (de Middelbare Tuinbouwschool aan de Energieweg)
hebben de afgelopen maanden een aantal tuinen in onze wijk geschouwd. Deze middag wordt de winnende tuin bekendgemaakt.
Presentatie onderzoeksresultaten naar de landbouw in Hees. De historicus Oerhard Oosten is in de geschiedenis van het agrarische
Hees gedoken. Zijn onderzoeksresultaten worden tijdens de receptie officieel gepresenteerd en zullen in ontvangst worden
genomen door Burgemeester E.M. d'Hondt. Hoe u dit fraaie boekje kunt aanschaffen vindt u elders in dit blad.
Uitreiking van de "Stenen Bank". De voorzitter zal een verdienstelijke Hesenaar de "Stenen Bank" (vervaardigd door Annemarie
Verberne) uitreiken.
In de monumentale kapel van Sancta Maria zal het koor Hese Stemmen een optreden verzorgen.
Ten slotte proberen we u ook nog het een en ander te laten zien (en aan te bieden) van het Hees van vroeger.
De lustrumcommissie
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10 jaar Vereniging Dorpsbelang Hees

-----

Nu de vereniging 10 jaar bestaat, leek het ons een goed moment de
mening van onze leden te peilen. Daarom hebben wij een aantal van
hen benaderd en enkele vragen voorgelegd. Hieronder volgt een korte
weergave van de verschillende meningen ..

Waarom zijn mensen lid van de vereniging?

Uitnodiging!

De ondervraagden zijn zeer eensgezind waar het de redenen van hun
lidmaatschap betreft. De vereniging komt op voor de belangen van de
bewoners in Hees en houdt de leden op de hoogte van toekomstige
ontwikkelingen. Bovendien worden de krachten van de bewoners
gebundeld waardoor er sterker kan worden opgetreden wanneer de
"Hese" belangen op het (politieke) spel staan. Belangrijk daarbij is dat
Hees zijn authentieke karakter kan blijven behouden. De vereniging
heeft natuurlijk een groot "dorpsgevoel" voor Hees.

Wat zijn de meningen over de vereniging?
Het bestuur van Vereniging Dorpsbelang Hees heeft het genoegen u uit te nodigen voor een
receptie welke wordt gehouden ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de Vereniging.

De receptie zal plaatsvinden op 17 september in 'Heeslust' nabij Sancta Maria,
Bredestraat 168 te Nijmegen van 14.00 tot 17.00 uur.
\

Tijdens deze receptie zal het koor Hese Stemmen optreden.
De presentatie van het rapport met de onderzoeksresultaten naar de landbouw in Hees zal
in ontvangst worden genomen door Burgemeester E.M. d'Hondt.
Tevens zal de winnaar van de tuinwedstrijd die ditjaar georganiseerd is ter gelegenheid van het
lustrum bekend worden gemaakt.
En tenslotte zal voor het eerst de Stenen Bank worden uitgereikt aan een persoon, die zich
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor Hees.
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Met vriendelijke groeten,

Als we kijken naar de meningen die er bestaan over de vereniging
kunnen we concluderen dat deze erg positief zijn. Waar u dan aan
moet denken?
Bijvoorbeeld aan het volgende citaat: "Actieve, motiverende mensen
die al vele doelen hebben bereikt". Of wat dacht u hiervan: "Alerte en
actieve vereniging, zeer betrokken bij de ontwikkelingen in Hees".
U zult begrijpen dat wij niet genoeg kunnen krijgen van deze citaten,
echter we zorgen er wel voor dat we niet naast onze schoenen gaan
lopen!
Ook werden er complimenten gemaakt vanwege het feit dat de
vereniging bestaat uit enkel vrijwilligers die dus heel wat vrije tijd
spenderen aan het verenigingswerk.
Mede dankzij De Stenen Bank voelen mensen zich betrokken bij de
vereniging.

Wat vinden de ondervraagde leden van De Stenen
Bank?
De Stenen Bank wordt goed ontvangen. De ondervraagde leden
vinden het een interessant en informatief blad, met zorg samengesteld.
Daarnaast vindt men dat er een goede mix is van actuele en historische
onderwerpen. Het blad wordt gekenmerkt door een goede verzorgde
indruk, duidelijk en overzichtelijk. De Stenen Bank wordt van voor tot
achter gelezen! We zullen er alles aan doen om dit zo te houden.

Tenslotte.
Tot slot willen wij u vragen toch de moeite te nemen op- of
aanmerkingen kenbaar te maken aan ons. U helpt ons daarmee het
niveau van de vereniging en De Stenen Bank op peil te houden.
Daarnaast heeft u natuurlijk de mogelijkheid mee te werken aan de
Stenen Bank door zelf een artikel aan te leveren. Heeft u een goed
idee omtrent een onderwerp voor De Stenen Bank? Aarzel dan niet en
laat het ons weten, we zijn altijd geïnteresseerd.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees

Indien u ons met een kleine gift zou willen verblijden dan stellen wij een bijdrage voor het goede
werk van Sancta Maria, ten behoeve van randgroepjongeren, op prijs.
U kunt uw attentie tijdens de receptie deponeren in de daarvoor bestemde bus.

Alle ondervraagde leden: bedankt voor jullie medewerking, het is
werkelijk leuk zoveel positieve reacties te krijgen!
Karin van 't Erve
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HET BESTUUR VAN
ONZE VERENIGING,
OVER ZICHZELF, DE
VERENIGING EN HEES
Een lustrum. Een mooi moment om het bestuur eens
in de schijnwerpers te zetten. Wat beweegt hen, waar
gaan ze voor. Een impressie van een gesprek:
Vier mens sterk. Loek, Annemarie, Eric en Hotze.
Sinds kort met zijn vieren, want Ruud is er net mee
gestopt. Dat voelt ook als een mens te weinig, er is
werk voor tenminste vijf. Maar ook met vier een
stevige ploeg die efficiënt en enthousiast in actie komt
en helaas op dit moment ook wel eens alleen volgend
kan meelopen. Vier ervaren mensen: 2, 4, 5 jaar in het
bestuur.
Ze vinden dat ze samen met de redactie van de Stenen
Bank een stevig hart zijn van een stevige vereniging.
Die door zijn kwaliteit en grote ledenaantal gehoord
wordt en een waardevolle partij is in actie en naar de
gemeente en provincie toe. Ze zetten zichzelf en de
vereniging met veel zelfvertrouwen neer en terecht...al
die actieve Hesenaren hebben samen de afgelopen 10
jaar een club neergezet die er zijn mag!!!
Daar staat tegenover dat het bestuur ook eisen stelt
aan zichzelf en aan de redactie: zo'n kern van een
vereniging moet betrouwbaar zijn. Als je daar in gaat
zitten moet men op je kunnen bouwen, je doet het niet
voor even en het vraagt een voortdurende inzet.
Een bestuur ook dat met plezier aan het werk is.
Omdat ze de dingen die ze belangrijk vinden in dat
werk terugvinden: invloed en iets bereiken voor de
een, een gezellige manier om voor het dorp iets te
doen, een aanspreekpunt te zijn voor buiten, de
vereniging herkenbaar maken, samen actief zijn, het
dorpskarakter te hel pen behouden voor een ander.
Efficiënt wordt er ook gewerkt. Je hoeft maar even bij
een vergadering te zitten om dat te merken. Loek als
heldere en sturende voorzitter, Annemarie een
duidelijk verslag, een zakelijke discussie. En ook nog
even tijd om het daarna over iets anders te hebben
samen.
Bij de vraag aan welke actie men de leukste
herinneringen had klonk unaniem: aan het bezig zijn
met het bestemmingsplan en vooral met de Witte
Villa! Dat was een fijne samenwerking, een goed
aangepakte actie en met een heel goed resultaat: we
hebben iets bereikt, ons goed neergezet en het leverde
ledenwinst op. Meteen daarna borrelde de herinnering
aan de actie rond de bussluis in de Dennenstraat
omhoog: snel opgezet in goede samenwerking en
ludiek, leuk om te doen. De actie rond de Vierdaagseroute die natuurlijk weer door Hees moet gaan lopen
was op het moment van dit interview nog in de maak
maar dat zag men ook een groot succes worden. En
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Eric, die de motor is achter deze actie, heeft er veellol in
gehad alles te bedenken en uit te werken.
Alles heeft ook altijd minder leuke kanten zo ook het besturen
van een vereniging als deze. Mocht u denken dat dat allereerst
de traagheid van het ambtenarenapparaat is dan wacht u net als
ik een verrassing. Natuurlijk is het niet leuk dat de overheid
dikwijls traag en stroperig werkt en Hotze vooral vindt dat ook
vervelend. Maar ze verwachtten alle vier niet anders: dat weet
je en dus houd je er rekening mee. Wat men niet verwacht had
en soms moeilijk vindt is dat sommige mensen het
vanzelfsprekend vinden dat je als bestuurslid actief reageert op
alle minder leuke zaken die iedereen signaleert. Van
hondenpoep tot gemolde tuinhekjes. Alsof men niet beseft dat
we al veel doen en er niet zijn voor alles wat maar ergemis
oproept. Dat men zelf ook iets kan ondernemen. Dat legt soms
een druk op je.

daarvoor de straat te kunnen gebruiken. Mooi is het wel, met
al die oude bomen ook.
De keerzijde: de industrie aan de rand van de buurt ziet men
unaniem als het grootste probleem voor Hees. De herrie
vooral, ook de vervuiling en de stank. Als "goede" tweede
werd het plaatselijke zeer drukke verkeer genoemd: de
Wolfskuilse weg bijvoorbeeld.
Tot slot: wat vindt het bestuur belangrijke zaken om het
komende jaar aan te werken? Het verkeer is en blijft dan een
belangrijk item: een veilige en aantrekkelijke buurt om te
wandelen en te fietsen. Meer doorgaande paden en routes, de
vage pijlen op het structuurplan ook echt invullen. Werken aan
behoud en versterken van het dorpskarakter blijft ook een
prioriteit. Loek geeft bijvoorbeeld aan dat er in Hees veel meer
monumentale panden zijn dan alleen degenen die nu officieël
erkend zijn. Daar zou je iets aan moeten doen want zo'n status
biedt veel betere beschermingsmogelijkheden. Eric wil zich

En of ze vaak aangesproken
worden als bestuurslid? Dan zie
je dat Hees niet iets centraals
heeft als dé dorpswinkel: ze
worden allemaal wel eens gebeld
maar het is vooral de Lanteeme,
waar half Hees elkaar ontmoet
als men de kinderen haalt en
brengt en waar Eric nogal eens
benaderd wordt over iets dat de
Vereniging aangaat.

Stel dat we geen bezorgers hadden. Dan zou de redactie van de
Stenen Bank of het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang
Hees zelf stickers moeten plakken en het blad en de folders
moeten rondbrengen. Dat bedacht ik voordat ik met de
bezorgers van dit blad ging praten. Ze zijn dus een belangrijke
schakel in de ketting. De ketting van het uitdragen van
informatie over Hees en de dingen die ons bezighouden.

achterligt. "Nee geef ons maar die groene brievenbussen, die
mooi voor aan de straat staan. Of die brievenbussen bij flats,
daar ben je een heleboel bladen ineens kwijt zonder ver te
hoeven lopen. Wij vinden het wel een goed idee als mensen
zelf eens iets in hun eigen brievenbus bezorgen, zodat ze er
achter komen wat ze postbodes en andere bezorgers aandoen."
Verdient het nou goed dat bezorgen?

Onze bezorgploeg bestaat uit vier dames van tweemaal
veertien jaar en tweemaal zestien jaar oud. De twee jongsten
zijn Elvira Verheijen en Anniek lanssen en de andere twee
zijn Bregje Peeters en Marijn Janssen. Alle vier zitten ze op de
Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud. Al vier jaar
bezorgen zij nu de Stenen Bank vier of vijf keer per jaar bij u
in de brievenbus. In deze periode hebben zij bijna zonder
klachten en op tijd bezorgd.
Anniek vertelt dat haar rugzak met Stenen Banken erin een

"Nou het betaalt niet slecht", vertellen Bregje en Marijn, "maar
het is maar vier keer per jaar en als je zoals wij wel eens uit
wilt gaan, is het ook weer zo op". Daarom hebben ze er ook
nog andere baantjes bij. Het bezorgen en het stickerwerk en
eventueel acceptgiro's bijvoegen beslaat ongeveer 6 uur.
"Als het mooi weer is vinden we het gezellig om te doen,
alleen als het regent of sneeuwt of hagelt is het vervelend
werk. We bekijken ook van alles onderweg. Zoals rond
Kerstmis dan beoordelen we de kerstkransen, die
de mensen op de deuren hebben hangen".
Dan hebben jullie vast ook wel een idee waar de
meeste leden wonen. Elvira vertelt dat de meeste
leden in de Vruchtenbuurt en in de Bredestraat
wonen.
Wetenjullie ook wat de Vereniging Dorpsbelang
Hees doet?

Hoe kijkt het bestuur tegen de
vereniging aan? Wat zijn
belangrijke kwaliteiten van de
vereniging? Loek noemt meteen
dat er zaken opgepakt worden die
heel dicht bij de mensen liggen,
geluidsoverlast, verkeersdrukte.
Ook de goede ingang die de
vereniging heeft bij de gemeente
is belangrijk. En een kracht V..lr'
ons is ook dat we een grote
buurt-vereniging zijn met onze
ongeveer 440 leden. Dat is zo
ongeveer40% van alle
Het huidige bestuur:
Foto Elia Scholten
huishoudens in Hees en dat is ook
van links naar rechts; Loek lansen, Eric Beumer, Annemarie Verberneen Hotze Bleeker
nog eens een hoog percentage!
Daaruit vooral blijkt natuurlijk de
kwaliteit van de activiteiten die je met zijn allen neerzet. En ook inzetten voor een nog hoger ledental van de vereniging.
daar is het bestuur van overtuigd- we hebben ook veelleden
Het is bijvoorbeeld louter toeval als mensen die hier komen
omdat de vereniging een goed blad heeft met artikelen die de
wonen iets te horen krijgen over de vereniging; er zijn best
acties te bedenken om leden te werven.
mensen aanspreken.
Kortom: dit kwartet ziet genoeg problemen en leuke acties
Bij de vraag wat ze het aantrekkelijke aan Hees vinden noemt
waar men energiek tegen aan wil en waar men terecht
Annemarie onmiddellijk het dorpskarakter, of althans wat daar
natuurlijk ook de inzet van andere leden voor zal vragen!
nu nog van over is want er is veel verdwenen. De rest beaamt
Trees van Hal
dat meteen. Ook het groene karakter spreekt aan. Toen ze daar
even bij stil stonden realiseerden ze zich wel dat daar niet
zoveel openbaar groen bij is. Niet zoveel speelmogelijkheden
dus, al is de wijk op een aantal plaatsen rustig genoeg om
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Een schakel in de ketting
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Die vraag hadden ze al verwacht. " Ja natuurlijk,
voor de belangen van Hees opkomen, zoals voor
het milieu en ervoor zorgen dat Hees een groen
karakter houdt en een fijn dorp blijft." En voor ik
het vragen kan vertellen ze ook te weten waar de
naam van de Stenen Bank vandaan komt en ze
weten ook waar die staat en waarom die bank
daar staat. U ook neem ik aan, dus ik vertel het
hier niet meer.
Lezen jullie de Stenen Bank ook?
"Sommige artikelen", vertelt Elvira, "als mijn
moeder mij op een artikel opmerkzaam maakt
De 4 bezorgers van de Stenen Bank
Foto Loek Janssen zoals een tijdje terug toen het oude boerderijtje in
de Schependomlaan gekraakt was, dan lees ik
vlnr: Elvira Verheijen, Bregje Peeters (boven), Marijn lanssen en Almiek
het". De anderen vallen haar hierin bij en vertellen
lanssen (onder)
ook nog dat ze de prijsvraag van de schoorstenen
keer is gestolen. Toen hebben een aantalleden het blad te laat
tijdens het bezorgen helemaal opgelost hadden. Als bezorgers
ontvangen. "We hadden namelijk geen reserve-exemplaren
van de Stenen Bank mochten zij echter niet meedingen.
meer en moesten dus eerst Stenen Banken en stickers laten
bijmaken" .
Hebbenjullie nog een wens na vier jaar bezorgen?
Een keer heeft iemand gemeld dat het blad steeds in de
verkeerde brievenbus werd bezorgd; haar eigen brievenbus
Ja wij willen ook graag met een foto op de website van de
was moeilijk te vinden geweest voor de bezorgers. Maar na
Vereniging Dorpsbelang Hees. Met de belofte dat ik deze
deze melding is het probleem opgelost. Dus als u een klacht
vraag bij het bestuur zal deponeren beëindigen wij het
heeft meld het dan. Over brievenbussen willen de dames nog
gesprek.
wel iets kwijt. Zo zijn er hele vervelende, waar bijvoorbeeld je
hand in blijft steken of van die brievenbussen waar een hond
Elia Scholten
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De Redactie van de Stenen Bank
Onze redactie probeert al vele jaren vier keer per jaar een leuk
blad te maken. We mogen best stellen dat we met z'n allen hier
voortdurend in slagen. In het kader van 10 jaar Dorpsbelang
Hees leek het ons leuk om iets meer achtergrond van de
redactieleden te vertellen. Ieder redactielid is gevraagd om een
kleine bijdrage te leveren.
Onze foto die overigens ook op de website staat hebben wij
gebruikt om de herkenbaarheid te vergroten voor zover u dit
nog niet wist.

Historie:
In 1990 is de Vereniging opgericht. Er lag een behoefte om de
leden te informeren via het blad De Stenen Bank.
Echter bij gebrek aan tijd en mensen is het blad zeer
onregelmatig uitgekomen. De adverteerders die mede voor
inkomsten zorgden haakten af. Kortom er was een dringende
behoefte aan redactie-en acquisitiewerk. In het begin werd de
inhoud van het blad verzorgd door het toenmalig bestuur, de
lay-out werd gemaakt door Wim Mulder die dat nog lange tijd
heeft gedaan.Vanaf 1993 is de Stenen Bank uit het dal
geklommen. Zowel Carotine de Vries als ondergetekende
hebben er in eerste instantie voor gezorgd dat het blad meer
inhoud kreeg en regelmatig gepubliceerd werd. Gelukkig
kregen de ondernemers weer vertrouwen hetgeen ons weer
inkomsten genereerde.
In 1995 zijn we met de komst van Loek Janssen van
bladformaat A-5 naar A-4 overgegaan. Elia Scholten is kort
daarna gekomen en die heeft vanaf dat moment de lay-out
voor haar rekening genomen. Het blad kreeg een metamorfose.
Vanaf die tijd is De Stenen Bank alleen maar voller en leuker
van inhoud geworden, het geheel kreeg een professionelere
aanpak. In 1996 is Ad Luijkx bij de redactie gekomen die zich
aangetrokken voelde tol het lay-out werk, hij heeft het werk
van Elia overgenomen en doet dit nog met veel plezier. Loek
is bij zijn aantreden als voorzitter uit de redactie gegaan. Begin
1999 is Karin van 't Erve als redactielid toegetreden. Na ruim
7 jaar is Carotine in december 1999 gestopt, gelukkig vonden
we Trees van Hal bereid om haar positie in het voorjaar in te
nemen, zodat ons aantal redactieleden gelijk bleef.
We zijn met de redactie een hecht team dat regelmatig met
elkaar vergadert over inhoudelijke zaken van ons
paradepaardje De Stenen Bank. Een blad waar we trots op zijn
en dat ook door onze leden goed gelezen wordt. Wij hopen
hier nog geruime tijd mee door te gaan.

belangrijk en leuk om contact met mijn woonomgeving te
hebben. Ik hecht er waarde aan dat mijn kinderen in een
leefbare maatschappij opgroeien, waar verantwoordelijkheid
voor elkaar en niet alleen voor jezelf een waardevol begrip is.
Vereniging Dorpsbelang Hees zet zich in voor zaken, die ik
van belang acht. Al teveel vergaderen vind ik niet leuk, dat
doe ik al genoeg op mijn werk. Af en toe een stukje schrijven
en actief iets ondernemen zoals een wandeling organiseren
met de gemeenteambtenaren ten behoeve van Park West doe
ik graag. Op die manier doe ik ook andere contacten op en zie
ik andere mensen dan alleen mijn collega's en vrienden. In de
redactie zitten leuke mensen, die houden van kort en bondig
vergaderen. Het nuttige en het aangename zijn zo
gecombineerd. Ik doe dit dus met vreselijk veel plezier.

Ad Luijkx
Ik ben 42 jaar en werk als assistent bedrijfsleider bij Het Goed,
de mooiste en grootste kringloopwinkel van Nijmegen en
omstreken. Ik woon sinds 1992 in Hees. Ik kende Hees
daarvoor een klein beetje, o.a. vanwege mijn werk bij de
Nijmegen Schillenboer. Ik vond (en vind dat nog steeds) het
een mooie plek om te wonen. Ik verzorg o.a. de lay-out
(opmaak) van de Stenen Bank. In eerste instantie was ik een
beetje terughoudend t.a.v. de vereniging vanwege controverse
in de buurt over het speeltuintje aan de Pornonastraat Op de
jaarlijkse barbecue sprak Loek Janssen, toen nog lid van de
redactie, mij aan. De vereniging (en de Stenen Bank) konden
nog wel versterking gebruiken. Of het niet iets voor mij was.
Omdat ik de zorg van Dorpsbelang Hees voor onze directe
leefomgeving belangrijk vind, wilde ik ook wat doen voor de
vereniging en daarom ben ik in de redactie van de Stenen
Bank gegaan. Als fervente Apple-macintosh fan vond ik datje
op een Apple sneller kunt lay-outen dan op een PC. Daarom
ben ik dan ook de lay-out gaan doen. Het kost toch iets meer
tijd dan ik dacht maar het geeft wel voldoening als er weer een
mooie (qua inhoud en uiterlijk) Stenen Bank bij de leden op de
mat valt.
Mocht er onder de leden nog iemand zijn die mij kan helpen
aan een DTP programma (Pagemaker, Quark X press of
Ragtime) dat draait onder OS 8 van macintosh dan kan de
Stenen Bank nog mooier worden. Verder zit ik voor de
vereniging ook in de werkgroep verkeer.

Karin van 't Erve
Elia Scholten
Ik werk als teamcoördinator op een systeemontwikkelafdeling
van de Postbank in Arnhem. Dit doe ik vier dagen per week.
Veel tijd besteed ik dus buiten Nijmegen. Ik vind het
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Ik ben 31 jaar, samenwonend met mijn vriend en ons zoontje.
In 1991 ben ik naar Nijmegen gekomen vanwege mijn studie.
Na 4 112 jaar in het centrum te hebben gewoond, zijn wij in
1996 in Hees komen wonen. Na een aantal jaren als
fysiotherapeute gewerkt te hebben, ben ik als intercedente bij
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een uitzendbureau gaan werken. Sinds de geboorte van ons
zoontje ben ik thuis om voor hem te zorgen en van hem te
genieten. Wij zijn lid geworden van de Vereniging
Dorpsbelang Hees omdat deze vereniging zich inzet voor het
behoud van de wijk met al haar mooie kanten. Ik voel me zeer
betrokken bij de wijk Hees vandaar dat ik in 1999 als
redactielid ben begonnen. Ik vind het leuk om samen een blad
samen te stellen, onderwerpen te bespreken, interviews te
houden en stukjes te schrijven.

Eric Beumer

Ik ben 38 jaar en werk als leidinggevende in een
productieorganisatie vanPhilipsin Nijmegen. Ik ben getrouwd
en heb een zoontje van 6 en dochter van 4 jaar. Ik ben in 1990
in Hees komen wonen en nadat ik meer tijd kreeg in 1993
begonnen met het redactiewerk van de Stenen Bank. Ik
ontving toevalligerwijs een blaadje dat Stenen Bank werd
genoemd en waarbij gevraagd werd naar redactieleden. In een
gesprek met de
toenmalige voorzitter
werd ik enthousiast en
voelde me vrij snel
daarna betrokken. Ik
had nauwelijks
ervaring met het
schrijven gezien mijn
achtergrond, maar ben
toen toch maar
begonnen.
Wat mij destijds
aansprak in de
vereniging was dat er
mensen vrijwillig
bereid waren om zich
in te zetten voor de
directe
woonomgeving. De
bedreigende industrie
op een steenworp
afstand en
grootschalige plannen
om de open plekken op
te vullen met
woningbouw gaven mij
De redactie van de Stenen Bank
Foto Margret Koster
onder meer een extra
vlnr:Ad Luijloc, Elia Sclzolten, Trees van Hal, Karin van 't Erve en Eric Beumer.
motivatie om voor deze
Trees van Hal
club wat te gaan doen. Naar mate de jaren verstrijken raak je
steeds meer betrokken in het verenigingswerk. Ik verzorg
Ik ben 49 jaar en woon nu ongeveer 14 jaar in Hees. Onze
sinds enkele jaren de financiën van de vereniging en probeer
dochter kent door de Lanteerne meer Hesenaren dan wij. Ik
onze web-site voortdurend te updaten. Wat ik jammer vind is
ben provincie-ambtenaar en werk als beleidsmedewerker bij
dat het zo vreselijk moeilijk is om aan enthousiaste mensen te
Landelijk Gebied. Hees trok me het meest van alle Nijmeegse
komen die zich op de een of andere manier ergens voor
buurten door z'n mengeling van agrarisch, dorps, rijk, gewoon,
kunnen en willen inzetten.
arbeidersbuurt. Dat gaf een gevoel dat ik mijn leven en wonen
op zeer veel manieren vorm kan geven, naar eigen behoefte.
Door het verdwijnen van het agrarische, onbebouwde en
dorpse is Hees in de loop der jaren wel veel gewoner en
Eric Beumer
burgerlijker geworden. Jammer. Dankzij de mode van
vuurkorven en buitenhaarden valt het gelukkig niet zo op dat
wij bijvoorbeeld af en toe nog steeds flinke fik stoken. Samen
met je omgeving bezig zijn vind ik belangrijk.
Ook vind ik het leuk om mensen uit de buurt te leren kennen
en de buurt zelf met zijn geschiedenis. Het bezig zijn met de
politieke kant van de vereniging viel me erg tegen, taai en
teveellijkend op mijn werk als provincie-ambtenaar zoals
saaie dikke stukken lezen en veel vergaderen. Redactie leek
me veelzijdiger en minder politiek. Het bevalt me tot nu toe.
Benieuwd of ik ook een beetje boeiend en leuk kan schrijven.
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BP-STATION VAN WIJK

OP DEMOLENWEG

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

HET TANKSTATION BIJ UIN DE BUURT I
KOM EENS lANGS EN SPMR RAZENDSNEL VOOR ARTIKELEN BIJ KIJKSHOP
EN FREE RECORD SHOP.
IN ONZE RUIME SHOP VINDT U O.A. TABAK, FRISDRANKEN, WEEKBlADEN,
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FIETS tF FITNESS

WIJ STAAN 7 DAGEN PER WEEK VOOR UKLAAR!!

Administratie- & Belastingadviesbureau

Mia van Raaij

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 18.30en 19 .30uur. Telefoon 024.3771412
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Speurtocht van de Vereniging Dorpsbelang Hees.

Vraag 9: Op de hoek van deze kruising staat iets waar je op kunt uitrusten. Hoe heet dit voorwerp
officieel? Je mag niet oversteken

Startpunt Sancta Maria (Klooster aan de Bredestra~t).

Vraag 10: We lopen nu verder de Kerkstraat in. Op de Kerkstraat staat een villal kantoorpand met een wit
plastic-achtig kunstwerk op een bakstenen voetstuk in de tuin.

Je loopt tegen de zon in de Bredestraat in bij Huize Laarhoek (nr. 158). Hier beginnen de opdrachten te
tellen (nr. 158 telt ook mee). Het klooster Sancta Maria doet op het einde van de puzzeltocht ook mee.

1 Hoe is de naam van dit pand?
2. Waar slaat deze naam op denk je?

Er is uitgegaan van een zonstand van 's morgens 10 uur. Let op ... er zitten enkele algemene vragen bij,
en vragen over totaal aantallen van dit of van dat. Lees dus eerst alle vragen rustig door voordat je
begint. Anders moet je de route misschien wel twee keer lopen. Je kunt de antwoorden t/m 1 oktober
inleveren bij het redactieadres van De Stenen Bank Ananasstraat 3. De winnaar zal bekend worden
gemaakt in De Stenen Bank van december.

3. Hoeveel van die bomen staan er nu nog in de voortuin?

SUCCES!

J

Je loopt een stukje Bredestraat en je komt bij een kruising die je rechtsaf inloopt. Je komt dan in de Korte
Bredestraat

I

Vraag 11: We gaan verder. Precies voor het St. Jozefklooster staat een rode beuk. Hoeveel omtrek in
meters denk je dat deze boom heeft daar waar de wortels overgaan in de stam?
Zet ook twee cijfers achter de komma (doe dus een schatting in cm.).
Vraag 12A: Naast het St. Jozefklooster ligt een klein leuk gebouwtje dat vroeger dienst deed als koetshuis
en nu een peuterspeelplaats is. Hoe heet dit gebouwtje nu?

Vraag 1: Hoeveel balkons heb je geteld in het korte stukje Bredestraat datje net hebt gelopen?

Vraag 12 B: Welkjaartal staat er op de boerderij Kerkstraat 115- 121?
Vraag 2: De tuinafzetting van het huis Bredestraat-Korte Bredestraat is afgezet met een zware ketting.
Deze ketting doet denken aan een ...... (vul in)

Vraag 13: Als je de Kerkstraat uitkomt kom je op een T- kruising. Je kijkt vanuit de Kerkstraat tegen een
poortachtig gebouw waarachte.r een nieuwbouwwijkje ligt. Hoe heet dit poortachtige gebouw?

Noem minstens nog twee andere namen voor dit soort ketting.

Vraag 14: We slaan linksaf de Dennenstraat in en zien een Kerk (nr. 125).

Vraag 3: Op de hoek Korte Bredestraat - Schependomlaan staat een kerk.

1. Hoe heet deze kerk?

Hoe heet deze kerk? Let op bij oversteken!

2. Wanneer is deze gebouwd?
3. Wie was de bouwmeester (architect)?

Vraag 4: In één van de muren van deze kerk zit een steen met een tekst die gaat over water. Welkjaartal
staat er in cijfers op de steen?

Vraag 15: Bij de eerste de beste afslag links loop je het gangetje/ pad door (de zon staat dan schuin
rechtsvoor je). Je komt dan in de Jacob van Campenstraat Op het moment datje de Jacob van
Campenstraat inkomt valt je rechts direct iets op. Kijk daarvoor iets omhoog.

Vraag 5: Je gaat vanaf het kerkje de Schependomlaan op (richting Wolfskuilseweg, maar je mag deze
beslist niet oversteken!). Aan de Schependomlaan staan twee huizen naast elkaar (een vrij nieuw en een
oud huis). Allebei dragen de huizen een naam. Hoe heten deze twee huizen?

Wat zie je daar?

Vraag 6: Op de hoek Uranusstraat-Schependomlaan en ook tegenover het Kerkpad staat een oude Villa.
Hoe zou jij deze villa noemen, en hoe noemen de meeste mensen deze Villa?
Vraag 7: Je slaat de Uranusstraat in en dan weer de hoek om het Kerkpad in. Eerst is het Kerkpad een
gewone straat, later wordt het een soort pad. Net nadat je het smaller wordende Kerkpad ingelopen bent
staan er twee villa's schuin tegenover elkaar. Hoe heten deze villa's?
Vraag 8: Als je het Kerkpad uitkomt ga je linksaf (de zon staat nu achter je). Je loopt nu weer over de
Korte Bredestraat Op de kruising Kerkstraat- Korte Bredestraat - Bredestraat staat op nummer 1 een
groot vierkant huis.

Vraag 16: Schuin tegenover dit huizenblok ligt 'n wit geschilderd schooltje. Noteer de geel geschilderde
naam die aan de gevel hangt.

J
\

Vraag 17: Je loopt nu rechtdoor tot je tegen de Daniëlsweg aanloopt en sla dan linksom (de zon schijntje
nu in de rug). Je loopt de Daniëlsweg af en slaat op het einde van deze weg rechtsaf (blijf op het trottoir
lopen). Je loopt nu weer op de Kerkstraat, steek de Kerkstraat over (goed uitkijken voor het verkeer) en
loop de Bredestraat in. Je loopt door tot je bij het vertrekpunt bent (nr. 58).
Hoeveel groene koepeltjes en torentjes heb je in totaal gezien onderweg?

l.Wat valt je op aan dat huis? Noem twee dingen.

Vraag 18: 1. A. Hoeveel zwart/rode schildjes heb je gezien bij de opdrachten die je hebt moeten
uitvoeren? B. Hoeveel blauw/witte schildjes?

2. Wat is de naam van dit huis?

2.Wat betekenen deze schildjes?

Let op je mag niet oversteken voor deze opdracht.
Vraag 19: Waarom viert de Vereniging Dorpsbelang Hees dit najaar feest?
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ANTWOORDEN:
3 .. ... ... ... ...... .... ..... ................... ... .... ....... . ......... .. .

Dr. J. J. de Blécourt en de Vereniging Dorpsbelang Hees

Vraag 1:

·· ··· ······· ···· ··· ··· ······ ·········· ····· ···· ··· ··· ········· ·· ······ ···· ·
Vraag
11: ...... . ....... . . .. . ..... .. ... .. . . .. . ......... . ................ . ..... .
V raag 2: doet denken aan
een .. ... . ...... . .. .. ............. ... ... ... ... .. .. ... . ...... .. .......... .

1.. . .. . ... ........... . ... ...... ........ ...... . .. .... . ... ....... .. ..... .. .
Vraag12
A : .. . ..... . ..... . .. . ... ... ... ... .. . .. ......... ...... . .. . ........... . ..... .
2 .. . .... .... . ... ... ...... ..... . . .. ...... .. .... . ..... ..... .... . ....... . .. .

Vraag 12
Vraag

B: ......... . .. ........... . ........ . ........ . ............ .. ......... . ..... .

3: ... .... ····· · ····· ··· ········ ··· · · ···· ·· · ·· ·········· ··· ·· ············ ·· ·

Vraag 4:

·· ·· ······· ······ ·· ······ ··· ····· ··· ········ ······· ···· ······· ··· ·· ···· ····

Vraag 5:
1... . .. .. . ..... . ......... . .. .. ..................... . .. . ... ... ... .. ...... .

Vraag 13:

Vraag 14:
1.............. . ..... . ........ . ...... ......... . ....... . .............. . .. .

2 . ... ..... ... ........ . ... .. .... ... .... ..... . ... ... ..... .. ... .. .. ... ..... .

.. .... .......... .. .... .... .. .. ... ....... ..

De Vereniging Dorpsbelang Hees heeft een voorganger. Op 4
november 1911 werden, bij Koninklijk Besluit, de statuten
goedgekeurd van de vereniging Dorpsbelang, of om de
volledige naam te citeren: "Dorpsbelang (Hees, Neerbosch en
Hatert), Vereeniging tot Bevordering van den Bloei der
Buitenwijken van de gemeente Nijmegen en is gevestigd te
Hees bij Nijmegen" . Een der eerste activiteiten van deze
vereniging was de uitgave van een informatief boekje over het
Schependom van Nijmegen. Dat boekje verscheen in 1912
onder de titel "Het Schependom van Nijmegen in woord en
beeld". Bij veel Nijmegenaren, en zeker ook bij veel mensen
uit Hees, ligt dit boekje, als een soort bijbel, binnen
handbereik. Voorzitter van Dorpsbelang en medeinitiatiefnemer voor het boekwerk, was de plaatselijke arts, Dr.
J. J. de Blécourt. Zijn naam vinden we ook terug in de
straatnaam - het verlengde van de Dennenstraat- en oplettende
fietsers en wandelaars weten, dat het huis aan de Kerkstraat,
nummer één, de naam De Blécourt draagt: op deze plek stond
vroeger het woonhuis van de Hese huisarts.
Het tienjarig bestaan van de Vereniging Dorpsbelang Hees is
ook een beetje terugblikken. Samen met Paul Eijkhout is
ondergetekende in het leven van Dr. de Blécourt gedoken.
Hoewel voor Hees van groot belang, is er toch opvallend

weinig bewaard gebleven over deze markante persoon. Het nu
volgende verhaal is een stand van zaken per augustus 2000.
Dr. Jan Johannes de Blécourt kwam, samen met zijn vrouw
Wilhelmina Nauta, in 1886 naar Nijmegen. De gemeenteraad
had hem benoemd tot geneesheer en verloskundige voor de
(toenmalige) dorpen Hees, Neerbosch en Hatert. Al snel werd
hij ook arts van de Weesinrichting in Neerbosch, later bekend
als he t Kinderdorp. In een heus ziekenhuis op het terrein
verrichtte hij daar kleine operaties. Tevens trad hij op als
tandarts; tanden en kiezen werden meestal zonder verdoving
getrokken!
In Nijmegen kreeg het echtpaar vijf kinderen, vier dochters en
een zoon. Van het begin af aan zette De Blécourt zich in voor
het verenigingsleven en voor de ontsluiting van het
Schependom. In de jaren zeventig van de 19e eeuw was
begonnen met de afbraak van de stadsmuren en daarmee kon
de stad Nijmegen bouwactiviteiten ontplooien buiten de oude
omwalling. Hierdoor kwamen de dorpen van het Schependom
als het ware dichter bij de stad te liggen. Het was de opvatting
van het bestuur van Dorps belang, dat de moderniseringen niet
aan de dorpen voorbij mochten gaan. Directe aanleiding voor
de oprichting van de vereniging was een afwijzende
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Dr de Blécourt was een fervent Schutter.
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beschikking van de Nijmeegse gemeenteraad in 1911 over de
wenselijkheid van een elektrische tramverbinding van Hees en
Neerbosch met de stad. Toch kwam de verbinding er, in 1922.
Nog steeds herinnert de monumentale Stenen Bank, geplaatst
recht tegenover het huis van Dr. de Blécourt, aan de
ontsluiting van Hees en Neerbosch. Iets minder bekend is, dat
De Blécourt nauw betrokken is geweest bij de discussies
rondom de aanleg van het Maas-Waalkanaal, en dan met name
bij de gesprekken over de exacte plaatsing van de bruggen
over het nieuwe kanaal. Hees, Neerbosch en Hatert zouden
door dit kanaal doorsneden worden en om de schade voor de
dorpsbewoners zoveel mogelijk te beperken, zette De Blécourt
zich in voor een gunstige plaatsing van de bruggen.
Op foto's komt Dr. de Blécourt over als een imposante man,
met een grote witte, enigszins wilde baard. Hijzelf was
afkomstig uit Wildervanck, maar (de naam verraadt het al)
oorspronkelijk kwam de familie de Blécourt uit Frankrijk.
Waarschijnlijk zijn ze al in de 16e eeuw om geloofsredenen
naar het noorden der Nederlanden getrokken: de voorouders
van Dr. de Blécourt waren calvinist.
Herinneringen aan Dr. de Blécourt zijn er nog wel. Zelf had ik
een gesprek met Marie van Son. Zij herinnerde zich de dokter
als een dominante man, "die zich met van alles bemoeide" . Als
voorbeeld gaf zij de jaarlijkse voorstelling van een amateurgezelschap van toneelspelers in zaal Heeslust aan de Korte
Bredestraat Dr. de Blécourt was altijd present bij de
uitvoeringen en hij schaamde zich er niet voor de spelers
tijdens de uitvoering te verbeteren.
Voor de Hesenaren was hij in de eerste plaats de huisarts.
Zowel Marie van Son als Loes van Rijckevorsel herinneren
zich de huisbezoeken: eerst met de fiets of een koetsje, later
met de motor en vanaf de jaren twintig met de auto, een
Fordje. Maar Dr. de Blécourt bevorderde ook de gezelligheid

en het verenigingsleven in Hees. Zo was hij nauw betrokken
bij de oprichting van de fanfare Ons Genoegen.
Henk Rullman, medewerker van het Nijmeegs
gemeentearchief, sprakjaren geleden met de jongste dochter
van Dr. de Blécourt, Paula. Blijkbaar was de dokter, behalve
heel actief voor Hees, ook behoorlijk sportief. Zo was hij een
fervent schaatser, speelde hij cricket en was hij een goed
schutter. In de tuin van het huis had hij een schietbaan
aangelegd en zelfs werd hij eenmaal Nederlands kampioen op
de revolver.
In 1925 werd Dr. de Blécourt ziek. Vrij snel werd hij
overgebracht naar een verpleegtehuis in Laag Soeren, alwaar
hij de 19e maart 1925, op 64 jarige leeftijd, overleed. Hij werd
onder grote publieke belangstelling begraven op de
gemeentelijke begraafplaats aan de Graafseweg. In 1941 werd
hier ook zijn weduwe begraven.
Paula de Blécourt meldde in haar gesprek nog, dat de familie
erg muzikaal was. Zo speelde haar oudste zus, Wobbina, erg
mooi piano. Deze muzikaliteit zal haar wellicht in contact
hebben gebracht met Johan Pi eter Clinge Doorenbosch, een
bekend voordrachtskunstenaar in die tijd, waarmee zij in 1914
trouwde. Deze Clinge Doorenbosch is verantwoordelijk voor
de tekst van het fameuze Vierdaagselied, ons Vierdaagselied
("Natuur gaf ons een motor mee .. . "). En terwijl ik dit
opschrijf, realiseer ik me, datjuist ditjaar de Vierdaagse Hees
niet heeft aangedaan. Hopelijk halen onze acties iets uit. Of
om in de geest van Dr. J. J. de Blécourt te blijven; hij gaf de
vereniging Dorpsbelang een spreuk mee: "De druppel holt een
steen uit, niet door geweld, maar door dikwijls neer te vallen".
In deze zin beschouwt de Vereniging Dorpsbelang Hees zich
als de opvolger van Dorpsbelang, zij het dat de activiteiten
zich beperken tot Hees. Maar dat is sinds de tijd van Dr. de
Blécourt dan ook wel fors uitgebreid.
Loek Janssen

Van de Voorzitter

Een wandeling met oog voor
detail door stijlvol Hees.
Inleiding

Als voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang Hees
heb ik de afgelopenjaren (soms zeer) regelmatig
contact gehad met ambtenaren van de gemeente
Nijmegen. De gemeente zette zaken op de rails en
de vereniging raakte hier als gesprekspartner bij
betrokken. Dan denk ik onder andere aan de
discussies rondom het bestemmingsplan HeesHeseveld en aan de gang van zaken met betrekking
tot Park West. Daarnaast, en dat kan natuurlijk niet
anders bij een vereniging die het dorpskarakter wil
behouden, kwam ik meerdere malen in contact met
de dienst Monumenten van de gemeente. In al de
contacten proefde ik de bereidheid van de
ambtenaren om met ons te praten en, waar mogelijk,
met ons mee te werken in een richting, zoals wij die
graag zouden zien. Aan drie ambtenaren heb ik
gevraagd om hun visie op Hees, vanuit hun
deskundigheid en betrokkenheid, op papier te zetten
voor het lustrum van de Vereniging Dorpsbelang
Hees. Alledrie toonden ze zich hiertoe bereid en dit
leverde drie even interessante als wisselende
artikelen op.
Hettie Peterse laat de inwoners (en waarschijnlijk
ook een aantal bewoners) van Hees nog beter kijken
naar fraaie panden, waarvan Hees er nog vele telt.
Cees Zoon vergelijkt het dorp Hees met een
moderne Vinex-locatie.
En Wout van Hees beschrijft een toekomstig groen
Hees, in samenhang met het groen van de hele stad.
Alle artikelen leggen de nadruk op hetgeen de
vereniging voorstaat: het verleden en de toekomst
moeten samen kunnen gaan!
Loek Janssen

Hees, eens een schilderachtig dorpje onder de rook van
Nijmegen, is in de loop van de 20ste eeuw geheel opgeslokt
door de grote stad. De bebouwing van Hees herinnert voor een
deel nog aan het landelijke verleden. De her en der verspreid
liggende boerderijtjes worden afgewisseld met grote en kleine
villa's uit het laatste kwart van de 19de en het begin van de
20ste eeuw, gebouwd door oud-Indiëgangers of renteniers die
graag buiten wilden verblijven, maar toch niet te ver van de
grote stad af wilden wonen.
De villa's zijn gebouwd in neorenaissance- of chaletstijl of in
de trant van de Art Nouveau.
Neorenaissance met haar topgevels, getoogde vensters,
witgepleisterde pilasters, speklagen en friezen was de
gangbare stijl aan het einde van de 19de eeuw. De Nijmeegse
singels zijn voor het overgrote deel in neorenaissance-stijl
gebouwd.
Chaletstijl, vooral geliefd in de villabouw, is een variant op de
neorenaissance, waarbij de kenmerken van deze stijl worden
gecombineerd met grote dakoverstekken voorzien van
schijnspanten op korbelen, topgevels met imitatie-vakwerk en
rijk geornamenteerde serres of veranda's. Deze stijl komt
behalve in Hees ook veel voor in Beek-Ubbergen.
Art Nouveau, ook wel bekend als Jugendstil, is een stijl die
voorkomt tussen 1900 en 1910, gebaseerd is op organische
vormen uit de plantenwereld en wordt gekenmerkt door
golvende lijnen en zweepslag-motieven. De verschillende
stijlen worden soms met elkaar gecombineerd.
Hoewel er in de loop der tijd veel panden zijn verbouwd,
gemoderniseerd of zelfs geheel verdwenen, roepen resten van
bouwwerken of aan de sloopwoede ontsnapte details de
herinnering wakker aan het Hees van vroeger. Aan de rand van
Hees verwijzen twee objecten naar bouwwerken die hier eens
hebben gestaan.
Aan het begin van de wandeling staat op de hoek van de
Schependomlaan en de Voorstadslaan een hekwerk met de
naam 'Insulinde', dat herinnert aan de enige decennia geleden
gesloopte gelijknamige villa. Na de Schependomlaan, het
Kerkpad, wederom de Schependomlaan, de Korte Bredestraat,
de Kerkstraat en de Bredestraat wordt met de Wolfkuilseweg
het eindpunt van de wandeling bereikt. Hier staat op de hoek
met de Bredestraat een onlangs gebouwd huis (Wolfkuilseweg
114), waarvan de vorm en de smeedijzeren muurankers
herinneren aan een 18de-eeuwse boerderijtje dat hier eens
stond.

Schependomlaan en Kerkpad
Het huis van Dr. de Blécourt
Foto uit collectie Gemeentearchief Nijmegen
op de hoek van de Kerkstraal en de Korte Bredestraat
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De Schependomlaan is een van de straten met de meest
gevarieerde bebouwing van Hees. Aan de linkerhand staat de
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dubbele villa 'Jannetje' en 'Johanna' (Schependomlaan 23-25).
Een dubbel woonhuis uit ca. 1895 met neorenaissance en
chaletstijlelementen, zoals de overstekende kappen met
schijnspanten en goten op korbelen.
Het wit geschilderde pand Schependomlaan 76 heeft
bovenlichten met glas-in-lood in Art Nouveau-stijl, waarbij
vooral de bokaal met fruit in opaalglas in het bovenlicht van
de erker opvalt.
Op de splitsing van Schependomlaan en Kerkpad staan enkele
kleine voor Hees kenmerkende villa's. Ze zijn gebouwd in het
derde kwart van de 19de eeuw en hebben één bouwlaag onder
een met pannen gedekt schilddak, een symmetrische voorgevel
met een hoog opgaande middenpartij en veelal een balkon
boven de voordeur. De stijl is afgeleid van de neorenaissance
en de sobere ornamentatie bestaat uit gepleisterde horizontale
banden of speklagen en gepleisterde sluitstenen boven de
vensters.
Aan het Kerkpad staan enkele grotere vi lla's zoals Kerkpad 22
en 30, beide gebouwd rond 1870 in een van het neoclassicisme
afgeleide stijl en beide voorzien van een smeedijzeren tuinhek.
Kerkpad 30 was vroeger de pastorie bij de Petruske1'k. De
naam van het pand, 'De Olde Wehme' (de oude pastorie),
verwijst hier naar. Tegenover De Olde Wehme staat 'Rivo
Torto', een villa uit 1848 met een bel-etage op een hoog
souterrain. Het bijzondere detail wordt gevormd door de brede
holronde lijst onder de goot, die is samengesteld uit een groot
aantal halfronde latjes dat op consoles is gespijkerd.
Aan het einde van het Kerkpad is de bebouwing wat
eenvoudiger. Opvallend is hier dat de voorgevels van de
huizen links, schuin op de as van de weg staan.
Een dergelijke zaagtand-rooilijn wordt ook aangetroffen aan
de Schependomlaan ter hoogte van smederij Nieuwenhuis
(Schependomlaan 63). De smederij annex rijwielhandel is
bijzonder, omdat de details het beroep en het vakmanschap
van de eigenaar verraden. Het huis is gebouwd ca. 1900. Links
van het huis staat een fraaie smeedijzeren poort, waarin links
en rechts de attributen van de smid zijn verwerkt, een
aambeeld met een gekruiste hamer en tang. De poort is
vermoedelijk gemaakt in het begin van de 20ste eeuw en
vertoont lichte Art Nouveau-invloeden zoals golvende lijnen
en zweepslagmotieven. Rond 1925 is de winkelpui
gemoderniseerd. De gangbare stijl, vooral voor winkels, is dan
Art Deca. Deze stij l, strakker en veel meer geometrisch dan
Art Nouveau komt terug in in het rooster op de deur en de
hekwerken langs het trottoir.
Na de smederij volgt een blokje van drie huizen, dat wat
betreft vormgeving en detaillering niet zou misstaan in het
Waterkwartier (Schependomlaan 65-69). Dan volgen links en
rechts twee villa's met Art Nouveau-kenmerken. Links de villa
Buitenrust, voorzien van een toren met een geornamenteerde
bekroning (Schependomlaan 73) en rechts een villa met een
betimmerde topgevel en een smeedijzeren hekwerk
(Schependomlaan 108).
Aan het einde van de Schependomlaan staan enkele
naoorlogse panden. Het gevolg van oorlogsschade, waar ook
de kerk onder te lijden heeft gehad.
18

Het dubbel woonhuis (110-11 2) en de vrijstaande huizen (116
en 118) vertonen invloeden van de Delftse School. Deze
bouwstijl, ontwikkeld door de Delftse hoogleraar M.J.
Granpré-Molière ging uit van de traditionele vormentaal, die
het gebruik van zadeldaken en natuurlijke bouwmaterialen als
baksteen en hout voorschreef. Huizen in de stijl van de Delftse
School zijn meestal zorgvuldig gedetailleerd, zoals te zien is
bij Schependomlaan nr. 118. Het dak, gedekt met Romaanse
pannen, ligt binnen de borstwering. Het regenwater wordt via
een verborgen goot en de hemelwatervergaarbakken tegen de
zijgevels afgevoerd. De gevels zijn opgetrokken in een
bijzonder metselverband, het zogenaamde kiezoorverband en
voorzien van een fries van metselmozaïek. Bijzonder zijn ook
de met koper beklede dakjes boven de erker en de dakkapel.
Het huis dateert uit de jaren vijftig, maar heeft het
smeedijzeren tuinhek uit het begin van de 20ste eeuw van zijn
door oorlogsschade verwoeste voorganger behouden.

Korte Bredestraat
Het blokvormige pand aan de Korte Bredestraat 26 is
herhaaldelijk gemoderniseerd, maar er zijn nog
oorspronkelijke details te ontdekken, zoals de gepleisterde
hoekpilasters met een blokverdeling, waarmee natuursteen
blokken worden nagebootst. Het huis is gebouwd rond 1880 in
de stijl van het neoclassicisme.
Even verderop staat een complex van twee dubbele
woonhuizen uit ca. 1930. Vooral de wijze waarop beide
blokken met elkaar verbonden zijn en de zijgevels zijn
interessant. Deze hebben grote glas-in-lood ramen, een
verticale reeks van driehoekige raampjes, twee kleuren
metselwerk, uitspringende hoekerkers en een ingangspartij
tussen halfrond gemetselde muurdammen. De huizen zijn met
elkaar verbonden door een dubbele poort met een dakje.
Hierdoor zijn intieme binnenplaatsjes ontstaan. Bij enkele van
de panden zijn originele onderdelen zoals houten kozijnen en
glas-in-lood ramen vervangen door moderne exemplaren van
kunststof of aluminium. De aantasting van dergelijke details
betekent een verarming voor de expressieve architectuur,
waarin de huizen zijn opgetrokken.

Kerkstraat
De linkerzijde van de Kerkstraat wordt gedomineerd door het
St. Jozefklooster (Kerkstraat 65), gebouwd in 1930 door J.G.
Deur in opdracht van de Priesters van het Heilig Hart van
Jezus. Het langgerekte complex met mansardedak, met koper
beklede dakruiter en paraboolboogvormige vensters is
gebouwd in de buitengewoon expressieve stijl van de
Amsterdamse School, waaraan helaas afbreuk wordt gedaan
door het feit dat vrijwel alle ramen door kunststof exemplaren
zijn vervangen.
De Paters hebben voor de bouw van het klooster eerst een
drietal jaren in de Villa Andelshof gewoond, waarvan na
oorlogsschade enkel nog het koetshuis resteert. Dit koetshuis
(Kerkstraat 69) heeft ondanks de verbouwing, waarbij de
koetspoort onder andere is dichtgemetseld, nog enkele aardige
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neorenaissance details.
De stichtingssteen in
de voorgevel ('M.J. v
Rijk 1889') verraadt
het bouwjaar van het
met een hoog
schilddak getooide
gebouw. Het dak heeft
evenals de dakkapellen
een rijk
geornamenteerde
bekroning. Het
smeedijzeren hekje op
de nok, crête genaamd,
roept de architectuur
van Franse Loirekastelen in herinnering.
De kroonlijst rust op
voluutvormige
consoles versierd met
acanthusbladeren.
Het pand Kerkstraat
95a uit het begin van
de 20ste eeuw heeft
Zweepslaf!.motief boven de vensters van Kerkstraat 95a
Foto Loek Janssen
geen bijzondere
architectuur, maar valt op door het gebruik van veel
verschillende kleuren geglazuurde baksteen. De lateien boven
Bredestraat
de vensters zijn voorzien van een Art Nouveau
Aan de Bredestraat staan nog enkele gaaf bewaard gebleven
zweepslagmotieL
oude boerderijtjes zoals Bredestraat 206 met zijn wolfdak met
Aan het einde van de Kerkstraat staat rechts een drietal villa's
Hollandse pannen, stichtingssteentje (C.H. 22/9 1900),
daterend uit het laatste decennium van de 19de eeuw en het
gietijzeren muurankers, schuiframen en paneeldeur met
begin van de 20ste eeuw. De villa Maria (Kerkstraat 80),
gietijzeren rooster. Ook ht:t erf met de leilinden en de voortuin
gebouwd ca. 1910, heeft een dak met rode kruispannen en een
met middenperk ademt nog de sfeer van vroeger. Hier schuin
originele schoorsteen, een topgevel met imitatie-vakwerk, een
tegenover ligt een veel ouder T-boerderijtje, zo genoemd naar
met houtsnijwerk versierd balkonhek en gesneden gootklosjes.
de T-vormige plattegrond. Het verkeert helaas in vervallen
Opvallend zijn de horizontale sierbanden van Bricoma-steen,
staat, maar er zijn nog enkele interessante details bewaard
die de gevels tooien. 'Bricoma' is afgeleid van 'brique omata'
gebleven. Het dak van het voorhuis heeft hoekkepers die zijn
(versierde baksteen). Het procédé, waarbij de steen met
afgedekt met dakpannen, zodat er als het ware een gootje
kleiverf werd geënglobeerd en van een motief voorzien, was
wordt gevormd, waardoor het hemelwater kan worden
ontwikkeld en gepatenteerd door de Dierense steenfabrikant
afgevoerd. Dergelijke hoekkepers waren vroeger vrij
Van de Loo. De Brieoma-steen werd enorm populair en
algemeen, maar zijn nu zeldzaam geworden. Een ander
verspreidde zich over heel Nederland. Bij de bebouwing van
voorbeeld hiervan bevindt zich op de hoek van de Lange
de singels en straten van de vroeg 20ste-eeuwse Nijmeegse
Hezelstraat en de Ganzenheuvel in de Nijmeegse Benedenstad.
stadsuitleg werd ook veelvuldig gebruik gemaakt van
De Bredestraat wordt gedomineerd door het pension voor
Bricoma-steen.
bejaarde vrouwen uit de 'betere kringen' gesticht door de
De villa 'Eikenhof' (Kerkstraat 84) dateert uit het begin van de
Zusters der Barmhartigheid (Sancta Maria, Bredestraat 168).
20ste eeuw en heeft sierbanden en bogen van oranje en rode
Het klooster bestaat uit drie onderdelen, de villa Madeleine uit
verblendsteen, een sierbaksteen met een zeer glad oppervlak.
ca. 1870, de langgerekte vleugel uit 1913 in traditionele
Een aardig detail is het prieeltje links van het tuinpoortje.
neorenaissance-vormen naar ontwerp van C. Klompers en de
kapel
uit 1925 van C. Estourgie, een centraalbouw met
Villa 'Padua' markeert het einde van de Kerkstraat De villa is
vieringlantaam.
gebouwd in een mengvorm van neorenaissance- en chaletstijl
aan het einde van de 19de eeuw. 'Padua' is opmerkelijk gaaf
bewaard gebleven en heeft nog allerlei originele details zoals
de oorspronkelijke kruispannen op het dak, ramen en deuren,
zonneblinden ook wel persiennes of stores genaamd,
gietijzeren muurankers en een smeedijzeren tuinhek. (Terug
naar de Bredestraat).
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Huize Laarhoek (Bredestraat 158-160) uit het midden van de
19de eeuw is in het begin van de 20ste eeuw met een
verdieping verhoogd. Om de sporen van deze verbouwing te
maskeren is het pand bestreken met een pleisterlaag van Portlandcement. Het Portlandcement, dat ook wel werd gebruikt
als middel tegen vochtinslag, heeft zijn oorspronkelijke grijze
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kleur nog. Het
smeedijzeren tuinhek
dateert uit de tijd van de
verbouwing.

Het grote verschil is natuurlijk dat Hees voor het grootste deel
gedurende veellangere tijd stukje bij beetje gegroeid is, terwijl
we nu in zeer korte tijd grotere aantallen woningen, vaak
seriematig, ontwikkelen.

Park West

Verderop staan twee
kleine villa's van het
type dat in Hees meer
voorkomt (Bredestraat
148 en 152). Tenslotte
wordt de
Wolfkuilseweg bereikt
waar op de hoek met de
Bredestraat tot voor
kort nog een 18de
eeuws
krukhuisboerdenjtje
stond, waarvan de
jaarankers '1762' en
twee vorkvormige
gaffelankers op de
voorgevel van de
vervangende
nieuwbouw zijn
geschroefd.

Natuurlijk, er is een grotere vraag. En natuurlijk moeten er in
grotere aantallen dan in Hees rijtjes worden gebouwd. Maar de
uitdaging ligt er, om de eerder genoemde meerwaarden te
creëren, zodat een wijk ontstaat met een hoge woonkwaliteit,
waarin men niet alleen nu, maar ook over 30 of 40 jaar nog
prettig woont. Dat vraagt iets van de woningen, maar ook van
de woonomgeving, de buitenruimte. Van de
stedenbouwkundige opzet en de architectonische doorwerking,
natuurlijk zonder dat er 'decorbouw' wordt gepleegd.

Algemeen

Het wolfdak van Bredestraat 206

Foto Loek Janssen

Hees heeft laten zien dat aanwezige kwaliteiten moeten
worden gekoesterd, beschermd en beheerd, hetgeen borg staat
voor een prettig woonklimaat voor lange tijd en dat er een
zekere mate van flexibiliteit moet zijn om veranderingen in de
loop van de jaren aan te kunnen. Het dorp is een deel van de
stad geworden met behoud van een eigen, (toch dorpse)
identiteit en een hoog gewaardeerde woonkwaliteit Zou het
lukken om in deze nieuwe eeuw nieuwe stadsdelen te creëren
met een dergelijke kwaliteit voor nu en voor de toekomst?

Drs. Hettie Peterse
Tot slot blijkt het van belang dat de eigen identiteit van de
wijk óók gestalte krijgt in een gevoel van betrokkenheid bij de
wijk. In de Waalsprong ontstaan inmiddels de eerste
zogenaamde 'Kopers-verenigingen' .

Monumentenadviseur Gelders Genootschap.

Woonkwaliteit in Hees
Op dit moment, ontwerpend aan de Nijmeegse Vinex-locatie
'de Waalsprong', direct na een intensieve periode gewerkt te
hebben aan een nieuw bestemmingsplan voor Hees en
Heseveld, word ik geconfronteerd met de landelijke evaluatie
en kritiek op de Vinex. De discussie gaat onder meer over
(woon)kwaliteit, woningbouwprogramma 's, stedelijkheid,
cultuurhistorische waarden en alle zaken die met dit alles
samenhangen.
In het algemeen wordt gesteld dat de woningen in alle
prijscategorieën te klein zijn, evenals de kavels. De
individualiteit van de woning te gering, te weinig eigen
identiteit van de locaties. 'Van Leeuwarden tot Roermond'
teveel één 'Vinex-sausje'.
Dit aanhorend dwalen mijn gedachten terug naar Hees. Bij de
inventarisatie en verkenning van het gebied ten behoeve van
het bestemmingsplan werden al snel de kwaliteiten van dit
stadsdeel duidelijk. De gesprekken met de bewoners,
vertegenwoordigd door de Vereniging Dorpsbelang Hees,
bevestigen dit beeld. Het eigen specifieke karakter, de sfeer,
de identiteit, de rust, de nabijheid van stedelijke
voorzieningen, de onderlinge samenhang, het groen, de
bijzondere elementen en verwijzingen naar het verleden, ze
worden gekoesterd. Tegelijkertijd zijn er de bedreigingen: de
aangrenzende bedrijventerreinen, de toenemende
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verkeersdruk, de druk op het onbebouwde gebied, het
verdwijnen van de voorzieningen.

Het ontwerpen van de wijk 'de Woenderskamp' aan de
westzijde van de Griftdijk gaat gestaag door. Het
woningbouwprogramma, afgeleid vanuit de Vinex taakstelling
ligt eigenlijk vast. Maar het onderliggende landschap en een
aantal cultuurhistorische waarden moeten ons inziens een plek
in het nieuwe woongebied krijgen. Dit zijn de toegevoegde
waarden, ze bepalen de woonsfeer, zijn de aanleiding voor
afwisseling en variatie en geven de buurten hun eigen
identiteit( en).

De Vereniging Dorpsbelang Hees maakt zich nu reeds 10 jaar
sterk voor het behoud van het eigen karakter van Hees. Het is
een kritische, en de laatste jaren in toenemende mate een
coöperatieve gesprekspartner geworden, daar waar het gaat om
het meedenken over de toekomst van dit stadsdeel. Een
samenwerking, die wat mij betreft voor de gemeente van groot
belang is om te kunnen nagaan wat er in de wijk leeft en hoe
een en ander kan worden vertaald in beleid, teneinde
gezamenlijk de woon- en leefkwaliteit te kunnen bestendigen
en waar nodig te verbeteren.

Het jammerlijke van deze voorzieningen is, dat ze erg
gefragmenteerd en geïsoleerd zijn geraakt als gevolg van
ruimteclaims in het verleden ten behoeve van woningbouw,
bedrijvigheid en infrastructuur.
Toch biedt het totaal van groenelementen vele mogelijkheden
om de gebruikswaarde te vergroten. Dit geldt voor zowel de
recreatieve zijde (actief en passief) maar ook vanuit ecologisch
perspectief. Dit moet met de realisering van Park West worden
waargemaakt. Ook de samenhang en verbinding van deze
groenelementen moet hierbij als een belangrijke
(aaneen)schakeling wordt gezien. Dit moet leiden tot
versterking van de structuur en de landschappelijke en
ecologische waarde wordt hiermee vergroot.
De tijd dat Park West nog werd betiteld als de bufferzone Hees
hebben we gelukkig achter ons gelaten. De hierboven
genoemde tot dan tot onderschatte gebruikswaarde moet
zoveel als mogelijk worden uitgenut

Qua sfeer biedt Park West ook een veelheid aan kwaliteiten:
De historische linten van Hees, de sfeer van bedrijvigheid in
West, de levendige sfeer van het kanaal, de duidelijke
begrenzing van de Rivierstraat en natuurlijk de veelheid aan
'groene' functies (zwembad, sportterreinen e.d.).

Gefeliciteerd met het jubileum ! !

De opgave

KeesZoon

De opgave is steeds geweest om het aanwezige groen en de
groengebieden waar het gaat om de belevingswaarde en de
toegankelijkheid te verbeteren.
Park West is door haar strategische ligging een schakel tussen
de rivier, het kanaal en het Goffertpark. Verbindingen met
deze bestaande structuren geeft het park betekenis op
stadsniveau. Dit geldt zowel recreatief als ecologisch. Dat er
vanuit de woonwijken een goede aanhaking wordt gemaakt
met het aanwezige groen en de aanwezige elementen lijkt mij
evident.

Wederom daagt de associatie met Hees. De ruimtelijke
structuur gekenmerkt door een grote stedenbouwkundige en
landschappelijke variatie. Diversiteit in woningtypen en
architectuur, variatie in ruimte door wisselende rooilijnen,
wisselende goothoogten, verschillende kavelgrootte,
herkenbare historische structuren (lanen, linten) en bijzondere
bebouwingselementen met bijbehorende (groene) ruimte
(kloosters, tehuizen, zwembad, scholen en kassen) en
functiemenging, alhoewel dit laatste sterk afneemt.

De Stenen Bank. Lustrum 2000

Bij bestudering van de kaart valt op dat met name de
woonbebouwing in West wordt omgeven door geplande en
'toevallige' groenvoorzieningen. Het gaat hier om relicten van
landgoederen, kloostertuinen, sportvoorzieningen, fraaie
lanen, begraafplaatsen, volkstuinen, parken,
groenvoorzieningen en particuliere groenelementen.

Dit geldt eveneens voor het versterken van de verscheidenheid
tussen de verschillende parkonderdelen, in aansluiting op de
specifieke sferen.

De Stenen Bank. Lustrum 2000
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Het plan

•r SCHEPENDOM

Dit alles heeft vorm
gekregen in het
Schetsontwerp Park West
dat ook in de inspraak is
geweest. Dit plan biedt
enorme kansen, maar dat
is ook wat betrokkenen in
en buiten het gebied
reeds lange tijd beseffen.

(l)E KAS MN DE RIVIfRSTRAATJ

•
•
•
•
•

Waar het gaat om het
behoud en de versterking
van het groen heeft de
Vereniging Dorpsbelang
Hees zich terecht dan ook
sterk gemaakt.

Foto Loek Janssen

RIVIERSTRAAT 230-A
NIJMEGEN
TEl: 024-3792620

Wanneer dit all es is voltooid, dan ben ik er van overtuigd dat Park West die uitstraling, waarde en kwaliteit krijgt welke in potentie
aanwezig is en dat over een aantal jaren, Nijmegen West en specifiek de Vereniging Dorpsbelang Hees een park heeft waar men met
recht trots op mag zijn.

AANGESlOTEN BIJ NEVERLANDS GENOOTSCHAP VOOR
SPORTMASSAGE EN DE VERENIGING VOOR FilOSOFISCHE
PRAKTIJK

FlORENCE NIGifTINGAlfSTRAAT 85
6543 KV NIJMEGEN
TEl/FAX: 024-3787852

PE51EI/TEI

Wout van Hees

(DE GROENE BOERDERIJ)

0
Onderzoek:Landbouw in Hees
door Gerhard Oosten

.""

? OUDE HESELAAN l7f
tJPEH.- PI TIJ! ZA.
14. tJtJ- IS.()() 111/R

Het boekje met de onderzoeksresultaten van het onderzoek van historicus Gerhard Oosten naar de landbouw
in Hees (met een beperkte oplage!) kunt u op 17 september tijdens de receptie aanschaffen voor f1 2,50.
Vanaf 18 september is het boekje bij de Bruna-winkel op de Molenweg te koop voor f15,00. Leden van de
vereniging die niet op zondag 17 september aanwezig kunnen zijn, maar het boekje wel willen kopen kunnen
tot zaterdag 16 september voorintekenen. Zij kunnen het boekje dan vanaf 18 september aanschaffen voor de
ledenprijs van fl2,50.
Voorintekenen kunt u bij voorkeur schriftelijk doen bij het secretariaat van de vereniging (zie achterzijde
blad). U ontvangt dan een kortingsbon die u bij de Bruna-winkel op de Molenweg kunt inleveren. Deze
korting geldt dus all een voor leden van de vereniging.

•

•
•
•
•

•
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MEVR. DRS. JOPIE BEENAKKERS

KLASSIEKE MASSAGES
SPORTMASSAGES
FilOSOFISCHE GESPREKKfN
FllOSOF/f.CURSUSSfN

Het raamwerk staat nu in
de steigers en het gebied
met haar verbindingen op
stedelijk niveau is
bepaald.

Het Kometenpark, voor;aar 2000
De verdere uitwerking en
uitvoering moet nu met voortvarendheid ter hand worden genomen.

BlOEMEN EN PLANTEN
BlOEMSIERKUNST
POmRIE
KADO-ARTIKELEN
DECORATIE ACCESSOIRES

INSTITUUT VOOR
MASSAGE EN
FILOSOFIE
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S'PECIAIITEI!EA':
K'MR5EA'CtJUECTIE
#IAS-EA'Ql/STAIJI'EH
HtJI/lEA'S'PUIÇ(JEP
PtJRCEIEIK/MRPEJm'i"
EJ'CI/15/EF

Schola
PraktUk voor supervisie en andere
opleidingsvormen
Cor van der Donk
Kometenstraat 30
6543 XJ Nijmegen
tel. 024- 3782602
mobiel: 06-28029197
email Cor. vanderponk@edu.han. nl

HtJIITSA'/,/WERJ'
WI/JEA/1-ART/QIEH
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WIE

WAT
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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 Janssen (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: Ella Schotten. Tel: 3734800
Milieuklachtenlijn: 026-3599999

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

Lid worden?
Vacature
Bestuurslid

Hotze Bleeker (Bestuurslid)
Energieweg 19
6541 cw
Tel. 3741300

Bloemisterij
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 girom.
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
6543 ZH Nijmegen.
Half december
verschijnt het
volgende nummer

Hutt1ng
Bloemisten sinds 1930

Kerkstraat 187 Nijmegen
Tel:024-3770336

24

De Stenen Bank. Lustrum 2000

