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Donderdag 21 februari was het zover. Vertegenwoordigers van de politieke pattijen uit de gemeente Nijmegen 
maakten hun opwachting in zaal Heeslust van Sancta Maria. De avond was drukbezocht. Hees is benieuw naar de 
politieke beloften voor de komende vier jaar. Loek Janssen , voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang Hees, zou de 
avond voorzitten en de dames en heren politici aan de tand voelen. Hij leidde het debat met name de eerste helft zeer 
streng. Dit zeker niet tot tevredenheid van de politici. Zij mochten slechts een ja/nee of ik weet het niet laten horen op 
de aan hen gestelde vragen. In eerste instantie leek dat wat kinderachtig; echter het dwong de vertegenwoordigers van 
de politieke partijen wel tot een duidelijke uitspraak en zij konden niet verzanden in wollige verhalen en onderling 
politiek gekissebis. Hetgeen de heer Lamers van het CDA toch nog een enkele keer lukte. 

Drie belangrijke onderwerpen houden de Vereniging Dorpsbelang Hees bezig. Het Verkeer, met name de stadsbrug, 
Park West en het Milieu. 

~~· 

Loek Janssen stelt de politici vragen waarop zij alleen met ja/nee of ik weet het niet mogen antwoorden Foto: Trees van Hal 

Verkeer 
De eerste vraag aan de politieke partijen is aan te geven of zij voor of tegen de stadsbrug zijn. Alleen Bea van Zijll de 
Jong van de Stadspartij Leefbaar Nijmegen geeft een duidelijk tegen. Dit met als argument dat een brug in het 
verlengde van de Energieweg een nieuwe route Den Bosch-Arnhem zal betekenen. Dit zal niet alleen voor Hees maar 
voor de hele stad funest zijn. Belangrijk is om eerst de A 73 door te trekken en pas dan te kijken naar een stadsbrug. 
De VVD en het CDA geven aan het niet te weten. Beiden geven aan het doortrekken van de A 73 hogere prioriteit te 
geven om de stadsbrug te ontlasten. Bij alle andere partijen geeft het feit dat een stadsbrug een verbinding v01mt 
tussen de Waalsprong en de stad de doorslag om voor deze brug te zijn. Wel geeft men aan dat het duidelijk een 
stadsbrug moet worden en dat er compenserende maatregelen moeten worden genomen, opdat het geen doorgaande 
verkeersroute wordt. 
Het hoogtepunt van de avond wordt gevonnd door de eerste en enige belofte die door alle partijen wordt gedaan: 
Unaniem antwoorden allen ja op de vraag of op ook de rotonde aan de Marialaan de fietsers voorrang moeten krijgen. 
Hier mogen we de politiek dus aan houden. 
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Vanuit het publiek worden vragen gesteld over de duurzaam-veilig maatregelen en de bussluis bij de Dr. De 
Blécourtstraat. De kern van de vraag is wat men voor maatregelen neemt op de wegen die als 50 kilometer wegen zijn 
aangeduid en dus geen drempelwegen worden. Na een aantal drempels nodigt zo'n drempelvrije weg natuurlijk wel 
uit om even met 70 kilometer per uur over een mooie laan te razen. Alleen Bea van Zijll de Jong dringt nog aan op het 
nemen van maatregelen voor deze wegen. De andere partijen laten deze vraag onbeantwoord. Mieke Welsehen van 
Groen links zegt dat de keuzes gemaakt zijn en dat er inderdaad niets gebeurt aan de doorgaande wegen. Hans van 
Xanten van de VVD vindt dat het gedoogbeleid afgelopen moet zijn. Pak de mensen als ze te hard rijden. De 
Verenigde Senioren Partij (VSP) in de persoon van Michel Hulsekorte vindt drempels überhaupt niet de beste 
maatregelen; hij ziet liever wegversmallingen. Anne Margreet van Putten van D66 zegt dat de keuzes voor de 
drempelwegen en het soort drempels nog eens heroverwogen moeten worden. Geert van Rumund van de PVDA roept 
dat de maatregelen bij de sfeer en het karakter van Hees moeten passen. Hierop volgt onmiddellijk de vraag "en als 
het dan het budget van 900.000 euro te boven gaat". Van Rumund zegt dan dat hij gaat voor kwaliteit met als 
kanttekening dat het dan wel wat langer kan duren voordat alle maatregelen genomen zijn .. Ben van Hees van 
Nijmegen Nu vindt dat niet alleen drempels helpen. Veilig verkeer is ook en vooral een kwestie van mentaliteit. Dit 
wordt beaamd door Jaap Lamers van het CDA en Peter Lucassen van de SP. 

Loek Janssen richt zich tot de zaal vol kritische Hesenaren Foto: Trees van Hal 

Met betrekking tot de bus, die door de Dr. De Blécourtstraat moet gaan rijden om vervolgens 4 seconden sneller op de 
plaats van bestemming te zijn gaat de discussie met name over de gevoerde procedures. Destijds werd de buurt en de 
Vereniging Dorpsbelang Hees zo laat op de hoogte gesteld dat inspraak niet meer mogelijk was. Anne Margreet van 
Putten zegt ook haar twijfels te hebben bij het versnellen van de busroute vooral als deze bus een halte moet krijgen 
op de Dennenstraat en ook nog eens de uitgang van een school op zijn weg vindt. De discussie gaat vervolgens over 
op de zeggenschap van de ambtenaren. De VVD vindt dat de ambtenaren de stad niet mogen regeren. Vanuit het 
publiek wordt gezegd dat men moeite heeft met de "van het kastje naar de muur" mentaliteit van de ambtenarij. Ben 
van Hees vindt dat ambtenaren meer wijkgevoel moet worden bijgebracht. Algemeen wordt door alle partijen wel 
gevonden dat ambtenaren vaak al veel geregeld hebben en dat de politiek achter de feiten aanloopt. Als antwoord aan 
de zaal wordt dan ook gegeven: "Roep de politiek ter verantwoording. Richt je tot de politieke partijen als je vragen 
hebt." 

Park West 
Al vijftien jaar zijn er plannen met betrekking tot Park West; delen ervan zijn ook al verwezenlijkt. Park West komt 
voor in alle belangrijke visies en structuurnota's en zelfs in het bestemmingsplan dat een half jaar geleden is 
geaccordeerd. Een groot probleem is echter dat de gemeente geen prioriteit geeft aan het aankopen van gronden ten 
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behoeve van het park. Nu blijkt echter toch weer grond waar een parkbestenuning op ligt verkocht te zijn aan een 
particuliere ondernemer. De gemeente heeft bij monde 'ian haar ambtenaren laten weten dat inzichten kunnen 
wijzigen en dat het bestenuningsplan gewijzigd kan worden ten behoeve van woningbouw. Elders in dit blad kunt u 
de brief lezen die door de werkgroep Park West is opgesteld en aan de betreffende wethouders en de politieke partijen 
is gestuurd (we leren snel). De vraag aan de politieke partijen is of zij vinden dat een bestemmingsplan dat in 
samenwerking met de burgers is opgesteld gewijzigd mag worden om deze reden en dat beloftes die ooit gedaan zijn, 
zoals aanleg van een groene bufferzone tegen de opruld<ende industrie, weer niet gehouden worden .. Het gaat hier niet 
alleen om dit ene geval, maar ook om de precedentwerking die hiervan uit kan gaan bij andere gebieden die als Park 
West bestempeld zijn. 
Heel duidelijk zijn in deze Leefbaar Nijmegen, Nijmegen Nu, de SP en Groen Links. Zij durven allen aan te geven dat 
het bestemmingsplan niet mag worden gewijzigd en op de vraag of de gemeente actief aan de slag moet met het 
kopen van gronden ten behoeve van park West zegt Bea van Zijll de Jong dat dit allang gebeurd had moeten zijn, 
Groen Links beaamt dit evenals Peter Lucassen van de SP. Ben van Hees spreekt zich niet uit over aankopen maar 
zegt we l dat het bestemmingsplan gehandhaafd moet blijven. 
De andere partijen geven aan het niet te weten. Deels omdat ze niet exact op de hoogte zijn van de sih~atie. D66 · 
beroept zich nog op het feit dat een verwaarloosd complex de wijk toch ook niet ten goede komt en dat in zo'n situatie 
het bestemmingsplan gewijzigd zou mogen worden. De VVD zegt dat er niets vastligt en dat bestemmingsplannen te 
allen tijde gewijzigd kunnen worden. Geert van Rumund vindt dat met goede argumenten een bestemmingsplan 
gewijzigd mag worden. 
Bij dit soort antwoorden rijst bij de verslaglegger de vraag wat de waarde van het gemaakte beleid is. Beleid wordt 
gevolgd door een kostenplaatje en prioriteitenstelling. Over Park West is al 15 jaar gedacht. In 1992 heeft de 
gemeente aangegeven gronden over ongeveer 5 jaar te willen aankopen en de eerste kans waarbij ze de mogelijkheid 
heeft iets te ondernemen wordt niet genomen. Energie gaat nu verspild worden aan discussies hlssen onder andere de 
Vereniging Dorpsbelang Hees en de gemeente. De betrokken projectontwild<elaar wordt onnodig in diskrediet 
gebracht en voelt zich genoodzaakt met de VDH in overleg te gaan. Oorzaak is echter een falend beleid van de 
gemeente Nijmegen. 

De dames en heren politici op een rij. Foto: Trees van Hal 

Milieu 
Ten aanzien van het milieu stelt Loek Janssen de vraag of de politieke partijen vinden dat bedrijven aan de 
Kanaalhaven moeten wijken voor woningen. Een unaniem "ja, als ... " volgt. Toch nog een soort van belofte. Zouden 
ze zich hiervoor gaan inzetten? 
Boesewinkel is nog steeds een hot item . De gemeentepolitiek tracht hier haar handen in onschuld te wassen door te 
zeggen dat de vergunning voor Boesewinkel door de provincie is afgegeven. Leefbaar Nijmegen geeft aan dat de 
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gemee1~te wel bou~vergunnin~en verleent en nu b_ij een vraag om uitbreiding van Boesewinkel deze bouwvergunning 
kan we1geren en h1ermee een signaal naar de provmcie kan geven. Ook Michel Hulsekorte van de VSP sluit zich 
hierbij aan. Mieke W~lschen van Groen Links geeft nog als aanvulling dat niet alleen naar Boesewinkel moet worden 
gekeken_. Van belang IS het meten van h_et cumulatieve effect van de uitstoot van verschillende bedrijven. Het gaat niet 
aa_~ om 1n een rapport het gezondhe1dsr1S1co alleen aan individuele leefgewoonten van burgers te wijten. Leefbaar 
NIJmeg~n voegt nog toe dat Boese:vi~kel wel weg wil van zijn huidige plek, bijvoorbeeld naar Bijsterhuizen. Helaas 
wordt dit getrameerd door de provmc1e, die geen terreinen aanwijst. 

In middel ~- is het ?2.00 uur ~~worden. En zowel een strak begin- als eindtijdstip zijn heilig bij de voorzitter van deze 
avond. HIJ verWIJSt voor milieuzaken naar het debat dat vrijdagavond 22 febmari in wijkcentrum Titus Brandsma zal 
worden gehouden en als thema onder andere milieu in Nijmegen West heeft. 

Een beetje teleurgesteld was ik eigenlijk wel aan het eind van de avond. Iemand vroeg mij : "Vind je het niet lastig 
zo'n avond te verslaan? Er wordt zoveel gezegd." Mijn antwoord was: "Maar als je goed luistert, en dat moet je als je 
verslag legt, zeggen en beloven ze met zo erg veel". Mijn stem blijft in elk geval dicht bij huis. 

Elia Scholten 

Redactioneel 

Een beetje vroeg in het jaar, deze eerste Stenen Bank van 
2002 . Daarom konden we nog uitgebreid aandacht 
besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart. 
De vereniging heeft alle politieke partijen aan de tand 
gevoeld over onderwerpen die in Hees spelen of Hees 
aangaan. Een boeiende en druk bezochte avond was dat 
die heel wat inf01matie gaf over hoe de partijen denken. 
Doe er dus u voordeel mee als u gaat stemmen!! 
We hebben een kort bericht over de Witte Villa . Het zou 
fijn zijn als het inderdaad bijna het laatste artikeltje was 
dat we er aan moeten wijden. Als ik het artikel van Park 
West goed begrijp blijft het park zeker een belangrijke · 
rode draad voor verenigingsactiviteiten de komende 
jaren. Jammer dat er na alle enthousiaste ervaringen met 
het parkje bij het zwembad nu weer iets dreigt te 
gebeuren waar de honden geen brood van lusten. We 
blijven er bovenop zitten. 
En dan onze series. De sportverenigingen in Hees. Het 
was leuk om het zwembad eens een keer met iets andere 
ogen te bezien. Maar nu heb ik alle sport dan ook wel 
gezien en ga ik nadenken over iets nieuws. En Fransje 
heeft weer iets heel interessants geschreven over het 
groene van onze wijk, vooral over de berk en de hazelaar. 
Loek start zijn beloofde wandeling naar en door Hees . 
Met alle aandacht voor alles wat hij ziet en weet is dat 
meer een slenteren vind ik. Daar kunnen we nog vele 
afleveringen van genieten schat ik in . 
En zo hebben we het dan weer mooi voor elkaar. Met een 
paar mensen toch weer een Stenen Bank gemaakt die er 
zijn mag. We beraden ons er nu op of er dit jaar een 
themanummer in zit. Dat is tenslotte altijd extra veel 
werk. Is er iemand die ons zou willen helpen met het 
onderwerp "Water in Hees"? 

Trees van Hal 

De Stelle/I Ba 11k, Februari 2002 

Contributie 2002 

Geacht lid, 
Bij de eerste Stenen Bank van dit jaar treft u weer de 
jaarlijkse acceptgiro voor het betalen van uw 
lidmaatschap aan. Tot dit jaar bedroeg de jaarlijkse 
bijdrage minimaalf 12,50. Tijdens de algemene 
ledenvergadering van het jaar 2001 is besloten dit 
minimum bedrag met ingang van 1 januari 2002 te 
verhogen naar f 15,00. In euro's is dat € 6,81. Wij hebben 
dit bedrag niet afgerond. Met de opbrengst kunnen wij 
behalve de stijgende kosten dekken ook meer activiteiten 
gaan organiseren voor de wijk. 

Op dit ogenblik zijn wij doende om het beleid ten 
aanzien van inning van de contributie te veranderen. De 
meesten van u betalen tijdig, maar sommigen doen dat 
helaas niet. Leden die om welke redenen dan ook nog 
niet betaald hadden ontvingen 'tot en met vorigjaar als 
bijlage bij de Stenen Bank een herümering. Als een lid 
ook na een tweede herinnering te hebben ontvangen nog 
niet betaalde, gingen wij noodgedwongen over tot 
uitschrijving. Een en ander betekende wel dat het 
bewuste (inmiddels) ex-lid een jaar lang gratis de Stenen 
Bank had ontvangen. Vanaf dit jaar zullen wij strenger de 
hand houden aan de betalingstermijn van drie weken. 
Notoire niet-betalers worden dan eerder uitgeschreven. 
Er gaat ieder jaar weer veel tijd en energie zitten in het 
herinneren van leden aan het feit dat zij hun contributie 
nog dienen te betalen. Om dit in de toekomst te 
voorkomen verzoeken wij u dan ook vriendelijk om uw 
contributie op tijd te betalen. Wij hopen dat u begrip 
heeft voor onze handelwijze. 

Annemarie Verberne 
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BP-STATION VAN WIJK OP DE MOlENWEG 

HfT TANKSTATION BIJ U IN DE BUURT I 
KOM EENS LANGS EN SPMR RAZENDSNEl VOOR ARTIKElEN BIJ KIJKSHOP 
EN tREE RECORD SHOP. 
IN ONZE RUIME SHOP VINDT U O.A. TABAK, FRISDRANKEN, WEEKBLADEN, 
TflfFOONKAARTfN, BLOEMEN, ZOETWAREN, KOPiffR.APP.,AUTO-ART. EN IJS. 

WIJ STAAN 7 DAGEN PER WEEK VOOR U KLAAR!! 

ORTHOPEDAGOGISCH ADVIESBUREAU 
DRS. GfRJO PIETERS-MESTROM 
ORTHOPEVAGOGE!Gl-PSYCHOLOOG 
KORTE 8Rf[)fSTRAAT 59 
6543 ZP NIJMEGEN 

0 
\A 

TfL·024-37823f4 

• V/ACNOSTISCH ONTJfRZOfK EN 8fGElfiTJ/NC VAN lEfR-OF ST(Jf)lfPROBlfMEN EN DAARMEE MOCfl/JK 
SAMEHHANCfNTJf SOCIAAl-fMOTIONflf PROBlEMEN. 

• KORTDURENDE THERAPIE. 
• OPVOf[)INCSONTJfRSTfUNINC. 
• SCHOOlKfUZf-ATJV/fS. 
• HUISWERK-OF STUTJIEBfGflfiTJING. 

~ 
Mia van Raaij 
Energieweg 27 
6541 CW Nijmegen 

Handgemaakte decoraties/sculpturen voor binnen en/of buiten 

Vxijdag en zaterdagmiddag na telefonische afspraah 024.3771412 

I/ 
~ ,.. ~ -· ' ~ 

~~' "" ~~-· ~~ ' . ,;';.;:~,'~;.~.~>-
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Bomen in de buurt 111 

Nu is het tijd om naar katjes en knoppen te kijken. De magnolia ' s knappen uit hun behaarde vel. De beuken staan 
klaar met hun goudbruine gespitste knoppen, eiken met ronde, de seringen in het nieuwe parkje zijn hoogzwanger, het 
is teveel om op te noemen. Maar de blanke berken, die verrassen ons; zo zitten we even enkele weken door te 
winteren, en zo blijken er ineens katjes aan deze tere, heldere boompjes te prijken. Toch zaten ze dit najaar al 
klaar,stiekem verstopt achter de gele bladeren. Triomfantelijk steken ze nu 2 smalle vingertjes op als een 
"V"ictorieteken. Ze zijn nog wel dicht, maar eind maart of april worden ze veellanger en gaan ze stuiven, niet tot 
ieders genoegen. Dit zijn de manlijke katjes; vrouwelijke katjes bestaan ook, deze zijn iets kleiner en boller en breken 
pas in de late herfst open . Dan zweven er duizenden piepkleine bruingele, ovale pitjes met 2 vliezige vleugeltjes in het 
rond; en als ze maar even de kans krijgen op zanderige grond, dan ontkiemen ze. Op onze heidegronden vinden we 
dat minder gewenst, want daar kunnen ze de heide helemaal verdringen, omdat ze ontzettend snel groeien. Vandaar 
dat in zo 'n gebied het "opslag" van berken wordt verwijderd, met de hand of door middel van schapen. 

We kennen hier in Nederland van oudsher al de ruwe berk (betula pendula), met hangende takken. Deze 
wortelt oppervlakkig en maakt het daardoor zijn buurplanten wel eens lastig. De zachte berk (betula 
pubescens)- zo genoemd vanwege zijn donzige jonge taleken en bladeren- wortelt wat dieper en het liefst op 
een bodem die soms een beetje nattig is. Allerlei mosjes en zwammen kunnen er op den duur een lekl<er 
plekje vinden, en ook veel insecten .Tal van onze kleine vogeltjes kum1en dat juist weer goed gebruiken, als 
nestmateriaal of voedsel. Beide berkensoorten hebben een witte bast met horizontale donkere stippellintjes; 
alleen de littekens van de verdwenen zijtakjes leggen over de stam een los patroon van ruitvormige donkere 
plekl<en. Heel bijzonder is de lila gloed die in de lente om de kroon oplicht vlak voordat de bladknoppen 
uitkomen. 

Een winterharde sierboom uitN-Amerika 
is de papierberk met een fel witte bast; er 
staat een hele mooie tegenover de 
Petruskerk. Op een stuk witte bast werd 
heel vroeger wel geschreven. Bij berkjes 
moet ik trouwens altijd denken aan 
Herman van Veen, die ons geleerd heeft 
hoe je in je verbeelding buiten je vel kunt 
stappen en jezelf een berkenboompje kan 
voelen. Probeer het eens, het levert vast 
een luchtige ervaring op . In elk geval zal 
het heel anders zijn dan wanneer je dat 
doet met een beuk of een eik. 

Berkentakl<en en ook het berkensap, dat in ,.... 
het vomjaar makkelijk afgetapt kan 
worden, hebben een reinigende werking; ~y ~ 1 
berkenbladthee is goed voor de nieren, bij 
jicht en reumatische aandoeningen en bij 
de start van een neusverkoudheid. De 
houtskool van berken is een goede .; . 
vervanger van norit. In Rusland wordt de 
harsolie van berken gebruikt bij de 
leerbewerking (denk aan de reuk van het 
juchtleer). Het hout is licht en men maakte 
er vroeger bezemstelen van. 

Maar het meest opwindende vind ik in 
deze tijd van het jaar bij de hazelaar, een 
struikachtig familielid van de berk, met in 
de zomer grote bladeren met een gezaagde 
rand. Het is een echte inheemse 
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plant. Nu al hangen de lange manlijke katjes 
als versierselèn aan de kale takl<en en wie 
heel nauwkeurig kijkt, kan uit de knoppen 
vlakbij deze katjes een klein pluimpje naar 
buiten zien piepen, met zo'n schitterende 
kleur paarsrood, dat ik direct opveer uit mijn 
laatste restje winterslaap . Voor het zwembad, 
langs het hek bij het Danielspad en aan de 
Bredestraat even voor de ingang naar het 
voetbalveld groeien er flinke 
(struik)hazelaars. De boomhazelaar-van 
oorsprong uit Turkije- vinden we langs het 
eerste stuk van de Molenweg. De hazelnoten 
daarvan met hun mooie rokjes hadden in het 

najaar geraapt en gegeten kunnen worden. 
Trouwens aan hazelnoten in de schil is ook 
nog de rest van dat lentepluimpje te vinden 
aan de spitse kant. 

Tot slot: waarom zijn die katjes er juist nu? 
Pluk er eens een, en blaas er thuis tegen 
boven een donker papier. Dan kun je zien 
stuiven. Zo moet dit stuifmeel ook de 
stampertjes van andere taleken en bomen 
bereiken en dat gaat natuurlijk beter als er 
nog geen blaadjes aan de bomen zitten. 

Fransje Bralekee 

Wandelen door Hees: van Hezelpoort naar N.IJ.G. 

Dr. J.J. de Blécourt riep de Nijmeegse bevolking in 1912 op om kem1is te komen maken met de dorpen van het 
Schependom van Nijmegen. Daartoe zette hij enkele wandelingen uit. De komende afleveringen van De Stenen Bank 
maken wij de wandeling vanuit de stad naar Hees opnieuw. De wandeling begon bij het spoorwegviaduct, vanaf 1921 
aangeduid met de naam Nieuwe Hezelpoort. Dus ongeveer hier begint onze wandeling in 2002. 

Beschrijving van Hees 

Ongeveer ter plaatse, waar thans de Viaduct van de Verlengde Hezelstraat is gelegen, was vroeger de buitenzijde van 
de Hezelpoort. 

Even buiten de Hezelpoort komen twee stoomtramlijnen tezamen, waarvan de eene langs de Voorstadslaan naar Hees 
en Neerbosch loopt en de andere rechts bij den Weurtschen weg afslaat om over Weurt, Beuningen, Ewijk, Winssen, 
naar Druten en Wamel te gaan. De eerste lijn is van de Nijmeegsche Tramwegmaatschappij , de andere is de Maas
Waalsche stoomtram. De beide lijnen omvatten bij hunne splitsing het Krayenhoffpark, een klein park met wat 
geboomte en heesters, waarop de reeds genoemde Krayenhofflaan uitkomt. Links van de Voorstadslaan bevindt zich, 
op ongeveer 75 meter van den weg, de papielfabriek van de H.H. ingenieurs-technologen Selleger en Hoyer. Hier 
worden verschillende soorten papier uit fijngemalen hout-cellulose en uit stroostof vervaardigd. Lompen worden in 
deze fabriek niet verwerkt. Iemand, die belangstelt in deze fabricage, raden wij ten sterkste aan eens deze fabriek te 
gaan zien. Bij eene beleefde aanvrage kan men er van verzekerd zijn zeer welwillend te worden ontvangen. 
Aan het Krayenhoffpark is gelegen de Margarine-fabriek "Batava" , eene sedert jaren gevestigde zaak, waar bijna 
uitsluitend eerste qualiteit kunstboter wordt geproduceerd. Aan het hoofd staat nog steeds de heer Salomonski, die 
sedert een tweetal jaren door zijn schoonzoon, den heer Düwell, ter zijde wordt gestaan. 
Voorbij het woonhuis van den heer D. begint de Biezenstraat, een gedeeltelijk verharde weg, waaraan in de laatste 
jaren verscheiden arbeiderswoningen zijn verrezen. Aan de Voorstadslaan zelf is de sigarenfabriek van den heer 
Backer gelegen, schuins links daar tegenover Prima Villa, tegenwoordig Tandjong Tirto, aan denzelfden kant de 
Machinefabriek van deN. T. M. en daarop, evenwijdig aan de fabriek verloopende, een heel blok arbeiderswoningen. 

Uit: Het Schependom van Nijmegen in \·voord en beeld, een uitgave van de Vereniging "D01psbe/ang" uit 1912 , pagina 137 

Een Hezelpoort was er al in de 13e eeuw. De eerste poort zou gestaan hebben ongeveer ter hoogte van de huidige 
Bottelstraat In latere eeuwen verschoof de Hezelpoort meer in westelijke richting. Restanten van de laatste 
Hezelpoort kwamen onlangs aan het licht bij graafwerkzaamheden voor een nieuwe riolering. In 1876 werd begonnen 
met de sloop van de Hezelpoort als onderdeel van de totale ontmanteling van Nijmegen, waarvoor de stad enkele 
jaren eerder toestemming had gehegen . Nijmegen brak, zoals dat heette, uit haar wallen en zeker ook aan de westkant 
van de stad werd veel gesloopt en gebouwd. 
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Voor de economische ontwikkeling van Nijmegen was de aan leg van directe spoorwegverbindingen met andere grote 
steden essentieel. In 1879 kreeg de stad haar lang gewenste verbinding met Arnhem, enkele jaren later gevolgd door 
verbindingen met Den Bosch (1881) en Venlo (1883) . Er werd een nieuw station gebouwd, een architectonisch 
juweeltj e, dat helaas verloren is gegaan bij het bombardement op Nijmegen in februari 1944. In het huidige station 
zijn voor perron 1 nog enkele details zichtbaar van het oude station . Ten behoeve van de aanleg van de 
spoorwegverbinding met Arnhem verrees het viaduct over de Verlengde Hezelstraat, in feite dus een nieuwe 
Hezelpoort. 

N IJMEGE N H ees e rpoort 

Het spoorwegviaduct, gezien vanaf de Lange Hezelstraat Foto: Collectie P. Eijkhout 

De Hezelpoort vlak voor de afbraak van buiten bezien. Recht komt de Kruittoren er nog boven uit 
Foto: Collectie P. Eijkhout. 

Even buiten de Nieuwe Hezelpoort ligt nog steeds het Krayenhoffpark, onlangs verfraaid met een houten kunstwerk 
van de "kettingzaagartiesten" Jonkman en Mollink uit Raalte. Zij herschiepen een vermolmde boom in een 
indianenhoofd, waar een adelaar op landt. Het Krayenhoffpark ontstond na de sloop van Fort Krayenhoff. Dit fort 
werd in 1824 gebouwd ter bescherming van de stad tegen vijandelijke aanvallen. Het werd ontworpen door baron 
Cornelis B.Th. Krayenhoff (1758-1840), bij leven onder andere minister van Oorlog onder koning Ladewijk 
Napoleon, gouverneur van Amsterdam en directeur van de Nederlandse fortificaties. Deze Nijmegenaar werd, bij 
hoge uitzondering en met speciale toestemming van koning Willem III, bij het fort begraven, dat door hem was 
ontworpen. Zijn stoffelijk overschot verhuisde bij de sloop van het fort in 1914 naar Rustoord, de originele grafzerk 
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met hekje is nog steeds te zien in het Krayenhoffpark. Op de zerk staat, weliswaar in het Latijn, te lezen: Een man van 
standvastigheid, beleid en heldenmoed, van ware Bataafse trouw, mannelijke ervarenheid en eindeloze arbeid. 

Fort Krayenhoff, met links voor het graf van Cornelis Krayenhoff 

Een direct gevolg van de beslissing om de Nijmeegse muren af te breken, was het feit dat ook huizenhouw direct 
buiten de stad mogelijk werd ; de vestingstatus van Nijmegen had dat tot dan toe onmogelijk gemaakt. En zo bouwde 
in 1878 een Nijmeegse slager iets buiten de Hezelpoort, en dus buiten de overvolle binnenstad, een fraaie villa voor 
hem en zijn gezin. Omdat het de eerste villa direct buiten de oude 
omwalling was, noemde hij zijn huis Prima Villa, de eerste vi ll a. 
De naam van de vi lla is zowel op het huis als op het hek 
zichtbaar. Vorigjaar werd deze neoclass icistische villa op de lij st 
van rijksmonumenten geplaatst. Uit het rapport over dit nieuwe 
rijksmonument het volgende citaat: "Zeldzaamheidswaarde 
hebben de geschilderde plafonds in de vertrekken op de 
verdieping. Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van 
een historisch gegroeid stedelijk gebied tussen het centrum van 
Nijmegen en het voorma lige dorp Hees. Getuige de naam "prima 
villa" maakte onderhavig pand onderdeel uit van de eerste 
bebouwing buiten de voormalige vestingwerken van Nijmegen in 
de richting van Hees ten tijde van de ontmanteling." Nog steeds is 
de villa een beeldbepalend pand aan de Voorstadslaan, enigszins 
aan het oog onttrokken door enkele hoge bomen. 

Tot ver in de jaren zeventig van de 20c eeuw waren direct aan de 
westkant van de stad fabrieksactiviteiten heel gebruikelijk. Nog in 
1976 opperde een technisch rapport van de dienst Publieke 
Werken de sloop van huizen aan de Voorstadslaan (het ging om 
de nrs 81 tot en met 113 en om de nrs 151 tot en met 159, vijf 
huizen aan het zogenaamde Modderlaantj e) om ruimte te maken 
voor een industrieterrein. Acties van buurtbewoners voorkwamen 
dit en nieuwe inzichten leidden tot het verdwijnen van alle fabrieksactiviteiten nabij de voormalige Hezelpoort. 

Achter het Krayenhoffpark begint de Krayenhofflaan. Het oorspronkelij ke straatnaambordj e is verdwenen en heeft 
een donkere afdruk achtergelaten op het verder geheel witte bedrijfsgebouw van de voorma li ge Margarinefabriek 
Batava. In mei 1974 sloot Batava haar poorten, waarmee een einde kwam aan de fabricage van margarine, frituurvet 
en kunstslagroom. Tijdelijk boden de ruimtes onderdak voor de Technische Unie (Tuscom) en daarna aan de 
Gemeentelijke Sociale Dienst. Vanaf het einde van de jaren tachtig zijn de gebouwen in gebruik als opslagruimtes . 
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Aan de linkerkant van de Voorstadslaan, even voorbij het spoorwegviaduct, stonden tot 1985 de gebouwen van de 
papierfabriek Gelderland Tielens. Tot de bouw van een papierfabriek in Nijmegen werd in 1908 besloten door de 
heren Ernst Seleger, Care! Hoyer en J.P. Korschilgen. Na de ontmanteling van de stad bood Nijmegen kansen voor 
grootschalige bedrijfsactiviteiten en in dit geval wilde het driemanschap profiteren van de goede weg-, water- en 
spoorwegverbindingen alhier, met name naar Rotterdam en naar het Duitse industriegebied. Op de hoek van de (toen 
nog bestaande) Jan van Callstraat en Maarten Schenkstraat verrees op een terrein van 38 ha de papierfabriek 
Gelderland, herkenbaar aan het logo van de ibis. Eind jaren twintig was Gelderland uitgegroeid tot een van de 
bekendste en beste papierfabrieken in Nederland. Uiteindelijk bleek het terrein aan de Voorstadslaan te klein voor de 
activiteiten, die de papierfabriek na de Tweede Wereldoorlog wilde ontplooien. Eind jaren vijftig werd een deel van 
het bedrijf verplaatst naar een nieuw industrieterrein aan het Maas-WaalkanaaL Schaalvergroting, weer het gevolg 
van de oprichting van de Europese markt, leidde tot fusiebesprekingen. In 1963 fuseerde Gelderland met Tielens; 
deze nieuwe fitma werd in 1972 overgenomen door KNP (de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek). Dit bedrijf 
verliet het terrein aan de Voorstadslaan in 1984, om volledig aan de Energieweg verder te gaan, op dit moment onder 
de naam Sappi. De sloop van de gebouwen van de papierfabriek nabij de Voorstadslaan begon in 1985, in 1986 
verrees hier een nieuwe woonwijk vlakbij de oude stad. 

Het hierboven gemelde voorstel van Publieke Werken uit 1976 tot de sloop van woningen had feitelijk betrekking op 
een fabrieksterrein tussen de Voorstadslaan en de Sperwerstraat, in Nijmegen lang bekend als het terrein van de 
Nijmeegse IJzergieterij. 
Aan het einde van de 19° eeuw verrezen hier de gebouwen van de Nijmeegsche Tramweg Maatschappij (NTM), een 
bedrijf dat we ook tegenkomen onder de naam Nijmeegsche Machinefabriek, IJzer- en Metaalgieterij (en soms in 
plaats van Metaalgieterij de naam Kopergieterij). Dit bedrijf ontwikkelde zich al snel tot een productiebedrijf, 
gespecialiseerd op het tenein van het tramwegbedrijf reparaties aan tramwegrnaterieel , levering van 
Iocomotiefketels, rijtuigen en goederenwagons en het vervaardigen van hoogwaardig gietwerk. Irr-.l918 ging dit 
bedrijf door als de NV Nijmeegsche IJzergieterij en Machinefabriek. Als gevolg van de economische crisis sloot het 
bedrijf haar poorten in 1939, om, onder de bezielende leiding van H. Salemink, na de oorlog opnieuw van start te 
gaan, vanaf nu onder de naam NV Nijmeegsche IJzergieterij (N.IJ.G.). Tijdens de oorlogsjaren installeerden de 
Duitsers in de gebouwen een timmerfabriek ten behoeve van de bouw van soldatenbarakken aan het Oostfront. Die 
fabriek raakte in 1944 bij de bombardementen op Nijmegen zwaar beschadigd. De laatste maanden van de oorlog 
werden in de gebouwen geallieerde soldaten ondergebracht. 
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Economisch verging het N.IJ.G. goed na de oorlog. Er 
was veel vraag naar het hier vervaardigd handgevormd 
gietwerk ten behoeve van de stenenfabricage, 
baggerindustrie, straatgietwerk en machinefabricage. 
Regelmatig verzocht het bedrijf om te mogen 
uitbreiden en even regelmatig klaagde de buurt over 
last van stank, stof en herrie; overigens heeft N.IJ.G. 
nog steeds te maken met vergelijkbare klachten! 
Uiteindelijk startte de gemeente in 1977 
onderhandelingen met de directie om het bedrijf te 
verhuizen naar de Westkanaaldijk Het terrein aan de 
Voorstadslaan werd bestemd voor woningbouw, in 
aansluiting op een woningbouwplan op het voormalige 
veilingterrein aan de Marialaan. Hier zouden 210 
woningen gebouwd worden en dat zou ook de 
toekomst zijn van het terrein van de ijzergieterij. De 
kwekerij en bloemenmagazijn Krayenhoff en de 
farmaceutische fabriek Brocades (nu 
verbandwattenfabriek Hartmann) konden blijven, alle 
andere bedrijvigheid werd wegbestemd. En dat was 
eind jaren zeventig, naast de ijzergieterij nogal wat: 
autosloperij Roos , carrosseriebedrijf Kersten, 
terrazzobedrijf Aarts, ijzerhandel Gerrits en 
autohandel Jansen. Op 24 april 1981 werkte de oven 
van N.IJ.G . aan de Voorstadslaan voor het laatst. 

Krayenhofflaan en Voorstadslaan waren tot ver in de 
jaren zestig winkel- en bedrijvenstraten. Het aanzien 
van sommige huizen aan deze straten verraadt nu nog 
steeds het karakter van een bedrijfswoning. De meeste 
winkels en bedrijven zijn verdwenen. Interessant en 
misschien ook exemplarisch in dit verband is het 
verhaal van Voorstadslaan 4A, het pand op de hoek 
met de Biezenstraat Er zou hier, aldus dr. De 
Blécourt, aan het begin van de 20° eeuw een 
sigarenfabriekje zijn geweest. Op latere kaarten 
treffen we de vermeldingpakhuis en kantoor aan. Buurtbewoners herinneren zich hier een zaak van Jamin (helemaal 
op de andere hoek, met de Biezendwarsstraat, zat lang een De Gruyter), een café, daarna een stomerij van Palthe en 
een platenzaak. Motorbedrijf Multimotor bracht hier in de jaren 1983-1985 een reparatiewerkplaats onder voor 
motoren en bromfietsen. In 1986 begon fietsenhandel Dynamo hier haar activiteiten. Bij de verhuizing van Dynamo 
verderop aan de Voorstadslaan (de fietsenzaak is inmiddels, in 2001 , naar Wageningen overgebracht) nam een 
kleinmeubelzaak intrek in het pand, De Indiaan genaamd. De laatste jaren is hier, onder veel protest van de buurt, een 
massagesalon gevestigd . De toekomst van dit bedrijf is, na de moord op de eigenaar ruim een jaar geleden, ongewis, 
h~~wel de gemeente eind januari 2002 aangaf vrijstelling te verlenen voor 14 seksinrichtingen en escortbedrijven in 
NIJmegen, waaronder de Massagesalon Nijmegen aan Voorstadslaan 4A. 

Met dit verhaal hebben we er de eerste tweehonderd meter van de oorspronkelijke wandeling opzitten . Het verhaal is 
uitgebreid, maar zeker niet volledig. Mocht u over extra informatie beschikken of foutjes hebben ontdekt in het 
bovenstaande verhaal, dan horen wij dat graag. Het meest gemakkelijke is het wanneer u die informatie doorgeeft aan 
ondergetekende. Adres en telefoonnummer vindt u op de achterzijde van De Stenen Bank. 

Loek Janssen. 
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ALGEMENE JAARVERGADERING 2002 

Maandag 8 apri l a.s. zal de Algemene jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Hees Plaats.vi.nde~ in L~nd en 
tuinbouwschool Helicon Energieweg 21. Gebouw open om 19.00 u u, mogelijkheid van een rondletdmg 111 Hehcon. 
Aanvang vergadergedeelte 20.00 uur. Varwf21.00 uur is er de mogelijk_heid van. een d~·~nkje en een workshop 
door twee docenten van Helicon. U wordt als lid uitgenodigd om h1erb1J aanwez1g te ZIJn. 

Agenda: 
1. .Opening 
2. Mededelingen 
3. Goedkeuring Verslag Algemene jaarvergadering 4 april 2000 
4. Jaarverslag 2001 
5. Jaarverslag penningmeester 

a. exploitatie overzicht 2001 
b. verslag kascommissie, decharge penningmeester 
c. benoeming nieuwe kasconm1issie 2002 
d. begroting 2002 

6. Toelichting te voeren beleid en plannen 2002; is er nog toekomst voor de V.D.H.? 

7. Rondvraag 

De jaarstukken stukken nrs. 3-4-5a-5b en 5d liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage. 
Wie eerder een kopie wil ontvangen kan contact opnemen met de secretaris tel: 3786068. U leunt de stukken ook per . 
e-mail opvragen. Dit heeft zelfs de voorkeur: Dorpsbelang.Hees@comps.demon.n l. U krijgt de stukken dan per e-mail 

toegestuurd 

Van de voorzitter 

Hees loopt uit voor de politiek; en andersom? 
Wat verwacht u van de voorzitter: een impressie of een 
stemadvies? Het was druk in zaal Heeslust Ruim 
anderhalf uur werd er intensief gepraat over en met de 
politiek. Alle raadspartijen waren vertegenwoordigd en 
soms deden ze nog duidelijke uitspraken ook. Over de 
handhaving van de vergunningen van bedrijven bij ons in 
de buurt en over de fietsers op de rotonde aan de 
Marialaan. Maar ze deden het niet altijd. Voor de 
vereniging is de ongeschonden toekomst van het breed 
gedragen Park West een principieel punt. Voor de 
vereniging is het bestemmingsplan Hees/Heseveld van 
twee jaar geleden het uitgangspunt, waarmee we de 
komende (tien tot twintig) jaren verder willen. Over 
beide onderwerpen hebben we lang meegepraat, we 
hebben ons er als vereniging aan gecommitteerd en dat 
verwachten we ook van de andere partijen, de politiek en 
het stadhuis. En juist op deze twee essentiële punten 
misten wij duidelijke uitspraken van de politieke 
vertegenwoordigers in Heeslust Het is die 
onduidelijkheid, van met name de collegepattij en, die je 
doen neigen tot het geven van een stemadvies als 
voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang Hees. 

Loek Janssen 
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De Witte Villa: eindelijk actie? 

Het leek lange tijd op een vervolgverhaal zonder afloop; 
en dan praten we nog niet over de vraag of de afloop 
goed dan wel slecht zou zijn. De Verenjging Dorpsbelang 
Hees bestaat mim elf jaar en in al die jaren was de Witte 
Villa aan de Schependomlaan een soort van rode draad in 
de activiteiten van het bestuur en actieve leden. 
Afgesproken was, dat de villa zou worden opgeknapt, er 
enkele woningen mochten worden gebouwd en de 
omgeving toonbaar zou worden gemaakt. Door de 
eigenaar van het pand, de heer Moed. Maar er gebeurde 
niets; de verloedering nam verder toe en uiteindelijk 
moest een wethouder (Depla) er aan te pas komen om 
Moed tot activiteiten aan te zetten. En zie, dan kan iets in 
een keer heel erg snel gaan. Tot ieders verrassing (ook 
van de vier bewoners!) werd begin december het 
koetshuis in enkele dagen gesloopt. Deel I van de actie 
om de Witte Villa in vo lle glorie te herstellen? Het ziet er 
naar uit, dat nog dit jaar de bewoners het pand gaan 
verlaten om herstelwerkzaatnheden bümenin mogelijk te 
maken. Maar dan moet er nog wel het een en ander met 
Moed goed worden geregeld. Mocht dit lukken, dan kunt 
u in een volgende Stenen Bank een verhaal lezen van de 
bewoners. Bij wijze van afscheid. 

Loek Janssen. 
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Het Sportfondsenbad Nijmegen-west 

Het ligt al jaren midden in onze wijk, het hoort er 
helemaal bij. Eigenlijk alleen als er wat bijzonders 
mee aan de hand is, zoals de verbouwing een paar jaar 
geleden, sta je er bij stil dat het toch wel bijzonder is. 
om een zwembad zo dicht om de hoek te hebben. Heel 
wat kinderen en hele gezinnen zouden willen dat ze 
net als wij in een paar minuten naar zo'n zwambad 
zouden kunnen fietsen of zelfs lopen!! Daar heb je best 
wat doordringend gegil op hete zomermiddagen voor 
over, ja toch? Trouwens, aan dat gegil zijn we wel 
gewend, die van de Lanteerne kunnen er ook wat van 
in de pauze. 

Het zwembad dus . De meesten van ons zullen er wel 
eens geweest zijn en ik ben daarom ook vooral op 
zoek gegaan naar wat wetenswaardigheden die niet zo 
heel bekend zijn. Ik heb daarvoor een gesprek gehad 
met de locatie-manager van het zwembad, die er al 25 
jaar werkt. 
Bijvoorbeeld, hoeveelmensen werken er eigenlijk? 46 
dus, met technische dienst en administratie erbij. Bijna 
allemaal pat1time banen. Zo ligt er dus ook een aardig 
stukje werkgelegenheid midden in de wijk .... 

En natuurlijk was ik erg nieuwsgierig naar het water 
en het waterverbruik. Maar liefst 20 .000 m3 water 
verbruikt zo'n bad per jaar. Niet te geloven hè? Ter 
vergelijking: een gezin verbruikt ongeveer 100 - 150 
m3 water in diezelfde tijd. De helft daarvan is van het 
zwemwater zelf. In het grote bad zit zo'n 1.750 m3 
water. Men ververst nooit het hele bad tegelijk. Dat 
zou teveel verspilling van warmte zijn en het duurt 
dagenlang voordat het weer warm genoeg is om te 
zwemmen. Men ververst daarom meerdere keren per 
week een gedeelte van het water. Uitzondering is de 
weinige keren dat het zwembad gerepareerd moet 
worden. Dan moet het uiteraard helemaal leeg en kan 
het bad ook minstens een paar dagen niet gebruikt 
worden. Zoiets gebeurt lang niet ieder jaar, zo weinig 
mogelijk eigenlijk maar soms moet het. Daarnaast 
circuleert het water constant en wordt daarbij steeds 
gezuiverd . 
De andere helft van het waterverbruik is vooral van het 
douchen (daar schrok ik wel van, je staat daar soms zo 
achteloos leld<er te dromen, moe van het 
zwemmen . .. . ). En van het schoonmaken natuurlijk. 
Over dat schoonmaken, dat is een heel intensieve klus , 
heel wat anders dan thuis hoorde ik wel. Vanwege de 
hygiëne wordt alle dagen alles met sop afgedaan en 
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daarbovenop wordt meerdere keren per dag de vloer 
schoon gespoten en ontsmet. Daar gaat ook heel wat 
water in zitten. 

Sinds 1999 is het zwembad nogal ingrijpend 
veranderd. Van een stel bakken water die zeer geschikt 
waren om flink te (leren) zwenm1en is het omgetoverd 
in een zwemparadij s waar van alles te doen is en waar 
vom· je het weet de uren omvliegen. Ikzelfben meer 
een baantjeszwenm1er en vind de combinatie heel 
geslaagd van een gedeelte waar veel pret te beleven is 
met glijbaan, bubbels en alles wat daar bij hoort en dan 
ook nog gewoon een weinig veranderd gedeelte waar 
je flink kunt zwemmen. 
Na zo'n verbouwing doet zich natuurlijk ook de vraag 
voor of er daardoor veel veranderd is en of het doel 
bereikt is dat men voor ogen had. Het aantal bezoekers 
is in ieder geval flink toegenomen, dat was natuurlijk 
de bedoeling, en ook de samenstelling ervan is anders. 
Er komen meer hele gezinnen; men blijft vaak ook 
langer. En er komen duidelijk meer mensen van verder 
weg. het bad is aantreld<elijk genoeg geworden om er 
een rit voor over te hebben. 
Een belangrijke verandering na de verbouwing zat ook 
in de openingstijden. Voorheen was men iedere dag op 
andere tijdstippen open en vaak ook versnipperd over 
de dag. Nu kan men op vaste tijden en de gehele dag 
en avond terecht in het recreatiegedeelte. Het grote 50-
meterbad is net als vroeger iedere dag een aantal uren 
beschikbaar. Die vaste en lange openingstijden treld<en 
erg veel bezoekers en daar was het natuurlijk ook voor 
bedoeld. 

Vorig jaar heeft men de ligweide verkleind (dat is nu 
het nieuwe deel van Park-west). Dat heeft geen 
bezoekers afgeschrikt want dat deel van de weide werd 
weinig gebruikt. Het was wel een bron van ergernis 
dat het afgestoten terrein zolang ongebruikt heeft 
gelegen want er werden nogal wat ruiten ingegooid, 
dat is nu het park aangelegd is duidelijk minder 
geworden Tot slot moesten we het uiteraard ook over 
minder leuke dingen hebben. Het zwembad heeft nog 
niet zo lang geleden de krant 
gehaald omdat er jonge meiden vergaand lastig werden 
gevallen. Wat is daar aan gedaan en hoe is de sfeer nu? 
Allereerst is er natuurlijk de politie bij geweest. Het is 
de raddraaiers niet verboden te zwemmen maar ze 
worden wel goed gevolgd 
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andere zwembaden. Het is wel zo dat de 
locatiemanager ervaren heeft dat in de loop der jaren 
het toezichthouden wat meer tijd vraagt (ten opzicht 
van lesgeven en andere taken) maar het is zeker niet 
sterk toegenomen. 

De locatie-manager vertelde dat de houding waarmee 
je mogelijke raddraaiers benadert van belang is. 
Meteen contact maken als ze binnenkomen is heel 
belangrijk. Men kent natuurlijk de lastposten wel. Als 
er dingen dreigen mis te gaan is praten meestal 
voldoende, dan draait men wel bij. Af en toe lukt dat 
helaas niet en moet de politie erbij komen. Het bad 
Nijmegen-west is niet onveiliger dan 

Al met al denk ik dan: als we een beetje op elkaar 
letten in het zwembad kunnen we er met zijn allen nog 
een hoop onbezorgde lol beleven!! 

Trees van Hal 

Park West ... hoe verder? 

In november hebben we weer een stukje Park West in gebruik kunnen nemen . Volledig is ons park echter nog steeds 
niet. Belangrijk is vooral het stuk park dat een buffer moet vormen h1ssen bewoond gebied en industriegebied. Het 
gedeelte langs de Wolfskuilseweg en de Energieweg. 
In het bestemmingsplan van Hees I Heseveld is reeds aangegeven dat een aanta l gebieden, die nu nog in particuliere 
handen zijn bij verkoop geen andere dan een parkbeste1m11ing of akkerbouwbestemming mogen krijgen. 
Woningbouw wordt in dit bestemmingsplan expliciet uitgesloten. 
Groot was onze verbazing dan ook toen bleek dat een gedeelte van dit gebied niet door de gemeente ten behoeve van 
Park West was aangekocht maar door een aannemer, die hier woningen op wil bouwen. 

Voor onze vereniging was dit een reden om in overleg te treden met de gemeente hierover. Wij hebben daarom een 
brief geschreven over deze kwestie aan de verantwoordelijke wethouders. Eind februari is een overleg ingepland 
tussen vertegenwoordigers van de gemeente Nijmegen en de Vereniging Dorpsbeiang Hees. De tekst van de brief 
wordt hieronder gepubliceerd. 
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Het kassencomplex aan de Wolfskuilsweg nu 

Het afgelopen jaar is in vruchtbare samenwerläng tussen de gemeente Nijmegen , buurtbewoners en de Vereniging 
D01psbelang Hees het park naast Zwembad West in Hees van de grond gekomen. Dit park is een onderdeel van Park 

West. 

Met betrekking tot het tot stand komen van Park West z ijn vanuit de gemeente diverse informatieavonden gehouden. 
Vanuit de Vereniging Dorpsbelang Hees hebben wij al eens aangegeven waar wij denken dat prioriteiten zouden 
kunnen liggen en waar kansen liggen om met betrekkelijk wein ig inspanning en budget onderdelen van Park West te 
verwezenlijken, naast vvensen die meer kosten met zich meebrengen. Tijdens een wandeling met leden van 
gemeentelijke diensten hebben wij deze plekken ook getoond. 

De Structuurvisie Nijmegen uit september 1991 spreekt op pagina 12 van een tekortsituatie aan groen op 
stadsdeeln iveau in Nijmegen- West. "Het is aangewezen op de bufferzone, die versnipperd is en onder grote druk 
staat. " Op pagina 15 wordt gezegd dat het d01p Hees zijn karakter als dmp in de stad dreigt te verliezen door allerlei 
particuliere initiatieven tot verdichting. De bufferzone is te versnipperd om als groenelement een bijdrage te leveren 
aan de ruimtelijke hvaliteit van West. 

De adviesnota "Functionele & ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden Hees " (1990) spreekt zich ook met name uit 
over het kassencomplex aan de Wolfskuilseweg tussen de Schependomlaan en de Bredestmat. "Bedoeld perceel 
vormt een onderdeel van de nog aanwezige samenhangende groene zone rondom de kern van Hees. Bebouwing in 
deze groene wig zou inhouden dat een tweede nieuwbouwschil rond de historische kern wordt aangelegd, waarbij 
tevens de kern Hees versmelt met de bebouwing van het Waterkwartier. Stedenbouwkundig en landschappelijk is het 
ongewenst om medewerläng te verlenen aan een eventuele bestemmingsplanwijziging voor woningbouw. " 

In aansluiting hierop weigert het College in 1992 medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming van 
het kassencomplexterrein naar woningbouw. Het College wordt hierin door de betreffende Raadscommissie 
ondersteund. Een artikel uit de Gelderlander van 1992 doet verslag van deze kwestie. Hierin is sprake van aankoop 
van het betreffende terrein door de gemeente over vijfjaar (1997). Een kopie van dit artikel zenden wij als bijlage met 
deze briefmee. 

De adviezen uit bovengenoemde stukken zijn meegenomen in het bestemmingsplan Hees/Heseveld, dat in hetjaar 
2000 (dus nog geen tweejaar geleden!) door de Nijmeegse gemeenteraad en Provinciale Staten werd goedgekeurd. 

Nu bereikte ons het bericht dat een Nijmeegse aannemer de grond van het kassencomplex heeft opgekocht en hier 
won ingen vvil bouwen. Groot was onze verbazing dat de gemeente eraan denkt hier toestemming voor te verlenen en 
in goede samenwerking met de Vereniging D01psbelang Hees en de aannemer wil kijken of woningbouw en 
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parkfunctie te combineren zijn. Op onze verwijzing naar het bestemmingsplan werd gereageerd met de uitspraak dat 
"inzichten kunnen wijzigen". 

Er zijn mooie plannen gemaakt, waar dure arbeidskrachten aan gewerkt hebben; veelmilieuvriendelijk papier is 
verbruikt. Vergaderingen zijn gehouden. We hebben een goed bestemmingsplan. Maar de mogelijkheid om gronden 
aan te kopen is er niet. Vooml deze onmogelijkheid om gronden te verwerven verbaast ons. Is er geen 
verwervingsfonds voor vrijkomende gronden ten behoeve van Park West opgericht ten tijde van de plannenmakenj 
rondom dit park? 

Wij maken ons ernstig zorgen aangaande het beleid en de wil van de gemeente om te komen tot een volwaardig Park 
West met een groene ring om het d01p Hees en een buffer tegen de opkomende industrie en wie weet een nieuwe 
stadsbrug met als gevolg een enorme ver/ceerstoename op de Energieweg 

Al eerder hebben wij als Dmpsbelang Hees aangegeven waar betrekkelijk snel en gemakkelijk Park West 
venvezenlijkt kan worden. Zo ligt er aan de noordzijde langs het terrein van de tuinbouwschool aan de Energieweg 
een mooi aangelegde strook, die de tuinbouwschool zo aan de gemeente wil overdragen; achter de tuinbouwschool 
ligt een lange zich verbredende strook gemeentegrond, die in ecologische zin goed aan het verwilderen is, waa11100r 
de tuinbouwschool onder bepaalde voorwaarden ook het ecologisch beheer op zich wil nemen. Al in april 2000 lagen 
de plannen hiervoor startklaar. Vanuit de gemeente is tot nu toe geen enkele actie ondemomen om dit te 
ve1wezen lij ken. 

Nu blijkt er aan de Wolfskuilseweg een kassencomplex vrij te komen, de gemeente koopt het niet aan. Zo komen er 
korte termijn andere terreinen w4 omdat eigenaren oud worden en willen verkopen. Is er nu sprake van 
precedentwerking? Kunnen deze terreinen ook weer door aannemers opgekocht worden en kan de gemeente zich dan 
niet meer aan zijn beloftes en cifspraken houden? 

Gezien de inhoud van het bestemmingsplan Hees/Heseveld, de daarin genoemde onderliggende stukken zoals de 
Structuurvisie, de prominente plaats van het te realiseren Park West in het bestemmingsplan, eerdere besluiten ter 
verwezenlijking en behoud van de groene ring rondom Hees, de dreiging van rechtsongelijkheid voor de voormalig 
eigenaar van het kassencomplex, de dreiging van precedentwerldng, die de realisatie van Park West kan fi'ustreren, 
zijn wij er steeds vanuit gegaan dat de gemeente haar eerdere besluitvorming gestand zal doen. Wij willen deze 
verwachting dan ook graag bevestigd zien. Een concrete verwachting is dan ook dat wij aannemen dat als de kcmsen 
er zijn gronden ten behoeve van de realisatie van Park West worden verworven. Dit geldt met name ook voor de 
onderhavige kwekerij gezien uw eerdere besluitvorming daarover en de centrale ligging daarvan in eerder genoemde 
wig. 

Vanwege bovenstaande kan de Vereniging D01psbelang Hees niet akkoord gaan met woningbouw op het terrein van 
het kassencomplex aan de Wolfskuilseweg. 

Graag willen wij ant:J-voord op de volgende vragen: 

1. Is er een verwervingsfonds voor de aankoop van vrijkomende gronden t.b. v. Park West? 

2. Is de gemeente van plan akkoord te gaan met de strekking van het bestemmingsplan Hees/Heseveld en 
met eerder gedane beloften over een park- of landbouwbestemming voor het gebied aan de 
Wolfskuilseweg of worden deze afsprakenniet gehouden en gaat de gemeente akkoord met woningbouw 
op dit terrein ? 

3. Wanneer neemt de gemeente initiatief aangaande ovemame van de strook grond naast het 
tuinbouwschoolterrein en tot ecologisch beheer van de ruimte achter de school, realisering van een 
eenvoudig pad en toegang voor het publiek? 

4. Wat is het tijdsplan voor de verdere aanleg van Park West? 

5. En tenslotte: Toekomstige ontwikkelingen in dit deel van Nijmegen-West (denk aan de moge/Uke.fitsies 
van voetbalverenigingen en beëindiging van agrarische activiteiten aan de Bredestraat) tonen nogmaals 
aan, dat zeer spoedig ook voor dit deel van Hees een nieuw bestenuning5plan dient te 1'vorden opgesteld 
in overeenstemming met de visies van het bestemmingsplan Hees/Heseveld met betrekking tot behoud, 
verbetering en uitbreiding van de ecologische structuur in Nijmegen West. A I eerder hebben we hierop 
aangedrongen. Is dit inderdaad op korte termijn mogelijk? 

Elia Scholten 
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SANA VITA 

Praktijk voor huid- en lichaamsverzorging 
Kerkstraat 66 6543 KL Nijmegen Tel; 024-3770440 

Monique Hellenthal-Hendriks 

Gevesti gd per 1 maart 2002 SANA VIT A, praktijk voor huid- en lichaamsverzorging. 
De praktijk is gericht op verzorging van uw huid met producten op natuurlijke, aromati sche basis. Wij geven u een verzorging op 
maat, na zorgvuldige huidanalyse en een daarop aansluitende behandeling. 
Op deze manier streven wij - samen metu - naar een gezond en natuurlijk uiterlijk . 

Specialisaties: 
Acné behandeling; 
Elektrisch ontharen; 
Visagie; 
Kleur- en stijladvies. 

Kennismakings behandeling 
Huidanalyse; 
Reiniging; 
Gezichtsmasage; 
Masker afgestemd op uw huidtype. 

Duur: ± 45 minuten 
Prij s: € 20,--

Instituut voor Massage en Filosofie 

Mevrouw Drs. Jopie Beenakkers 

Goed voor lichaam en geest: 
klassieke en sportmassage; 
lymfe-en bindweefselmassage; 
filosofische gesprekken/ consulten 
filosofiecursussen. 

AANGESLOTEN BIJ NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR 
SPORTMASSAGE EN DE VERENIGING VOOR FILOSOFISCHE 
PRAKTIJK 

Voor afspraken en info: 
Florence Nightingalestraat 85 
6543 KV Nijmegen 
Tel/Fax. (024) 378 78 52 
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Schola 

Praktijk voor supervisie en andere 
opleidingsvormen 

Cor van der Donk 
Kometenstraat 30 
6543 XJ Nijmegen 
tel. 024 - 3 782602 
mobiel: 06-28029197 
email Cor. vanderDonk@edu. han. nl 
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Het Kerkdorp Hees 

De laatste jaren kom ik nogal eens de woorden 
"kerkdorp Hees" tegen . Ook in de "Stenen Bank" van 
december 2001 las ik dat weer. Het klinkt goed: 
kerkdorp Hees . En toch zit er voor mij iets vreemds 
aan. De Hese kerk (Petruskerk) en het witte kerkje in 
Neerbosch zijn oud en waren oorspronkelijk 
katholieke kerken. Tegen 1600, toen de Reformatie de 
overhand k:l·eeg in het Nijmeegse stadsbestuur, gingen 
de twee kerken in protestantse handen over. En dat 
bleef zo; wat de Petruskerk betreft tot op de dag van 
vandaag. 
Het bijzondere was evenwel dat de bevolking van 
Hatert, Hees en Neerbosch niet overging tot de 
Reformatie. De overgrote meerderheid bleef katholiek. 
In 1673 kregen deze dorpen weer een eigen parochie 
met pastoor. De huidige kerk aan de Dennenstraat is 
daar de voortzetting van . 
Het aantal protestanten in het Schependom was gering. 
De aantallen protestanten en katholieken kan men 
redelijk goed vergelijken door te kijken naar de 
aantallen dopen en huwelijken. Van de periode 1700 
tot 1800 heb ik de aantallen dopen bij de hand. Die wil 
ik dus eens nader bezien . We merken daarbij op dat 
zowel de protestantse gemeente als de katholieke 
parochie de dorpen Hatet1, Hees, Neerbosch en (een 
beetje) Weurt bestreken. Ze zijn in dit opzicht dus 
goed vergelijkbaar. 

Stemmen op Hees 

De protestantse gemeente had tussen 1700 en 1800 
gemiddeld twee dopen per jaar. Dit aantal veranderde 
in die 100 jaar niet merkbaar.De katholieke parochie 
had in die zelfde periode gemiddeld 50 dopen per jaar. 
Dat aantal nam in die 100 jaar toe van 40 tot 55 per 
Jaar. 
Het is natuurlijk natte-vinger-werk; maar zetten we 
deze getallen om in bevolkingspercentages, dan 
kunnen we zeggen dat de bevolking van het 
Schependom voor ongeveer 5 procent uit protestanten 
en voor 95 procent uit katholieken bestond. Volgens 
een opgave uit 1809 waren er in het Schependom 122 
protestanten en 1658 katholieken. In percentages: 7 en 
93 procentDie twee onafhankelijke berekeningen 
stemmen dus aardig overeen. 
Over de periode van 1800 tot 1900 heb ik geen cijfers 
bij de hand. Maar het is bekend dat pas na 1900 Hees 
in trek kwam bij gepensioneerde Indiëgangers en 
anderen. Het percentage protestanten nam daardoor 
toe. Maar ook rond 1930 vormden de protestanten nog 
een minderheid. 
Als ik zo kijk naar het dorp Hees tussen 1600 en 1900, 
dan kom ik tot een wat wrange vaststelling: Hees had 
een kerk zonder dorpelingen, en het had dorpelingen 
zonder een kerk. Of de term "kerkdorp Hees" toch van 
toepassing is, laat ik graag ter beoordeling aan anderen 
over. 

P. Eijkhout 

Voorzover wij hebben kunnen nagaan kunt u bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen stemmen op maar liefst 
vier kandidaten uit Hees. Dat zijn respectievelijk Arno Schlösser, Partij van de Arbeid (lijst 1, nummer 15), Mieke 
Welschen, GroenLinks (lijst 2, nummer 4), Joost Duin, VVD (lijst 5, nummer 12) en Bea van Zijll de Jong
Lodenstein, Stadspartij Leefbaar Nijmegen (lijst 8, nummer 1 ). 
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WIE 

WAT 

WAAR 

De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. 
Deze vereniging streeft naar het behoud van het landelijke karakter van het voormalige kerkdorp Hees. 

Het bestuur van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees: 
Loek Janssen (voorzitter) 
Tel. 024-3 734800 

Annemarie Verberne (secretaris) 
Tel. 024-3786068 

Eric Beumer (petmingmeester) 
Tel. 024-3774047 

Hotze Bleeker (bestuurslid) 
Tel. 024-3 741350 

Mark Christiaansen (bestuurslid) 
024-3786826 

Toon Zondag 
024-3782876 

Secretariaat van de vereniging: 
Ananasstraat 19 
6543 ZH Nijmegen 
Tel. 024-3786068 
Email: 
Dorpsbelang.hees@comps.demon.nl 
De Vereniging Dorpsbelang Hees 
op Internet: 
http: //www.dorpsbelanghees .nl 

Redactieadres van de 
Stenen Bank: 
Kerkstraat 60 
6543 KL Nijmegen 
Tel. 024-3782979 
Email: 
Dorpsbelang.hees@comps.demon.nl 

Redactieleden 
Trees van Hal 
Elia Scholten 
Arno Schlösser 

Lid worden? 
U kunt lid worden door contact op 
te nemen met het secretariaat van de 
vereniging. 
Het lidmaatschap kost € 6,81 per 
jaar. Dit bedrag dient u over te maken 
op gironummer 349955. 
Dankzij het grote ledental heeft de 
vereniging de afgelopenjaren al veel 
kunnen bereiken. 

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 
Werkgroep verkeer: 
Ad Biemans, tel 3782979 
Werkgroep Park West: 
Elia Scholten, tel. 3734800 

Dossier milieu: 
Maria van de Mortel, tel. 3236808 

Milieuklachtenlijn: 026-3599999 
Bel- en herstellijn: 024-329 2 329 

Let op: 
Kopij inleveren voor 

2juni2002 
op het redactieadres. 

Bloemisterij 
Bloembinderij 

Hutttng 
Kerkstraat 187 Nijmegen 
Te1:024-3 770336 
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