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Wandelend naar Hees
Dr. J.J. de Blécourt riep de Nijmeegse bevolking in 1912 op om kennis te komen maken met de dorpen van het
Schependom van Nijmegen. Daartoe zette hij enkele wandelingen uit. In de vorige aflevering zijn wij begonnen om
de wandeling vanuit de stad opnieuw te maken. Wij liepen toen van Hezelpoort naar N.IJ.G .. In deze aflevering het
vervolg van onze wandeling, waarbij we wederom beginnen met een citaat uit "Het Schependom van Nijmegen in
woord en beeld" . Onze wandeling voert ons vervolgens:

Van Krayenhofflaan naar Leeuwenstein
Beschrijving van Hees
Burgerwoningen staan aan de Voorstadslaan aan dienzelfden kant, waarvan de laatstelijk gebouwde er zeer netjes van
buiten uitzien. Tot zoover heeft de gemeente de nieuwe tioleering laten leggen, die in de buitenwijken nu loopt door
de Krayenhofflaan, een gedeelte van de Oude Heesche laan, de Koninginnelaan, een gedeelte van den Floraweg en
het voorste gedeelte van den Graafschen weg.
Ter rechterzijdektijgt men nu eerst de Biezendwarsstraat, eene tweede verbinding van de Biezenstraat met de
Voorstadslaan, waaraan één rij arbeiderswoningen voor eenige jaren zijn gebouwd. Nu volgt aan de Voorstadslaan,
ter linkerzijde, weer een groot blok arbeiderswoningen. Het is hier, waar sedert een tiental jaren nog al eens
opgravingen van allerlei Romeinsche voorwerpen zijn gedaan. Hier was, ten tijde van de Romeinsche overheersching,
een uitgestrekt kerkhof, dat o.a. ook nog achter de R. Kath. kerk aan de Krayenhofflaan was gelegen. In de
bloemistetij van den heer Janssen, in den tuin van den groentenkweeker van Kempen en in 't algemeen in alle
aangrenzende stukken grond worden daar graven uit de Romeinseben tijd gevonden. De heer Kam, de bekende
oudheidkundige verzamelaar, heeft menig voorwerp in zijn museum uit deze gronden afkomstig.
Ter rechterzijde van de Voorstadslaan bevinden zich eenige burgermanswoningen, daarop een vijftal
heerenbehuizingen van den heer Verdonck, waarna men aan den linkerkant de Marialaan heeft. Deze laan is voor
eenige jaren aangelegd en komt uit in de Oude Heesche laan. 't Is een mooie, breede weg, aan weerszijden met
lindehoornen bepoot. Er staan slechts op het einde van dezen weg eenige burgermanswoningen. Steeds de
Voorstadslaan vervolgende valt eerst de samenkomst van deze laan met de Waterstraat te vermelden. De Waterstraat
is een verharde, smalle landweg, die de Biezenstraat snijdt en de Voorstadslaan met den Weurtschen weg verbindt.
Het bovenste gedeelte wordt ook wel de "Hooge weg" genoemd, daar dit ietwat hooger is dan bet eerste gedeelte van
de Waterstraat
Aan den linkerkant van dezen weg liggen vóór de Biezenstraat "de Roode Leeuw" en over de Biezenstraat OostIndiën, beide namen van land enz. door Mr. VanS. genoemd en beschreven.
Nu volgt aan denlinkerkant van onze wandeling naar Hees de allerliefst gelegen villa "Leeuwenstein" van den heer
Verdonck. Er is een mooie vijver met optijbrug vóór het buis, dat ongeveer 30 meter van den weg afligt. Mooie
heesters en hoog opgaande hoornen belommeren den voorkant van bet huis. Achter de villa is de bekende, groote
ooftkweekerij van den heer V. gelegen, waar sedertjaren kostelijk fruit wordt gewonnen.
Uit: Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld, een uitgave van de Vereeniging "Dorpsbelang", uit 1912,
bladzijde 138-140
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Mijn eerste kennismaking met Nijmegen-West was de aankoop van een huis aan de Krayenhofflaan in 1986. Ruim
zeven jaar woonden wij in een huizenblok juist voor de bloemisterij Krayenhoff. Daarna vonden we een huis, groter
maar vooral ook voorzien van een grotere tuin, in Hees. Ons huis aan de Krayenhofflaan lag op historische, of
misschien beter gezegd; gewijde grond. Vroeger was hier een Romeins grafveld geweest. Nog in onze tijd werd er
gegraven naar Romeinse restanten. Bij de sloop van de huishoudschool Rosa de Lima aan de Sperwerstraat werden
eind jaren tachtig nog enkele, helaas leeggehaalde graven gevonden. De Nijmeegse stadsarcheologen verwachten in
deze omgeving nog meer vondsten te doen.
Vanaf het einde van de 19e eeuw maakte de Krayenhofflaan -die overigens tot 1900 nog Koninginnelaan heette- een
stormachtige ontwikkeling door. Onlosmakelijk verbonden aan deze ontwikkeling is de naam van pastoor Zegers.
Aan hem herinnett nog de Pastoor Zegersstraat, een zijstraat van de Tweede Oude Heselaan. Als pastoor van de
Antonius Abtkerk aan de Dennenstraat maakte hij zich zorgen over het gedrag en de katholiciteit van zijn parochianen
direct achter het station. Op zijn initiatiefwerd besloten tot de bouw van een kerk aan de Krayenhofflaan, de Heilig
Hartket"k. In 1900 werd de kerk ingewijd. Vrij snel daarna verrees er naast de kerk een zusterhuis voor de zusters
Dominicanessen en een meisjesschool, de Heilig HartschooL

vene omgeving, een naam die de zaak ook nu nog waardig is . De huidige eigenaars, sinds 1998 zijn dat Joost en
Tanja Weijtens, richten zich voornamelijk op de verkoop van bloemen, die driemaal per week vers gehaald worden op
de veiling in Bemmel. De kassen naast hun woonhuis (waar Ad Veenman dubbeltjesvaren kweekte) zijn inmiddels
verdwenen, hun plek is grotendeels ingenomen door woningbouw.

Gemeentearchief

Zoals hierboven reeds is gesteld, is er in de directe omgeving van de Krayenhofflaan veel teruggevonden van het
Romeinse grafveld, dat hier lag. Hoogtepunten waren de opgravingen direct na de ontmanteling van de stad in het
laatste kwart van de 19e eeuw, de periode 1905-1937 (de tijd vanDaniëlsen Kam) en de jaren 1981-1982 toen hier de
Nijmeegse IJzergieterij werd gesloopt. In het Museum Het Valkhof is een aantal prachtige vondsten van dit grafveld
te zien.
Op onze wandeling richting Hees -ik weet het, echt snel gaat het niet!- naderen we inmiddels over de Voorstadslaan
de in 1904 aangelegde Marialaan. Deze laan, toen nog een zandweg, snijdt als het ware de Voorstadslaan in tweeën,
de laatste jaren door middel van een rotonde. In deze omgeving bezat Marcel G.F. Verdonck, fruitkweker in Hees,
veel grond. Grond, die hijzelfhad gekocht van de gemeentelijke rentmeester C.B. Hiebendaal. Op een aantal percelen
van die grond liet Verdonck huizen bouwen, die hij vervolgens weer verkocht. Hijzelfbewoonde de fraaie villa
Leeuwenstein.
Op bladzijde 138 van zijn boek meldt De Blécourt, dat Verdonck aan de rechterzijde van de Voorstadslaan een vijftal
huizen bezat. Dit moeten dan in ieder geval de (huidige) nummers 328 en 342 (Huize Jeanette) zijn geweest. Maar
ook Voorstadslaan 147, onlangs zeer fraai opgeknapt, stond er al toen het boek van dorpsbelang uitkwam. Een
opmerkelijk detail: al deze huizen waren in 1912 inderdaad nog niet aangesloten op de gemeentelijke riolering. Dat
regelden de eigenaren pas na 1925 . In Huize Jeanette werd direct na de oorlog tijdelijk een drogisterij gevestigd. Het
zou hier kunnen gaan om een tijdelijke vestiging in verband met oorlogsschade aan de zaak elders in de bumt. De
drogisterij bleef hier tot 1949.
Verdonck zelf bewoonde dus villa Leeuwenstein. De villa is verdwenen, alleen het koetshuis staat er nog. Het
koetshuis is deels ingericht voor kamerbewoning (zogenaamde BAT-eenheden) en bevat deels een soort
stallingruim te, sedert 1997 aangeduid als een "gebouw van openbare dienstverlening". Dit gemeentelijke pand staat
op de gemeentelijke monumentenlijst.

Oudere Nijmegenaren herinneren zich nog, dat Ben Vissers in 1971 de Heilig Hartkerk opkocht om er zijn
meubelzaak in te beginnen, Vissers Meubelbeurs, landelijk bekend als Vissers Meubelen in de kerk. Misschien nog
bekender is de brand van 11 oktober 1977, die de voormalige kerk aan de Krayenhofflaan in de as legde. Een deel van
het klooster werd ook getroffen door de brand en uiteindelijk werd in 1981 besloten tot de volledige sloop van het
klooster. De school is er nog wel, zij het in een nieuw gebouw en onder een nieuwe naam: aanvankelijk De Kraay,
tegenwoordig Aquamarijn. Op het voormalige kerk- en kloosterterrein staat nu een groot appartementencomplex voor
bejaarden, Baron genaamd. Ben Vissers zette zijn bedrijfvoort in een nieuw pand tegenover de voormalige kerk, aan
de Tunnelweg.
In diezelfde tijd, einde 19e eeuw, kwam er een bloemisterij in de Krayenhofflaan, precies op de plaats waar vroeger
het Romeinse grafveld had gelegen. Het huidige woonhuis naast bloemisterij Krayenhoff werd in 1906 gebouwd door
bloemist J.G. Janssen, die vanuit de kelder van zijn huis bloemen verkocht. Een deel van het land naast het huis was
in gebruik als groentenkwekerij. Gaandeweg breidde de bloemisterij zich verder uit richting Sperwerstraat Heel actief
hierin was Ge~rt Straver, in Nijmegen een begrip in bruidsboeketten en anjers. Zijn zoons namen de zaak na de oorlog
over en later, 111 1967, kocht Ad Veenman de bloemisterij. Hij blies het bedrijfnieuw leven in, breidde het
winkelgedeelte en het kasgedeelte nog verder uit en bezorgde bloemisterij Krayenhoff een uitstekende naam tot in de
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Toekomstige tuinders en handelaren moesten worden opgeleid aan een volwaardige tuinbouwschool; een zogenaamde
winterschool, omdat er in de zomer veel werk te doen was op de bedrijven. Les werd gegeven van begin oktober tot
eind maart.

Foto: Collectie Gemeentearchief

Foto: Collectie Gemeentearchief

Direct voor de school werd een woning gebouwd voor de conciërge, een huis dat er nog steeds staat. Op het terrein
achter de school kwam ten behoeve van het onderwijs een proeftuin. Het agrarische karakter van dit deel van
Nijmegen werd in 1950 nog bevestigd door de komst van de Nijmeegse Veiling aan de Marialaan.
Directeur van de Tuinbouwschool waren achtereenvolgens de heren R. van der Veen , C. Brakman , J.H.M. van
Stuivenberg, W.P. Vullings, H. te Dorsthorst, G. Penninx, J. Voetsen H. van Soest. Op dit moment is J. van Haren
de directeur, maar dan van de school aan de Energieweg. De almaar groeiende instelling verhuisde in 1977 naar de
Energieweg, waar nu in het gloednieuwe gebouw van Helicon vele facetten van het tuinbouwonderwijs ondetwezen
worden. Naast de ingang van Helicon herinnert een steen nog aan de oorspronkelijke school aan de Voorstadslaan. Op
het oude terrein van de school staan nu flats.
Villa Leeuwenstein kwam in 1947 in het bezit van de gemeente Nijmegen. De gemeente bracht er enkele
geëvacueerde gezinnen uit de stad in onder. De discussie over de afbraak van de villa startte in 1952. De directeur van
de Gemeentelijke Dienst Plantsoenen en Bosbeheer stelde voor de villa te slopen en van de tuin een buurtplantsoen te
maken. Hij constateerde, dat de tuin in een zeer verwaarloosde toestand verkeerde: er was een opslagplaats van oud
roest, er stonden gedemonteerde auto's en er lag allerlei rommel. De vier gezinnen, die de voormalige villa
bewoonden, maakten het er niet beter op, merkte hij nog fijntjes op. Zijn voorstel om van de tuin een plantsoen te
maken kreeg de instemming, de villa mocht pas worden afgebroken nadat er voor de vier gezinnen elders onderdak
was gevonden. Hiermee werd het bureau Huisvesting en Evacuatie van de gemeente belast. In 1958 kon de villa

Foto: LoekJanssen

Iets meer links van villa Leeuwenstein, op de hoek van de Voorstadslaan en de Marialaan, stond van 1919 tot 1974 de
Rijks Middelbare Tuinbouwschool (RMTS). In 1915 nam de afdeling Nijmegen van de Nederlandse Maatschappij
voor Tuinbouw en Plantkunde het initiatief tot de oprichting van een Rijkstuinbouwwinterschool voor Nijmegen en de
directe omgeving. Hun redenering was eenvoudig: Nijmegen was uitgegroeid tot een belangrijk eenhum voor
groente- , fruit- en bloementeelt en het bestaande (avond)onderwij s voldeed niet meer aan de moderne eisen.
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gesloopt worden. En in goed overleg met de directeur van de nabij gelegen Tuinbouwschool werd het nieuwe park zo
ingericht, dat ook de studenten er gebruik van konden maken voor hun studie in de kennis van bomen en heesters.

BP-STATION VAN WIJK

OP DE MOlENWEG

HET TANKSTATION BIJ UIN DE BUURT I
KOM EENS LANGS EN SPMR RAZENDSNEl VOOR ARTIKELEN BIJ KIJKSHOP
fN FRfE RECORD SHOP.
IN ONZE RUIME SHOP VINDT U O.A. TABAK, FRISDRANKEN, WffKBLADEN,
TELEFOONKAARTEN, BLOfMEN, ZOETWAREN, KOPIEERAPP.,AUTO-ART. EN IJS.

WIJ STAAN 7 DAGEN PER WEEK VOOR UKLAAR I!

ORTHOPEDAGOGISCH ADVIESBUREAU
DRS. GERJO PIETERS-MESTROM
ORTHOPEVAGOGE/GZ-PSYCHOLOOG
KOtrrE BREDESTRAAT 59
6543 ZP NIJMEGEN
TfL·024-37823f4
In de rechterbovenhoek van deze foto is nog net de H. Hartkerk te zien. Achter de kerk het voormalig veilingterrein aan de Marialaan. Op dit terrein zijn in de
loop van de jaren tachtig en negentig van de afgelopen eeuw huizen en een sporthal gerealiseerd.
Foto: Collectie Gemeentearchief.

•

We zijn weer een sh1kje verder gekomen op onze wandeling. En we bevinden ons inmiddels in Hees! Het verhaal van
de villa Leeuwenstein is naar mijn gevoel nog niet compleet. Misschien dat lezers van ons blad ons hierover kunnen
inf01meren. Dat kan bij ondergetekende of via de redactie.

•
•
•

•

Loek Janssen

0
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DIAGNOSTISCH ONDERZOEK EN BfGflfiDING VAN lEER-OF STUDIEPROBLEMEN EN DAARMEE MOGELIJK
SAMENHANGENDE SOCIAAl-EMOTIONElE PROBLEMEN.
KORTDURENDETHERAPIE
OPVOfDINGSONDERSTfUN ING.
SCHOOlKEUZE-ADVIES.
HUISWERK-OF STUDifBfGflfiDING.

Redactioneel
Dankzij Loek Janssen's fantastisch uitgebreide verslag
over zijn wandeling naar Hees is dit "redactioneel"
midden in deze Stenen Bank terecht gekomen. En met
al die foto'·s, ik smul er echt van! Binnenkort is het
zomervakantie, tijd zat om met de laatste Stenen
Banken in de hand ook eens op mijn gemakje de route
afte kuieren!!
Ja, zo snel gaat de tijd, dat er al weer zomervakantiefantasiën ontstaan. Het mooie verhaal van Fransje
Brakkée associeër ik ook al met de zomer: de wanne
geur van lindes en de oren vol bijengezoem ...
Helaas, de zomer brengt dit jaar ook andere zaken, lees
er maar over in het artikel "verkeersdrempels". Een
fijn vooruitzicht dat er minder geraced kan worden in
Hees maar ik moet ook eerlijk bekennen dat ik het als
fietser ook erg irritant vind, al die hobbels. Ik las er
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gens dat de gemeente besloten heeft voortaan
fietsvriendelijker drempels aan te leggen maar die van
ons zaten toenx natuurlijk al in de "pijplijn". Graag
jullie reactie op dit voor Hees nieuwe fenomeen. De
werkgroep Verkeer doet er iets mee!! De zomer brengt
ons ook een uitspraak in het Publiek Gerecht over de
milieuvervuiling van onze westerburen. Dat kan een
mooi steuntje in de rug geven om ons gelijk eens echt
te krijgen, dat wil zeggen resultaat te boeken!!
En even dacht ik tenslotte dat Loek ons in zijn
"curiositeiten" met een nieuwe puzzel zou opzadelen,
maar nee, hij laat ons in alle rust de vakantie in gaan.
Fijne vakantie allemaal, mst lekker uit ...
0 ja: van die contributie van jullie wordt ook dit
fantastische blad gemaakt dus kom effe uit je luie stoel
en pak je overschrijvingenboekje.

Jvlia van Raaij

Energieweg 27
6541 CW Nijmegen

Handgemaakte decoraties/sculpturen voor binnen enjof buiten
Vrijdag en zaterdagmiddag na telefonische afspraah 024.3771412
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Bomen in de buurt IV
Het wordt nu in Juni een kwestie van ruiken: de
lindebomen gaan bloeien. Schubert schreef er al
prachtige liederen over: "die linden Lüften sind
erwacht, sie säuseln und wehen Tag und Nacht". Het
duitsewoord "!ind" betekent zacht, maar het gaat hier
ook over de boom "linde". Deze heeft echte
bloemetjes met roomwitte kroonblaadjes binnen de 5
kelkblaadjes, waar de honingklieren op zitten. De bijen
maken er de heerlijke lindehoning van. Maar zij zijn
niet de enige bezoekers, veel insecten, dus ook de
insectenetende vogels komen er op af. Een hele
bijzondere gast is de lindepijlstaartrups. Jac.P.Thijsse
schrijft er in zijn kostelijke boek "Zomer" van 1906 dit
over:
"Zoek ernaar en voed ze op in gevangenschap, dan
krijgt ge ten slotte den lindepijlstaartvlinder te zien en
dat is met zijn mooie stille kleuren van groen en brons
een der mooiste vlinders van de wereld. Dan wordt ge
meteen voor 1 of 2 jaren een pijlstaartenverzamelaar:
een echt werkje voor de groote vacantie".
Een lastige bewoner is de luis die zich aan het zoete
sap van de bladeren te goed doet. De zwarte kleverige
uitwerpselen dragen de lieflijke naam van
honingdauw, waar menig auto- of rijwielbezitter zich
wat minder vriendelijk over heeft uitgelaten, als een
lindeboom een schaduwrijke parkeerplaats had
geboden.
De linde is niet inheems in Nederland en is ook in
onze bossen niet gecultiveerd, vanwege het weinig
bruikbare hout. Dit is namelijk zeer zacht en wordt wel
gebruikt om beeldjes van te snijden, voor
muziekinstrumenten, speelgoed, meubels en wcbrillen.
De bomen voor het klooster aan de Kerkstraat zijn 150
jaar geleden allen tegelijk geplant; een van onze
kleinkinderen heeft bij allemaal op ooghoogte de
omtrek gemeten; de linde won het ruimschoots; een
teken dus dat hij in dezelfde tijd veelmeer volume
heeft geproduceerd; maar het hout is wel veel luchtiger
en lichter dan van de eik en de beuk, en is dus niet
stevig genoeg voor zware meubels of voor de bouw.
Wel wordt de lindeboom in stad en dorp veel
aangeplant. Er zijn hele oude exemplaren bekend,
bijvoorbeeld in Oisterwijk staat er een die in 1388 al
genoemd wordt, en de gerestaureerde linde van
Achterberg ten oosten van Rhenen, die 400 jaar oud is,
even oud als die van Tilburg. Wist u dat deze stad zijn
naam te danken heeft aan de linde, die in het Iatijn
"Tilia" heet? Sambeek heeft ook een mooie van
minstens 500 jaar. Op kruisingen van landwegen
vinden we ook oude lindebomen, in Limburg en
Brabant vaak met een kapelletje erbij of eraan vast. En
niet te vergeten: Hees!
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Hees had tot 21 november 1903 een "dikke boom" van
400 jaar. Dat was een enorme linde op de hoek van de
Voorstadslaan en de Schependomlaan, bij de bocht in
het huidige hek van Insulinde. De Dikkeboomweg
kwam daar dus op uit. Zulke bomen hadden een
centrale plaats in een dorp; er werd onder
geminnekoosd, getrouwd, recht gesproken en politiek
bedreven. De boom bleek een liefdevolle uitstraling te
hebben. Bij de Germanen was de linde gewijd aan
Freya, de godin van vruchtbaarheid, liefde en
gerechtigheid. Misschien dat haar hartvonnige blad
daar nog aan bijdroeg; hoewel de hartvorm steeds een
beetje scheef is uitgevallen. Laat nu deze boom
geplant zijn op een oude heilige plaats (trouwens de
meeste van deze centrumbomen). Hier betrof het een
plek waar Hesus, een god van Keltische afkomst,
vereerd werd. Ons dorp Hees heeft zijn naam dus aan
Hesus te danken . Hij was te vergelijken met de
Romeinse god Mars, zoon van Jupiter en Juno.
Jupiters evenbeeld in deze streken heette Taramis. Hij
was god van de donder en van de vernietigende kracht
van de stormwinden. Kennelijk wilde deze vadergod
nog eens zijn brute macht laten blijken, want in
november van het jaar 1903 werd de liefdevolle boom
door bliksem en hevige rukwinden geveld. De hele
twintigste eeuw hebben we het zonder dit symbool van
beschermende liefde en recht moeten stellen. Het
wordt nu tijd om er weer een te planten: u leunt uw
bijdrage storten op giro 8318158 van de Stichting
Dikke Boom Hees. Er is al een aardig bedrag
bijeengegaard, maar ook voor het vervoer en het
planten is veel geld nodig, en behalve dat veel geduld
bij het gemeentelijk overleg. Toch hopen we dat we
niet langer dan een eeuw hoeven te wachten.
Lindes komen ook voor in geknotte of in geleide
vormen voor oude boerderijen (onder andere achteraan
de Kerktraat) als platte boompjes langs de gevel.
Lindebloesemthee is heerlijk om te drinken; hij wordt
gezet van de kleine bloesemtrosjes, die aan een
langwerpig lichtgekleurd schutblad vastzitten. Het is
een zweetbevorderend middel, dat bij verkoudheid,
hoofdpijn en maagpijn goede diensten kan bewijzen.
Er bestaan breedbladige zomerlindes en winterlindes
met iets kleinere bladeren. Het meest komt de
Hollandse linde voor- een kruising van 2 andere
soorten. Enkele bijzondere breedbladige lindes staan
aan de Bredestraat tegenover nummer 165, en ook in
de tuin van Sancta Maria. En als u daar toch gaat
kijken, vergeet dan niet even de Tulpeboom te
bewonderen, met bladeren waarvan de top lijkt
afgeknipt en wonderlijke 6-tallige bloemen met
onderin prachtige oranje vlekjes. De bloemen hingen
eind Mei nog op ooghoogte te bloeien. Herkent u er in
de verte niet de Magnolia in?

Van de voorzitter
Als historicus dien je iets met data te hebben . Nu
ben ik zo'n soort historicus, die alleen iets met data
heeft wanneer die ons ook echt iets te zeggen
hebben. En wat dat betreft zijn we de afgelopen
maanden wel aan onze trekleen gekomen.
Na het drukbezochte debat in Heeslust op 21
februari vonden dan op 6 maart de verkiezingen
plaats voor de Nijmeegse gemeenteraad. De uitslag,
maar vooral ook de hierop volgende
collegeonderhandelingen, ovettroffen onze
verwachtingen: de partijen, die lieten weten oog en
oor te hebben voor Hees, WOlmen er zetels bij en het
nieuwe college bestaat uit partijen van wie wij wat
mogen verwachten.
Dan viel de opkomst bij de jaarvergadering van de
Vereniging Dorpsbelang Hees op 8 april tegen.
Samen met de tuinbouwschool Helicon was er een
heel aardig programma bedacht, maar veel te weinig
leden lieten zich zien. Je zou dan !runnen
concluderen, dat we het gewoon heel goed doen en
dat de leden dit laten blijken door juist niet te
komen. Maar eigenlijk vind ik als voorzitter, dat de
leden zich die ene keer per jaar juist wel moeten
laten zien. Het is HUN vereniging, niet die van het
bestuur. Geluldcig kon ik ter vergadering melden,
dat we er drie nieuwe bestuursleden bij hebben
gekregen: Toon Zondag, tevens de nieuwe
penningmeester, Mark Christiaansen en Maria van
de Mortel. En namen we afscheid van Eric Beumer,
jarenlang onze petmingmeester en drijvende kracht
achter de Stenen Bank.
Hoe relatief dit alles is, bleek op 6 mei, of was het
15 mei? Een moord, gevolgd door verkiezingen
voor een nieuwe Tweede Kamer. Het leek alsof
geheel Nederland in de ban was van de politiek (of
was het de moord?) en de uitslag was er ook naar:
afgezet tegen de verkiezingsuitslag van 6 maart had
er een
aardverschuiving plaatsgevonden. Hoe dit allemaal
precies verder gaat, valt nu nog niet te voor
spellen. Maar dat de "gevestigde partijen" zich
beraden op hun positie en hun plaats in de
samenleving is wel duidelijk. Nu kan ik afsluiten
door te zeggen, dat wij (de Vereniging Dorpsbelang
Hees) ook al jaren roepen, dat de politiek te ver van
de burgers afstaat. Dat we vaak gelijk hadden, maar
het van de politiek en de ambtenaren niet kregen.
Enzovoorts, enzovoorts. Maar dat vind ik te
gemaldeelijk.

Nijmegen heeft sinds maart 2002 een links college.
Het is de taak van juist dit college, enig in zijn soort
in Nederland, te laten zien dat de gevestigde politiek
wel midden in de samenleving staat en zich niet laat
leiden door "hogere" belangen en bureaucratie. Het
zalniet gemakleelijk zijn, maar de Vereniging
Dorpsbelang Hees is vol vertrouwen dat het
Nijmeegse college van burgemeester en wethouders
deze uitdaging aandurft. Vanuit het "dorp" Hees zal
dit proces met grote belangstelling gevolgd worden.
En we verwachten er ook bij betrokken te worden,
want tenslotte is de betrokken burger voor iedere
politicus het hoogste belang.
Loek J anssen

Het blijft mensenwerk
Tijdens onze laatste bestuursvergadering meldde de
penningmeester, dat er een behoorlijk aantalleden
de contributie al had betaald. Maar u begrijpt het al:
nog lang niet allemaal!
Nu is het mogelijk dat u het gewoon vergeten bent
of dat u de acceptgiro bent kwijtgeraakt. Maar wij
willen u niet kwijt als lid. We willen zelfs meer
leden om onze onderhandelingspositie naar de
gemeente toe te versterken.
Met dit berichtje willen we de leden die nog niet
betaald hebben, verzoeken dit alsnog te doen. Het
gaat om een bedrag van minimaal 6,81 (in euro's;
maar meer mag altijd), nog steeds niet teveel vinden
wij. U kunt nog steeds de acceptgiro gebruiken,
maar u kunt het ook overmaken op de rekening van
de vereniging. De gegevens vindt u op de
achterzijde van deze Stenen Bank. Wilt u er dan wel
uw volledige naam en adres, inclusief postcode, bij
vennelden. Dat geldt ook als u per computer (girotel
en dergelijke) betaald.
Alvast bedankt!
Loek J anssen

Fransje Brakieee
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Verkeersdrempels

Dat doen we ook als het gaat om de rotonde aan de Marialaan. De vraag mag nu niet meer zijn of op die rotonde
fietsers voorrang gaan krijgen, maar alleen nog wanneer dat gaat gebeuren.
En tenslotte denken we ook dat het hard nodig is om eens door te gaan praten over de eventuele aanleg van een
stadsbmg, en hoe de verkeersafwikkeling in en rond Hees er dan uit moet gaan zien.De afspraak met de nieuwe
wethouder voor onze wijk zit er aan te komen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op de ledenvergadering van de vereniging raakten de gemoederen flink in beroering door de maatregelen van de
gemeente om de snelheid van het autoverkeer in Hees te verlagen.
Een deel van de leden zag niets in welke soort maatregelen dan ook. Een ander deel maakte zich vooral zorgen over
de soort drempels en op welke plaats die dingen zouden gaan komen. We hebben een paar weken de tijd gehad om te
tonen dat ook zonder snelheidsremmers mensen zich zouden gaan houden aan de nieuwe maximumsnelheid voor
woonbuurten van 30 kilometer per uur. Helaas bleek dat een flinke groep automobilisten Of die borden niet ziet, Of ze
domweg negeert. Daam1ee is de stelling van de gemeente dat je een maximumsnelheid moet afdwingen door fYsieke
snelheidsremmers (lees: drempels) helaas bevestigd.

Ad Biemans

Publiek gerecht over milieuvervuiling in
Nijmegen-West en Weurt
Als deze Stenen Bank bij u door de brievenbus valt is
op donderdag 20 juni in Lux het Publiek Gerecht 'De
Aanklacht' geweest. Deze publieke zitting is
georganiseerd door Milieudefensie en de Gelderse
Milieufederatie. Bij dit publieke gerecht klaagde de
Vereniging Dorpsbelang Hees samen met 4 andere
lokale milieu- en bewonersorganisaties, de provincie
Gelderland en de gemeente Nijmegen aan.
Het milieu neemt door de ligging van de wijk Hees
een belangrijke plaats in binnen de vereniging, maar
vanwege gebrek aan man- en vrouwkracht staan de
activiteiten op een laag pitje. De zaken waar we ons op
dit moment mee bezig houden, gebeuren in nauwe
samenwerking met andere groepen die in Nijmegen
actief zijn, zoals Vereniging Leefmilieu, Stichting
Weurt+, Stichting Frisse Lucht Lindenholt,
Wijkvereniging Ons Waterkwartier en de Gelderse
Milieufederatie.
Zo ook dit Publiek Gerecht.

Alleen borden bleken helaas niet voldoende om de 30-km "af te dwingen" ook drempels bleken noodzakelijk

Ik gebmik hier het woord helaas, omdat de gemeente niet in staat of niet bereid is gebleken om na te denken over de
invloed die de noodzakelijke maatregelen hebben voor onze woonomgeving. Het bijzondere karakter van Hees had
naar mijn mening versterkt kunnen worden door Jacobs opdracht te geven om een andere soort drempels aan te leggen
dan elders in Nijmegen. Die moeite heeft men niet willen nemen. Nu zitten we opgescheept met een soort drempels
waarvan je nog maar af moet wachten wat voor invloed ze gaan hebben op de hoeveelheid en de snelheid van het
autoverkeer, maar waarvan je toch minstens mag vinden dat ze ronduit lelijk zijn. Die drempels doen afbreuk aan de
sfeer van de mooie straten die we in Hees hebben. De techneuten en rekenmeesters hebben het gewonnen van de
mensen met cultureel bewustzijn en van degenen die het echt goed voor hadden met de fiets als serieus
vervoermiddel.
Want die zogenaamde "Maldense busdrempels" zien er dan wel fietsvriendelijk uit, maar worden ze goed
schoongehouden in de herfst, en wordt er gestrooid in de winter? En die korte hobbeltjes, zouden die ambtenaren nu
echt denken dat het lekker fietst als je over klinkertjes moet gaan hobbelen, zelfs al heb je de zaak aan de zijkant
zogenaamd "vlak" bestraat?
We zullen eens gaan kijken hoe het in de praktijk werkt, en als daar behoefte aan blijkt te bestaan laten we onze
mening beslist weten aan de gemeente.
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Achtergrond
In Nijmegen en Beuningen ligt één van Nederlands
grootste aaneengesloten industrieterreinen midden in
een woongebied. In Nijmegen West en Weurt komt
(over een periode van negen jaar bekeken) meer
kanker voor dan je zou mogen verwachten. Een
verband met de aanwezige industrie is volgens de
onderzoekers niet aan te tonen noch uit te sluiten.
Niettemin vinden alle betrokkenen dat alles in het
werk gesteld moet worden om de uitstoot van
schadelijke stoffen te verminderen. Wij , de milieu- en
bewonersorganisaties, proberen door inspraak en
beroep betere vergunningen en handhaving te krijgen,
regelmatig met succes. Ook treden wij in een aantal
gevallen direct in overleg met bedrijven om resultaat
te boeken. Wij willen dat technische mogelijkheden
benut worden en dat een einde gemaakt wordt aan
onnodige uitstoot.
Wij zijn van mening dat de provincie Gelderland en de
gemeente Nijmegen onvoldoende gedaan hebben om
het milieu en de burgers van Nijmegen en Weurt te
beschermen tegen de uistoot van schadelijke stoffen.
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Natuurlijk is er de afgelopen jaren wel wat gebeurd :
enkele beperkte en veelal slecht uitgevoerde
onderzoeken maar vooral veel'communicatie'. Maar
de wettelijke taken om vergunningen te verlenen die
het milieu beschermen, die actueel zijn en de controle
en handhaving van deze vergunningen zijn niet naar
behoren uitgevoerd. Dit komt door: verouderde
vergunningen, regelmatige overschrijdingen van
termijnen, veel te mime vergunningen die onnodige
uitstoot van schadelijke stoffen toe staan,
gedoogpraktijken, niet zoeken naar minimale uitstoot
ondanks wettelijke verplichting hiertoe, niet kijken
naar effecten op leefniveau en cumulatie en
gebrekkige handhaving. Gevolg is dat het milieu en de
bewoners de afgelopen jaren zijn en in de komende
jaren nog worden blootgesteld aan een onnodig hoge
uitstoot van schadelijke stoffen.
De Aanklacht
Milieudefensie en de Gelderse Milieufederatie hebben
een podium geboden aan de lokale organisaties om de
overheden op het gebied van milieu ter
verantwoording te roepen en aan de overheden om die
verantwoording afte leggen. En dan kom je dus tot
een aanklacht. Een aanklacht van milieu- en
bewonersorganisaties tegen de gemeente Nijmegen en
de provincie Gelderland. Door de aanklacht voor te
leggen aan een drietal wetenschappers (rechters)
hoopten wij een antwoord te krijgen op de vraag of de
overheden hun wettelijke verantwoordelijkheden voor
volksgezondheid en milieu naar behoren invullen.
De provincie en de gemeente
Ondanks eerdere toezeggingen lieten Gedeputeerde
Staten van Gelderland eind mei weten niet mee te
willen doen aan 'De Aanklacht'. Zij hadden bezwaar
tegen de gebruikte terminologie zoals 'publiek
gerecht' en 'rechters ' die 'uitspraak doen'.
Milieudefensie en de Gelderse Milieufederatie hebben
als organisatoren diverse pogingen ondernomen om de
provincie alsnog deel te laten nemen maar zijn hierin
helaas niet geslaagd.
Wij waren zeer teleurgesteld dat de provincie niet eens
wil komen uitleggen aan de burgers wat ze al dan niet
goed doen. Jarenlang is met formele en informele
overleggen buiten de publiciteit medewerking gegeven
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aan het (mee)denken over het Gelderse milieubeleid.
Nu wij de openbaarheid hebben gezocht, geeft de
politiek ' niet thuis' . Als reactie van onze zijde zijn we
uit het zogenaamde Vivaldi-overleg gestapt. Een
overleg tussen provincie, gemeente en verschillende
milieu- en bewonersorganisaties dat reeds jaren
gevoerd wordt. Voortaan zullen we, voor zover
mogelijk, vaker over al die zaken die ons niet bevallen
formele klachten indienen.
De eveneens 'gedaagde' gemeente Nijmegen wilde
zich wel komen verdedigen. Dit betekende dat het
gerecht gewoon door ging. De volledige aanklacht zal
worden besproken maar zonder vertegenwoordiging
van de provincie Gelderland.

DENNENSTRAAT 69
6543 JP NIJMEGEN
TEL: 024-3770006
FAX: 024-3733358
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Het Publieke Gerecht.
De aanklacht en de verschillende onderdelen daarvan
onderbouwden we door concrete gevallen voor te
leggen aan de hand van een lijst van bedrijven waar
iets schort aan de vergunning of de handhaving ervan.
Wij verzochten de rechters van dit publieke gerecht, de
gemeente Nijmegen (en de afwezige provincie
Gelderland) te veroordelen wegens grove nalatigheid
bij het uitvoeren van hun wettelijke taken om het
milieu en de inwoners van Nijmegen en Beuningen te
beschermen tegen de uitstoot van schadelijke stoffen,
specifiek het uitvoeren van taken op het gebied van
vergunningverlening en handhaving.
Als rechters traden op:

11111, Wil Eli IIRT MET PlEZIER ~

Administratie- & Belastingadviesbureau

• Mr. dr. Marius Aalders, verbonden aan het
Centrum voor Milieurecht te Amsterdam ;
• Prof. Piet Gilhuis, hoogleraar milieurecht,
bestuursrecht en wetgevingsvraagstukken te Tilburg;
• Prof. Pieter Leroy, hoog leraar milieubeleid in
Nijmegen en Antwerpen.
De rechters bepaalden het procesverloop : wie het
woord kreeg tijdens de zitting, welke stukken en
deelklachten in het besluit werden meegenomen, et
cetera. Uiterlijk twee weken na de zitting doen ze,
schriftelijk, een uitspraak. Hoewel niet bindend, zal de
gezaghebbende uitspraak zeker zijn effect hebben in
het onderhavige conflict. Wij hopen dat een publieke
veroordeling van het verleden zalleiden tot een betere
beschenning in de toekomst.
De uitkomst ...
Hoe het afgelopen is? Wat de uitspraak is?
Op het moment dat ik dit stuk schrijf moet het
Publieke Gerecht nog plaatsvinden. U zult dan ook
andere media moeten raadplegen om hierop een
antwoord te krijgen. Maar mijn inziens staan we sterk
met 'De Aanklacht' en kan men er niet onderuit om
enige misstanden te onderkennen. In de toekomst zal
het zeker nodig zijn om, binnen onze beperkte
mogelijkheden, zaken aan te blijven kaarten bij de
gemeente en provincie. Hulp van leden uit de
vereniging is daarbij zeer welkom .
Maria van de Mortel.

Curiositeiten!
Ruim een jaar lang plaatsten we in De Stenen Bank artikelen onder de kop Curiositeiten. Het ging dan om een
onbekende foto of om een vraag waarop we het antwoord niet wisten. Soms kregen we een antwoord, maar even vaak
bleef het een vraag. Gelukkig kunnen we twee puzzels uit de reeks Curiositeiten nu definitief afsluiten. Het gaat om
een zeer vage foto uit het nummer van juni en om de oproep van Nick Lambrechtsen over een neergestort vliegtuig in
1944 uit het nummer van september 2001.
Nick Lambrechtsen, woonachtig in Nieuw-Zeeland, bezocht eind maart van dit jaar zijn moeder, Helena de Baat. In
haar huis in Grave vond hij enkele Stenen Banken en las hij de oproepen uit de rubriek Curiositeiten. Twee vragen
weet hij te beantwoorden. Voor en tijdens de oorlog woonde Nick aan de Kerkstraat 14, het huis dat lange tijd de
Kamp heeft geheten. Hij herinnert zich , dat er tussen dit huis en het huis met het nummer 4 een pad was. Dus niet
precies achter de huidige Stenen Bank, zoals mevrouw Tax zich herinnerde, maar iets meer richting Deimenstraat Het
pad is er nu niet meer, er staat een huis op.
Nick Lambrechtsen had zijn oproep om de piloot van het neergestorte vliegtuig op te sporen ook achtergelaten bij het
Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Frank van den Bergh van dit museum wist de piloot te achterhalen. Samen met
aanvullende informatie van Paul Eijkhout kunnen we ook dit verhaal compleet maken. Hoogstens de exacte data
blijven ongewis. Uit de diverse informatiebronnen blijken verschillende data mogelijk: 17, 18, 20, 21 , maar ook 25
september 1944 worden genoemd!

Korte Bredestraat 61 Nijmegen
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Telefoon: 024-3792266
In ieder geval is omstreeks 20 september 1944 een Britse Spitfire IX fotoverkenner neergestort vlakbij de Petruskerk
in Hees. De piloot, Jolm Robert Brodby, kwam daarbij om het leven . In eerste instantie werd hij te ruste gelegd naast
de Petruskerk, later is hij begraven op de begraafplaats Jonkerbosch . Het neergestorte vliegtuig maakte echter meer
slachtoffers. Het kwam namelijk terecht op het huis van slagerij Sanders, links van het Gengske, recht tegenover de
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kerk. In dat huis woonden toen de zussen Dien en Nolda Dodemant en Maria Satink. A lledrie kwamen ze bij het
neerstorten van dit vliegtuig om het leven. Ook een deel van de bakkerij van Las raakte beschadigd.
De stichting Nijmegen in beeld beschikt over Amerikaanse opnames van de bluswerkzaamheden na het neerstorten
van dit vliegtuig in Hees.
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Schola
Praktijk voor supervisie en andere
op/eidingsvormen
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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Loek Janssen

Instituut voor Massage en Filoso re

Mevrouw Drs. Jopie Beenakkers

De praktUk is geric ht op verzorg in g van uw huid met produkten op natuuriUke,
aromatische basis. WU geven u een verzorging op maat, na een zorgvuldige huidana lyse

en ee n daarop aanslu ite nde behand el ing.
~p deze m a nier· streven wij - samen m et u - n aar een gezond

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

en natuurlijk uiterlijk.

SPECIALISATIES : • acn é- beha ndeli ng
• e lektrisch o ntharen
• v isag ie
• kleur- e n s tijl a dvies
KE NNI S MA K INGSBEHANDELIN G
•huidana ly se
• rein iging
• gezic hts m assage
• ma s ke r afgestemd op uw h uidtype
Duur: ± 45 minute n Prijs: €20,-

VI

..,-A
I~

AANGESLOTEN BIJ NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR
SPORTMASSAGE EN DE VERENIGINGVOOR FILOSOFISCHE
PRAKTIJK

PRAKTUK

~~~~ EN LICHAAMSVERZORGING

Kerkstraat 66, 6543 KL N ijmegen
Te lefoon 024 • 377 04 40
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Met een advertentie in De
Stenen Bank bereikt u ruim
460 huishoudens in de wijk
Hees.
Interesse?
Neemt u gerust contact op
met de redactie.
Telefoon: 024-3782979.

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

ERKEND DEPOSITAIRE VAN M ARY COHN PARIS

T.

Hier had uw advertentie
kunnen staan.
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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. 024-3734800
Atmemarie Verberne (secretaris)
Tel. 024-3786068
Eric Beumer (penningmeester)
Tel. 024-3774047
Hotze Bleeker (bestuurslid)
Tel. 024-3741350
Mark Christiaansen (bestuurslid)
024-3 786826
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
Emai l:
Dorpsbelang.hees@comps.demon .nl

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen
Werkgroep verkeer:

Ad Biemans, tel3782979
Werkgroep Park West:

Elia Schotten, tel. 3734800
Dossier milieu:

Maria van de Mmiel, tel. 3236808
Milieuklachtenlijn: 026-3599999
Bel- en herstellijn: 024-329 2 329

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 t 6,81 per
jaar. Dit bedrag dient u over te maken
.
op gtronununer
349955.
Dankzij het grote ledental heeft de
vereniging de afgelopen jaren al veel
kunnen bereiken.

Bloemisterij
Bloembinderij

'
ILet op:
Kopij inleveren voor
1 september 2002
op het redactieadres.

Hutttng
Bloemisten sinds 1930

Kerkstraat 187 Nijmegen
Tel:024-3770336
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