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Roomsch brood en Geuzenbanket 

Twee bakkers in het centrum van Hees 

We gaan zo 'n honderd jaar terug en bekijken het hart van Hees rond de Petruskerk 
Opvallend is dat daar maar liefst drie bakkers zijn gevestigd. "Brood-, Beschuit- K leingoed- en 
Banketbakkerij" Van Mulukom ligt op de hoek Schependomstraat (toen Dorpsstraat) met de Korte 
Bredestraat Tegenover de ingang van de Petruskerk zien we zelfs twee bakleerijen pal naast elkaar. Daar 
liggen de winkels van Gerrit van de Pol (tot voor kort Wesseling) en die van Gerard Las, nu Korte Bredestraat 
26 en 28. De een bakte protestants en ander katholiek brood! Foto's en impressies van kleinzoon Paul van de 
Pol en Riet Las, de dochter van Gerard Las. 

Bakkerij en weesinrichting 

Eerst naar Gerrit van de Pol. Die, zo schrijft dokter De Blécourt in 1912: 'drijft deze beklante zaak met zijne twee 
oudste zoons. Hij is het type van een echte, stevige Ge!derschman uit het Land van Maas en Waal ' Een advertentie 
prijst de bakkerij aan als 'Benigste adres in Wihelminakoekjes, Heesche Sprits, Zandkoekjes, Vani lle Schuimpjes 
enz '. Van de Pol, afkomstig uit Beuningen, vestigt zich rond 1870 eerst pal naast Hotel Heeslust aan het Gengske. Hij 
moest al snel uitbreiden en vroeg in 1882 vergunning aan voor de bouw een nieuwe bakkerij naast zijn huis.Het moest 
een grote bakkerij worden, die leverde aan de weesinrichting Neerbosch. Overigens er sprake van een bijzondere band 
met dat nieuwe weeshuis. In 1863 besloot Johan van 't Lindenhout en z'n vrouw de opvang van weeskinderen vanu it 
een huis in de binnenstad te verplaatsen naar het dorp Neerbosch, waar hij een sh1k grond had gekregen. Al snel groeit 
de weesinrichting uit tot een compleet dorp; rond 1900 wonen er al meer dan duizend kinderen! Niet alleen waren er 
op het terrein verblijven voor de meisje en jongens, er kwamen ook scholen, een kerk, ziekenhuis en werkplaatsen. 
Het bijzondere is dat elk gebouw door weeskinderen zelf wordt gebouwd, want de jongens krijgen immers een vakop
leiding tot timmerman, schilder, metselaar of klompenmaker. 

En hier blijkt ook de speciale band met bakker van de Pol: hij levert niet alleen brood aan het weeshuis , zijn bakkerij 
is door de weeskinderen gebouwd! 'Dat klopt' , zo verklaart ook Gerrits kleinzoon Paul van de Pol (geboren 1924), 
'een oudfamilieverhaal zegt dat toen het huis klaar was, ze geen rekening hadden gehouden met het plaatsen van de 
grote oven. Zodat er eerst weer een stuk moest worden r:{/gebroken. ' 

De archieven van de weesinrichting zijn verloren gegaan, zodat 
de precieze zakelijke relatie tussen Van de Pol en Van ' t Lin
denhout niet te achterhalen is. ze ·waren generatiegenoten, bei
den afkomstig uit Beuningen en moeten elkaar in ieder geval bij 
de protestantse kerkgemeente Hees-Neerbosch zijn tegengeko
men. Het GemeentearchiefNijmegen geeft iets meer sporen: er 
zijn namelijk opvallende overeenkomsten tussen de vergunning
aanvragen van de weesinrichting uit die periode en de versie die 
Gerrit van de Pol in 1882 indient voor zijn bakkerij: ze zijn ge
schreven op hetzelfde ruitjespapier. Zelfs het handschrift is iden
tiek, van dezelfde persoon, a lleen de handtekening wijkt af. 
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Geveltekening uit 1882 voor de zaak vanGerrit van de Pol 

Roggebrood en paarden 

(gemeentearchief Nijmegen) 

Bovendien lijkt de schetstekening van 
Van de Pols bakkerij wel erg veel op 
de gebouwen die in die tijd op het 
terrein van de weesinrichting zijn 
verrezen. In het huisblad van de wees
inrichting vinden we in de kroniek 
onder de dankbetuigingen voor de 
vele g iften ook Van de Pol terug: 'A l 
wat tot versnapering voor de kinderen 
is gezonden, is onder hen uitgedeeld, 
hieronder behaoren de 800 prachtige 
krentebrooden van onzen vriend v. d.P 
te Hees . . . (Het Oosten 5 januari 
1887). En in april schenkt hij nog eem 
1000 krentenbollen. Als 1899 de 
weesinrichting een eigen bakkerij 
opent, gaa t Van de Pol andere protes
tantse inrichtingen in de stad beleve
ren, zoals Juliana-oord en Levens
avond. Al s Van de Pol in 1913 over
lijdt gaat de zaak verder onder naam 
Wed.Van de Pol-Muller, zoon Wil
helmus, vader van Paul , komt daarna 
in de zaak. 

Riet Las geboren in 191 8 in de bakkerij naast Van de Pol vertelt hoe haar vader zich in Hees vestigde: 'Vader had het 
vak geleerd op de St. Th eunismolen, in 1902 trouwde hij met een nichtje van de eigenaar. Met geld van schoonpapa 
werd in 1904 de zaak in Hees overgenomen van Verhoeven die er zowel brood bakte als een café hield. De horeca
activiteiten die op het pand rustten werden niet benut, dat paste niet bij de nette schoonfamilie, moeder was zakelijk 
en lette op de centen. ' 
Wat opvalt in een advertentie van buurman Van de Pol is de aanduiding Machinale Brood- en Banketbakkerij . Dat 
slaat op het feit dat op de binnenplaats achter het huis een rosmolen was. Bakker Las had er ook een. In 1906 vraagt 
hij vergunning voor een manege op zijn binnenplaats: 'De manege zal bestaan uit een horizontale hefboom die, voort
bewogen een ronddraaiende beweging ge~ft aan een verticale as welke die door middel van conische kamwielen op 
een onder de grond liggende as overbrengt en deze op deze(fde wijze de verticale as der kneedmachine in werking 
brengt. Dit toestel wordt gedreven door paarden trekkracht ". (zie tekening) 

Riet Las kan zich dat nog goed herinneren: 'Een groot geblindeerd paard, liep op een met klinkers bestrate cirkel. De 
drijfstang verdween ondergronds in de bakkerij. Er werd rogge mee gemalen. Dat was zwaar werk en gebeurde vroe
ger op blote voeten. Paarden waren belangrijke lastdieren, er werd hout voor de oven mee gehaald en met een grote 
sj ees werd brood over de hele stad bezorgd, 's ochtends en als het moest 's middags ook. !vl et m'n zusj e moest ik vaker 
nog een nabestelling van koelejes bez01 gen. Het was druk in huis, naast mijn vijf broers en zus woonden er ook nog 
drie ooms in het huis, er waren wel acht slaapkamers. Maar het was altijd heel gezellig. Vader was een vrolijke, losse 
man, er was altijd tijd om muziek te maken in huis. Af en toe werd een gmte tent op het achterterrein gezet, bijvoor
beeld ter gelegenheid van het jaarconcert van de harmonie of een danstent met de kermis' 

Rooms brood of geuzenbanket 
Twee bakkerij en zo pal naast elkaa r in zo' n klein dorp , was dat wel levensvatbaar? Het bleek niet echt een probleem, 
want Las was een katholi eke bakker en Van de Pol was protestant! 
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De zaak van Las circa 1912 Foto: R. Las 

Nederland was in die vooroorlogse jaren nog een sterk verzuilde samenleving: werd je als katholi ek geboren, kreeg je 
katholieke kraamzorg, volgde je het katholieke onderwijs, speelde je als kind met geloofsgenootj es, trouwde binnen 
de geloofskring en deed je inkopen toch vooral bij je eigen middenstand. Paul van de Pol, bijna 80 nu, bracht zo zijn 
jeugd door tussen het meel. Hij staat naast op de foto naast zijn vader en moeder voor de winkel. Hij bevestigt het 
verzuilde beeld. ' Wij hadden voomamelijk protestantse klanten, die wij met de ponykar beleverden door de hele stad. 
Er was toen toch wel een scherpe scheiding. Je ging naar andere scholen. Als landeren speelde j e niet met elkaar, .je 
kreeg dat als jong ldnd ingepeperd: 'donder op vuile geuzen ' scholden ze j e uit. En als die katholieke kinderen dan 
eens onze hond aanhaalden, klonk l7et al snel op z'n Nimvveegs: D 'r u ut, d ·,.u ut, u ut die geuzenhoek Wij kochten ook 
nooit bij katholieke winkels. Ze huwden van verafmet kerkgenoten, mUn opa kwam uit Beuningen en huwde een 
vrouw uit Nunspeet, en mijn moeder kwam uit Elburg. 

De zaak van Van de Pol circa 1930 
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Riet Las bevestigt dat beeld: 'Je had niet veel contact, we groetten elkaar, maar gingen niet echt met elkaar om. Ik 
ben wel op het trauHfeest van Pa u! geweest, daar werd j e dan wel voor uitgenodigd, dan gingje.De dominee preekte 
datje bij gelooftbroeders moest kopen ' 

Dat nam niet weg dat Van de Pol wel katholieke bakkersknechten in dienst had. En het verhaal gaat dat een van hen 
het recept van de vermaarde Wilhelminakoekjes aan buurman Las verpatste! En van de andere kant, waar zijn die 
geleende krenten gebleven? 

Hoe het verder ging 
En hoe is het afgelopen met de bakkers in Hees? Riet Las: ' Toen pa ziek werd rond I 948 namen de oudste en derde 
broer de zaak over. Toen de derde plotseling stie1f, nam de oudste de zaak over en werden de anderen uitgekocht. In 
di e tijd vertrok ook Riet uit Hees. De zaak bleef tot midden jaren 70 een kruidenierszaak. 

Foto: J. van Lith De bakkers Las en Wesseling in 1952 

En bij Van de Pol ging het al voor de oorlog mis door ziekte en financiële problemen. Paul van de Pol: De bewoners 
van de villa 's in Hees betaalden maar eens per halfjaar en mijn broer, een losbol, die kon daar niet mee omgaan. Die 
gaf cd les weg. En toen de dominee ook nog eens preekte dat men brood niet bij de katholieken, maar beter bij zijn 
schoonzoon kon kopen, werd het wel heel moeilijk.' Net voor de oorlog werd de baldcerij gesloten en runde de familie 
er een pension. Dat maakte Paul nauwelijks mee, hij werd door de Duitsers in de stad opgepakt en moest in de oorlog 
verplicht in de Arbeitsdienst werken in Duitsland, als baldcer! Hij leerde er wel zijn vrouw Else Sprenger kennen, 
waarmee hij na de bevrijding nog enige tijd in een kamer in zijn ouderlijk huis woonde. 
In 1951 werd de zaak overgedaan aan bakker Wesseling, die eerst in Hatert werkte. In die tijd werd het brood nog 
bezorgd, tot 1961 , daarna startte de verkoop in de opgeknapte w inkel.In 1964 kwam zoon Theo Wesseling in de zaak. 
Vanaf 1985 lagen de ovens stil, gebakleen werd er toen achter de winkel in de Lange Hezelstraat. In 1999 sloot de 
winkel aan de Korte Bredestraat definitief de deuren. Nu staat het pand in de steigers voor een grondige opknapbeurt. 

Tja, de warme balekers verdwenen uit Hees en rooms brood en geuzengebak bestaan niet meer. 

Jan Brauer 

Oude foto's Nijmegen op noviomagus.nl 

Zoekt u foto's van alle bakkers in Nijmegen rond 1950? Ze staan op Noviomagus.nl, dat is een ware schatkamer van oude foto's, 
verba len, prenten, kamten etc.van bet Nijmeegs verleden. Zo staat daar ook de co llectie van J.van Lith, een bedrijfvan bakkerij 
producten, dat voor kalenders all e Nijmeegse bakkerij en liet kieken. Ook de bakkerij van Wesse ling en Las, maar ook Van Kuyk 
op de Bredestraat 
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BP-STATION VAN WIJK OP DE MOlENWEG 

HET TANKSTATION BIJ U IN DE BUURT! 
KOM EENS lANGS EN SPMR RAZENDSNEl VOOR ARTIKElEN BIJ KIJKSHOP 

EN FREE RECORD SHOP. 
IN ONZE RUIME SHOP VINDT U O.A. TABAK, FRISDRANKEN, WffKBlADEN, 
THfFOONKAARTfN, BlOEMEN, ZOETWAREN, KOPIEERAPP.,AUTO-ART. EN IJS. 

WIJ STAAN 7 DAGEN PfR WEEK VOOR U KlAAR!! 

Voorstadslaan 355 
6542 TE Nijmegen 

makelaar@vandiggelen. info 

tel. 024 - 3 73 17 75 
fax 024 - 3 73 61 16 
mob. 06 - 53 93 42 45 
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Van Diggelen 
Makelaardij 

Riek van Diggelen 
makelaar I taxateur o.g. 
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De dikke boom kan weer groeien!!! 

We hebben het er al vaak over gehad maar op 21 november om 4 uur was het dan eindelijk zover: de DIKKE BOOM 
werd overgedragen aan de gemeente met de opdracht er goed voor te zorgen. Zodat onze klein-kleinkinderen bij de 
toegang van het oude Hees lekker kunnen uitrusten in de schaduw van een volwassen linde. Er waren tientallen men
sen, bedrijven en organisaties te bedanken voor hun gratis inzet voor de boom plus omgeving en voor de openingsfes
tiviteiten, ook Sinterklaas deed hierbij nog een duit in het zakje. Of liever gezegd, zoals dat bij hem hoort: hij deelde 
cadeautjes uit. En met wel een paar honderd mensen hebben we dit alles feestelijk gevierd op het kruispunt waar de 
boom staat. Met toespraakjes, gezang, een drankje en gezellig samenzijn, iedereen was er.. Er werd ook een boekje 
uitgedeeld: "Van droom tot boom", dat iedereen bij de gemeente /voorlichting op kan halen. 

Trees van Hal 

Foto: Trees van Hal 

Nog meer bomen 

Rond de Petruskerk is fors gesnoeid. De populieren waren daar te dicht bij de kerk gekomen en hadden ook een eeu
wenoud muurtje uit z'n voegen gedrukt. Ruimen was het devies. Er komen wel nieuwe bomen voor terug, namelijk de 
bijzondere Ginkgo Biloba. Daarvan zijn overigens de bladeren tot gezonde huidendrank te verwerken. Ook komen er 
bij de pastorie 4 prunussen. Op de stoep in de ruime bocht wordt nog een grote eik geplaatst. Het muurtje wordt geres
taureerd . Voor kerst moet het werk afgerond zijn en is het historisch stadsbeeld van Hees zoveel mogelijk behouden, 
aldus de Directie Stadsbedrijven van de Gemeente. 

Trees van Hal 

'Nieuwe' Dikke Boom achter een oud hek 

Zo'n hek, waar je dagelijks langsloopt bij het uitlaten van de hond . Een beetje verroest, hier en daar wat scheef. Ook 
achter zo'n eenvoudig hek zit een verhaal. In het gemeentearchiefvinden we een schetsje van zo'n gesmeed helewerk 
in onze buurt. Op 13 oktober 1905 vraagt de smid A.G. Nieuwenhuis in de Dorpsstraat (nu Schependomlaan) toe
stemming voor het plaatsen van een hek. Hij wil het plaatsen op de hoek Voorstadslaan en Dorpsstraat. In het rafelige 
papier zitten nog de gaatjes van de punaises waarmee de smid de schets boven zijn werkbank had vastgeprikt toen ie 
' t maakte. 
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Na gedane arbeid gaat het plaatje mee met de aanvraag voor plaatsing. Nieuwenhuis levert en plaatst het hek in op
dracht van circusdirecteur Oscar Carré, die daar op de plek waar nu de appartementen van Insulinde liggen een fraai 
zomerverblijf heeft. Carré houdt wel van een beetje status, want in de poort van het hekwerk laat hij de gesmede let
ters 'Villa Carré' opnemen. Dat is nu verdwenen, en later is daarvoor in de plaats de naam Insulinde opgenomen. 
Maar andere delen van het hek hebben de tand des tijds glansrijk doorstaan. Dat hek staat er nog steeds, terwijl de 
statige villa Cané allang is afgebroken. Al bijna honderd jaar staat het hek daar; ondanks de roestvormende aanslagen 
door die ontelbare plasjes van passerende honden. En de Dikke Boom, die komt na honderdjaar afwezigheid terug .. . 
achter dat hek. 

Jan Brauer 
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De oude tekening 

Deze foto is genomen voor dat de nieuwe boom werd geplaatst en een deel van het oude hek werd verwijderd . Foto: Jan Brauer 
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Van de voorzitter 

In dit nummer van De Stenen Bank geen Wandelend naar Hees van mijn hand, wel een uitgebreidere Van de voorzit
ter. Want onder deze titel zal ik na dit nummer nog een keer schrijven; bij wijze van afscheid. 

De meeste leden van de Vereniging Dorpsbelang Hees kennen de voorgeschiedenis nog wel. In 1990 richtte een 
aantal verontruste inwoners van Hees de Vereniging Dorpsbelang Hees op. Bea van Zijll de Jong-Lodenstein werd de 
inspirerende eerste voorzitter van de vereniging. In 1998 deed zij, als kandidaatsraadslid nummer drie voor De Groe
nen, mee aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van Nijmegen. Met voorkeursstemmen, zeker ook vele uit Hees, 
werd Bea in de raad gekozen. Deze klus , die zij inmiddels met verve verricht voor de Stadspartij Leefbaar Nijmegen, 
was niet verenigbaar met het voorzitterschap van de Vereniging Dorpsbelang Hees . Ik zat inmiddels al weer enkele 
jaren in het bestuur van de vereniging en Bea vroeg mij haar als voorzitter op te volgen. Vanaf april 1998 heb ik dat 
met veel plezier gedaan. Ik heb Hees, haar bewoners, de stad Nijmegen, haar politici en ambtenaren en diverse belan
gengroepei-ingen, die een rol spelen in het openbare leven, veel beter leren kennen. Een boeiende, maar ook ener
gievretende klus. Na zes jaar lijkt het mij verstandig mijn functie als voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
over te dragen. 
Het is voor een springlevende vereniging (zoals de Vereniging Dorpsbelang Hees is) verstandig, dat niet een persoon 
het gezicht van de vereniging wordt. En ik heb zeker zaken laten liggen, die meer aandacht verdienden, of prioriteiten 
gelegd, waar niet alle leden het mee eens waren of zijn. Daarnaast hijg ik nu iets meer tijd om me bezig te houden 
met een klus die me aan het hart ligt: het onderzoeken en beschrijven van de geschiedenis van Hees, "het mooiste 
dorp van Nijmegen". 
Tijdens de jaarvergadering in april 2004 wil ik de hamer neerleggen. Wie mijn opvolger wordt, is op dit moment nog 
niet bekend, dat het "een goeie" zal zijn, staat voor mij als een paal boven water. We hebben meer dan genoeg heel 
gemotiveerde leden, dus problemen met het vinden van een nieuwe voorzitter velwacht ik niet. 
Ik zal niet helemaal uit uw zicht verdwijnen. Mijn altikelenserie Wandelend naar Hees in De Stenen Bank zet ik 
voort. Ook wil ik mij graag inzetten voor de viering van het derde lustrum van de vereniging in 2005. En wanneer het 
bestuur mij opnieuw vraagt de inmiddels bekende verkiezingsavond van Hees te organiseren in 2006, dan zal ik zeker 
geen nee zeggen. 
De komende maanden gebruik ik om bet reilen en zeilen van de Vereniging Dorpsbelang Hees in de afgelopen zes 
jaar op een rijtje te zetten; ik blijf tenslotte een historicus! Maar ik gebruik die tijd ook om lopende zaken op de rails 
te houden, binnen onze perken zogezegd. Bijzonder blij ben ik met de beslissing van de gemeente om woningbouw op 
het terrein van het kassencomplex aan de Wolfskuilseweg niet toe te staan. Er blijkt geen politiek draagvlak voor te 
bestaan. Ik beschouw dit als een succes van de vereniging. De enthousiaste werkgroep Park West kan zich nu gaan 
inzetten voor de verdere inrichting van Park West in dit deel van Hees. Hun inzet zal hopelijk veel waardering van u 
mogen ontvangen. 

Loek Janssen 

V erenigingsnieuws 

Zoals u kunt lezen achterop de Stenen Bank hebben er de laatste tijd nogal wat wisselingen plaatsgevonden in het 
bestuur en de redactie. Mark Christiaansen heeft het bestuur verlaten, René van der Heijden is er bij gekomen en 
Trees van Hal is het bestuur gaan versterken om een goede relatie te behouden tussen het verenigingsblad en het be
stuur. Ella Scholten heeft de redactie verlaten, maar gelukkig vonden we tegelijkertijd in Henk Termeer weer verster
king. Jan Brauer is al enige tijd actief als redactielid. 

Nieuwe bewoners 
Heeft u gen1erkt dat er in uw buurt nieuwe bewoners zijn gekomen? Geef het adres op welke manier dan ook door aan het bestuur 
of de redactie. Wij zorgen er dan voor dat de nieuwe bewoners een folder over de vereniging Dorpsbelang Hees in de bus krijgen. 
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De toekomst van Kerkstraat 95, een gedachtenwisseling met de architect 

Er wordt door de eigenaar van Kerkstraat 95 (vroeger deel uitmakend van het instituut Jonkerbosch) al lange tijd ge
dacht en overlegd over het toekomstige gebruik van het perceel en inmiddels ligt er een idee dat door de gemeente 
niet negatief is ontvangen. De Vereniging Dorpsbelang Hees vindt dat plannen in een zo vroeg mogelijk stadium 
doorgesproken zouden moeten worden met de vereniging, omwonenden en andere belanghebbenden. Daarom hebben 
we samen met de architect een informatie-avond belegd (op 5 oktober, onder andere aangekondigd in de vorige Ste
nen Bank). Hieronder volgt een korte impressie van deze bijeenkomst. 
Deze vroegtijdige betrokkenheid van de vereniging en van omwonenden/betrokkenen is uniek voor Nijmegen; de 
vereniging blijft zich er voor inzetten dat dit voor veranderingen in Hees de gewone gang van zaken wordt. 

De plannen voor Kerkstraat 95 
De eigenaar van het perceel heeft het plan om er appartementen te bouwen. Vooraan de straat staat een villa die de 
status zal hijgen van een gemeentelijk monument en 5 appartementen zal gaan herbergen. Alle overige bestaande 
bebouwing wordt afgebroken. Daarnaast is het idee om verder achterop de kavel 3 gebouwen neer te zetten van ieder 
3 verdiepingen hoog en met ieder 6 appartementen 
Gebouwen: de goothoogte ervan zou 7 meter worden, de totale hoogte 10 meter. De oppervlakte van ieder gebouw zal 
ongeveer400m2 zijn. De gebouwen zijn daarmee in volume vergelijkbaar of iets groter dan de grootste villa's in de 
straat. 
De tuin aan de straatkant naast de huidige villa wordt behouden en opgeknapt; het eerste gebouw zou ongeveer op de 
plaats van het huidige lage gebouw achter die tuin komen te liggen. De overige twee liggen daar dan weer recht achter 
met flinke tussenruimtes. Parkeren heeft men ondergronds gedacht. Het perceel is groot genoeg om daarnaast nog 
behoorlijk wat ruimte voor groen over te houden. 

De zijgevel van de villa, gezien door de verwaarloosde tuin Foto: Trees van Hal 

Reacties op de avond van betrokkenen 
Er was veel belangstelling voor de avond, zowel van omwonenden als van huidige bewoners en andere betrokkenen. 
Het meest opvallende daarbij was de voor de hand liggende bezorgdheid van de aangrenzende bewoners voor hun 
privacy (als het beschuttende groen langs de achtertuinen zou gaan verdwijnen) en een grotere kans op inbraak en 
andere vervelende toestanden (als het perceel tevens een doorloop-functie zou hijgen en je van de Kerkstraat naar de 
Jacob van Campenstraat zou kunnen wandelen, zoals in het idee nu was aangegeven). Ook pleitten velen voor zoveel 
mogelijk behoud van het bestaande groen, dat nu het op leeftijd is gekomen een aardige kwaliteit heeft ontwikkeld. 

Positie van de vereniging 
De vereniging zal steeds proberen dit soort vroegtijdige inspraak-mogelijkheden te organiseren. Ze neemt dan nog 
niet echt een standpunt in, dit soort avonden is er ook voor de vereniging om te horen wat er leeft onder de mensen. 
Wel heeft de vereniging algemenere standpunten die in specifieke situaties als deze steeds mee zullen spelen. Zo is de 
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vereniging groot voorstander van een aaneengesloten groenstruchmr, die zowel natuurkwaliteiten heeft als recreatie
mogelijkheden. Vanuit die blik gekeken kijkt de vereniging positief aan tegenover het voorstel in dit plan om voor 
voetgangers een pad door te trekken naar de Jacob van Campenstraat Daarnaast heeft de vereniging naar de gemeente 
toe haar zorg uitgesproken over het feit dat er huisvestingsmogelijkheden voor kamerbewoners worden afgebroken in 
deze stad waar daaraan zo'n groot tekort is . 

De status van de nu besproken plannen 
Het plan dat we besproken hebben is een idee dat de eigenaar en de gemeente in grote lijnen wel zien zitten. Als dat 
ook na verdere uitwerking het geval blijft komt het plan in een officiële procedure van bestemmingsplanwijziging en 
bouwvergunning. Die procedure wordt in 2004 verwacht (melding hiervan staat kort tevoren in "de Bmg") en ieder
een kan daarin naar de gemeente toe reageren. Op dat moment zal de vereniging ook een officieel standpunt in gaan 
nemen. 

Trees van Hal 

Centrale is toe aan revisie 

Ruime belangstelling open dag 
Electrabel, tegenwoordige eigenaar van de elektriciteitscentrale, hield zaterdag 11 oktober open dag in de Centrale 
Gelderland. Het 90 meter hoge gebouw met haar 150 meter hoge schoorsteen is een belangrijk onderdeel van de sky
line van Nijmegen en is vanuit de wijde omtrek te zien. De belangstelling voor de open dag was groot, wellicht omdat 
we allemaal afhankelijk zijn van het ongrijpbare product, stroom, maar natuurlijk ook omdat men niet vaak de kans 
krijgt een dergelijk bedrijfvan binnen te bekijken . Electrabel heeft haar best gedaan om het de bezoekers naar de zin 
te maken, met een speciale en bezienswaardige film met Me11110 Bentveld (van Ju/es Ulimited) over Electrabel in Ne
derland, allerlei gratis voorzieningen, en speciale aandacht voor de kleintjes in de vorm van optredende clowns, een 
schmink hoekje en een altijd succesvol springkussen. Een groot deel van de 150 werknemers, waarvan de meeste in 
een elkaa r overlappende zesploegendienst werken, moet overuren hebben gedraaid om alles voor de bezoekers zo 
veilig mogelijk te laten verlopen; de centrale was namelijk vol in bedrijf. 

De centrale 
Al sinds 1936 wordt op deze plek elektriciteit opgewekt. De huidige eenheid, aangeduid met "G 13", staat er al sinds 
1981. Sindsdien heeft de centrale talloze wijzigingen ondergaan, het merendeel daarvan omvat technische maatrege
len ter vermindering van de milieubelasting. Zo is er een elektrostatisch vliegas filter en een rookgasontzwavelings in
stallatie die ruim 90% van het S02 uit de rookgassen haalt. In 1994 is een toentertijd unieke DeNOx installatie aan de 
centrale toegevoegd, waarmee onder toevoeging van ammonia, schadelijke stikstofverbindingen (de NOx) uit de 
rookgassen worden verwijderd. De functie is vergelijkbaar met de katalysator in de auto. Het zeer schadelijke dioxine 
is afwezig in de rookgassen omdat bij de zeer hoge verbrandingstemperahtur van 1600°C zelfs dioxine desintegreert. 
Tenslotte wordt ook aan de bodemvervuiling van het terrein gewerkt (in vroeger tijden nam men het niet zo nauw). 
Electrabel zegt dit, na een decennia durende activiteit, inmiddels aardig onder controle te krijgen. Toch heeft DHV 
geconstateerd dat er nog een behoorlijke verontreiniging bestaat. 

De centrale heeft een elektrisch vermogen van 602 MW waarmee het een voor Nederlandse begrippen middelgrote 
centrale is die ruim 4% van de Nederlandse productie capaciteit levert. Dit vermogen is in principe genoeg is voor 
ruim een miUoen gezinnen, ware het niet dat driekwart naar de bedrijven gaat. Overigens vormt elektriciteit minder 
dan een kwart van de energieconsumptie van een huishouden, ongeveer eenderde gaat naar de auto en de rest is voor 
verwarming en warm water. En als u wat aan energiebesparing wilt doen .. . bedenk dan dat 83% van alle energie in 
Nederland wordt verbruikt door bedrij ven (inclusief transport) , die indirect allemaal producten en diensten leveren 
voor de consument. Door een aangepaste consumptie en een keertje minder met het vlieghtig bespaart u al snelmeer 
dan door bijvoorbeeld isolatie. 

Kolen als brandstof 
In Nederland wordt nu ongeveer 70% van de elektriciteit opgewekt uit steenkool , gas en kernenergie (6%). De rest, 
zo' n 30%, wordt geïmporteerd (en is ook voor een belangrijk deel kernenergie). Olie wordt weinig meer als brandstof 
gebruikt. De "G 13" is een van de acht kolencenh·ales in Nederland. Dat gebruik van steenkool in Nijmegen 
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Schola 
Praktijk voor supervisie e.a. 
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C.J.W. Van der Donk 
Kometenstraat 30 
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Hier had uw advertentie 
kunnen staan! 

Met een advertentie in de 
Stenen Bank bereikt u ruim 
500 huishoudens in de wijk Hees. 

Interesse? 
Neemt u gerust contact op 
met de redactie . 

Telefoon: 024-3731063. 

Instituut voor Massage 
en Filosofie 

Mevrouw Drs. Jopie Beenakkers 

Goed voor lichaam en geest: 
• klassieke en sportmassage; 
• filosofische consulten; 
• filosofie cursussen. 

Aangesloten bij Nederlands Genootschap voor 
spartmassage en de Vereniging voor filosofische 
praktijk. 

Voor afspraken en informatie: 
Florence Nightingalestraat 85 
6543 KV Nijmegen 
Tel/fax. (024) 378 78 52 
Mobile 06 181 33 000 
www. instituut -voor -massage-en
filosofie .com 
e-mail: jopie .beenakkers@instituut -voor
massage-en-filosofie .com 
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is deels een historische aangelegenheid. De "G 13" is wel de kolencentrale die het dichtst bij het stedelijke gebied ligt, 
en wie weet, daar binnenkort zelfs helemaal door wordt omsloten. Steenkool is in principe behoorlijk vervuilend en 
levert tevens de grootste bijdrage aan C02 uitstoot. Zo'n centrale vervuilt beduidend meer dan een gasgestookte cen
trale, met name op het gebied van stof en zware metalen. Op vol vermogen verbruikt de centrale zo'n 6000 ton steen
kool per dag; 10 eengezinswoningen vol met steenkool. Per gezin vraagt de elektriciteitsproductie zo'n 1300 kg 
steenkool per jaar. 

Electrabel zet de centrale op dit moment in als basisvoorziening waardoor hij zoveel mogelijk, dag en nacht, op vol 
vermogen draait. Andere centrales worden op een lager pitje gezet op momenten dat er minder vraag is naar stroom. 
Dit heeft alles te maken met de lage prijs van steenkool ten opzichte van die van gas . We zien hier een nadeel van de 
privatisering. 

Bijproducten 
Een elektriciteitscentrale produceert niet alleen stroom, maar ook een aantal bijproducten met lage economische 
waarde (en soms moet er zelfs geld bij) . In vergelijking met een gasgestookte centrale produceert een kolengestookte 
centrale extra veel vliegas en gips. De vliegas, het lichte as dat de ketel samen met de rookgassen verlaat, kan worden 
gebruikt als toeslagmiddel in cementproductie, en het gips wordt afgezet ter vetwerking tot gipsplaten en andere 
bouwmaterialen. De grootte van de gipsproductie hangt samen met het zwavelgehalte in de kolen, en daarmee met de 
kwaliteit en dus de prijs van de kolen. Daarnaast produceren sommige centrales warmte dat in stadsverwanningspro
jecten wordt ingezet. Hiermee kan het rendement, dat anders rond de 40% ligt, flink worden opgevoerd omdat de 
geleverde warmte dan ook meetelt als nuttig gebruik. Nijmegen doet dat slechts in beperkte mate aan bedrijven en 
gebruikt water uit de Waal om de stoom weer te condenseren tot ketelwater. Door de extreme omstandigheden van de 
afgelopen zomer werd daarbij de maximaal toegelaten temperatuur van 30 graden bereikt, hetgeen een beperking be
tekende voor de productiecapaciteit van de centrale. 

Biomassa en uitstoot van stof 
In 2006 is de "G 13" economisch afgeschreven (25 jaar oud). En hoewel het rendement van een verouderende centrale 
in de loop der tijd wat afneemt, meent Electrabel dat de centrale nog in zo 'n goede staat is dat hij , na een grote onder
houdsbeurt, nog zeker 15 jaar dienst kan blijven doen. Ten behoeve van het landelijke programma van C02 reductie 
wordt gewerkt aan mogelijkheden van het bijstoken van hernieuwbare afvalstromen zoals hout en andere vannen van 
biomassa . Deze kunnen in de centrale veel efficiënter worden verbrand dan in een afval verbrandingsinstallatie ( 40% 
i.p.v. 26% rendement). 

Het energetisch rendement is hoger maar dat geldt ook voor de luchtverontreiniging. De stofemissie van Electrabel in 
de periode 2001 - 2003 dramatisch is gestegen van ±21.5 ton/jaar (±2.5 mg/m3

) naar ±168 tonijaar (±16 mg/m3
). Maar 

liefst een verzesvoudiging aldus de mi lieugroeperingen. Daarbij zakt men steeds verder weg van de stand der tech
niek. Zij zijn het dan ook volstrekt oneens met de bewering van Electrabel dat dit een der schoonste kolen gestookte 
centrales van Europa zou zijn. Desalniettemin blijft men onder de norm. Men wijst er dan ook op dat die norm veel te 
ruim is en herzien moet worden. 

Als oorzaak van de verzesvoudiging wordt het slecht functioneren van het electrafilter genoemd. Door bet te lage 
afvangrendement is de stofuitstoot en daarmee ook de uitstoot van zware metalen (deels kankerverweld<end) sterk 
verhoogd. Electrabel zegt dat dit samenhangt met de overstap naar laag-zwavelige kolen om te voldoen aan de aange
scherpte luchtnorm voor zwaveldioxyde (halvering van 400 naar 200 mg/m3

) . Dit is een vereiste voor het bijstoken 
van biomassa. De lage zwaveldioxydeconcentratie zorgt ervoor dat het electrafilter minder goed werkt. Er wordt be
keken of het filter kan worden opgelmapt. Electrabel wil bij het groot onderhoud medio 2004 reparaties uitvoeren. 
Een oplossing is echter nog niet in zicht. Door extra filters te plaatsen, zoals bij andere kolencentrales , kan de situatie 
wel flink verbeteren, maar daarvoor is geen ruimte. 

Stolpconcept gemeente Nijmegen 
In het huidige collegeakkoord van Nijmegen is het zgn. stolpconcept voor Nijmegen opgenomen. Dit houdt in dat er 
voor het gebied Nijmegen-West zeker geen (lucht)vervuiling bij mag komen. Hiervoor zou de afgeschreven centrale 
flink opgeknapt moeten worden. Een nog betere optie is echter over te stappen op gas. Daarbij komt dat de centrale 
niet de enige grote vervuiler in het gebied is. We hebben ook nog Avebe Latestijn die zo 'n 20 tot 40 ton stofperjaar 
in de lucht brengt, dat echter geen zware metalen bevat en dus wat minder schadelijk is. Ook is er nog gieterij de Nijg 
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met enkele tonnen stof per jaar met, helaas, weer wel behoorlijk wat zware metalen. En dan denkt men nog over een 
nieuwe stadsbrug waardoor de Energieweg een nog grotere verkeersader dreigt te worden. 

Gezien deze feiten moeten we ons ernstig afvragen of we wel blij moeten zijn onder die vieze stolp te blijven zitten; 
het moet hier schoner worden! De gemeente Nijmegen en de provincie hebben toegezegd de stofemissies via een 
speciale registratie in kaart te brengen maar hebben tot op heden nagelaten echt maatregelen te nemen . Hetzelfde 
geldt voor de kankercluster in dit gebied: er wordt onderzocht en heronderzocht maar van een daadkrachtige aanpak 
blijkt maar bitter weinig. De belastingdienst kan het niet leuker maken en de overheid niet schoner. 

Beroep bewoners- en milieugroepen 
Bewoners- en milieugroepen alsmede de gemeenten Nijmegen en Beuningen hebben beroep aangetekend bij de Raad 
van State tegen de nieuwe vergunning voor het bijstoken van biomassa. Het gaat hier met name om de grote discre
pantie tussen wat men wil en wat zou kunnen (stand der techniek). De Raad van State hoort hiervoor op 11 december 
de partijen en zal daarna een definitief oordeel vellen, maar heeft in afwachting hiervan de vergunning reeds ge
schorst. 

De nieuwe vergunning zou de deur moeten openen voor een biovergassingsinstallatie met een vermogen van 150 MW 
(1 0% van het thermische vermogen van de centrale), waarbij bepaalde soorten biomassa thennisch worden omgezet 
in brandbaar gas. Hiermee kan dan zo'n 10% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen worden opgewekt. Omwo
nenden zijn bang dat dit nogal wat extra vrachtverkeer met zich kan brengen. Feit is echter dat al het bulkvervoer van 
kolen over het water gaat en er is weinig aanleiding te denken dat dit voor biobrandstoffen anders zou zijn. Indien de 
belangenorganisaties gelijk krijgen, wordt Electrabel teruggeworpen op de oude, nogal ruime vergunning en zal de 
provincie opnieuw moeten beginnen met de vergunningverlening. De vergunning voor de biovergassingsinstallatie 
kan dan afl1ankelijk worden van afdoende maatregelen om de nu sterk toegenomen stofuitstoot weer terug te dringen. 

René van der Heijden 

Administratie· & Belastingadviesbureau 

Korte Bredestraat 61 Nijmegen Telefoon: 024-3792266 
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Drempels en andere zaken 

Sinds 15 maanden liggen er drempels in Hees. Deze keer voor het laatst uitgebreid over dit onderwerp. 
In een eerder artikel hebben we al gemeld dat het niet overal is wat we graag zouden willen. 
Maar we moeten er mee leren omgaan. 
Intussen zijn ook in de rest van Nijmegen drempels gelegd. We zien daar dat Hees het leergeld betaalt voor de rest 
van de stad. In andere wijken zijn betonblokken in plaats van handgestrate blokken gebruikt. Betonblokken zijn vlak
ker en lager dan de blokken in onder andere de Schependomlaan. In andere wijken zijn de korte hobbels ook midden
in soms afgevlakt Fietsers kunnen dan ook naast geparkeerde auto's gewoon over een "glad" oppervlak rijden. 
De luxe van dit soort "voortschrijdend inzicht" hebben we in Hees helaas niet mogen proeven. We blijven zitten met 
een aantal punten dat we graag aangepast zouden willen zien. Maar of daar geld voor is moet nog blijken. We wijzen 
bij voorbeeld naar de Schependomlaan, waar fietsers (schoolgaande kinderen) door auto's worden "weggedrukt". Dus 
waar het ging om veiligheid in de wijk, zien we het tegenovergestelde. Ook is er gewenning opgetreden. Dat blijkt uit 
het feit dat de snelheid weer steeds hoger wordt. In een van de eerste artikelen over de drempels stond een ingezonden 
gedicht. Daarin werd gesproken over een "drempelrace", zo snel mogelijk van drempel naar drempel. En dat is pre
cies wat we steeds vaker zien gebeuren. Kijk naar de Voorstadslaan; kijk naar Dennenstraat, Kerkstraat, Schependom
laan. 
En daaruit blijkt dat het nog steeds vooral een mentaliteitskwestie is. Meer dan de helft van het verkeer in de wijk zijn 
de eigen bewoners. En ook wij rijden dus structureel te snel in onze eigen straten. Ook wij drukken fietsers aan de 
kant. Ook wij halen een andere auto in. Dus als we echt veiligheid willen in onze wijk, zullen we ons eigen gedrag 
daar naar aan moeten passen. Dat is de enige echte eindconclusie waar het gaat om "duurzaam veilig", het plan dat 
heeft geleid tot al die drempels. 

De fietsdoorgang aan de Blécourtstraat, bij de Energieweg is aangepast. Eerst werden de betonnen paaltjes wegge
haald en de doorgang met de helft smaller gemaakt. Na een tijdje begreep iemand dat dit niet ideaal was met d~ grote 
aantallen fietsers die daar rijden. Nu is er een nieuwe doorgang gemaakt, precies in het midden van de weg. Dat is de 
plek waar de bussluis ooit bedacht was. Die nieuwe doorgang is beter geschikt voor een groot aantal fietsers tegelijk. 
Dus dat is een positief punt. 

De stadsbrug: de gemeente heeft uit ingezonden ontwerpen al een winnaar kunnen trekken. De plannen rondom de 
brug, en de routes erheen, worden steeds concreter. We zitten in het platform waarin de gemeente de voortgang van 
de plannen bespreekt. Dus we houden de vinger aan de pols. Ons belangrijkste punt is dat we niet zitten te wachten op 
extra drukte op aanvoerroutes naar die nieuwe brug, want die routes lopen door en direct langs Hees. 

De verkeerswerkgroep komt voorlopig niet meer met regelmaat bijeen. Als er ontwikkelingen zijn die daar aanleiding 
toe geven gaan we weer vergaderen . En als u onderwerpen naar voren wilt brengen waarvan u vindt dat de verkeers
werkgroep zich dammee moet bezighouden? Dan horen we u graag! 

Ad Biemans 

Dorpspark Hees 

De bomen in het nieuwe parkje bij het zwembad zijn al groter aan het groeien (nou ja, er zijn er ook erg veel dood), 
het park krijgt eindelijk zijn naam. 

Stukje geschiedenis 
Bij de renovatie van het zwembad kwam een stuk ligweide vrij, dat de gemeente als parkje wilde inrichten en toevoe
gen een het park zonder officiële naam dat we al jaren "het Kometenpark" noemen . De werkgroep "Park West" heeft 
de gemeente bijgestaan bij het invullen van haar plannen. Het parkje ligt er, de vogels gebruiken de vele nestkastjes 
die de kinderen ter gelegenheid van de opening hebben gemaakt en het speeltuig wordt druk gebruikt. Nu de naam 
nog. Een prijsvraag was daarvoor al in november 2001 uitgeschreven. 
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De prijsuitreiking 
Uit de circa twaalf inzendingen heeft men de eenvoudige naam "Dorpspark Hees" gekozen. De vraag was nog even of 
het park nou in Hees ligt of in Heseveld, maar uiteindelijk deze keuze. De naam is bedacht door Jan Lieskamp uit de 
Jekerstraat. Hij vindt het leuk om de naam Hees op allerlei manieren levend te houden, dus deze naam sloot dar voor 
hem goed bij aan. 
Ria Visée en Stephanie Wolffvan de gemeente en ondergetekende zijn bij Jan Lieskamp langsgegaan om hem te feli
citeren met het winnen van de prijsvraag. De gemeente voegde daar bovendien nog een prachtige bos bloemen, een 
taart met de tekst "Dorpspark Hees" erop en een cadeaubon. Het is een gezellig umtje geworden waarbij de familie 
Lieskamp onder andere mooie herinneringen ophaalde uit de tijd toen ze hier kwamen wonen, als eerste bewoners van 
dit huis dat nog in een erg lege, onbebouwde omgeving stond. 

Bloemen en gebak voor de prijswinnaar Jan Lieskamp 
Foto: Trees van Hal 

In 1991 schreef Jan Lieskamp een gedicht dat ik hier graag citeer omdat het zo toepasselijk is . 

Merkwaardig toeval 
Ik zag 
een zestal bonte beuken 
bij de bejaardenflat "Insulinde" 
die deftig rechtop 
bijeen staan in een kring 
op het gazon 
alsof ze spraken met elkaar. 

Precies 
Zes man, dat was het leuke, 
van die bejaardenflat "Insulinde" 
stonden daar heel even 
bijeen in een kring 
op het gazon 
en ik hoorde 
ze praten met elkaar. 

Het beeld 
van die mensen en die beuken 
van de bejaardenflat "Insulinde" 
is eens geschied en is 
me bij gebleven, en nu lopend 
langs het gazon, 
telkens weer, 
groet ik beleefd die beuken. 

N.B. Met de storm van januari 1990 zij n er twee beuken omgewaaid. Jammer! Met de storm van november 1992 zijn oom de 
laatste bomen omgewaaid. De beuken zijn ni et meer. 

Parken in soorten? 

"Dorpspark Hees", zo gaat het onlangs verfraaide en uitgebreide park heten dat Hees met Heseveld verbindt. Het 
strekt zich sinds ruim een jaar niet meer alleen langs de Kometenstraat uit, maar is door de verlenging met een stuk 
van de ligwei van het Sportfondsenbad-West ook de Planetenstraat overgestoken. Naast een volkspark (immers 
"volkspark De Goffert") heeft Nijmegen nu dus ook een dorpsparl<. Zoals de politiek van de jaren dertig van de vorige 
eeuw De Goffert niet voor de elite maar vooral voor het gewone volk bedoelde en dat in de naamgev ing vastlegde, zo 
kiest de politiek van nu voor een naam die het dorpse karakter van Hees moet onderstrepen. Daarmee zijn we wél het 
enige dorpspark binnen de grenzen van een grote Nederlandse stad. Andere dorpsparken vindt Google slechts in 
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Hellendoorn, Sluiskil, Volkei en Elsloo; maar daarmee zijn ze net als Hees een uitzondering, omdat de meeste dorpen 
helemaal geen park hebben, aangezien ze van zichzelf al in het groen liggen. Misschien is het een idee om straks het 
resterende groen in Nijmegen-Noord dan maar "stadspark Oosterhout" te noemen. 

Henk Termeer 

ORTHOPfDAGOGISCH ADVIESBUREAU 
VRS. GERJO PIETERS-MESTROM 
ORTHOPEVAGOGEIGZ-PSYCHOlOOG 
KORTE BRfDESTRMT 59 
6543ZP NIJMEGEN 
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• DIAGNOSTISCH ONDERZOEK EN BEGElEIDING VAN lEER-OF STUD/fPROBlfMEN EN DAARMEE MOGEliJK 

SAMENHANGENDE SOCIAAl-EMOTIONElE PROBlEMEN. 

• KORTDURENDE THERAPIE . 

• OPVOfD/NCSONDERSTEUN ING . 

• SCHOOlKEUZE-ADV/ES. 

• HUISWERK-OF STUD/fBEGElfiDING. 

Buurt eigen festival druk bezocht 

Oude tijden herleefden in het parochiehuis aan de Dennenstraat op Zondag 23 november. Bijna 400 Hesenaren be
zochten daar de tentoonstelling en het vertelfestival in het kader van het ' buurt eigen project Hees'. Het leek wel de 
jaren vijftig!. In beeld en verhalen werd het oude Hees op een rij gezet. Zo vertelde de 93-jarige mevr. Teunissen
Visee in de grote voorleesstoel vief over het eerste uitje van de bejaarden rond 1960: eerst gezamenlijk naar de mis , 
daarna ontbijt en broodjes smeren, vervolgens door de harmonie uitgeleide gedaan en bij terugkomst weer opgewacht. 
Het doel van het reisje was ze vergeten, maar niet dat het heel gezellig was! En volksdichteres Tiny Hagen-Teuwsen 
rijmde grappig over die vervelende ooievaar die haar moeder steeds maar weer 'in het been prikte' waardoor er weer 
een nieuw broertje of zusje bijkwam. Paul Eijkhout haalde de angstige momenten uitjuli 1942 terug, toen zijn ouder
lijk huis (hoek Schependom laan, Korte Bredestraat) werd weggevaagd door bommen. Loek Janssen gaf in vogel
vlucht een beeld van de geschiedenis van Hees. Ook oude verhalen over de talloze verenigingen en middenstanders 
(Van Raaij, Hutting) kwamen langs. 

Theekransje en workshop 
De dag werd afgesloten met een gezellig theekransje, geleid door Susanne Mahler die oude en jonge Hesenaren onder 
meer vroeg wat ze nu zo typisch aan Hees vinden. Suzanne: 'Wat opviel in dit project is dat zowel oud alsjong bij 
zo 'n vraag uitkomt op begrippen als saamhorigheid, gemoedelijk en rustig. Ook vindt men het groen belangrijk en het 
f eit dat j e kunt zien aan de gebouwen dat er oude wortels zijn' . Hoe gaat het nu verder met het project? Anne-Marie 
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Jansen, betrokken bij het verzamelen van beeldmateriaal: 'Het toen en nu is vastgelegd in beeld en woord. En er komt 
na zo 'n dag met vele bezoekers vast nog meer bij. Binnenkort gaan we het geheel in een workshop brengen, waarin 
we proberen alles samen te vatten. Dan wordt gekeken tvelke rol het kan en moet spelen in de toekomst van Hees en 
in de gemeentelijlee plannen. Geen dictaat van de bewoners, maar wel stevig meepmten, zo vatte Loek Janssen dat 
goed samen. Het verzamelde materiaal komt op een website (www.atlasnijmegen.nl/hees), en straks ook in een boekje. 

Jan Brauer 

Nieuwe werkgroep 
Het bestuur van de vereniging wordt de laatste tijd nogal eens met nieuwe ideeën en plannen voor plekken in Hees 
geconfronteerd. Het lijkt verstandig om hiervoor -als er voldoende belangstelling voor is- een aparte werkgroep in het 
leven te roepen. 

Bouwen en breken in Hees 
Voor Hees - Heseveld heeft de gemeente een paar jaar geleden een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Daarin legde de 
gemeente een vrij behoudende toekomst voor Hees vast: men wilde het bestaande karakter behouden en niet veel 
ruimte geven voor verdere verdichting en verandering. Waar veranderingen te voorzien waren (klooster Wolfskuilse
weg en school Dennenstraat bijvoorbeeld) legde men de gewenste ontwikkeling vast. De tijd gaat intussen verder en 
het bestuur van de vereniging merkt dat ze toch met enige regelmaat betrokken raakt bij voornemens om in Hees te 
gaan breken en bouwen. De plannen om op het perceel van Kerkstraat 95 appartementen te gaan bouwen (zie elders in 
dit blad) getuigen daarvan. Dat betekent dat er ook voor onze buurt voortdurend bouwplannen en bestenm1ingsplan
wijzigingen aan de orde zijn. Deze plannen zijn zo belangrijk voor de toekomst van Hees dat het bestuur er veel aan
dacht aan wil besteden. Belangrijk genoeg om te proberen er een aparte werkgroep voor in het leven te roepen. Zodat 
het zeker is dat bouw- en bestemmingsplannen genoeg aandacht krijgen en er meer deskundigheid over opgebouwd 
kan worden. 

Werkgroep bouw- en bestemmingsplannen 
Zoals gezegd wil het bestuur een werkgroep bouw- en bestemmingsplannen (een pakkendere naam zou een goede 
eerste klus zijn?!) in het leven roepen als daarvoor voldoende belangstelling bestaat. Zoals met alle werkgroepen zijn 
het de leden van de groep zelf die op basis van interesse en deskundigheid precies bepalen hoe ze hun taak gaan invul
len. Vanuit het bestuur willen we aanreiken dat het gaat om het volgen en bekritiseren van bouw- en bestemmings
plannen, liefst vanafhet prille begin van ideevorming (nogmaals: zie het artikeltje over Kerkstraat 95 elders in dit 
blad) tot vaststelling dan wel afwijzing. Het bijzondere aan dit werk vinden we dat meer dan in welk ander onderwerp 
dat voor Hees belangrijk is (zoals verkeer, groen en milieu) het cultuurhistorische aspect zo belangrijk is. Vooral als 
het gaat 
om breken en bouwen in Hees is het cruciaal om rekening te houden met de lange geschiedenis die ons "dorp" kent en 
die nog steeds zo zichtbaar is . Dus bij deze ook een oproep aan mensen die veel interesse hebben in cultuurhistorie 
om je eventueel bij deze groep aan te sluiten! 

Aanmelden 
Als je interesse hebt voor zo'n werkgroep, meidje dan aan via de mail: Dorpsbelang.Hees@comps .demon.nl of per 
post/telefoon bij Trees van Hal , Kerkstraat 60, telefoon 3731063 (niet maandag t/m donderdag overdag) . Je zit er dan 
uiteraard niet meteen aan vast, laten 
we eerst maar eens een avond praten over wat iedereen zou willen. Het is wel handig als je meteen aangeeft welke 
avonden in de week je altijd al een andere activiteit hebt. 

Trees van Hal 
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Bomen in de buurt X 

Het zwammelt al jaren in de bodem van Hees, en we hebben het niet gehoord. Zachtjes is de lichtbminige reuzen
zwam aan komen waaien; heeft zich lekker in de spleten tussen de bovenste wortels van de oude beuken genesteld en 
zijn schimmeldraden voort laten woekeren op afstervende worteldelen; hij is vooral door de houtvaten heen geslopen, 
die anders water en voedsel uit de grond naar de takken en bladeren zouden vervoeren. Steeds verder is het "witrot" 
voortgewoekerd tot bet fataal werd voor een grote beuk in tuin van Insulinde- aan de kant van de Voorstadslaan. 
Nog een andere beuk aan de Schependomlaanzijde gaat om; deze vanwege de Echte Tonderzwam. In een echt natuur
bos zouden zulke bomen vanzelf omvallen en weer een voedingsbodem worden voor een grote diversiteit aan insec
ten, schimmels,bacteriën en insectenetende vogels. In ons dorp stellen we gelukkig veiligheid voorop en dus zijn deze 
beuken gesloopt. 
Dit verhaal is echter een opmaat voor een volgend onheilspellend thema: ook bij de Petmskerk staan 2 prachtige, 
maar zeer oude (150 jaar) verzwakte beuken, die ten prooi zijn gevallen aan de reuzenzwam. We waren er al zoveel 
generaties mee vertrouwd, dat het leek alsof ze ook in de eeuwigheid van het kerkgebouw zouden delen. Nee dus; ook 
hier hebben wij het niet aan horen komen. We mogen nog even aan hun vergankelijkheid wennen, en t.z.t. een mooie 
afscheidspsalm voor hen gaan uitzoeken uit dankbaarheid voor hun kleuren, bescherming en majesteit. 
Maar er zijn ook vreugdevolle berichten: 

de nieuwe lindeboom bij Insulinde op de ·hoek, die feestelijk werd ingehuldigd op 21 november. 
Dat ze weer een dikke boom mag worden en een steunpilaar voor ons dorpsleven. 
De kwetsbare, zeer snel groeiende Italiaanse populieren rondom de kerk (hemelbezems), hadden 
ook ziekten opgelopen en bleken van binnen deels uitgehold en deels bruin verrot te zijn. Gevaarlijk! Dus ook de
ze zijn allemaal vakkundig geveld. Te rechterzijde van de kerk worden zij vervangen door 4 prunussen (sierker
sen), die mooi zullen bloeien. 
links van de Petmskerk worden 3 nieuwe ginkgo's bij geplant. Waarschijnlijk wordt het nu een rij van 4 manlijke 
bomen. De emancipatie is op dit gebied nog niet bij de gemeente doorgedrongen. Maar het zijn wel zeer bijzonde
re bomen, iets tussen loofbomen en naaldbomen in (zie Petmspad) . Over 230 jaar worden zij een nationale be
zienswaardigheid, zoals nu de 230- jarige ginkgo in de oude hortus in Utrecht aan de Nieuwe Gracht. 
We krijgen ook nog een nieuwe eikenboom op het hoekje van Schependomlaan en de Korte Bredestraat Waar
schijnlijk wordt het ook een moseik, met die rafelige napjes die ook verderop langs de weg staan. 

'Blad v.c.~ ES Al aan het dnd wm de. zomer .cijn de 
vruchccn rijp, maar z;e blijven in grote 
bo!!en hangen tot in de witua . 

f-:.11~ ppetl 
'\ldl) de. 

ES 

Nu nog aandacht voor een echte inheemse boom en wel de ES (Fraxinus excelsior) met veerkrachtig hout, waar de 
Romeinen al werpspiesen van maakten, en onze voorouders bogen voor pijlen; nu nog gebruikt als stelen voor allerlei 
gereedschap, voor roeiriemen, turntoestellen , skies en meubels (lichtgelig) . 
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De bomen kunnen wel een hoogte van 35 m bereiken, en daarbij vóór de vertakkingen een mooie rechtopgaande stam 
behouden. De oude vikingen geloofden dat de aarde een reuzen-es ("yggdrasil") was, waar bovenin de goden een 
oogje in het zeil hielden op onze aardschijf in het midden. De schikgodinnen onderaan de wortels bepaalden het lot 
van de mensen. Wat dat betreft lijken ze een beetje op de reuzenzwammen. 
De indianen kennen een verhaal over een scheppingsgod , die een pijl in een es had geschoten . Uit dat gat zou de 
eerste mens geboren zijn. 

We moeten de es niet verwarren met de esdoorn, die handvormige bladeren heeft en van die "neusjes" -vruchten. De 
es heeft lange veemervige bladeren, met 9- 15 deelblaadjes aan de platte hoofdnerf. De vruchtjes bangen in bussels 
bij elkaar en lijken op kleine propellerbladen met een ovaal zaadje in het midden. We kunnen ze nu nog zien; op be
schutte plaatsen zelfs de hele winter. Maar vanaf nu is het meest karakteristieke van een es zijn zwart fluwelen knop
pen, die precies tegenover elkaar staan op een plek waar de tak lijkt samengeknepen. Grappig is dat het volgende 
knoppenpaar kluiswijs ten opzichte van het vorige is geplaatst. In deze zijk11oppen ligt al een bloeiwijze klaar voor 
volgend jaar april-mei. Het blad verschijnt later in mei, dus bloeiende ondergroei heeft daar alle kans. 
In de Ooijpolder staat een monumentale es (uit 1860) met een omtrek van 4 m. langs de Leuthsestraat, even verder 
dan het kerkje na 2 bochten in de rechterberm- vanuit Nijmegen gezien. Ze voelen zich lekker op vochtige, zavel
grond in de buurt van rivieren. In Hees vinden we er een langs de Bredestraat in de berm tegenover de volkstuintjes 
en langs de Wolfskuilseweg, middenin het Park Hees en aan het einde van dit park bij de Daniëlsweg. In de Ananas
straat en de Pomonastraat staan prachtige kleinbladige variëteiten, die duidelijk op een andere onderstam geënt zijn. 
Ga naar de knoppen: om ze te zien, te voelen en een wintergroet te brengen. 

Fransje Brakkee 

'De Buurt Eigen'- Pilotproject Hees 
door Roei Winter 

Om te beginnen wil ik iedereen bedanken die hetzij als helpende hand, hetzij als bezoeker het vertelfestival en de 
tentoonstelling op 23 november in het Bandsgebouw/Parochiehuis tot een groot succes hebben gemaakt. Een verslag 
van die dag heeft u al kunnen lezen in een van onze nieuwsbrieven. Ook in deze Stenen Bank wordt er aandacht aan 
besteed. 

Enquête (inleveren tot uiterlijk 17 december) 
Inmiddels is onze zesde nieuwsbrief in Hees verspreid met daarin een enquête over de beeldkwaliteit in Hees en de 
beeldkwaliteit in uw eigen straat in het bijzonder. 
Het is voor ons van grote waarde als zoveel mogelijk mensen die enquête invullen. Dus: heeft u de enquête nog niet 
ingevuld, wilt u dat dan alsnog doen?. Hees als geheel en uw eigen straat in het bijzonder heeft er belang bij. 

U kunt de enquête bij de volgende adressen in de brievenbus doen: 

Schependomlaan 23 
Ananasstraat 6 
Dennenstraat 106 

(Anne-Marie Jansen) 
(Lidy en Susanne Mahler) 
(Bondsgebouw/Parochielmis) 

Zondagmiddag 21 december worden tijdens de slotmanifestatie de resultaten van de enquête bekend gemaakt. 

Workshop 10 december 
Op het moment dat u dit leest nadert het einde van het project 'De Buurt Eigen - Pilotproject Hees'. Op woensdag 10 
december vond er een workshop plaats waarin bewoners van Hees vanuit verschillende hoedanigheden discussieer
den over de beeldkwaliteit van Hees in de nabije en verdere toekomst. De resultaten van het project tot dan toe (in 
woord, in beeld en in schrift) golden daarbij als startpunt voor de discussie. De workshop resulteerde in een notitie 
over de gewenste beeldkwaliteit van Hees en over de rol hierbij van de gemeente en de bewoners van Hees . Het resul
taat van de workshop zal samen met de enquêteresultaten tijdens de slotmanifestatie op zondagmiddag 21 december 
in het Bandsgebouw I Parochiehuis worden gepresenteerd. 
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Slotmanifestatie zondag 21 december Bonrlsgebouw 
Zoals u in de nieuwsbrief al heeft kunnen lezen wordt het project 'De Buurt Eigen' - Pilotproject Hees beëindigd met 
een slotmanifestatie op zondagmiddag 21 december van 12.00 u tot 18.00 u. Plaats: Bandsgebouw/Parochiehuis aan 
de Dennenstraat 106. 
Het programma is als volgt: 

12.00 u Inloop 
Bezichtigen eindresultaat project: de beeldkwaliteit van Hees! 
Bezichtigen tentoonstelling (die ook op 23 november te zien was) 
Er is een grote plattegrond van Hees 
Mogelijkheid tot stellen van vragen en discussie over het eindresultaat 

15.00 u Plenair programma 
Presentatie van het resultaat van de buurtenquête 
Presentatie resultaat van de workshop van 10 december 
Presentatie eindresultaten project 
Discussie met de zaal n.a.v. het eindresultaat en de toekomst van Hees 

16.00 u Feestelijke afsluiting 
Het precieze programma was ten tijde van het schrijven van dit bericht nog niet bekend 

17.30 u Officiële afsluiting van het pt·oject (plenair) 

'De Atlas van Hees'- sponsors gezocht 
Om de resultaten van het project voor alle Hesenaren tastbaar te maken, is het streven om in de loop van 2004, dus ná 
afronding van het project, een boek(je) uit te geven onder de titel 'De Atlas van Hees'. Het boek za l een selectie be
vatten uit het vele materiaal dat tijdens het project is verzameld en bewerkt. Een eerste beeld van de inhoud van de 
Atlas van Hees beeft u al kunnen krijgen met de tentoonstelling in het Bandsgebouw I Parochiehuis 23 november 
jongstleden. De Atlas wordt echter méér dan een verzameling van kaarten en foto 's, het wordt een reis door Hees in 
ruimte én tijd langs de inmiddels drie bekende lijnen, ' het woord', 'het beeld' en 'het schrift'. De Atlas heeft dan ook 
als ondertitel 'de Atlas van Ruimte en Tijd'. 

Om de verdere samenstelling van de inhoud en de druk van de atlas te kunnen bekostigen zullen sponsors worden 
gezocht. Op z' n vroegst wordt daarmee in januari 2003 begonnen, maar vooruitlopend daarop alvast deze oproep: 

gezocht: 
sponsors 

die willen bijdragen aan 
de totstandkoming van 

'De Atlas van Hees' 

Voor meer informatie over 'De Atlas van Hees' en voor sponsorbijdragen kunt u contact opnemen met Roei Winter, 
bureau WINTER, van Goorstraat 4, 6512 EO Nijmegen , tel 024 3790497, e-mail: i2t@molyvos .net 

Informatie 
Nog altijd krijgen we informatie, zoa ls foto's en verhalen aangereikt. Daar zijn we u zeer dankbaar voor. Met het oog 
op de samenstelling van 'De Atlas van Hees ' kunt u informatie blijven aanleveren, maar u zult begrijpen dat voor de 
Atlas een selectie za l worden gemaakt uit al het materiaal. 

Roef Winter (projectleider 'De Buurt Eigen' Pilotproject Hees). 
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VOGELS IN DE BUURT 
Rrr,rrr,rrrotroeken ! 

Het is een keelklank, waar eigenlijk geen klank meer in zit. 
Bij de Zwarte Kraa i hoor j e nog een a' tj e ,terwijl de toon telkens een halve octaaf neerbuigt. Vaak ook met een metaa lklank Je 
kan je met wat fa ntas ie nog voorstellen, dat de kraa ien to t de zangvogels behoren. Als er gevaar dreigt, ka n de Zwarte best we l 
nijdig klinken. 
In een gebied waar veel Zwarte Kraa ien voorko men, moet j e maar eens lui steren, hoe ieder mannetj e va nuit zijn eigen bosje. naar 
de anderen, 50 tot enkele honderden meters verder, ieder in hun eigen bosjes, zitten te roepen. Dan hoor j e ook dat ze bijna all e
maa l anders klinken. Hoge en lage , kort of lang, soms als een hondeblafje. 
Bij de Roek ni ets van dat a l. Dat is ook niet nodi g, de roek nestelt in ko lonies . Het geluid di ent om de groep bijeen te houden, 
maar altijd met een dreigende ondertoon, alsof de hele wereld voor hen een bedreiging is. 
Dat is ook zo, althans de mensenwereld . Tot na de oorlog mochten Roeken nog geschoten worden. Behalve aa n de oogst vergre
pen ze z ich zelfs aan kuikens, van eend tot kip. In een groep durven ze veel, en ze zijn altijd in groepen. 
Ik vind hun geluid akelig, naargeestig. 
Eigenlijk noo it gedacht dat ik een dierengeluid onaangenaam zou vinden. 

De Roek rukt op 
In Zeeland, waar ik vandaan kom, werd de Roek zelden gezien, behalve in de w inter. Pas toen ik me in Overij ssel begaf op wa n
deltochten, v ielen ze me op. Ergens in een bosje aan de rand va n de stad, op pas geoogste akkers. De meest akelige herinnering 
aan het d ier was in de North York Moors, waa r ik in de mieleli e of nowhere op een landgoed stuitte waar een veeziekte heerste, en 
de kadavers van schapen her en der verspreid in een stukje bos lagen. 
Het gekras van de Roeken maakten het beeld compleet. 
Pas eni ge jaren geleden begon ik ze hi er in N ij megen te horen, en wel in de notenbomen van het "dierenparkje"aan de Brede
straa t. Daar va lt altijd wat te halen. Of daar nog kui kens groot worden moet ik de eigenaa r eens vragen. 

Rob van Iren. 

N. b.: in het vorige artikeltj e is een fo ut geslopen. De openingstijden van de tuin zijn van .l.Q_tot 5, woensdags en de eerste zater
dag, echter dit pas weer vanaf maart. 

Territoriumroep Ee11 mamzctjesroek roept en spreidt 
z tj"n staart om te laten zien dtit hij de ba.cts is van een nestplaats. 
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Christo in Hees? 

Het meestbesproken pand van Hees heeft er enkele maanden warmpj es bij gestaan. Was inpakkunstenaar 
Clu·isto na zij n geruchtmakende proj ecten in Parij s en Berlijn ook in Hees aan het werk geweest? De niets 
vermoedende wandelaa r kon in elk geva l genieten van een prikkelende ervaring als hij , komend uit hartj e 
Hees en lopend in de ri chting van het oude postkantoor, plotseling oog in oog kwam te staan met die reus
achtige, in fees telij k groen ges token kubus. Het was een cocon in het vierkant, waaruit midden november 
toch nog onverwacht sne l de Witte Vill a als een stralende Pegasus is herrezen. La ten we hopen dat de op 
hetzelfde perceel nog te bouwen appartementen hun p laa ts zullen blijken te kennen naast dit fraa ie monu
ment ui t 186 1. 

Henk Termeer 

De witte villa ingepakt Foto : Henk Termeer 

Het voorlopige resultaat ziet er goed uit Foto : Henk Termeer 
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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 bestum· van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees: 
Loek Janssen (voorzitter) 
Tel. 024-3734800 

Annemarie Verberne (secretaris) 
Tel. 024-3786068 

Toon Zondag (penningmeester) 
Tel. 024-3782876 

Maria van de Mortel (Milieu) 
Tel. 024-3236808 

RenévanderHeijden 
024-3733401 

Trees van Hal 
Tel. 024-373 1063 

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 

Bloemisterij 
Bloembinderij 

Redactieadres van de 
Stenen Bank: 
Kerkstraat 60 
6543 KL Nijmegen 
Tel. 024-3731063 
Email: 
Dorpsbelang.hees@comps.demon.nl 

Redactieleden 
Trees van Hal 
Henk Termeer 
Arno Schlösser 
Jan Brauer 

Lid worden? 
U kunt lid worden door contact op 
te nemen met het secretariaat van de 
verentgmg. 
Het lidmaatschap kost 6,81 euro per 
jaar. Dit bedrag dient u over te maken 
op gironummer 349955 t.n.v. "Ver. 
Dorpsbelang Hees". 

Indien u elektronisch betaalt, 
verzoeken wij u om uw adres met 
postcode te vermelden 

Dankzij het grote ledental heeft de 
vereniging de afgelopen jaren al veel 
kunnen bereiken. 

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

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

Let op: 
Kopij inleveren voor 

29 februari 2004 
op het redactieadres. 

Hutt1ng 
Bloemisten sinds 1930 

Kerkstraat 187 Nijmegen 
Tel:024-3 770336 
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