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Gaat het over lintjes. trieste berichten, groene tuinen, ridders, potente houtduiven,
onbeschaafde dorpelingen, Romeinse resten .... Kortom een veelzijdig boeketje Heese zaken .
En er is een broertje geboren : Stenen Bank Berichten I

Nieuwe voorzitter Mieke Welschen: 'Mensen maken Hees!

'West krijgt de rekeningvan de Stadsbrug'
Door: jan Brauer

Mieke Welsehen heeft er zin in! In april heeft ze de voorzittershamervan Johan van der
Mee overgenomen. Ze gaat er hard aan trekken om Hees op de kaart te zetten en te
houden in het gemeentehuis. Politiek dier met een groen hart en begaan met het
samenleven in haarwijk Hees, is Mieke Welsehen niet bang om de lokale politici
en ambtenaren achter de vodden aan te zitten als dat nodig is. We vroegen haar:
Wat staat er zoal op de agenda van Vereniging Dorpsbelang?
Waar de vereniging natuurlijk zeker haartanden in gaat
zetten is de inspraak voor het bestemmingsplan van de
nieuwe Stadsbrug en het tracévanaf de Stadsbrug over de
Energieweg. Nietwaar?
Mieke Welsehen gretig: 'De Vereniging

heeftdaarovertweemaal ingesproken op de politieke avond in de kamerrondes.
Onze inspraakreacties zijn zowel onafhankelijk van de vereniging Leefmilieu als soms gezamenlijk aangeboden. De eigen
inspraak richtte zich vooral op het voorkomen van verkeersouer/ast op de Energieweg. En op de groene buffer die nodig
zal zijn om Hees te beschermen tegen overlast van verkeer,
van lawaai en van fijnstof In dat kader hebben we een eigen
verkeerstelling uitgevoerd. En samen met Leefmilieu ageerden
we tegen de gezondheidsgeuaren die de nieuwe brug straks
voor deze wijk met zich meebrengt. Daarom steunden we ook
het verzoek voor een onderzoek van CGen GD naar de luchtverontreiniging. Dit onderzoek is nota bene door het gemeentebestuur geweigerd, heel vreemd vooreen groen -rood college.
De gemeente blijft volhouden dat voldoende uerkeersremmende maatregelen worden getroffen, waaronder rotondes.
Ook beweert men dat 'teen echte stadsbrug wordt voor
noord-zuid stadsverkeer. Wij geloven daar niet zo in. Zeker
als je bekijkt dat de uerkeerstechnische aanpassingen aan de
Aso. A73 en aan de Waal brug, een dusdanige volgorde krijgen.

dat doorgaand verkeer zijn
weg wel màet zoeken over
de nieuwe brug. En dan krijgt
West de rekening gepresenteerd
en wordt dus geconfronteerd met
een veel grotere uerkeerstoename dan
nu is voorspeld en berekend. Inmiddels geeft de gemeente dat
zelfs ook toe: West moet rekenen op een verslechtering en op
extra overlast, maar dat voor Nijmegen als geheel de verkeersouer/ast zal afnemen: het zogenaamde 'sa/derings-principe:
Persaldo gaat Nijmegen erop vooruit, zegt men! Nou wij zetten hard in om tijdens de inspraak zoveel mogelijke compenserende maatregelen voor onze bewoners in de wacht te slepen.
En dat moet niet gebeuren in de vorm van bedrijfsgebouwen
aan Heese kant van de Energieweg, maardooreen groene wal'.
Inmiddels zijn de bestemmingsplannen definitief en liggen
ter inspraak. Het VDH-bestuur zal opnieuw gebruik maken
van haar recht op inspraak. Mieke resoluut: Alles onder de

noemer: de brug gaat er komen, maar we zullen de negatieve
gevolgen voor Hees tot een mi nu mum beperken I
Gaan er ook nog zaken goed in het overleg met de
Gemeente? Park West is toch een succes en groeit gestaag,
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Overlast stadsbrug
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De Gelderlander, 2 april: 'Coll ege luister naar Hees'

wat klagen jullie nou? Mieke: 'Dat klopt, we zijn hier in
zekere zin al heel uer gekomen, maar je moet voortdurend
alert blijven. Kijk bijvoorbeeld naar de geplande aanleg uan
het noordelijk deel in de zogenaamde Fase 111. Vanaf december
2007 overlegt de werkgroep Park West samen met de groengroep uan Ons Waterkwartier met een ambtelijk projectteam
over nadere invulling uan het laatste deel uan Park West. Wij
bewaken zorgvuldig eerder gemaakte afspraken. Denk aan
de afspraak die is gemaakt om met een bedrag uan 5 ton uit
de exploitatie uan het Rosa de Lima-project, de aankoop uan
het kassencomplex aan de Wo /fskuilseweg te regelen en toe
te voegen aan Park West. Daar moesten we wel een ware
campagne voor beginnen om de Raad eraan te herinneren en
dat er dus geen appartementen nodig waren op die plek, om
daarmee de aankoop financieel mogelijk te maken. Dat hebben we gelukkig gewonnen. De kassen worden aangekocht
en toegevoegd aan het Park. Ook de Gelderlander heeft dat

2

destenen ba nk I j uni 2oo8

Even voorstellen

nauwkeurig gevolgd en een interview met het bestuur gehad.
Inmiddels is ook goed resultaat geboekt voor het noordelijk
deel uan het park: zo zal een gebied ter grootte uan 2,5 hectare
(van de sportvelden achter de Bredestraat), worden gevoegd
bij het Park en ook hier is de dreiging uan huizenbouw: rood
uoorgroen, afgewenteld.'

Tijdens de Algemene Vergadering in april zijn twee nieuwe bestuursleden van
de Vereniging Dorpsbelang aangetreden . We stellen ze graag even kort voor:
Minny Schennink-Paus en Siebold de Graaf.

Park als excuus-Truus?
We horen in de politiek ook wel eens dat Hees moet

Waar woon je? Kun jullie iets vertellen over je achter-

oppassen dat Park West niet wordt gebruikt. Als een soort

grond?

excuus-Truus voor de gemeente om op andere plekken

Minny Schennink-Paus woont op Schependomlaan 73, in

heel gemakkelijk groen te offeren. Klopt dat beeld? Mieke

het voormalige pension Buiten lust:

Welschen: 'ja hoor. Onze vereniging heeft de vinger aan de pols
vooralle Ruimtelijke Ordeningszaken. Op veel plekken, met
name aan de Kerkstraat, maar ook aan de Oscar Carréstra at,
dreigt kavelsplitsing en woningbouw, ook op gebieden die een
groenbestemming hebben. Terwijl het conserverend bestemmingsplan dat verbiedt I Probleem is dat ruim de helft uan
de bouwprojecten particulier is en die willen geld verdienen.
De Vereniging vindt dat het geldend bestemmingsplan beter
gehandhaafd moet worden bij verlening uan bouwvergunningen. En het is niet niks: we hebben onlangs gesproken met
de gemeentelijke projectleiders over maar liefst 13 uan zulke
bouwplannen, die al dan niet vergund zijn of in de planning
zijn. ledereen moet zich daar tegen verzetten. Het bestuur
steunt daarbij ook individuele bezwaarmakende leden, als de
bouw inderdaad afwijkt uan de bestemmingsplannormen en
als er dus ook een wijkbelang aan de orde is. Er is een brief aan
Raad en College gestuurd overonze zorg over alle bouwplannen. Die briefis op een politieke avond onlangs besproken in de
kamerronde en zo extra onder de aandacht uan de Raadsleden
gebracht. Het vigerend bestemmingsplan loopt op zijn eind; in
2009 moet er een nieuw bestemmingsplan komen: daar zullen we sterk op toezien en aan meewerken, nu al pro-actief
We zijn echt niet tegen alles hoor, zo vinden we het prima
dat Sancta Maria wordt gerestaureerd en zo behouden blijft
door de bouw uan opvang voor 52 dak- en thuisloze jongeren
achter het pand. We eisen dan wel dat Iriszorg voor professionele begeleiding zorgt en mogelijke overlast voorkomt. Een
positieve en kritische grondhouding dus en samen met Iriszorg
overleg en afspraken maken ouerde belangen uan de buurt.

Na mijn studie (psychologie) in Nijmegen ben ik er met mijn
echtgenoot Ben en dochter blijven wonen; uanaf1975 wonen
we op die plek. Tot 1990 heb ik voor de Hogeschool Haarlem
gewerkt, in dependance Arnhem; na 1990 bij een eerstelijnspraktijk uan psychotherapeuten en psychologen in Wychen
en Nijmegen . Dat werk ben ik ook nog anderhalve dag per
week blijven doen na mijn pensionering uorigjaar. De activiteiten uan de Vereniging Dorpsbelang Hees heb ik tot nu toe
wat meer uan afstand gevolgd; nu is er ruimte gekomen om
wat meer te doen dan enkel 'uolgen. lk heb me aangesloten
bij de werkgroep Historie en me beschikbaar gesteld voor het
bestuur; de eerste contacten zijn er inmiddels geweest en die
waren interessant en plezierig.

ls er nog ruimte voor leuke dingen in wijk? Mieke enthou-

'Zeker weten I We hebben weer een dorpsfeest op 30
augustus en een volkstuinenconcert op 12ju/i. En gezellig klussen in het park. Onze nieuwe werkgroep sociaal is uan start
gegaan en heeft allerlei ideeën. Lezers en leden kunnen daar
actiefaan meedoen. We komen nog steeds handen tekort. Het
is beslist niet altijd vergaderen hoor: het is leuk werk uoor en
door mensen. Want het is toch eigenlijk zo: mensen maken
Hees I'
siast:

Eind 1999 zijn mijn urouwEmelyen ik vanuit Groningen verhuisd naar Hees. Wij wonen op de hoek uan
de Schependom /aan, de Uranusstraat en het Kerkpad. Mijn
urouw en ik zijn erg blij met ons schilderachtige witte huisje,
qat dateert uan omstreeks 1870 en waarvan de gevel op de
nominatie staat voor de gemeentelijke monumentenlijst. Wij
hebben het huis 'De Waal noot' genoemd en dorpsgenoten uragen ons wel eens waarom. Allereerst, muziek is belangrijk in
ons leven, vandaar de (muziek)noot. De combinatie met Waal
ligt voor de hand, maar bovendien hebben wij een paar jaar
in Amerika gewoond aan een straat genaamd 'Wa/nut Grove:
Bovendien is een 'Wae/' in Groningen een woord voor water
door een dijkdoorbraak. Familie uan ons woont daar in een
huis met de naam 'Waal borg: Het naambord 'De Waal noot'
dat aan de gevel uan ons huis hangt, is in 2005 gemaakt en
ons aangeboden door onze jongste dochter en haar man. Het
schijnt dat ons huis vroeger 'Banjuwangi' heette, een naam die
aan het huis was gegeven door een bewoner met een Indische
achtergrond.
Siebold de Graaf:

I

\

Wat is je belangrijkste tijdsbesteding? Heb je hobbies en
wat is het laatste boek datje hebt gezlezen?

Minny Schennink-Paus: Dat zijn heel veel zaken hoor:
mijn werk, tuin, huis, wandelen, fietsen, potten bakken, lezen. Het laatste boek was uan Milan Kunde ra: 'De

ondraaglijke lichtheid uan het bestaan: Verder heb ik als filmtip voor de lezers:' Das Leben der Anderen:
Siebold de Graafvult aan:

Ik houd veel uan lezen, vooral non-fictie, geschiedenis. Verder
zijn er de lange-afstandswandelingen, reizen en muziek. Ik
lees momenteel een boek over de Russische veldtocht uan
Napoleon in 1812. Maar ook boeken over eigentijdse geschiedenis vind ik boeiend, zoa ls de recente boeken uan Barack Obama
en Hillary Clinton.
Hoe zit het metjullie betrokkenheid met Hees? Wat moet
erveranderen en wat moet er blijven?

Ik stel me in dit opzicht 'groen-behoudend' op. Ik hoop
ook dat mensen de bereidheid houden om invulling te blijven
geven aan het 'Hees-gevoel: En dat typische'Hees-geuoe/' is
voor mij... een mooi, groene, rustige leefomgeving, dicht bij het
centrum uan Nijmegen.
Minny:

Siebold de Graaf:

Wij zijn destijds naar Nijmegen gekomen vanwege mijn werk
als kinderarts in het Radboud Ziekenhuis. We waren nog
maar nauwelijks verhuisd toen een actieve buurtgenoot ons
attendeerde op de Vereniging Dorpsbelang Hees, waarvan we
natuurlijk direct lid zijn geworden. We vonden het toen al heel
bijzonder na een verhuizing naar Nijmegen lid te kunnen worden uan een dorpsverenig ing. Na mijn VUT pensionering heb ik
nu meertijd voor andere zaken dan werk en een bestuurstaak
voor de VDH leek me boeiend. In het bestuur uan de VDH wil ik
graag mee helpen het groene en 'dorpse' karakter uan Hees te
behouden en waar mogelijk te versterken. Samen met enthousiaste dorpsgenoten werken aan een doel dat ons allen bindt,
za l zeker ua/doening geven.
destenenbank I juni 2oo8
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Metamorfose:

Door: Willy en Marina Otten

Inge zo nden reactie

•oe vermaledijde tv-schotel bij de kruisheren in Nijmegen•

Café Witte Poort wordt Gasterij 'Als Toen'
Medio juli gaat het gebeuren, dan opent eetcafé Gasterij 'Als Toen' aan de Kerkstraat 205
haar deuren Uitbaters Willy en Marina Otten geven een nieuwe gezicht aan het eeuwenoude Café de Witte Poort op een mooie plek op de hoek Kerkstraat - Dennenstraat Voor de
Stenen Bank lichten Willy en Marina Otten, graag even de opzet van hun nieuwe eetcafé
toe.

(Stenen Bank, april o8)

Ik ben 45jaren in Duitsland werkzaam geweest. Daar had
ik een rijk en gevarieerd aanbod aan tv- programma's via
de kabel: commerciële en niet commerciële, ontspanning,
sport, maar ook veel culturele en leerrijke programma's.
Terug ik Nederland was ik erg teleurgesteld door het aan-

ven naar een dagfunctie (koffie en lunch) in combinatie

bod, dat de ka bel hierin N ij me gen me bood. Het bevre-

met de avondfunctie. De menukaart is gericht op een

digde mijn tv-behoeften maar gedeeltelijk. De oplossing in

brede leeftijdsgroep. Helemaal duidelijk is het nog niet,

dit manco vond ik toen in een schotel, hoewel ik besefte,

maar om toch al iets te kunnen vertellen over de kaart: we

dat het in de buurt, waar ik woon, maar zelden voorkwam.

bieden diversen grillgerechten waarbij wat oude accenten

Toch heb ik het gedaan en kan nu kiezen uit een omvang-

- bijgerechten- horen.

En, kunnen de buurtbewoners accepteren datdeze nooddruftige kruisheer met de schotel zijn TV-behoeften geheel
bevredigt? Het artikellegde overigens de nadruk op de mogelijke aantasting van de Heese beeldkwaliteit door schotels aan
de gevels, niet of iemand wel of niet zenders mag ontvangen.
Maar wat is uw mening over schotels aan de gevels, mooi of
lelijk? Graag uw reactie.

rijk en gevarieerd aantal tv- programma's. Ik hoop, dat de
buurtbewoners dit kunnen accepteren.

De voorbereidingen zijn nog in volle gang. Wie er langs
loopt, kan al zien dat hettotaal gerenoveerde pand er fan -

Martien jilesen. Kruisheer.

tastisch uitziet. Maar niet alleen de buitenkant is mooi. Wij
kunnen u verzekeren dat we ook van de binnenkant iets
moois hebben gemaakt. Een eerste indrukdaarvan is nu al
te zien op de foto op het bord voor het raam.
Wij hopen een positieve bijdrage aan de Heese samenle ving te kunnen geven. Bewoners moeten zich er gastvrij,
veilig en op hun gemak kunnen voelen. Men moet kunnen
genieten van een hapje en een drankje in een gezellige
omgevingwaarbij gastvriendelijkheid hoog in hetvaandel
On ze nieuwe horecagelegenh eid biedt plaats aan circa 46

staat. Ook aan de allerkleinste gasten hebben wij gedacht,

gaste n. Wij zijn open van dinsdagt/m zondag, van 17.00

ook zij kunnen kie ze n uit een menu . Wij hopen dat we een

MilieuridderVollen broei< l<rijgt lintje

uurtot 23.00 uur. In het zomerseizoen zullen we waar-

tipje van de sluier hebben kunnen oplichten, en hopen dan

Op 18 maart werd Johan Vollenbroek geridderd. De

schijnlijk iets eerder open zijn, maar dat maken we later

ook dat we een goede relatie met de buurtbewoners kun -

Nijmeegse milieudeskundige kreeg deze koninklijke

bekend . De horecagelegenheid is dus in eerste instantie

nen gaan onderhouden .

onderscheiding voor zijn ja renlange inzet voor het milieu.

een avond zaa k. Gezien de vel e bedrijven in de omgeving
zullen we on ze activiteiten op iets latere datum verschui-

Eigenlijk is hij ook een ware milieu ridder, die door het
hele land trekt om met zijn deskundigheid lokale en lan delijke organisaties te ondersteunen in hun strijd en procedures om het milieu te beschermen. Ook de Vereniging
Dorpsbelang maakt regelmatig gebruik van zijn tech nisch -juridische kennis, bijvoorbeeld over de Iuchtkwali teitsnormen in Nijmegen-West en in tal van ingewikkelde

In memoriam:
joop van den Bogaard (1954-2008)

procedures voor milieuvergunningen van bedrijven in
Nijmegen -West. Zijn milieuadviesbureau MOB, mobili sation forthe environment, is inmiddels een begrip bij
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De redactie is diep getroffen door het plotselinge wegvallen van

actievoerders, ju risten, ambtenaren en beleidsmakers.

redacteur joop. Hij w as nog maar net toegetreden tot de redac-

Vereniging Dorpsbelang feliciteert de nieuwe ridder van

tie. joop wild e enthousi ast stukken gaan schrijven en zat vol

harte met zijn onderscheiding en dankt hem voor zijn

plannen en id eeë n. jammer dat dit zo bruut werd afgebroken.

jarenlange inzet voor bescherming van het leefmilieu van

Zijn naasten wensen wij veel sterkte met dit enorme verlies.

Hees.
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Door: Jacques de Vroom en

Stad of dorp?
Op de jaarvergadering van de vereniging werddrukgediscussieerd over
de stelling of Hees nog wel een dorp is of toch echt een stukje van de
grote stad Nijmegen. En wat betekent zo'n begrip 'dorps' eigenlijk.
Zie hier een bijdrage aan de discussie over de beelden en gedachten die
door de eeuwen heen aan het predikaat dorps of stads werden toege dacht. Een greep uit de literatuur. Misschien kan de lezer er zijn eigen
beeld aan toevoegen.

woord van geen belang is. Het gaat

kampioen van de romantiek, schreef:

om zijn denken. Het denken van deze

Er is over het tolerante Nederland uit

muurschilder is provinciaals. Een -

de Gouden Eeuw de laatste tijd nogal

Het rumoer van de steden is mij een
marteling.

dimensionaal denken. Een bekrompen

eens opgemerkt dat die tolerantie

visie die vooral gevaarlijk wordt als

een oppervlakkig verschijnsel was,

de 'denker' van mening is dat de men-

vooral ingegeven doorcommerciële

Op het eind van de negentiende

sen in zijn omgeving bekeerd moeten

belangen . Het mag waar zijn, maar

eeuw sloopte Nijmegen zijn wallen.

worden tot zijn persoon Iijk inzicht.

het werkte wel. Een prakt ijk die een

Een daad van praktisch belang maar

Desnoods te vuur en te zwaard.

samenleving creërde waar het beter

slopen van de stadsmuren werd ook

Degene die hem van repliek dient met

waar men

een markante scheidslijn tussen stad

cipieel te werk ging. Frankrijk dat de

Kun je in 2008 nog spreken van stad

de zin: Nee, idioot. Dit is een postkantoor. kun je karakteriseren als een stedelijk denker. De etnische verschillen

en platteland als twee onderschei-

die de eerste muurkalker een allesbe-

wonen was dan de samenlevingen

ook een symbolische daad. Met het

en omringend platteland uitgewist.

nietpraktisch maarprin-

Hugenoten en Portugal dat de joden
buiten de landsgrenzen verjoeg.

den werelden? Volgens de spreek-

palende betekenis toekent zijn voor

Stedelijk denken is geen ex cl u-

koren van Ajax-supporters zijn alle

zijn opposant een allang gepasseerd

sief gedrag van stadsbewoners.

Een dorpsbewoner in de middeleeu-

onbeschaafde boerenkinkels en dito

plaatsje in de buurt van Delft, is een

wen? Stelt u zich daar niet te veel

boerinnen, die zuipen, vreten en

ta Jentvolledichtende boer ontdekt:

Nederlanders die niet in Amsterdam

station. De stedeling heeft geleerd te

Stedelingen kunnen ook heel provin-

fraais bij voor. In het

vrijen dat het een aard heeft. En als de

Hubert Corneliszn Poot. Voor de

wonen boeren. Supporters die nog

leven met verschillen. Zijn probleem -

ciaals denken. En dorpsbewopners

Middelnederlandsch handwoordenboek

boeren tot bovenaan gevuld zijn met

Amsterdamse elite een

fenomeen.

altijd denken als Bredero, die trou-

loze omgang met etnische verschillen
is wellicht niet ingegeven door een

kunnen zich heel stede/ijkofglobaliserend opstellen . Misschien, zoals

van Verdam staan achter het lemma

drank moet er uiteraard gevochten

Een boer die geslaagde verzen kan

wens ook een Amsterdammer was.

dorper:
1. dorpeling, boer
2 . onbeschaafd, laag, gemeen

worden . Precies zoals bij onze huidige

schrijven? Dat is zoiets als een koe die

Maar deze boerendesupporters

diepgaande tolerante levensvisie.

gezegd, niet principieel maar uit

voet ba Ihooi igans. Bredero schrijft:

hazen kan vangen. Er werden com -

neemt niemand serieus.

Het is misschien niet meer dan nuttig

praktische overwegingen. Soit. Als het

praktijkgedrag.

maar werkt.

dorperheit onbetamelijkheid,
onbeschaafdheid, oneerbaarheid,
gemeenheid en slechtheid.
En bij

Als in

Lanseloet van Denemercken, een

plete picknickpartijen georganiseerd

Aelwerige ( =knorrige}Arent, die trok het
ierste mes,
Tuege Piete Kranck-hooft en Korset ige
Kes,

om het wonderlijk natuurverschijn -

Als het gaat om scholing, geletterd-

se I te bezichtigen van de dichter die

heid, welvaart, beroepsmogelijk-

achter zijn ploeg liep. Een omkering

heden, dan kun je anno 2008 geen

in het denken over dorpsbewoners?

scherpe scheiding meer maken tussen

Bepaald niet. Poot werd gezien als

steden en dorpen. Is de tegenstelling

En het blijft niet bij dat eerste mes. Er

een zeldzame uitzondering. Een uit-

a Ileen nog een historische tegenstelling?

van de zogeheten abele spelen, - her-

ontstaat een algemene vechtpartij .

zondering die de regel bevestigde en

innert u zich het woord

De meisjes stuiven als gillende keu -

onderstreepte. De regel dat het woord

nog uit uw schooljaren? - als ridder

kenmeiden alle kanten op. Tot een

Lanseloetzich in datstukvergrijpt

Vinkeveense boer - een Veen - puyt in

dorpsbewonereen synoniem was van
onbeschaafdheid.

aan een meisje dat op zijn kasteel in

de tekst van het gedicht - dood op de

dienst is, heet die daad een dorper

grond ligt. Brederobesluit met een

Van een echte omkering in het denken

Lanseloet van
Denemercken is van omstreeks 1350.

advies:

over dorpelingen was pas sprake in de

iemand op de muren van een postkan-

negentiende eeuw. De eeuw van de

toor in Serajevo de kreet gekalkt:

romantiek. Voor de romanticus is het

Dit is Servië

daad. Het toneelstuk

We maken een sprong in de tijd, een
sprong van pakweg drie eeuwen.
Dan zitten we in de renaissance. Drie
eeuwen beschavingsgeschiedenis

Ghy Heeren, ghy Burgers, vroom en wel
ge moet,
Mydt der Boeren Feesten, sy zijn se/den
soosoet
Of't kostyemant zijn b/oet,

=onbeschaafd

het begin van de oorlog in Bosnië had

schrijvende en dichtende stedeling
gaat het platteland met zijn

eerlijke

Even laterschreefiemand daaronder:

Nee, idioot. Dit is een postkantoor.

niet door de beschaving gecorrumDe filosoof Leon He uts heeft onlangs

Dorpsbewoner

De liefde voor het platteland - zou

in een artikel betoogd dat er wel

zijn voorbijgegaan. Tenminste als we

Honderd jaar later, in het begin van

dat platte komen van

degelijk een onderscheid gemaakt kan

In zijn gedicht

Boeren Geselschap

Kerk en school.

Een-dimensionaal denken
Er valt meer over te zeggen. Kort voor

vroege zeventiende eeuw volledig te
de dichter Bredero moeten geloven.

- - - - -.

geluk altijd een stukje uit de buurt. De

peerde dorpsbewoners verheerlijken.

lijken aan de dorpsbewoners van de
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deringa Is lelijk ervaren. Lord Byron,

platvloers? -

Zijn opponent, de Serviër, die

Dit is

de achttiende eeuw, lijkt het oordeel

was onder meer een gevolg van de

worden tussen

Servië op dat postkantoor schreef, is

nuttig om geen principiële stokpaard -

industriële revolutie. Die industriële

denken. De vraag of de Serviër die de

geen praktijkman. Heeft wel degelijk

jes te bestijgen. De discussie een praktisch ka ra kt er te geven.

beschrijft Bredero hoe een aantal

stedeling althans, over de dorpse

revolutie was een

kreet Dit is Servië op die muur ka Ikte,

een visie en laat zich daar ook door

boeren naar de kermis in Vinkeveen

medemens wat positiever uit te pak-

En die nieuwigheid werd door de dich -

een stedeling of een dorpsbewoner

leiden. Maar vrolijk stemt dat aller-

gaat. In de beschrijvingvan Bredero

ken. In het dorpje Abtswoude, een

tende tijdgenoot bijna zonder uitzon -

was, is een vraagwaarop het a nt-

minst.
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En Hees? Stad op dorp? Het lijkt me

van de stedeling, de Amsterdamse

stedelijke revolutie.

stedelijk en provinciaals

circa 1930
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De houtduif: potent en één bonk vliegspier

Stopt
Winselingsebrug?

Door: Rob van I ren

Cultuur Criterium in de Petruskerk?
je ziet ze veel in deze buurt: houtduiven. En ze blijven nog

De plannen voor een nieuwe stadsbrug nemen steeds vastere vormen
aan. Maar is er ondanks alle plan nen en rapporten wel voldoende
nagedacht over de consequenties
van een nieuwe brug op die plek?

wel even aanwezig, want ze zijn potent, het hele jaar door.

De Stichting Cultuur Criterium, Bert Blooen vrijwilligers begonnen drie
jaar geleden met cul t urele activi t eiten in de Petruskerk. Het initiatief
is veelvuldig gepre zen en goed bezocht. Bert Bloo, projectleider en uitvoerder heeft er z'n hobby van gemaakt , maar wil ermee stoppen. Wat is
er aan de hand?

De plaats waarop die nieuwe brug
aan de zuidoevervan de Waal moet
gaan aanlanden, is misschien wel de
meest historische plekvan Nijmegen.
Daar, op een vroeger doorwaadbare
plek aan de Waaloever die al eeu wenlang de 'Winseling' heet, zijn
in het verleden tal van Romeinse
vondsten gedaan. Daar bevinden zich,
overstroomd en uitgesleten door de
Waal, waarschijnlijk nog resten van
Ulpia Noviomagus Batavorum, de
eerste stad van Nederland, en van de
Keltische of Bataafsenederzettingen
en heiligdommen die eraan vooraf
gingen . Hoe moet dat straks als de
bouwers van de 'stad brug' bij hun
werkzaamheden in of aan de Waal
onverhoeds op antieke resten stuiten?
Die kans is groot, want de westgrens
van het stadje UI pi a liep waar nu de
Rivierstraat en de Winselingseweg
lopen en de stadsbrug komt pal ten
oosten daarvan, dus binnen de gren zen van Ulpia, aan wal (net voor de
Vasim) . Moet er niet eerst archeolo gisch onderzoek in en aan de Waal
plaatsvinden voordat er aan een
'Winselingsebrug' begonnen wordt?
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Zo kan het voorkomen dat in oktober in de jekerstraat nog
een duif op haar nest zit. Hoewel het ook een hij kan zijn,
dat is bij duiven niet goed te zien. Ze zorgen beiden afwis selend voor het broeden en voeden. Op zich niet vreemd,
in oktober. De Houtduifkan bijna het helejaardoor aan
voedsel komen, en legt niet meer dan twee eieren. Vanaf
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maart kunnen ze beginnen, dus een legsel of3 per jaar is
Bert Bloo licht dat graag toe : ' Het lukte de stichting om drie

geen zeldzaamheid. Wat wel bijzonder is, is dat het nest,

jaar deze festiviteiten te realiseren doorfinanciering met
subsidiegelden, donateurs en enige sponsors en de vrienden
van de Bach Cantates. Georganiseerd zijn: culturele manifestaties met expositie en muziek, de Bach Cantates, concerten
en andere buurtbijeen komsten. Om met deze activiteiten
door te kunnen gaan is geld nodig van subsidiegevers en
sponsoren. Nu zijn aanvragen bij subsidiegevers van de provincie Gelderland en bij de gemeente Nijmegen om diverse
redenen afgewezen. Het komt er dan op neer dat in 2 008 de
activiteiten van de stichting moeten worden afgebouwd,
omdat er geen geld voor komt. Dat is jammer voor Hees, voor
de Petruskerk en voor de kunstenaars en artiesten die een
podium nodig hebben'.

zoals u op de foto kan zien, zo in het oog springt. Dat houdt
in dat de duif geen minuut van het nest kan wijken of een
kraai heeft de inhoud al buitgemaakt. Zeker daar in de
jekerstraat, die uitloopt op het terreintje met de geiten,
waar in de walnootbomen hele kolonies roeken, zwarte
kraaien en kauwen huizen .
Een duivennest is niet meerdan een vlondertje van losse
takken, en de eieren zijn wit, dus de duifzal haar nest
beslist in een dicht begroeide struik of boom bouwen. Dat
is het risiko van een laat legsel: de duif heeft zich verkeken
op het soort boom, die in één een keer alle bladeren heeft
laten vallen . Geen inlandse boom waarschijnlijk, dat kan ik
niet meer nagaan.
Ik zie dan ook de duifiedere dag stijf op het nestgedrukt

Sponsors voor cultuur gezocht

zitten. Dan, op een dag, zitten daar opeens 2 duiven. De

Vandaard at Bert Bloo een oproep richt aan de le zers van

een is grijs, donzig. Een jong, dat al bijna zo groot is als de

de Stenen Bank: wie w eet een gulle (stille) gever of sponsor

ouder.

die de activiteiten met ge ld wil st eunen. Lukt dat niet, dan

De dagen daarvoor verborgen onder de oude, maar dankzij

za l nood zakelijkerwij s in 2 009 moet en worden gestopt

een overdaad aan voedsel snel gegroeid, en nu bijna zoals

met de mooie activiteite n.

dat heet in vogeltermen, vliegvlug. Twee dagen later is het
nestdan ook al le eg.
Wie zo'n dikke Houtduif ziet, denkt mi sschien da t dat wel
een erg makkelijke prooi is voor een Havik of Bui zerd . Dat
valt tegen, heb ik me laatst laten ve rtell en door een bio loog. Wa t je ziet is éé n bonk vliegspi er, geen voge l schijnt

Henk Termeer

zo snel van de grond t e kunnen opst ij gen als de Hou t dui f.
Ma ar ik kan u ook vert ellen dat duivebo rst heell ekker is.
Niet dat ik ze schi et of koop bij de po elier. M aa r vo rig j aar
vond ik er t w ee in de berm, pa s dood gere den, ook in deze
tijd . jon ge voge ls, nog ni et gewend aa n het sn elverkee r.
Da ar weet ik dan w el weg mee. Tj sa , ond anks di e vli egspi eren .
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Een kijkje in de tuin
Op 14 en 15juni vond voor de tiende keer de Nijmeegse open tuinendag plaats. In heel
Nijmegen waren bijna so tuinen van particulieren te bezoeken. In Hees waren er maar
liefst 7 fraaie tuinen open. Honderden tuinliefhebbers bezochten het mooie groen.
De tiende keer! Reden voorfeest en een speciaal tijdschrift en uitgebreid aandacht op de
populaire lokale radio en TV-zender van Nijmegem.nu (of: FM 107.8). Een impressie.

< advertenties >

Nieuwe buren
Door: HenkTermeer
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Hees heeft in de loop van de eeuwen

daarvan in de komende driejaar moe-

doende onbebouwde ruimte en groen

al heel wat nieuwe buren gekregen.

ten daar in eerste instantie zo'n drie-

overblijven. We zullen samen met die

In de kale vlakte die er aanvankelijk

honderd nieuwe bewoners onderdak

nieuwe buren moeten proberen het

tussen de Hezelpoort en Hees gaapte,

vinden . De om Feniks heen geprojec-

resterende groen in ons woongebied

hebben achtereenvolgens diverse

teerde drie gebouwen zullen op wat

te behouden.

nieuwe wijken een plaats gekregen:

langere termijn zo te zien nog zeker

het Waterkwartier, de Biezen, de

hetdubbele daarvan gaan huisvesten,

Wolfskuil en het Heseveld om de

zodat Nijmegen -West er daar op den

belangrijkste van de laatste eeuw te

duur 1000 inwoners bij krijgt..

noemen. De laatste maanden lezen

Aan de andere kantvan Hees, in

we in de pers berichten over nieuwe

het westen, is momenteel een stuk

wijken, buurten en bouwprojecten in

van en aan de Dennenstraat op de

de directe omgevingvan Hees en ook

schop genomen. Na de sloop van het

in Hees zelf. We lopen ze even met u

gebouw van de Dominicus Mavo/Havo

langs om alvast kennis te maken .

wordt daar nu een uitgestrekt ter-

Plan 'Arena' heet het bouwproject

rein bouwrijp gemaakt. Het loopt

voor zes vrijstaande nieuwe wonin-

vanaf de Dennenstraat naar de

gen met garage dat Nebuva st uit

Neerbosscheweg en buigt dan naar

Gennep in hartje Hees op stapel heeft

rechts om uit te lopen in een brede

staan. Dat is een passende naam

strook tot dusverre onbebouwd

want die huizen komen te staan op

gebied langs de Neerbosscheweg.

de plekwaar nu nogeen restant te

Op die groteL-vormige kavel, achter

vinden is van de voormalige stal-

de Antonius Abt-kerk en het kerk-

len van circus Carré (gebouwd in

hof langs, wordt blijkens de website

1904-1905), gelegen op de hoek

(www.rosadelima .nl) de komende

van de Schependomlaan en de

jaren een compleet nieuw dorp uit

Pomonastraat. De nog in 2008 te bou-

de grond gestampt. Het project

wen woningen staan nu te koop en als

heet 'Rosa de Lima' en omvat drie

ze klaar zijn zullen daar naar schat-

aparte delen. Het lage dorpsdeel

ting ongeveertwintig nieuwe bewo-

komt aan de Dennenstraat te liggen;

ners een woonplek vinden .

het langgerekte parkdeellangs de

Veel grootschaliger is het nieuw-

Neerbosscheweg kent een mix van

bouwplan 'De Nieuwe Voorstad'

laag- en hoogbouw (zes lagen). Het

(www.nieuwevoorstad .nl) dat direct

zorgdeel ten slotte bestaat uit sen i-

ten oosten van Hees, op de plek van

orenappartementen in hoogbouw

een verouderd bedrijventerrein

(vijf lagen) en sluitaan bij de huidige

tussen Marialaan, Koekoeksstraat,

Catharinahof. Alles bij elkaar komt er

Sperwerstraat en Voorstadslaan staat

ruimte voor zo'n sso nieuwe bewo -

gepland . De website spreekt zelfs

ners. in 2009 hoopt men de bouw afte

van een nieuwe 'stad in de stad' met

ronden.

ruimte voor vijftien winkels waar-

En ten slotte zijn er dan nog de plan -

onder twee supermarkten. Met wel

nen met de herinrichtingvan het

erg groene 'artist impressions' en

Daniëlsplein. Wat daar nu staat gaat

video's kan men online bewonderen

plat en op een klein parkje na wordt

wat daar nog tot stand moet komen.

het volgebouwd . Laat dat vooral niet

Alleen de eerste fase a I, het gebouw

het model worden voor de inrichting

Feniks, bestaat uit niet minder dan

van Nijmegen -West en Hees. Voor

108 appartementen en na de bouw

kwalitatief goed wonen moet er vol -
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TH fJfJ NEN

METAALBOUW
SINDS 1897

Schependomlaan

Rosa de Lima

METALEN RAMEN
[AUTOMATISCHE] DEUREN
FIJN STAALWERK

WINKELPUIEN
REPARATIES METALEN PUIEN

Voorstadslaan

BE DRIJ FS WEG 9, 6541 DC NIJM EGE N
T +31 [0] 24 - 377 09 77
E IN FO@THOON EN. EU
F +31 [0] 24 - 377 28 48
W WWW.THOON EN. EU

B IJ KONINKLIJK E B ESC HIKKING
H O FLEV ERA N C I ER

< adverte nties >

< adve rte nties >

INSTALLATIE BUREAU WELLEN

Sc hola

Gas, Wate r, cv, Ele kt ra, Zonne-energie

Prakt ijk voor supervis ie e .a. begele idingsvormen

De nn e nstraat 114

C.J .W. van der Donk
Kometenstraat 30
6543 XJ Nijmegen
tel. 024- 378 26 02
e-mail info@schola.nu
www.schola.nu

6543 JW Nijm ege n

te l 0 24 378 28 95
fax 0 24 378 53 66
e- ma il info@we ll e n.n et

Gelegen onder de molen in het Florapark kunt u
Din eren en Feesten in huiskamersfeer.
Ons re sta u ra nt is donderdag va nafl7.00 uur
en zondag vanafw.oo uu r geopend .
De overige dagen zijn er diverse mogelijkheden
voor g roepe n van 20 tot 130 personen om uw
gelegenheid persoonlijk te vieren.

GEVESTIGD:

psychologenpraktijk

Bernts & Bloo

Mw. Drs S.J .H. BERNTS

Debby & Dennis

Mw. Drs R.J.K. BLOO

't Sfeerhuys de Looimolen

Dr. de Blécou rtstraat38

RE N OVATIE

Looimolenweg 15 Nijmegen

6541 DJ Nijmegen

ON D ER HOUD

- . • • 024 379 06 76

Mobiel : o6 410 65111

www.sfeerhuys.nl

W A ND AFW ERKING

vormweijs

U ben t van hartewelkom in'tSfeerhuys
Wel even rese rveren!

I sirnone weijs • lid bno

TANK, WAl EN KIRT MET PlEZIER

postkantoor

grafische vormgeving • typografie • webdesign

brunël

Kor te Bredes t raa t 54 6543 ZS Nijm egen
M

06- 505 301 88

T

024- 378 72 13

Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen
>Makkelijk bereikba ar

Ouderwets gezellig eten, met een vleugje van nu!

vormweijs.nl

Kerkstraat 205
6543 KJ Nijmegen

Tel. (024) 3732007
Fax. (024) 3730091

info@gasterijalstoen.nl
www.gasterijalstoen .nl

>Volop gratis parkeergelegenheid
>Leuk assortiment in de winkel (o.a. Diddl)
>Uitgeb reid dienstenpakket in het postkantoor
>Winkel en post kantoor reeds om o8.oo u open

We zoeken nog person ee l voor de bedi enin g !
Mail na ar: limbu 173@planet.nl

(ma t/m vr)
>U bent van harte welkom

Fiets & fitness
Geopend vanafhalfjuli
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winkel

(024) 388 69 76

postkantoor

(024) 378 58 10

Fax

(024) 373 28 27

Dennenstraat Gg
6S43JP Nijmegen
te l (024) 377 oo o6
fax (024) 373 33 ss
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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft naar het
behoud van het groene en dorpse karaktervan Hees.
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees

Lid worden?

Johan van der Mee (voorzitter), tel 024 377 42 62

U kunt lid worden via e- mail met de ledenadministratie ofteie-

Toon Zondag (penningmeester), tel 024 378 28 76

fonisch via het secretariaat van de vereniging. Het lidmaatschap

jan Brauer, tel 024 378 56 82

kost € 10.- per jaar. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart. Indien

Mieke Welschen, tel 024 377 8164

u elektronisch betaalt verzoeken wij u om tevens uw adres en post-

Ton van Seters, secretari s, tel 024 377 07 65

code te vermelden.

Secretariaat

e-mail penningmeester: financien@dorpsbelanghees.nl

Ton van Seters, tel 024 377 07 65
Schependomlaan 14,6542 RM Nijmegen

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen

e- mail : dorpsbelanghees@planet.nl

Park West: Toon van den Berg, tel. 024 377 7417

giro: 349955 t .n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

Historie: jan Brauer a.i., tel. 024 378 56 82

Ledenadministratie

Ruimtelijke Ordening: Johan van der Mee, tel. 024 377 42 62

ledenadmin@dorpsbelanghees.nl

Milieu: Ton van Seters, tel 024 377 07 65

Redactieadres van de Stenen Bank

Sociaal: Mieke Welsehen a.i., tel. 024 377 8164

Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen, tel 024 377 07 65
e-mail dorpsbelanghees@planet.nl

Let op!

Redactieleden

Kopij inleveren voor 17 augustus op het redactieadres.

jan Brauer, Henk Term eer, Jacques de Vroomen, Wil ma van Seters.
vormgeving: Hendriek Mulder, advertenties: Toon Zondag

Oproep straatvolleybal Hees

Ooi< gezocht:
• journalistiektalentvoor
de Stenen Bank

Beste mensen! Ik ben bezig met het schrijven van een stukje
over het straatvolleybal toernooi dat we een aantal jaren in
Hees georganiseerd hebben. Zijn er mensen die nog wat mate-

• Talentvolle amateur-fotograafvoor
de Stenen Bank

riaal daarover hebben liggen? Ik denk aan foto's, lijsten van
deelnemende straten, uitslagen etc. Willen jullie dan contact
opnemen met

Een berichtje naar de redactie is

Ton Ellen broek, Dikkeboomweg 6, 6542RK.

voldoende

Bellen mag ook op 024-377 92 65 of
E- mailen aan Ton.EIIenbroek@KPNplanet.nl.
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