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Na het officiële gedeelte van onze jaarvergadering op 4 apri/2003 zal Wout van Hees een presentatie verzorgen 
over Koers West.Koers West is een project opgestart door de gemeente, waarbij de inrichting van Nijmegen West, 
met name Waalji·ont en de Kanaal havens, centraal staat. Een voor onze wijk dus belangrijk gebied. 
Wout van Hees is de projectleider van Koers West. Opdat u zichzelf al een beeld kunt vormen van dit project, druk
ken we onderstaand de tekst af van het persbericht van de gemeente Nijmegen over Koers West. 

Elia Scholten 

Koers West 

Nijmegen staat voor een van de grootste uitdagingen in haar stedenbouwkundige geschiedenis: de ontwikkeling en 
rea li sering van een duurzaam toekomstperspectief voor Nijmegen West. Al jaren klinkt de roep om opwaardering en 
revitalisering van de Biezen, Waterkwartier, Noord- en Oostkanaalhavens. 'Koers West' is een integrale aanpak van 
een reeks concrete projecten om de ruimtelijke kwa liteit en leefbaarheid van dit gebied een nieuwe impuls te geven, 
waarbij wonen en werken op een harmonieuze manier samengaan. 

Samenhang 
Koers West staat voor de samenhang in Nijmegen west. De huidige problemen op het gebied van milieu, leefbaarheid, 
bereikbaarheid en ruimtelijke inrichting in dit stadsdeel kunnen alleen in een integraal project succesvol en duurzaam 
aangepakt worden. Daarvoor is intensief overleg met ondernemers, bewoners en organisaties in het gebied onontbeer
lijk. 

De komende maanden stellen we in samenspraak met alle betrokkenen een Koersdocument op, waarin de toekomstige 
inrichting van het gebied gestalte krijgt. Dit Koersdocument wordt in het vo01jaar van 2003 ter goedkeuring voOI·ge
legd aan het College van Burgemeester en Wethouders. We verwachten dat de uitvoering van het totale plan ongeveer 
vijftien jaar in beslag neemt. 

Drie pijlers: Revitalisering Noord- en Oostkanaal havens, 2e stadsbrug en Waalfi'ont 
Koers West rust op drie pijlers: de revitalisering van de Noord- en Oostkanaalhavens, de aanleg van een nieuwe 
stadsbrug en de realisatie van een nieuw Waalfront waarbij een eigentijdse combinatie van wonen en werken aan het 
water wordt gezocht. Het project om de kwaliteit van de bedrijfsterreinen Noord- en Oostkanaalhavens te verbeteren, 
is inmiddels gestart. Vanuit een totaalvisie, ontwikkeld in samenspraak met de bedrijven uit het gebied, ontstaat een 
goed functionerend bedrijfsterrein waar economische- en milieubelangen hand in hand gaan. 

Bereikbaarheid 
Voor een betere bereikbaarheid van zowel bedrijven als woningen in de Waalsprong en Nijmegen West is een nieu
we stadsbrug noodzakelijk. Daarmee creëren we een stadsring en dus een betere doorstroming van verkeer. In het 
gebied tussen Weurtseweg en de Waalliggen voor de stad ongekende kansen. Onder de projectnaam Waalfront ver
kennen we de mogelijkheden om de relatie tussen stad en rivier te versterken , de bestaande milieubelasting aan te 
pakken, de infrastructuur te verbeteren en zo een prettige woon- en werkomgeving te scheppen. 
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Meerwaarde 
Het zoeken naar de samenhang en verbanden tussen de drie pijlers is de eerste uitdaging voor Koers West. Daarbij 
houden we ook rekening met aangrenzend gebied, zoals het Waterkwartier en de waalsprong. Samenbrengen van 
wensen en mogelijkheden van de verschi llende betrokken partijen en projecten levert een meerwaarde op voor het 
totale gebied. 

Van de voorzitter 

Binnenkort, op vrijdag 4 april, vindt de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Hees plaats. Natuurlijk hoop 
ik op een goede opkomst, beter dan die van vorig jaar. Maar misschien hadden we toen de verkiezingsavond nog "in 
de benen". 
Een keer per jaar legt het bestuur van de vereniging voor zUn leden verantwoording af van het gevoerde beleid en wil 
het bestuur graag met de leden plannen voor de toekomst bespreken. Zoals al eerder aangekondigd wil de vereniging 
meer doen in de directe omgeving. We denleen aan samenwerking met de Petluskerk om een aantal activiteiten te 
organiseren, deelname aan de Open Monumentendag en de terugkeer van de buurtdag in Hees. 
Maar daarnaast zijn we ook betrokken bij de ontwikkelingen in het kader van Koers West, het gemeentelijke plan om 
te komen tot een complete herinrichting van de westkant van Nijmegen, inclusief de door ons niet gewenste stads
brug. 
Op het moment, dat ik deze regels schrijf, ligt een stapel nota's voor me op tafel. Allemaal hebben ze betrekking op 
Koers West en de titels (en de dikte en de uitvoering) liegen er niet om: achtergrondrapport zicht op milieukwaliteit 
Nijmegen-West, Toekomstscenario Waalfront, De "stolp"gedachte: denlcrichting en overwegingen, Studie rivierover
gangen, Masterplan Revitalisering Noord- en Oost-Kanaalhavens, zicht op milieu in Nijmegen-West en natuurlijk de 
Startnotitie Milieueffectrapportage Stadsbrug. 

Foto: Loek Janssen 

Heel veel ambtenaren en gespecialiseerde instellingen hebben zo hun gedachten op papier gezet en het is de bedoe
ling, dat wij (U dus ook) als een soort klankbordgroep fungeren. Het gaat tenslotte om de toekomst van ons stulge 
Nijmegen. Redenen genoeg om bij te praten en mee te discussiëren op de jaarvergadering van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees, op 4 apri l in de Parochiezaal aan de Dennenstraat 
Tot dan, 

Loek J anssen 
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BP-STATION VAN WIJK OP DE MOlENWEG 

HET TANKSTATION BIJ U IN DE BUURT I 
KOM EENS lANGS EN SPAAR RAZENDSNEl VOOR ARTIKELEN BIJ KIJKSHOP 
EN FREE RECORD SHOP. 
IN ONZE RUIME SHOP VINDT U O.A. TABAK, FRISVRANKfN, WEEKBLADEN, 
TEIHOONKAARTEN, BLOEMEN, ZOETWAREN, KOPIEERAPP.,AUTO-ART. EN IJS. 

WIJ STAAN 7 DAGEN PER 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. 

REGI!nl !R VASTGOED TAXA'J'EUH S 

UE TAXJ\TEU!t r. lET EEN T il EL 

Taxaties- Aankoop- Verkoop- Hypotheken 
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Contributie 2003 

Bij de eerste Stenen Bank van dit jaar treft u weer de jaarlijkse acceptgiro voor het betalen van uw contributie aan. 
Deze bedraagt € 6,81. Maar meer mag ook. Daarom hebben wij het bedrag nog niet ingevuld . 
Wilt u alstublieft binnen drie weken betalen? Er gaat ieder jaar weer veel energie, tijd en geld zitten in het leden her-
inneren aan hun betaling. ' 
Willen leden die per computer betalen altijd hun naam, adres met postcode vermelden? Wij Junmen anders niet zien 
van wie het afkomstig, is en wij kunnen de betaling dan dus niet registreren! 
Wij vragen dit jaar voor het eerst aan leden die buiten ons bezorggebied wonen en die De Stenen Bank per post krij
gen toegestuurd om het lidmaatschapsgeld vrijwillig te verhogen. (Per nummer dat wij moeten opsturen kost het ons 
€ 2,-) 
Am1emarie Verberne 

VERKEERSDREMPELS, "duurzaam veilig"? 

Sinds de vroege herfst van afgelopen jaar liggen er verkeersdrempels in Hees. En het moet gezegd; het is behoorlijk 
wat rustiger geworden in onze straten. Het grootste deel van het sluipverkeer is verdwenen, daarvoor is de route nu 
niet meer aantreld<el ijk genoeg. De eigen bewoners en beste11m1ingsverkeer maken nu de hoofdmoot van de verkeers
drukte uit. 

Even terug: het doel van de snel11eidsremmende maatregelen was het vergroten van de verkeersveiligheid voor de 
zwakkere verkeersdeelnemers; voetgangers en fietsers dus. 
Hierbij zijn een paar kanttekeningen te maken. 
1. De korte hobbeltjes, gemaakt van klinkers, zijn niet zo comfortabel als ze hadden kunnen zijn voor fietsers , vaak 

slordig gestraat en langs de stoepranden niet vlak genoeg. De aantrekkelijkheid om te fietsen in de straten waar 
deze dingen liggen, is niet groot. 

2. De Maldense busdrempels (die vierkante blokken) zijn met name in de Schependomlaan en de Korte Bredestraat 
niet veiliger voor fietsers dan de oude situatie. Omdat deze straten te smal waren om naast de drempels aparte ge
leiders aan te brengen, zoals in de Kerkstraat, moeten fietsers zich door hetzelfde gat wurmen als de auto's. Dat 
leidt helaas vaak tot het gebruik van het "recht van de sterkste" door de automobilisten. 

3. In de Detmenstraat zijn de geleiders zo breed gemaakt dat je met een fietskar geen gebruik meer hmt maken van 
het stukje fietspad dat overblijft. Dus ook hier wordt een deel van de fietsers gedwongen over de drempel te rijden 
en de strijd met automobilisten aan te gaan. 

4. Vrachtverkeer (de auto's van de DAR!) en ook grote brede personenauto ' s, rijden nog steeds met hoge snelheid 
over de vierkante blold<en. Onplezierig dat medewerkers van een openbare dienst, die toch een voorbeeldfunctie 
hebben, daar op deze manier mee omgaan. 

De laatste punten hebben we aangekaart bij de stadsdeelbeheerder en we hopen dat dat nog gaat leiden tot verbeterin
gen. Ook hopen we dat we uitdruld<elijk betrokken worden bij het bepalen van hoe de definitieve situatie er dan uit 
moet zien. Het overleg was tot nu toe, zoals u ook al eerder heeft lmnnen lezen, niet best. Het verdient ook geen 
schoonheidsprijs dat het verkeersbesluit voor de aanleg van al die drempels, nog moet worden genomen terwijl die 
dingen er allang en breed liggen .... 

In een vorig nummer van de Stenen Bank hebben we u gevraagd te reageren op de aanleg van de drempels. We heb
ben twee reacties gekregen; een die uitgesproken positiefwas over het feit dat er drempels zijn aangelegd, omdat dat 
de enige manier is om mensen te dwingen om rustig te rijden met de auto ; de andere uitgesproken sceptisch over het 
nut van de drempels zoals die er nu liggen. Deze persoon zou liever nog veel steilere en minder "gebruiksvriendelij
ke" drempels zien verschijnen. 
Hees is veranderd. Hees is rustiger geworden. Of het "duurzaam veilig" is geworden zal de tijd uitwijzen. De ver
keerswerkgroep gaat zich nu nadrukkelijk richten op de stadsbrug en de effecten daarvan voor onze woonomgeving. 
Wij houden u op de hoogte. 

Ad Biemans 
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Schola 
Praktijk voor supervisie e.a. begelei

dingsvormen 

C.J.W. Van der Donk 
Kometenstraat 30 
6543 XJ Nijmegen 
tel. 024-3782602 

mob. 06-28029197 
e-mail: info@schola.nu 

www.schola.nu 
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Hier had uw advertentie kun
nen staan. 

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

Interesse? 
Neemt u gerust contact op 
met de redactie . 

Telefoon: 024-3782979. 

Instituut voor Massage 
en Filosofie 

Mevrouw Drs. )opie Beenakkers 

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

Aangesloten bij Nederlands Genootschap voor sport
massage en de Vereniging voor filosofische praktijk. 

Voor afspraken en informatie: 
Florence Nightingalestraat 85 
6543 t<V Nijmegen 
Te l/fax. (024) 3 78 78 52 
Mobile 06 7 8 7 33 000 
www. instituut-voor-massage-en -filosofie. com 
e-mail: jopie.beenakkers@instituut-voor
massage-en-filosofie.com 
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"Denkend aan Holland 
zie ik brede rivieren 
traag door oneindig 

laagland gaan, 
rijen ondenkbaar 

ijle populieren 
als hoge pluimen 

aan de einder staan;" 

Uit: Herümering aan Holland, van H. Marsman 

BOMEN IN DE BUURT VII 

Hoe kan het toch dat op onze droge zandgrond in Hees zulke mooie hoge populieren staan? Op de hoek van de Plane
tenstraat en de Venusstraat rijzen zij op, al tientallen jaren: de grote drie. En even verderop in het nieuwe parkgedeelte 
vinden we nog een aantal van die vochtliefhebbers:de kleine drie: de knotwilgen. Het is hier begin vorige eeuw wel 
vochtiger geweest toen de grondwaterstand veel hoger was. Er liepen zelfs sloten langs de Bredestraat, de Kerkstraat 
en langs de zgn. Daniëlsdam daar loodrecht op. Op het terrein van het zwembad stonden enige boerderijen en van 
daar tot aan de Molenweg was het helemaal vlak land, verte lde de heer Mulder die hier al voor de oorlog rondzwierf. 
Er stond maar !notenboom ongeveer op de hoek Molenweg/ Daniëlsweg. Dat was echter lang vóór de tijd van deze 
grote en kleine drie . Hun verblijfplaats heeft dus niets met een vochtige bodem te maken. 

De heer van Eeten, hoofd plantsoenendienst in de jaren 70 en 80, hielp me uit de droom. Ze hadden indertijd wat 
boompjes over en deze zijn hier geplant. De soort "populus robusta" is niet erg kieskeurig wat de bodem betreft en 
deze wi lg "salix alba" evenmin. "Populus" (Iatijn) betekent dat het met het "volle" te maken heeft. Het grote voordeel 
van deze bomen is dat ze zo snel groeien; op een vochtige bodem kan hij wel 60 cm per jaar omhoog schieten. De 
stammen werden vroeger na 20 jaar al geoogst. Het levert snel en goedkoop gebruikshout, vroeger voor klompen, nu 
nog voor groentekisten, lucifers, fineer, pollepels en speelgoed, en de houtpulp voor papier. 
Als we op onze droge grond een groei van 40 cm per jaar aanhouden, dan kunnen we ook achteraf zijn ouderdom 
schatten, als we tenminste de hoogte weten. Kijk hiervoor naar de aanwijzingen onderaan dit artikel. Wie zendt een 
schatting in? (naar Meloenstraat 11 ; inzenders krijgen een kopie van een mooie prent van de verfijnde natuurtekenaar 
Jan Wartena) . 

Grappig is ook de naam sa lix waar het salicylzuur naar genoemd is , dat vroeger het werkzame bestanddeel van het 
oude aspirientje uitmaakte. De bast werd al eeuwen geleden gebruikt als koortswerend middel. Wij hebben dus nu 
gebruik gemaakt van oude volkswijsheid, die met deze "volkse"bomen is opgedaan. Het Iatijnse Salix is ook weer 
verwant met het griekse EÀ.tK- datje uitspreekt als ' heelik'- en ook wilg betekent. Helicoon kunnen we vertalen als 
'Wi lgenberg'. Onze Heli con-op leiding ligt bepaald niet op een berg, maar een paar wilgen zouden niet misstaan op de 
wilde-natuurstrook achter de school. (misschien wordt dit ooit toegankelijk als deel van Park West). De bekende "te
nen" manden worden van de jonge taldcen (of wilgentenen) van geknotte wilgen gevlochten. Dildce taleken waren 
goed voor hoepels en duigen van regentonnen. Van het dilcicere hout werden klompen gemaakt. 

Niet zo bekend is dat er bij deze soorten mannetjes en vrouwtjesbomen voorkomen. We zeggen dan dat ze twee
huizig zijn; een soort LAT -relatie dus in het plantenrijk. Bij de populieren stuiven de rood aangelopen stuifmeelkatjes 
(mannelij k) in maart/ april. Later ontrollen zich de gelige driehoekige bladeren vanuit de sp itse harsige knoppen , die 
kleverig aanvoelen. Ze hebben lange bladstelen en daardoor blijven ze al bij een kle in zuchtje wind wiebelen. 
Bij deze populierensoort wordt al heellang zonder enige discussie "gekloond", door van een boom, die goed past in 
htinen en parken steleken te nemen . Men wi l in onze parken het liefst a ll een mannetjesbomen hebben. De vrouwtjes
bomen vindt men niet fatsoen lijk genoeg. Ze doen zo slordig met haar zaden, die ingepakt zijn in veel watachtig pluis, 
dat zich wijd verspreidt. lie weet wel' dat ik het vroeger prachtig vond om zoveelmogelijk hiervan te verzamelen, in de 
hoop dat we er textiel van zouden kunnen maken. Men spreekt ook wel van katoenhout, maar het heeft nooit iets op-
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geleverd. Waar het stuifmeel van de populier door de wind verspreid wordt, hebben de wilgen plezier van bijen en 
hommels die het stuifmeel overdragen als ze van de honing in de katjes van deze vrouwelijke bomen komen snoepen. 

Katjes zijn namelijk ook bloemetjes, die honingkliertjes kunnen dragen. Maar ze zijn heel simpel op 1 schubj e ge
vormd . Met een hele rij dicht op elkaar maken ze dan zo'n lange sliert, die j e bij veel boomsoorten in het vomjaar ziet 
hangen. De bekende aaibare zachte wilgenkatjes blijken na rijping stu ifmeelkatjes te zijn. Het zou leuk zij n als in 
onze knotwilgen weer eens een steenu iltj e zou komen nestelen. Maar waarsch ijnlijk is het daarvoor te onrustig. Er 
kunnen trouwens in zo'n wilgenkroon allerlei planten en zelfs kleine boompjes groeien, Het worden dan een soort 
miniparkjes. 

Populieren aan de van van 

De kroon van onze robuuste populieren is vrij dicht, met schuin opgaande taleken op een stevige stam. Het feit datje 
onder de boom veel afgeworpen takleen ziet liggen is geen teken van ziekte of ouderdom. Maar deze soort moet in de 
zomer zijn lange slierterige nieuwe loten kwijt. Daarvoor wordt er onderaan zo'n takje eerst een kraagje gemaakt. Dit 
voorkomt het inscheuren als het takje gaat afvallen. Er blijft een keurig litteken over met een kurtdaagje erop . Dat zijn 
die platte vlakjes die populierentakleen zo boekerig maken. Grappig om te zien en te voelen. Aan de afvaltakjes zit 
dan een soort voetje. (In juni/juli even snuffelen op de grond onder de boom.). 

De wilgen hebben ook en ige bekende fami lieleden: de treurwilg. Een prachtig exemplaar aan de Tweede Oude Hesel
aan wuift ons elke dag met haar sierlijke taleken toe. De hulwilg, a ls sierboom in veel tuinen, én hulhazelaar doen 
binnenkort met Pasen weer goede diensten als eierdragers. 

De meeste populierensoorten in Nederland zijn door kruisingen ontstaan, voor een groot deel uit Noord-Amerika. 
Alleen de zwarte populier is inheems, voora l in duingebieden; maar hij is zeldzaam geworden. Het oudste exemplaar 
(tussen 1750 en 1800) is te vinden achter Musis Sacrum aan de Jansbuitensingel in Arnhem. De italiaansepopulier 
(echt uit Italie) of"hemelbezem" schiet een beetje cypresachtig omhoog en wordt veel gebruikt als windscherm. Het 
scherm naast de Petruskerk za l binnenkort moeten verdwijnen . De witte abeel met het lichte vilt aan de onderkant van 
de blaadjes en de ratelpopulier met meer afgeronde bladeren horen ook bij dezelfde familie. On langs leerden we in 
Vlaanderen nog een nieuw werkwoord voor het gelu id dat populieren maken: "zwatelen"; en dat klopt! 
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NB voor boomhoogteschatters : Neem een vierkant stuk karton en knip dit schuin van een hoekpunt naar het tegen
overliggende hoekpunt door. Dan heb je een rechthoekige driehoek met 2 zijden die even lang zijn. Langs de langste, 
schuine zijde kun je omhoog kijken; en dan net zo lang voor of achtemit dribbelen tot je de top van de boom net zo 
hoog ziet als de punt van je driehoek. (in het vo01jaar is dit makkelijker) Op dat moment goed de plaats markeren 
wam· je staat. Vervolgens de afstand meten vanaf dat standpunt tot de boom. (met grote stappen van 1 meter als je 
benen daar lang genoeg voor zijn. Maar ook dat kun je van te voren even uitproberen op een stoep; waar alle tegels 
steeds 30 cm in het vierkant zijn. Als je die afstand hebt gemeten moet je je eigen lengte daarbij optellen om een aar
dige schatting van de boomhoogte te maken. Als je een paar keer meet, wordt het resultaat natuurlijk wat nauwkeuri
ger. 
Een wakkere lente gewenst; speur naar alle klank, kleur en geur van alles wat nu weer zo snel tot leven komt. 

Fransje Brakkee. 

Eindelijk??! 

Ongetwijfeld is het ook u opgevallen: het grote bord bij de Witte Villa aan de Schependomlaan; voorlopig hanteren 
wij deze werknaam binnen de vereniging, inclusief de hoofdletters. Maar er schijnt nu toch echt iets te gaan gebeuren, 
nadat het pand vorig jaar oktober werd verlaten en de afgelopen winter deskundig werd gesloopt. Op het grote bord 
kunnen we zien wat Moed (blijkens het bord opgegaan in HMG), in samenwerking met Hestia, Croes, Van Rontem 
en aannemersbedrijf Gerritzen, van plan is. Eindelijk! 

Loek J anssen 

De witte villa in maart 2003 Foto's : Loek Janssen 
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1. Opening 

ALGEMENE JAARVERGADERING 2003 

Vrijdag 4 april a.s. zal de Algemene Jaarvergadering van de 

Vereniging Dorpsbelang Hees 

plaatsvinden in 

de Parochiezaal 
Dennenstraat 108 

Aanvang vergadergedeelte 19.45 uur 

Na de pauze zal er een gastspreker zijn 
De heer W. van Hees komt vertellen over Plan Koers West 

(zie artikel elders in dit blad) 

U wordt als lid uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
De zaal is vanaf 19.30 uur geopend. 

Agenda: 

2. Mededelingen 
3. Goedkeuring Verslag Algemene jaarvergadering 8 april 2002 
4. Jaarverslag 2002 
5. Jaarverslag pem1ingmeester 

a. exploitatie overzicht 2002 
b. verslag kascommissie, decharge penningmeester 
c. benoeming nieuwe kascommissie 2003 
d. begroting 2003 

6. Toelichting te voeren beleid en plannen 2003; 
7. Rondvraag 
8. pauze 

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

Op de volgende pagina treft u een korte samenvatting van het verslag van de jaarvergadering 2002 aan. Het volledige 
verslag is bij het secretariaat op te vragen. 
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Samenvatting van het verslag van de Algemene Jaarvergadering 2002 

4. Jaarverslag 2001: 
Milieu: andere 'truc' voor grotere slagvaardigheid: bij de Witte Villa is er een bestemmingsplan voor 2 huizen, laag
bouw, wel schetsen maar geen bouwplan, het villacomplex wordt compleet gerestaureerd, na verkoop pas een bunga
lowverhaaL 
Web-site: de links zijn afwezig, komen terug, worden op de 1 c bestuursvergadering besproken. 
Huizenbouw langs Oostkanaalhaven: i.p.v. industrie een woonwijk, toekomstplannen voor 2030, het is een vervolg van 
de kop van Weurt, er komt misschien huizenbouw, vanuit de Lange Hezelstraat richting de Epon, industrie of woon
wijk, opties pas in 2030. Het blijft erg veranderlijk bij de gemeente. Het verdere jaarverslag wordt goedgekeurd. 

5. Jaarverslag penningmeester Toon Zondag: 
'Gespreid bedje' overgenomen van Eric Bemner. Voor 2001 staat alles nog in guldens . 
Begroting en exploitatieoverzicht 
Alle lasten waren iets hoger dan begroot, ook de contributie en advertentie-inkomsten waren groter. Er is gemiddeld 
meer contributie betaald. 
Aan griffierechten is er van de Epon zaak uit 1996 netto f. 2600,- retour gekomen. In plaats van dat we volgens de be
groting van 2001 f. 4000,- minder over zouden houden dit jaar, zijn we als vereniging f. 2000,- rijker geworden. Er is 
dus sprake van een groeiend eigen vermogen. 
Concept begroting voor 2002 
Een gebruikelijke verdeling van lasten en baten. 
Voorstel voor activiteiten divers € 1200,- in de begroting op te nemen, waardoor het eigen vermogen van de vereniging 
eind 2002 € 500,- lager is 

Voorstel van vorig jaar om het saldo van de plusrekening naar kapitaalrekening te brengen? Is al uitgevoerd. 
Batig saldo 2001 van 7400 Euro is in orde. 

Kascontrolecommissie : Mevr. Kok heeft samen met Dhr. van Berkel getracht, de financiële zaken van 200 I te onder
zoeken, en geven aan dat het er allemaal goed uitziet. Zowel het exploitatieoverzicht van 2001 als de begroting voor 
2002 zijn akkoord bevonden. 
De penningmeester wordt gedechargeerd. We bedanken de oude penningmeester en wensen de nieuwe succes. Loek 
bedankt deze conunissie. Nieuwe kascommissie: mevr. Kok nog 1 jaar, Henk Jansens nieuw lid. 
Jaarverslag 2001 wordt goedgekeurd. 

6. Beleidsplan: 
Is niet aanwezig, Loek pleit dat het iets van de Vereniging moet zijn, dus wijzigingen kunnen ter plekke aangebracht 
worden. 
Voornemens : verkiezingsdebat in Heeslust, verslag Stenen Bank, bijzonder interessant en goed resultaat, het wordt 
waarschijnlijk een heel ander College. Over 4 jaar wederom dit debat, evt. met wat lichte wijzigingen, inhoudelijk. 
Loek bedankt Maria , Marcel en Mark. 

Vetjonging Bestuur en meer inschakelen van leden bij activiteiten: in het verleden erg veel gedaan door Bea, bestuurs
werk meer delen met de leden, meer actieve betrokkenheid bij activiteiten. 
Park-West: 
Ook ontwikkeling Park-West blijft aandacht vragen, verdere uitbouw Park, aansluitend op de sportvelden. Bestuur is 
argwanend t.o .v. de bouwplmmen voor Hees vanuit de gemeente. Bij de laatste bijeenkomst van ambtenaren over Park
West is er gesproken over geld, dat beschikbaar gesteld moet worden voor de imichting van het park, er is sprake van 
klein vandalisme, hangplekgedrag, maar er zijn afspraken van direct melden binnen de buurt. 
Verkeer: 
Van de gemeentepolitiek mag er een stadsbrug komen , de werkgroep Verkeer blijft actief de ontwikkelingen volgen. Er 
zijn al gespreld<en over de mogelijke consequenties voor Hees. Er is een concrete belofte gedaan over de rotonde Ma
rialaan. Volgens wethouder Vermunt praten wij mee over de concrete realisatie "duurzaam veilig". 
Sloop oude K.N.V.B.-gebouw: verkeersmaatregelen: Schependomlaan 50 km? Moet 30 km blijven vanwege de veilig
heid voor fietsende kinderen met ouders. 
Milieu: 
Er is een goede samenwerking met andere groeperingen, ook ditjaar met Johan Vollenbroek Het industriegebied moet 
onder controle blijven van de VDH. Aan het Publiek Gerecht vanjuni 2002 zal actiefworden deelgenomen. 
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Wandelend naar Hees 

Een korte wandeling, deze keer. Niet omdat we moe zijn. Over dit korte stukje Hees valt best het een en ander te ver
tellen. Daarbij komt dat we graag informatie uit de eerste hand willen hebben over de "groote kweekerij van de firma 
Gerretsen en Valeton" . Maar dat moet wachten tot de volgende keer. Vandaag wandelen we: 

Van Klambir-Lima naar Gerretsen-Valeton 

Beschrijving van Hees 

Aan den Dikken Boom zijn ook gelegen de koepel en het vomterrein van het prachtige buiten Klambir-Lima, dat met 
zijn voorgevel op den Wolfkuilschen weg ziet en door den heer J. A. van Zijp wordt bewoond. De mooie en steeds 
met zorg onderhouden sietiuin, rondom het huis, wekt de bewondering van iedereen op. Daar achter is nog een groote 
moestuin, terwijl aan het huis zelf eene mooie serre voor warme kasplanten is verbonden. In de laatste 25 jaar is dit 
goed eenige malen van eigenaar veranderd. 
De heer Van Tienen Jansse stierf er in 1887; hierop ging het over aan wijlen den heer Müller uit Amhem. Mejuffrouw 
Jul. Knuttel bewoonde het ook eenige jaren. Deze dame liet op haar terrein aan den Wofkuilschen weg, ter plaatse 
ongeveer van de vroegeretuinmans-en koetsierswoning, de villa Adyton met koetshuis bouwen, zoomede deed zij 
aan de Dorpsstraat een dubbele heerenbebuizinge verrijzen met name Wilhelmina en Enuna, welke vlak tegenover het 
postkantoor is gelegen. Het koetshuis, gebouwd aan villa Adyton, is in gebruik bij Klambir Lima. (opm. in noot: Als 
"Bloemendaal" door Mej . Knuttel verbouwd en bewoond) 
Ten tijde van mejuffrouw K. werd het buiten nog "Bloemendaal" genoemd. De tegenwoordige eigenaar gaf het, uit 
dankbaarheid aan zijn aangenaam verblijf in Deli, de benaming van "Klambir Lima" d. i. de vijf klapperboomen. 
Hoewel onze dorpsgenoot met genoegen aan het schoone Insulinde terugdenkt, zoo moet gij , geachte lezers en leze
ressen, niet denken, dat hij als Indische brompot op den huize Klambir Lima zijne dagen verder voortleeft! 
Het postkantoor te Hees, waarvan zoo even melding werd gemaakt, heeft als directeur den heer Vissering en is een 
gebouw, door het Rijk voor tien achtereenvolgende jaren gehuurd van den heer Theod. De Groot uit Nijmegen, vroe
ger hier te Hees woonachtig. 
Naast het postkantoor ligt villa Cuba en schuins daar tegenover de groente-kweeleerij van den heer Evers, de vroegere 
chef-tuinman op huize Rust en Vrede, een hoogst bekwaan man in zijn vak. Naast villa Cuba grenst de handels
kweeleerij van den heer P. van Rossem, waar hoofdzakelijk planten, bestemd voor zomerperken en voor snijbloemen, 
gekweekt worden. In kassen en bakken is nog plaats ingeruimd voor kamerplanten en groenten. Onmiddellijk aan dit 
terrein grenst de groote kweeleerij van de fuma Gerretsen en Valeton. 

Uit: Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld, een uitgave van de Vereeniging "Dorpsbelang", 1912, blz. 
143- 144) 

Waarschijnlijk is de naam !Gambir-Lima voor het landgoed Bloemendaal enkel gebruikt in de tijd dat J.A . van Zijp er 
de eigenaar van was . Daarvoor en daarna komen we dit goed enkel onder de naam Bloemendaal tegen. Ook nu staat 
er aan de Dild<eboomweg (vroeger de Wolfkuilseweg geheten) nog steeds een villa Bloemendaal. Enkele jaren gele
den is de naam van het huis bij een schilderbeurt verdwenen. 
Reeds am1 het begin van de 19e eeuw was hier een buitenplaats. Eigenaresse was de douairière Theodora Margaretha, 
baronesse van Neukirchen, genaamd Nijvenheim, geboren baronesse van Dedem. Rondom dit buiten werd een prach
tige tuin met vijver en wandelbos aangelegd. De bekende Nijmeegse historicus H .D.J . van Schevichhaven (1827-
1918) bracht hier zijn jeugd door. Waarschijnlijk al vrij snel is Bloemendaal omgebouwd tot een soort pension. Julius 
Lauer, eigenaar van hotel Des Pays-Bas aan de Grotestraat, exploiteerde het buiten als "Zomerlokaal" en verkocht het 
(in 1842) weer door aan zijn collega Hamerslag, de voormalige eigenaar van het koffiehuis Unie aan de Burchtstraat 
Maar ook daarna , zoals De Blécourt al aangeeft, verwisselde Bloemendaal nog regelmatig van eigenaar. In 1914 moet 
het weer een pension zijn geweest. Vader en dochter Vincent, afkomstig uit Haaksbergen, betrold<en toen een vleugel 
van het gebouw. De dochter, Wilhelmina Everdina, zou hier tot haar dood, in 1922, blijven wonen . Zij had enige tijd 
schilderonderricht gehad en hield zich ook in Hees met schilderen bezig. Op een wel heel toevallige wijze weten wij 
een klein beetje meer over deze Wilhelmina en wel via het Ereda's Museum. Daar willen ze volgend jaar een tentoon
stelling inrichten (nog in het kader van hetjaar van Vincent van Gogh) met als thema echte Van Gogh's, kopieerders , 
vervalsers en schilderstuld<en waarvan de maker Van Gogh zou kunnen zijn. Het museum in Breda bezit ook enkele 
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werken van Wilhelmina Vincent, die net als de grote Van Gogh, signeerde met Vincent. .. Hopelijk achterhalen we 
nog meer over deze illustere bewoner van Bloemendaal. 

Direct naast Bloemendaal , op de hoek met de Breehofstraat, staat een fraai opgeknapt huis uit 1925. Het is aan het 
oorspronkelijke koetshuis van Bloemendaal gebouwd. Waar dan villa Adyton heeft gestaan is ons nog niet duidelijk. 
Overigens dateert het huidige Bloemendaal zeker niet uit het begin van de 19° eeuw. 
In het stuk van Dr. de Blécourt wordt melding gemaakt van de dubbelwoning Wilhelmina en Emma. Sinds een aantal 
jaren alweer kennen wij deze villa als Jannetje en Johanna en nog maar een paar jaar geleden is de villa aangemerkt 
als rijksmonument. In de Stenen Bank van november 1999 is dit pand uitgebreider beschreven. Uc citeer hieruit een 
fragment uit het rapport van het Gelders Genootschap, geschreven om de monumentale status te omschrijven. 
"Dubbel WOONHUIS gebouwd circa 1895 in eclectische stijl. Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van 
een redelijk gaaf bewaarde dubbelwoning rond 1900 in eclectische stijl met duidelijke neorenaissance kenmerken en 
invloeden van de chaletstij i. Het pand wordt van de weg gescheiden door een fraai smeedijzeren hek tussen zuiltjes. 
Van stedenbouwkundig belang vanwege zijn ligging aan een hoofdstraat van het voormalig dorp Hees, dat door de 
stadsuitbreiding van Nijmegen in deze gemeente is opgegaan. Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een 
vroege vorm van agglomeratie, waarbij het dorp Hees nog overwegend zijn landelijk karakter heeft weten te behou
den." 

Bloemendaal anno 2003 Foto: Loek Janssen 

Vervolgens wordt nog vermeld, dat ook het interieur van beide woningen goed bewaard is gebleven. 
Dat laatste geciteerde zinnetje(" ... zijn landelijke karakter heeft weten te behouden.") houdt ons nu even bezig. Ook 
het voormalige postkantoor van Hees aan de Schependomlaan (daarvoor Dorpsstraat geheten) staat er nog steeds. Nog 
wel. We vrezen, dat het met dit karakteristieke gebouw dezelfde kant op zal gaan als met het boerderijtje van Van 
Heumen op nr. 14. Na diens overlijden, in 1998, werd heel snel besloten de slecht onderhouden boerderij van 1860 af 
te breken om ruimte te creëren voor nieuwbouw. Een haakactie van Kraakgroep Schependomlaan 14 mocht niet ba
ten, evenmin als luitische vragen van de Vereniging Dorpsbelang Hees, Numaga, Heemschut en omwonenden. Mo
numentaal werd de boerderij niet gevonden en in augustus 1999 ging het bouwwerk tegen de vlakte. Wat staat ons te 
wachten met het voormalige postkantoor, bij de meeste Nijmegenaren beter bekend als het voormalige kantoor van de 
KNVB , afdeling Nijmegen? Ook hierover is al vaker geschreven, onder andere nog in het decembernummer van 
2002. Tijdens het bezoek van het College van Burgemeester en Wethouders in november j I. trok dit pand prominent 
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de aandacht; mede door de inzet van actieve buurtbewoners, die de plannen van een projectontwildcelaar terecht erg 
ver vinden gaan. 
Het pand werd in 1899 gebouwd en diende als postkantoor voor de inwoners van Hees en voor de zeer druk bezette 
circusdirecteur Oscar Carré. Die bestemming behield het gebouw tot 1930. Na de oorlog is het gebouw - misschien in 
verband met de woningnood - bewoond geweest dames, in de jaren 60 was hier een boekhandel , van J.B. Bonte, in 

gevestigd. In 1977 betrok de KNVB het postkantoor, om er in 1998, in verband met een reorganisatie bij de voetbal
bond, weer te vertrekken. Op dit moment wordt het pand bewoond door leden van een antiluaakgroep. Wat hier moet 
komen (hoger-breder-dieper) stemt ons niet vrolijk. Maar de kogel is nog niet helemaal door de kerk. 

Schependom voormalige KNVB-gebouw : Loek Janssen 

Het enige actieve "kwekerijgebeuren" in dit deel van Hees vindt u (nog?) aan de Rivierstraat, zeer binnenkort overi 
gens Oscar Carréstraat geheten. In een kas worden hier, op vrijdag en za terdag, bloemen en planten verkocht. De zaak 
draagt de toepasselijke naam 't Schependom. 

Loek Janssen 
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Interview met stadsdeelbeheerder 

Bij het bezoek van wijkwethouder van Rumund aan onze vereniging (zie vorige nummer) maakte de aanwezigheid 
van de stadsdeelbeheerder mij nieuwsgierig. Wat doet zo'n man nou allemaal en wat kan hij voor Hees betekenen? 
Dus bellen en een afspraak maken ..... 
Rob van de Wetering is sinds 3 jaar bij de gemeente de stadsdeelbeheerdeL Dat stadsdeel beslaat heel Nijmegen-west, 
dat wil zeggen van Waal t/m Neerbosch-oost, van spoorlijn tot kanaal. Hees is dus maar een onderdeel van "zijn" 
gebied . Hij is daar met anderen verantwoordelijk voor een goed en samenhangend beheer van de openbare ruimte. 
Bomen, verlichting, wegen, trottoirs, speelplekken, zwerfvuil, borden, parken, dat soort dingen dus. Aan de openbare 
ruimte wordt natuurlijk van alle kanten gewerkt. Hier een nieuwe kabel door het trottoir, daar een park onderhouden, 
overal drempels aanleggen, straten vegen, kruispunten aanpassen, fietsdoorgangetje maken, speelplaatsje vernieu-
wen ... ...... dat gaat aan alle kanten het hele jaar door. En natuurlijk heeft ieder onderdeel van de gemeente daarin zijn 
eigen taak en als je niet oplet werkt dat heel snel langs elkaar heen. Iedereen kent wel een voorbeeld van een stoep die 
net gelegd is en die vervolgens weer opgebroken wordt om er een kabel door te trekken ...... Zo moet het natuurlijk niet 
en zo gaat het ook geluld<ig meestal niet. In de taak van een stadsdeelbeheerder staan twee zaken heel centraal. De 
eerste is de coördinatie van alle uitvoerings-activiteiten van de gemeente zodat het werk op elkaar afgestemd is. Het 
tweede is dat al die uitvoering gebeurt in goed overleg met de bewoners/bedrijven in het stadsdeel. En dat wat die 
bewoners/bedrijven willen in hun wijk ook in de gemeente bekend is en er wat mee gebeurt. 
Van dat eerste merkje als bewoners betrekkelijk weinig, daar komt vooral veel overleg met gemeentemensen en uit
voerders aan te pas. Als dat goed loopt merkje hoogstens dat onderhoud en vernieuwing in de wijk ook goed lopen. 
Van het tweede merkje veel meer. Iedereen van jullie die bijvoorbeeld naar inspraak- of overlegavonden in de buurt 
gaat heeft Rob van de Wetering wel eens gezien. Zoals eind vorigjaar een avond over het veiliger maken van het 
kruispunt van de Tweede Oude Heselaan met de Molenweg en de Nieuwe Nonnendaalse weg. Van de gemeente is er 
dan natuurlijk een verkeersdeskundige. Maar er is ook de stadsdeelbeheerder die verantwoordelijk is voor communi
catie met de bewoners en gebruikers. Die zorgt dat beleid, deskundigheid en wensen zo goed mogelijk bij elkaar ko
men, die vervolgafspraken kan maken om verder te praten. 
Zo kom j e Rob overal in de wijk tegen, overal in gesprek met de bewoners en bedrijven. Als er bij de Lanteerne nage
dacht wordt of de speelplaats ook na school door de buurt gebruikt zou kunnen worden ... .. Als binnenkort het speel-
tuintje aan de Pomonastraat opgeknapt gaat worden .... Als we binnenk01i moeten gaan nadenken over een goede plek 
voor het speeltuintje dat er in Hees bij kan komen ..... Voor het verbeteren van de verlichting op de parkeerplaats van 
Tachys ...... Vaak met een technisch deskundige bij zich die verantwoordelijk is voor verkeer, groenbeheer of verlich-
ting. Want zijn verantwoordelijkheid ligt in goede afstemming binnen de gemeente en met bewoners. 
Achter Rob als stadsdeelbeheerder staat natuurlijk een heel gemeentelijk apparaat waaraan hij signalen uit de wijk 
doorgeeft en opdrachten krijgt. Aan de basis van het gemeentelijke beheer van de openbare ruimte staat een zeer re
cent plan: IBOR, integraal beheer openbare ruimte. Daarin heeft de gemeente voor het eerst alle beheer en onderhoud 
systematisch tegen het licht gehouden. Wijken zijn vergeleken, per soort wijk zijn beheersdoelen vastgelegd en ver
volgens is gekeken naar wat je dan moet doen om die doelen te bereiken. Dat lijkt op het eerste gezicht gedoe wam· je 
als buurtbewoners niet zo veel aan hebt maar je merkt er wel degelijk iets van. Uiteindelijk gaat het allemaal natuur
lijk om geld dat beschikbaar komt per wijk voor beheer en onderhoud. Dat is voortaan gekoppeld aan wat de gemeen
te in zo'n wijk wil bereiken. Vroeger had men dat overzicht veel minder. Toen zag je bijvoorbeeld- op zich heel be
grijpelijk- dat er heel wat geld ging naar probleemwij ken. Nu wordt zichtbaarder dat alle wijken hun eigen problemen 
hebben die om aanpak vragen. Natuurlijk zullen probleemwijken en wijken die heel druk gebruikt worden altijd veel 
geld en aandacht vragen en daar hoort Hees (gelukkig) niet bij. Hees wordt in het plan gezien als een wijk waar "ge
wone" aandacht nodig is voor beheer en onderhoud (geen intensiever onderhoud, voorkomen van problemen of zelfs 
rehabilitatie nodig) . Op zich terecht lijkt me. Maar zo'n plan geeft wel aan dat er in een wijk als Hees extra aandacht 
nodig is voor verkeersveiligheid op doorgaande wegen. Waarmee goed zichtbaar is geworden wat wijzelf ook als een 
groot probleem van Hees ervaren! 

Als ik het met eigen woorden moet samenvatten: de gemeentelijke grotere plannen (park west, bestemmingsplan), 
daarop is een stadsdeelbeheerder niet aanspreekbaar voor ons. Voor een gat in de weg of glas op de weg is er de Bel
en herstellijn . Maar voor alles daartussen is Rob van de Wetering het aanspreekpunt voor bewoners vanuit de ge
meente. Hij zorgt dat er wat ondernomen wordt, praat met ambtenaren, uitvoerders en bewoners. De echte smeerolie 
in de ambtelijke machine dus . 

Trees van Hal 
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• DIACNOSTISCII ONDERZOEK EN BEGELEIDING VAN lEER-OF STUDIEPROBlEMEN EN DAARMEE MOGELIJK 
SAMENI/ANCENDE SOCIMl-fMOTIONElE PROBlEMEN. 

• KOWURENDE TiltRAP IE. 
• OPVOfVINGSONDERSTfUNING. 
• SCIIOOLKEUZE-ADVIES. 
• 1/UISWfRK-OF STUDI'fBEGflfiDINC. 

Administratie- & Belastingadviesbureau 

Korte Bredestraat 61 Nijmegen Telefoon: 024-3792266 
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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. 
Deze vereniging streeft naa r het behoud van het landelijke karakter van het voormalige kerkdorp Hees. 

Het bestuur van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees: 
Loek l anssen (voorzitter) 
Tel. 024-3734800 

Annemari e Verberne (secretaris) 
Tel. 024-3786068 

Toon Zondag (penningmeester) 
Tel. 024-3782876 

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

Mark Chri sliaansen 
024-3786826 

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

Redactieleden 
Trees van Hal 
Elia Scholten 
Arno Schlösser 

Lid worden? 
U kunt lid worden door contact op 
te nemen met het secretariaat van de 
vereniging. 
Het lidmaatschap kost 6,8 I euro per 

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

Milieuklachtenlijn: 026-3599999 
Bel- en herste llijn : 024-329 2 329 

Secretariaat van de vereniging: 
jaar. Dit bedrag di ent u over te maken ,---------------- -------j 
op gironummer 349955. 

Ananasstraat 19 
6543 ZH Nijmegen 
Tel. 024-3786068 
Email: 
DorpsbeI ang. hees@comps.demon. nl 
De Vereniging Dorpsbelang Hees 
op Inte r net: 
http :/ /www. dorpsbelanghees. n I 

Bloemisterij 
Bloembinderij 

Indien u elektroni sch betaa lt, 
verzoeken wij u om uw adres met 
postcode te vermelden 

Dankzij het grote ledenta l heeft de 
verenig ing de afge lopen j aren al vee l 
kunnen bereiken. 

Let op: 
Kopij inleveren voor 

1 juni 2003 
op het redactieadres. 

Hutt1ng 
Bloemisten sinds 1930 

Kerkstraat 187 Nijmegen 
Tel :024-3770 336 
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