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Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelang Hees 2003 
Op 4 april jongstleden was weer de jaarvergadering van de vereniging. Onderstaand treft u een korte, zakelijke weer
gave aan. 

Opening door de voorzitter 
De voorzitter heet iedereen welkom en legt uit dat het bestuur van de vereniging zijn werk doet in het belang van de 
vereniging en de leden. Het bestuur, bestaande uit vijf leden, kan het vele werk dat er voor de vereniging ligt echter 
niet alleen aan. De voorzitter roept daarom geïnteresseerden op om deel te nemen aan activiteiten. Er zijn voor de 
leden voldoende mogelijkheden om op activiteiten te reageren, daar hoeven ze geen jaar mee te wachten. Bij de jaar
vergadering van hetjaar 2002 was de opkomst erg laag. De opkomst van ditjaar is weer "normaal" te noemen. Het 
bestuur gaat uit van de veronderstelling dat wanneer niet sprake is van een eenduidige opvatting van de leden, het 
bestuur kan doen wat het zelf het versta · vindt. 

----~~~~~-.---~~--~~~~ 

oon Zondag, Loek Janssen, Annemarie Verberne 
en Mark Christiaansen Foto: Trees van Hal 

Plannen komend jaar 
De voorzitter deelt mee dat de vereniging is benaderd door de gemeente Nijmegen, dienst Onderzoek en Statistiek. 
Die dienst wil graag weten wat er allemaal speelt in Nijmegen-West en dus ook in Hees. Doorgegeven is dat in Hees 
de volgende onderwerpen spelen: Energieweg, verkeer, winkelcentrum aan de rand van de wijk, Sancta Maria, Jozef
klooster, groot wooncomp lex aan de Kerkstraat, witte villa et cetera. In de wijk zijn geen problemen in de zin van 
achterstandsbuurten of iets dergelijks. Als vereniging benadrukken we ook steeds dat er geen echte problemen in de 
wijk zijn. In ons beleidsplan besteden we wel veel aandacht aan de wens om Hees groen te laten. 
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Plannen van de werkgroepen 
Werkgroep Verkeer 
In de werkgroep Verkeer wordt veel aandacht besteed aan de verkeersdrempels. Naar aanleiding van vragen en op
merkingen uit de zaal, deelt de voorzitter van de werkgroep Verkeer (Ad Biemans) het volgende mee. 
De gemeente wilde drempels aanleggen waar de hulpdiensten (politie, brandweer en GGD) geen hinder van onder
vinden. De werkgroep Verkeer volgt nu twee sporen: 
a. het aanpakken van individuele, niet goed aangelegde drempels; 
b. het aanspreken van de busdiensten en (o.a.) de DAR, omdat deze vaak met hoge snelheden door de buurtjaldceren 

omdat juist zij geen last hebben van de drempels. 
Duidelijk is dat wij als vereniging in gesprek zijn met gemeente en anderen. Om verkeersdrempels te mogen aanleg
gen dient de gemeente een verkeersbesluit te nemen. Dat gebeurt meestal vóór realisering van de drempels. Dat is nu 
niet gebeurd. Eerst zijn de drempels aangelegd, daarna is een verkeersbesluit genomen. Dat hield verband met het 
verkrijgen van een subsidie. Die kon de gemeente alleen krijgen als de drempels voor een bepaalde datum waren ge
realiseerd. Naar aanleiding van een opmerking uit de zaal zal de werkgroep ook contact opnemen met de gemeente 
Wijchen, omdat daar een ander soort drempel is gebruikt. 
De vereniging zal zich ook het komende jaar weer blijven opstellen als tegenstander van de stads brug. 

Park West 
In november 2001 is een nieuw deel van het park gerealiseerd. Bij de openstelling is een wedstrijd uitgeschreven voor 
een naam voor het park. Die naam is er echter nog steeds niet. De oorzaak moet gezocht worden in procedureel "ge
neuzel". 
De werkgroep blijft alert op de ontwikkelingen met betrekking tot het kassencomplex aan de Wolfskuilseweg. Als de 
gemeente niet nauwlettend in de gaten wordt gehouden, kan het gebeuren dat er zomaar voor die plaats een bestem
mingsplanwijziging wordt doorgevoerd en dat daar woningen worden gerealiseerd. Een lid pleit ervoor om er bij de 
gemeente op aan te dringen dat zij niet alleen rekening houdt met de aspecten industrie en wonen, maar ook voor het 
aspect groen. Dat gebeurt nu te weinig. 
Milieu 
De milieuactiviteiten verricht de vereniging in nauwe samenwerking met Johan Vollenbroek die zich hierin heeft 
gespecialiseerd. 
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Stenen Bank 
Ondanks de kleine bezetting loopt de Stenen Bank goed. Het blad vervult een functie binnen de vereniging. Dat geldt 
ook voor de website. Het internet is een snel conununicatiemedium waar de vereniging in de toekomst veel werk van 
gaat maken. Met name actuele informatie zal hier steeds meer te vinden zijn. Er wordt dan ook geadviseerd regelma
tig onze website te bezoeken. 

Het sociale gezicht van de vereniging 
Toelichting door Mark Christiaansen: Er zijn nu enkele plaatsen waar we elkaar kunnen ontmoeten: de Petruskerk, 
Sancta Maria, Helicon en het parochiegebouw. De bedoeling is dat de buurtdag ditjaar weer nieuw leven wordt inge
blazen. 
Op 24 mei vinden er allerlei activiteiten plaats in de Petruskerk Gerrit Hengeveld licht toe: Er zal een koor zingen, er 
zullen diverse tentoonstellingen zijn, er is een kinderprogranuna, ook voor eten en drinken wordt gezorgd en er wordt 
aandacht besteed aan het Petruspad, een initiatief van enkele natuurminnende leden van de vereniging 

V ragemonde 
Bea van Zijll de Jong deelt mee dat zij een motie in de gemeenteraad heeft ingediend om Park West nog deze raadspe
riode (2002-2006) gerealiseerd te krijgen. Deze motie is raadsbreed gesteund. 
Eén lid klaagt over een vervelende rubber-teer geur 's morgens. De vraag was waar dit vandaan komt (eventueel Boe
sewinkel of Nijg). Wout van Hees (gemeente Nijmegen) zoekt dit uit en zal Loek antwoorden op deze vraag. 

Na de pauze heeft Wout van Hees (medewerker gemeente Nijmegen) een korte presentatie over Koers West gegeven. 
Duidelijk is dat het hele project lang gaat duren ; tot ongeveer 2030. De insteek is het verbeteren van de leefbaarheid. 
Her hele plan rust op drie pijlers: wonen, bedrijven en groen. Het woongebied wordt gevormd rond het Waalfront, het 
werkgebied rond het industrieterrein. Om de bereikbaarbeid te vergroten wordt een stadsbrug aangelegd. Deze moet 
ervoor zorgen dat Nijmegen over de Waal met de rest van de stad wordt verbonden. Sinds september 2002 worden de 
plannen "geconununiceerd" , in juni 2003 wordt een visiedocument naar de gemeenteraad gestuurd. 

Annemarie Verberne 

Van de voorzitter 

Prima opkomst tijdens onze jaarvergadering! Er werd ook flink gediscussieerd. Over de drempels, over Park West, over 
Koers West. Wout van Hees, beleidsmedewerker van de gemeente, hield een helder en bondig verhaal over de gemeentelij
ke plannen voor Nijmegen-West, inclusief de stadsbrug. Daarna kwamen diverse leden met vragen. Een "interactieve" 
avond (en dat op een vrijdag!), met een drankje gezellig afgesloten. Zoals iedere voorzitter dat volgens mij zou wensen. 
In zekere zin vormde deze jaarvergadering het startsignaal voor een actiever verenigingsjaar, zoals we ons dat al vorig jaar 
voorstelden. We beloofden toen meer te gaan (mee-)organiseren voor onze leden, in de buurt. Bijvoorbeeld op de dag van 
de Petruskerk in mei, een buurtdag in augustus en de Monumentendag in september. In dit nummer van De Stenen Bank 
kan al worden teruggekeken op het Dagje Kerk Anders en wordt vooruit gekeken naar de buurtdag in augustus en deMo-
11llmentendag in september. 
Daatnaast blijven onze werkgroepen heel actief; bezit u reeds een exemplaar van het Petruspad? 
Voor mij, als voorzitter van de bloeiende Vereniging Dorpsbelang Hees, is het dan belangrijk te benadmkken, dat alle ac
tieve mensen dit vrijwillig en in hun eigen tijd doen. En dat we altijd behoefte houden aan nieuwe, meewerkende leden. 
Wat dit betreft is 2003 nu al een succesvol jaar. Met dank aan al die actieve leden! 
Zo vlak voor de zomervakantie zit ik nog met een vraag. Onze jaarvergadering vond, enigszins noodgedwongen, plaats in 
de Parochiezaal aan de Dennenstraat De stmm in oktober maakte het onmogelijk te vergaderen in zaal Heeslust, naast 
Sancta Maria. De ontvangst in de Parochiezaal was zeer gastvrij en de ruimte bleek uitermate geschikt. Inmiddels in Hees
lust weer opgeknapt en kunnen we opnieuw gebruikmaken van de daar aanwezige faciliteiten. Wat doen we met dit (luxe) 
probleem? Voorlopig tillen we dat over de, hopelijk zonnige en rustige, vakantie heen. Geniet ervan! 

Loek Janssen 
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BP-STATION VAN WIJK OP DE MOlENWEG 

HET TANKSTATION BIJ U IN DE BUURT! 
KOM EENS lANGS EN SPAAR RAZENDSNEl VOOR ARTIKElEN BIJ KIJKSHOP 
EN tREE RECORD SHOP. 
IN ONZE RUIME SHOP VINDT U O.A._ TABAK, FRISDRANKEN, WfEKBlADEN, 
TflEFOONKAARTfN, BlOEMEN, ZOETWAREN, KOPIEtRAPP.,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. 

t:\ 
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REGIST~R VASTGOëD TAXATEURS 

DE TA XATEUR MflT IWN TITfil 

Taxaties - Aankoop - Verkoop - Hypotheken 
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Circuspaarden in Hees 

Zo'n honderdjaar geleden ligt Hees nog een eindje van de stad, de villa's rustig verscholen in het dorpse groen. Maar 
toch rukt de stad geleidelijk op en daarmee ook de bedrijvigheid. We bekijken de plek op Schependomlaan m. 88. 
Daar ligt dat grote, langgerekte bedrijfspand, het staat nu te huur. Tot voor kort zat daar automaterialenhandel Jacobs, 
pa l naast Men en Wamencare (voorheen dorpscafé Juliana). Nooit gedacht dat hier een eeuw gelden de paarden van 
het Amsterdamse Circus Carré waren gestald! Dat zoeken we hier even voor u uit. 

Circus Ca1Té: Eu•·opa, Amsterdam .. . Hees 
In een tijd van weinig vertier, geen radio en TV, was de kermis of een voorbij trekkend circus belangrijk volksver
maak en een grote publiekstrekker. Als reizend circus genoot de Duitse familie Willem Carré al in het midden van de 
19e eeuw behoorlij ke internationale faam. Het trok door heel Europa. In 1864 zette het circus Carré voor het eerst zijn 
tenten op in Amsterdam. De plaatselijke couranten waren lyrisch over de voorstelling. Carré zou er vaker komen. En 
het was geen geheim dat ook Koning Willem lii en zijn familie de kunsten van het circus waardeerde . Het circus 
mocht zelfs op HetLookomen spelen en vanaf 1870 werd de naam Koninklijk Neder/andsch Circus Oscar Carré. 
Zoon Oscar was een jaar daarvoor zijn vader opgevolgd en zou het circus 40 jaar lang leiden. Ook Nijmegen werd in 
1886 bezocht tijdens de najaarskermis, van 26 augustus tot en met 7 september. Behalve de circusvoorstelling organi
seerde Carré toen Kunst- en Prijzen wedstrijden op de Wedren. De Nijmeegse kranten kwamen met lovende commen
taren en bij zijn vertrek bedankte Oscar Carré in een advertentie de Nijmeegse bezoekers en begunstigers voor de 
warme ontvangst. 

Omdat ook het publiek in Amsterdam steeds zo enthousiast was, wilde Oscar Carré zich daar in de jaren tachtig van 
de 19c eeuw wel permanent vestigen . De gemeenteraad aarzelde. Men had net de zomerse kermissen aan banden ge
legd omdat deze door het overvloedige drankgebruik van het vo lk nogal eens tot relletjes leidden. Hij kreeg een voor
lopige vergunning. Toen men zag dat het er in het circus heel wat rustiger en vooral ordelijk aan toeging dan op de 
kermis, kreeg Oscar uiteindelijk na een aardig tijdje touwtrekken met de ambtenaren, toestenm1ing om het huidige 
Carré aan de Amstel te bouwen. Maar de optredens mochten alleen in de wintermaanden plaatsvinden. In december 
1887 opende het Circustheater Carré zijn deuren. 

Oscar Carré presenteerde een veelzijdig progranm1a. Het was een combinatie van circus en variété: paarden, acroba
tiek, clowns en aan het slot Bengaals vuurwerk. De hele familie, die overigens januari 190 l was genaturaliseerd, deed 
mee. Het publiek genoot van de knappe dressuur van de Oostpruisische Trakhener paarden van Oscar. Zijn vrouw 
Amalia Salamonsky en zoon bekwaamden zich in het hogeschoolrijden. Andere zoons hadden een springnummer met 
pony's en dochter Kätchen zong en deed ook pantomimenunm1ers. Het legde Carré zeker geen windeieren, het pu
bliek bleef toestromen. Meestal verbleef de familie van november tot april in Amsterdam in de woning boven het 
theater, daarna ging ze op tournee door heel Europa. 

Zomerverblijf en stallen in Hees 
Inmiddels had Oscar Carré het Nijmeegse Hees uitgezocht om na de tournees in de zomermaanden uit te rusten. Rond 
1903 betrok hij de villa Welgelegen, op de hoek Voorstadslaan en begin Dorpssh·aat van Hees, nu de Schependom
laan geheten. In een parkachtige ambiance lag daar de vil la Welgelegen, voorheen bewoond door de gepensioneerde 
kolanol Roloff. Nu ligt er het appartementencomplex Insulinde. 

Tijdens een van de Europese tournees verongelukte in mei 1891 in Duitsland de speciale circustrein van Carré . Onder 
de dodelijke slachtoffers was zijn vrouw Amalia. Deze klap kwam Carré te boven. Hij hertrouwde 1893 met Ada 
Graham die al in '97 overleed. In 1900 huwde hij Elisa Maud Adams. Oscar Carré overleed in 1911 in Kopenhagen 
tijdens een tournee. Zijn, derde, vrouw Elisa Maud Adams bleef met dochter Wilhemina tot 1919 in Villa Carré wo
nen. In 1919 verhuisden zij naar Brussel. 

Alleen de grote bomen herinneren er nog aan dat hier eens Villa Carré stond. Het pand werd grondig verbouwd tot 
rusthuis voor gepensioneerde Indische militairen, Insulinde, zoals in het hekwerk nu nog te zien is . Rond 1970 werd 
het gebouw gesloopt. Wat wel gebleven is, zijn de stallen van Carré, een stukje verderop in de Dorpsstraat, nu Sche
pendomlaan 88. 
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Manege voor 100 schoolpaarden 
In september 1904 vraagt Oscar Carré per brief aan B en W een vergunning voor de bouw van een houten gebouw 
voor het tijdelijk 'remiseeren van transportwagens en het stallen van een gedeelte zijner schoolpaarden' op een door 
hem aangekocht terrein aan de Dorpsstraat. 
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De bijgevoegde tekening laat een gebouw zien van 
ruim 60 meter diep en 35 meter breed. In de recht
hoekige stallen is plek voor zo'n 100 paarden. Een 
ronde 'remise' biedt plaats aan de transportwagens 
en als die er niet staan is het een ideale manege om 
de paarden te trainen. Waarschijnlijk is dit een por
table onderdeel van het reizende circus, dat in Hees 
voorlopig dient als behuizing in de zomermaanden, 
als het circus niet op tournee is. Cané had wel een 
stenen gebouw gepland, maar moet de bouw daarvan 
nog even uitstellen, vanwege een 'groote en kostbare 
verbouwing' van zijn circusgebouw in Amsterdam. 
Daarom, zo schreefhijBen Win februari 1905, 
moet hij helaas afzien van 'het voornemen om dit 
jaar een vaste stal en remise te doen oprichten' en 
derhalve verzoekt hij de vergunning voor de houten 
stallen nog eenjaar te verlengen. 
Die stenen stallen zijn er toch gekomen; nu nog ligt 
er op de betreffende plak een diepe loods. In 1934 
werd het huidige front aangebracht en de bovenwo
ning toegevoegd, maar daarvoor zag het er volgens 
een archieftekening uit als een schuur met stallen. 
Hoewel Villa Cané van buiten en binnen uitgebreid 
is gefotografeerd, is er van deze manege nog geen 
foto boven water gekomen. Het moet vast een mooi 
gezicht zijn geweest, de aankomst van de kleurige 
circuswagens en de vele raspaarden. 
Circus Carré heeft maar betrekkelijk kort gebruik 
gemaakt van de stallen; het gebouw kreeg al snel na 
Oscars dood in 1911 andere bestemmingen. 

6 

Van stallen naar steenfabriek 
Januari 1913 vraagt de heer Van Toen bij de gemeente een verguru1ing 'tot oprichting van eene door electriciteit ge
dreven Aardewerlifabriek in het perceel te Hees aan de Do1psstraat nr. 88 ... gedreven door electramotoren met een 
gezamenlijk vermogen van 40 PK. ' Hoe lang deze fabriek heeft gedraaid is niet bekend. In deze periode huist ook 
kermisreiziger H.J. Vet in het pand. Kort daarna vestigt er zich een Belgische steenfabrikant 

Het Gemeentarchiefheeft een fraai briefhoofd van deze Kunststeenfabriek 'Nederland', J.Vingerhoets & Co. Het 
bedrijf houdt kantoor aan het Mariënburg, destijds het zakeneenhum van Nijmegen, maar de fabriek ligt aan de 
Dorpsstraat 88 te Hees. De fabriek levert "Kunstmatigen Hardsteen, Natuurgraniet, Zandsteen en Marmer". 

KUNSTSTEENFABRIEK 
"NEDERLAND" 

}o VINGERHOETS & C o - NIJMEGEN 
KUNSTMATIGEN HARDSTEEN"' NATUURGRANI.ET,, ZANDSTEEN . . EN MARMER . .. . . . 

SA.l"'TOOR <'~8 
Tl!I..l:!:E'OO~ l"~RIZB. f7'G8 

PARTIC. 1~ 

Steenfabrikant Vingerhoets komt uit Antwerpen en vestigt zich in 1914 in Nijmegen. Hij woont met zijn gezin in de 
dr. Jan Berendsstraat Zijn compagnon C.A. Hoogterp woont op verschillende plaatsen in Hees, o.a.op Dorpsstraat 3 
en in logement Heeslust Hoewel er van de activiteiten van steenfabriek niet veel bekend is, treffen wij de namen van 
beide fabrikanten prominent op een gevelsteen van een monumentaal gebouw uit 1920. Zij ontwierpen en bouwden 
namelijk de Agnes en Reiniera Fröbelschool aan de Groenestraat 210, tegenover Albert Heijn (nu kinderdagverblijf 
De Tweeling) . Dominee Creutzberg van de Petruskerk neemt het initiatiefvoor deze kleuterschool, waarschijnlijk als 
tegenwicht tegen de katholieke expansiedrift rond de Groenestraatkerk in de toen nieuwe wijken Willemskwartier en 
Hazekamp. Hij weet Jonkheer Rutgers van Rozenburg, van Huize Dukenburg, ter gelegenheid van de geboorte van 
diens tweeling Agnes en Reiniera in 1918, over te halen om geld te schenken voor de bouw van het schooltje. De 
school opent september 1920 zijn deuren, maar op dat moment is Vingerhoets al verhuisd naar Duitsland. Het school
tje, sinds kort Rijksmonument, is het enige bekende wapenfeit van Vingerhoets en Hoogterp. Hoogterp zet de steenfa
briek in de Dorpsstraat in Hees nog tot 1926 voort; in 1923 krijgt hij nog vergunning voor een verbouwing en voor 
plaatsing van een betonnen schutting. 

Van stenen naar auto's 
Hoe lang de steenfabriek heeft gedraàid is niet erg duidelijk. Begin jaren dertig is het gebouw in gebruik van N.V. 
Auto onderneming Quick. Het is de garage van de zogenaamde Quick-bussen, zoals krasse oude Hesenaren nog we
ten te vertellen. 
Eigenaresse van het pand, de Weduwe L. Wieseman, uit Hees liet het in 1934 grondig verbouwen en bracht de bo
venwoning aan. Naast de garageactiviteiten verschijnt er ook een benzinepomp. Dus vanaf die tijd loopt er een lijn 
naar de Automaterialenhandel van Jan Jacobs. Die heeft iruniddels zijn deuren gesloten. Wat na de circuspaarden, 
stenen, bussen, auto's de nieuwe bestemming van het gebouw wordt, is nog niet bekend. 

Jan Brauer 

Alle afbeeldingen bij dit artikel zijn afkomstig van het Gemeentearchief. 
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Schola 
Praktijk voor supervisie e.a. 

begeleidingsvormen 

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 hij Nederlands Genootschap voor 
sportmassage en de Vereniging voor filosofische 
praktijk. 

Voor afspraken en informatie: 
Florence Nightingalestraat 85 
6543 KV Nümegen 
Tel/fax. (024) 3 78 78 52 
Mobile 06 781 33 000 
www.instituut-voor-massage-en
filosofie.com 
e-mail: jopie.beenakkers@instituut-voor
massage-en-filosofie.com 
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Contributie? 

De Vereniging Dorpsbelang Hees is een heel actieve vereniging wanneer het gaat om de belangen van Hees. Daar
naast verschijnt vier keer per jaar een fraaie Stenen Bank in de brievenbus en is de vereniging medeorganisator en 
sponsor van allerlei activiteiten in Hees. Waar doen we dat van? Nou, dat is niet ingewikkeld: van de contributie, die 
u ons jaarlijks betaalt. En dat heeft, bijna traditioneel, nog niet iedereen gedaan. Misschien weet u het heel zeker: ik 
heb wel/niet betaald! Of misschien weet u het niet helemaal zeker meer: heb ik eigenlijk wel betaald? Door middel 
van deze oproep willen wij al onze leden vragen voor de zekerheid na te gaan of zij betaald hebben. Zo ja, bedankt! 
Zo nee, het verzoek om zo spoedig mogelijk te betalen. De hoogte van de contributie mag u niet de kop kosten (mi
nimaal6,81 Euro per jaar, meer mag altijd). Voor de betaling kunt u gebmikmaken van de acceptgirokaati, die u hebt 
ontvangen bij het nummer van De Stenen Bank in maart. U kunt het bedrag ook overmaken op de rekening van de 
vereniging (rekeningnummer 349955), onder velmelding van uw naam, adres en postcode. Alvast bedankt voor de 
moeite! 

Loek J anssen 

Buurtdag op 23 augustus 

Tot voor enkele jaren was het een traditie in Hees om een buurtdag te organiseren voor jong en oud. Deze traditie 
willen wij nieuw leven inblazen . 
Zaterdag 23 augustus, in het laatste weekend van de schoolvakantie, organiseert de vereniging Dorpsbelang Hees een 
buurtdag. Dit betekent dat er in de ochtend allerlei activiteiten voor de kinderen zijn en 's middags zal er een volley
baltoernooi georganiseerd worden voor de volwassenen. 
Over de precieze tijden en de locatie wordt u nog geïnformeerd via posters, een brief en natuurlijk via onze website: 
http: / /www .dorpsbelanghees.nl. 

Ella Scholten 

Monumentendag op 13 september 

Het is de bedoeling, dat u de volgende Stenen Bank ruim voor de Monumentendag op zaterdag 13 september ont
vangt. Wij kunnen u dan uitgebreid op de hoogte stellen van de activiteiten die dan in Hees p laatsvinden. Nu al kan ik 
u melden, dat de paardentram weer zal rijden, de Petruskerk haar deuren opent en Sancta Maria meedoet. 
Misschien hebt u al ergens gelezen, dat het thema van de Monumentendagen dit jaar in het teken staat van het jaar van 
de boerderij. Ter gelegenheid hiervan schrij ft Maarten-Jan Dongelmans een speciaal boekje voor Nijmegen, dat als 
onderwerp de tuinders in Hees en Lent heeft. De Vereniging Dorpsbelang Hees wil graag aansluiten op dit onderwerp. 
Daartoe kunnen we gebruikmaken van de gastvrijheid van de Petruskerk In de kerk kunt u ons geschiedenisboekj e 
van Hees, De boer is troef, kopen tegen een speciale prijs. Ook verkrij gbaar is de lees- en leerzame beschrijving van 
het Petruspad, zolang de voorraad strekt! Maar uw hulp hebben we ook nodig. Graag zouden we een foto-expositie 
inrichten over de agrarische geschiedenis van Hees en ook willen we kunstwerken tentoonstellen, die herinneren aan 
de land- en tuinbouw in Hees. Wie van u beschikt over aardige, kenmerkende foto's, ook al zijn het er maar een paar? 
En wie van u zou in de Petruskerk eigen werk willen tentoonstellen? Dit willen we het liefste weten voor 1 augustus, 
zodat we in overleg met de Petniskerk een indeling voor de 13e september kunnen maken. Meld u aan bij ondergete
kende ofbij het secretariaat van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Ook wanneer u twijfelt willen wij u vragen met 
ons contact op te nemen. De gelegenheid is te mooi om niet te benutten. 

Loek J anssen 

De Stenen Bank, Juni 2003 9 



Koers west 

In de vorige Stenen Bank stond er al een van de gemeente overgenomen persberichtje over. In de jaarvergadering was 
het hèt onderwerp van de discussie na de formele vergadering: Koers West. En nu komen we er op terug om het he
lemaal compleet uit te leggen. Omdat Koers West over het voor ons meest invloedrijke deel van de directe omgeving 
van Hees gaat: de industrie en het verkeer. 
Op bijgaand kaartje zie je het gebied waar Koers West over gaat. Het omvat het gehele industrieterrein (het Nijmeeg
se deel dan) en het gebied aan de Waal tot aan de Gelderlander. Al langer waren er discussies over de ruimtelijke en 
gebruikskwaliteit van belangrijke delen van het westen van Nijmegen. Oude wijken, verouderde industrieterreinen, 
industrie in en grenzend aan woonwijken ..... Dit college heeft die discussie samengenomen in het voornemen "Koers 
West" te gaan ontwikkelen. Een visie op het aangegeven gebied voor de langere termijn, zo'n 15 jaar. Het wordt een 
visie op hoofdlijnen. Er wordt b.v. besloten of er een stadsbrug komt en zo ja, waar. Nog niet over hoe precies op- en 
afritten, fietspaden enz. enz. Koers West is bedoeld om de grote lijnen uit te zetten na intensieve discussie met alle 
belanghebbende partijen. De gemeente heeft ook nog geen vastomlijnde visie die ze ter discussie stelt. Al zijn er wel 
wat grote lijnen die niet meer erg ter discussie lijken te staan. Zoals dat er een stadsbrug komt, dat er langs de Waal 
gewoond gaat worden, samen met werken dat bij wonen past. En dat het industrieterrein een vernieuwingsbeurt nodig 
heeft, maar hoe precies lijkt nog open te staan. Na het besluit over Koers West worden de hoofdlijnen uitgewerkt en 
komen er gedetailleerde bestenuningsplannen voor diverse onderdelen van Koers West. 

Koers West gaat over de toekomst 
van het industrieterrein aan de ka
naalhavens, over een nieuwe stads
brug en over wonen en werken aan 
het Waalfront Dat laatste is voor 
onze wijk wat minder belangrijk, 
daarom concenh·eert de vereniging 
zich op de toekomst van industrie 
en de discussie over een nieuwe 
stadsbmg. Op het kaartje zie je ook 
pijltjes naar de kreten "Park West" 

~ en "Toekomstvisie Waterkwartier-
~ ~ ' Biezen". Dat geeft aan dat er rela-
~ ties zijn met die 2 gemeentelijke 

~ · . J , . . Een eventuele stadsbrug en de toe-
~ ~~ ' "-...:"' ...._ West niet gaat over die 2 plannen. 

~ _ ') · "\_;,... I-' komst van de indush·ie zijn 2 on-
X ~ -, derwerpen die veel met elkaar te 
'-. -.J tot~kom•tvll l • k h bb ~ w''"'""'"''rlB;"'" . ma e1~ e en. Ze ve~·oorzal~en 

""'; · · allebei verkeer op de mdustneweg 
~ · "''"w .. , ' ' " · en ze zijn allebei vervuilers. Dat 

~ ~ , • • 
1 laatste is belangrijk want dit linkse 

\."-' / college heeft aan Koers West een 
:::: ... '\ / interessant uitgangspunt meegege-
~ _ ; , , , ,j ven: de milieuvervuiling mag niet 

sb•••oo ~ / ., toenemen door Koers West, de z.g. 
~--/~ Stolp-gedachte!! Meer vervuiling 
~/ ' ' door verkeer of zware industrie 

• ·-·\ ·: ; ~' .'· , - •
1
1 betekent dus creatieve oplossingen 

• •• , • • 1 · :'r, · _ , ., vinden om op een andere manier 
------T- - K~;:u:·~~ ·W E ST '""' echt vervuiling te verminderen, een 

niet gemakkelijke uitdaging. 
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De gemeente betrekt betrokkenen en belangenverenigingen zeer intensief bij dit proces. Er zijn diverse themabijeen
k?msten geweest voor grote groepen genodigden en er zijn 2 klankbordgroepen (een voor iedere kant van de Waal) 
d1e een keer of 6 bij elkaar zullen komen. Loek zit namens de vereniging in de klankbordgroep en heeft daarbij de 
laatste tijd versterking gekregen van Johan van der Mee. Een paar leden van bestuur en redactie zijn aanwezig ge
weest op de themabijeenkomsten. Eind mei wil men het z.g. Koersdocument gereed hebben en de laatste helft van het 
jaar besteden aan inspraak en besluitvorming. 

We hebben als vereniging natuurlijk samen dezelfde meningen ingebracht. De belangrijkste zijn: 
-we willen allereerst dat het doorgaande verkeer niet door de stad gaat en zijn daarom voorstander van het alternatief 
om de A 73 door te trekken. Veel meer partijen brengen dit standpunt in. We hebben de indruk dat de gemeente daar 
niet erg gevoelig voor is. Voor hen lijkt de stadsbrug er te moeten komen en gaat het alleen nog maar over waar pre
cies en hoe; 
-we omarmen de Stolp-gedachte, niet méér milieuoverlast door Koers West. En zullen er ons ook hard voor maken 
want het is een mooie doelstelling die moeilijk haalbaar is en voor je het weet wordt er met dit doel geschoven. Dit is 
dan ook dé reden om tegen de aanleg van de Stadsbrug te zijn. Nu al is verkeer de grootste vervuiler en dat zal dan 
alleen maar sterk toenemen. Wij zijn er sterk van overtuigd dat als de stadsbrug er komt het onmogelijk zal zijn om de 
totale milieulast niet te laten toenemen. En we hebben allast genoeg; 
-voor het industriegebied vinden we het belangrijk dat er eindelijk eens overal goede vergunningen komen die ook 
gehandhaafd worden (alleen al dat gewoon voldoen aan de wettelijke eisen heeft de afgelopen jaren de milieu-overlast 
a_l duidelijk doen afnemen!) en het verplaatsen van de ergste vervuilers naar plaatsen die minder dicht bij woonwijken 
liggen. Er bestaat een langetermijnvisie op het industriegebied (2030), waar men wonen aan het water in gedachte 
had. Dat is een mooie visie die Loek ook af en toe inbrengt maar met wat we hier aangeven zijn we ook al tevreden; 
-Park West moet gewoon worden uitgevoerd, onafhankelijk van de uitkomst van Koers West (in de discussies wordt 
over Park West verder overigens nooit gesproken, we noemen het hier omdat het in de vereniging sterk leeft). 

We willen als bestuur en redactie van de vereniging iedereen zoveel mogelijk op de hoogte houden van het proces van 
Koers West en ook iedereen de gelegenheid geven mee te denken. Daarom wordt iedereen die dat wil gevraagd ons te 
mailen of schrijven. Adressen staan op de achterpagina. 
In juni is het Koersdocument af en gaat het daarna in de inspraak. Lees de kranten. Reageer erop als je je aangespro
ken voelt. Via de vereniging omdat je samen sterk staat en de gemeente de vereniging als partner heel serieus neemt, 
we hebben onze kwaliteit immers wel bewezen de laatste jaren. Of zelf rechtstreeks als je er de voorkeur aan geeft. 
Na de zomer zal de vereniging officieel reageren naar de gemeente. We zullen daarbij rekening houden met alle ont
vangen post van de leden. Ik hoop dat jullie je daarbij wel realiseren dat we tegen de 500 leden hebben dus dat de 
reactie van één persoon de visie van de vereniging niet meteen helemaal zal veranderen. Een reden te meer om met 
velen te reageren, ook als je het er mee eens bent, effe kort mailtje of krabbeltje. Het is voor het bestuur ook belang
rijk om te weten dat het gesteund wordt in haar meningen!! Over onze reactie en de ontvangen post zullen we in de 
Stenen Bank een artikel schrijven. 

Volgend jaar gaat men starten met de uitwerking van Koers West. Die plannen worden veel concreter en raken onze 
wijk dan ook directer en concreter. Daarom willen we over die plannen van tevoren uitgebreid met onze leden praten. 
Daar komen we nog op terug in de Stenen Bank. 

Trees van Hal 
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Werkgroep Park West naar Leerdam 

Op 7 mei vertrok werkgroep Park West 's avonds met 6 personen naar Leerdam. Op deze mooie lenteavond gingen 
we natuurtuin V arssenveld bezichtigen. Dit park is ongeveer 10 jaar geleden ontworpen door Hans van der Lans. Hij 
houdt zich bezig met natuurontwikkeling op parkachtige schaal. 
Het natuurspeelterrein ligt aan een inham van de Linge, een nat gebied van ± 2,5 ha. Het terrein is gelegen tussen 
twee kindenijke wijken met een klein gedeelte waar speeltoestellen staan en een groot gedeelte met natuurlijk be
groeide vegetatie. De gevarieerde begroeiing bestaat uit opgaand bos, struweel, hout en takkenbarrières, grasland, 
natuurborders, ecologische oevergebieden en solitaire bomen. In het afgegrensd gebied, met enkele hoogteverschillen, 
lopen verder nog kleine schotse soayschapen voor de begrazing. Deze schaapjes leven natuurlijk en worden niet bij
gevoerd of onderhouden. 
De grote brandnetel plekken die we zien worden regelmatig gemaaid, voor de rest is het de bedoeling dat de natuur 
zichzelf reguleert. Opvallend is dat het erg schoon is en dat we weinig troep tegenkomen, maar er wordt dan wel re
gelmatig gecontroleerd 

Iedereen mag vrij rondstruinen door het gebied, zo ontstaan vanzelf looppaden. Kinderen kunnen overal spelen. Ze 
zijn zo onderdeel van de natuur en beïnvloeden het gebied. Een unieke plek voor de jeugd om via avontuur thuis te 
raken in de natuur. 
Na een enthousiaste rondleiding en een inspirerende avond hebben wij het plan opgepakt om ideeën uit te gaan wer
ken voor Park West. Wij willen kijken in hoeverre zo'n natuurlijk park in een meer stedelijk gebied zoals in Nijmegen 
West kan functioneren. Deze groene plannen, met veel natuur en zonder bebouwing, leggen we naast de 5 plannen 
van de gemeente (die in bijna al zijn plannen van bebouwing uitgaat) . Onze handenjeuken om aan de slag te gaan 
zodat we hier in West een mooi stuk groen kunnen realiseren. 

Maria van de Mortel 

Stenen Bank op internet 

Sommige artikelen die in de Stenen Bank worden gepubliceerd worden op de website van de vereniging 
(http: //www.dorpsbelanghees.nl) geplaatst. Dezer keer zijn dat: het artikel over de stallen van Oscar Carré, de aan
kondiging van de open monumentendag en de aankondiging van de buurtdag op 23 augustus. 
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Petruskerk een dagje anders en open dag Sancta Maria 

"Bouwactiviteiten voor de Petruskerk Foto: Jan Brauer 

Namens onze vereniging bood Loek lanssen 
een bedrag aan van €250,-. Omdat wij van 
Dorpsbelang vinden dat de bewoners van Sanc
ta Maria een goede bijdrage leveren aan het 
karakter en de leefgemeenschap van Hees. 
Er was gelegenheid om nog wat na te praten 
met een drankje en een hapje (zelf verzorgd 
door de bewoners; een van de werkprojecten is 
het opdoen van horeca-ervaring) in een totaal 
opgeknapt "Heeslust". Van de vochtige bouw
val waar de jaarvergaderingen van de vereni
ging gehouden werden is niets meer over. Om
getoverd in een frisse, lichte ruimte waar je met 
plezier een feestje of bijeenkomst houdt! Ook 
waren er rondleidingen door het gebouw. 
Indrukwekkend wat men er allemaal 
onderneemt met en voor de jongeren en fijn dat 
het gebouw en z'n omgeving op deze manier in 
stand gehouden kunnen worden 

Trees van Hal en Jan Bra u er 
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Petruskerk een dagje anders 
Op Zaterdag 24 mei was er in rondom de Petruskerk volop 
ruimte voor allerlei creatieve buurtactiviteiten. Men kon 
planten, boeken, spulletjes kopen. Binnen wisselden kunst 
en muziek elkaar af en kon men genieten van koffie met 
zelfgebakken taart. Op het grasveld voor de ingang tracht
ten groot en klein met hamers, spijkers en houten pallets 
de toren te evenaren: het werd - onder veel timmergenot 
een toren van Babel! Dit was een eerste samenwerking 
tussen de Petruskerk en onze vereniging. Het was een 
beetj e snuffelen, dit was het resultaat. Het idee is om dit 
vaker te doen en uit te bouwen. Zodat eens in het jaar de 
kerk en het dorpsplein weer echt het bruisende hart van 
Hees zijn!! 

Open huis Sancta Maria 
Op diezelfde dag hield Sancta Maria open huis , ter gele
genheid van hun 1 0-jarig bestaan als opvang voor zwerf
jongeren. In die 10 jaar is Sancta Maria van puur vrijwilli
gerswerk uitgebouwd tot een professionele organisatie die 
flink ondersteund wordt door de inzet van vrijwilligers. Bij 
het officiële gedeelte van de ontvangst werd natuurlijk 
uitgebreid teruggeblikt op dit proces. Ook werden alle 
mensen die hieraan zo hard hebben meegewerkt in het 
zonnetj e gezet. Ze kregen daarbij overigens ook een boek
je, "10 jaar Sancta Maria" . Dat boekj e laat door middel van 
interviews met (ex-) bewoners, vrijwilligers en professio
nele begeleiders heel aardig zien waarvoor Sancta Maria 
bedoeld is en hoe er gewerkt wordt. 

14 
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Gerretsen-V aleton 

Weinig herinnert nog aan het oorspronkelijke kwekerijkarakter van Hees. In het kader van de komst 
van Park West geniet op dit moment het kassencomplex aan de Wolfskuilseweg, tussen de Schepen
domlaan en de Bredestraat, de aandacht van onze vereniging. Nieuwsgierig geworden naar de achter
grond van dit complex gingen Loek Janssen en schrijfster dezes op bezoek bij voormalig bewoners en 
eigenaren van dit complex Gerard van der Lugt en zijn tante Dinie Pol. 
Mevrouw Gerarda Albertina Pol, 90 jaren reeds, is de dochter van Gerhardus Albertus van der Lugt. 
Deze Gerard van der Lugt nam in 1914 de kwekerij van Genetsen-Valeton over. Haar neefGerard van 
der Lugt was de laatste eigenaar van de kwekerij , die hij in 1995 verkocht. 

De kwekerij is gestart in 1887 door H.A. Gerretsen onder de naam "de kastanjeboom"en was gelegen 
op de hoek van de huidige Schependomlaan en de Wolfskuilseweg en strekte zich uit tot bijna aan de 
Bredestraat Het bedrijf hield zich bezig met de aanleg en het onderhoud van particuliere tuinen; in de 
kassen werden azalea's gekweekt voor de verkoop aan bloemisten en daarnaast palmen, ficussen , cli
via's en andere kamerplanten. 

In 1899 werd de zaak uitgebreid onder de naam Gerretsen-Valeton. Genetsen richtte een bloemenma
gazijn in aan de Burchtstraat en Valeton beheerde de kwekerij. Tot ver in de jaren 90 van de vorige 
eeuw heeft aan de Van Welderenstraat nog een bloemenwinkel bestaan met de naam Gerva (Genet
sen-Valeton). 

FIRMA GERRETSEN-VALETON 
G. A. VAN DER LUGT 

Tuinarchitectuur 
Interc. Telef. Nijmegen 26491 
Postcheque & Giro-nr. 3311 
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Hoflever a nc ier s 

Handelskweekerij 
DORPSSTRAAt 46 

HEES (Gelderl.) 

16 

Na het overlijden van Valeton in 1910 nam Gerretsen de zaak volledig over. De kwekerij veranderde, 
Men ging meer snijgroen kweken en ook anjers. In 1914 nam Gerard van der Lugt, de vader van Dinie 
Pol, samen met zijn broer de zaak over. 

Het tuinbedrijf zat hen in het bloed. Zo plantte de overgrootvader van Dinie reeds in opdracht van de 
toenmalige baron een bos bij Altforst Haar grootvader was tuinbaas op landgoed "de Treek"in 
Amerongen. Het werk van een tuinbaas bestond uit het verzorgen van zowel de siertuin als de groente
tuin van een landgoed. 
Gerard van der Lugt, de vader, trad weer in de voetsporen van zijn vader en werd tuinbaas op Moers
bergen bij Doom. Dit beroep heeft hij uitgeoefend tot 1912, in welkjaar hij als bedrijfsleider aan het 
werk ging bij Genetsen-Valeton in Hees. 

Het bedrijf genoot een goede naam in Nijmegen. Zo mocht men het predikaat Hofleverancier voeren. 
Dinie Pol vertelt ons dat dit niet betekent dat men ook aan het hof geleverd heeft, ook al kweekte men 
dan anjers. Naar haar zeggen mag een bedrijf na zijn 50jarig bestaan zichzelf hofleverancier noemen .. 
Dat moet dus in 1937 geweest zijn. 

De familie van der Lugt ging in 1921 in het huis bij het bedrijf wonen, het huis dat er nu nog steeds 
staat. Om de grote familie te herbergen, want ook Dinie Pol en haar gezin hebben hier de eerste jaren 
na de oorlog gewoond, werd er een verdieping bovenop gezet. Oorspronkelijk zag het huis er hetzelfde 
uit als het huis achteraan de Kerkstraat naast huize Padua, dat door dezelfde architect is ontworpen. 
In het kwekersvak moet men met zijn tijd meegaan en op tijd vernieuwen. Zo begon Gerard van der 
Lugt na de anjers als eerste in Nederland met de kweek van Poncetta's, ofwel kerststerren. Van zijn 
vader in Haarlem nam hij een stekje mee naar Nijmegen en dat was het begin van de kerststerren
kweek. 

Het woonhuis van de familie Van de Lugt. Nog met serre, die vanwege lekkage 
Foto: archief D. Pol 

In die tijd werden de kerststerren nog als snijbloemen verkocht. Dinie Pol weet zich nog te herinneren 
dat deze vanwege het vervoer in onverwarmde treinen speciaal verpakt moesten worden in vloeipa
pier, waarna ze vervolgens in lange dozen vervoerd werden . 
Traditioneel verkocht men voor de Kerst rode kerststerren en voor Oud en Nieuw roze. 
Daarnaast kweekte men snij groen, asparagus en mimosa, later ookcalla's (aronskelken), begonia's, 
gloxinia's en gerbera's. 
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De laatste eigenaar Gerard van der Lugt, die nu begin 60 is en in 1961 op 2ljarige leeftijd medefir
mant werd, leweekte als een van de eersten in Nederland Saintpaulia ' s, beter bekend als Kaapse Viool
tjes. 
In die tijd was men volledig selfsupporting. Zo stond er op het terrein van Genetsen-Valeton een mo
len. Deze diende voor het rondpompen van het water in de kassen. De onderkant van de kassen be
stond uit een stenen bak, waar onder de aarde alle buizen lagen, waar het verwarmde water door kon 
stromen, zodat er niets kon bevriezen. 
Dinie Pol en Gerard van der Lugt weten zich nog goed te herinneren dat Hees voor een groot deel uit 
tuinders en kwekers bestond. Van de Molenweg tot aan de Kerkstraat weten ze nog vele namen te 
noemen. Waar nu tuinbedrijf Jacobs zijn zaak heeft was destijds tuinder Van Ingen te vinden. Ter 
hoogte van de Stenen Bank aan de Kerkstraat was rozen- en fruitlcwekerij De Koldenhof gevestigd. En 
bloemenmagazijn Huetink strekte zich indertijd uit over het tenein, waar nu de scholen gebouwd zijn. 
Ook de landgoederen droegen hum steentje bij aan het bestaan van de kwekers. Zo kon men bij de 
eigenaren van de landgoederen blad pachten. De pachter mocht dit blad in de herfst rapen om er ver
volgens teelaarde van te maken. Ook hier werd dus geen gebruik van toeleveringsbedrijven gemaakt, 
maar was men volledig zelfvoorzienend. 
Kweker zijn was een echt vak, vertelt Gerard; met je handen in de aarde. Tegenwoordig zijn kwekers 
meer producenten geworden en neemt de computer een belangrijke plaats in. 

Laten we hopen dat op dit stukje grond, waar van oudsher een mooi vak in contact met de aarde is 
uitgeoefend, een stadspark mag ontstaan, dat een groene buffer vormt tegen het oprukkende verkeer en 
de industrie. 

Ella Scholten 

Wandelend naar Hees 

Op het moment, dat ik dit schrijf schijnt de zon volop en staat Hees prachtig in het groen . Ongemerkt gaan 
de gedachten al een beetje uit naar de zomervakantie, die voor een aantal van u, op het tijdstip dat u dit 
leest, al begonnen kan zijn. 
Hieronder treft u, zoals gebruikelijk, een deel van de tekst van Dr. De Blécourt aan. Hij beschrijft daarin de 
naaste omgeving van het toenmalige Dorpsplein. Aan het einde van dit fragment stelt hij voor een korte 
pauze te houden. Vandaar deze keer geen wandeling, maar een moment van rust op: 

Het Dorpsplein 
Misschien hebt u het korte bericht in De Gelderlander in april jl. ook gelezen: er gaan binnen de gemeente 
Nijmegen stemmen op om het dorpskarakter van Hees een monumentale status te verlenen. Nu leent, he
laas, geheel Hees zich allang niet meer voor een monumentale status, maar het deel waar De Blécourt over 
schrijft op de blz. 146-147 zeker wel. Ik zou u willen uitdagen op een rustige middag eens na te gaan wat er 
nu nog zichtbaar is uit 1912. En dat is heel wat. Dat betekent voor de sclu-ijver dezes geen eenvoudige klus . 
Al eerder hebben we ons in De Stenen Bank beziggehouden met een aantal opmerkelijke panden aan de 
Schependomlaan en al vaker zijn interviews afgenomen van de bewoners . Het centrale deel van dit stukje 
Hees, zeg maar het Dorpsplein, is grotendeels in kaart gebracht door Paul Eijkhout in zijn twee boekjes Een 
Huis in Hees en Bmmnen op Hees. Maar recht te doen aan alle historische panden in dit deel van Hees kost 
meer dan twee middagen in het archief. Anderzijds wachten twee artikelen nog op publicatie. In het vorige 
nummer beloofden we u nadere informatie over de kwekerij Gerretsen-Valeton . Die belofte lossen we nu 
in. En al eerder schreven we over villa Cané en de activiteiten van de beroemde bewoner van deze villa, 
Oscar Carré. Toen maakten we melding van een winterstalling voor de olifanten (of waren het paarden?) 
aan de Schependomlaan. Een goed moment om daar nog eens naar te kijken. Onze wandeling rondom het 
Dorpsplein kunt u dan in september verwachten. Tegen die tijd heeft het Dorpsplein maar liefst twee keer 
zijn oude functie herwonnen. Een aangenaam idee om de zomervakantie mee in te gaan! 

Loek lanssen 

De Stenen Bank Juni 2003 18 

Besclu-ijving van Hees 

Meer naar het centlum van het dorp Hees gaande ligt links de villa Jachtlust, in 1861 gebouwd door wijlen 
den heer H.J. Koper van Amsterdam, later in eigendom overgegaan aan den heer G. DurnouJin Koster uit 
Amsterdam en in 1911 werd de heer Wieseman bezitter, die aan het huis en erfvele veranderingen liet 
aanbrengen en het den naam gaf van Tandjong Tirto. De heer Koper verbouwde reeds veel aan deze villa, 
maar nog meer de heer DurnouJin Koster. Op dit huis volgt het Kerkpad en op den hoek daarvan eene klei
ne heerenbehuizinge van den huisschilder Vink; daar tegenover staan een drietal nette huizen. Nu moeten 
we nog noemen aan den linkerkant de beklante smederij van Mr. Nieuwenhuis, een zaak, die door een va
der met een aantal krachtige zonen wordt gedreven. Tegenover deze smederij ligt café Juliana van H. Peters 
en de herberg van J. Vetmeer, waar het met de Heesche kennis op den dansvloer zeer lustig toegaat. Het 
eerstvolgende gebouw, links, is hotel Buitenlust met een speeltuin, die van den stl·aatweg grootendeels is 
afgesloten. 't Is een aardig, vriendelijk gebouw, waar de dames vanSwelmen Delgeijer het bewind voeren. 
De gasten worden daar welwillend bediend en als huisgenooten behandeld. Dit hotel was vroeger de her
berg en tevens kuiperij van P.A. Nielen. Tegenover 't hotel Buitenlust ligt villa Horas van den heer A.E. 
Stiemens, waarin het Rijkstelefoon-telegraafkantoor wordt gehouden, terwijl ook een spreekcel voor locale 
en interlocale gesprekken aldaar is aangebracht. Villa Harriët van den heer Schreuël, villa Marie, bewoond 
door den heer Verschoor, villa Frisia en de heerenbehuizinge van den heer J. Driessen volgen dan. Tegen
over deze huizen staat de villa Edith van mevrouw de wed. Engelen en de woning van het hoofd der open
bare school No. V, den heer A. van Loon, met het schoolgebouw en de speelplaats, door een flink hek van 
den straatweg gescheiden. Het Dorpsplein van Hees, het centleun van deze plaats, is nu bereikt, waaraan, 
ter linkerzijde, de nieuwe kosterswoning en het Protestantsche kerkje met toren, waaromheen een oud 
kerkhofje is gelegen, dat niet meer mag gebmikt worden. Op den rechterhoek van het Dorpsplein komt de 
Korte Breedestraat uit. Ook heeft men rechts nog eene ouderwetsche heerenbehuizinge, waarin sedert 25 
jaren menigmaal eene verwisseling van bewoners heeft plaats gehad. De Dorpsstraat maakt op het Dorps
plein eene kromming naar links en de basis van het driehoekig plein wordt geheel ingenomen door het hotel 
Hees lust, met stalling. De weg, dien wij van af de stad beschreven hebben, is geheel beklinkerd en blijft dat 
ook tot aan het einde van de Dorpsstl·aat. Van af de Krayenhofflaan staan aan weerszijden eeuwenoude 
eiken, met hier en daar een olm. Er zijn onder deze boomen, die een mooi belotrunerden weg den wande
laar aanbieden, prachtige exemplaren te vinden. Voor het hotel Heeslust zetten we ons een poosje neder om 
al dadelijk aandacht aan het eigenaardige kerkje met het mooie torentje te schenken. 

Uit: Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld, een uitgave van de Vereeniging "Dorpsbelang", 
1912, blz. 146-147 

Oude foto's Hees te zien op internet 

Op zoek naar oude foto ' s of ansichten van Hees? Ga op internet naar de site 
www.gelderlandinbeeld.nl. Gelderland in Beeld is de gedigitaliseerde ansichtkaarten- en fotocollectie 
van het Gelders Documentatiecenttum (GDC), onderdeel van Bibliotheek Arnhem. Op deze site vindt 
u 52.000 ansichtkaarten en 1200 foto's uit de provincie Gelderland. In de toekomst zal de site verder 
worden uitgebreid met 4000 a~eeldingen van Gelderse kastelen. Doordat u zelf cotrunentaar, tips, 
herinneringen en andere informatie kunt toevoegen krijgt de site steeds meer waarde voor andere ge
bruikers. 
Het aardige voor Hesenaren is dat in de rubriek zoeken, ook onder ' Hees' Neerbosch en Hatert kan 
worden gezocht. Zo zijn er aardige plaatjes van Dorpsstraat, Bredestraat, Heeslust, kloosters etc. 
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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. 
Deze vereniging streeft naar het behoud van het landelijke karakter van het voormalige kerkdorp Hees. 

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

Annemarie Verbeme (secretaris) 
Tel. 024-3786068 

Toon Zondag (penningmeester) 
Tel. 024-3782876 

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

Mark Christiaansen 
024-3786826 

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

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

Redactieleden 
Trees van Hal 
Elia Scholten 
Arno Schl sser 
Jan Brauer 

Lid wor·den? 
U kunt lid worden door contact op 
te nemen met het secretariaat van de 
vereniging. 
Het lidmaatschap kost 6,81 euro per 
jaar. Dit bedrag dient u over te maken 
op gironummer 349955. 

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 
kutmen bereiken. 

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

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

Let op: 
Kopij inleveren voor 

17 augustus 2003 
op het redactieadres. 

Bloemisterij 

Bloembinderij 

Hutttng 
Kerkstraat 187 Nijmegen 
Tel:024-3 770336 
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