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Monumentendag 2003 
In De Brug van 10 september treft u een uitgebreid overzicht aan van alle activiteiten, die in Nijmegen plaatsvinden 
op de Open Monumentendagen 2003. U kunt dan rustig een keuze maken wat u op zaterdag 13 of zondag 14 septem
ber wilt gaan bekijken. Misschien zet u een route uit voor twee dagen of beperkt u zich tot juist dat ene gebouw, dat 
anders nooit geopend is. Maar het kan ook zijn , dat u het dichter bij huis zoekt, in Hees bijvoorbeeld. Dat kan zelfs 
heel goed dit jaar. 
Het thema van de Monumentendagen van 2003 ligt in het verlengde van het jaar van de boerderij . Land- en tuinbouw 
krijgen dit jaar alle voorrang. Maarten-Jan Dongelmans heeft voor Nijmegen een speciaal boekje geschreven, waarin 
hij vooral aandacht besteedt aan de tuinbouw in Hees en in Lent. Het boekje is een must voor de geïnteresseerde He
senaren. 
Voor drie activiteiten in Hees op zaterdag 13 september vraag ik u speciale aandacht. 
We laten dit jaar opnieuw de paardentram rijden. De tram vertrekt telkens vanaf het plein voor de Petruskerk, maakt 
een ronde door Hees en kent een tussenstop in Sancta Maria. 
De leiding van Sancta Maria hebben we bereid gevonden zaal Heeslust open te stellen voor een kopje koffie of thee. 
Vervolgens kunt u in het complex een kijkje nemen in de kapel van Estourgie en kunt u wandelen door de fraaie en 
grote tuin achter het complex. 
Tenslotte vinden in de Petruskerk op die dag een aantal activiteiten plaats. U kunt de kerk, zoals elk jaar, bezichtigen 
en luisteren naar het koor de Hese Stemmen. En u kunt herinneringen ophalen bij oude foto's van het landelijke Hees 
en enkele kunstwerken over Hees bekijken. Ook is er een hoekje waarin enkele uitgaven van de Vereniging Dorps
belang Hees worden verkocht: het Petruspad (kost l euro) en ons lustrumboek De boer is troef (zeer toepasselijk op 
deze dag; voor de speciale prijs van 4 euro). Hopelijk hebt u even tijd om langs te komen. Het kan de hele dag! 

Loek Janssen 

Ook dit jaar rijdt de paardentram tijdens de Monumentendag Foto: LoekJanssen 
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Landbouw in Hees 

Monumentendag 2003 staat dus in het teken van de boerderij. De mooie luchtfoto hiernaast laat zien hoe landelijk 
Hees nog is rond 1930. We zien de verschillende boerderijen verspreid liggen , naast de velden waarop netjes in rijen 
de gewassen staan te pronken. Landbouw was toen in Nederland nog een belangrijke bedrijfstak, maar dat was al aan 
het afnemen. Enkele cijfers: in 1850 leefde nog bijna de helft van de Nederlandse huishoudens van de opbrengsten van 
het houden van vee, de akkerbouw, het telen van groenten, of combinaties daarvan. Honderdjaar later, in 1950, was 
dat nog maar 20% en rond 2000 nog maar 2%. Dat zegt overigens niets over het huidige belang van de sector voor de 
Nederlandse economie. Want hoewel er steeds minder mensen werk vinden, zorgden de enorme schaalvergroting en 
mechanisering van boerenbedrijven voor groei van opbrengst en omzet. Hoe verliep dat in Hees? 

We weten dat Hees in het verleden altijd een belangrijke voedselleverancier voor de stad is geweest. 
Al vanaf de Middeleeuwen staat Hees bekend als de groentetuin van Nijmegen. Bij het ochtendkrieken werden de 
producten door de boeren op hoge karren geladen voor de groentemarkt in de stad. Vaak werden de boeren bij de 
Hezelpoort al onderschept door Duitse handelaren. Met 'de Pruus ' werd druk onderhandeld en als er veel werd ver
kocht moest men snel terug om nieuwe voorraad te halen. 

'38 piepers en 1200 abrikoozen' 

De grond is vruchtbaar, of in ieder geval de kennis en kunde van Heesche boeren moet wel heel bijzonder zijn. Zo 
schrijft de Provinciale Gelderscheen Nijmeegsche Courant op 7 september 1864: 'Als eene bijzonderheid vernemen 
wij uit Hees, dat dezer dagen aldaar van één boom meer dan 1200 abri/wozen zijn geplukt, ten vijl mede als een be
wijs van buitengewone vruchtbaarheid kan dienen, dat van één pol 38 groote eneenige kleine aardappelen werden 
gerooid' 

Dat het niet altijd pais en vree was, blijkt als in 1849 een Heese boer tot drie keer toe een dreigbrief ontvangt. Zijn 
boerderij wordt in de fik gestoken als hij niet met geld over de brug komt, zo staat er in de brief. De dader werd ge
vonden 'na onvermoeide nasporingen derjustitie en. de machtige hulp van onzen. Edel Achtbare Heer Burgemeester, 
zo meldde de Provinciale Gelderscheen Nijmeegsche Courant. 'Ten gevolge daarvan werd zaterdag avond de zoon 
van den bedreigden landbouwer in verzekerde bewaring gebracht. En deze zou, naar wij vernemen, reeds de hem ten 
last gelegde misdaad hebben beleden. De appel valt niet ver ..... ? 
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Speciaal kultuur van Snijgroen 
Amerikaansche Anjers, Lelies, Callas. 
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AFDEELING TUINARCHITECTUUR : 
Aanleg van Tuinen, Buitenplaatsen, Parken. 
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AFDEELING BLOEMENMAGAZIJN: 
GEVESTIGD TE NijMEGEN, HERTOGSTRAAT 

Bloemwerken, Vazen, Jardinières, Kamerplanten, 
V ersieringen. 
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Etablissement f-lorrticole "Noviomagum". 
• • a 

AFDEELING FRUITKWEEKERIJ. 

tlardb<Zziëin · frambozen • Tomaten 
rlsperges · Rhabarb<2r • Suil(erl(oren 
fijne Groenten. 

ALLES EERSTE KWALITEIT. 

SPANEN MANDJES voor verzending van Fruit steeds in V{)Orraad. 
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Rozen- en Boomkweekers 
Aanleg van T uinen 

HEES bij Nijmegen 

Ook de eind 19e eeuw in Hees neerstrijkende kloosters hadden behoefte aan zuivel, groente en fruit Ze produceren 
zelf of betrekken het van de boeren en tuinders. In 'Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld' uit 1912 somt 
dr. J.J. de Blécourt de voornaamste producten op: aardappelen, rogge, suikerbieten, knollen, wortels, mangelwortels, 
spurrie, haver soms maïs en gerst Het boerenbedrijf wordt gekenmerkt door kleine boerderijen en een fors aantal 
grote handelskwekerijen zoals de hier geplaatste advertenties uit hetzelfde boekje illustreren. De ontwikkeling en 
neergang van boeren en tuinders in Hees in de 20e eeuw is beschreven door G. Joosten, De boer is troef, Nijmegen 
2000, op Monumentendag verkrijgbaar in de Petruskerk, zoals hiervoor beschreven. 

Jan Brauer 

Bomen in de buurt IX 

Dit keer mag u zelf rondwandelen aan de hand van het "Petruspad'boekje. 
Het is voor_ 1.- te verkrijgen bij: 

de fa. van Offeren, Wolfskuilseweg 155; 
het St.Jozefklooster, Kerkstraat 65; 
het Natuurmuseum; 
of het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis, in het stadhuis, maar alléén op werkdagen, op kantooruren! 

Het is een rijk geïllustreerd boekje geworden, met informatie over bomen, planten en dieren en hun onderlinge afhan
kelijkheid. Alleen de blauwe cichorei kwam te laat te voorschijn om hem bijtijds in het boekje te plaatsen. Dit manco 
wordt aangevuld elders in de Stenen Bank. De route loopt vanaf de Petruskerk, Kerkpad, het park langs de Kometen
straat, langs het zwembad, via het "Daniëlspad" en Korte Bredestraat terug naar het Kerkplein. 
Het is met ca. 10 vrijwilligers uit Hees met veel aandacht en genoegen samengesteld. We hopen op een toenemende 
betrokkenheid van onze wijkbewoners bij de bestaande en de nog aan te leggen levende natuur. 
Wie belangstelling heeft om ook eens mee te werken aan een volgend natuurpad in Hees, kan contact opnemen met 
Fransje Brakkee. (3789941), offg.brakkee@planet.nl 
Vakkennis is niet nodig; wel mensen, van 1 tot 100, die vragen hebben bij het natuurleven om ons heen. 

Fransje Brakkee 
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BP-STATION VAN WIJK OP DE MOlENWEG 

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

'-" 11 ~~: 
RI:GJSTEil VA STGOE D TAXATEURS 

UE TA XATEUR MET EEN T ITI!l 

Taxaties - Aankoop - Verkoop - Hypotheken 
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Ingezonden mededeling 

Uitnodiging 

aan alle inwoners 
van het oude kerkdorp Hees 

Voorlichtingsavond 

Onderwerp: Bouwplannen voor het perceel: Kerkstraat 95 te Nijmegen 

Datum: 
Tijd: 
Plaats: 

Maandag 6 oktober 2003 
20.00 uur 
Zaal Sancta Maria, Bredestraat 186 te Nijmegen 

Deze voorlichtingsavond wordt georganiseerd door: 
Architectenbureau H.J. Bomer 

Dr. Schaepmanstraat 26 
5421 PK Gemert 
Tel: 0492-361318 
Fax: 0492-367399 

Bourgogne-rode Rabarber 

In het vorige nummer van De Stenen Bank stond het een en ander te lezen over Oscar Carré, de directeur van het be
roemde circus. Onlangs is het laatste stuk van de Rivierstraat naar hem vernoemd, en terecht, want hij is voor Hees in 
veel opzichten belangrijk geweest. Soms op een manier, waar je niet meteen aan zou denken. 

Toen mijn vrouw en ik zo'n dikke 40 jaar geleden als jonggetrouwd span in Hees kwamen wonen, was dat puur toe
val, en hadden we er geen vermoeden van, hoezeer we er wortel zouden schieten . We konden een bovenhuis huren op 
de hoek van de Geulstraat en de Rivierstraat, en bij de woningnood die toen heerste was dat een buitenkansje. Vrij 
uitzicht over de tu!nderijen, want de woningen aan de andere kant van de Geulstraat en de Rivierstraat waren nog niet 
gebouwd . Een klem bezwaar: op een bovenhuis heb je geen tuin, en omdat we nu eenmaal graag in de grond wroeten, 
ging ik eens praten met Wim Hubers, die aan de overkant een stuk land bewerkte. En jawel, hij had nog wel een 
hoekje waar hij niets mee deed, en dat we voor een vriendenprijsje van hem konden huren. De twee grote pollen ra
barber die er al op stonden kregen we er bij cadeau. 

Nou had ik uit mijn kindertijd niet zulke geweldige herinneringen aan rabarber: een groenige brij, waar je sleeë tan
den van kreeg, en die met veel suiker en een beetje krijt eetbaar gemaakt moest worden. Het viel me direct op, dat 
deze rabarber er anders uitzag: slankere stelen, en met een prachtige rode kleur. Toen het resultaat op tafel kwam was 
de verrassing compleet: mooi, rood, fris, er hoefde vrijwel geen suiker bij, en géén stroeve tanden na afloop. Wat was 
dat voor super-rabarber? 

Ik stak mijn licht op bij onze benedenbuurman, mijnheer van Raaij. Die stamde uit een oude Hese tuinderfamilie en 
had bovendien zelf een groentewinkel, dus hij kon het weten . "Ja" zie hij tevreden, "dat is nou Bourgogne-rode rabar
ber. Die hebben de tuinders van Hees te danken aan de Baron." 
"De baron?" "Ja, baron Carré; je weet wel, van het circus." En hij begon enthousiast herinneringen op te halen aan de 
tijd dat het circus in Hees overwinterde en de jongelui een centje konden bijverdienen door in de stallen te helpen. Het 
was dus geen wonder, dat Oscar Carré algemeen werd aangeduid als 'de baron'. En ja, op een van de tochten van het 
Circus door Frankrijk had Carré deze rabarber leren kennen en blijkbaar had ook hij gedacht: "Hé, dat smaakt beter 
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dan wat we thuis hebben!"De rabarber kwam dus mee naar Hees, en Carré deelde er royaal van uit aan de tuinders, 
zodat de bourgogne-rode rabarber weldra bijdroeg aan de goede naam, die de Hese groente van oudsher in Nijmegen 
bezat. 

Frans van den Brink 

De 'Dikke Boom' na een eeuw terug 

'De geschiedenis herleeft', zo geeft het grote bouwbord op de hoek Schependomlaan, Voorstadslaan aan. 
'Ja, op 21 november gaat het echt gebeuren', zo zegt Gijs Wesseldijk, voorzitter van de stichting die zich in
zet om de markante boom die eeuwenlang op deze plek heeft gestaan, maar die in 1903 door storm en blik
sem werd geveld, terug te plaatsen. 'Na precies honderd jaar komt de boom weer terug en kan dit weer een 
sociale ontmoetingsplek in onze buurt worden.' De Dikke Boom: terug van weggeweest, na precies honderd 
jaar. 

In 1912 schreef dokter De Blécourt in zijn bekende 
dorpswandeling nog over de boom: 'In het midden van 
deze samenkomst van wegen stond voor een aantalja
ren een eeuwenoude lindeboom, die door zijn lommerij
ken kruin aan menig wandelaar een mooi plekje bood 
om een oogenblik te rusten op de bank, die om zijn stam 
was gemaakt. Rustig zat men daar en kon zich verlusti
gen aan de vier belommerde wegen en de mooie, aan
gren zende tuinen der buitens.' 

Als men vanuit de stad kwam, was het in feite de toe
gangspoort van Hees, want voorbij de boom begon de 
Dorpsstraat (nu Schependomlaan). Bij een hevig onweer 
is de boom op 21 november 1903 door bliksem getrof
fen en omgevallen. Hoe oud die Dikke Boom was, is 
niet precies bekend, maar schattingen gaan uit van en
kele honderden jaren. Daarvoor heeft op deze plaats al 
veellanger een 'dikke boom' gestaan. Waarschijnlijk 
was dit ook al een lindeboom. Deze werd in de Ger
maanse tijd als bescherming tegen tovenarij én bliksem 
gezien. Nou ja wat bliksem betreft, bewees de praktijk 
dus het tegendeel! Onder de linde werd rechtgesproken, 
feest gevierd en getrouwd. 

Om welke soort lindeboom het gaat is niet bekend. We 
kennen in Nederland de zomer- , winter- , en Hollandse 
linde. De laatste is een kruising van de andere twee. Het 
blad van de linde heeft de vorm van een hart. Het hout 
is geel-rood, zacht en licht. Onderzoek naar de linde die 
nu nog in het huidige Insulinde-park staat kan mogelijk 
een aanwijzing geven van de oorspronkelijke soort. 

Ontmoetingsplaats 

H E E S Do d lkko Boom 

Juli 1999 werd de Stichting Dikke Boom Hees opgericht. Naast Gijs Wesseldijk maken Rob Hermens, Wim Pesch, 
Matjon Otten en Leon VermeLden deel uit van het bestuur. Uitgangspunt is een zo groot mogelijke lindeboom te her
plaatsen op de hoek Voorstadslaan - Schependomlaan. En wel zodanig dat de situatie in haar oude luister wordt her
steld. Dus met een bank eromheen, zodat de functie als oude ontmoetingsplaats weer kan opbloeien. Op 21 november 
is het zover, dan wordt de boom geplaatst. 
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Dwarsdoorsnede en grondplan van het miniparige 
rondom de Dikke Boom: met bankje en fraaie bestrating. 

} 

Gijs Wesseldijk geeft de stand van zaken: 'Wij hebben de boom al gezien, het is echt een hele forse hoor, een zoge
naamde Tilia platyphyllos. Hij is al zeker zo'n twaalf meter en staat te wachten bU de kweker. Binnenkort starten de 
voorbereidingen .. Er komt heel vvat bij kijken, want we plaatsen niet zomaar een boom. Vroeger was er een bank he
lemaal rondom de boom, die komt er nu ook. En we passen het ijzeren hek mooi aan en het straatwerk wordt heel 
b(jzonder. Het moet een echte ontmoetingsplek worden. Ook de gemeente is nu heel enthousiast, en heeft meer geld in 
het project gestoken. Jn de stoep voor de boom willen ze in het straatwerk heel speels de jaarringen van de oude 
boom terug laten komen. 

De mensen reageren enthousiast. We merken dat ook aan de vele giften van particulieren die nog steeds bij onze pen
ningmeester binnendruppelen. Giften zijn nog altijd welkom hoor, we zijn bijna aan het bedrag. Bedenk dat het pro
ject al met al tegen de 25 duizend Euro gaat kosten, waarvan de gemeente zo'n 14.000 bijdraagt. Maar daarvoor 
krijg je dan wel een heel bijzonder miniparkje. Er zijn veel sponsors uit de buurt zoals Dikke Boom Hoveniers, en 
echte oude Hese bedrijven doen mee zoals To01~en, Schamp en aannemer Lelieveldt. De grootvader van deze laatste 
heeft ooit nog de bank rondom de oude boom gemaakt! Zij dragen financieel of materieel bij. 

Wat gaat er gebeuren de 21 ste november? Gijs Wesseldijk: ' We zijn van plan er een echt dorpsfeest van te maken, 
dat start in de middag rond 16.00 uur. Iedere Hesenaar, jong of oud, is uitgenodigd om zo rond 16.00 naar de nieuwe 
boom te komen kijken en mee te vieren dat de Dikke Boom terug is. Het programma wordt binnenkort bekend ge
maakt.' 

Jan Brauer 
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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 

In de ban van Hees 
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Hier had uw advertentie 
kunnen staan! 

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

Interesse? 
Neemt u gerust contact op 
met de redactie. 

Telefoon: 024-3731063. 

Instituut voor Massage 
en Filosofie 

Mevrouw Drs. Jopie Beenakkers 

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

Aangesloten bij Nederlands Genootschap voor sportmas
sage en de Vereniging voor filosofische praktijk. 

Voor afspraken en informatie: 
Florence Nightingalestraat 85 
6543 KV Nijmegen 
Tel/fax. (024) 378 78 52 
Mobile 06 181 33 000 
www. instituut-voor-massage-en-filosofie . com 
e-mail: jopie. beenakkers@instituut-voor
massage-en-filosofie.com 
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Op 1 september is het project "De Buurt Eigen - pilotproj ect Hees" van start gegaan. Waa rschijnlijk heeft u hierover 
al gelezen in de eerste nieuwsbrief die in het kader van dit proj ect gedurende tweeënhalve maand wordt uitgegeven. 
Een belangrijk onderdeel van dit proj ect, namelijk de cultuurhistorie van Hees, zal u als lid van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees na aan het hart liggen. Doel van het proj ect is om samen met u, bewoners en gebruikers van Hees, 
te komen tot een duidelijker beeld van hoe Hees er in de nabije en verdere toekomst uit zou moeten zien. Dat beeld 
\·villen we met u vertalen tot een notitie die gaat dÎenen als onderlegger voor de gemeente Nijmegen bij het opsteilen 
van de 'gebiedsuitwerking Hees' in de uitwerkingsnota Beeldkwaliteit. interactie met de buurt staat hierbij centraal. 
We hopen deze notitie midden november 2003 gereed te hebben. Meer hierover leest u in de aparte nieuwsbrieven die 
huis aan huis in Hees, in de periode september tot halfnovember verspreidt zullen worden. 

Als initiatiefnemer en tevens proj ectleider van het proj ect "De Buurt Eigen - pilotproj ect Hees"( in opdracht van de 
gemeente Nijmegen), heb ik Hees inmiddels tweemaal per fi ets bezocht. Onderstaand een verslag van een van deze 
tochten. 

In de ban van Hees 
Bij de Dikkeboomweg ga ik Hees binnen. Links op de hoek de smederij van H.J. Schamp. Een oud pandje met grafitti 
erop en een recente aanbouw. De deur van de smederij staat open. Werkgeluiden komen naar buiten en door de felle 
zon lijkt het binnen aardedonker. Zal ik naar binnen gaan? Nee, later. Nu fiets ik door, de Dikkeboomweg op. Het 
lijkt wel herfs t met al die bladeren op de grond. Vooral de vele kastanjebomen die Hees rijk is hebben het zwaar te 
verduren, de bladeren kleuren geel-bruin en lijken ook niet te zijn ontkomen aan de rupsenlarvenplaag die door Ne
derland waart en die het vooral op kastanjes heeft gemunt. Het is stil op straat, ik hoor vogels en kijk omhoog. Ik 
moet denken aan een bericht dat ik van Internet plukte; een bericht van de vogelwerkgroep Nijmegen. Op 19 mei 
2002 heeft een lid van de vogelwerkgroep Nijmegen een exemplaar van de Europese kanarie aangetroffen in Hees . En 
niet zomaar, nee, zingend zelfs en, naar ik aanneem, niet in een kooitje maar in de buitenlucht. Een bijzondere waar
neming, aldus de werkgroep. Of is er soms iemand in Hees een Europese Kanarie kwijt? 
Iets verderop, op de hoek van de Schependomlaan en Voorstadslaan houd ik stil voor een groot geel bord. 21 Novem
ber aanstaande wordt er, zo begrijp ik, met vereende krachten van sponsors een dikke boom geplant. Ik ga zeker kij 
ken. 

Op zoek naar de ziel 
Ik besluit om het centrum van Hees voor het laatst te bewaren en eerst een rondtrekkende beweging te maken. 
Dat doe ik vaak wanneer ik, tijdens een vakantie, liefst te voet, een nieuw dorp of een nieuwe stad bezoek. Eerst de 
randen verkennen. Zo krijg ik een gevoel voor de maat, voor de oriëntati e en de verhoudingen van een dorp of stad. 
En dan pas langzaamaan naar binnen, op zoek naar het centrum, op zoek naar het hart, op zoek naar de ziel van een 
dorp of stad. Zo ook in Hees, ik ben immers nog een toerist. 

Ik fi ets verder via de rand van het Waterkwartier, langs een klein plukje jaren-zeventigwoningen, door naar de Bre
destraat Bij de Stichting Overal aangekomen lijkt de stad aan de Noord-West kant op te houden. Braakliggende ter
reintjes, doodlopende weggetjes, hekken, stukjes niemandsland, een enkele slagboom. Het is zo op het eerste oog 
vanaf de weg erg onduidelijk wat zich daarachter allemaal afspeelt. Als ik even stil sta, merk ik pas hoe warm het is. 
De westenwind draagt een onaangename geur vanuit het industriegebied met zich mee. Het geluid van verkeer en 
industriële activiteit is nu als achtergrondgeluid zeer goed hoorbaar. Continu. Ik fi ets verder over de Bredestraat B ij 
Sancta Maria sta ik weer stil bij een bord . Nóg een staaltje van buurtinitiatief: een zaal is met hulp van sponsoring van 
pl aatselijke bedrij ven gerenoveerd . Achter het bord staat een grote bulldozer met daarnaast de restanten van wat eens 
een dikke boom moet zijn gewees t. Wat is dat toch met die bomen hier in Hees? Ik rij door en stop zo' n 100 meter 
verder voor een foto bij het uitzicht op een zeer idyllisch weitje met twee paarden. 
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Smederij Schamp 

Marieke van Hees 

Foto: Roei Winter 

Via de Kerkstraat kom ik vervolgens in de Dr. de 
Blécourtstraat. Deze loopt dood op de Energie
weg. Voor me een 'einde weg' -aanduiding, links 
een groot hek waarachter het bedrijvencentrum 
'De Baron ' staat. Zoals op meer plaatsen in Hees 
is de openbare ruimte hier ingeperkt door hekken , 
vrijwel tot op de rand van de straat. Ik keer om 
ri chting de kerk aan de Dennenstraat 

De T-kruising Dennenstraat-Kerkstraat biedt een wijds panorama op café De Witte Poort, de kerk aan de Dennen
straat, de nieuwbouw bij het Jan Brinkhoffplantsoen .. . Ik breng een kort bezoekje aan het kerkhof, waarna ik verder 
fiets over de Jacob van Campenstraat Later lees ik dat Frank Boeijen hier een deel van zijn jeugd heeft doorgebracht 
en dat hij op school altijd al moest voorzingen. Weet je trouwens wie er nog meer uit Hees komt? Marieke ! Ja, van 
Nimweghen. Marieke van Hees dus eigenlijk. Maar goed. Ik laat Frank en Marieke achter me en ga nu echt op zoek 
naar het centrum van Hees, het hart van Hees en de ziel van Hees. Ik ga een pad in dat langs het zwembad gaat, maar 
ik kan niet rechts of links. Uiteindelijk kom ik op de Kerkstraat Hier ben ik toch al geweest? Ik ga terug en via de 
Venuss traat kom ik op de Molenweg. Wat een drukte hier! Waar is Hees gebleven. Ik pak de kaart er bij . Wat me nu 
in een keer opvalt is de bijzondere verkaveling in Hees: nog altijd veel grote kavels in eigendom van bedrijven, in
stellingen, gemeente of privépersonen. Veel hekken en hagen in Hees. De doorgankelijkheid is op veel plaatsen be
perkt, dan wel sterk richtinggevend ; zowel binnen Hees als naar buiten, vooral aan de noord-westgrens. Wellicht is 
dat onderwerp, het verbeteren van de doorgankelijkheid en het beter vermengen van openbaar en pri vé wel een inte
ressant perspectief om eens uit te werken? Maar genoeg, mijn gedachten dwalen te ver af. 
Ik besluit via de Uranusstraat ri chting kerkje van Hees te gaan. Nu voel ik het. Ik kom dichter bij het centrum van 
Hees, het hart van Hees. Ik stop weer. Er gaat een pad naar links: het Kerkpad, dat moet goed zijn! Heel rustig fi ets ik 
het pad op. Nijmegen is nu héél ver weg. Vandaag ook. Het liefst zou ik afs tappen om overal aan te bellen, of ik even 
binnen mag kijken. Natuurlijk doe ik dat niet. Maar ik ga het zeker een keer doen. Ik fi ets zo langzaam mogelijk en 
krijg het gevoel dat ik dat ik door een gat in de tijd ga, back to the future, Dada Rosa Dominica. Een bordje 'geboden 
te groeten' of ' u betreedt nu een groetzone' is hier volstrekt overbodig. Ik fi ets heellangzaam verder tot ik bij een 
tuinbouwkas kom. Ik stop en kijk door de openstaande deur naar binnen: druiven? Druiven uit Hees? Misschien wijn 
uit Hees? Gak, gak, gak, ik had ze al gehoord, maar nu beginnen de ganzen achter het hekje bij de kas nog harder te 
gakken. Nu weet ik genoeg, voorlopig althans. Ik voel het, dichter bij het hart van Hees, de ziel van Hees kan ik niet 
meer komen. Ik stap op m' n fiets, en rij verder. Dag mevrouw! Ik ga de hoek om en nog een keer en dán pas zie ik het 
kerkje van Hees. Is dit het centrum? Heeft Hees een centrum? Ik weet het niet. Nog niet. Het heeft in ieder geval een 
hart, een ziel en veel 'eigens'. Hees eigen, de buurt eigen. 
Ik fiets de Schependomlaan in en ga rechtsaf de Wolfskuil seweg op en ... zippp, weg is Hees. 
Steil om hoog bij de Graafseweg en dan linksaf naar Bottendaal waar ik woon. 
Ik duik in de stroom van stank en lawaai ri chting centrum. Hees is nu weg, héél ver weg. Ik ben niet meer in Hees, 
maar wel in de ban van Hees. 

Roei Winter 
(projectleider van het project "De Buurt Eigen - pilotproject Hees") 
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Wandelend naar Hees 

Tot en met het jaar 2000 trokken duizenden wandelaars op de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse door het hart 
van Hees. Vanuit de Kerkstraat bereikten zij het Dorpsplein, waar hen al die jaren een hartelijk onthaal wachtte. Ve
len genoten van de altijd zonnige sfeer en weJlicht ook van een pilsje op het terras van café Juliana, om daarna via de 
Tweede Oude Heselaan het dorp Hees weer te verlaten. Café Juliana is er niet meer en ook de lopers moeten we al 
enkele jaren missen; ondanks de inzet van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Maar tegen een burgemeester en de 
marsleider viel toen niet op te tornen. Jammer. 
Laten we onze eigen wandeling maar voortzetten, te beginnen op de kruising van de Wolfskuilseweg en de Schepen
domlaan en wandelend richting Dorpsplein. 

De Dorpsstraat (nu Schependom laan) tweede helft jaren 50 

Het Dorpsplein 
De W olfskuilseweg, zoals die tegenwoordig loopt, was er nog niet in 1912, de Schependomlaan heette toen nog 
Dorpsstraat. De huidige Wolfskuilseweg werd in 1924 voor het verkeer geopend, ongeveer tegelijk met het gereed
komen van het Maas-WaalkanaaL Tot de naamsverandering van de (Hese) Dorpsstraat in Schependomlaan werd in 
1956 besloten, om een einde te maken aan de verwarring met de Dorpsstraat van Neerbosch. 
De Blécourt begint dit deel van zijn wandeling met een beschrijving van villa Jachtlust, later Tindjong Tirto genaamd 
en tegenwoordig bekend onder de naam witte villa. De heer Wieseman (kapitein bij het KNIL), eigenaar van de villa 
sinds 1911, was de trotse bezitter van de eerste auto in Hees. Koetsier en chauffeur van Wieseman, en daarna van 
diens weduwe, was de heer Laarman. Deze nam later de auto over en begon achter de witte viJla in het koetshuis een 
garage- en taxibedrijf. De paters kapucijnen in Nijmegen kochten dit pand in 1934 om er hun klooster in onder te 
brengen. In 1960 betrokken de kapucijnen een nieuw kloostergebouw op de hoek van de Wolfskuilseweg en de Sche
pendornlaan. Dit door Emile Estourgie ontworpen complex wordt nog steeds bewoond door paters kapucijnen, al zijn 
het er wel wat minder dan in de jaren zestig. 
De geschiedenis van de witte viJla is nauw verbonden met de geschiedenis van onze vereniging . 
Na het vertrek van de paters kapucijnen werd de villa en het aangrenzende terrein verhuurd aan Philips, dat er Spaan
se gastarbeiders wilde huisvesten. Deze gastarbeiders bleken uiteindelijk toch niet te komen en in 1972 verkochten de 
paters het terrein aan (opvang)stichting Tellopark. Deze plaatste op het terrein aan de Uranusstraat de huidige stenen 
bungalows, als verblijfsruimte voor mensen die moesten worden opgevangen. In 1983 werd het gehele complex over
gedaan aan de "Stichting Gezinsopvangcentrum Regio Nijmegen Opvangcentrum Schependom" (misschien had die 
stichting ook nog een fraaie afkorting!?). Al snel echter werd besloten, dat de stichting, inmiddels omgedoopt tot 
"Stichting Opvangcentrum Nijmegen (SON)", nieuwbouw zou gaan realiseren op de hoek met de Jupiterstraat De 
bungalows werden aan particulieren verkocht, de witte villa met het bijbehorende koetshuis kwam in 1990 in het bezit 
van de projectontwikkelaar Moed. Ongeveer tegelijkertijd werd de Vereniging Dorpsbelang Hees opgericht. De toe
komst van de witte villa kwam zeer regelmatig ter sprake binnen de vereniging en in samenwerking met de bewoners 
en omwonenden werd menig actie ondernomen. U hebt daarover regelmatig kunnen lezen in De Stenen Bank. Het 
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voorlopige eindpunt werd de beslissing van de Nijmeegse gemeenteraad in 2000 om geen hoogbouw bij de villa toe te 
staan . Na enige druk is onlangs begonnen met de restauratie van de villa, vier woningen naast de villa zullen volgen. 
Wat er gaat komen mag straks hopelijk met recht de naam Witte Villa dragen, of wordt er gekozen voor de historische 
naam; en welke dan ook al weer? 
Na de nog steeds zeer fraai ogende "heerenbehuizinge van den huisschilder Vink" (te vinden aan het Kerkpad, op 
nr.6), trekt het pand van Nieuwenhuis onze aandacht. Tot 2002 konden we daarover melden, dat de smederij annex 
fietsenzaak nog steeds (zij het wat meer bescheiden) gerund werd door de gebroedersTinyen Gerard Nieuwenhuis. 
Na het plotselinge overlijden van Gerard, ruim een jaar geleden, besloot Tiny de zaak helemaal te sluiten . Ruim vijf
tig jaar Hese geschiedeni s, maar gezien de tekst van De Blécourt was die geschiedenis al veel ouder, kwam hiermee 
ten einde. Het zeer fraaie pand valt onder andere nog op door stijlkenmerken van Art Nouveau (in de poort) en Art 
Deco (de hekwerken aan de straat en het deurrooster). Overigens zat in het huis vlak voor de smederij tot 1986 het 
sigaren- en sigarettenwinkeltje van Straatman. Vermeer startte de zaak in de jaren twintig, z'n dochter (gehuwd met 
Straatman) zette de zaak voort tot twee jaar voor haar overlijden . 

TABAK-, SIGAREN- EN 
SIGARETTENMAGAZIJN 

--------------------
/)OQPSTPAAT 59 J./1: J:S} BY N!J11EGEN 

Nog zo ' n herinnering aan het oude Hees ligt recht tegenover de zaak van Nieuwenhuis: café Juliana van Tonny Pe
ters. Sedert 1999 is hierin de beauty farm gevestigd van Sylvia Claes. Alleen op oudere foto's is nog te zien hoe het 
café er oorspronkelijk uitzag. Niets aan de huidige uitstraling herinnert aan het drukbezochte café. Voor de Tweede 
Wereldoorlog was in het pand eerst ook een kruidenierswinkel en later een slagerij geves tigd, beide gerund door de 
familie Peters zelf. Tonny begon in 1939 mee te werken in het bedrijf van zijn vader: de oorlog brak uit en alle han
den in de zaak waren welkom. Tijdens de oorlog moest Tonny ook in de slagerij meewerken. Zijn oudere broers, 
Henken Albert, zaten met twee andere jongei1s ondergedoken in Buitenlust Vrij snel na de oorlog nam Tolll1y het 
café over. Toen Henk besloot de slagerij te sluiten kocht Tonny het hele pand. In 1965 bouwde hij het café uit en ruim 
twintig jaar vonden er wekelijks feesten en dansavonden plaats. De laatste jaren was het café steeds vaker gesloten . Er 
kon af en toe gebiljart worden, de Vereniging Dorpsbelang Hees hield er haar bijeenkomsten en het Hese kindercar
naval werd er nog gevierd. 
Rechts van café Juliana was tot vorig jaar automaterialenhandel Jacobs gevestigd. Een fusie deed de bedrijfsleiding 
besluiten haar activiteiten in dit pand te beëindigen. Momenteel staat het gebouw leeg, sloop lijkt een optie te zijn. In 
de laatste Stenen Bank schreef Jan Brauer een interessant artikel over dit gebouw: van stallencomplex voor de paar
den van circus Carré naar aardewerkfabriek, steenfabriek en garage voor de bussen van Quick. 
Weer enkele huizen verder dan de smederij van Nieuwenhuis ligt Buitenlust, voorheen Café Billiard Restaurant Stal
houderij Zomer Winter Pension BondsHotel. Vanaf het einde van de 19e eeuw kwam de toeristenstroom vanuit de 
stad op gang. Met name op de zondagen trokken hele families naar buiten, onder andere naar Hees. En tijdens de He
se kermis , in augustus , werd er in Buitenlust gedanst. Tot in de jaren dertig van de 20e eeuw dreven de dames Van 
Swelm en Delgijer hier een hotelpension, compleet met theetuin en speeltuin. Toen het verkocht werd verloor Bui
tenlust de horecabestemming. Inmiddels wordt het bewoond door particulieren, de aloude naam draagt het fraaie pand 
nog steeds. 
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Café Juliana in 1912 één jaar na de oprichting Foto: collectie T. Peters 

Villa Horas, Schependomlaan 108, werd in 1904 gebouwd door een gepensioneerd militair uit Nederlands-Indië, A.E. 
Siemens. In 1925 betrok de gemeentearts H.F. van Kessel het huis . Daarna zette dokter Ooms hier een artsenpraktijk 
voort, tot hij met pensioen ging. 

Die goede oude tijd 

)p ees b ij 

:.RïJmegen 

Foto/ansicht: collectie C. Bol 

De geschiedeni s van dit stukje van onze route wordt grotendeels bepaald door de bom, die het hart van Hees trof op 
22 juli 1942. Paul Eijkhout schreef daar een voortreffelijk boekje over. Ik volsta met de grote lijnen . Op 22 juli 1942 
trof een Engelse of Amerikaanse bom het huis op nummer 116. Er vielen drie doden, de materiële schade was enorm. 
Met name aan de even kant van de straat sneuvelde een aantal huizen. 
Aan de overkant, nog steeds herkenbaar, staat de voormalige woning van het hoofd van de school. Daarnaast ligt de 
school, ten tijde van De Blécourt een openbare lagere school. In 1931 werd de school, vanwege het teruglopend aantal 
leerlingen, ges loten. Enkele jaren later bood het gebouw ruimte aan een rooms-katholieke lagere landbouwschool; 
J.A. van Haaren was het eerste schoolhoofd. Tegenwoordig is in deze school het bedrij fs bureau van het Agrarisch 
Opleidingen Centrum (AOC) gevestigd. Onder de naam Helicon Opleidingen zijn er in de provincies Gelderland en 
Noord-Brabant een aantal Mbo-opleidingen voor plant en dier, groenvoorziening, natuur en milieu, bloemschikken, 
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hippische sport, voeding, techniek en recreatie. In Nijmegen heeft Helicon een grote, onlangs uitgebreide vestiging 
aan de Energieweg. Het bedrijfsbureau aan de Schependomlaan is de centrale van de Helicon Opleidingen. Hier wor
den onder andere de salarisadministratie, de financiële administratie, de huisvesting, de automatisei"ing en de public 
relations geregeld. Om al het personeel kwijt te kunnen in het voormalige (slechts een etage tellende) schooltje, is er 
achter de school een stuk aangebouwd. Het AOC huurt het schoolgebouw van de gemeente. Hesenaren uit de directe 
omgeving kennen het gebouw als stembureau tijdens verkiezingen. 
En zo komen we tenslotte aan bij de Petruskerk, twee keer per jaar opnieuw het hart van Hees. Afgelopen mei organi
seerde een werkgroep van de kerk, samen met de Vereniging Dorpsbelang Hees, voor de tweede keer een dag "Pe
truskerk een dagje anders". En heel binnenkort opent de kerk wederom haar deuren in het kader van de Monumenten
dag. De van oorsprong katholieke kerk ging in 1591 over in protestantse handen, vanaf toen de enige toegestane 
godsdienst in de Nederlanden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de kerk zwaar beschadigd. De restauratie 
werd aangegrepen om het middenschip van de kerk te verbreden. De kerktoren is een rijksmonument, terecht wordt 
deze elke avond fraai verlicht. En de kerkklok loopt exact gelijk! 

Loek J anssen 

Cichorei 

Wat hebben ze toch prachtig blauw gebloeid achter het zwembad. Ze konden de droogte goed aan. 
Via hun kleine bladoppervlakjes was de verdamping ook maar klein. Veelmensen dachten dat het korenbloemen 
waren, maar die hebben alleen maar blauwe buisbloempjes op hun bloemhoofdje staan, en zijn veel minder robuust 
gebouwd. De cichorei heeft aan de rand rondom blauwe lintbloempjes ,die met een fijne kartelschaar afgeknipt lijken. 
Het is een interessante plant, die ons de cichoreiwortel levert; deze kan gebrand worden en in surrogaatkoffie gebruikt 
worden (bv. in Caro). Maar bekender is onze witlof, die groeit uit afgedekte, dus gebleekte jonge uitspruitsels van de 
overgebleven lange cichorei- of witlofwortels, die ingekuild of op water gezet worden. Deze soort heet in het Iatijn : 
"cichorium intybus", en een zusje van hem heet "cichorium endivia", die als andijvie wordt gekweekt. Al deze soor
ten hebben een bitter wit melksap, vooral ook in de "pit" van de witlof, en onderin de andijvie, die daarom in rauwe 
vorm niet zo geliefd zijn. Deze bitterstoffen schijnen wel erg stimulerend op onze stofwisseling te werken. Als deze 
groenten lang in het daglicht blijven vormen ze snel veel meer bitterstoffen. Inpakken dus. 
In Frankrijk worden we in verwarring gebracht, omdat ze daar met "endives" witlof bedoelen. 

· horei. 

Fransje Brakkee 
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Vogels in de wijk: de Groenling 

Al eerste in een serie "natuur in de wijk" wil ik schrijven over vogels die zoals in de wij k Hees te zien en te horen 
zijn. 

V roe ge Herfst? 

Omdat ik werk aan de Bredestraat, in de wilde pl antentuin 
De Kaardebol , achter het pand van Overal, zal ik hier schrij 
ven over de vogels die in en rondom de tuin voorkomen. De 
tuin zelf herbergt, behalve een verzameling inheemse plan
ten, ook een mooie boomgaard met voornamelijk. grote ker
senbomen, een perenboom van± 12 meter hoog en diverse 
oude appelbomen, deels dood en vol gaten en zwammen. De 
tuin , waaromheen wat appelbomen, eiken, wilde kers en 
liguster staan, is vrij droog, en de planten die in perkjes 
staan, bieden aan vogels weinig voedsel 

De struiken van de Viltroos, waar in september de zo voed
zame oranjerode bottels aan komen , trekken de Groenling 
aan. Deze vogel is ook het hele jaar door te horen en heeft 
zeker zijn nest ergens in de dichte rand. Het is een lid van de 
vin kenfamilie en kan in de broedtijd kanarieachti ge trillers 
laten horen. Het markantste aan zijn zang is een nasaal 
iiiiièp, alsof er een klein cirkelzaagje aan het werk is. Zoals 
de naam al zegt is de vogel voornamelijk groen. Het is een 
zacht geelgroen, met aan de vleugelrand een gele streep. 
Wilt u vogelgeluiden beter leren kennen, komt u dan gerust 
een langs. Vooral de rand van onze tuin met het voetbalveld 
herbergt tal van vogels. Wij zijn open op de woensdag van 
9-5 en iedere eerste zaterdag, behalve in de zomervakantie. 
U kunt overigens bij ons ook terecht voor inheemse (wilde) 
planten voor in de tuin . 

Rob van lren (024-3562958). 

Wat is er aan de hand met onze paardekas tanjes? Ze kleuren nu al geelbruin. Heel duidelijk is het in de Emmalaan, 
maar ook elders in Hees is er geen groene kastanje te vinden. Komt het door de droge zomer, waar de lindebomen ook 
allast van hebben? Nee, het zijn de "paardekastanjemineermotjes", die hun eitjes bovenop de bladeren leggen. Uit 
deze eitjes wurmen zich kleine (0,5 cm lange) larfjes, die zich ingraven tussen de boven- en onderkant van de hand
vormi ge bladeren, evenwijdig aan de kleinere zijnelfj es . Het zijn specialisten in het boren van mijngangen (vandaar 
hun naam) en dat alleen bij de paardekastanjes. Daar verpoppen zij zich totdat na enkele weken de pop met zijn 
scherpe voorkant het bl adoppervlak openscheurt. Dan pas ontpoppen zich de kleine motjes (0,5 cm) die eindelijk het 
vrije luchtruim kiezen. Niet erg ver weg. Ze verzamelen zich 's morgens vroeg met andere motjes onder aan de boom, 
ze vinden daar hun partners , vliegen op en gaan een verdiepinkje hoger weer eitjes leggen. Overigens blijft een groot 
aantal poppen achter om te overwinteren en volgend jaar april weer een nieuwe start te maken. Je kunt met een nagel 
zo ' n bruin vliesje openmaken en het aanstaande motje zien zitten. 
In een koele zomer blij ft het meestal bij 2 generaties, maar in de langdurige warmte van dit j aar komen ze wel aan 
achterkleinkinderen toe. Wie heeft opgelet hoe vanaf 1999 deze ziekte begon, heeft kunnen zien hoe de verbruining 
elk jaar hogerop gekomen is. 

Er zijn nog geen meldingen van kastanjes die door deze aantasting afgestorven zijn. Kennelijk kunnen ze dit almeer 
dan 10 jaar overleven. Wel worden op den duur de vruchten kleiner; ook kunnen we in het najaar een tweede nood
bl oei zien ; soms ontwikkelt zich waterlot 
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Het is niet duidelijk of deze plaag goed te bes trijden is. De koolmezen en pimpelmezen eten graag dit kleine mineer
motjesbroedseL Maar zo ' n grote massa kunnen ze absoluut niet aan. Van hen hoeven we de uitroeiing van deze in
sluipertjes niet te verwachten. 

Rode paardekastanje Witte paardekastanje 

Ook met het importeren van een parasiet, die speciaal deze motjes aanpakt, is nog geen grote vooruitgang geboekt. Er 
is nog heel wat onderzoek nodig. 
Bij de rode paardekastanje, die trouwens zelden vruchten draagt, heb ik dit motje nog niet kunnen ontdekken. Er staan 
enkele jonge exemplaren van deze soort langs de Kometenstraat om de hoek bij de Melkweg naast het graslandje. De 
rode paardekastanje heeft 5 deelblaadjes per handvormig blad en de witte heeft er 7. 
Verwar hen niet met de tamme kastanje, die een enkelvoudig, veernervig, getand blad heeft. 

Tamme kastanje 

Fransje Brakkee 
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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 bestum· van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees: 
Loek lanssen (voorzitter) 
Tel. 024-3734800 

Annemarie Yerberne (secretaris) 
Tel. 024-3786068 

Toon Zondag (penningmeester) 
Tel. 024-3782876 

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

René van der Heijden 
024-3733401 

Secretariaat van de vereniging: 
Ananasstraat 19 
6543 ZH Nijmegen 
Tel. 024-3786068 
Email: 
Dorpsbelang.hees@comps.demon.nl 

De Ve1·eniging Dorpsbelang Hees 
op Internet: 
http://www.dorpsbelanghees.nl 

Bloemisterij 

Bloembinderij 

Redactiead1·es van de 
Stenen Bank: 
Kerkstraat 60 
6543 KL Nijmegen 
Tel. 024-3731063 
Email: 
Dorpsbelang.hees@comps.demon.nl 

Redactieleden 
Trees van Hal 

Elia Scholten 
Arno Sch1össer 
Jan Brauer 

Lid worden? 
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 
kunnen 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 

23 november 2003 
op het redactieadres. 

Hutttng 
Bloemisten sinds 1930 

Kerkstraat 187 Nijmegen 
Tel:024-3 770336 
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