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de
IN DEZE STENEN BANK ...

Een nieuw jasje voor de Stenen Bank! Fris en moderner dankzij de verfrissende opmaak van de Heese vormgeefster
Hendriek Mulder. We hopen dat het blad nog prettiger leesbaar voor u wordt. In dat nieuwe jasje vindt u overigens de
bekende variëteit aan wederwaardigheden over ons Hees: bomen, historie, actie rondom leefklimaat en verkeer in
onze wijk. En ook start de nieuwe vraag/aanbod rubriek 'Steentjes', waarin u spullen die u zoekt of kwijt wil kunt aanbieden. 0 ja, heeft u toevallig nog tips voor het volgende nummer over Hees en water? Uw tips, verhalen, foto's etc
zijn welkom bij de redactie.

interview met Loekjanssen

'Burgemeester
van Hees' neemt
afscheid
Op de vraag wat hij het leukste vond wat hij in zijn carrière als voorzitter van de Vereniging
Dorpsbelang Hees (VDH) meemaakte, antwoordt Loei< dat hij na enkele jaren enige bekendheid l<re'eg en dat mensen uit de buurt hem herkenden en groetten. De 'burgemeester van
Hees' werd hij wel eens genoemd.

Loekjanssen werd op 14 oktober 1954 geboren in het Brabantse

Wat vond je het leukste?

dorp Uden. Sinds 1993 woont hij in de Ananasstraat in Hees. Hij is

"Ik vond het welleuk om bij heel veel mensen bekend te zijn, dat ze

getrouwd en heeft twee dochters (tevens bezorgsters van de

je bijvoorbeeld kennen van de krant. En ik vind optreden voor

Stenen Bank). In het dagelijks leven is hij leraar gesch ieden is en

publiek best leuk, dat past ook wel bij mijn baan als leraar. En mijn

staatsinrichting aan de Nijmeegse Scho lengemeenschap (NSG).

soort humor pastgoed in die situ aties."

Naast zijn activiteiten als voorzittervan de VDH is Loek al jaren
bestuurdervan de landelijke vereniging van geschiedenisleraren in

Wat vond je het moeilijkst?

Nederland en daarnaast voetbalt en rent hij in zijn vrije tijd. Al met

"Twee zaken kwamen spontaan op: het vaak lange wachten op

al een druk baasje dus. Hij begon voor de vereniging als lid van de

reactie van de gemeente en de onderwerpen waarveel energie in

redactie van de Stenen Bank in 1994 en volgde in apri l1998 Be a van

gestoken is en weinig resultaat is bereikt. Die laatste zijn vooral

Zij l I de jon g-Lodensteijn op als voorzitter van de vereniging.

Boesewinkel en de Vierdaagse door Hees."

In april jongstleden, na zesjaar dus, nam hij afscheid als voorzitter.
Wél blijft hij nog bezig voor de vereniging als voorzitter van de pas

Waar heb je het meeste van geleerd?

opgerichte Werkgroep Historie.

"Datje bij de gemeente te maken hebt met drie cu ltu ren: de
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Hees op internet 11:
gemeenteraadsleden, de wethouders en de ambtenaren. ledere
groep vraagt een eigen benadering en als je alleen de wethouders
benadert valt er weinig te bereiken."

Welkom in Hees
door: HenkTermeer

oude ansichten en foto's
door: Henk Termeer

Wat zul je nooit vergeten?
"Hoe gemakkelijk en leuk het is om iets voor Hees te organiseren

Met die drie woorden werd je enkele jaren terug verwelkomd wan -

voorveel mensen . Ze komen in grote getalen, vinden het leuk en

neer je op de Schependomlaan de Wolfkuilseweg kruiste. Iemand

hebben elkaar altijd wat te vertellen!"

had die groet op een flink stuk karton geschreven en dat originele

Waar ben je het meest trots op?

oudere kaarten bekijkt of een telefoonboek uit 191s raadpleegt

"Dat er een grote actieve top van de vereniging is! In de werkgroe-

(beschikbaar op:http:// home.pla net. n1/- hjdewit/bron nen/ tel1915/
pag!suhtm), dan kun je je afvragen of dat goed bedoelde welkom

plaatsnaambord aan een lantaarnpaal vastgemaakt. Maar als je

pen zetten gemotiveerde leden zich in vooreen bepaald doel (Park
West, werkgroep Verkeer, werkgroep Milieu, werkgroep Historie).

wel op de goede plek hing. Want natuurlijk hoorden oorspronkelijk

En ook door het aantrekken van specialisten voor bijvoorbeeld

ook de (nieuwe) Dikke Boom bij Hees en ook de hele huidige

milieu, verkeer en financiën is de vereniging sterkergeworden en

Tweede Oude Heselaan. Ook lieden die op de Dennenstraat, de

minder kwetsbaar. Ik vond het belangrijk dat leden zelf ook verant-

Voorstadslaan en zelfs helemaal op de Kraayenhofflaan woonden

woordelijkheid nemen voor wat ze belangrijk vinden . En niet, zoals

in 1915, rekenden zich tot de inwoners van Hees en stonden met de

je zo vaak ziet, dat hetbestuur a lies doet of moet doen. Het is heel

toevoeging "te Hees" in het telefoonboek vermeld . De grenzen van

belangrijk dat er zoveel mensen actief zijn. En leuk ook dat het

Hees lagen zo'n veertigjaar na het afbreken van de stadsmuren

mensen van allerlei leeftijden zijn . En als gevolg van die verbreding

dus nog pal buiten de vroegere omwalling van Nijmegen. Het

worden er allerlei activiteiten georganiseerd (verte lfestiva l, open

Waterkwartier moest nog gebouwd worden en alle, nog groten-

monumentendag, ledenvergaderingen met presentaties van plan -

deels lege ruimte tussen Hezelpoort en Petruskerk werd gewoon

nen). Dat maakt dat de vereniging voor Hees belangrijk is."

Hees of"onder Hees" genoemd. Pas met de aanleg van het Maas-

Wat vind je het moeilijkste om nu los te laten?

30}, Rivierenbuurt (jaren 6o}, Wolfskuil (jaren 30), jerusalem en

"Ik heb veel kennis en ook een uitgebreid netwerk opgebouwd en

Heseveld (jaren 50, 6o} zijn de grenzen van Hees dus opgeschoven

Wie het oude Hees in al zijn roem en glorie wil bekijken, kan behalve in
enkele boekjes momenteel terecht op drie verschillende sites. Samen
geven ze een mooi overzicht van de afbeeldingen die er over het oude
Hees bestaan. We wandelen ze hieronder even met u langs.

Waalkanaal (1922-1927) en met de bouw van Waterkwartier (jaren

zie soms dat het mensen meer moeite kost om iets te doen dan het

naar die van het oorspronkelijke dorpje Hees. En Hees veranderde

mij zou hebben gekost."

door die omringende bebouwing van een dorpje in de kleine groe-

Wat is het belangrijkste resultaat van je voorzittersperiode geweest?

weersbestendige welkomstborden aan de huidige grenzen he lpen

"Dat de gemeente de vereniging is gaan zien en behandelen als de

om Hees weer op de kaart te zetten .

ne stadswijk die we nu kennen. Misschien kan het plaatsen van

De meest voor de hand liggende site is die van het en ige maanden

bardementsslachtoffers, drie fotocatalogi en een ansichtkaarten-

spreekbuis en vertegenwoordigstervan de 500 Heese huishoudens.

geleden afgesloten project 'De buurt eigen'. Die is gepubliceerd

catalogus van de verwoestingen, collectie bidprentjes van oor-

Klachten en vragen uit Hees worden daardoor serieus genomen.

onder de naam 'Atlas Hees' en staat op:

www.atlasnijmegen.nl.

Na twee keer dàorklikken komen we bij de Heese "atlas van ruimte

ven van de stadsbussen uit de Dennenstraat."

en tijd" uit. De 'atlas' bestaat in feite uit een tijdbalk waarop met

rubriek 'Plattegronden ' is erg de moeite waard voor Hesenaren,

kleine klikbare iconen aangegeven is dat er een kaartje of een

omdat Hees vaak op de Nijmeegse kaarten een plekje krijgt. Dan is

Onderwijsin stellingen; Straten) en 'Prenten en gravures'. Ook de

Wat zie je als de grootste bedreigingen voor Hees?

afbeelding onder zit. Momenteel staan er pa s drie kaartjes en acht-

er nog een rubriek 'Nijmegen-foto's', waarin voor Hees met name

"Het nabije industrieterrein en de mogelijke komst van een tweede

tien foto 's en afbeeldingen op. Die zijn in het algemeen van een

de subrubrieken Gebouwen en Oude Fabrieksschoorstenen van

stadsbrug. Over de groeiende overlast van het industrieterrein is

matige kwaliteit. Het ligt in de bedoeling dat de site op den duur

belang zijn . De rubriek 'Monumenten' is op straatnamen geor-

wel heel veel overleg gevoerd maar het heeft bitterweinig opge le-

wordt aangevuld met het materiaal (verhalen en beelden), dat

dend . Daar vinden we de kerk van Sint Antonius Abt terug, de Olde

verd . Een tweede stadsbrug in het verlengde van de Energieweg

door genoemd project boven water is gekomen. We houden het in

Wehme, de Petruskerk, het Slotje van de baron en de villa jannetje

vormt een rechtstreekse bedreiging van de leefbaarheid van Hees.

de gaten .

en johanna. De rubriek 'Gevels' heeft voor Hees weinig te bieden,

Een andere pijn lijke zaak is het verdwijnen van de Vierdaagse uit

evenmin als de 'Specials' over 'Monumentendag' (betreft nog

Hees enkele jaren geleden. Maar er is weer enige hoop op de terug-

NoviOMAGUS.NL

2003) en de 'Vierdaagse historie'. Maar veel is juist weer te vinden

keervan de Vierdaagseroute door Hees nu serieus gesproken wordt

Veel bekender en onvergelijkelijk vee l omvangrijker en gevarieer-

over Kerkstraat 115/121 onder de 'Boerderijen -special'. Zonder meer

over de plannen voor de verhoging van de Weurtse sluis. Laten we

der dan de Atlas Hees- in -opbouw, is de Nijmeegse Noviomagus-

hopen dat het spoedig echt zover komt!"

site op

Trees van Hal, Henk Termeer
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logsslachtoffers}, 'Ansichten' (Kerken en kloosters, Diversen;

Verder zijn er ook concrete successen te melden zoals het wegblij-
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www.noviomagus.nl. jammer genoeg is het hier alleen niet

eenvoudig om alle informatie en afbeeldingen over Hees te vinden.

belangrijk voor Hees is de special over 'Verdwenen en veranderde
stratenlopen in Wolfskuil en Neerbosch'. Dan zou je nog bijna verge ten onder de kop 'Gastredacties' te kijken . Onder die weinigzeg-

Dat kun je doen met de optie Zoeken in de menubalk links onder-

gen de t itel verbergen zich waardevolle bijdragen als 'Fotoarchief

aan . je krijgt dan drie pagina's met verwijzingen naar informatie

vanafl950', 'Fotopagina Nijmeegse bakkerijen' (Bredestraat 197,

waarin het woord Hees voorkomt. Handiger en volled iger ook

Dennenstraat 42, Korte Bredestraat 24-26, Korte Bredestraat 28 en

werkt het apart doorlopen van de diverse rubrieken. Zo kun je

niet minder dan vier op de Wolfkuilseweg) en 'Ansichtkaarten

onder 'Geschiedenis en Kroniek' gericht naar Hees (of He ze of Hese)

Nijmegen' (Huize De Beuken, de oude Dorpsstraat) en tenslotte

zoeken (gebruik Controi-F!}. Oude foto's zijn te vinden in de rubrie-

'Ansichtkaarten Dominicus Nijmegen'. De conclusie moet zijn dat

ken 'Oud Nijmegen' (a IIe stadspoorten). 'Oorlog' (I ijst van alle bom -

het een heel gevarieerde en rijkgevulde site is met veel waardevol

destenen banl<
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De werkgroep

Ruimtelijke Ordening is van start gegaan
door: Trees van Hal

...

~

~

...

~

Twee Stenen Banken geleden deed het bestuur een oproep voor geïnteresseerden voor een nieuwe werkgroep van de vereniging: ruimtelijke ordening. Deze draait inmiddels volop. Ik ben even met hen gaan praten.

..;

: "<

materiaal. Alleen is het zo onderhand wél nodig om de organisatie
van de site te vereenvoudigen, want een gebruiker moet nu op
teveel plekken zoeken.
En dan is er nog de site 'Ge lderl and in beeld' van de Gelderse

natuurlijk belangrijk om te weten hoe groot het gebied is waar je je

Electriciteitscentrale, Hezelpoort, Koninginne laan), Neerbosch en

DE MENSEN IN DE WERKGROEP

Weurt te kijken, want ook daar staa n nog diverse leuke prenten van

Er zitten 6 mensen in de werkgroep. Dat zijn Anne - Marie Jansen,

mee bezig houdt. Voor de werkgroep ligt dat ongeveer, maar niet

Marcel Bisselink, Ton van Seters,Johan van der Mee, Mike Rijken en

precies vast. Hees begint als je de 2de Oude Heselaan afs laat en

Ad Biemans. Het is natuurlijk altijd leuk om te weten waarom

eindigt bij het Slotje van de baron. De zijkanten zijn globaal de

plekken die op de grens met Hees li gge n.
Nou, dat zou genoeg moeten zijn om de zomervakantie mee door

iemand nou actiefwiJ worden in zo'n groep. Maar liefst de eerste

Energieweg en de wijk Heseveld. Maar als er ontwikkelingen buiten dat gebied zijn die invloed hebben op Hees, dan zitten ze er

Bibliotheek (te vinden op www.gelderlandinbeeld .n l). Je klikt op

te komen, lijkt me zo. Wie meer sites kent die over Hees gaan, kan

viervan hen gaven aan betrokken te zijn geweest bij het verzet

Zoek en kiest als plaats Hees en .. . hup: alle veertig beschikbare

die bij de redactie melden. We nemen die dan op in een lijst met

tegen de grootse nieuwbouwplannen op de plek van het voormali-

bovenop. Zoals de plannen voor de Stadsbrug en "Koers West". En

afbeeldingen over Hees zijn meteen onder handbereik. Het zijn

voor Hees bruikbare links.

ge KNVB-gebouw. Die geslaagde actie heeft hen erg gemotiveerd

als er aan de rand van dat gebied iets kleins gebeurt dat voor het

overigens allemaal ansichtkaarten. Ze laten fraaie plaatjes zien

om zich ook verder in te zetten voor de ruimtelijke kwa li teit van

karaktervan Hees niet zo van belang is, hoef je er niet meteen

van een inmiddels verdwenen paradijs in overdadig groen . Vergeet

Hees. En daar hebben ze inmiddels natuurlijkook meerverstand

bovenop te zitten .

niet om ook onder Nijmegen (o.a. St. Dominicuscollege,

van gekregen. Ad Biemans had er al verstand van door zijn studie,
een deskundigheid die hij graag wil inzetten . En Mike Rijken heeft

Als er ergens in Hees bouwplannen zijn , zu ll en er vaak ook mensen

met zijn gezin gekozen voor Hees voora l ook vanwege de hoge

die vlakbij wonen actief mee bezig zijn. De werkgroep wil graag

ruimtelijke kwa liteit en hij w il graag meewerken om die kwa liteit

met die mensen samenwerken. Daarbij za l de werkgroep vooral

ook te behouden.

het accent leggen op wat het bouwen voor de hele buurt betekent,

Johan van der Mee is contactpersoon van deze groep (hij staat dus

mogelijk vul len bewoners dat aan met wat het voor hen speciaa l

ook op de achterkant van de Stenen Bank). Ook zit hij voor de

betekent.

werkgroep in het bestuur. Op die manier kan er effectiefvoor
gezorgd worden dat acties van de werkgroep gebeuren met
in stemming van het bestuur.

ORTHOPEDACOCISCH ADVIESBUREAU
VRS. GERJO PlfTERS..MESTROM
ORTHOPEVAGOGE/Gl-PSYCHOlOOG
KORTE BRfDESTRMT 59
6543 ZP NIJMfCfH
Tf~024-378l3f4

WERKTERREIN EN TIPS

de contactpersoon.

De werkgroep gaat zich bezig houden met structuurplannen,

0
\A

bestemmingsplannen en met grotere bouwplannen . Daarbij is het

steentjes
merciële wijze aanbieden, vragen of ruilen van spullen of

• DIAGNOSTISCH ONDtRZOfK EN BEGElf/DING VAN lEfR~OF STUDifPROBlfMfN EN DMRMEE MOGfl/JK
SAMENHANGENDE SOCIAAl~EMOTIONElE PROBLEMEN.
• KORroURENDE THERAPIE.
• OPVOfD/NGSONDfRSTfUNINC.
• SCHOOlKfUlf-ADVIES.
• HUISWERK-OF STUDif8ECflfiDINC.
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lin gen zijn . Mocht u in uw omgeving iets signaleren waarvan u
denkt dat er misschien actie op ondernomen moet worden, bel dan

Even de spelregels: opzet is het onderling op niet-com-

4

De werkgroep kan niet altijd weten of er plannen zijn of ontwikke-

diensten.
Een briefje met naam, telefoonnummer en het verzoek
inleveren bij de redactie (zie achterpagina)
GEVRAAGD

>Stoeptege ls (Trees van Hal 024-37310 63)
> Myra Brauer (15) zoekt oppasadres in de buurt (024-378 56 82)

PenningmeesterToon Zondag moet constateren dat een
aantalleden nog niet de contributie heeft betaald. Wilt uals u dat nog niet heeft gedaan- het geld spoedig overmaken? Kunt u met een gerust hart dit prachtige blad verder
lezen.

BP-station van Wijk

Vlinders gezocht
door: Fransje Brakkee

bp

op de Molenweg

Er is op www.knnv.nl/vlinders een heelleuk project te vinden onder
de titel "vlinders gezocht".

.1

Er worden in kleur 8 vlindersoorten getoond, die je zelfkuntgaan
tellen, in je eigen tuin of elders.

Het tanl<station bij u in de buurt!

Wel plaats en tijden van waarneming vermelden.
Antwoorden kan pere-mail of schriftelijk naar: KNNVVIinders
gezocht!, Postbus 19320,3501 DH Utrecht. Vraag eventueel een
kennis met internet om een kopie met de 8 gekleurde vlinderplaatjes.

Vlechtheggen

Kom eens langs en spaar razendsnel voor artikelen
bij Kijkshop en Free Record shop.
In onze ruime shop vindt u o.a. tabak, frisdranken,
weekbladen, telefoonkaarten, bloemen, zoetwaren,
kopieerapparaat, auto-artikelen en ijs.

letsvoorin Hees?

door: Fransje Brakkee

Met drie leden van de werkgroep Park West zijn wij 26 mei rondgeleid langs de vlechtheggen in Beek bij Das en Boom, bij de inloop
naar de Wylerberg. jef Gielen deelde vanuit zijn tientallen jaren
ervaring enkele ge hei men ·en wonderen over vlechtheggen met
ons. Ik wist niet dat Nederland eeuwenlang zoveel van die heggen
had, meestal om het vee te keren. In Engeland zijn er nog veel te

losse uitgroeisels en na lange tijd moet er ook wel eens nieuwe

zien, wantondanks de verkaveling hebben zij daartoch de heggen

planten tu ssen geplaatst worden en gaten gedicht met dood

om de grotere weiden bewaard. Bij ons zijn ze vanaf begin 19de

snoeihout. Er bestaat een alleraardigst boekje over met achterin

eeuw met regelmaat weggekapt, zodat er nu nog alleen de

een praktische handleiding van jefGielen: "Een vlechtheg heeft

Maasheggen over zijn. Ik begreep nu pas wat een kostbaar erfgoed

geen haast" Uitgeverij wAarde, 2002. ISBN 90-76661-05-7; NUR

van eeuwen her in korte tijd vernietigd is.

944/323. De meer beschouwend-e tekst is van Thomas van Slobbe,
de fijne tekeningetjes van jaap Dirkmaat

KORNOELJE EN HAZElAAR

De bezoektijden en andere wetenswaardigheden zijn te vinden

De vakkennis is bijna verloren gegaan, de eeuwenoude heggen zelf,

onder www.dasenboom.nl; woensdag van 10.00 tot 17-00 en

die al in de tijd van julius Caesarwerden beschreven . De samen-

Zondag, behalve op feestdagen. Met een telefoontje valt er ook een

werking die ervoor nodig was tussen bewoners van een gebied

rondleiding te regelen .(024-684 22 94) Het lijkt me leuk om dat

onderling en de prachtige ecosystemen; dat alles is verdwenen.

deze zomer met belangstellenden te doen; geef je z.s.m. op bij mij:

Ze vormden op den duur een evenwichtig ecosysteem, want bij een

Meloenstraat n; 378 99 41 of bij Elia Schol ten, 373 48 oo.

Van Diggelen
Makelaardij
Riek van Diggelen
makelaar I taxateur o.g.

grote variatie aan soorten- afhankelijk van de grond- met o.a .

Voorstadslaan 355
6542 TE Nijmegen

meidoorn, sleedoorn, kornoelje, wilde roos, haagbeuk, wilde appeltjes, eikjes, hazelaar, els en alles wat niet te grootbladig is, komt er
ook een grote variatie aan insecten en vogeltjes die daarvan leven,
en nestel kansen, voedsel voor besete rs, behuizing voor egels, mui-

RVT

makelaar@ vandiggelen .info

zen die weer roofvogels en uilen aantrekken. Het blijft boeien,

tel. 024-373 17 75
fax 024-373 61 16
mobiel 06-53 93 42 45

want er is steeds iets nieuws te zien, te horen en te doen . Een evenementenheg voor fijnproevers.

--

llllllnlaVür!OlOim~

1~~·-·lllll'DR'I!Jal

Het vraagt bij de aan leg goede aandacht, en de eerste jaren veel
geduld, voordat de kleine houtige gewassen dik genoeg zijn om ze

Taxaties Aankoop Verkoop Hypotheken
0

0

0

schuin om te leggen door ze onderaan in te hakken, en er mee te
gaan vlechten (zie plaatje). je kunt daarna steeds invlechten met de
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verslagjaarvergadering
Vereniging Dorpsbelang Hees 16 april2004
door: Arno Schlösser

1.

ÜPENING DOOR DE VOOR ZITTER

Redenen daarvoor:

Loekjanssen heet iedereen van harte welkom in zaal Heeslust

-er is door de leden meer contributie betaald;

van Sancta Maria. De opkomst is ook ditjaarweer prima. Uit

-meeropbrengst advertenties in de Stenen Bank;

het feit dat niemand de stukken bij het secretariaat heeft opge-

- lagere verenigingskosten.

vraagd, een unicum, maakt het bestuur op dat de leden ver-

verslag kascontrolecommissie en

trouwen hebben in het bestuur.

decharge penningmeester

Vandaag zijn er drie gasten: Stefanie Wolf en Ce es Zoon van de

De heer H. janssens merkt het volgende op:

gemeente komen de plannen toelichten die bestaan rond Park

De kosten voor de jaarvergadering moeten in de toekomst niet

3·

'

de ledenvergadering kunnen voorstellen.

iedere keerweereen interessant blad te maken . De website

jan Brauer: Woont sinds 1981 in Hees, eerst in de Bredestraat

gaat veranderen .

en vanafeind 2002 in voormalige bakkerij Wes seling.ls al s

Verder is de vereniging met enkele leden buiten werkgroepver-

hi storicus geïnteresseerd in de geschiedenis van Hees en

band om, actief op de terreinen: milieu, verkeer (de werkgroep

schrijft daarover in de Stenen Bank. Wil zich nu ook in het

meer onder "diversen" worden geboekt, maar onder "vereni-

Verkeer is in ruste , maar kan weer actiefworden zodra er meer

bestuur in zetten voor het belang van de wijk.

inrichting van een speelgedeelte. Tevens zal de werkgroep Park

gingskosten". De kosten van donaties die vereniging gedaan

zicht komt op de ontwikkeling van de nieuwe stadsbrug), Koers

René van der Heijden is bioprocestechnoloog; een deskundi -

West van onze vereniging een presentatie verzorgen. Maar, dat

heeft moeten in de toekomst ook niet meer onder "diversen"

West (deelname aan het platform). Daarnaast zijn er nog

ge op het gebied van productieproce ssen met behulp van bac -

is alles na de pauze. ledereen wordt bij voorbaat opgeroepen

worden geboekt, maar als aparte post worden opgevoerd.

andere activiteiten waar de vereniging bij betrokken is : 'n

teriën en andere micro-organismen (voorbeelden: bier, interfe-

Tevens adviseert de kascontrolecommissie om in het financiële

dagje kerk anders en straatspeeldag.

ron en penicilline). Hij is geboren en getogen in Nijmegen,

ja a roverzicht het leden bestand per u Iti mo 31 december te ver-

Loekjanssen deelt mee dat hij met ingang van zaterdag 17

maar heeft in Wageningen milieuhygiëne gestudeerd waarna

MEDEDELINGEN

melden. Op die manier kan inzicht verkregen worden in het

april het voorzitterschap van de vereniging neerlegt. Hij blijft

hij in Delft als bioprocestechnoloog is gepromoveerd .

Het officiële gedeelte duurt tot 20.30 uur. Na een korte pauze

ledenverloop en de betalingen van de contributies.

echtertot de zomer actief binnen het bestuur. Het bestuur

Aansluitend heeft hij een aantal jaren voor Unilever en de

zal de presentatie Park West beginnen. De leden van de werk -

Loek ja nssen merkt over het laatste punt op dat de vereniging

bestaat momenteel uit: Annemarie Verberne (secretaris), Toon

Technische Universiteitvan Delft gewerkt. In 1996 is hij

groep zullen de ideeën die door de leden naarvoren worden

al een beleid ontwikkeld heeft voor leden die de contributie

Zondag (penningmeester) en Maria van de Mortel . Het bestuur

getrouwd en sindsdien woont hij in Hees. Vanwege de grote

gebracht bij de gemeente inbrengen. Dat betekent niet dat alle

niet ofte laat betalen. Het bestuur neemt de aanbevelingen

stelt voor om jan Brauer, Johan van der Mee en René van der

reisafstand heeft hij zich in 1998 verzelfstandigd.

ideeën ook door de gemeente gehonoreerd zullen worden.

van de kascontrolecommissie over. De kascontrolecommissie,

Heijden te benoemen als nieuwe bestuursleden. Oevergade-

Tegenwoordig werkt hij daarnaast bij het UMC St. Radboud

Loekjanssen refereert aan een artikel dat vandaag, vrijdag 16

bestaande uit de heren H. janssens en Th. Hermens, verleent

ring stemt hier bij acclamatie mee in.

april2004, in de Gelderlandergestaan heeft. De uitingen die hij

bij deze decharge aan de penningmeester.

waar hij zich bezig houdt met het analyseren van DNA sequenties. Hij is getrouwd en heeft drie zonen en een dochter. Zijn

daarin heeftgedaan over inspraak heeft hij gedaan als voorzit-

Benoeming kascommissie 2004

Loekjanssen blikt als scheidend voorzitter terug.

hobby's zijn tuinieren, programmeren en wandelen.

tervan Vereniging Dorpsbelang Hees.

De kascontrolecommissie voor het boekjaar 2004 bestaat uit

Hij heeft nu achtjaar deel uitgemaakt van het bestuur, waar-

Johan van der Mee is pas 6sjaargeworden en is dus met pen -

Tot slot nog de mededeling dat in de pauze het unieke boekje

de heer Th. Hermens en mevrouwT. van Hal.

van de laatste zesjaar als voorzitter. Er is veel gelukt: we zijn

sioen . De laatste 10jaarvan zijn werkzame leven was hij hoofd

"Petruspad" te koop is voor € 1,2o.

Begroting 2004

als vereniging bekend; de gemeente houdt serieus rekening

opleidingen bij een Centrum Vakopleidingen voorVolwassenen

Toon Zondag licht toe dat in de begroting voor hetjaar 2004 de

met ons. Maar, er gaat toch nog een en ander mis. Ondanks

(niveau LBO/MBO) bij arbeidsvoorziening, zeg maar de voorlopervan het ROC nu . Namens Vereniging Dorpsbelang Hees zit

GOEDKEURING VERSLAG JAARVERGADERING VAN 4 APRIL2003

post voorverenigingskosten iets is opgetrokken teil opzichte

onze bekendheid zijn er toch steeds weer ontwikkelingen waar

Fransje Brakkee: Pagina 2 onder 6 "Park West". Zij vraagt zich af

van het jaar 2003. Verder zijn er geen groteveranderingen te

we niet genoeg vanaf weten. Bijvoorbeeld de recente ontwik-

ik als wijkvertegenwoordiger van Hees in twee gemeentelijke

of de naam "Park West" toen al bekend was. Loek janssen licht

melden.

kelingen rondom Schependomlaan 61/63. Het kassencomplex

werkgroepen, nl. het Kronenburgerforum· voorheen het

aan de Wolfskuilseweg moet wat de vereniging betreft onder-

Stolpcomité en Koers West sinds kort als achtervang.

deel gaan uit maken van Park West, maar de gemeente denkt

Daarnaast doe ik mee in verschillende werkgroepen van de ver-

toe dat dit wel degelijk het geva l was.
André jannink: In het verslag staat: " André jannink benadrukt

6.

TOELICHTING TE VOEREN BELEID EN PLANNEN 2004

dat nu ook realisatieplannen moeten worden gemaakt. Er wor-

Loek janssen deelt mee dat we een actieve vereniging willen

daar anders over. Soms spe len ook belangen van leden een rol

eniging Ruimtelijke Ordening (Nijmegen is het

den weliswaar steeds mooie plannen gemaakt, maar ze wor-

zijn. Van de activiteiten wordt op een goede manier bericht in

die dwars op de belangen van de vereniging staan. Wat ook

ontwikkelen/schrijven van het bestemmingsplan Nijmegen

den bijna nooit ten uitvoer gebracht." Hij stelt het op prijs als

de Stenen Bank. De activiteiten van de diverse werkgroepen

niet is gelukt is de Vierdaagse terug in Hees te krijgen.

West waar Hees deel van is, opgestart) en de werkgroep Milieu.
Voorts verricht ik zo nu en dan hand en span diensten voor de
vereniging. Mijn hobby's zijn hardlopen, klussen in en rond

de formulering wordt aangepast: "Die plannen worden lang

zijn:

Loek ja nssen stelt voor om vanaf nu steeds te schrijven :

niet altijd uitgevoerd."

Werkgroep Park West: de werkgroep is ditjaar nauw betrokken

"Heese", wanneer dit als bijvoeglijk naamwoord wordt

Het verslag wordt verder goedgekeurd.

bij de aanleg van het park in het middengebied rondom de

gebruikt. Dit voorstel wordt aanvaard.

huis, hetorganiseren van activiteiten en reizen.

Bredestraat

De leden danken de scheidende voorzitter met een applaus.

jan Brauer benut de gelegenheid om kort stil te staan bij de

4· jAARVERSLAG 2003.

Werkgroep Ruimtelijke Ordening: dit is een nieuwe werkgroep
RONDVRAAG

digt LoekdeN ijmeegse Atlas (opgesteld door Billy Gunterman)

De heer Martens: Bewoners maken zich zorgen over de ont-

en een bos bloemen .

jAARVERSLAG PENNINGMEESTER

nauwlettend gevolgd worden waarbij het bestemmingsplan

wikkelingen rond Schependomlaan 61/63. Watgaatdaar

Exploitatieoverzicht 2003

het uitgangspunt is.

ge beu ren? Loek janssen deelt mee dat hetinitiatief om actie te

Toon Zondag legt uit dat de financiële situatie van de vereni-

Werkgroep Historie: deze werkgroep gaat zich bezighouden

ondernemen binnen nu en een week bij de Vereniging

ging gezond is. Er is over hetjaar 2003 meer geld overgehouden

met geschiedenis en cultuurgeschiedenis van de wijk. We wil-

Dorpsbelang Hees ligt.

len naar de leden toe en hebben daarvoor bij de gemeente een

And ré jan n in k vraagt of de nieuwe bestuursleden zich kort aan

dan begroot (€ 9.700,- in plaats van de verwachte € 8.300,-).

die zich gaat bezighouden met de inrichting van de wijk.

verdiensten van Loekjanssen voorde vereniging.jan overhan-

Hierbij zullen plannen voor een andere inrichting voor Hees

Geen opmerkingen

5·

de Stenen Bank: een kleine en enthousiaste redactie weet toch

West. Ook Matthijs de Gruijter zal in dat kader spreken over de

om mee te denken over de plannen voor Park West.

2.

1

].

8.

PAUZE

Na de pauze diverse presentaties over Park West

subsidie aangevraagd; een unicum vooronze vereniging!

8
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Oproep van Milieudefensie en IVN

DeS/eutel
(De Groene Boerderij)

De Nijmeegse afdelingen van het IVN en M ilieudefensie hebben
onlangs de gezamenlijke werkgroep Boomrijk Nijmegen opge-

0---.. .,. ,

richt. Beide organisaties maken zich zorgen over de situatie waarin het Nijmeegse bomenbestand verkeert. Die wordt behalve door
negatievemilieufactoren vooral bepaald door toenemend ruimtebeslag ondergronds (leidingen en kabels) en bovengronds (verstening, toename verkeer). Steeds vaker leidt dat tot het vroegtijdig
rooien en slechts gedeeltelijk vervangen van bomen. Boomrijk

2e Oude Heselaan 271

Nijmegen wil meeren betere kansen voor bestaande en nieuwe

Schola

bomen in Nijmegen. Enerzijds komt de werkgroep op voor het

Open: di. t/m za.
14.00-18.oo uur

behoud van concrete bomen, bijvoorbeeld door (samen met
bewoners) bezwaar te ma ken tegen rooivergun i ngen. Anderzijds

Praktijk voor supervisie e.a.
begeleidingsvormen

volgt en beïnvloedt de werkgroep het gemeentelijk bomen beleid,
zoals dat in het nieuwe Handboek Bomen gestalte krijgt.

Specialiteiten:
- kaarsencollectie
-glas- en kristalwerk
- houten speelgoed
-porcele in/aardewerk
-exclusief houtsnijwerk
-cadeau-artikelen

Boomrijk Nijmegen is nog op zoek naar leden voor de werkgroep
en naar mensen die contactpersoon willen zijn in hun eigen wijk.
Ook krijgen we graag meldingen door van mogelijk ten onrechte
gerooide of nietvervangen bomen.
NEEM CONTACT OP MET MILIEUDEFENSIE NIJMEGEN, P.A. ÄLEX OE MEI) ER.
ZONNEBLOEMSTRAAT 26,

6542NG

NijMEGEN, TEL

3561778 OF

C.J .W. van der Donk
Kometenstraat 30
6543 XJ Nijmegen
tel. 024-378 26 02
mobiel 06-280 29 197
e-mail info@schola.nu
www.schola .nu

06 13508002.

Concert Arnhems Klarinetten Koor
Op zondag ujuli om 15.00 uurverzorgt het Arnhems
Klarinetten Koor een concert in de Petruskerk, in het
hart van Hees.

collectanten Alzheimer

Het Klarinettenkoortelt ruim 20 klarinetten van verschillende

De Stichting Alzheimer Nederland houdt van 8 tot en met

soorten, variërend van bes-klarinet(de 'gewone' klarinet) tot
contrabas-klarinet. Het AKK bestaat al meer dan 20 jaar en heeft al
Springkussen, samenzang, planten- en boekenmarkt; kortom kunst en
cultuur in en om de Petruskerk tijdens de derde editie van 'Dagje Kerk
Anders' op 15 mei.

Oproep

Open Tuin
bij Ton eri Ans Christ
Wilt u ooi< eens onze fraaie achtertuin

13 november haar landelijke collecte.

bewonderen?

veel concerten in binnen- en buitenland verzorgd, recentelijk nog
in Noorwegen.

Ook in Hees en Heseveld komen de collectanten langs de

Op 13juni, 4juli, 15 en 22 augustus, 5 septem-

deur. Er is dringend behoefte collectanten.

bervan 11.00-17.00 kunt u terecht aan de

Op deze zondagmiddag wordt een gevarieerd programma ten
gehore gebracht, met voor klarinet gearrangeerde klassieke werken en meer jazz-achtige stukken, maar ook enkele speciaal voor

De problematiek rond dementie wordt steeds belangrijker.

klarinet geschreven stukken. Voor elk wat wils dus.

Wilt u Alzheimer Nederland helpen bij de collecteren,

ZONDAG lljULI,

15.00 UUR, TOEGANG GRATIS

K'orte Bredestraat 93.

bel dan met:

Toegang is 2 Euro (incl. koffie/thee).

collecteorganisator Mw.lnge van Oorschot

U bentvan hartewelkom

Tel: 024-3580541 of
Patricia van Gemenden, Alzheimer Nederland,
<Zwemkleding aan, tuinsproeiers op straat ..• een zonovergoten
Straatspeeldag op woensdag 9 juni.

Tel. 024-3501999

destenen bank

1

jun i 20 04

11

Stadsbrug: watvinden wij ervan?

Vogels in de wijk

door: jan Bra uer

door: Rob van Iren

Afgelopen winter l<on u meedoen met een onderzoel<
naar vogels die uw tuin bezoel<en. Roofvogels stonden
daar niet bij. U zou wellicht schril<l<en als er een in uw
tuin landde. Toch l<omt dat ooi< in Hees voor.

Het Nijmeegs gemeentebestuur maal<t vaart met de tweede stadsbrug. Nog vo or de zomer
ligt er een besluit vanBenWen na de val<antie volgt de discussie en besluitvorming in de
gemeenteraad. Deze brug za l Hees niet onberoerd laten, het is daarom hoog t ijd dat de
Vereniging een standpunt l<iest. Zijn we voor of tegen? Zijn er alternatieven en well<e voorwaarden moeten we aan zo'n brug verbinden? Het bestuurvan de vereniging bereidt momentee l een standpunt voor en wil daarbij de inbreng van leden betrel<l<en. Dit is alvast de aftrap.
Die ideeën werden onlangs in een brainstormavond geïnventariseerd.

Zo lan g er jacht bestaat, heeft de
men s immers zijn concurrenten
hevig bestreden .
Een andere anecdote wil ik u
eveneens ni et onthouden. In de

Dat overkwam laa t st de dochter van de voorzittervan uw vereni-

trektijd is de bosrand tu sse n

ging. En via de buurt- tamtam bereikte mij de vraa g, w at dit toch

onze Hee mtuin aan de

voorvogel ge wee st kon zijn. "Hij was bruin, en hij had zowaa reen

· Bredestraat en de voetbalvelden

duif te pakken!" Al s eerste ben ik ge neigd te denken aan een sper-

een favorietjachtterrein voor

wer. Deze komt nog het dichtst bij de men s, si mpel omdat hij niet

sperwers. Ik hoor dan opeens een
alarmerend gescheld, van pim -

De gemeente w il dat de brug er sne l komt omdat de won in gbouw

ting politiek en voor de komende in spraakproce dures. Daarnaast

in de Waalsprong flin k vordert. De vele ni euwe bewoners moete n

willen we onze voorwaarde n voor eve ntu ele in stem min g met de

zo groot is en bijzonder snel. Een flits, en hij is weer weg. Maar aan-

straks de stad in voo r sc hool , werk en winkelen. En de oude

stadsbrug op een rijtje zetten: verkeerstechnische en mili eurand-

gezien hij een duif te pakken had wa s er sprake van een grote

pelmees of winterkoning, en als

Waalbrug kan dat extra verkeer ni et aan. Bove ndi en gaat deze

voorwaarden (uitstoot, lawaa i)

vogel. Wel, dan za l het een vrouwtje geweest zijn . Die zijn namelijk

ik opkijk, zie ik dan de bruin e flits.

iets groter dan de mannetjes, iets wat bij veel roofvogels voorkomt.

Eén van die kere n had hij een

over enke le j are n in de ste ige rs: de oprit aan Lentse kant moet
worden aangepast vanwege de hoogwaterprob lema ti ek. Dus wil

Op dit moment is het voorlopig standpunt van hetbestuur dat we

De rug is gewoon bruin (niet licht, niet donker) terwijl de buik fijn

hevig sc hree uwende merel in zijn klauwen . Hij had er wat moeite

de ge meente in 2007, 2008 met de bouw van de nieuwe bru g star-

de stadsbrug niet wensen, maar dat we volledig wil len gaan voor

gebandeerd is. Maar gebogen over een prooi zie je daar we inig van .

mee, en landde midden in de tuin om het bee st 'handelbaar' te

ten. Omdat de brug aans luit op de rotonde aan de En erg ieweg, za l

het doortrekken van de A73.

het ze ker effect hebben op de woonwijken Waterkwartier, Hees,

Binnenkortzal het stand pun tvan het Bestuurvan de Veren iging

Zelf heb ik het ook een keer mogen aanschouwen . Ik wa s op bezoek

kwam er uit de tuin, waaruit hij de merel geplukt had, een kip

Neerbosch door toename van verkeer op de Energieweg en moge-

aan de leden worden voorgelegd. Uw reactie s, adviezen kunnen nu

bij iemand, zag een flits buiten, en zei tege n mijn gastvrouw: moet

gerend, en achtervolgde de laag vliegende sperwer gedurende een

lij k slui pverkee r in de wijk. Bovendien zijn er de negatieve effecte n

alvas t naar Marcel Sc hmidt, Joh an va n der Mee, Loek jan sse n.

je nu eens in je tuin kijken. Daarwas een sperwer bovenop een mus

tiental meters!

ma ke n, oftewel een kopje kleiner. Maar voordatdit gebeurde

op het lee fklimaat: uitl aatgasse n, lawaa i.

gedoken . Ze vond het maar zonde. En het zou best kunnen dat de

Wat mees peelt zijn de kne lpun te n in de regionale verkeersstruc -

sperwer mede debet is aan het schaars worden van de mu s, die

HEEMTUIN OE KAARDEBOL ( BREDESTRAAT 52) IS TE BEZOEKEN OP DE WOENS-

t uur: verbre ding Aso, doortrekken A73 naar A15. Hierover zijn rijk,

zich vroege rveili g waande in de buurt van de men s.

DAGMIDDAG EN OE ZATERDAGEN

29

MEI, 16 JUNI EN

3 JUli.

provin cie en betrokke n gemeentes nog vo lop in discussie en het
kan nog we l eni ge tijd duren voordat knopen worden doorgehakt.
Daar wi l Nijmegen niet op wachten . Toch is dit wel van grote
invl oed op de stads brug: als de regionale verkeersaders niet wo r-

Bomen in de buurt 112

den verbeterd za llogisc herwij ze de stadsbrug route door bovenlokaal verkeer(via A325) worden benut, zeker bij file s. De lokale

door: Fransje Brakkee

st ads bru g krijgt dan een giga nti sc he stroom doorgaand verkee r
voor de kiezen en dat was niet de bedoelin g.
STANDPUNT VERENIGING DORPSBELANG

dubbelgeveerd blad
aan de nieuwe loten
van de Cleditsia

Genoeg redenen voor de Vereni ging om zich grote zorge n te
maken over de negatieve effecten die bru g op het leefklimaat in
Hees za l hebben. In allerlei overleggen en ook proeedLires zal de
vereniging kome nde tijd een st andpunt moeten innemen . Met ee n

Dit keer gaan we nader in op enkele bomen, die peulen dragen.

puur lokale stadsbrug met allerlei compenserende maatrege len

Als eerste de Acacia, beter gezegd de "onechte acacia", in het Iatijn:

seltje meeldraden en 1 stamper noemen ze de kiel en daarboven

zo ud en wij in principe nog kunnen leve n. Wij menen echterdat

"Robinia pseudacacia". De echte acacia is een mimosa-achtige

overheen huift een grote "vlag". Ze dragen een honingklier en daar-

dan zie je duidelijk 2 vleugels; het gootje daartussen met een bus-

met name de regionale verkeersproblematiek genoeg ingrediën -

boom die hier niet voorkomt.

ten bevat om voor grote problem en te zo rge n in onze wijk. Daa r

Ik ben dol op het eigen karaktervan deze boom; trouwens dat heb

grotere peulen hangen, die bij de boomsoorten lang en leerachtig

ik steeds weer opnieuw als ik een boomsoort onder de loep neem .

worden . De kleine boonvormige zaadjes kun je beter niet eten

willen we aandacht voor vragen.

Acaciablad in late
schemering

-

om ruiken ze vaak zoetig. Al heel snel na de bloei zie je kleine of

Ook de milieu -effecte n in het kade r van de stol pgedachte worden

Vooral de oudere acacia's hebben diepe verticale voren in hun

want deze zijn allemaal in meerdere of mindere mate giftig, behal -

onderzocht. Daarover kunn en we duid elijk zijn : als mili eunormen

schors met kleine diagonale tussengroeisels en ze krijgen prachtig

ve van onze gekweekte boon- en kapucijn - soorten, die ook zo

worden overschreden is de bru g onaanvaardbaar'

grillig gevormde takken. In de zomer worden deze grove vormen

prachtig bloeien .

omspeeld met licht-groen-gele geveerde bladeren . De witte soms
Om ons goed te preparere n op de di sc uss ie wil de werkgroep Koers

bungelen. Ditjaar(2004) begonnen ze ruim 2 weken eerder.

De bol acacia, die door jaarlijks snoeien in toom gehouderi wordt

organisaties, zoals bedrijven, andere wijken etc. Bijvoorbeeld kan

Ze horen net als de bekende gouden en blauwe regen tot de vlin -

kan ik persoonlijk niet zo waarderen. Toen wij verhuisden, vonden

worden uitgezocht of er voldoende draagvlak is in de regio voor

derbloemigen . Niet dat ze alleen maarvlinders aantrekken, maar

wij in onze voortuin ook 3 bolboompjes van een familielid van de

het doortrekke n van de A73, zodat de sta dsbrug een puur lokal e

hun bloemen lijken er op: als je per bloem goed kijkt en dat lukt

acacia: de Gleditsia . Na 1jaar hebben we met de buren besloten er

bijv. bij brem, lathyrus of bloeiende sperzieboontjes heel makkelijk,

2 weg te halen en er 1 de ruimte te geven om boom te worden . Dat

optie blijft. Ook zullen wij ons prepareren op onze opstelling rich-

12

rose bloemtrossen hangen vanaf eind mei en in juni daartussen te

West komende tijd in overleg gaan met versc hill ende betrokken

de stenenbank

I j uni 2004

Peulen van de Acacia

de

bank I juni 2004
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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:

Lid worden?

Voorzitter: vacant

U kunt lid worden door contact op te nemen met het secretariaat van

Annemarie Verberne (secretaris), tel. 378 6o 68

de vereniging. Het lidmaatschap kost 7 euro per jaar. Dit bedrag dient

Toon Zondag (penningmeester), tel. 378 28 76

u over te maken op gironummer 349955 t.n.v.
'Ver. Dorpsbelang Hees'.

Maria van de Mortel (Milieu), tel. 323 68 o8
René van der Heijden, tel. 3733401

Indien u elektronisch betaalt, verzoeken wij u om uw adres met post-

jan Brauer, tel. 378 56 82

code te vermelden

Johan van der Mee, tel. 377 42 62
Dankzij het grote ledental heeft de vereniging de afgelopen jaren al

Secretariaat van de vereniging:

veel kunnen bereiken.

Ananasstraat 19
6543 ZH Nijmegen

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen

tel. 378 6o 68
e-mail: Dorpsbelang.hees@comps.demon.nl

WERKGROEP PARK WEST:

www.dorpsbelanghees.nl

WERKGROEP RUIMTELIJKE ORDENING:

WERKGROEP HISTORIE:

WERKGROEP MILIEU:

Elia Scholten, tel. 373 48 00

Loekjanssen, tel. 373 48 00
Johan van der Mee, tel. 3777 42 62

René van der Heijden tel. 373 34 01

Redactieadres van de Stenen Bank:

WERKGROEP KOERS WEST:

Kerkstraat 6o

MILIEUKLACHTENLI)N:

Marcel Schmidt, tel. 378 05 02

6543 KL Nijmegen

026-359 99 99
BEL- EN HERSTELLI)N: 024-329 23 29

tel. 37310 63
e-maii:Dorpsbelang.hees@comps.demon.nl

Let op:
Kopij inleveren voor 22 augustus 2004 op het redactieadres.

Redactieleden
Trees van Hal, Henk Termeer, Arno Schlösser, jan Bra uer
vormgeving: Hendriek Mulder

bloemisterij
bloembinderij
Kerkstraat 187- 6543 KJ
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Nijmegen- tel. 024 - 377 03 36

