kwartaalblad van de Vereniging Dorpsbelang Hees

I jaargang 14 I december 2005

de
IN DEZE STENEN BANK ...

Komt ie wel of komt ie niet, de Stadsbrug? Aandacht voor de plannen, de effecten voor Hees en het standpunt van de vereniging. Ook graven we in de bodem rond de kerk en in het verleden van de Scoutinggroep
Albertus. Dus weervolop verleden, heden en toekomst. En genoeg stoftot nadenken voor het nieuwe jaar.
_ De Verenging Dorpsbelang wenst alle lezers een voorspoedig 2006!
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Vereniging Dorpsbelang blijft tegen Stadbrug
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door: jan Brauer

Gemeente naarvolgende stap
voor Stadsbrug: tracébesluit
In december neemt de Gemeenteraad een besluit over het tracé van de nieuwe
Stadsbrug, wantBen W zijn er na de inspraakrondes wel uit. De stand van zaken
wordt hier gemeld evenals de mening en de acties van de Vereniging Dorpsbelang
rond dit mega-project. Brieven op hoge poten, veel vergaderen, inspraakacties en
goed opletten dat de brug geen nachtmerrie wordt, want daar gaat het wel steeds
meer op lijken.
De nieuwe Stadsbrug landt aan op de zuidoever ter hoogte

Stadsbrug en ook kreeg de gemeente 74 schriftelijke

van het huidige pand van Van der Stad aan de Winselingse-

inspraakreacties. Ook onze Verenging Dorpsbelang reageer-

weg. Dit is de middelste tracévariant De Energieweg krijgt

de (zie

een middenberm, bredere zijbermen en aan één kant een

geen andere variant van het tracé van de brug en de

bijgevoegde brief). Conclusie van de gemeente: er is

tweerichtingsfietspad. Kruispunten op deze weg worden

Energieweg aangedragen. Er zijn enkele reacties waarin

vervangen door rotondes, behalve ter hoogte van de

gepleit wordt voor het doortrekken van de A73, maar deze

Wolfkuilseweg.

brug is vorigjaar regionaal afgewezen, aldus het College van

Zo'n vierhonderd belangstellenden bezochten de vier

Ben W.

. inspraakbijeenkomsten over het tracé van de nieuwe

Wel zijn er veel zorgen van bewoners in de aangrenzende
wijken over de effecten van de Stads brug. Die gaan dan met

Brief Bestuur Verenging Dorpsbelang Hees aan Ben W, 12 oktober 2005

name over:
>ontsluiting van de wijken;

Geacht College,

>capaciteit van de Energieweg en de rotondes;
> leefbaarheid en milieu met name op het gebied van
geluid en luchtkwaliteit;
> individuele consequenties van de Stads brug.
MILIEU EFFECT RAPPORT EN BESTEMMINGSPLAN

Na deze inspraak gaat het college door. Het wil dat de
Nijmeegse Raad op de vergadering van 21 december a.s. een
besluit neemt over het tracé. Daarna worden de verkeers-en
milieu-effecten van de brug nader in beeld gebracht, d.w.z.

Allereerst willen wij U, als Vereniging Dorpsbelang Hees, kenbaar maken dat Uw keuze een stadsbrug te realiseren als
onderdeel van een rondweg om Nijmegen, maar die wel door
en langs woonwijken gaat lopen, ons inziens strategisch een
onjuiste is. Wij zijn van mening dat het tracé van een rondU!eg
ruim aan de andere zijde van het kanaal hoort te liggen. Dit is
vooral ingegeven door de onduidelijkheid over de milieubelasting voor onze en andere wijken. Derhalve zijn wij tegen het
door U voorgestelde tracé van de stadsbrug.

de gèvolgen in de wijken. Dat gebeurt in het Milieu Effect
Rapport (MER) Stadsbrug. Deze aangevulde MER Stadsbrug
wordt getoetst door de landelijke MER-commissie, die
bestaat uit onafhankelijke deskundigen.
De volgende stap van de Gemeente is het opstellen van het
voorontwerp bestemmingsplan. Daarin moet de gemeente
rekening houden met de ingediende inspraakreacties. Ook
die van de Heesenaren. Opmerkingen over de capaciteit van
rotondes, de fietsoversteken en milieumaatregelen leiden
tot mogelijke aanpassingen op detailniveau, die vervolgens
worden verwerkt in het bestemmingsplan. Het vooront-

Dit gezegd hebbende willen wij echter de realiteit niet uit het
oog verliezen. Rekening houdende met de mogelijkheid van
het doorgaan van de Stadsbrug volgens het door U voorgestelde tracé, hebben wij de volgende opmerkingen c.q. kritiek
op het voorgestelde tracé.
De Vereniging Dorpsbelang Hees heeft primair het gedeelte
tussen de ANAC en het Industrieplein bekeken. Over het stuk
na het Industrieplein spreken we wel onze diepe algemene
zorg uit voor wat betreft de milieugevolgen in deze wijken
(bijv. rond de Riuierstraat).

werp-bestemmingsplan geeft antwoord op detailvragen
over de verkeers-en milieu-effecten. De gemeente presenteert dit voorontwerp-bestemmingsplan voorjaar 2006,
waarna inspraak volgt. In dat traject zal de werkgroep
Ruimtelijke Ordening van onze vereniging zeer goed opletten om zoveel mogelijk de negatieve effecten van de brug
voor onze wijk in te perken .

De gemeente hanteert een aanpak om het onderwerp
Stadsbrug op te splitsen in het "tracé" en "milieu-aspecten·:
Deze opsplitsing zorgt ervoor dat bij het tracé niet over milieu
wordt gesproken omdat dat daar niet thuis hoort. In feite zijn
we het niet eens met deze opsplitsing, omdat voor de constructie/keuze van het tracé voortdurend milieu-aspecten
meespelen. Tracé en milieu aspecten kunnen niet onlosmakelijk van elkaar worden behandeld.
Door de rotonde bij de Dr. De Biecourtstraat gaan mogelijk
maximaal3 huizen verloren Deze moeten weg omdat anders
het plein niet past en ergeen echt alternatiefis voor het parkeren van sporters/supporters van de sportvelden langs de
Energieweg.
Graag zagen wij een studie naareen alternatief, waarbij de
rotonde een beetje naar het Westen verlegd wordt zodat er
slechts 1 huis wegmoet en de andere 2 kunnen blijven staan.
Uiteraard wordt dit complexer voor de bedrijven die daar dan
liggen, maar de vereniging geeft de voorkeur aan behoud van
huizen ten koste van bedrijven.

Tevens zouden wij onderzoek willen naar een alternatief voor
het parkeren van sporters tussen Energieweg en sportveldenWij zijn fel tegen een verplaatsen van het (sport)uerkeer
t.b.v. autoparkerende sporter/supporter naar en/of via de
Kerkstra at.
Wij zijn tevreden dat de Dr. De Biecourtstraat tussen
Energieweg en Kerkstraat afgesloten blijft en willen deze eis
ook nu nogmaals onderstrepen.
Op de rotonde op plaat 'nd 'bij "het asperge boertje" zouden
wij graag een fietsroute zien vanaf deze rotonde richting
Bredestraat langs het terrein van Sancta Maria. Fietsers
nemen graag de kortste weg.
Het is niet duidelijk wat de uerkeerstoename zal zijn van voertuigen die vanafhet noorden over de Energieweg komen en
dan even de Wolfskuilseweg voorbij rijden om vervolgens op
het verkeersplein om te draaien en alsnog rechtsaf de
Wolfkuilseweg in te slaan.
Omdat de Energieweg veel drukker zal worden, zal ook de
Wolfkuilseweg hierdoor drukker worden en mogelijk daarmee
een barrière dwars door Hees gaan vormen. We twijfelen of de
voorgestelde oplossing voor de aansluiting van de
Wolfkuilseweg op de Energieweg (uitsluitend rechtsafslaand
verkeer toelaten) afdoende is. In die zin maken wij ons zorgen
over ons leefmilieu. Voor Hees zijn de gevolgen van het voorgesteld tracé dan ook onduidelijk.
Langs de Energieweg wordt nu een schuin oplopend talud
voorgesteld ter reductie van geluidsoverlast. Dit middel wordt
door de gemeente gepresenteerd als een bewezen middel.
Wij zijn het hier niet mee eens: er zijn n.l verschillende tegenstrijdige ervaringen mee opgedaan. Wij willen een degelijk,
zich reeds bewezen deugdelijk geluidsscherm.
Tot slot willen wij als algemene opmerking maken dat wij voor
geluidsarm asfalt zijn voor het hele tracé en niet alleen voor
de Stadsbrug zoals nu voorgesteld.
Met vriendelijke groeten,
Vereniging Dorpsbelang Hees

De ambitie van de Stichting CultuurCriterium is het maatschappelijk gebruik van kerkgebouwen binnen hun omgeving
te beuorderen door middel van initiatief en organisatie van
culturele manifestaties en te functioneren als intermediair
tussen kerkeigenaren en kunstenaars. De Stichting wil elk
kwartaal een culturele manifestatie organiseren in meerdere
kerkgebouwen in Gelderland. Het bestuur van de Stichting
stelt bijdragen in de vorm van vrijwilligerswerk, faciliteiten,
donateursbijdragen (euro 15,00 per jaar) en donaties, sponsoring en subsidies op prijs.U kunt contact opnemen met Bert
Bloo ( 0243733825 I bertb/oo@planet.nl)
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door Pa ui Eijl<hout

De begraafplaats bij
de Petruskerk
KERK

±1930

Botten, schedels en een 150 jaar oude grafsteen in stukken kwamen in oktober
tevoorschijn bij rioleringswerk in de 'voortuin' van de Petruskerk. Pa ui Eijkhout
analyseerde de vondsten en bovendien schetst hij ons de ontwikkeling van het
eeuwenoude kerkhofje in het centrum van Hees.

MenigHesenaar zal in de week van 17 tot 21 oktober opge-

Nijmegen . In 1816 koopman van beroep. Hij was een zoon

kerk geen katholieken meer begraven zijn. De namen van

In 1921 vroeg het bestuurvan de Fanfare "Ons genoegen" te

merkt hebben dat er op het plein vóór de Petruskerk graaf-

van Hendrik Matthias Michaël Rapparden van Anna

degenen die erwèl begraven werden, kennen we niet.

Hees en Neerbosch vergunning tot het plaatsen van een

werkzaamheden werden verricht. Dat was nodig voor de

Geertruij Klopman .

Mij werd verzekerd dat er van de tijd na 1810 geen begraaf-

muziektent, op het plein naast de Nederlands Hervormde

boeken bewaard gebleven zijn.

Kerk te Hees. Het verzoek was ondertekend door P.H. Lam ers,

aanleg van riolering naar het consistoriegedeelte . Tot nu toe
had de afvoer plaats naareen zinkput. Bij hetgraven stootte

Bij het verder graven werden nog meer beenderresten

men op een grafkelder. Behalve beenderen vond men stuk-

gevonden, maargeen grafzerken of brokstukken daarvan.

Nederlands Hervormde Gemeente verklaarde geen bezwaar

ken van een grafsteen. Toen die aan elkaarwerden gelegd,

Die beenderresten wijzen er op dat de begraafplaats nooit

dorpen Hees, Neerbosch en Hatert te sluiten en een nieuwe

te hebben tegen het plaatsen van zo'n muziektent.

kwam het volgende opschrift naar voren :

echt geruimd is geweest. De hier beschreven vondst bracht

algemene begraafplaats voor de dorpen in te richten aan de

Bij Gemeentewerken maakte men een situatie-tekening,

het bestaan van een vroeger kerkhofweer naar voren .

Graafseweg. ln Hees en Neerbosch mochten er voorlopig

waarop de mogelijke plaats voorde muziektent werd aan-

nog wellijken bijgezet worden in al bestaande graven .

gegeven. Zie bijgaande tekening. Het verzoek van het fanfa -

Vrouwe ).C.A. de Villeneuue
Wede van wijlen
den WE. Geb. Heer A. Rappard
Ouerl.15 Febr 1860

OUDE KERKHOVEN

Maar in 1890 hield ook dat op.

re-bestuur werd ingewilligd en de muziektent zal kort daar-

Van oudsher waren er begraafplaatsen (kerkhoven) bij de

In 1912 sprak Dr.j .J. de Blécourt in zijn bekende boekje (blad-

na dus wel gebouwd zijn. (zie foto uit± 1930)

oude kerkjesvan Hees, Neerbosch en Hatert. Zeker na 1600

Het bijzondere van de situatie-tekening is, dat er nog één
grafsteen op staat aangegeven. De plaats van die grafsteen
komt redelijk overeen met de plaats waar de grafkelder van

Op het Regionaal ArchiefNijmegen (aan het Marien burg)

Het waren algemene begraafplaatsen. Dat wil zeggen:

zijde 147) over "het Protestantsche kerkje met toren, waarom heen een oud kerkhofje is gelegen, dat niet meer mag gebruikt
worden·: In 1912 was het kerkhofbij de Heese kerk kennelijk

vonden we van het echtpaar Rappard-de Villeneuve de vol-

bestemd voor iedereen, zonder onderscheid naar religie. De

nog zichtbaar aanwezig.

gende bijzonderheden .

begraafwet die rond 1810 naar Frans model van kracht werd,

- josina Cornelia Arnolda de Villeneuve werd geboren op 18

hield wèl rekening met zo'n onderscheid. In de drie genoem-

vielend ie begraafplaatsen onder het gemeentelijk bestuur.

J.C.A. de Villeneuve werd gevonden. De brokken van de grafsteen en de gevonden beenderresten zijn door de gemeen-

PLANTSOEN MET MUZIEKTENT

april1792 te St. Omer in Frankrijk. Zij was een dochtervan

de dorpen had dat tot gevolg dat de begraafplaats verdeeld

In 1915 werd de begraafplaats van gemeentewege omge-

telijke archeologische dienst opgehaald. Ze worden ergens

josias Cornelis de Villeneuve en Maria Sibilla van Halm.

werd in een Protestants en een Rooms Katholiek gedeelte.

vormd tot een plantsoen : "een grasbed,

opgeslagen en bewaard voor eventueel verder onderzoek.

Zij huwde op 4 september1816 te Nijmegen met:

In 1848 kwam er bij de kerk aan de Dennenstraat een Rooms

en een paar bomen". Over het ruimen van graven werd niet

Katholiek kerkhof. Vanaf datjaar zullen er dus bij de Heese

gesproken .

- Antonie Rappard, gedoopt (N.H.) op 27 juli 1785 te

4

voorzitter, en H.L. Peters, secretaris. Het bestuurvan de
In 1881 besloot de gemeenteraad de begraafplaatsen in de
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/I extra ledenvergadering// extra ledenvergadering//

Uitstoot stank en stofNIJG
in 2006 fors aangepakt

doo"ToovooS.tm

Aanpassen statuten
om sterker te staan

De provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen en Beun ingen helpen de
Nijmeegsche Ijzergieterij bij het fors terugd ringen van de milieuoverlast van dit
bedrijf. Door een totale subsidie van bijna 1 miljoen euro wordt de overlast veel meer
beperkt dan alleen doorwetgeving en maatregelen eld ers kan worden bereikt.
De overheden kwamen in beweging na jarenlange druk vanuit milieu- en bewonersgroepen, waaronder ook door onze vereniging.

Het bestuur roept de leden op voor een extra ledenvergadering op
4januari a.s. in de Petruskerk om de instemming te vragen voor
een statutenwijziging. Reden is dat de Vereniging in de toekomst
krachtiger wil optreden in allerlei procedures over milieuzaken.
Hier volgt een toelichting.

De Nijmeegsche Ijzergieterij (NIJG),

Tevens zijn actualisatie verzoeken

werpvergunning hiervoor is nu door

Met onder andere allerlei procedures rond de Tweede

ALS

met 75 werknemers actief op het

ingediend door bewonersgroepen.

Gedeputeerde Statenvan Gelderia nd

Stadsbrug in het verschiet, wi I de Vereniging krachtig voor

"door het indienen van bedenkingen, beroepschriften,

industrieterrein langs het kana.al, is

Pas daarna zijn provincie en NIJG in

goedgekeurd en is op 9 november

de belangen van de bewoners en leden kunnen opkomen .

bezwaarschriftenen/ofvoeren van alle noodzakelijke

één van de bedrijven die al jaren over-

beweging gekomen.

gepubliceerd.

Wij willen onze stem laten horen tijdens de inspraak, bij

bestuursrechtelijke procedures met als doel het ver min-

last veroorzaakt. Het gaat hierbij om

NIJG krijgt nu een gerichte afzuiging en

MIDDEL WILLEN WIJ TOEVOEGEN AAN ONZE STATUTEN;

vergunningentrajecten, en milieueffectenprocedures. Dan

deren, dan wel beëindigenvan overlast, risico's en schade

hardnekkige stank in Nijmegen-West

een schoorsteen, er wordt een stoffi Iter

BELONING EN BliJ

is het essentieel dat de vereniging als direct belanghebben -

veroorzaakt door inrichtingen, installaties en alle andere

en We u rt. Daarnaast stoot het bedrijf

geplaatst en er komt een aantal andere

Nijmeegse wethouder Ton H i rdes

de wordt erkend. Dat moet simpelweg uit de statuten blij-

bronnen van milieuverontreiniging."

ken. Devraag is of de huidige statuten dan waterdicht zijn,

ook relatiefveel fijn stof uit: maar liefst

kleinere aanpassingen. Het resultaat is

spreekt in de krant overveel milieu-

3000 kilo per jaar, een vrachtwagen

een forse reductie van stank en van de

winst voor relatiefweinig geld:

'De bespaarde fijnstof-uitstoot moet er
toe bijdragen dat ondanks nieuwe ontwikkelingen als de stadsbrug, de milieudruk in 'West' daalt'

gezien enkele recente uitspraken van de Raad van State.

Voor de aanpassing willen we niet wachten tot de

vol!. Dat wordt straks teruggebracht

uitstoot van fijn stof. Dit is voor het

Daarin kon het ge beu ren dat een milieugroepering uitein-

jaarvergadering, omdat binnenkort al procedures rondom

tot150 kilo.

bedrijf echter alleen mogelijk met

delijk met lege handen kwam te staan, omdat deze niet als

de Tweede Stadsbrug zullen starten. Daarbij moeten we

belanghebbende werd erkend. Zo'n situatie willen wij

zeker goed beslagen ten ijs komen.

MILJEUWINST NIJMEGEN-WEST

totale kosten bedragen namelijk ruim

In de verplichte milieuvergunning van

1,7 miljoen euro. Voor de gerichte afzui-

NIJG is bi ij dat met deze injectie het

OPROEP LEDENVERGADERING

het bed rijf staan maatregelen waaraan

ging, een hoge schoorsteen en een

voortbestaanvan het bedrijf is gered.

NIJG moet voldoen. Normaliter wordt

aantal andere technische maatregelen

Voor de samenwerkende milieu- en

de mi Iieuoverlast hiermee tot de wet-

om destankoverlast teru g te dringen

bewonersgroepen-waaronder onze

telijke normen beperkt. Door sa men

wil de provincie Gelderland ma xim aa l

vereniging- is het een beloning voor

met het bedrijf, de bewonersgroepen,

740.000 euro bijdragen. De genieenten

de ja renlangeaandacht voor dit

financiële steun van de overheden. De

natuurlijk voorkomen . Daarom wi I het Bestuur de statuten
in overeenstemming brengen metgeldend Europe.es recht.

WAT HOUDT OE Wlj7.1GING CONCREET IN?

De doelstellingen worden meer in overeenstemming

Het bestuurwil dit wijzigingsvoorstel in stemming brengen op de speciale Algemene ledenvergadering op woensdag 4 januari in de
Petruskerk, aanvang 20.00 uur

gebracht met artikel130r(1) (thans artikel174) van het EU richtlijnen , n.l. het bevorderen van:
> behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van

Indien de vergadering instemt, zal het bestuur bij de notaris
de statuten kunnen laten wijzigen . Voor een statutenwijziging is het noodzakelijkdattweederde van de leden

het milieu;
> bescherming van de gezondheid van de mens;

aanwezig is. Mocht dit op de genoemde datum niet het

> behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulp-

geval zijn, dan volgt een volgende vergadering op 25januari

bronnen;
> het nemen van maatregelen om het hoofd te bieden aan
locale, regionale of mondiale milieuproblemen.

11

l

de beide gemeenten en de provincie

Nijmegen en Beuningen zijn bereid de

probleem. De vereniging acht het de

Gelderland naar de maximaal haalbare

kosten voor de extra stoffi Iter voorhun

taakvan de politici om de milieudruk

maatregelen te zoeken, wordt de

rekening te nem en. Daarvoor is een

nog verderterug te dringen: het is

milieuoverlast nu meerdan wettelijk

subsidie van maximaal2oo.ooo euro

abnormaal dat onze wijk al zo lan g

haalbaar teruggedrongen.

nodig. Er is nog wel Europese instem -

tegen de maximaal toelaatbare grens

In 2001/2oo2 is een en ander pas opge-

mingnodi g voor deze subsidie; ver-

aanzit of erover heen gaat.

(ook in de Petruskerk om 20.00 u.). Daarbij kan bij tweederde

pakt door de provincie nadat bewo -

wacht wordt dat deze begin 2006

meerderheid van stemmen een besluit worden genomen.

nersgroepe n een schors i ngsverzoek en

afkomt. Vervol ge ns kan NIJG de stoffil -

Wij zullen u op de website informeren over de voortgang

een bodemprocedure bij de Raad van

ter en anderetechni sc he maatregelen

van dit proces.

State hadden gewonnen met betrek-

plaatsen. De voorgestelde bovenwette -

king tot een weigering van de provincie

lijke maatregelen passen in de nieuwe

Voor nadere toelichting kunt u terecht bij de bestuursleden

om de vergunning te handh ave n.

milieuvergunning voorN IJG . De ont-

Ton van Seters en Johan van der Mee.
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.:Hees, dat we vroeger altijd l<ometenparl<noemden; en nog é'' n leu"
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Drie Bergiepen op en eve n om de hoek va n Uranu sstraat en Ko m etéii's~ráàf.

, Ook we l ru w e iep ge heten, en dat is te voe len ook. Ze hebben dat ty pisc h iepi ge:
een s ch~ve bl advoet, di e zelfs metéé n oortj e zij n tak om klemt; verde r een
I

dubbl) .lgezaagde. ' an d aa n het 15 cm lange blad. Hij heeft echt iets van ee n verw èeräe berg bewo ne r met een eigengere id e kroonvorm; daar zit we l rui mt e in ,

a 1 ~6f de sc h e ppe ~ zelf even met de vin gers door zijn rui ge kuif heeft gestreke n.

Di t j aa r is door de lange warme herfst vee l blad blijven zitte n. And ers zo u dat door
~ ete m pera tu urdal ing all ang verdwe nen zijn . Onder de vi er graden groeie n de

eendags- w orte lh aartjesn iet meer, du s ka n er ook geen vocht meer worde n opge het clubblad

nomen. Tege n die t ij d gaat ee n boom ook all e bru ikbare sp ull en ui t het bl ad
binnenh alen; en de overblijvende kleu rstoffe n sc hil deren voo r on s een stra len d
herfstse izoen.

Akela Mies van Haeren- onbekend- Cerrie Nicolasen - Cerard Lemmers - Aalmoezeniet van Dieren -André va n Elferen-onbekend He nnie janse n-Ake la M. Schiphorst - SjefThier- Louis Moons - Cerard v.d. Heuvel- Cerard Lemmers (neef)- Rahsha Do ra Brouwe rsstagière
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Vroeg in het voorj aar versc hijn en er klei ne rode kno pj es w aa r He'zg. ,'ce ntj e_s' ~ i \
groe ien: vrijw el ron de vli esdu nne Iich te sc hij fj es met éé n zaa dje in h e t [[l~ d qe n r ',

r

Dat w ordt in Mei rij ke lij k als co nfetti ui tgestrooid.

Bennie Thoonen - Henk van de Water - jan Thoonen- onbekend- Frans Brink - ? Ij zendoorn - StefBraam - onbekend- Renée Hoenselaars Theo Me isen - Henk Bedea ux- Piet Smits. hond: Juno*
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<
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Gelu kk ig is deze iepensoort ni et gevoelig voor de iepenziekte, een schimm e19fe ,,:/
•

, .-

r.

door ond erling contact van w orte ls of vi a de iepe nsp intkeve r wo rd t ove rgebrach t .
In tege nd ee l, de iep heet in ee n oud vol ksgeloof besc hermi ng tege n t ove narij t e

Scouting i

e

geven. Verde r ont dekte ik dat voor sjoe lb akken meesta l iepe nh out w ordt gebrui kt,
omd at dat goed glad t e m aken is.
door: Louis Moons
DRIE ZWIJGENDE ZUSTERS

Sind s 1932 hebben we een levendige scoutinggroep in Hees, de St. Albertusgroep.
Wat er in de gezellige blokhut aan de Dennenstraat wekelijks aan activiteiten is, ziet
u op de website www.scoutingalbertus.nl. In de aanloop naar het 75-jarig bestaan in
2007 vroegen we oud- Heesenaar Louis Moons, om iets uit de rijke historie van groep
o p te di epe n. In deze afl eve ring tot net na de oorlog. Moons was ze lfva n 1945 tot 1958
actiefbetrokken bij Albertu s, als welp, verkenner, voortrekker en staflid.

Helem aa l aan de and ere ka nt van het park, op de hoek van de Venu sstraat en de
Pl anet enst raat staan drie ze ld za me bomen met een kort e sta m, klein e iepachti ge
bla adj es in een w aa iervormi ge afge pl atte kroon , die in de herfst don kerrood verkleuren en in,Q.e winter haa r roodbru ine twij ge n ton en: de 'Zelkova's. Zij staan
Akela Magda Reterink

'•

wtrgr nd e zusters, die zich de ki nd ertijd en de krijtkrin gen van de ~~

daa r als dr'
Kau kas us ~ n

h~l~ n .

~

~--- ']

Ten slotte een ~ eg ift : de Schijnbeuk}Jf Nothofagus antarctic a, in de tuin van

1932: OPRICHT NG ST. ÄlBERTUSGROEP
In 1911 werd de Nederlandse
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genoemd. Het werd de vierde katholie -

Later, in 1932 werd Anton (Ton) Beukers

ke groep in Nijmegen. Katholiek
Verkennen was pas in 1928 ontstaan.

Rijckevorsel van Kessel worden

het Ke rk pad 5. Deze soo rt draa gt li -'P'ir.eine, ge zaa gde bla adjes en miniatuur-

de eerste hopman van de Verkenners.

gebruikt. Zijn zoon, jonkheer Eugène is

In de Dorpsstraat, nu Schependomlaan

een tijdlang vaandrig bij de Verkenners

beukennootjes, zelfs met
Limbu rgh (uit Nijmegen) 7ij fllvé

kleppen , alsof ze doo r de gebroede rs van
. r-dî d. Ik vind het een 'monumentj e'.
zo · el een s, net al s bij de voornoemde soort,

haan~J/?~ -

Padvinders Organisatie opgericht.

in Hees had hij een bloemen kwekerij .

geweest. Uit die tijd stamt een mooie

De geringe grootte van qftlla dj

In 1957, vijftigjaar na de oprichting van

Kapelaan Lemeer begon met de horde,

De eerste St. Albertustroep bestond uit

groepsfoto in het bosje van het slotje

t e ma ken kunnen hebbd~ m t

de Scouting, waren er al zo'n 115.000

Welpen in de leeftijd van 8 tot 12jaar,

12 jongens tu ssen 12 en 16 jaar.

van de Baron.

meisjes en jongens die het grote spel

met Magda Reterink, een onderwijze-

Tot volge nd jaa r met no

van Verkenner speelden. Wereldwijd

res aan de lagere school in Hees, als

ging het toen al om ruim 10 miljoen

eerste Akela. Andere leidsters waren

Tussen 1941 en 1945 was de

leden. In Hees nam in 1932 kapelaan

haar zus en Hannie Bruinsma. Het

Scoutingbeweging door de Duitse

(later pastoor) Lemeero.p. in de paro -

eerst hordehol was in de schuurvan

bezetter verboden . De Voortrekkers en

chie St. Antonius Abt aan de Dennen -

Boslu st in de Dorpsstraat te Neer-

de Staf bleven ondergronds echter wel

straat het initiatieftot oprichting van

bosch. Een ruimte die ook na de oorlog

actief. Korte tijd later mocht het koets-

een Verkennersbeweging, nu Scouting

in 19.45 weer in gebruik werd genomen.

huis van 't Slotje van Baron van

de

bank I december 2005

rr klima at van de pl aat s van herkom st .

*(fouten voorbehouden, aanvullingen zijn welkom)

destenen bank I decembe r 2oos
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< advertenties >

Omsingeld groen
Heesenaren die op internet opzoeken welke

INSTALLATIE BUREAU WELLEN

bloemisterij
bloembinderij

Gas, Water, CV, Elel<tra, Zonne-energie

de meestvervuilde straten van Nijmegen

Dennenstraat 114

zijn, moeten zich op een onaangename ver-

6543 JW Nijmegen

rassing voorbereiden . Want het rijtje met de
top 200 van vieze straten in Nederland dat de

Het is mooi gew eest

tel 024 378 28 95
fax 024 378 53 66

Vereniging Milieudefensie op haar site

(http://www.milieudefensie.nl/uerkeer/doemee/ademnood/uiezestadswegen.htm) heeft

Bloemisterij Hutting gaat na vijfenzeventig jaar
stoppen. Waarom ...

e-mail info@wellen.net

staan, vermeldt voor Nijmegen : Graafseweg,
Neerbosscheweg, Bloemerstraat, Energieweg

1930

en A325. Hoe historisch, dorps, idyllisch en

Hendrik Hutting kweekte bloemen en begon met de verkoop

groen Hees dan ook wezen mag, het ligt wel

aan de kwekerij.

ingeklemd tussen drie van de vijf stadswegen

Schola
Praktijk voor supervisie e .a . begeleidingsvormen

met de meeste luchtvervuiling: de Graafse-

1940-1945

weg, de Neerbosscheweg en de Energieweg.

Ook in de sombere oorlogstijd wilde men bloemen in huis

Waalkanaal) en de aanwezigheid van het

1945-1975

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

grote industriegebied Nijmegen -West/Weurt

Hutting hoorde tot de oud ste Fleurop-leden en had klanten

www.schola.nu

(inclusief de Electrabelcentrale) stevig bijdra-

tot in Druten.

Eigenlijk is het nog ernstiger want in de

hebben of kado geven. En er was ook nietveel anders in de ze

nadere toelichting over Nijmegen staat te

tijd .

lezen dat ook de scheepvaart {WaaI en Maas-

TINK, WAl El KliT MET PUliEl

gen aan de luchtvervuiling.

1975

Mag je dan nog hopen dat die vervuiling zich

VANAF

voorallangs die straten concentreert en dat

De Dr. De Blécourtstraat werd ·afgesloten . Hutting kwam

hetdaartussenin wel meevalt? Of is heteen

geïsoleerd te liggen . Daarnaast verdween de bedrijvigheid

illusie om te denken dat er zich tussen zoveel

van Rabobank, café's en winkels en kwamen er verkeers-

bronnen van vervuiling nog een groene long

drempels in Hees.

kan bevinden? Voordat de Energieweg nog
drukker wordt, lijkt het duszaak om ook in de

In december wordt Theo Hutting 63jaar en dat is een goed

woongebieden metingen te verrichten .

moment op te stoppen.

Actiefoto ...

Henk Termeer

Ruim 40 jaar bracht Michel Theunissen met z'n wagen 'vers
aan huis: ook in Hees. Begin novemberwas er een afscheid receptie voor hem. Overigens blijft de winkelwagen een ver-

Fiets & fitness

trouwd beeld in de Heese straten. Al in juli heeft Theunissen
het stuur overgedragen aan opvolger Henny jansen . Er zijn

Dennenstraat 69

nog een stuk of viervan dergelijke winkelwagens in
Nijmegen; behoren ze tot de categorie beschermd dorpsgezicht?

Arie Kooijen Fransje Brakkee ruimen op in Pa rk West

6S43JP Nijmegen
tel (024) 377 oo o6
fax (024) 373 33 58
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de stenenba nk I decem benoos

destenenba nk I decembenoos
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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 bestuurvan de Vereniging Dorpsbelang Hees

Lid worden?

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

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

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

de veren iging. Het lidmaatschap kost 10 euro per jaar. Hiervoor ont-

Toon Zondag (penningmeester), tel. 378 28 76

vangt u een acceptgiro.

Maria van de Mortel, tel. 323 68 o8

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

René van der Heijden, tel. 373 34 01

code te vermelden

jan Brauer, tel. 378 56 82
Dankzij het grote ledental heeft de vereniging de afgelopen jaren al

Ton van Seters, 377 07 65

veel kunnen bereiken.

Secretariaat van de vereniging
Ananasstraat 19, 6543 ZH Nijmegen

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen

tel. 378 6o 68

WERKGROEP PARK WEST: Elia Scholten, tel. 373 48 oo

e-mail: Dorpsbelang.hees@comps.demon.nl

WERKGROEP HISTORIE: Loek janssen, tel. 373 48 oo

www.dorpsbelanghees.nl

WERKGROEP RUIMTELIJKE ORDENING: Johan van der Mee, tel. 377 42 62

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

WERKGROEP MILIEU: Ton van Se Iers, t el377 07 65
WERKGROEP VERKEER/STADSBRUG: Marcel Schmidt, tel. 378 os 02

Redactieadres van de Stenen Bank

MILIEUKLACHTEN LIJN:

Kerkstraat 6o, 6543 KL Nijmegen

BEL- EN HERSTELLI)N:

026-359 99 99

024-329 23 29

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

Let op!

Kopij inleveren voor 26 februari 2006 op het redactieadres.

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

Groot Politiek Debat op 14 februari
NIJMEEGSE POLITICI VOOR HEES

>programma van Nijmeegse partijen

raadsverkiezingen organiseert de

>stellingen en peilingen

Verenging Dorpsbelang Hees een open

>discu ssie

politiek debat. Nijmeegse politici

>vragen aan politici

wordt gevraagd waar zij voor staan en

>politiek vuurwerk

wat zij voor Hees in petto hebben .
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De ingrediënten van de avond:

In de aanloop van de Gemeente-

de stenenbank I dece mbenoos

datum:
plaats:
aanvang:

16 februari
Petruskerk
20.00 uur
(zaal open 19.30)

