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De paters Kapucijnen aan de Wolfkuilseweg pakken hun koffers! Weer wordt een klooster gesloten in 

Hees. En ook is het laatste uur geslagen voor twee andere monumenten, namelijk de twee eeuwenoude 

beuken naast de Petrus kerk: een in memoriam in dit nummer. Verder: een portret van de man achter de 

sprankelende culturele programma's in deze kerk; historisch wandelen; op zoek naar groene vingers 

en hoeveellast hebben de wijkbewoners van stank? U leest het allemaal in deze zomerse Stenen Bank, 

boordevol groen- en niet oranjegekleurd - nieuws uit uw wijk! 

Einde van een ·tijd 

Steeds dachten we weer dat ze altijd bij 
ons zouden blijven, de rode beuken bij 
de Petruskerk, in het centrum van ons 
dorp. Toch gaan ze ons in de nazomer 
van ditjaar verlaten; ze zijn echt heel 
ziek van binnen. Aan de buitenkant zie je 
een enkele Ganoderma aftonderzwam 
zitten tussen de wortels, maar zijn lange 
schimmeldraden zijn via de houtvaten 
naar binnen en naar boven gegroeid. 
In mei 2000 heeft een boomtechnisch 
onderzoeksbureau N.O.C.B. geconsta
teerd, dat al75% van de stamomvang 
aangetast was. In het voorjaar 2006 

heeft de Bomendienst BTL een sterke 
voortschrijding van dit proces gemeten. 

Terwijl wij van buitenafniet zoveel schadelijks aan de 

bomen kunnen zien, bestaat er toch risico op stambreuk. 

Daar dragen de volgende kwalen aan bij . De beide beuken 

hebben een eenzijdige kroon. De voorste boom vertoont 

op 2,5 m. een holte in de stam die tot onder toe doorloopt 

en heeft verdikte wortelaan lopen, als reactie op houtrot in 

de stam en op mechanische overbelasting. Op o,2m boven 

de grond is de stam grotendeels verteerd door houtrot en 

op 1 m hoogte is bij beide bomen van binnen nog maar 

erk •Rode Beuk• 
door: Fransje Brakkee 

Open wond in de stam 

een dunne restwand over. Bij de achterste beuk is aan de 

onderkant de korsthoutskoolzwam aangetroffen, die eer

der ook al bij de voorste beuk gesignaleerd was. 

Na zes generaties 

Na zoveel (circa 150)jaren trouwe dienstaan minstens zes 

generaties kerkgangers en buurtbewoners, gaan we hen 

dit najaar een waardig afscheid bereiden. De kinderen uit 

de buurt en van de kerk zullen hen naar een gezellige rust-
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plaats brengen op een speelplek in een van onze Heese 

parken. De takken worden teruggesnoeid tot op een vei 

lige hoogte zodat het heerlijk klauteren wordt. Let op een 

aankondiging op het bord bij de kerk, wanneer u deze 

gebeurtenis kunt meemaken. 

Wat korrt er voor in de pi aats? En wanneer? 

Waa rschijnlijk wordt het een wintertje wachten. Over 

de boomsoort wordt druk overlegd met de gemeente, 

die de eigenaar is van dat stukje grond. Lang niet alle 

boomsoorten kunnen mooi uitgroeien in de schaduw van 

de platanen, die wel wat uitgedund gaan worden . We 

hopen dat deze nog 15 tot 20 jaar meekunnen. Als opvol 

ger van de beuken wordt al wel de moeraseik genoemd, 

een boom uit Noord-Amerika, die gedijt in waterrijke 

gebieden, maar ook goed opschiet op onze drogere gron 

den. ln de herfst kleurt hij prachtig rood . Maar deze keus 

is nog niet zeker. Ook zijn er stemmen opgegaan om in 

het perk op de stoep weereen nieuwe rode beukte plan

ten als troost. Mooie ideeën voor het afscheid zijn wel 

kom. 

sanne Buursink e.a., Oud-West. De andere kant van Nijmegen 
(Nijmegen -Boskoop 2005) , 198 blz., €7,50. 

Ten oosten van Hees liggen de oude volkswijken de 

Wolfskuil, het Waterkwartier en de buurt van de 

Koninginnelaan, samen ook wel Oud-West genoemd. Over 

die 'andere: vanuit het centrum gezien achter station en 

spoor gelegen, kant van Nijmegen, gaat dit boek. Het is een 

gezamenlijke uitgave van de STOUW (Stichting Toekomst 

Oud-West), de gemeente Nijmegen en de Stichting 

Nijmegen 2000 ter gelegenheid van de viering van twee

duizendjaar Nijmegen. Dat is een mooi en passend initi 

atief, zeker a Is je bedenkt dat het Waterkwartier eigenlijk 

de verre opvolger is van het daar rond 100 na C. gestichte 

UI pi a Noviomagus Batavorum, waaraan Nijmegen zijn 

naam en zijn feest te danken heeft. 

Voorwie die wijken ook maareen beetje kent, is dit boek 

een feest van herkenning. Over elk van de drie wijken heeft 

de redactie namelijk een aardige mix gemaakt van steeds 

een korte historische terugblik met veel oude en nieuwe 

foto's en plattegronden, gevolgd door tien of meer inter

views met bekende en minder bekende bewoners van die 

wijken. Zo wandel je als het ware die wijken door en vertel 

len ruim dertig bewoners je hun verhalen: over hun ouders 

en zichzelf, over hun straat en hun wijk, over hoe het zo 

gekomen is en over hoe het nooit meer worden zal zo a Is 

het was. 
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Voor Heesenaren, oude en nieuwe, is dit boek zeker de 

moeite waard. Het gaat hier immers vooral om de geschie

denis van de wijken die ontstonden in de eeuwenlang 

lege ruimte tussen de voormalige vesting Nijmegen en 

het dorpje Hees. Dat begon na de ontmanteling van. de 

vesting Nijmegen al rond 1910 en kwam in een stroomver

snelling in de jaren dat het Maas-Waalkanaal werd aan 

gelegd (klaar in 1927) en de eerste moderne indust rieën 

zich daarvestigden (kolencentrale, Nyma). Om maar 

wat aanrakingspunten met de geschiedenis van Hees te 

noemen: de loop van de antieke Hoge Weg (Waterstraat, 

Voorstadslaan, Wolfkuilseweg), de functie van de 

Wolfskuil, het verloop van de vestingwerken ten westen 

van de stad en hettrajectvan de oude straten voordat 

de stationstunnel, het station en het spoor er waren 

(Vuilkuilscheweg, Heesche Straat, Woerderstra at). 

Ondanks wat slordigheden in de uitgave, toch warm aan 

bevolen. Het boek is voor een heel schappelijke prijs te 

verkrijgen bij de ookgeïnterviewdejan van Offeren in zijn 

winkel aan de Wolfkuilseweg. 

Henk Termeer 

Schapen ·in Pari< West 

Dat is iets nieuws! Bij de planningvan Park Westwas dat 

ook de bedoeling van de gemeente, maar door allerlei 

technische moeilijkheden was het nog niet zover. Totdat 

in overleg met de gemeente en de groenschool Helicon 

de schapen van mevr. van Woerkom - die sinds kort in de 

buurt van Park West is komen wonen - uitkomst konden 

bieden. 

De schapen, twee donker- en drie licht bruine, zijn van 

het kleine, robuuste ras van skudde schapen, oorspron

kelijk afst ammend van een Scandinavisch kortstaartras 

en waa rschijnlijk genoemd naar de lokroep van Litouwse 

kleine boeren. In 1945 bijna uitgestorven, zijn ze toch weer 

in München gefokt en tegenwoordig op veel pl aatsen in 

Europa in de wei en in ons park. 

Het is ook een sport om schapen te drijven naa r een 

bepaa lde plek. Ik heb heel geboeid staa n kijken hoe t wee 

mensen, zigzag lopend dit probeerden te doen met deze 

vij f schapen. De kunst is om t e zorgen dat geen enkel 

sch aap door het cordon breekt en terugkeert, w ant dan 

gaan ze allemaa l. Die kun st lukt de mens niet alt ijd zo 

goed , maar een speciaa l getrainde bordercoll ie wel. Zo'n 

borderco ll ie is van oo rsprong een hul p voor herder of scha

penboer om de dieren te "verwe iden" ofte " pennen" (in 

een hokje drijven) om hen bijv. te scheren. Het is pracht ig 

om te zien als mevr. van Woerkom deze hond (afkomstig 

uit Wales) de schapen laat drijven. Hij werkt op de fl ank 

van de groep en bereikt steeds het doel.. 

WILDROOSTER EN KLAPHEK 

SINDS DEZE NIEUWE SITUATIE IS HET ECHTERVOORLOPIG VERBO

DEN VIA HETHEK DOOR DE SCHAPENWEl TE WANDELEN. DE Z E 

UGTTUS SEN DE TUINBOUWSCHOOLENDE OUDE KA SSEN AAN 

DE NOORDKANTVAN DE BREDESTRAAT. ER MOETEN NAM EUJ K 

NOG WATE XTRA VOORZIENINGEN WORDEN AANGEBRACHT OM 

TE ZORGEN DAT DE KUDDE NIETWEG KAN LOPEN. HETHUIDIGE 

WILOROOSTERUGT NIETGOED EN DE ACHTERUITGANGMOETOOK 

NOG EEN WILDROOSTERKRIJGEN EN EEN K lAPHE K. BOVENDIEN 

ZALHETOOK NA DE VERBETERINGEN NIET M OGEUJK Z IJN OM 

MET PARTICUUE RE HONDEN DOOR DITGEBIEDHEEN TE TREK KEN, 

OM DATDIT GEVAAR, EN M IN SlEN S SPANNING , VOORDE SCHAP EN 

KAN OPLEVEREN . WE WILLEN HIE RGEEN SlA CHTPARTIJEN . E RZ IJN 

TROUW EN S WANDELROUTES GEN OEG I N DIT STU KJE PARK WE ST, DA T 

lANG ZAAM AA N TOT VOLTOOIIN G KOM T. DAAROVE R EEN VOLG EN D E 

KEE RMEE R 

* (met deskundige medewerking van mevr. Van Woerkom) 
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Versteent Hees? 

Onze dorpse wijk verschilt in enkele 

opzichten van de restvan Nijmegen. 

Doordat er nog flink wat grote villa's 

staan, doordat er meer vrije onbe

bouwde ruimte is, doordat Hees nog 

meer groen heeft en doordatje dus 

verder kunt kijken en meeronge

hinderd uitzicht hebt. Wie zomers 

op de fiets van hetcentrum door de 

spoortunnel naarWest f ietst, kan het 

verschil zelfs nog voelen. Als je de tu n

nel uitkomt, is het daar enkele graden 

kouder dan in het helemaal versteende 

centrum. De koelte van het aardse 

platteland waait je daar nog tegemoet. 

Maar door alle grote nieuwbouw

plannen (200 woningen in hoog- en 

laagbouw op het Dominicusterrein, 

Huttingappartementen, stadsbrug 

en reconstructie Energieweg) en ook 

doortal van kleine bouwactiviteiten 

(aan- en uitbouw van schuren, gara

ges, serres, dakkapellen, asfaltering 

van paden) dreigt na de omsingeling 

van ons groene hart, een nog ingrij

pender tweede fase: die van de zoge

heten 'inbreiding', het opvullen van de 

ruimte die ons 'lucht geeft', die nog vrij 

en onbebouwd is, kortom de verste

ning van Hees. Alleen door behoud en 

zo mogelijk uitbreiding van de groene 

zones en door harde grenzen te stellen 

aan verdere bebouwing, kan Hees zijn 

eigen karakter redden en voorkomen 

dat hetsteeds minderdorps en steeds 

meer stads wordt. 

HenkTermeer 
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Stanl< 
door: Ton van Seters 

De opdrachtgevers voor het ge u ronderzoek waren de 

gemeente Nijmegen en Beuningen, en de provincie 

Gelderland. Het onderzoek werd uitgevoerd door de firma 

Witteveen en Bos en gecoördineerd door de gemeente 

Nijmegen. Er was ook een begeleidingscommissie, waarin 

ook de Vereniging Dorpsbelang Hees deelnam. Het 

onderzoek moest de geursituatie en hinderbeleving in 

beeld brengen in de omgeving van het industrieterrein in 

Nijmegen-West en Weurt. Met deze informatie kon beke

ken worden in hoeverre reeds een acceptabel geurhinder

niveau is bereikt. Acceptabel is als minder dan 3% van de 

bewoners ernstige hinder ervaart. Ook werd bekeken hoe 

zo'n niveau kan worden bereikt. Om aan te sluiten bij het 

onderzoek in 2001, koos men voorde volgende aanpak: 

a). Onderzoek naar de objectieve geurbelasting in de 

omgeving door de industriële activiteiten in het 

gebied. Hierbij werden de volgende methodieken 

gebruikt: 

- Locatiebezoek aan bedrijven om potentiële geurbronnen 

te identificeren. 

-Uitvoeren van snuffelploegmetingen bij de bedrijven 

- Uitvoeren van geurverspreidingsberekeningen 

b). Onderzoek naar de subjectieve hinderbeleving via de 

volgende methodiek: 

- Telefonische leefbaarheidonderzoek. Er werden wil

lekeurig 1234 bewoners geënquêteerd. De vragenlijst 

was gericht op diverse aspecten van de woonsituatie en 

bevatte een paarvragen over geur. 

-Analyse van ontvangen klachten 

- Dagboekonderzoek. Gedurende zes weken werd doong8 

bewoners de geurhinder geregistreerd. 

gemeten in Nijme en-West, Weurt 

In Nijmegen-West en Weurt klagen veel bewoners over stankoverlast. In 2001 werd al een 
geuronderzoek gedaan bij het bedrijventerrein Westkanaalhavens-De Sluis. Een soortgelijk 
onderzoek is in 2004-2005 uitgevoerd in Nijmegen-West eh Weurt. De resultaten van dit 
onderzoek zijn onlangs gepubliceerd. Wat was de uitslag? 

C)UtTA rl\l CJFURO fR 'Of 

VOORALIN WEURT, DE BIEZEN/WATERKWARTIEREN DE 

LiNDENHOLT IS SPRAKE VAN GEURCUM U LA TIE, DIE VERDERE AAN 

PAK NODIG MAAKT. IN DE BIEZEN/WATERKWARTIE RIS HET HIN

DERPERCENTAGE HET HOOGSTE, NAM EUJK 28%.1N HETTOTALE 

GEBIED BEDRAAGTHETERNS.TIGE HINDERPERCENTAGE 6%. 

DE GE U RB E LAST! NG WORDTVOORNAM E UJ K VEROORZAAKT DOOR 

ZEVEN BEDRIJVEN. 

SULTATEN VOOR HEES 

IN HEES ZIJN 101 INWONERS TELEFONISCH GEËNQUÊTEERD, 

WAARBIJ 3%AANGAFERNSTIGE HINDEREN 22%SOM S/VAAK 

HINDERVAN STANK VAN BEDRIJVEN TE ONDERVINDEN. UIT DE 

SNUFFELPLOEGMETINGEN EN DE GEURVERSPREIDINGSBEREKE

NINGEN BUJKTDATDE GEURBELASTING IN HEES RELATIEFLAAG IS. 

IN HETNOORDWESTEUJKE DEELVAN HEES ZOU ER ENIGE HINDER 

KUNNEN OPTREDEN VAN DE GEUREMISSIE VAN SM IT DRAAD. 

DE ASFALTCENTRALE APN/DURA VERMEERAAN DE ENERGIEWEG 

VEROORZAAKTLOKAALIN HEES EEN AANTALMALEN PERJAAREEN 

GEURBELASTING, DIE ECHTERIN HETTOTALE GEURPLAATJE WEG

VALTVANWEGE DE KORTDURENDE EN ONREGELMATIGE EMISSIE. 

meest belaste TLO 
gebieden soms/vaak ernstige 

last van stank hinder 
van bedrijven 

I 
Weurt 76% 13% - 16% 

(ten zuiden van de 
Van Heemstraweg) 

Biezen 75% 28% 

1---- - --
Beuningen 64% 14% 

(meesl ooslelijk) 

I Lindenlwlt 53%.70% 15% 
I (meest noordelijk) 
I 

Wij willen hierbij de bewoners van Hees oproepen om 

eventuele klachten over stank van bijvoorbeeld APN/ 

Dura Vermeer te melden bij de provincie via de milieu

klachten I ijn (zie achterzijde Stenen Bank) of via het klach 

tenformulier op internet http://milieuklacht.ge/derland. 
ni/KiachtRegistratie.aspx. 

ïtlng 

De stankoverlast van NIJG wordt verminderd mede door 

een subsidie van de gemeente en de provincie (zie Stenen 
Bank dec. 2005). Verder is op basis van de "autonome ont

wikkeling"- d.w.z. binnen het bestaande reguliere vergun 

ningskader bij de betreffende bedrijven- in de komende 

jaren een significante reductie in de geurbelasting te 

realiseren. Hierdoor kan het ernstige h inderpercen-

tage in Nijmegen-West en Weurt tot onder de 3% dalen. 

Handhaving van de bestaande vergunningen door de 

gemeente en de provincie is hierbij essentieel. Er zijn geen 

bovenwettelijke maatregelen nodig. Voorde pelsdierfok

kers in Beuningen wordt getracht via nieuwe milieuver

gunningen tot reductie van de geuroverlastte komen. 

klachten geurbelasting 
genoemde 

I bronnen 

1 ARN 1 NIJG 1. NIJG 
2. Eleklrabel 2. Smit Draad 
3 RWZI 3. ARN 
4. NIJG 4 WZI's __ I 5. Smtt Draad ------
1 Hetnz 1. Hemz I. Heinz 
2. Slacllllluts 2 Slachthuts 2. Slachthuis --
1 ARN 1 ARN 
2 pelsdteren 2. WZI's I pelsdieren 
3. WZI's 
1. pelsdieren 1. pelsdieren 1 Smil Draad 
2. ARN 2. pelsdieren I ARN 

3. NIJG 
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'Wijngaard' onder glas, Kerkpad 
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Van Kerkpad naar de Korte Bredestraat 
door: Loekjanssen 

Het oorspronkelijke tracé van het Kerkpad (misschien zijn 

we hierwel in het mooiste straatje van Nijmegen) werd 

ruim dertigjaar geleden bedreigd. De gemeente wilde het 

pad aanpassen aan de eisen van de moderne tijd: aan 

sluiting op de riolering, wegverbreding en parkeerhavens. 

Met andere woorden: het Kerkpad zou zijn eigen karakter 

verliezen. Bewoners protesteerden en van al deze plannen 

kwam voorlopig niets terecht. Pas in 1995 werden ook de 

bewoners van het Kerkpad aangesloten op de riolering, 

maar de wegverbreding en de parkeerhavens waren uit de 

plannen verdwenen. Gelukkig maar! 

Gedurende enigejaren wa s de mooi opgeknapte 18e 

eeuwse boerderij op nummer 67 gesierd met de naam 

Brasil Hoeve. De toenmalige bewoners, Ben en Patty Strik, 

hadden het die naam gegeven. Zij woonden in dit huis 

van de aannemerTax van 1988 tot 1999. Ben Strik had al 

heellang nauwe banden met Brazilië en samen met Patty 

zette hij aan het Kerkpad een multifunctioneel centrum 

op ten behoeve van projecten onder de allerarmsten 

in Brazilië. Daarnaast bood de boerderij ookjarenlang 

onderdak aan Vierdaagselopers. Na het vertrek van Ben 

en Patty Strik werd de naam Brasil Hoeve verwijderd; de 

"nieuwe" bewoners, de heer en mevrouw Tax hadden hier 

niets mee. 

Deze betrekke lijk korte route kan in een hee l lang artikel beschreven worden. We zijn, opn ieuw, 

in de kern van Hees en over dit gedee lte van Hees is al heel veel geschreven. Met name de laat

ste jaren verschenen met enige regelmaat artike len in De Stenen Bank, die betrekking hadden 

op dit dee l van onze route. In een aanta l geva llen za l ik dan ook naar die artike len verwijzen en 

moet ik me dankbaartonen voor hetgeen anderen al hebben uitgezocht. 

Rivo torto 

Firrra Taxen wijngaard voor de kassen aan het Kerkpad, word je dagelijks begroet 

Zo'n honderd jaar was hier aan het Kerkpad de aannemerij door een groepje tamme ganzen. 

van Tax gevestigd. De grootvadervan de laatste aanne- Voordat er druiven werden verbouwd in de kassen werden 

mer begon, daarna nam diens zoon het over en tot 1992 hier sierplanten voor in de kamer geteeld.De oude boerde-

zette daarna de kleinzoon, A.J . Ta x, het bedrijf voort. Er rij tegenover hetwoonhuis van Hoenselaars is 77 jaar oud 

was simpelweg geen opvolger meer. De firma Tax was met en werd tot voor kort bewoond door Mevr. Van Ra a ij. 

name actiefin Hees: aanbouwen en kelders (met name in 

de vruchtenbuurt), renovatie en uitbreidingen; dit laatste OldeWehrre, RivoTortoen Trio 

vooral van kloosters en kindertehuizen in Hees. Geboren 

werd A. Tax in het huis naast nummer67, in Huize 

Zorgvliet. Na zijn huwelijk woonde hij in het fraaie witte 

huis op de hoek van het Kerkpad en de Schependom laan, 

dat tegenwoordig de naam de Waalnoot draagt. Toen Tax 

het huis betrok heette het nog Banjoewangi, dat de bewo

ners herinnerde aan hun Indische tijd en Mooi Ver Land 

betekent. 

Recht tegenover de beschreven boerderij staan de kassen 

van René Hoenselaars. Ooit zullen die kassen verdwijnen 

om plaats te maken voorenkele huizen. Maarvoorlopig 

is daar nog geen sprake van. René en Carry Hoenselaars 

hebben in de kassen een wijngaard ingericht en botte-

len al zo'n zeven jaren vele flessen echte Heese wijn. De 

opbrengst van de Wijngaard Hees gaat naar projecten, die 

gelieerd zijn aan de stichting Wilde Ganzen. In het groen, 

De voormalige pastorie van de Nederlands-hervormde 

kerk (de Petruskerk) aan de Schependom laan, de Olde 

Wehme, staat er nog steeds prachtig bij. De pastorie, 

gebouwd in 1870, heeft binnen nog veel originele elemen

ten, zorgvuldig onderhouden door de huidige bewoners. 

Tot 1964 diende de Olde Wehme als woonhuis voor de 

dominee en zijn gezin, werd er catechisatie gegeven en 

werd er op de zondagmorgen een crèche ingericht voor de 

allerkleinsten. Later kwam hier ook nog een bibliotheek 

en werd er regelmatig eenjeugdinstuif georganiseerd. 

Dominee Wesseldijk (hij was dominee van 1947 tot 1979) 

verliet de pastorie in 1964, om zich te vestigen in een 

nieuw, meer bescheiden huis aan het Kerkpad, nummer 1. 

Dit is nog steeds het woonhuis van de dominee. De Olde 

Wehme stond toen enige tijd leeg, in 1968 werd de voor

malige pastorie een dependance van de kinderopvang 
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in Rivo Torto. Vanaf1990 heeft de Olde Wehme enkel een 

woonbestemming. 

Direct volgend op de Olde Wehme ligt villa Oud Hees, de 

voormalige villa Trio. Hierin is al jarenlang een schoon

heidssa Ion gevestigd. In 1881 besloot de gemeenteraad 

van Nijmegen om een algemene begraafplaats in te rich 

ten aan de Graafseweg. Daarmee kwam er een einde aan 

het begraven bij de Petruskerk in Hees. Na 1890 is hier 

niemand meer begraven en in 1915 werd de oude begraaf

plaats geruimd en omgevormd tot een plantsoen. Hierin 

stond tientallenjaren de bekende Heese muziektent. 

Onlangs schreef Pa ui Eijkhout een artikel over de begraaf

plaats in De Stenen Bank. 

Tegenover de Olde Wehme ligt het statigeRivo Torto. 

Omstreeks 1850 werd dit beeldbepalende gebouw aan het 

Kerkpad gebouwd, toen droeg het de naam Anna Rowa. Na 

de stichting van de Katholieke Universiteit van Nijmegen 

werden hier priesterstudenten (Kapucijnen) in onder

gebracht, na de Tweede Wereldoorlog werd het pand 

omgebouwd voor kinderopvang. De heer en mevrouw 

Weusten vingen hier zo'n twaalf kinderen op. In 1992 werd 

Rivo Tortoverkocht aan een praktijk voor flebologie. Die 

hebben er echter nooit een bloeiend bedrijfvan kunnen 

maken en zo werd Rivo Torto in 1996 gekocht door de hui

dige eigenaar, die het huis en de tuin fraai heeft gerestau

reerd en er zijn bedrijfin heeft ondergebracht. 

In zijn wandeling door Hees beschrijft De Blécourt een 

"heerenbehuizinge" van mevrouw (de weduwe) Klinger. 

Het betreft hiervilla Mariënhof, precies in de bocht van 

de Korte Bredestraat, se hu in tegenover de Petrus kerk. 

D. van Aalst bouwde de villa in 1852; een steen rechts 

Rivo torto in 1937 

Het Schependom uan Nijmegen in woord en beeld, 

Aan het Kerkpad, dat langs en achter 

den tuin van den heer P Lamers loopt, 

ligt halverwege aan den linkerkant de 

pastorie van de Ned. Hervormde kerk, 

een groot, flink gebouw, waarin Ds.). 

joosting na zijn vertrek uit de pastorie 

van Neerbosch nog een 15jaren ongeveer 

heeft gewoond, om daarna als emeritus

predikant in Nijmegen metterwoon zich 

te vestigen. Na Ds.joosting werd Ds. N. 

jolles van Zwolle naar Hees beroepen en 

heeft hiertien jaar zijn ambt uitgeoe

fend. 
Zoowel Ds.jolles als Ds.joosting hebben 

hier veel vrienden achtergelaten en men 

liet hen dan ook noode gaan. In de plaats 

van Ds.jolles is nu tot ons overgekomen 

Ds. Wj.jurrema uit Windesheim, die hier 
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op 27 Mei 1912 door zijn voorganger; Ds. 

jolles uit Vucht bij Den Bosch, is beves

tigd. Tegenover de pastorie ligt de uil/a 

Anna Rowa, vroeger jaren lang bewoond 

door mevrouw de wed. Wagner- de 

Bruijn, thans door den heer Eekhof Naast 

de pastorie ligt uil/a Trio van wijlen den 

heer CF. Morbotter en schuins tegenover 

deze uil/a, eenigszins van den weg af Ora 

et Labo ra, waar gelegenheid is om bij 

de eigenaresse mej. De wed. Leezeman 

- Cornelissen kamers te huren en tevens 

pension te bekomen. 

Hiermede is het Kerkpad voldoende 

behandeld en vervolgen wij den weg 

langs de Dorpsstraat. 

Links en iets verder ligt de hechte hee

renbehuizinge van mevrouw de wed. 

H. Klinger-van Lent; door wijlen den 

heer H. Klingergekocht van den gep. 

kolonel-intendant van het lnd. Leger}. 

Hofstede, die het van wijlen mevrouw 

de wed. Nieuwenhuis- Sormani in 1889 

had gekocht. Dit huis is nog gebouwd 

door wijlen den heer D. van Aalst, die ook 

huize Boschlust te Neerbosch,- waar 

thans diens jongste zoon woont,- in 

eigendom heeft gehad. 

Tegenover mevrouw de wed. Klinger 

ligt een zeer ouderwetsch boerenhuis 

en daarnaast de heerenbehuizinge van 

de heer R. Hoenselaars. Achter dit huis 

strekt zich een vruchtbare tuin uit, die 

tot achter naar het Kerkpad loopt en 

daarook een uitgang heeft. 

In deze tuin heeft de heer H. in het vorige 

van de voordeur herinnert hieraan. In dit huis woonde 

vanaf1935 de familie Van der Velden. Van derVelden was 

jarenlang het hoofd van de jongensschool St.Jozefaan 

gen. In 1981 kwam de villa leeg te staan. Tweejaar zou het 

worden bewoond door een antikraakwacht, daarna kwam 

het in bezit van de huidige bewoners. 

de Dorpsstraat in Neerbosch. Hij was gehuwd met een 

dochtervan de bekende Nijmeegse aannemer Braam. De 

familie Van derVelden telde maar liefst vijftien kinderen, 

tien jongens en vijf meisjes. Wanneer het gezin al eens op 

vakantie ging, inclusief het personeel, dan moest dat met 

een vrachtwagen! Tijdens de oorlog werd in Mariënhof 

een kapel ingericht voor de paters Montfortanen. 

Over de bakkers Las en Van de Pol schreefjan Brauer 

onlangs (december 2003) een uitgebreid verhaal in De 

Stenen Bank. Tot en met 1919 werd hier ook de jaarlijkse 

Heese kermis georganiseerd. In de tuin van bakker Las 

werd daartoe elkjaar een grote tent neergezet. Een steek

partij met fatale afloop tijdens de kermis van 1919 bete

kende het einde van deze traditie. 

Zij waren tijdelijk ondergebracht in een huis aan de 

Bredestraat, naast dat van Ham mes. Maar Mar.iënhof 

heeft ook plek geboden aan onderduikers. 

De psycholoog Sneep van Sonnaville aan de Kerkstraat 

kocht de villa in 1971. Mariënhofwerd dagopvang voor' 

moeilijk opvoedbare kinderen, die hier ook onderwijs kre-

Met dit deel van onze route verlaten we het hart van Hees. 

Nogmaals wil ik de lezers verzoeken mij onjuistheden te 

melden of mij te voorzien van nadereinformatie omtrent 

te beschrijven panden, straten, mensen enz. enz. 

Kwekerij Spanbroek, 1g6o 

jaar uier kassen, elk van 35 Meter lang, 

laten bouwen, die volgens een geheel 

nieuw systeem zijn aangelegd, centraal 

verwarmd en electrisch verlicht worden. 

Hij heeft aan deze kweekerij den naam 

van de "de Sikua- Phutourgia" gegeven, 

d.i. de komkommerkweekerij, en het is 

dan ook de komkommerteelt, welke hier 

in de eerste plaats wordt behartigd. 

Halfjuni ongeveer loopt deze cultuur 

af en dan worden de kassen o.a. voor 

het kweeken van tomaten gebruikt. 

Overbodig is het eigenlijk te vermelden, 

dat de verdere gronden voor broeibak

ken en groenten op den kouden grond 

worden gebezigd. Naast den heer H. 

staat als zijn rechterhand de hoogst 

bekwame tuinman Toon Hubers, de 

Dansen achter bakkerij Las, nr28 

vroegere tuinman op Rust en Vrede. 

Het is een schoon gezicht deze uier kas

sen te bekijken en te zien, hoe daar dui

zenden vangrooteen kleine komkom

mers naar beneden hangen. 't Zijn allen 

donkergroene komkommers, die vooral 

in Duitschland en met name bij de mijn

werkers veel aftrek vindt. 

In de maanden Februari en Maart 

waren aldaar reeds voor den verkoop 

geschikte komkommers te vinden. 

Op één dag worden soms 8oo à 1000 

stuks afgesneden, netjes in kistjes ver

pakt en naar de veilingen gezonden. 

Iedereen, die deze cultuur in oogen 

schouw neemt, komt er opgetogen 

vandaan. Wijwenschenden onder-

nemer bij voortduring veel succès en 

hebben goede verwachtingen, dat hij 

o.a. door zijne jaarlijksche grondver

versehing in de kassen de ziekte in de 

planten zal kunnen afweren. 

Naast het erfvan deze kweekerij volgt 

dan het reeds genoemde kerkhof om 

de Pro te sta ntsche kerk. Er tegenover 

ligt dè herberg van Lam ers, de brood

bakkerij en kruidenierszaak van den 

heer Las en de brood- en banketbak

kerij van den heerG. v. d. Pol. De heer 

v.d. Pol woont reeds jaren te Hees en 

drijft deze beklante zaak met zijne 

twee oudsten zoons. Hij is het type 

van een echte, stevige Gelderschman 

uit het land van Maas en Waal. 
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door: Elia Scholten 

Park West-vingers? 

Belangrijke gedeelten van Park West zijn inmiddels inge

richt. Vanuit de gemeente wordt op dit moment door 

stadsdeel beheerder, Rob van de Wetering, gewerkt aan 

een beheerplan. Als bewonervan dit stuk Nijmegen kun

nen we zelf ook een bijdrage leveren aan het onderhoud 

van onze leefomgeving en onze wensen daarvoor kenbaar 

maken. De werkgroep Park West heeft al intensief contact 

met de stadsdeelbeheerder en heeft ook verbeteringen 

voorgesteld voorverschillende onderdelen van het park. 

Dit moet natuurlijk niet het werk van een klein groepje 

blijven. Het grote onderhoud aan het park wordt vanzelf

sprekend door de gemeente uitgevoerd. Men wil echter 

graag met ideeën gevoed blijven vanuit de buurt. 

Dit is een kans voor ons. Samen met omwonenden willen 

wij een bijdrage leveren aan het klein onderhoud van het 

park op een aantal verschillende locaties. Het betreft de 

volgende plekken: 

-Het gedeelte van dorpspark Hees naast het zwembad, 

-Het parkgedeelte aan de Kometenstraat, 

-De randen langs de Wolfskuilseweg, 

- De noordkant van het park (achter de voetbalvelden). 

destenenbank I juni 2oo6 

De Park West wandeling al gelopen, gejogged of 

gerend? 

Gezien hoeveel moois er te behouden is en misschien 

trek om daar uw steentje aan bij te dragen? Daarwil 

ik het graag met u over hebben . 

Gezel I ig en nuttig 

Ons idee is om met een aantal bewoners 

uit de naaste omgeving van bovenge

noemde plekken een start te maken. Deze 

personen kunnen dan samen met buurt-

bewoners en in overleg met de gemeente 

af en toe een dagdeel onderhoud aan het 

park plegen. We denken aan twee keer per jaar 

per locatie. Voor materiaal en afvoervan afval zorgt 

de gemeente. Dit soort activiteiten zijn natuurlijk bij uit

stek gelegenheden om de buurt en buurtgenoten op een 

andere wijze te leren kennen en het zal zeker ook gezellig 

zijn. De coördinatie wil de werkgroep Park West van de 

Dorpsvereniging in eerste instantie op zich nemen. 

Als start voor deze activiteiten organiseert de stadsdeel 

beheerdereen fietstocht langs de verschillende parkon

derdelen. Tijdens deze tocht kunnen wensen voor de 

inrichting van het park kenbaar gemaakt worden. U bent 

daarbij van harte welkom. Als u zich opgeeft, krijgt u te zij

nertijd een uitnodigingvan ons om hieraan deel te nemen. 

Deze fietstocht vindt plaats op 29 augustus om 18.oo 

uur. We starten op de parkeerplaats bij zwembad West. 

Aansluitend daarop zullen we nog even bij elkaar zitten 

om afspraken met elkaar te kunnen maken. Over deze 

fietstocht wordt door de gemeente ook een advertentie in 

De Brug geplaatst om een nog groter publiek te bereiken. 

Meedoen? 

Hebt u zin om actief te worden in het beheer en om mee te 

praten over uw eigen groene woonomgeving? Geef u dan 

voor 1 augustus op bij ondergetekende. Voor nadere infor

matie kunt u mij altijd bellen of mailen. 

EliaScholten 

Telefoon: 024 -3734800 

Mail adres: scholtenenjanssen@hetnet.nl 

l 
' 

door: jan Bra u er Plannen rond 

Kapucijne~ 

De paters Kapucijnen zullen per 

augustus het klooster aan de 

Wolfkuilseweg verlaten. Het gebouw 

is verkocht aan de hoogst biedende, 

aan ne mer/proj ectontwi kkelaa r Van 

de Water en compagnon. Het sobere 

langgerekte klooster met een haaks 

aangebouwde kapel aan de achter

zijde, is in 1960 gebouwd. De architect 

was E. Estourgie. Er is een wijziging 

van het bestemmingsplan nodig als 

men er een woonbestemming aan 

wil geven. Ook heeft het terrein voor 

de toekomstige ontwikkelaars een 

aantal beperkingen, omdat uit een 

\ . . · 

." . 

,···. ~· .. · ... 
...... _- . ·' .. 

inventarisatie van de gemeente blijkt 

dat er een aantal waardevolle bomen 

en struiken staat. Zie de gearceerde 

delen op de plattegrond. 

Er is een aantal opties: het klooster 

geschikt maken voor seniorenbewo

ning of voor studentenhuisvesting 

bijvoorbeeld. Slopen kan ook en het 

terrein herinrichten mettwee-onder

een-kap woningen appartementen 

blokken (3 of 4 hoog). Er zijn nog geen 

keuzes gemaakt. We wachten af de 

plannen af. 

·~ I 

'·,_ ..... #· 

/ 

!Til.\ 
\U 

Te behouden bosbegroeiing 

Te behouden struweel/ dichte 
begroeiing 

Te behouden solitaire bomen 

~ Ta behouden bomenrij 

~&~ Eventueel te behouden groen 
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door: Jacques de Vroom en 

Bert Bloo: kerl<enredder 

1 k zit onder het rieten dak van zijn huis aan De 

Blecourtstraat. Tegenover mij, met zijn benen languit 

op de bank, zit Bert Bloo. Nee, niks wintersport. Gewoon 

me even verstapt in de tuin. Heel gecompliceerde breuk. 

Bouten en moeren in mijn been. Maar die longembolie was 

het vervelendst. Het wordt me lachend verteld. Levendige 

ogen. Om de energie van Bert Bloo te temmen moetje 

meer bedenken dan een driedubbele beenbreuk. 

Cultureel initiatief 
Het kerkbezoek in Nederland daaltvanjaartotjaar. Voor 

honderden kerken in Gelderland is er feitelijkgeen religi 

euze bestemming meer. Bert Bloo heeft een Stichting in 

het leven geroepen die oude sfeervolle kerken en kerkjes 

een nieuw, ditmaal cultureelleven wil geven: "Stichting 

Cultuur Criterium". 

Ja, waarom die naam. Kijk ik heb natuurlijk ook met over

heidsinstanties van doen. Mensen zeiden tegen mij, je 

weet dat kerk en staat nog steeds gescheiden zijn. Je kunt 

daarom het woord 'kerk' maar beter uit de naam van je 

stichting halen. Nou moet een naam wel een beetje bek

ken. In de auto viel me het woord 'criterium' in. Dat woord 

heeft meerdere bruikbare betekenissen. Bijvoorbeeld het 

ware van het niet-ware onderscheiden. Criterium heeft 

ook iets van rondje rond de kerk. En het woord 'cultuur' 

moest er uiteraard in. Ook belangrijk om de stichting te 

vinden op internet. 

Oe kerk is een soort antenne voor de wijk, als net ware een 

magneetnaald die allerlei interessante en waardevolle zaken 

naar zich toetrekt. 

Uriël Schuurs 

Aanp3k 
Ik heb geleerd dat het niet luktals je het niet professioneel 

aanpakt. Er moest dus een stichting komen. Je moetje 

ook niet te afhankelijk opstellen, dan komt er niks van de 

grond. Gewoon zelf beginnen, niet te afwachtend zijn. Als 

je je afhankelijk opstelt word je voortdurend van het kastje 

naar de muur gestuurd. Vóór ik begon heb ik wel de haal 

baarheid van het idee onderzocht. Ik heb Europees geld 

gekregen voor een onderzoek bij een honderdtal Gelderse 
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kerken. Daaruit bleek dat het idee om kerken een nieuwe 

culturele beste.mming te geven haalbaar lijkt. Ik heb nu 

een bestandje van veertig kerkbeheerders die zaken met 

mij willen doen. Dat klinkt dus niet gek. Maar om de plan

nen te realiseren hebben we natuurlijk wel heel wat vrij 

willigers nodig. 

Financiering 
Het project is een stukje passievan mij maar zondergeld 

gaat het uiteraard niet. Daarom heb Ik privé geld vrijge

maakt voor het project. Voo r dat geld heb ik o.m. sokkels, 

vitrinekasten en ophangsystemen gekocht. Die spullen 

breng ik dus mee. Ik hebtegen het bestuurvan de stich

ting gezegd dat ik het drie jaar wil proberen. Over drie jaar 

moet de stichting zichzelf bedruipen. En uiteraard wil ik 

mijn persoonlijke investering terugverdienen. Ik denk aan 

drie vormen van inkomsten. Donateurs, vrijwilligers die 

geen geld willen hebben en subsidies. Subsidies verwerven 

is niet gemakkelijk. Van de provincie heb ik niks gekregen. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft voordrie ma nifes

taties drie maal 500 euro toegezegd. 

Ik vraag naar de gemeente Nijmegen, die als notoir links 

gemeentebestuur zovee l accent willeggen op de leefbaar

heid van de wijken in de stad. 

Ja, daar hebben grote stukken over in de krant gestaan. 

Tandem, een welzijnsinstelling die wijkwerk moet bevor

deren, heeft 150.000 euro gekregen om wijkwensen te 

ondersteunen. Maar ik heb geen cent gekregen. 

Petruskerk 
De protestants kerkelijke gemeente van de Petruskerk 

is met 150 personen te klein voor een louter religieuze 

exploitatie van het kerkje. Er wordt daarom nagedacht 

over nieuwe maatschappelijke activiteiten. Wat Hees 

betreft kom ik dus precies op het goede moment met mijn 

plannen. Kijk, ik zie het zo. Ik vind het fijn dat er in mijn 

straat een kerk staat. Die kerk maakt mijn straat een stukje 

mooier. Als je dat plezierig vindt, moetje ook meewerken 

aan de herbestemming van zo'n kerk. 

Ik ben geen echte kunstkenner. Maar ik word wel door kunst geraakt. 

Ik zie mezelfals iemand die mensen en kunst bij elkaar brengt. Als 

mensen dan enthousiast worden, word ik dat zelf ook. 

Bert Bloo 

Vroeger werd een kerk onderhouden door de gelovigen die 

rondom die kerk woonden. Die gelovigen zijn er niet meer 

of in ieder geval te weinig. Maar er is nog wel de behoefte 

van degenen die nu rondom die kerk wonen om die kerk 

te behouden. Ik denk datje met cultuur zo'n kerkgebouw 

een levend karakter kunt blijven geven. De liggingvan het 

Petruskerkje is schitterend. Het is echt het hart van Hees. 

Ik denk bij culturele evenementen overwegend aan een 

combinatie van beeldende kunst, exposities en perfor

mances. Performances kunnen muzikaal, theatraal of een 

combinatie van beide zijn. Als je alleen tentoonstellingen 

organiseert trekje toch te weinig publiek. Als je aan een 

tentoonstelling een aantal korte voorstellingen verbindt, 

krijg je veel meer publiek omdat alle betrokkenen toch 

hun eigen mensen meebrengen. Ditjaar komen er in de 

Petruskerk vie r manifestaties. De eerste van de vier, op 18 

en 19 maart heeft veel publiek getrokken. De toegang was 

toen gratis. Voor het optreden van het Nijmeegs Blazers 

Ensemble op 17 april is een toegangsprijs van vijfeuro 

gevraagd. Voor de weekends van 1 en 2ju li en 11 en 12 

november wil ik net als in maart een programmering van

uit Hees, van de eigen mensen dus. 

We mogen blij zijn met Heesenaar Bert Bloo, die lopend op 

krukken, zoveel tot stand krijgt. Wat kunnen we niet ver

wachten als die man binnenkort weer op zijn eigen echte 

benen kan staan? 

Wereld 
... 

remtere 
Wie er niet bij was, op tweede paasdag 17 april, heeft 

wat gemist. Allereerst natuurlijk de wereldpremière van 

de meeslepende Serenade voor blazers; schetsen uit de 

Betuwe van componist en ensemblelid Arie van Hoek. Het 

mooie geluid van het Nijmeegs Blazersensemble-veertien 

muzikanten onder leiding van dirigent Pa ui Vlieks- kwam 

goed tot zijn recht in de knusse Petrus kerk. Voor de pauze 

genoot het kleine maar enthousiaste publiek van stukken 

van Poulenc en Van Hoek; na de thee kwamen beroemde 

passages uit Mozarts Bruiloft van Figaro aan bod. 

Al met al was deze tweede culturele activiteit in de 

Petruskerk van ditjaar een groot succes. We wensen 

de Stichting Cultuur Criterium dan ook veel publiek 

toe bij de volgende activiteiten op 1 en 2juli (Culturele 

Zomermanifestatie: expositie en muziekuitvoering) en 11 en 12 

november (Culturele manifestatie: expositie en koormuziek). 

Wie dit goede initiatiefwil steunen, kan donateurworden 

van de ook door onze vereniging van harte aanbevolen 

Stichting Cultuur Criterium (Postbankrekening 4850614; 

cultuurcriterium@planet.nl; tel. 024-373 38 25). 
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Zomers tuur in Petrusl<erl< 

De Stichting Cultuur Criterium organiseert op 1 en 2juli 

2006 een zomerse culturele manifestatie in de Petruskerk. 

Er exposeren vier kunstenaars hun schilderijen, tekenin-

gen, werk in kera 1 en beeldhouwwerk. 

Daarnaast verzor t Olga Rijken uit Hees op zaterdag 1 • juli muziekuitvoe f· n n samen met cursisten van De 

Linden berg. Op 2j I i i er een zondagmiddagconcert van 

EXPOSANTEN & MUSICI 

Tom Peters heeft tijdens zijn rei zen, ver weg van de dagelijkse beslom

meringen, bijzondere afbeeldingen geconcipieerd en een tiental uitwer

kingen op doek en papier gemaakt. 

Maria Ploegmakers creëert met behulp van natuurlijke en andere voor

werpen kunstzinnige assemblages. Het materiaal voor assemblages vindt 

zij o.a. tijdens hetwerken in tuinen, wandelen of in bouwmarkten. De 

het Ensemble Sep 'm , met werl< van Harrison, Strawinsky vondsten uit de allerdaagse context inspireren haartot het maken van 

en Berwald . ...., een nieuwe compositie. in 2003 won zij de tweede prijs van de mateur-

"' kunstmanifestatie Stadsschouwburg Nijmegen. 
Voor deze manife · tr'e wordt sa engewerkt met ver

eniging Dorpsb la g' ees en tiet wijkberaad van de 

Petrus kerk, even s oor de beoogdeculturele manifesta -
. • 6 t1e op 11-12 novem enoo . c: 

Eind 2005 is de id .. tichting Gultuur Criterium opge-

satie op zichten 

beschikbare kerk 

mg om het initia~f en de organi 

eA voorculturele ~nifestaties in 

tlc::Yuwen in Gelderl and. Door gebruik 

ebouwen, die mees}fà l centraal in een 

schap staan, ~il <fe Stichting een 

et behoud er§j, e'iEbeheervan monu-
.... 0 

den een ext~ p] dium verschaffen 
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zaterdag 1 en 

zondag 2 juli 2006 

van 12.00- 17.30 1 

toega ng grat is 
zondag concert: ' 

Koen Croese exposeert beelden uit De Parelduiker, een serie schilderijen 

en tekeningen. Bij elkaarvertellen ze een verhaal over een mens die een 

reis maakt om terug te keren naar de plek van waar hij vertrok. 

jopie Steutel heeft de afgelopen twintigjaar met veel passie cursussen 

gevolgd op hetgebied van schilderen, keramiek en steenhouwe.n. Haar 

werk is eerder geëxposeerd in cultureel centrum de Linden berg. Zij woont 

in Hees. 

Olga Rijken treedt zaterdagmiddag met verschillende combinaties op 

met haar band De Compagnie, met mede-zangeres Myra Brauer en met 

joep Hegger, piano. De uitgevoerde muziekvan dezejonge mensen vari

eert van jazz, funk, hip-hop,latin-grooves tot oude volksliedjes. 

Ensemble Septime is een vrij zeldzame septet combinatie (Adrian 

Martig, viool, Jngrid jacobs, altviool, Bart Henstra, violoncello , Marcel 

Snijders, contrabas, Nancy Menheere, klarinet, Pi eter de Oude, fagot, 

Angela Colbers, hoorn). Het karaktervan de combinatie van strijkers 

en blazers binnen de kamermuziek is uniek en biedt een wijd scala aan 

klanktechnische mogelijkheden en timbres. 

Tijdens dit zondagmiddagconcert voeren ze de volgende werken uit: 

Pamela Harrison: Septet (1980) 

/gor Strawinsky: Suite No.1 (1925) (arr. P. de Oude) 

Franz Berwald: Star septet (Groot Septet) in Bes (1828) 

(Toegang voor dit concert € 5 I donateurs € 3) 

PrograTTTTB 

Zaterdag 1juli 

12.00 u 

12.30 u 

14.00 u 

15.30 u 

17.00 u 

Zondag2juli 

12.00 u 

14.00 - 16.00 u 

16.00 -1?.30 u 

Deuren open 

Olga Rijken met De Compagnie I Funk-Hiphop-jazz 

improvisaties 

Olga Rijken en Myra Brauer I A-capella volksliedjes 

Olga Rijken metjoep Hegger I jazz en jazzy songs 

Olga Rijken met De Compagnie I Funk-Hiphop-jazz 

improvisaties 

Deuren open 

Zondagmiddagconcert Ensemble Septime 

Expositie 

door: jan Brauer 

Terugblik op de ja a e g 
In een aardig bezochtejaarvergadering op 20 april in zaal Heeslust(Sancta Maria) heeft het bestuur 

verslag gedaan van het afgelopenjaar en haar plannen bekend gemaakt. Financiële verantwoor

ding werd afgelegd en de penningmeester werd gedechargeerd, zoals dat plechtig heet. Ook werd 

er na de pauze een levendige discussie gevoerd met deskundigeEdwin Verdurmen over kwaliteit 

van de bebouwing in Hees en wat daar- als er sprake is van nieuwbouw- het best bij past. Het 

verslag van de vergadering verschijnt op de website, hier kunt u het verslag van het afgelopen jaar 

lezen. 

jaarverslag april2oos- april2oo6 

Dit verslag bevat een overzicht 

in grote lijnen van de voornaam-

ste activiteiten van de Vereniging 

Dorpsbelang Hees tussen april2005 

en april2oo6. Het verrichte werk is 

georganiseerd in een aantal werk

groepen. Deze werkgroepen heb-

ben een vertegenwoordiging in het 

bestuur; de namen van de alle werk

groepleden zijn opgenomen in de bij

lage. Hoewel er veel werk is verzet en 

ook de nodige resultaten zijn bereikt 

door leden van werkgroepen en 

bestuur, kan de vereniging nog altijd 

versterking gebruiken. Het werk en 

de complexiteit van de dossiers blijft 

alleen maar toenemen. Enthousiaste 

medewerkers zijn dus altijd welkom! 

J Jl 

Belangrijke gebeurtenis was de wij 

ziging van de statuten, waarvoor 

een tweetal extra ledenvergadering 

zijn uitgeroepen op 4 en 25januari. 

Met het oog op komende inspraak-

en vergunningentrajecten en voor 

milieueffectprocedures was het 

noodzakelijk de statuten aan te pas

sen om als vereniging gekenmerkt te 

kunnen worden als belanghebbende. 

Daarom heeft het bestuur de statuten 

in overeenstemming gebracht met 

hetgeldende Europese recht. Van 

het bestuur is Renée van der Heijden, 

wegens drukke werkzaamheden 

teruggetreden, terwijl Ton van Seters 

vanafapril2005 bestuurslid is. 

Het bestuur heeft tal van gesprekken 

gevoerd met de wethouders en amb

tenaren van de gemeente Nijmegen 

overdiverse dossiers. Brieven naar 

de gemeente werden over het alge

meen geplaatst op de website van de 

Vereniging. Met tal van Nijmeegse 

organisaties werd samengewerkt 

en overlegd, o.m. werd medewer

king verleend aan de Stichting 

Cultuur Criterium en de wijkraad van 

Petruskerk etc. Ook werd voor de Gem 

eenteraadsverkiezingen op 14 febru

ari 2006 in de Petruskerk het traditio

nele verkiezingsdebat georganiseerd. 

Verder hebben we als vereniging de 

jaarlijks terugkerende straatspeeldag 

voor de kinderen ondersteund. 

i1 n 1 

Er is een aparte jaarrekening opge

steld. Hiervolgt een overzicht van 

de belangrijkste financiële ontwik

kelingen . Bij de startvan 2005 was 

voorzien dat, met het oog op het 

derde lustrum van VDH, gerelateerd 

aan Nijmegen2ooo, we ditjaar een 

begrotingstekort zouden hebben van 

€ 1680,-. Uiteindelijk is dat € 2050 

geworden; geen slecht prestatie 

gezien wat we allemaal aan activitei

ten gedaan hebben. 

Een groots feest met echte muziek en 

de uitgave van twee nieuwe mooie 

boekjes: Route paardentram en Groen 

in Hees. Met name dit laatste is een 

investering die eenmalig afgeschre

ven wordt, maar die we komende 

jaren geleidelijk verwachten terug 

te halen. De eenmalige subsidie van 

de gemeente van € 3000,- kwam die 

jaar erg gelegen. Omdat we naast wat 

geld nu ook wat goederen (boekjes en 

lepeltjes) beheren, is besloten naast 

hetjaarlijkse exploitatie-overzicht 

ook een soort balans te maken, waarin 

we ook onze andere "bezittingen" 

kunnen laten zien. 

Voorstel voor het komendjaar is 

weer wat te sparen. We willen tussen 

€ 5000,- en € 7500,- achter de hand 

hebben voor eventuele acties tegen 

bedreigingen van ons Hees. in dat 

kader en ook gezien het feit dat de 

contributie al jaren niet meer structu

reel verhoogd was, is besloten de con 

tributie per 1januari 2006 te verhogen 

tot minimaal € 10,- per jaar. 

J 

Een van de taken van de werkgroep 

is het documenteren en toegankelijk 

maken van materiaal over de geschie

denis van Hees. Zo verzamelt de werk

groepfoto-materiaal en interviewt 

oude Heesenaren. Het materiaal 

wordt gedigitaliseerd; in 2005 zijn 

over de archivering samenwerkings

afspraken gemaakt met het Regionaal 

Archief Nijmegen. 

Leden van de werkgroep schrij -

ven artikelen in de Stenen Bank. 

Daarnaast zijn in 2005 twee bijzon 

dere boekjes samengesteld: een 

Route Paardentram (rond Open 

Monumentendag) en een met de titel 
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Groen in Hees over het boerenbedrijf, 

tuinen en groen in Hees. Deze uitga

ven zijn positief ontvangen. 

De werkgroep heeft de festiviteiten 

georganiseerd rond de viering van het 

derde lustrum van de vereniging. Dat 

vond plaats van 3 tot 11 september. 

Daarbij werd zelfs 'Dr. de Blécourt' tot 

leven gewekt. Dit gastoptreden en 

ook het optreden van het Nijmeegs 

Amusementsorkest (voortgekomen 

uit harmonie Ons Genoegen) bij 

Sancta Maria vielen in de smaak van 

het publiek. De festiviteiten waren 

afgestemd en kregen financiële 

steun van de projectorganisatie van 

N ij megen2ooo. Vele vrijwi 11 i gers heb

ben bijgedragen om dit feest te laten 

slagen 

In 2005 is de werkgroep gestart met 

de ideevorming en de ontwikkeling 

van een concept voor een boek over de 

geschiedenis van Hees, dat rond 2010 

moet uitkomen, 100 jaa r na de oprich

tingvan deVereeniging Dorpsbelang 

(de voorganger van de huidige vereni 

ging). 

1 E anlt 
Het blad verscheen vier keer. Het aan

tal redactionele pagina's varieert van 

16 t ot 2o. De inhoud moeteen aardige 

mix vormen van veren igingsnieuws, 

actuele ontwikkelingen, sociaal-cul 

turele ontwikkelingen in Hees en his

torie. Daarin is de redactie geslaagd, 

gezien de positieve reacties en het 

aantal nieuwe abonnees dat in 2005 

is toegetreden . Ook wordt gestreefd 

naar bijdragen van derden, waarover 

alleen eindredactie wordt gevoerd. 

Verder heeft de redactie de inhoud 

verzorgd van het boekje Groen in 

Hees. 

rkW 
In 2005 is het Park West Middendeel 

dat loopt van de Energieweg tot de 

Molenweg (bij de Distelstraat) door de 

destenen bank I juni 2oo6 

gemeente aangelegd en op 4 septem

ber2005 feestelijk geopend. Wij heb

ben in goed overleg met de gemeente 

verschillende van onze ideeën kun

nen realiseren. Wij blijven ons als 

werkgroep nog wel met het park 

bezig houden omdat er altijd wensen 

overblijven en er zaken verbeterd 

kunnen worden . Aandachtspunt is het 

terrein van het kassencomplex aan 

de Wolfskuilseweg. Wij willen dat dit 

terrein geheel aan Park West wordt 

toegevoegd zonderwoningbouw. 

Verder houden wij ontwikkelingen 

rond nieuwbouwprojecten in Hees 

zoals bij de Dominicushofin de gaten 

o.a. wat betreft de invulling van het 

groengebied. 

~ il i 
De werkgroep nam deel aan het 

Kronenburgerforum (een onafhan

kelijk adviesorgaan bij het ontwik

kelen van een milieugebied visie), het 

Ganzenheuveloverleg (overleg met 

gemeente, provincie met milieu en 

bewonersgroeperingen), het geuron

derzoek Nijmegen West/Weurt en 

het milieuplatform Nijmegen-West/ 

Weurt. 

De werkgroep hield zich, samen met 

de milieugroeperingen en andere 

bewonersgroepen, actief bezig met de 

beoordelingvan nieuwe en bestaande 

milieuvergunningen en met de hand

having van bestaande vergunningen. 

In 2005 zijn er in dit kader zienswijzen 

en bezwaren ingediend tegen voor

ontwerp en gedoogvergunningen van 

Electra bel, Nijmeegse IJzergieterij 

(NIJG), 

De Ruiter Schroot, DAR en BCTN. 

Verder is er een handhavingsverzoek 

ingediend tegen APN (Duro Vermeer). 

Mede door de inspanningen van de 

milieu - en bewonersgroepen - waar

onder onze vereniging- is een oplos

sing gevonden voor het verminderen 

van de uitstoot van geur en fijn stof 

door de NI JG. 

Ook heeft de werkgroep zich actief 

beziggehouden met de milieuaspec

ten rond de aanleg van de Tweede 

Stadsbrug. ln 2006 zal de werkgroep 

hieraan veel tijd moeten gaan beste

den. 

We hebben het afgelopen jaar dui- · 

delijk resultaat geboekt, maar we 

moeten alert blijven. Als relatief kleine 

werkgroep Milieu leunen we sterk op 

de expertise van de milieugroeperin

gen in de buurt (Stedelijk Leefmilieu, 

MOB en GMF). Desalniettemin zouden 

we gebaat zijn bij versterking van de 

werkgroep mede gezien de verwachte 

extra activiteiten tegen de Tweede 

Stadsbrug. 

I I p 11 1 ( 

In dit kader eerst even aandacht voor 

Platform Koers West, waarin een 

speciale werkgroep van de vereniging 

participeerde. Oorspronkelijk was dit 

platform opgericht door de gemeente 

Nijmegen om te discussiëren over de 

plannen rond de herinrichtingvan 

het industrieterrein Nijmegen-West, 

realisering Waalfront en de aanleg 

van de Stadsbrug. Omdat onze werk

groep Platform West/Stadsbrug zich 

gaandeweg voornamelijk richtte op 

de verkeersaspecten in onze directe 

leefomgeving zijn de leden van deze 

werkgroep overgestapt naar de werk

groep Ruimtelijke Ordening. Deze 

werkgroep heeft namelijk als werkter

rein ruimtelijke invulling in de ruimste 

zin van het woord : denk aan bouw- en 

verbouw woningen, grotere bouw

projecten; aanleggen/verleggen van 

wegen; inrichting, beheer en onder

houd van parken en groen etc. We 

blijven overigens wel betrokken in het 

Platform West, omdat we hierdoor 

rechtstreeks informatie krijgen van 

de gemeente over de Stads brug, alge

mene milieu aspecten, grote nieuwe 

verkeersstromen enz. Ook de vroegere 

werkgroep Verkeer is om praktische 

redenen (menskracht) opgegaan in de 

werkgroep Ruimtelijke ordening. 

Hoe gaat de werkgroep te 

werk bij de beoordeling van 

(nieuwbouw)plannen? Elk plan is 

uniek en er wordt telkens per geval 

een afweging gemaakt, o.a. op de vol 

gende punten: 

-past het in het bestemmingsplan 

- kan de huidige bestemming eventu-

eel gehandhaafd worden 

- is eventuele verdichting acceptabel 

- is er sprake van extra parkeerover-

last 

-is er sprake van verlies van veel 

openbaar c.q. betreedbaar groen 

- past hetvoorstel/plan qua beeld 

kwaliteit in de omgeving qua hoogte, 

aanzien, architectuur, etc. 

Een aantal plannen heeft de revue 

gepasseerd (de opsomming is niet vol

ledig): 

> Kerkstr.95 Verbouw van de bestaan 

de villa tot appartementen en drie 

nieuwe blokken met appartemen

ten. De bestemmingsplanwijziging 

hiervoor is aangenomen; 

> Het terrein achter en naast 

Dominicushof (plan Rosa de Lima) 

hiervoor wordt ook nauw contact 

onderhouden met de bewoners

groep Dominicushof. Dit plan voor

ziet in uitbreiding van verzorgings

tehuis Rosa de Lima. en bouw van 

ca. 200 woningen. Een vooron twerp 

bestemmingsplan wijziging is in een 

vergevorderd stadium van voorbe

reiding; 

> bewaking voorontwerp bestem

mingsplan Nijmegen Oud West, een 

klein deel van Hees valt hieronder; 

> Bemoeien is met de Kerkstraat187 

(voormalige bloemkwekerij), het 

gaat hier om ongeveeno wonin

gen. Hier is nog niet aan alle rand 

voorwaarden voldaan met name in 

de buurt moet hiervoorvoldoende 

draagvlak zijn . Ook hiervoor is een 

bestemmingsplan wij ziging nood

zakelijk; 

Verder heeft de werkgroep, vaak op 

verzoekvan omwonenden, in een 

aantal gevallen om handhaving bij de 

gemeente gevraagd. De voornaam

ste taak van de werkgroep is het op 

de voet volgen van de plannen rond 

de nieuwe Stadsbrug. De veren iging 

wil alvast een aantal wensen en 

eisen bij de gemeente op tafelleg

gen voor het geval de brug er toch zal 

komen. Een aantal van deze wensen 

is al toegezegd (maatregelen voor 

verkeersdoorstroming, stafen geluid). 

Bij de gemeente is neergelegd dat er 

op de Wolfskuilseweg de laatste tijd 

een toename van vrachtverkeer te 

bespeuren valt, wij blijven dit met 

argusogen volgen. De werkgroep 

koppelt vooral verkeersaspecten 

rechtstreeks terug naar de werkgroep 

Milieu, omdat verkeer belangrijk 

bijdraagt aan verslechtering van de 

luchtkwaliteit. 

Terugblikkend kunnen we constateren 

dat er bevredigende resultaten zijn 

geboekt. Het zal duidelijk zijn dat het 

steeds weer dossiers opvragen/bestu

deren veel tijd vraagt van de leden. 

Wij zouden graag zien dat er zich 

mensen melden die verstand hebben 

van Ruimtelijke Ordenings aspec-

ten en die willen toetreden tot deze 

werkgroep. 

Bestuur 

Johan van der Mee, voorzitter 

Annemarie Verberne, secretaris 

Toon Zondag, penningmeester 

Maria van de Mortel 

Ton van Seters 

Jan Brauer 

Redactie Stenen Bank 

Trees van Hal (coördinatie) 

Jan Brauer(eindredactie) 

Hen k Termeer 

Jacques de Vroom en (pen maart 2006) 

Arno Sch lösser (tot december 2006) 

Hendriek Mulder, vormgeving 

(Vaste gastschrijvers: Fransje Brakkee, 

Rob van I ren) 

Werkgroep Park West 

Elia Scholten, voorzitter 

Maria van de Mortel 

Fransje Brakkee 

Arie Kooy 

Corvan der Donk 

Toon van den Berg 

John Bosman 

Werkgroep Historie 

LoekJanssen, voorzitter 

Jan Brauer 

Anne-Marie Jansen 

Ans van Mierlo 

Lidy Ma hier 

Henk Termeer 

Werkgroep Ruimtelijke Ordening 

Johan van der Mee, voorzitter 

Ad Biemans 

Mike Rijken 

Marcel Schmidt 

Ton van Seters 

Werkgroep M ilieu 

Ton van Sete rs, voorzitter 

Johan van der Mee 

Paul Buijs (vanaf eind 2005) 

Rene van der Heijden (tot eind 2005) 

Website 

René van der Heijden 
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Acties bestuur 

Korte selectie uit actueel werk van het bestuur. Uitvoerige 

informatie (brieven etc.) staan meestal op de website; voor 

nadere vragen kunt u terecht bij de werkgroepen (zie ach

terpagina) . 

CONTACTEN MET DE GEMEENTE 

Met Elly Pansier, Ontwikkelingsbedrijf, Directie Wijk en Stad 

Kent een zorgpoot en een onderhoudspoot. De zorgpoot 

(opvangproject en de organisatie) valt onder wethouder 

en Kees Zoon, afd. Stedebouw met name Hees heeft voorzit- Lenie Scholten, het onderhoud van het complex onder 

ter Johan van der Mee lopende zaken besproken. wethouder Pa ui Depla. Het gebouw valt onder monumen

KERKSTRAAT 5, Vll.lA DE BEUKEN 

Er is een plantekening om achter de villa een aantal blok

ken seniorenappartementen te bouwen. Daarbij zou het 

fiets- en bospad dat tussen St.jozefklooster en villa De 

Beuken loopt, een ontsluitingweg worden. De werkgroep 

Ruimtelijke Ordening en het VDH-bestuu r zijnfurieus tegen. 

tenzorg en zal volledig gerenoveerd worden, inclusief de 

kapel. Het houten vergadergebouw zal uiteindelijk worden 

afgebroken . Voorde ruime achtertuin is nog geen invulling. 

Wij volgen de ontwikkelingen! 

SCHEPENOOMLAAN: OE: STALLEN VAN (ARR~ (VOORMAltGE 

GARAGE jACOBS) 

De gemeente is het in grote lijnen eens met ons. Het plan is Naast de beautysalon ligtditgrote 100 jaaroude pand . Er 

veel te grootschalig opgezet. Het fietspad/bospad mag niet bestaan plannen (nog niet uitgewerkt) om de stallen te 

omgevormd worden, vindt ook de Gemeente. Wel meent slopen en in te vullen met grondgebonden eenpersoons 

de gemeente dat het grote vierkante blok pal achter de villa woningen. 

verbouwd kan worden tot appartementen. De toegang tot 

de villa kan dan doorgetrokken worden tot aan dit woonblok STADSBRUG 

zodat er geen nieuwe weg hoeft te komen. 

VOORMALIGE BLOEMEN KWEKER IJ, I(ERKSTRAAT NR. 187 
Het aangepaste bouwplan van de projectontwikkelaar op 

dit terrein wordt door de gemeente afgewacht. De gemeen

te meent dat de projectontwikkelaar en buurtbewoners 

elkaar in het aangepaste plan moeten kunnen vinden. 

DE KASSEN IN PARK Wm. 
Dit een politieke zaak geworden en ambtenaren hebben 

hiergeen standpunt in . 

VDH heeft een brief gestuurd naa r wethouder Pa u I Depla ; 

on s standpunt is: geen woningen in Park West. 

CAFÉ De Wme POORT 

Begin juni is een (ver) bouwaanvraag ingediend voor reno

vatie/herstel van het café in oude glorie. De benedenver

di epi ng wordt daarbij eetcafé, terwij I de bovenverdieping 

twee appartementen zou gaan bevatten. De gemeente 

heeft enige zorg over de aankledin g van het naastgelegen 

parkeerterrein . 

SANCTA MARIA 
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Inmiddels is bekend wie zich bij de Gemeente binnen het 

stadsbrugproject vooral met het aspect Hees zal bezig

houden. Dat zijn de projectleiders Gino Laurita en René 

Duifhuizen. Gino concentreert zich op de techniek en René 

op de procedures. Zij kunnen op onze specifiekvragen 

inspelen. 

Daarnaast onderzoekt het bestuur momenteel mogelijke 

samenwerking met andere belangengroepen (ondernemers, 

Waterkwartier etc) in Nijmegen-West om de krachten te 

bund elen gedurende het komend inspraaktraject. 

GEURONDERZOEK AFGEROND 

Bestuurslid Ton van Seters maakte deel uit van de bege

leidingscommi ss ie van het uitgebreide geuronderzoek in 

Nijmegen-West en Weurt. Zie artikel in dit nummer. 

jAARVERGADERING 

Op 20 april is de Algemenejaarvergad ering gehouden. 

Het j aarverslag 2005 en hetfinanciële jaarverslag werd en 

goedgekeurd en vervolgens is de pennin gmeester gede

chargeerd . Er wa s bred e steun voor het gevoerde beleid van 

hetbestuur en er kwamen suggesties voor ontwikkeling 

van nieuwe activiteiten (o.a. social e en culturele, gericht 

op nieuwe en jonge re wijkbewoners). Formeel is René van 

der Heijden teru ggetreden al s bestuurlid , verder bleefhet 

bestuur ongewij zigd . 

Schola 

INSTALLATI E BUREAU W ELLEN 

Gas, Water, CV, Elektra, Zon ne -energie 

Dennenstraat 114 

6543JW Nijmegen 

tel 024 378 28 95 

fax 024 378 53 66 

e-mail info@wellen.net 

Praktijk voor supervisie e.a. begeleidingsvormen 

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

www.schola.nu 

- ·7::j~ -iiiiiiiiiii~;:;::~~ 

postkantoor 

bruno 
Molenweg 4b Nijmegen 

>Makkelijk bereikbaar 

>Volop gratis parkeergelegenheid 

>Leuk assortiment in de winkel (o.a. Diddl) 

>Uitgebreid dienstenpakket in het postkantoor 

>Winkel en postkantoor reeds om o8.oo u open 

(ma t/m vr) 

>U bent van harte welkom 

winke l (024) 388 69 76 

postkant oor (024) 378 58 10 

Fax (024) 373 28 27 

< advertenties > 

TAIII, WAl EN KAlT MET 1UZIEI 

Fiets & fitness 

Dennenstraat 6g 
6543 jP Nijmegen 
te l (024) 377 oo o6 
fax (024) 373 33 58 
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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft naar het 
behoud van het landelijke karaktervan het voormalige kerkdorp Hees. 

Het bestuurvan de Vereniging Dorpsbelang Hees 

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

Annemarie Verberne (secretaris), tel 378 6o 68 

Toon Zondag (penningmeester), tel 378 28 76 

Maria van de Mortel, tel 323 68 o8 

jan Brauer. tel 378 56 82 

Ton van Seters, tel377 07 65 

Secretariaat van de vereniging 

Postadres 

Ananasstraat 19,6543 ZH Nijmegen 

tel377 07 65 (tijdelijk) 

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

www.dorpsbelanghees.nl 

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

Redactieadres van de Stenen Bank 

Kerkstraat 6o, 6543 KL Nijmegen 

tel37310 63 e-mail Dorpsbelang.hees@comps.demon.nl 

Redactieleden 

Trees van Hal, Henk Term eer, jan Brauer, Jacques de vroom en 

vormgeving: Hendriek Mulder 

advertenties: Toon Zondag 

Oproep voor leuke activiteiten 

Lid worden? 

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

van de vereniging. Het lidmaatschap kost 10 euro per jaar. Hiervoor 

ontvangt u een acceptgiro. 

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

postcode te vermelden 

Dankzij het grote ledental he eh de vereniging de afgelopen jaren al 

veel kunnen bereiken. 

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 

WERKGROEP PARK WEST: El ia Scholten, tel. 373 48 oo 

WERKGROEP HISTORIE: Loek Janssen, tel. 373 48 oo 

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

WERKGROEP MILIEU: Ton van Seters, tel377 07 65 

WERKGROEP VERKEER/STADSBRUG: Marcel Schmidt, tel. 378 05 02 

MILIEUKLACHTENLI)N: 026-359 99 99 

BEL- EN HERSTELLIJN: 024-329 23 29 

Let op! 

adres. 

Het bestuurwil graa'g een werkgroep starten die zich gaat richten op de organi 

satie van meer sociale en gezellige buurtactiviteiten in Hees. Denk daarbij aan 

kinderactiviteiten, 'n buurtfeest, een gezellige avond, dansen, sport- en spelac

tiviteiten, een picknick in Park West etc. Vooral de wat jongere buurtbewoners 

willen we meer betrekken bij onze vereniging. Heb je interesse, of ideeën? Dan 

graag opgeven bij een bestuurslid (zie hier boven). 
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