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Even stilstaan ... 
De goed gelezen artikelenserie Wandelend naar Hees krijgt in dit nummer van De Stenen Bank even geen vervolg. De 
afgelopen maanden werden door de schrijver van de serie meer besteed aan overleggen, schrijven en ontvangen en 
rondleiden van het Nijmeegs College van Burgemeester en Wethouders dan aan het voor deze reeks noodzakelijk werk 
in het archief. Maar zo aan het einde van het jaar is het ook een goed moment om even stil te staan. "Ter overweging" 
geef ik u hierna een gedicht over Hees, geschreven door de bewoner van de villa Klambir Lima (daarvoor Bloemen
daal geheten en gelegen aan de Dikkeboomweg), de heer J.A. van Zijp. Dr. de Blécourt drukte het gedicht af in zijn 
bekende boekje: 

Een vriendlijk dorp, onder den rook van de stad, 
Toch landelijk; zeer rustig gelegen; 

Het stads- en het dorpsleven te zamen vereend, 
Waar heeft men dit ooit zóó verkregen. 

Ik woon hier nu al reeds menig jaar, 
En kon Hees mij voortdurend bekoren; 

In zomergroen, of in wintertooi, 
't Leek mij mooier steeds, dan ooit tevoren. 

Faro: Loek Janssen 
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En hij die van gezelschap houdt, 
Kan dat hier steeds voldoende vinden; 

Ik sleet hier menig genoeglijk uur 
Onder Hollandsche en Indische vrinden . 
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Menigeen, zooals ik, streek rustig hier neer 
Nadat hij Indië vaarwel had gezegd, 

Maar er wordt nog dikwijls over "de Oost" geboomd 
Of gezellig een kaartje gelegd. 

En zoo de een of ander gemoedelijke vrind 
Dit rijmpje van mij mocht lezen 

Laat hij zich haasten, kom wonen in Hees; 
Geen oord, waar je beter kunt wezen. 

(Uit: Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld, een uitgave van de Vereeniging "Dorpsbelang", 1912, blz. 
143-144) 

Loek Janssen 

Wijkbezoek burgemeester en wethouders 

Het college van B&W van Nijmegen bezoekt regelmatig een Nijmeegse wijk. Op 12 november was Hees aan de 
beurt. Onder andere om dit goed voor te bereiden hebben we op 18 oktober als vereniging kennisgemaakt met "onze" 
wijkwethouder Geert van Rumund. Gewoon met zijn allen bij voorzitter Loek Janssen thuis. Het was een kennisma
king van twee kanten. Wij hebben ons nadrukkelijk neergezet als een grote, actieve en kritisch meedenkende vereni
ging. We vinden dat we vanuit die meedenkende houding iets kunnen betekenen voor de gemeente en vinden dat dit 
vraagt om een zorgvuldige behandeling van elkaar. We hebben aangekaart dat dit op een aantal punten niet het geval 
is; reacties van de gemeente laten soms extreem lang op zich wachten of we worden niet op tijd betrokken bij plannen. 
Daarover maakten we een aantal afspraken. De aanwezigheid van de gemeentelijke stadsdeelbeheerder Rob van de 
Wetering bij dit gesprek bleek daarbij heel nuttig. Als intermediair tussen het gemeentelijke apparaat en de burgers kan 
hij vaak mensen/processen in de versnelling krijgen (zie verder het interview met hem in het volgende nummer). 

De vlag ging uit om het college welkom te heten, maar ook om aan te tonen hoe hoog 
de geplande nieuwbouw op het KNVB-gebouw wordt. Foto: Anne-Marie Jansen 

Voor de gemeente is het fenomeen wijkwethouder onderdeel van de gekozen werkwijze van dit linkse college (be
staande uit Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Socialistische Partij) om meer contact te leggen met burgers, ver
enigingen en wijken. Voor deze wijkgerichte aanpak heeft men o.a. het systeem van wijkwethouders opgezet. Het 
vraagt daarnaast onder andere ook een cultuurverandering en een andere werkwijze van het gehele ambtelijke appa
raat en zoiets vraagt veel tijd. 
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Hoofdpunten van gesprek waren natuurlijk alle activiteiten waar de verenjging druk mee is de laatste tijd. Ze passeer
den allemaal kort de revue. Het leidde tot een lijstje aandachtspunten voor de ontmoeting met B&W op 12 november. 
Op dat lijstje stonden onder andere de problematiek van het kassencomplex aan de Wolfskuilseweg, de drempels in 
Schependomlaan en Kerkstraat (die we gevaarlijk vinden), onze bezorgdheid over de voortgang van de verbouwing 
van de Witte Villa (mede met het oog op vandalisme) en onze wens om actief betrokken te worden bij de planvorming 
van de nieuwe stadsbrug. Daarnaast zijn er een paar concrete afspraken gemaakt met Rob van de Wetering. Zo zal hij 
een paar ambtenaren manen snel te reageren op een brief van de vereniging en zorgen dat er een prullenbak wordt 
geplaatst in het parkje. Overigens kan dat pas na I januari, daar anders de kans reëel is dat hij gemold wordt, ' t is toch 
wat. ... 
Terugkijkend heeft dit bezoek een dubbel gevoel achter gelaten. Het was zonder meer een goed gesprek met aandacht 
en medewerking van beide kanten. Alle lof voor deze wijkgerichte aanpak en zeker ook voor het fenomeen stadsdeel
beheerder. Maar intussen blijft onze wrevel over het soms zeer traag functionerende ambtelijke apparaat. En wat een 
wijkwethouder precies voor een wijk kan betekenen is ons niet zo duidelijk geworden. Als we bijvoorbeeld gemeente
lijke daadkracht vroegen op het gebied van ruimtelijke ordening of milieu verwees Van Rumund al snel naar zijn col
lega die dat onderwerp in zijn portefeuille heeft. Op zich correct natuurlijk, maar wat kan een wijkwethouder voor ons 
dan meer zijn dan een sympathiek luisterend oor? Daar moeten we ons nog eens meer in verdiepen. 

V.l.n.r. Wethouder Scholten, burgemeester Ter Horst en wethouder Depla 
Foto: Anne-Marie Jansen 

12 November was het dan zo ver. Om 15.00 uur werd een hele groep mensen van de Vereniging Dorpsbelang Hees en 
het hele college gastvrij ontvangen in de aula van de Lanteerne. Tot half vijf was er tijd voor een korte inleiding, een 
gesprek en een fietstochtje door Hees om een en ander ter plekke toe te lichten. Dat is natuurlijk weinig maar iedereen 
was daar opvallend goed op voorbereid met een kort verhaal en een goede fiets. Loek Janssen heeft heel compact de 
belangrijkste punten neergezet waar we als vereniging aandacht voor willen . Al fietsend konden we vervolgens een en 
ander laten zien, horen en ruiken. 
Laten zien dat we ons zorgen maken dat CBR toch een achteruitgang zou willen hebben als de Energieweg in de toe

komst nog drukker zou worden. 
• Laten horen dat die Energieweg nu al hinderlijk druk is. Daar uitte zich voor mij overigens de doortastendheid van 

onze burgemeester. Het verkeer liet zich echt van zijn drukste kant zien, we konden minutenlang niet oversteken 
om ons oor te luister te leggen bij Boesewinkel (waar het overigens juist op dat ogenblik muisstil was). Op een 
gegeven moment schoof burgemeester Guusje ter Horst gewoon langzaamaan haar fiets naar voren tot de auto 's 
domweg stilstonden om onze karavaan te laten oversteken! 

• Laten zien hoe groots de plannen uitpakken die er liggen voor het voormalige KNVB-gebouw. De bewoners uit de 
omgeving ervan lichtten dit kort toe en hadden met linten de omvang van het gebouw aangegeven. Dat gaf inder
daad een reuzengebouw te zien met heel weinig tussenruimte naar de huizen er omheen. 
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BP-STATION VAN WIJK OP Df MOlf NWfG 

HfT TANKSTATION BIJ U IN DE BUURT I 
KOM EENS LANGS EN SPMR RAZENDSNEL VOOR ARTIKElEN BIJ KIJKSHOP 
EN FREE RECORD SHOP. 
IN ONZE RUIME SHOP VINDT U O.A. TABAK, FRISDRANKfN, WEEKBLADEN, 
TElEFOONKMRTEN, BlOEMEN, ZOETWAREN, KOPIEERAPP.,AUTO-ART. EN IJS. 

WIJ STAAN 7 DAGEN PER WEEK VOOR U KLAAR!! 

ORTHOPEDAGOGISCH ADVIESBUREAU 
DRS. GfRJO PIETERS-MESTROM 
ORTHOPEVAGOGE!GZ-PSYCHOLOOG 0 

\ A KORJf BREDESTRAAT 59 
6543 ZP NIJMEGEN 
TfL·024-378Z3f4 

• 

• 
• 
• 
• 

DIACNOSTISCH ONDERZOEK EN BfGElfiDINC VAN lEER-OF STl/DifPROBlEMEN EN DAARMEE MOCtl/JK 
SAMENHANCENDE SOCIAAl-fMOTIONflE PROBLEMEN. 
KORroURENDE THERAPIE. 
OPVOfDINCSONDfRSTfUNINC . 
SCHOOlKEUZE-ADVIES . 
HUISWERK-OF STl/DifBfGElfiDINC . 

lvlia van Raaij 
Energieweg 27 
6541 CW Nijmegen 

Handgemaakte decoraties/sculpturen voor binnen en/of buiten 

Vrijdag en zaterdagmiddag na telefonische afspraal~ 024.3771412 
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We hebben aangegeven dat de vereniging vanaf het begin betrokken wil zijn bij de plannen voor een eventuele nieuwe 
stadsbrug, vooral natuurlijk vanuit onze zorg voor de effecten die dat op onze buurt onvermjjdelijk zal hebben. Dat 
vond men heel billijk, als ik me niet vergis zijn we ook al uitgenodigd voor een bijeenkomst. 
De gesprekken waren niet vaag, waar ik wel bang voor was, maar het was meestal juist goed duidelijk waar iedereen 
stond. Het is uiteraard de aard van een vereniging als de onze om precies te zeggen wat we vinden en Loek Janssen 
verwoordde dat zoals altijd heel scherp. Maar ook het college hield zich niet op de vlakte al was het niet altijd fijn om 
te horen wat het zei. Als ik het voor de hele groep zou durven verwoorden waren er vooral twee dingen niet leuk om 
te horen. Als eerste dat B&W al goedkeuring hadden verleend aan de plannen voor het voormalige KNVB-gebouw. 
Omdat de raad nog diverse vragen had heeft het college het voorstel wel even teruggenomen en overlegt het met de 
projectontwikkelaar. 
Het tweede is dat in@ddels blijkt dat de plannen voor park West wel erg ambitieus zijn; er is lang niet genoeg geld 
om die allemaal te realiseren. Vandaar ook dat het college het misschien niet verkeerd vindt om een projectontwikke
laar wat kleinschalig wonen te laten realiseren als dat voor het park ook geld oplevert. Dat riekt naar nog veel meer 
water in de wijn voor park West. Terecht dus dat we als vereniging bovenop de parkplannen zitten!! 

Met de bijeenkomst en het fietsen was het programma nog niet afgelopen . Aan het einde van de dag zijn burgemeester 
en wethouders ieder afzonderlijk bij heel veel bewoners en instanties in Hees op bezoek geweest. Zoals jullie allemaal 
waarschijnlijk wel weten kon je je daar van te voren voor opgeven. Wat daar besproken werd is ook in een verslag 
vastgelegd. Daaruit blijkt dat verkeers- en drempelproblemen heel erg leven onder de mensen; bijna de helft van de 
gesprekjes ging daar over. De werkgroep verkeer zal de volgende Stenen Bank in ieder geval terugkomen op de drem
pels . Tenslotte liggen ze er dan een poos en zijn er ook een paar mensen die ons een brief hebben gestuurd. Tijd voor 
een beschouwing over hoe dat nou bevalt, Hees met drempels. 

Het college van burgemeester en wethouders en anderen krijgen uitleg over de 
nieuwbouwplannen voor het KNVB-gebouw Foto: Anne-Marie Jansen 

Als ik nou terugkijkend bedenk wat we als vereniging hebben aan zo'n bezoek, denk ik datje daar vrij nuchter over 
moet zijn. Toezeggingen doet men niet. Dat is zelfs expliciet de afspraak en dat is ook goed denk ik. Maar als vereni
ging en bewoner heb je toch persoonlijker en indringender kunnen aangeven wat je belangrijk vindt of dwars zit, en 
meer in het algemeen zorgen dit soort ontmoetingen er voor dat bestuurders zich niet in een ivoren toren opsluiten. 
Dat is toch ook wat waard! 
Als laatste nog een compliment aan onze vereniging en de bewoners van Hees. Ik fietste toevallig naast de stadsdeel
beheerder toen die opmerkte dat ieder wijkbezoek toch weer anders was. Toen wou ik natuurlijk weten wat hij dan 
speciaal van deze middag vond. Hem vielen vooral onze zorg voor en betrokkenheid bij de wijk op . Nou dat is mooi, 
nietwaar? Ik vind wel dat we het een beetje gemakkelijk hebben , met een wijk die zo heel erg de moeite waard is om 
zorg voor te hebben!! 

Trees van Hal 
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Bomen in de buurt VI: Stoere bomen omgestormd 

50 jaar geleden leerde ik de Catalpa kennen; een stevige boom, met grote hartvormige bladeren. Het was begin juli in 
Italië en ze bloeiden: bloemtrossen met klokvormige wit-gele bloemen met een paarse keel. Vandaar dat hij ook wel 
Trompetboom genoemd wordt. In de herfst blijven de zeer lange bruinpurperen, boonachtige vruchten nog lang in bus
sels aan de takken hangen. Ik dacht dat deze soort slechts tot de buitenlandse schoonheden zou behoren, tot ik ze kort 
daarna ook in ons land begon te ontdekken. Het stemde me altijd tot vreugde deze uitbundige boom te ontmoeten. Wat 
een geluk clan om na onze verhuizing naar Hees het mooiste exemplaar vlakbij in de Uranusstraat te zien staan en er 
bijna dagelijks langs en deels onderdoor te fietsen. Deze snelgroeiende bomen hebben nogal eens de neiging zich erg 
breed op te stellen. In het vroege najaar was reeds een grote over de weg heen hangende tak tot op de oksel ingekort. 
Later zou de boom ook aan de kant van het huis van de familie MLdder opgesnoeid worden, ook om de boom in even
wicht te brengen . Dat moest met zorgvuldigheid gebeuren, omdat hij al een eerbiedwaardige ouderelom had bereikt. 
De heer Mulder herinnert hem zich al van jongs af aan als een grote boom en zelfs zijn vader kende hem al vanaf het 
einde van de negentiende eeuw. Toen stond hij nog langs het zg. Lange Pad, dat tussen de Molenweg en het Kerkpad 
liep. Meer dan 100 jaar oud! Totdat de storm op zondag 27 oktober genadeloos toesloeg. De Mulders dachten aanvan
kelijk dat zij aan het geweld zouden ontsnappen, maar buren meldden hen dat de boom vervaarlijk richting het huis 
stond te buigen. De reus bleek overlangs door midden gescheurd en moest snel eigenhandig klein gezaagd worden. 
Dinsdags daarna zag ik de dikke stam in de grijparmen van een gemeentewagen opgetild worden. Een drama om zo ' n 
grote bondgenoot te verliezen . Stil stonden we te kijken naar de holle holte in de voortuin van nr.30G. 

Trompetbomen lopen, zoals de meeste bomen met hele kleine knopjes, maar 
langzaam uit.Pas als ze helemaal in blad staan, begint de bloei : op zijn vroegst 
in juni, maar soms pas in augustus. 

Opengesprongen vrucht en zaadjes 

Achteraf mompelen we dan wel dat deze boom hier ook niet thuis hoort, maar in het zuidoosten van Noord-Amerika. 
De cherokee-indianen noemden hem: de Catawba, en dat is bij de blanken Catalpa geworden. Het hout wordt gebruikt 
voor palen, die lang in de grond moeten staan. Want zelfs in een vochtige bodem treedt er geen rot op. Hij heeft hier 
niet het goede klimaat en wortelt hier niet diep genoeg. Zou dat samenhangen met het feit dat het blad hier pas laat 
verschijnt, dus maar kort de boom van dienst kan zijn met de aanmaak van nieuw boommateriaal? 
De soort is wel winterhard, maar zo lezen we telkens: hij verdraagt slecht harde wind. 
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Ja, Ja we weten het wel, maar dat helpt ons nu niet meer. Als troost dan nu maar een gedicht van Hans Andreus, uit de 
bundel "Zoon van Eros": 

Bomen zijn werkelijk 
hun bladeren praten werkelijk 
met woorden veelzeggend en letterloos. 
Hun toppen zingen 
Hun stammen zwijgen 
Hoorbaar 
Hun wortels houden 
van aarde 
Bij een boom 
staande moet ik wel 
ademen als een boom. 
Naar een boom 
ziende zie ik 
hemel en aarde in elkanders 
armen 
Want een boom 
een boom is een 
bruiloft. 

Of en welke boom de plaatsvervanger wordt, blijft voorlopig een aziatisch geheim. 
Ik ben nu naarstig op zoek naar andere Catalpa's in de buurt (die niet tot bolletjes versnoeid worden) 
Een stoer, knoestig exemplaar zag ik in de tuin van Schependomlaan nr. 36. Wie weet nog andere stanelplaatsen van 
deze boomsoort in onze wijk voor mij , om nog iets van het verloren paradijs terug te vinden? In de stad zijn ze heel 
mooi te zien in de Houtstraat!! 

En tenslotte ook: dag, paardekastanje, op de hoek van de Planetenstraat, dank je wel voor je mooie glimmende kastan
jes in je ruwe bolsters en voor alle keren dat je ons met je duizenden handjes hebt toegezwaaid; en voor de winters, 
waarin je als een grote kandelaar de wacht hield met de belofte van je bloeiende kaarsjes in het vomjaar. En: 
Dag, groene beuken op de Bredestraat, op de grens van Sancta Maria en het weiland, waar jullie soms de paarden je 
eeuw-oude verhalen stonden toe te fluisteren. Jullie beukennootjes waren allemaalleeg dit jaar, maar we konden met 
onze kleinkinderen zo Jekker bij jullie op de grond zitten. Dag opa en oma beukenboom. 
Nu maar goed opletten hoe deze winter het nieuwe leven al verscholen ligt in al die verschillend gevormde bladknop
pen bij de vele soorten bomen die onze wijk rijk is. 

Rectificatie 

In het vorige nummer is mevr. D. Pol als inlichtingenbron genoemd. Haar daarbij vermelde geboortejaar 1902 is 
onjuist. Het moet zijn 1912. Desondanks wil zij ons nog laten delen in haar uitgebreide kennis en ervaring van het 
oude Hees. Volgende keer over de kwekerijen van eertijds. 

Fransje Brakkee 

Ingezonden brief 

Beste bomenvrouw, 

Je rondleiding door het Leeuwensteinpark in het vorige 
nummer van De Stenen Bank deed ons veel plezier, 
want we zijn erg gesteld op die plek en op de zeldzame 
bomen die er groeien. Niet voor te stellen, dat de 
gemeente Nijmegen ooit in het verleden serieus van 
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plan is geweest, het hele parkje op te ruimen en er 
woningen te bouwen. Dat dit kleine arboretum waarde
vol was als recreatieplek, als biologisch curiosum, en , 
niet te vergeten als kostbaar stukje uit de historie van 
Hees speelde geen rol. Nee, huizen zouden meer 
opbrengen, en die bomen waren toch maar "exoten, die 
in het Nederlandse milieu niet thuis hoorden" ... De 
Vereniging Dorpsbelang Hees bestond toen nog niet, 
maar gelukkig zaten er een paar goede mensen in de 

7 



DENNENSTRAAT 69 
6543 JP NIJMEGEN 
TEl: 024-3770006 
FAX: 024-3733358 

FIET5 tf FITNESS 

Tlll, Wil EliAlT MET PUliEl ~ 

Administratie- & Belastingadviesbureau 

Korte Bredestraat 61 Nijmegen Telefoon: 024-3792266 

De Stenen Bank, December 2002 8 

I ~ 

!} 
I~ 

gemeenteraad en met een flinke actie is het parkje 
destijds - op het nippertje - gered . 

Een van de meest indrukwekkende bomen in het park 
is de grote mammoetboom - op jouw kaartje nr.ll . Je 
schrijft daar over dat deze boom wat gekortwiekt is bij 
een hevig onweer. Inderdaad staat onze redwood al 
vele jaren zonder top na te denken, wat hij verder moet 
doen. Maar hoe hij zijn top verspeeld heeft? Het kan 
best zijn dat er onweer aan te pas is gekomen, maar er 
speelde in ieder geval éérst iets anders een rol. Ik 
kwam destijds dagelijks in het parkje met onze hond, 
en heb het, om zo te zeggen, voor mijn ogen zien 
gebeuren. 

maar dan dooit het ijs binnen een of twee dagen weg. 
Dit keer was het anders ; er volgde een vorstperiode en 
de ijslaag bleef zitten, in mijn herinnering wel een dag 
of veertien . 
Toen het tenslotte ging dooien was het voor diverse 
bomen te laat, en de bovenste meter van de mammoet
boom veranderde langzaam in een kale tak. Iemand 
heeft me verteld, dat de schade niet zozeer het gevolg 
was van de koude, maar dat het in dit geval ging om 
een verstikking. 

Op een goed ogenblik viel er die winter- ik weet het 
jaar niet meer precies, ergens in de tachtiger jaren [wie 
weet het wel? Red.]- een flinke bui onderkoelde regen. 
Alles, maar dan ook alles zat onder het ijs; de kinderen 
schaatsten op straat en het hele park zag er uit, alsof 
het geglazuurd was. Nu gebeurt dat wel eens vaker, 

Ik had verwacht, dat de boom, die verder nog steeds 
goed gezond lijkt, wel een nieuwe top zou vormen, 
maar tot dusverre heb ik daar nog niets van bespeurd. 
Nou ja, een sequoia leeft langzaam- je had het over 
een exemplaar van 3000 jaar oud - dus wat niet is kan 
altijd nog komen. En, met of zonder top, het is een 
kostbare boom, en zonder enige twijfel nu al de oudste 
bewoner van Hees! 

Frans van den Brink 

Van de voorzitter 

Ruim vijf jaar geleden, in april 1997, ontvingen we het College van Burgemeester en Wethouders in Hees . Onze 
vereniging stond toen nog onder het voorzitterschap van Bea van Zijll de Jong-Lodenstein. 
Op 12 november jl. mocht ondergetekende, de huidige voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang Hees, het nieuwe 
college ontvangen. 
Er is wel wat veranderd in vijf jaar tijd. Bea heeft plaatsgenomen in de Gemeenteraad, burgemeester D 'Hondt is 
opgevolgd door Guusje ter Horst en geen enkele wethouder van toen (Hompe als meest bekende voorop) maakt nu 
nog deel uit van het college of van de Gemeenteraad. 
Betekende dit voor ons een nieuwe kans onze zaken te bepleiten? Met misschien meer kans op succes? 
Ik weet het niet. 
We hebben sinds maart van dit jaar een links college in Nijmegen. Voortdurend herinneren wij de collegepartijen 
eraan, dat ze deze (voor Nederlandse begrippen) unieke kans niet moeten laten schieten: veel Nijmeegse burgers 
steunden juist deze partijen, omdat ze erop vertrouwden dat er in ieder geval in Nijmegen een andere politiek 
gevoerd zou gaan worden. 
Wel, daadkracht kan dit college niet ontzegd worden. Het Publiek Gerecht, Koers West, inclusief de stadsbrug, en 
wijkbezoeken zijn enkele voorbeelden van activiteiten, die Hees rechtstreeks aangaan. Maar daarmee zijn we er nog 
niet. 
In mijn beleving luistert dit college beter naar de burgers dan het vorige. We hopen dat we met dit college tot over
eenstemming kunnen komen door middel van overleg, waarbij we bij het vorige college vaker gedwongen waren 
tot het voeren van acties. Dit is de vertaling van het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees, de vertaling van 
de verkiezingsuitslag in Nijmegen van maart jl. 
Ik weet dat bepaalde groeperingen in het Nijmeegse al aftellen: dit college zit er nog enkele jaren en na de verkie
zingen krijgen we een nieuw college waarmee we zaken kunnen doen ; tot die tijd moeten we de boel wat traineren 
en mee blijven overleggen. 
Hebben we concreet iets te verwachten? 
Een eerste teken is het feit, dat de gemeente meedoet met een procedure tegen het verstoken van biomassa door 
ElectrabeL Een tweede teken -want een zwaluw maakt nog geen zomer- is wat ons betreft de voortzetting van het 
breed gedragen plan voor Park West. Een college met Groen Links, PvdA en SP dat zichzelf serieus neemt in Nij
megen, gaat voort op de ingeslagen weg. In alle opzichten! 

Loek Janssen 
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Ontwikkelingen betreffende het postkantoor/KNVB-gebouw 

Het voormalige KNVB-gebouw aan de Schependomlaan 16-18 is in 1899 gebouwd met als functie Post- en Telegraaf
kantoor van Hees. Destijds was Hees een zelfstandig dorp en het postkantoor was gevestigd aan de Dorpsstraat. In 
1932 is het pänd verbouwd, omdat het van functie veranderde. 
Van 1938-1951 werd het pand bewoond door groepen weduwen. Verder in de tijd heeft het gebouw als functie gehad: 
R.K. Landbouwschool, grossier van benodigdheden, winkel en boekhandel, totdat in 1977 het regiokantoor van de 
KNVB er zich vestigde. Na het vertrek van de KNVB eind jaren '90 is het pand enige malen heen en weer geschoven 
tussen projectontwikkelaars, totdat de eigenaar en ontwikkelaar Vrodest uit Hilvarenbeek voet aan de grond kreeg bij 
de gemeente Nijmegen, na eerdere afwijzing, voor een volumineus project: inhoudende sloop van het huidige pand en 
terugzetten van negen appartementen met een penthouse als bovenste verdieping. Hiertegen zijn de buurtbewoners, 
gesteund door Vereniging Dorpsbelang Hees verzet gekomen. Een verzoek tot monument; met als doel bescherming 
van het gebouw als één van de weinige cultuurhistorische gebouwen in Hees, is door de betreffende gemeentelijke 
instantie niet gehonoreerd. 

Het voornaamste bezwaar tegen het voorliggende project is de hoogte en de massaliteit ervan, niet passend binnen het 
straatbeeld en het dorpse karakter van de wijk Hees. 
Bezwaarschriften ten aanzien van allerlei aspecten van het huidige plan hebben na overleg met alle afzonderlijke poli
tieke partijen van Nijmegen geleid tot 'aanhouding' van het plan in de commissievergadering stadsontwikkeling, 14 
oktober jongstleden. 

Wethouder Depla heeft toegezegd dat het project opnieuw besproken gaat worden met de ontwikkelaar, gezien de 
bezwaren van de buurt en van de deskundigen van de verschillende politieke partijen. 
De voornaamste bezwaren uit de buurt, volledig dan wel op deelaspecten gesteund door de politieke partijen van Nij
megen, ZlJn: 
• Verdere verdichting van de wijk door middel van dit grote appartementencomplex is als plan in tegenspraak met 

het gemeentebeleid, zoals beschreven in "Adviesnota Hees". 
• Het plan past niet binnen de ruimtelijke structuur dorpskern Hees. 

Er ontbreken stedenbouwkundige en planologische argumenten voor de bouw van een complex van deze omvang. 
Er zit geen lucht meer tussen dit complex en de bestaande bebouwing. 

• Het plan voorziet niet in de bescherming van een 14-tal vitale, beeldbepalende lindebomen. 
• Een geïntegreerde, al dan niet ondergrondse, parkeeroplossing is niet voorzien. Er is nu al een tekort aan parkeer

gelegenheid. 

Zoals reeds gemeld wordt het plan momenteel aangehouden én waarschijnlijk over de verkiezingen heen getild. Wij 
blijven actief en wij houden u op de hoogte. 

Marcel Bisselink en Anne-Marie Jansen. 
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Ontwikkelingen rondom Park West 

De belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot Park West liggen op dit moment op het terrein van het kassencom
plex aan de Wolfskuilseweg. Zoals reeds eerder in de Stenen Bank vermeld is dit terrein opgekocht door een project
ontwikke/am; die hier woningbouw wil plegen in overleg met de gemeente. 
In het bestemmingsplan Hees/Heseveld staat dat dit gebied hetzij de huidige bestemming, kassencomplex, dient te 
behouden hetzij aangekocht zal worden door de gemeente Nijmegen om bij Park West getrokken te worden. 
Reeds in januari 2002 hebben wij vanuit de Vereniging D01psbelang Hees bezwaar aangetekend tegen de geplande 
woningbouw. De gemeente is nu met een aantal voorstellen gekomen voor de invulling van dit terrein, waarover het 
College van B & W binnenkort gaat beslissen. Het betreft 5 scenario's, waarvan I inrichting als parkgebied bepleit 
en 4 woningbouw betreffen, variërend van hoogbouw tot paalwoningen en luxe woonhuizen. In alle 4 de scenario 's 
vinden wij dat er te weinig ruimte overblijft voor groen, waar iedereen van kan genieten. Onderstaand plaatsen wij de 
brie_{, die vanuit de Park West groep van de Vereniging D01psbelang Hees naar het college van Burgemeester en Wet
houders is gestuurd. 

Elia Scholten 

Als Vereniging Dorpsbelang Hees reageren wij op uw conceptvoorstellen omtrent de inrichting van het terrein waarop 
nu nog een kassencomplex is gevestigd aan de Wolfskuilseweg. 

In het voorstel is sprake van 5 scenario's, waaronder 4 die woningbouw betreffen en een scenario dat voor inrichting 
als parkgebied pleit. 

Helaas moeten wij constateren dat de toonzetting neigt naar een beslissing richting woningbouw. 
Genoemd wordt het feit dat door woningbouw toe te staan, de inrichting van Park West door de markt betaald wordt. 
Ook tijdens het wijkbezoek van het college van burgemeester en wethouders aan onze wijk was deze teneur te be
speuren. 

Reeds in onze brief van 24 januari 2002 hebben wij aangegeven dat in de structuurvisie Nijmegen gesproken wordt 
van een tekortsituatie aan groen op stadsdeelniveau in Nijmegen West" Het is aangewezen op de bufferzone, die ver
snipperd is en onder grote druk staat." Op pagina 15 wordt gezegd dat Hees zijn dorpskarakter dreigt te verliezen door 
allerlei particuliere initiatieven tot verdichting. 
De adviesnota "Functionele & ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden Hees" (1990) spreekt zich ook met name uit 
over het kassencomplex aan de Wolfskuilseweg tussen de Schependomlaan en de Bredestraat "Bedoeld perceel vormt 
een onderdeel van de nog aanwezige samenhangende groene zone rondom de kern van Hees. Bebouwing in deze 
groene wig zou inhouden dat een tweede nieuwbouwschil rond de historische kern wordt aangelegd, waarbij tevens de 
kern van Hees versmelt met de bebouwing van het Waterkwartier. Stedenbouwkundig en landschappelijk is het onge
wenst om medewerking te verlenen aan een eventuele bestemmingsplanwijziging voor woningbouw." 

Bovengenoemde stukken vormen de basis voor het in februari 2002 door de Raad van State goedgekeurde bestem
mingsplan Hees/Heseveld, waarin de bestemming kas of Park West is aangehouden. 
Van deze bestemming was en is de huidige eigenaar van het terrein op de hoogte, evenals van het feit dat twee van de 
drie collegepartijen zich op de verkiezingsavond in Hees tegen woningbouw op dit terrein hebben uitgesproken. 

Wij nemen stelling tegen woningbouw als bestemming met de volgende argumenten: 
• Het nieuwe bestemmingsplan Hees is niet eenzijdig vanuit gemeentewege ontstaan. Het vorige college heeft 

bewust ingezet op een zware inspraakprocedure vanuit de wijk. Overeenstemming bestond direct al over de komst 
van een Park West voor geheel Nijmegen West. Het was immers ook een politieke wens. Twee colleges, samen 
met de betrokken bevolking die wij schatten op zeker 2000 mensen, die één of meerdere inspraak avonden hebben 
bijgewoond, richtten zich expliciet op de vraag waar de toekomstige bebouwingsgrens moest liggen, met name 
omdat het beoogde gebied eerder geërodeerd was om economische en bouwkundige overwegingen . In die zin is 
niet zomaar een bestemmingsplan ontstaan; de gevolgde inspraakprocedure leidde tot een overeenkomst met de 
betrokken burgers. Daarmee zijn verwachtingen gewekt en verplichtingen geschapen 
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Instituut voor Massage en Filoso ie 

Mevrouw Drs. Jopie Beenakkers 

Goed voor lichaam en geest: 
klassieke en sportmassa ge; 
lymfe-en bindweefselmassage; 
filosofische gesprekken/consulten 
filosofiecursussen. 

AANGESLOTEN BIJ NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR 
SPORTMASSAGE EN DE VERENIGING VOOR FILOSOFISCHE 
PRAKTIJK 

Voor afspraken en info: 
Florence Nightingalestraat 85 
6543 KV Nijmegen 
Tel/Fax. (024) 378 78 52 
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Schola 
Praktijk voor supervisie e.a. begeleidings
vormen 

C.J.W. Van der Donk 
Kometenstraat 30 
6543 XJ Nijmegen 
tel. 024-3782602 
mob. 06-28029197 
e-mail: info@schola.nu 
www.schola.nu 

Hier had uw advertentie kun
nen staan. 

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

Interesse? 
Neemt u gerust contact op 
met de redactie. 

Telefoon: 024-3782979. 
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Tijdens meerdere avonden hebben de toenmalige wethouders uitgesproken dat de gemeente zich zou houden aan de 
limitatieve ingetekende lijst van 7 mogelijke toekomstige bouwplekken. 
• Hees en omliggende wijken worden aan de westzijde begrensd door een industrieterrein dat behoort tot een van de 

grootste aaneengesloten industriegebieden van Europa. De omliggende woonwijken zijn erg dicht bebouwd. Om 
deze reden is het van belang om een park zowel ter recreatie als ter afscheiding van het industriegebied te creëren . 

• Nu hoogstwaarschijnlijk voorrang wordt gegeven aan een staelsbrug voordat de A 73 wordt doorgetrokken, bete
kent dit dat de Energieweg een enorme stroom verkeer zal moeten verwerken in de toekomst. Immers een verbin
ding ontstaat van de A 73 naar de A325. Dit maakt de noodzaak voor een groene buffer nog groter. 

• Daarnaast blijft natuurlijk de visie bestaan waarmee Park West destijds zo groots is ingezet. De politiek boet erg 
aan geloofwaardigheid in als de huidige wethouder de heer Depla verkondigt dat het nu misschien nog niet zo 
slecht is een projectontwikkelaar toestemming te geven te bouwen, om zo het groen betaald te krijgen. Moeten we 
nu ook vrezen dat er van het groots ingezette Koers West straks ook nog maar een klein koersje zal overblijven. 
We hopen niet de dupe te worden van een dergelijk ad hoc beleid. 

Misschien ook Park West? Foto: Loek Janssen 

• De precedentwerking, die van een dergelijk besluit uitgaat, mag ook zeker niet onderschat worden Reeels in 2000 
heeft de Vereniging Dorpsbelang Hees in een reactie op het grootse plan rondom Park West aangegeven dat prio
riteit moet liggen bij aankoop van gronden. Deze gronden werden destijds al aangegeven op de kaarten voor Park 
West. 

• Wij kunnen ons herinneren dat de gemeente destijds bewust de financiering van het bestemmingsplan niet gere
geld heeft. Wij konden ons in eerste instantie vinden in een ontkoppeling van de gemeentelijke bezuinigingen voor 
de korte termijn en een nog te regelen financiering van het bestemmingsplan voor de lange termijn. Wij hebben 
echter geen begrip voor het inmiddels lange tijd achterwege blijven van een uitvoeringsplan inclusief financiering. 

Vanuit de Vereniging Dorpsbelang Hees willen we dan ook aandringen op een beslissing voor scenario 5, waarbij u 
geld vrijmaakt voor de inrichting van Park West op deze plek. In elk geval maken wij bezwaar tegen enige vorm van 
bebouwing, waaronder de overige 4 scenario's, boven hetgeen is aangegeven in het bestemmingsplan. 
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De VIP-behandeling van de 
Nieuwe Ar malherapic 

Ontdek Ca tiovital van Mary Cohr. de unieke 

gCiichL,behandcling. In ruim een uur wordt 

uw huid di pgaand gereinigd met een hccdljk 

lvanntcma5kcr. Vervolgen~ worden speciaal op 

uw huid \)'pc afgcst mdc werkstolTen In de 

huid gebracht door rnllde Ionisatie 

Ter afsluiting krijgt u een ontspannende 

rna5sagc met cssenllcle oliën. Hel rc:;ullaal 

Is schitterend I Uw teint Is helder. Uw huid 11 

mooi, fris en stralender dan ooit .. . 

GRATIS 
BODY SCRUB 

t.w.v. €12,00 
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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. 
Deze vereniging streeft naar het behoud van het landelijke karakter van het voormalige kerkdorp Hees. 

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

Annemarie Verberne (secretaris) 
Tel. 024-3786068 

Toon Zondag (penningmeester) 
Tel. 024-3782876 

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

Mark Christiaansen 
024-3786826 

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

Bloemisterij 
Bloembinderij 

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

Redactieleden 
Trees van Hal 
Elia Scholten 
Arno Schlösser 

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

Indien u elektronisch betaalt, 
verzoeken wij u om uw adres met 
postcode te vermelden 

Dankzij het grote ledental heeft de 
vereniging de afgelopen jaren al veel 
kunnen bereiken. 

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

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

Let op: 
Kopij inleveren voor 

2 maart2003 
op het redactieadres. 

Hutttng 
Bloemisten sinds 1930 

Kerkstraat 187 Nijmegen 
Tel:024-3 770336 
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