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  Bachcantates  >  zondagen 13 juni en 12 september om 19 en 21 uur in Petruskerk (i.v.m. coronaregiem, 

raadpleeg eerst www.bach-cantates-nijmegen.nl)    Algemene Ledenvergadering  >  23 juni ’s-avonds (nadere 

mededeling volgt)    Bouwdorp Hees  >  afgelast    Herdenking Heese oorlogsdoden  >  zaterdag 25 september, 

vanaf 16 uur in en bij de Petruskerk (met inachtneming van dan geldende coronamaatregelen)    Ommetje Hees  
>  donderdag 2 oktober (voorlopige planning)

Zomeragenda

De Heese poelen
Toine van Gaal, lid werkgroep Groen

Met dit artikel wil ik u laten kennismaken met een van de verborgen parels van Hees, 
de Heese poelen. Ik hoor u denken: zijn er poelen in Hees? Ja, in Park West zijn er twee 
te vinden nabij de voetbalvelden. Sinds een paar maanden houd ik ze in de gaten als 
waarnemer voor het kenniscentrum voor reptielen, amfibieën en vissen, RAVON. Ik probeer 
als een heuse natuurvorser vast te leggen wat er in ‘onze’ poelen leeft. Verwar de poelen 
overigens niet met wadi’s, die zijn speciaal gegraven om hemelwater te bergen. Poelen 
hebben tegenwoordig vooral een natuurfunctie.

D
e grootste van de tw

ee poelen (februari 2021) | foto Ton Jansen
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 In dit nummer
In Hees lijkt een bovengemiddeld aantal zorg-zzp’ers te huizen. In twee artikelen komen er in dit nummer drie aan het 
woord. Dreigt je relatie vast te lopen, of kun je een steuntje in de rug gebruiken als je gezonder wilt gaan leven? Je vindt 
hier in Hees hulp om de hoek! Intussen lijkt het met het virus de goede kant op te gaan. Al maakt één zwaluw natuurlijk 
nog geen zomer, zoals ook Jacques’ Beestenboel weer eens constateert. Het Midzomernacht-muziekfestijn gaat dit 
jaar niet door, het Bouwdorp evenmin, maar met een beetje geluk het Nachtommetje Hees en het dorpsfeest wel. 
Het voortbestaan van het Dominicuscollege op de huidige plek wordt bedreigd (teken de petitie!), maar de verkochte 
Petruskerk blijft voorlopig behouden voor wijkactiviteiten. Wij wensen u overvloedig veel terrasweer toe en koele 
glazen Grimbergen, of een ander bier naar uw goesting!
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Natuur en recreatie kunnen in Nederland heel goed 
samengaan, maar de afgelopen decennia en zeker sinds 
de coronaperiode lijkt de balans zoek. In onze bescheiden 
Heese natuur is het niet anders: daar waar ik poelen zie, 
die bijdragen aan de biodiversiteit, ziet een ander een 
mooie plek om de hond te laten badderen of een handige 
pedaalemmer in de open lucht waar je tijdens een wan-
deling lege bierblikken of andere verpakkingen in kunt 
achterlaten.

Wat daarbij niet helpt, is dat de DAR niet lang na mijn eer-
ste kennismaking met de poelen een overenthousiaste 
voorjaarsschoonmaak heeft gehouden, waarbij lisdodden, 
wilgen en andere oeverbegroeiing nagenoeg volledig zijn 
verwijderd. De poelen boden na die al te grote opruimdrift 
een haveloze aanblik. U begrijpt dan ook dat mijn natuur-
verwachtingen niet al te hooggespannen waren. Ik dacht 
op termijn wel wat kikkers en misschien een pad te gaan 
zien, maar veel meer zou het niet worden…

Rijk onderwaterleven
In de weken die daarop volgden, zag ik inderdaad maar 
weinig leven in het vaak troebele water, maar met het len-
gen van de dagen veranderde er iets. Het begon met grote 
hoeveelheden eiklompen van de bruine kikker en enkele 
eisnoeren van de gewone pad. Niet lang daarna begon de 
begroeiing zich te herstellen en zag ik steeds meer aan 
water gebonden insecten. Ze dragen prachtige namen als 
bootsmannetje, schrijvertje en schaatsenrijder. En zoals bij 
alles wat je nader bestudeert, werd ook de onderwater-
wereld voor mij – van huis uit vooral een vogelliefhebber 
– steeds interessanter. Het bootsmannetje hangt in rust 
bijvoorbeeld ondersteboven aan het wateroppervlak te 
wachten op voorbijzwemmende kikkervisjes en andere 
prooien. Ze schijnen zelfs een mens hard te kunnen bijten 
als je ze vastpakt.

Helemaal euforisch raakte ik toen ik samen met mijn 
zoontje van vier niet enkele, maar tientallen salamanders 

ontdekte! Na enige studie bleek het om de kleine water-
salamander te gaan. Die komen weliswaar algemeen voor 
in ons land, maar dat maakt mijn respect voor hen niet 
minder. Wat een prestatie dat ze zich ook in onze toch niet 
zo zachtzinnig behandelde poelen kunnen handhaven. Je 
gaat ervan dromen over wat er nog meer mogelijk is.

Biodiversiteit vergroten
De werkgroep Groen van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
en RAVON zijn samen met de gemeente aan het bekijken 
hoe de biodiversiteit in en rond de poelen van Park West 
kan worden vergroot. Denk daarbij aan het vergroten van 
de poelen, het uitbreiden van het aantal schuilplaatsen 
voor de amfibieën in de omgeving van de poelen (stenen, 
boomstronken, snoeihout), het maken van betere afspra-
ken met de DAR over het snoeibeleid en het verbeteren 
van de informatievoorziening ter plaatse, zodat bezoekers 
van Park West de poelen meer op waarde gaan schatten. 
Hopelijk kunnen we volgend jaar al genieten van nog meer 
natuurpracht. Dat de poelen na het voorjaar regelmatig 
droogvallen, is trouwens geen groot probleem heb ik 
geleerd. De amfibieën hebben zich dan al voortgeplant en 
weten zich dan toch te redden. Opnieuw: petje af voor de 
natuur!

Als u wilt meekijken naar wat er tot nu toe zoal in de Heese 
poelen (en ver daarbuiten) is waargenomen, kijkt u dan 
eens op: www.waarneming.nl/users/108837/observations/www.waarneming.nl/users/108837/observations/
Gevangen amfibieën en andere waterdiertjes worden 
genoteerd om de natuurwaarde in het park in kaart te 
brengen. Direct daarna worden ze alle zo snel mogelijk 
teruggezet in de poelen.

Boven: Volwassen mannetje Kleine Watersalamander (april 2021)
Links: Eiklompen van de Bruine Kikker (maart 2021) | foto’s Toine van Gaal

Column |  
Henk Termeer

Dr. Henk Termeer (1949) is gepen sioneerd 
en actief als historicus. Hij woont in Hees, 
is gehuwd en vader van drie inmiddels vol-
wassen kinderen. Hij publiceerde eerder 
boeken en artikelen over de geschiedenis van 
Nijmegen, Hees en het Zuiden van Nederland 
met enige nadruk op de recente geschiedenis 
en de  periode rond de Tweede Wereldoorlog.

Vergeten, vergat, vergeten

Zoals een vergiet uitzeeft wat bewaard en nog 
gebruikt moet worden, zo zou ook ons geheu-
gen moeten werken. Maar de praktijk is toch 
wat anders. We vergeten namelijk ook nogal 
wat zaken die we nog nodig hebben en we 
onthouden ook compleet nutteloze voorvallen. 
Om onze gebrekkige herinnering te helpen zijn 
er monumenten, gedenktekens en herdenkin-
gen ontstaan of ingevoerd. Die zorgen ervoor 
dat we ondanks al onze vergeetachtigheid in 
de drukte van het alledaagse bestaan aanbot-
sen tegen voorwerpen of gebeurtenissen die 
als geheugensteun aan belangrijke momenten 
dienen. Veel van die gedenktekens ontstaan 
pas wanneer bij getuigen of nabestaanden 
het besef doorbreekt dat ingrijpende voorbije 
gebeurtenissen of belangrijke overleden per-
sonen vergeten dreigen te worden. Om dat te 
voorkomen nemen ze dan het initiatief om op 
een veelzeggende plek een gedenkteken te 
plaatsen. Hees kent diverse van die Mahnmale, 
die ons als we ze passeren vermanen en bij de 
les houden. Vandaar deze wenk om 25 septem-
ber, met corona hopelijk achter de rug, dit jaar 
niet ongemerkt voorbij te laten gaan.



Dominicus College, einde verhaal?
Nee hè!
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inicus rechts | foto: Ton van Seters

Gifaanslagen

Nieuw monument op het Honigterrein
Henk Termeer

Sinds 19 mei valt op het Honig terrein een nieuw gedenkteken te zien. Het herinnert 
de voorbijgangers en de toekomstige omwonenden aan het trieste lot dat een reeks 
werkbazen van de levensmiddelenfabriek Hollandia in de twee laatste bezettingsjaren 
1943 en 1944 trof.

De vijf met dit monument herdachte slachtoffers woon-
den allemaal op loop- of fietsafstand van de fabriek en 
twee van hen, Jan Pluim en Jo Giesen, woonden in Hees. 
Het is een mooie bijkomstigheid dat de Heese kunstenaar 
Jef van Kuyk, de vroegere buurman van de familie Giesen, 
het gedenkteken heeft ontworpen. Vanwege de corona-
beperkingen heeft wethouder Noël Vergunst het nieuwe 
monument pas wat later, namelijk op 4 juni, officieel ont-
huld. Als corona ons niet dwarszit zal bij gelegenheid van 
de herdenking van de Heese oorlogsdoden op zaterdag 25 
september ter herinnering aan zijn vader een interview 
met zoon René Giesen plaatsvinden over de gevolgen van 
die aanslag. 

De Hollandiafabriek maakte in die jaren allerlei houdbare 
levensmiddelen van het merk Honig, zoals bouillonblok-
jes, stroop, surrogaat koffie en surrogaat thee, macaroni 
en spaghetti en moest van de bezetter de productie sterk 
opvoeren. Enkele werkbazen ontdekten sinds juli 1943, de 
een na de ander, dat een kleine groep werknemers in de 
nachtdienst geregeld grote hoeveelheden suiker en meel 
– in die jaren schaarse en op de zwarte markt zeer gewilde 
artikelen – achteroverdrukten. Eerst uitten de daders 
mondelinge en schriftelijke dreigementen. Toen die niet 
hielpen gingen de daders tot drastische actie over om deze 
werkbazen voorgoed het zwijgen op te leggen. Zo hoopten 
ze hun ontslag en daarna waarschijnlijk verplichte tewerk-
stelling in Duitsland te ontgaan. Een van de groep daders 
deed dat door het in de fabriek her en der neergezette rat-
tenverdelgingsmiddel thallium in de schafttrommel en/of 
de drinkfles van de betreffende werkbaas te druppelen.

Zeven werkbazen kregen met die gifaanslagen te maken 
en vijf van hen overleefden dat niet; ze stierven na onge-
veer een week van helse pijnen een gruwelijke dood. 
Thallium was toen een nieuw bestrijdingsmiddel en het 
werd door de artsen nog niet herkend. Deze misdaden, 
want van een verzetsmotief was geen sprake, zijn wel 
onderzocht, maar een dader is nooit bestraft omdat het 
wettelijk en overtuigend bewijs niet viel te leveren. De 
gevolgen voor de getroffen gezinnen waren zeer ingrij-
pend. Ze verloren hun kostwinner en de weduwen moes-
ten met kunst- en vliegwerk proberen hun verarmde en 
vaderloze gezinnen door de magere wederopbouwjaren 
heen te slepen.

Groot Kandinsky?
Misschien hebt u in de krant gelezen of op een andere 
manier gehoord over de plannen om het Dominicus College 
op te heffen, op te laten gaan in een groot Kandinsky. En 
dat terwijl het met het Dominicus heel goed gaat, aanmel-
dingen oké (oh, ja, het mag wat beter), financiën op orde, 
resultaten fantastisch, lachende kinderen en tevreden 
docenten. Maar groot is niet groot genoeg. Een kleinscha-
lige school is een veilige school, maar – andermaal – niet 
groot genoeg.
Ouders, leerlingen, oud-leerlingen, personeelsleden – ja, 
ook oud-personeelsleden, mensen van Hees en Neerbosch 
– zien het vertrouwde Dominicus College niet graag ver-
dwijnen, puinhopen verrijzen waar ooit kinderen voor-
bereid werden op een goede vervolgopleiding en een 
aangenaam leven. De enige school in Nederland ook waar 
leerlingen met een lichamelijk gebrek een volwaardig 
diploma kunnen halen.
Teken bezwaar aan tegen de verarming van Hees, tegen 
de dreigende fusie, d.w.z. opheffing van het Dominicus 
College. Uw stem telt!
www.petities.nl/petitions/www.petities.nl/petitions/
geen-fusie-dominicus-college?locale=nl geen-fusie-dominicus-college?locale=nl 

Verbindingen bleven
Hees en het Dominicus College veranderden, maar ze 
bleven elkaar groeten. De verbindingen tussen Hees en 
de school aan de Dennenstraat, later Dorpsstraat en nog 
weer later Energieweg bléven. Suzan, Hein, Laura, Bart, 
George, Anke, Susanne, Maike, Marloes, Anne, Bram (ja 
Bram van het hoekhuis, jonge schurk), Marleen, Annelies, 
Mike, Emma, Emile, Cécile, Birgit, Rianne, Niels, Sanne, 
Jochem, Bram, Maureen, Daniëlle, Kwan, Toin en wie we 
even vergeten zijn, kinderen van Hees, Henri Dunant, 
Melkweg, Kerkstraat, Bredestraat, intussen ouder, soms 
ouder van nieuwe leerlingen van het Dominicus.
Ooit bepleitten voorname inwoners van Hees en 
Neerbosch de stichting van een HBS. Zonen en later ook 
dochters uit de omgeving wilden goed onderwijs, ook voor 
kinderen die geen priester wilden worden, en vroegen de 
paters van het Dominicus of daar wat aan gedaan kon wor-
den. De school opende de deuren voor kinderen van Hees 
en Neerbosch.
De verhoudingen tussen de wijk en de school bleven 
goed. Het Ommetje deed ook het Dominicus aan en als 
regen buurtfeesten dreigde te verpesten, bood de school 
onderdak.

Teken de petitie

Hees keek vele jaren uit op het Dominicus College. De weg van het Dominicus College 
naar de bewoonde wereld liep altijd via Hees, Kerkstraat, Korte Bredestraat en dan 
Schependomlaan of Bredestraat.

Lex Plantaz en Peter Altena (tot voor kort afdelingsleider en docent van het Dominicus)
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Na het afblazen van de 
Ommetjes in 2020 werd er 
al snel een nieuwe datum 

genoemd, maar 29 mei 2021 bleek 
toch iets te optimistisch. Veel 60-plus-

sers zijn dan waarschijnlijk wel gevac-
cineerd, maar het Ommetje is niet alleen 

voor die leeftijdsgroep. Wij willen een 
activiteit voor alle bewoners van Hees. Ook 

vallen wij met zo’n 160 deelnemers onder 
de categorie evenementenorganisatie en die 

wordt nog niet vrijgegeven.

De nachtburgermeester heeft samen met afge-
vaardigden van alle wijken besloten het jaarlijkse 

Ommetje terug te brengen naar de oorspronkelijke 
eerste zaterdag van oktober. Ervan uitgaande dat 

op 2 oktober 2021 iedereen gevaccineerd is en er 
weer ruimte is voor kleinere evenementen zoals ons 

Ommetje Hees. Het draaiboek van 2020 ligt nog klaar 
en de activiteiten hierin zijn meer dan de moeite waard. 

Er is weer muziek, dans, cabaret, kunst en er zijn veel 
mooie verhalen over stukjes van de Heese geschiedenis.

Het thema van dit jaar is de wederopbouw van Nijmegen/
Hees-Neerbosch. De jaren na de oorlog worden gekenmerkt 

door de bouw van nieuwe woonwijken (boekpresentatie 
Jerusalembuurt), een grote bloei van het verenigings leven 

(geschiedenis van Blauw-Wit) en het Rijke Roomse Leven in 
Hees-Neerbosch (geschiedenis van het Dominicuscollege en de parochie 

van St. Albertus).

In 2020 zouden voor het tiende jaar NachtOmmetjes in Nijmegen worden georganiseerd: 
een jubileumjaar dus. Wij gaan daar in oktober zeker aandacht aan besteden, maar er komt 

ook een digitale tentoonstelling van wat er allemaal in voorgaande jaren is gebeurd. We hopen 
kortom dit jaar de traditie weer op te pakken van een populaire activiteit en daarmee onze doel-

stelling te realiseren om mensen in Hees bij elkaar te brengen.

Bert Jansen, namens organisatie 
NachtOmmetje Hees2021NachtOmmetje Hees

zaterdag 2 oktober

Petruskerk blijft 
behouden voor 
wijkactiviteiten
Rutger Zwart

Sinds 1 mei is de Petruskerk verkocht aan een 
nieuwe eigenaar. Voorlopig verandert er voor 
Hees weinig. De kerk blijft beschikbaar voor 
wijkactiviteiten.

De Protestantse Gemeente Nijmegen, sinds 
1591 eigenaar van de oorspronkelijk katholieke 
Petruskerk in Hees, besloot begin dit jaar na 430 
jaar de kerk te verkopen. Teruglopende inkom-
sten noopten de kerk tot dit pijnlijke besluit. Er 
bleek al snel veel aandacht te zijn van potentiële 
kopers. De Kerkenraad heeft uiteindelijk ervoor 
gekozen de kerk te verkopen aan de hoogste bie-
der: de Nijmeegse projectontwikkelaar Dornick 
BV (Ton Hendriks).

Nostalgie
Volgens de Protestantse Gemeente Nijmegen 
roept de verkoop van de kerk gevoelens van 
weemoed en nostalgie op. Vele jaren zijn kerk-
leden hier gedoopt, getrouwd en begraven. Ook 
voor het dorp Hees is de Petruskerk belangrijk. 
Sinds jaar en dag vinden hier belangrijke wijk-
bijeenkomsten plaats. Het goede nieuws is dat 
er voor de wijk voorlopig niets verandert. De 
nieuwe eigenaar wil de huidige activiteiten 
zoveel mogelijk voortzetten. Dat betekent dat 
de geliefde maandelijkse Cantate-diensten in de 
Petruskerk kunnen blijven plaatsvinden. Ook zal 
de Pinkstergemeente op zondag gebruik blijven 
maken van de kerk.

Extra activiteiten
Uiteraard kan ook de Vereniging Dorpsbelang 
Hees de kerk blijven gebruiken voor vergaderin-
gen of evenementen. Er is daarnaast ruimte voor 
extra activiteiten, bijvoorbeeld voor huwelijken 
of begrafenissen. Ook voor andere bijeenkom-
sten is de kerk af te huren. De agenda van de kerk 
blijft net als voorheen verzorgd worden door 
Francine van der Heijden. Voor meer informatie 
kunt u contact met haar opnemen via het mail-
adres: fvdh@dds.nlfvdh@dds.nl.

Zogezegd, zogenaamd

Ik wil niet…
Jacques de Vroomen

Een berichtje van een vriend op internet:

Ik wil me niet op de borst kloppen, maar ik ben dit 
jaar nog niet in de kroeg geweest.

Corona als hulp om van de nood een deugd te 
maken. Een grap. Er is iets interessants aan de 
hand met zinnen die beginnen met Ik wil niet… 
maar. Zonder uitzondering is het vervolg van 
zo’n begin het tegendeel van wat de spreker 
suggereert.

Ik wil niet zeuren, maar…
Ik wil niet klagen, maar…
Ik wil niet opscheppen, maar…

Wordt u als luisteraar door de spreker op het ver-
keerde been gezet? Welnee, u bent taalvaardig 
genoeg om te weten dat er na zo’n inleiding stevig 
gezeurd, geklaagd of opgeschept gaat worden. 
Maar misschien denken sprekers wel dat een ont-
kennend begin helpt om van de ander een gedul-
dige luisteraar te maken.

Ga maar zeuren, klagen of opscheppen, als u het 
niet laten kunt. Maar begin uw gezeur, geklaag of 
opschepperij niet met Ik wil niet. Die ontkenning 
werkt immers gegarandeerd averechts.
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Smederij Nieuwenhuis verdwenen?
Jan Mengde

Toen ik vijf jaar geleden in Hees kwam wonen, viel mij direct het knusse winkeltje aan de 
Schependomlaan 59 op. Zoiets zie je zelden meer, zeker niet in de stad. Een aantal grote 
monumentale panden in Hees zijn bewaard gebleven, maar van deze kleinere oorspron-
kelijke bedrijfspanden zijn er weinig over. Ondanks de ‘modernisering’ uit 1927 oogde het 
authentiek, maar wel erg verwaarloosd. Drie generaties lang heeft de familie Nieuwenhuis 
hier zijn smederij gehad.

Het mooie hek met de naam Insulinde, dat tot vorig jaar 
verweesd vastgeklonken stond aan de omheining van 
het oude terrein van de Villa van Oscar Carré, werd in 
1906 gesmeed door de oude Nieuwenhuis. Ook aan de 
Dorpsstraat (nu Schependomlaan) stond een grote ijzeren 
poort met de letter “smederij”. In het mooie boekje Hees 
bij Nijmegen (nog steeds verkrijgbaar, zie elders in deze 
Stenen Bank) kun je lezen dat er zeker vier smederijen 
waren in Hees. Zij besloegen de paarden van de tuinders, 
smeedden de banden van de wagenwielen, en later repa-
reerden ze auto’s en deden ze installatiewerk. Nog later 
kwam er een fietsenwinkel in en – naar ik hoorde – een 
tweedehands autohandel.

Komende 100 jaar
Terug naar het heden: een paar weken geleden zag ik dat 
de dakpannen van het voorpand en het bijgebouw syste-
matisch werden verwijderd. Mooi, een nieuw dak dacht ik, 
ze gaan het restaureren. Maar een paar dagen later stond 

er niets meer overeind en zag je alleen nog een grote kale 
vlakte van 70 meter diep tot achter tegen de huizen van 
het Kerkpad. Als Vereniging Dorpsbelang Hees zetten we 
ons in voor het behoud van het historisch dorpsaanzicht, 
wat gebeurde hier?
Ik hoorde dat het terrein eigendom was van de achterbu-
ren van het aangrenzende perceel aan het Kerkpad. Jack en 
Karin bleken graag bereid om te vertellen over hun plan-
nen. Ik zocht ze op in hun prachtig gerestaureerde villa 
Oud Hees.

“De herbouwplannen waren al in 2016 ingediend door de 
toenmalige eigenaar en goedgekeurd door de gemeente. 
Toen het terrein te koop kwam in mei vorig jaar dachten 
we: de grond van de buren kun je maar één keer kopen. Wij 
wilden graag dit stukje Hees herbouwen in de geest van 
het dorp, ook voor de mensen na ons, voor de komende 
100 jaar, zoals we ook met dit huis hebben gedaan”, 
vertellen Jack en Karin. “Bovendien konden nu eindelijk 

de erfgrenzen met de buren naar ieders wens worden 
herverkaveld. Dezelfde architect die het restauratieplan 
van ons huis heeft gemaakt na uitgebreide studie van de 
geschiedenis van Oud Hees, is nu op zoek gegaan naar de 
oorsprong van de smidse, de ligging in het dorp, groenstu-
dies en de relatie met de omgeving. Vandaar uit heeft hij 
een soort historische moodboards gemaakt, waarop dan 
weer het huidige ontwerp is gebaseerd. Het wordt één 
gebouw waarin drie woningen, eigenlijk het oorspronkelij-
ke woonhuis voorin, en de voormalige 
deel daarachter die wordt herbouwd 
tot twee woonhuizen. Het wordt een 
pand met dorpse uitstraling, met een 
mansardekap zoals je wel meer ziet 
in de straat.“ We hadden eerst vier 
seniorenwoningen gepland (of twee 
senioren- en twee starterwoningen), 
omdat daar behoefte aan is in Hees, 
maar dat plan werd door de gemeente 
afgewezen.” De nieuwbouw heeft 
ongeveer dezelfde footprint als het 
oude winkel/woonhuis, maar het 
wordt wel breder en hoger binnen 
de vergunde afmetingen. Het wordt 
opgetrokken in handgevormde ste-
nen, steenbakkerij Vogelsangh in 
Deest is de enige waar de stenen nog 
traditioneel gebakken worden in een 
kolengestookte ringoven. De bin-
nenplaats erachter krijgt de sfeer van 
een boerenhofje, hoewel er volgens 
gemeentevoorschrift ook een flink 
aantal parkeerplaatsen moet komen.

Vol asbest
Belangrijke vraag: Kon de oorspronke-
lijke winkel/woning niet gerestaureerd 
worden? “Dat gebouw uit 1906 was 
eigenlijk niet te redden. Er was weinig 

meer over van het oorspronkelijke huis, het was meerdere 
malen rommelig verbouwd met allerlei ijzeren construc-
ties (de bewoners waren immers smid). De fundering was 
aangetast, en de daken en de vloeren zaten vol asbest. Het 
was vochtig en het was niet adequaat te isoleren.”
Voorafgaand aan de definitieve goedkeuring moet er nu 
eerst nog een archeologisch onderzoek plaatsvinden. Jack 
en Karin hopen in augustus/september te kunnen begin-
nen met bouwen.

Foto rechts: De gezichtsbepalende poort van de smederij is door de latere eigenaren van het pand weggehaald. Zoon/neef heeft het gekocht, 
opgeknapt en bij zijn woning geplaatst. Daarmee is het gered van de sloop en blijft dit prachtige hek behouden.  Zie Stenen Bank maart 2014

D162405024

D162405024

← Foto links: Bouwplaats voormalige smederij Nieuwenhuis Schependomlaan | foto: Ton van Seters
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Het belang van schone lucht

Meerdere bewoners van Hees ervaren 
regelmatig overlast van de industrie 
waaronder geur- en stankoverlast van de 
asfaltcentrale en herrie van de puinbreker 
– beiden van de firma Dura Vermeer.

Daarnaast heeft onderzoek van de GGD 
aangetoond dat de luchtkwaliteit in 
Nijmegen-West minder is dan in andere 
delen van Nijmegen en wel zodanig dat ze 
een negatieve invloed heeft op de gezond-
heid van mensen.

De Vereniging Dorpsbelang Hees stelt zich 
mede ten doel een gezonde leefomgeving 
en het welzijn van de bewoners van Hees 
te bewaken. Samen met de bewoners 
maakt het bestuur van de Vereniging zich 
dan ook sterk voor vermindering van de 
problemen op het terrein van luchtkwali-
teit en geluidshinder die er dus wel dege-
lijk zijn.

Dat het industrieterrein van belang is 
voor de economie en inkomens van men-
sen staat buiten kijf. Dit laat onverlet dat 
reële overlast teruggedrongen moet wor-
den, bij voorkeur samen met de onderne-
mers. Schonere lucht is in het belang van 
iedereen.

Namens bestuur Vereniging 
Dorpsbelang Hees

Ab Verheul
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Geachte redactie en 
Bestuur van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees,

Ik reageer hiermee op het artikel op 
pagina 7 van het maart-nummer van de 
Stenen Bank inzake VERMEENDE stank- 
en geluidsoverlast door de asfaltcentrale 
van Dura. Eventuele vervuiling kan ik niet 
meten, maar van stank en geluidsoverlast 
is totaal geen sprake. Niet op werkdagen 
en ook niet in de weekenden wanneer de 
centrale in gebruik is.

Ik ben geboren, getogen en woon nog 
altijd aan de Bredestraat 62. Je kunt dus 
zeggen op een steenworp afstand, en 
in al die jaren hebben wij absoluut geen 
overlast ondervonden. Niet van de cen-
trale noch van andere bedrijven op het 
industrieterrein. Het enige bedrijf waar je 
af en toe wat van hoort is de scheepswerf, 
maar ook daar kunnen wij ons niet aan 
storen omdat het slechts incidenteel voor-
komt. Ook van verkeer ondervinden wij 
absoluut geen overlast. Nogmaals, lucht-
verontreiniging kan ik niet meten. Actie 
voeren tegen overlast die er niet is (zoals 
u doet), is mijn inziens opruiing en daarom 
verwerpelijk.

Wees liever trots op de industrie en de 
ondernemers die een ongelooflijke bij-
drage leveren aan de welvaart in ons land 
waar u en alle klagers in Hees mede van 
profiteren.

Waarvan akte!

J.D. Blokland
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Dominicushof 25 jaar

Geschiedenis en voorgeschiedenis 
van een kleine woonwijk
Peter Altena

Wie Hees verlaat en de Kerkstraat uitrijdt, komt uit op de Dennenstraat: daar lag ooit landgoed De 
Witte Poort, daarna het klooster van het Sint Dominicus College en sinds 25 jaar de poort die toe-
gang geeft tot een kleine woonwijk. Die wijk heet de Dominicushof en het stratenplan en de enkele 
straatnamen houden de herinnering aan de vorige bewoners levend, zoals duidelijk naar voren komt 
in het charmante en vlot geschreven boekje dat bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de wijk 
verscheen: De geschiedenis van de Dominicushof. Van landgoed tot woonwijk. Vier betrokken bewoners 
onderzochten de geschiedenis en voorgeschiedenis van de Dominicushof en legden hun bevindingen 
vast in een rijk geïllustreerde uitgave van ruim 80 bladzijden.

Het boekje telt vier hoofdstukken: het eerste over het landgoed De 
Witte Poort (1620-1925), het tweede over het Dominicus College, 
het klooster en de school (1925-1993), het derde over de jubilerende 
wijk en het vierde over de bewonersvereniging. Bij het schrijven van 
de geschiedenis van het landgoed baseerden de auteurs zich uiter-
aard op bestaande literatuur, maar zij profiteerden ook dankbaar 
van nieuwe hulpmiddelen zoals Delpher en de digitaal beschikbare 
oude Nijmeegse kranten. Een krant uit 1862 zorgt daarbij voor een 
mooie verrassing: wie belangstelling had voor de onderdelen van 
‘Hoogerhuizen’ of ‘het Slotje’ - nabij ‘De Witte Poort’, maar niet te ver-
warren met het latere en nog bestaand slotje van de baron – kon zich 
in Neerbosch melden ‘bij den tuinbaas Frans Kellendonk’.
De naam van Frans Kellendonk keert terug in latere hoofdstukken. 

Nazaat en naamgenoot bezocht als leerling 
het Sint Dominicus College, ontwikkelde zich 
tot een van de belangrijkste schrijvers van zijn 
generatie en werd de naamgever van een van 
de straten van de Dominicushof. De onthul-
ling van het straatnaambord herinner ik me 
nog goed. In 1995, vijf jaar na zijn dood, kreeg 
Kellendonk zijn straat. De moeder, met haar 
kinderen en kleinkinderen aanwezig bij de 
onthulling, kon haar verdriet niet verbergen, 
omdat een straatnaam betekende dat haar 
zoon nu ‘echt dood’ was.

In het hart van de wijk ligt het Jan Brinkhoffplantsoen, waarmee een van de steunpilaren van 
‘Numaga’ eer bewezen wordt. Brinkhoff was overigens ooit leerling en ook enkele jaren leraar op het 
Dominicus College. Zijn naam past dus goed.
In het derde en vierde hoofdstuk wordt duidelijk dat de sociale cohesie van de Dominicushof groot is. 
De wijk wordt overigens geflankeerd door de nieuwbouw van het Dominicus College. Tal van activitei-
ten laten zien dat wijk en school goede buren zijn.

Kees Bleijerveld, Peter Grotens, Jos Gunsing en Marco van der Wal, De geschiedenis van de Dominicushof. 

Van landgoed tot woonwijk, Bewonersvereniging Dominicushof, Nijmegen 2020.
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Collage van: Vogelkers, Nemophila maculata - bosliefje, Nemophila-menziesii - bosliefje
Foto's: Jeroen Allard en Jeannette van Mierlo

600 inheemse bomen en struiken

Het Wolfsbosje in de lente
Anneke Kolman, Thea Ellenbroek en Jeannette van Mierlo

Weggemaaid!
Er staan ongeveer 600 inheemse bomen en struiken op een 
terrein van ongeveer 200 m2 en onderhoud is nauwelijks 
nodig. Wel zijn we met vijf vrijwilligers om een en ander 
in de gaten te houden. Regelmatig gaan we kijken hoe het 
bosje er voor staat. Tot onze schrik bleek begin oktober een 
deel van het bosje ‘verdwenen’, per ongeluk weggemaaid! 
Gelukkig hebben we zo’n 200 nieuwe bomen en struikjes 
gekregen en 19 februari hebben we die geplant. Daarna 
zijn er voor de zekerheid boomstammetjes rondom het 
bosje gelegd, zodat duidelijk is waar de grens is!
En wanneer het weer kan, willen we ook activiteiten in en 
rondom het bosje organiseren (ideeën zijn altijd welkom). 
Maar ook nu kun je al een kijkje nemen, lekker in het zon-
netje zitten of kijken of je struiken, bomen of planten kunt 
herkennen. En neem de kinderen mee, want bezig zijn 
met natuurbeleving is net zo leuk als met spulletjes en 
spelletjes!
We hopen u over enige tijd weer veel moois over dit bijzon-
dere bosje te vertellen.
Wilt u meer weten over een Tiny Forest, kijk dan op  
www.ivn.nl/tinyforestwww.ivn.nl/tinyforest. Als u graag ter plekke wilt ontdek-
ken hoe al deze mooie bloemen en planten heten, gebruik 
dan de app PlantNet.

W ie had gedacht dat op dat kale stukje 
grond aan de Wolfskuilseweg in 

anderhalf jaar tijd een heus bosje 
zou verrijzen. Nou ja, bosje is nu nog 

een groot woord, maar de boompjes en 
struiken doen het fantastisch.

Vooral nu in het voorjaar wordt duidelijk dat de boompjes 
zijn aangeslagen, op een zonnige lentedag is het mooi 
om te zien hoe de boompjes blad krijgen en herkenbaar 
worden. Aan de kleuren groen, de vorm van de blaadjes en 
de bloesem in sommige bomen, zoals de Vogelkers, kun je 
wellicht al zien welke boom of struik het is. Andere staan 
nog in de knop. Maar ze doen het!
Behalve onze actieve aanplant hebben in en rondom het 
bosje ook veel kruiden en bloemen zich een plekje ver-
worven, zoals Witte dovenetel, Hondsdraf en Kaardebol. 
Verbazingwekkend welke mooie bloemetjes je vindt als je 
de tijd neemt om precies te kijken. En het leuke is dat er nu 
zelfs een klein blauw plantje groeit dat Bosliefje heet, alsof 
de natuur nu al ons bosje omarmt.
Al deze planten trekken natuurlijk weer veel beestjes. 
We zagen al hommels en bijen en een enkele vlinder. Dat 
zullen er alleen maar meer worden. Vorig jaar september 
is een exemplaar van het zeldzame tijgerblauwtje hier 
gezien, met in het kielzog een groep vlinderaars met ver-
rekijkers en telelenzen!

Het project Tiny Forest van IVN 
natuureducatie heeft in 2015 een 

bedrag van € 1,85 miljoen van de 
Postcode Loterij gekregen om in vier jaar 

tijd honderd Tiny Forests te realiseren; nu 
zijn er al 120, dit jaar is het streven om de 200 

te halen en in 2026 zouden het er 500 moeten zijn. 
Ook provincies en gemeenten subsidiëren mee.

Belangrijk is participatie van de buurt en natuur-
educatie voor schoolkinderen. En natuurlijk 

zorgen de Tiny Forests voor meer bio-
diversiteit, houden ze water vast en 

wordt de luchtkwaliteit verbeterd, 
dus goed voor mens en natuur.

13destenenbank   |   juni 2021

November 2019: leerlingen van het Dominicus planten samen met vrijwilligers 
de eerste bomen en struiken van het Tiny Forest aan | Jeroen Allard
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Hoewel ik al dertig jaar in dezelfde straat woon, ik op 36 hij op 46, ken ik 
deze voor Hees bijzondere Jan Jansen (89) pas sinds zijn vrouw is overle-
den. We maken af en toe een praatje en zwaaien als we elkaar tegenko-
men. Als ik het hem vraag, wil hij graag vertellen over zijn leven.

Jan omschrijft zijn familie als een hechte familie, een warm 
nest. Zijn vrouw Annie kwam uit een gezin van dertien kin-
deren dus de verjaardagen waren altijd een drukke boel. 
Daar genoten ze van. Annie leerde hij in ‘57 kennen in een 
danstent aan de Kerkstraat in Hees. Ze trouwden in 1962 
en gingen wonen aan de Bredestraat 46. Samen kregen ze 
drie kinderen, van wie de oudste tot hun verdriet al over-
leden is. Ze hebben het goed gehad samen, totdat Annie 
moest worden opgenomen en in de coronatijd is overle-
den. Bij de foto’s van hen brandt vaak een kaarsje.
Jan heeft heel zijn leven in deze buurt gewoond. Toen hij 
zeven werd verhuisden zijn ouders naar het huis op de 
Bredestraat . Het ouderlijk huis staat er niet meer, maar 
twee broers Karel en Gerard woonden nog in het grote wit 
met groen geschilderde huis. Onlangs is Karel overleden.

langer op te blijven. Jan was handig in alles. 
Zo weet hij precies wat je moet doen om 
mooie bloemkolen te kunnen verbouwen.
Jan hielp van jongs af aan mee op de kweke-
rij en met de dieren. Hij doorliep de lagere 
school en kwam daarna helpen in de zaak en 
ging ’s avonds naar de tuinbouwschool. Het 
bedrijf werd uitgebreid met de grond van de 
buurvrouw: de Schollenkamp. In 1969 werd 
het bv de Schollenkamp, waarin Jan met vier 
van zijn broers werkte. Ze overlegden alles 
samen: of er een nieuwe vrachtwagen moest 
komen, koffiedrinken in het ketelhuis. Ze 
brachten fruit en groente naar de veiling, 
eerst aan de Graafseweg later naar de vei-
ling achter de Villa Voorstad (daar woonde de directeur van de veiling) en nog later naar de veiling in Bemmel. In de jaren 
80 ging het bedrijf over op een computergestuurd systeem waarbij de komkommers op steenwol bedruppeld werden, de 
ketel en de verwarming, CO2 -geregeld werd. Dit hebben de broers gezamenlijk ontwikkeld.

Jan Jansen is geboren op de Lindenhoutseweg, in het achterhuis van Villa 
Leeuwenstein op nr. 14. Om dat huis zat een halve hectare grond, een boom-
gaard. Zijn moeder kreeg in de ruim elf jaar dat ze daar woonden acht kinde-

ren, daarna volgden er nog twee. De jongste werd geboren aan het eind van de 
oorlog: een vredeskindje. De hele familie was gek op haar. De familie bestond 
uit de broers (van oud naar jong) Theo (The), Harrie, Karel, Jan, Wim, Antoon 
(Toon), Gerard, Marietje (Riet), Roel en Dora. Helaas zijn velen van hen inmid-
dels overleden. De jongste zus Dora overleed al op haar 55e.

Ter ere van eerste communie van Dora in 1952. De broers (achter van links naar rechts en van 
oud naar jong) Theo (The), Harrie, Karel, Jan, Wim, Antoon (Toon), Gerard. Daarvoor Marietje 
(Riet), moeder Petronella Pekel, Dora, vader Hendrikus Jansen en Roel.
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Foto: Ton van Seters

Het gezin in 1967 in de Bredestraat. Foto ter ere van 40 jarig huwelijk 
van Petronella en Hendrikus. Staand van links naar rechts Harrie, 
Roel, Riet, The, Gerard, Karel, Wim, Dora, Jan en Antoon. Het bruids-
paar zittend vooraan.

Familiefoto ter gelegenheid van de verkoop van bv Schollenkamp aan Breed. De 
foto is gemaakt in 1994 ter gelegenheid van de overdracht bij de notaris. Staand 
van links naar rechts Gerard, The, Roel, Jan, Karel, Harrie. Zittend van links naar 
rechts Antoon, Dora, Wim, Piet.

De broers Jansen in 2018. Van links naar 
rechts, Roel (op de fiets), Jan en Karel (op het 
paadje), Gerard en Antoon (bij de auto). Karel 
en Antoon zijn inmiddels overleden (foto: 
Miranda Jansen, dochter van Jan)

Oorlog
Jan kan zich de meeste dingen nog goed herinneren. Hij 
heeft veel te vertellen: ‘Ik vergeet het nooit meer… maar 
dat hoeft er niet in hoor’, zegt hij regelmatig tussendoor.
De dag dat de Duitsers Nederland binnenvielen in 1940, 
dat gezoem een geluid van overvliegende vliegtuigen gaat 
nooit meer uit je oren.
Ook toen er een bom viel op Hees op 22 juli 1942 heeft hij 
daar veel van meegekregen. Alle kinderen lagen te slapen. 
De ramen van het huis waren kapot, de ouders werden 
wakker en hoorden niets, het was helemaal stil. Ze riepen: 
‘Waar zijn de kinderen’. Ze dachten eerst dat de bom bij 
hen was ingeslagen en alle kinderen dood waren.
In 1944 kwamen de Engelsen, Amerikanen en Canadezen. 

Twee mensen in Hees wisten precies wat er in de buurt 
allemaal gebeurde en hielden hen op de hoogte. Op het 
stuk grond van Blokland stond afweergeschut. De oudste 
broers van Jan moesten zich in de oorlog verstoppen om 
niet te werk gesteld te hoeven worden bij het graven van 
loopgraven. Jans vader heeft in de oorlog één keer om die 
reden niet de kerk bezocht.

Het bedrijf
Ze hadden aanvankelijk dieren en specialiseerden zich 
in groente en fruit. Jan heeft tijdens de oorlog heel wat 
aardappels voor het grote gezin geschild, omdat er weinig 
brood te krijgen was en het was een mooie manier om 

(jaartal onbekend) Het omcirkelde pand is Bredestraat 94, een van de panden van de 
familie en de bv Schollenkamp gevestigd was. Dit pand (het ouderlijk huis) bestaat 
niet meer, wel de panden met de nummers 90 en 92

In 1993 werd het bedrijf verkocht aan Breed sociale werkvoorziening 
van de gemeente Nijmegen e.o. Voor die gelegenheid zijn ze nog met 
alle kinderen op de foto gegaan. Jan was toen pas in de 60 en heeft zijn 
handjes nadien nog veel voor anderen laten wapperen. Zijn huidige 
achtertuin op de Bredestraat loopt door tot aan de parkeerplaats van 
voetbalclub S.V. Nijmegen. Hij houdt de tuin goed bij, er is een boom-
gaardje en het is duidelijk dat hij groene vingers heeft.

In 2018 heeft Jans dochter Miranda ervoor gezorgd dat de hele familie nog een 
keer op de verjaardag van Jan kwam en zij maakte de foto van de vijf broers, niet 
wetend dat dit de laatste foto was waarop ze alle vijf nog in leven zijn.
De laatste jaren heeft hij een blinkend rode scootmobiel waarmee hij toch nog 
ergens kan komen en zijn kinderen halen hem regelmatig op.

Vrolijk en aardig
Heel mooi is dat de schilder, die pas zijn huis 
geschilderd heeft, op de rekening omschrijft wat Jan 
zo bijzonder maakt: ‘Jan je verhaal heeft indruk op 
me gemaakt en als ik zie dat je nog altijd zo vrolijk, 
aardig en gezellig bent, maar ook je verdriet durft 
te laten zien, dan heb ik daar groot respect voor.’

Petra Kateman

De vijf broers van de bv Schollenkamp

bankgeheimen
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Gezondopmaat
Leefstijlcoaching door Merita van Mook

Merita benaderde de redactie over een advertentie voor haar nieuwe praktijk voor leefstijl-
coaching. Haar mailtje maakte ons nieuwsgierig. Wat bedoelt ze precies met de ondertitel 
van haar praktijknaam: ‘Positieve gezondheid in de praktijk’? Voor wie en hoe levert Merita 
daaraan een bijdrage? Dus belde ik haar of ze wilde meewerken aan een interview voor Heese 
zaken. ‘Ja’, zei ze enthousiast. Dit zijn de vragen die ik haar stelde én haar antwoorden.

kunnen begeleiden en coachen op hun positieve gezond-
heidspad. De opleiding leefstijlcoaching die ze vervolgens 
bij Sonnevelt opleidingen is gaan volgen, rondt ze op dit 
moment af.

Op wie richt je je met Gezondopmaat?
‘Ik specialiseer me in kennis over gezond ouder worden. 
Daarom richt ik me sterk op de leefstijlcoaching van oude-
ren van 70+ , maar iedereen vanaf 55 is zeker welkom in 
mijn praktijk! Voor de een-op-een-gesprekken in het kader 
van de individuele begeleiding op maat heb ik de beschik-
king over een sfeervolle ruimte hier in Hees. Maar elders 
in Nijmegen en omgeving geef ik ook gezondheidsbegelei-
ding aan groepen die, na een verwijzing door de huisarts, 
vergoed wordt door alle zorgverzekeringen. Dit aanbod 
heet GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie). Daar ga ik 
me in het najaar nog verder in specialiseren. En verder geef 
ik regelmatig workshops en presentaties. Bijvoorbeeld 
over kruiden & specerijen, Positieve Gezondheid, Zingeving 
en Complementaire Zorg. Ook leid ik gesprekstafels en 

Ben je in Hees geboren?
‘Nee, ik ben 40 jaar geleden naar Nijmegen verhuisd om 
hier de HBO-opleiding verpleegkunde te volgen. Toen ik 
daarmee klaar was, heb ik jarenlang met heel veel plezier 
gewerkt als wijkverpleegkundige. Ik werd minder tevreden 
met het vak omdat het moeilijker werd om de zorg naar 
eigen inzicht in te zetten en aan te passen aan wat nodig 

was. Ik heb daarop wat uitstapjes gemaakt naar ander 
werk, onder andere als coach en trainer voor 50-plussers 
werkend in de zorg.’

‘Vijftien jaar geleden zette ik mijn eigen praktijk op als 
zelfstandig wijkverpleegkundige. Zo kon ik naar eigen 
inzicht werken en breidde ik mijn werkzaamheden uit 

naar voedingsadvies en kookacti-
viteiten. Al die jaren werkte ik als 
wijkverpleegkundige in de wijken 
Hees, Waterkwartier en Neerbosch. 
Ik bezocht mijn cliënten vaak op de 
fiets. Mooie en soms indringende 
herinneringen liggen achter menige 
voordeur.’

Een paar jaar geleden kwam Merita 
het begrip ‘positieve gezondheid’ 
tegen. Deze nieuwe kijk op gezond-
heid begint in de hele gezondheids-
zorg gemeengoed te worden. Het 
gaat er daarbij om dat je niet meer 
de nadruk legt op de ziekte en wat 
er niet kan, maar dat je samen met 
een zorgprofessional kijkt naar hoe 
je je leven wilt invullen en wat je 
daarvoor in jouw specifieke situatie 
nodig hebt. Zo kwam voor Merita 
de vaardigheid leefstijladvies om de 
hoek kijken. Ze wilde mensen beter 

presentaties over Positieve Gezondheid. En ten slotte ben 
ik van plan hier in de wijk stoelyoga op te zetten. Dat is een 
vorm van yoga waarbij je op een stoel zittend, of staand 
met een hulpmiddel, yoga beoefent. Deze vorm van yoga 
is dus geschikt voor veel mensen voor wie de meer gewone 
vormen te zwaar zijn.’

Werk je niet te hard in dit beroep?
‘Het lijkt veel, maar leefstijl, ouder worden, oud zijn en zo 
lang mogelijk gezond je eigen ding kunnen doen, is de rode 
draad in wat ik doe. Ik doe dit graag en krijg er ook energie 
van mezelf steeds verder te ontwikkelen.’

Tot slot, woon je prettig in Hees?
‘Ja, Ik heb als wijkverpleegkundige heel wat fietskilome-
ters gemaakt in deze wijk. Door alle contacten die ik in 
dat werk heb opgedaan en door de wijkactiviteiten van 
de muziekschool van mijn man, ‘Muziekopmaat’, heb ik 
het gevoel dat ik met heel veel draadjes aan deze buurt 
verbonden ben. Ik geniet van het dorpsgevoel en ook ieder 
jaargetijde weer van de vele mooie en groene plekken 
in deze wijk. De parken, de bomen in de straten en niet 
te vergeten ons eigen moestuintje op het Achterveld. De 
Stenen Bank lees ik altijd met veel plezier. De verhalen over 
de mensen en de activiteiten geven een gevoel van ver-
bondenheid met de wijk en met elkaar. En het blad ziet er 
ook nog eens heel mooi uit.’
Misschien is Merita’s leefstijladvies om gezond ouder te 
worden wel iets voor u? U kunt haar bereiken via haar 
website www.gezond-op-maat.nlwww.gezond-op-maat.nl

Ondernemers in de wijk

Boekeninspiratie Mijn Positieve GezondheidMerita bezig met gezonde voeding

Merita van Mook | Foto”s: Ton van Seters

Wilma van Seters
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VIJFTIG TINTEN GROEN | Cor van der Donk

In de regel wordt de inhoud van een column niet bepaald door een toeval-
lige omstandigheid zoals het weer; de sfeer van mijn columns wel degelijk. 
Zegt niets over columns, zegt iets over mij.

Bij het zien van de dreigende wolken die vandaag boven Hees hangen zou 
Ruisdael naar zijn palet grijpen. Een twee-mei-zonnetje geeft het jong-
groene blad in het Kometenpark een lieflijke aanblik en zet me daarmee 
steeds weer op het verkeerde been. Het is ijzig koud met een onaange-
name wind.

De overstap naar dreigende wolken als metafoor is gemakkelijk gemaakt. 
Misschien wel te gemakkelijk maar dat is dan aan u, beste lezer. Mijn huidig 
gevoel over de actualiteit schiet alle kanten op. De beroemde uitspraak van 
Socrates popt in mij op: ‘het weten van het niet weten.’
 
Hoe kan het dat een asfaltcentrale ongestoord benzeen en fijnstof blijft 
uitstoten terwijl het aantoonbaar schade berokkent? Dura Vermeer, 
Heijmans & BAM in Den Bosch en andere profiteren ervan dat individuele 
klagers weliswaar een kleine vuist maken, maar dat een grote collectieve 
vuist ontbreekt. Vervolgens roept een stemmetje: ‘Het is geen Tata Steel, 
het is geen India’, en vraag ik me af of ik een druktemaker begin te worden. 

Hoe kan het dat na 20 jaar reclameren nog steeds onnodig gesnoeid wordt 
in diverse parken en de simpele boodschap: -blijf eraf- niet overkomt? Ik 
denk óók aan de overijverige inhuurkracht die grote schade heeft toege-
bracht aan een trap achter het Centraal Museum in Utrecht. Hij brandde 
alle plantjes tussen de voegen weg, terwijl die juist door de kunstenares 
daar bedoeld waren. Een schadepost van 243.800 euro. Na het zien van de 
begroeide trappen in de artist impression denk ik: ‘poeh, wat een bedrag’, 
en mijn gedachten dwalen af naar de tuinen van Bormarzo. In die tuinen 
zorgen tijd-gunnen en de-handen-op-de-rug voor een soortgelijk resul-
taat. Socrates maakt het me lastig vandaag: het ene moment ben ik de lief-
hebber van kunsten en wetenschap en even later de zure schatbewaker. 

Om de droefenis compleet te maken ben ik ook de weg kwijt met betrek-
king tot de BV Nederland. Enerzijds ben ik blij dat er geen nieuwe verkie-
zingen zijn omdat PVV en FvD daar ongetwijfeld garen bij zouden spinnen. 
Anderzijds verontrust het vooruitzicht van weer vier jaar Rutte en weer 
vier jaar VVD. Socrates zegt: ‘Het stemmen in een verkiezing is een vaar-
digheid, geen willekeurige intuïtie. En zoals elke vaardigheid, dient deze 
systematisch onderwezen te worden aan mensen. Burgers laten stemmen 
zonder geschikt onderwijs is net zo onverantwoordelijk als hen de baas 
laten zijn van een oorlogsschip op weg van Samos in een hevige storm.’ 

En zo ben ik weer terug bij de dreigende wolken die hun last boven me uit 
kunnen storten, of aan me voorbij kunnen drijven. Ik weet dat ik ook dát 
niet weet en dat stemt me uiteindelijk weer gerust.

Zwaluwen zijn gekke vliegers. 
Probeer maar eens op een vel 
papier de vlucht van een zwa-

luw te tekenen. Is best lastig met al die 
onverwachte uitschieters naar links 
en rechts. Misschien vinden zwalu-
wen het wel saai om in één lange lijn 
te vliegen. Ze kunnen ook slecht tegen 
kou. Daarom gaan ze in september op 
reis naar Afrika. Als ze na de winter 
weer terugkeren in Nederland, zeggen 
de mensen: ‘Hé, de zwaluwen zijn er 
weer, het wordt lente.’ Er zijn eigen-
wijze grote mensen, eigenwijze kinde-
ren, maar ook eigenwijze zwaluwen. 
Zwaluwen die in Afrika niet kunnen 
wachten op hun soortgenoten en wat 
eerder naar huis terugkeren. Als het 
hier nog vrij fris is…

Wie zoet is krijgt lekkers. Het stond 
met kleurige letters op het raam van 
de winkel. Bas, de baas van de winkel 
vol lekkers, stond achter de toonbank 
van het ouderwetse 
snoepwinkeltje.  
‘Ik snap er niks 
van’, zei hij 
tegen Toos, 
zijn vrouw die  
hem koffie 
kwam brengen.
Vanmorgen al zeven klan ten 
gehad die vroegen om dropveters. Ik 
ben er bijna doorheen, moet maar een 
flinke bestelling doen.’ ‘Eén zwaluw 
maakt nog geen lente’, antwoordde 

zijn vrouw. ‘Wat heeft een zwaluw nu 
met dropveters te maken’, dacht Bas. 
Maar hij gaf geen antwoord omdat hij 
geen zin had in een moeilijke discussie 
over zwaluwen en lente.
Toen er ’s middags opnieuw twee 
 klanten waren die om dropveters 
 vroegen, pakte Bas de telefoon en 
belde de groothandel. ‘Hoeveel moet

het zijn?’ vroeg een meisje aan de 
andere kant van de lijn. 

‘Honderd, vijfhon-
derd of duizend 

meter dropve-
ter?’ ‘Maar zo’n 

lange drop - 
veter wil toch 

niemand’, 
antwoordde Bas. Het meis-

je van de groothandel lachte. ‘Wij tel-
len altijd de totale afstand in de doos’, 
klonk haar uitleg. ‘Doe maar drie keer 
duizend’ zei Bas die nooit een ster was 
geweest in rekenen maar wel graag 
veel geld verdiende. Twee dagen later 
stond de voorraadkast achter de win-
kel tot bovenaan gevuld met dozen 
dropveters. En ook naast de kast stond 
er nog een flink aantal dozen. Klanten 
voor de zwarte lekkernij waren er 
helaas niet meer geweest. Toos, die 
haar man zocht, deed er een tijdje over 
om hem te vinden tussen zoveel hoge 
stapels dozen. Drie kilometer drop-
veters. ‘Eén zwaluw maakt nog geen 
lente’, zei ze opnieuw, toen ze de koffie 
voor hem inschonk. Bas vroeg niet om 
uitleg maar kreeg wel een vaag ver-
moeden van wat zijn vrouw met die 
zwaluw en die lente bedoelde.

Eén zwaluw maakt nog geen lente

Een fabel van Jacques de Vroom
en  | illustraties: M

anuel Kurpershoek en Sim
one W

eijs
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We doen het interview bij haar thuis en zijn nog 

maar net begonnen als Monique me meeneemt 

naar boven, naar de kamer waar haar schildersezel 

staat en veel van haar recente werk. Toen haar 

dochters en zoon het huis verlieten werd deze 

kamer met grote ramen op het noorden, haar ate-

lier. Daarvóór zette ze de ezel gewoon in de woon-

kamer op. Man en kinderen hadden daar geen pro-

bleem mee. Ze zagen hoeveel plezier het haar deed 

om met schilderen bezig te zijn en lieten haar rustig 

haar gang gaan. Monique werkt bij een Brabantse 

gemeente waar ze zich bezighoudt met het beleid 

rond schuldhulpverlening en kindermishandeling. 

Schilderen is voor haar een manier om daar thuis 

afstand van te nemen. 

Niet ver van de boom
De vader van Monique was huisschilder van 
beroep, maar hij had ook een creatieve kant. 
Hij had een schetsblokje waar hij regelmatig 
in zat te tekenen. Ze herinnert zich nog goed 
dat hij het logo voor de Limburgse Tramweg 
Maatschappij heeft ontworpen. Het verbaast 
dus niet dat Monique óók graag tekent. Toen 
de kinderen klein waren verraste ze hen regel-
matig met een tekening op het schoolbord in 
de slaapkamer. Die maakte ze dan terwijl de 
kinderen in bad zaten, ‘zomaar’, als grapje. Pas 
later werd het serieus, en dat kwam eigenlijk bij 
toeval.

In 2002 kampeerden ze met het gezin in 
Frankrijk op een camping waar verschillende 
activiteiten werden aangeboden. Eén daarvan 
trok haar aan: ‘Modeltekenen met houtskool’. 
Monique ging kijken, meedoen… en was ver-
kocht. Het tekenen, en later ook schilderen van 
modellen werd haar passie. Ze zijn later nog 
vaker op die camping geweest en dan ging ze 
ook weer naar die tekenmiddagen, bij dezelfde 
docent. Houtskool is ook nu nog steeds een van 
haar favoriete materialen. 

Die kennismaking met modeltekenen op de 
camping gaf Monique de aanzet om zich ver-
der te ontwikkelen. De eerste stap was een 
cursus Realistisch Tekenen bij Selma Donkers. 
Daarna ging ze schilderen bij Birgit Gerritsen, 
en tot voor kort volgde ze cursussen bij Elly van 
Rossum, eerst op de Lindenberg, later in het 
Bosduiveltje in de Heilig Landstichting. Ze leer-
de veel over techniek, maar vooral heel goed 
kijken en altijd was portret- en modeltekenen/-
schilderen het belangrijkste onderwerp.

Waarom modelschilderen? 
Als ik Monique vraag wat het tekenen of schil-
deren van een model zo bijzonder maakt, ver-

woordt ze het zo: ‘Mensen zijn zo spannend, 
elk model is anders. Sommigen zijn heel 

aanwezig en babbelen tussendoor; anderen 
komen stil binnen en vertrekken ook weer 
stil.’ Ze is er dankbaar voor dat mensen 

Kunstenaars in Hees: Monique Willems

‘Mensen zijn zo spannend, elk model is anders’

Tony Schouten
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model willen staan en heeft daar ook veel respect 
voor. ‘Er is interactie tussen model en schilder en 
over en weer ben je kwetsbaar.’ 

Bij modelschilderen gaat het erom welke keuzes je 
maakt: wat valt je op, wat wil je naar voren laten 
komen, welke kleuren kies je, hoe ga je om met licht 
en schaduw? Voor een deel is dat afhankelijk van de 
omstandigheden: de plaats waar de lamp staat, of 
de kleurige sjaal van het model. Maar je eigen stem-
ming op die dag speelt ook een belangrijke rol. 

Monique heeft meestal al snel een beeld van wat 
ze wil benadrukken, al kan ze niet altijd zeggen 
waarom ze juist die specifieke keuze maakt. Het is 
in ieder geval een heel persoonlijke keuze. Ze pro-
beert het karakter of de uitstraling van het model 
te treffen en geeft soms onderdelen bewust ver-
vormd weer. Lijnen vormen de basis. Compositie en 
kleur komen daarbij.

De eerste jaren schilderde ze veel met acrylverf. Die verf 
droogt snel, waardoor je ook snel moet werken; als het 
eenmaal op het doek staat kun je er niets meer aan veran-
deren. De laatste tijd gebruikt ze liever pastelkrijt en olie-
verf. Daarmee kun je andere accenten leggen en je kunt er 
langer in doorwerken.      >
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Monique exposeert regelmatig, samen met ande-
ren. Tijdens zo’n expositie ontstaan boeiende 
gesprekken met bezoekers. Soms wordt iemand 
getroffen door een bepaald schilderij en is er een 
persoonlijke verbinding. Als iemand een werk 
van haar koopt, gaat ze het zelf brengen en vaak 
wordt het gesprek dan nog even voortgezet. Los 
daarvan vindt ze het natuurlijk ook gewoon leuk 
om te zien waar het werk komt te hangen.

Frisse blik
Monique vindt het fijn om in een groep te werken, 
met een begeleider. Het is prettig dat er iemand is 
die suggesties geeft als je vastloopt en je leert ook 
van de anderen. Je ziet welke keuzes zij maken 
en daar praat je over. Zo inspireer en stimuleer je 
elkaar. 

Ze vertelt dat ze, als het kan, een groep lang 
trouw blijft: ‘Ook na jaren haal je er nog altijd wat 
uit’, maar soms houdt het op en moet je verder 
kijken. Dat heeft voor haar eigenlijk altijd goed 

uitgepakt. Een frisse blik, een andere aanpak, ook 
dat brengt je verder.

Intussen zijn deze coronatijd de lessen met model-
len gestopt en is Monique van foto’s gaan schilde-
ren. Dat leidt soms tot nieuwe onderwerpen, wat 
verassend werkt. Maar modelschilderen blijft het 
belangrijkst. Dat blijkt ook weer als ze vertelt over 
haar eerste kleinkind, een kleinzoon, die onlangs is 
geboren. Ze was zo geraakt dat ze al snel de eerste 
portretten van hem had gemaakt. En het zullen 
zeker niet de laatste zijn.

Meer weten, of meer werk van Monique Willems 
zien? Kijk op haar website: 
www.modelschilderenmw.com 
of maak een afspraak: 
monique.willems@xs4all.nl  

Foto’s Monique: Ton van Seters
Foto’s schilderijen: Monique Willems
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Duurzaam Hees: 

Behoeftenonderzoek en nieuwe plannen 
Susan Pot

Als voorbereiding op onze campagne Operatie Regenpijp (www.duurzaamhees.nl) hebben we samen met 

studenten van Helicon een behoeftenonderzoek uitgevoerd onder wijkbewoners. Via de enquête konden de 

respondenten hun interesse voor het afkoppelen van hun regenpijpen kenbaar maken. Negentig personen 

hebben de enquête ingevuld, dus de antwoorden zullen niet representatief zijn voor de hele wijk, maar ze 

geven toch een interessant beeld. 

De meeste mensen ervaren geen overlast bij een hoosbui, 
maar toch wist 77% dat het zinvol is om regenpijpen af te 
koppelen. Je hebt minder kans op wateroverlast en als je 
het water opvangt in een regenton kun je het gebruiken 
voor je tuin. Goed voor je portemonnee en de natuur is er 
blij mee! 73% heeft al eens overwogen om de regenpijpen 
los te koppelen van het riool en laat weten graag deel te 
nemen aan Operatie Regenpijp. Er zijn naast de vrijwil-
ligers van Duurzaam Hees 18 mensen uit de wijk bereid 
om te helpen bij de werkzaamheden, ze weten alleen niet 
zeker of ze dat kunnen, maar we zijn blij met deze betrok-
kenheid en zullen ervoor zorgen dat deze mensen hun 
steentje bij kunnen dragen aan de campagne. Tweederde 
van de respondenten doet graag mee met een gezamen-
lijke inkoopactie voor de regenton. We hopen dat we bij 
het verschijnen van dit nummer van de Stenen Bank al een 
start hebben kunnen maken met het afkoppelen!

Bijna 80% van de voortuinen is voor minder dan de helft 
of nauwelijks bestraat. En dit geldt voor ruim 75% van de 
achtertuinen, daaruit kunnen we concluderen dat Hees 
al een groene wijk is. Dat maar iets meer dan 10% in het 
kader van Operatie Steenbreek bestrating uit de tuin wil 
laten verwijderen, verbaast ons dus niet: er vallen weinig 
stenen weg te halen.

Energiebesparende maatregelen
We waren ook benieuwd naar de energiebesparende 
maatregelen die mensen al toegepast hebben of graag nog 
zouden nemen. Meer dan de helft (57%) heeft al zonnepa-
nelen geplaatst. Veel mensen hebben een vorm van isola-
tie toegepast en besparen hiermee flink op hun stookkos-
ten (vloer 52%, spouwmuur 70% en dak 65%). Daarnaast 
heeft tweederde van de respondenten isolatieglas laten 
plaatsen en 15% heeft interesse om dit va een volgende 
campagne van Duurzaam Hees te laten doen.    >

Heeft u de SlimWonen-app al?

In Hees heeft StapIn! in samenwerking met 
de Gemeente Nijmegen en Duurzaam Hees 
in een huis aan huis bezorgde brief een app 
aangeboden en al 3x het krantje Bespaar 
bezorgd. Bijna de helft van de responden-
ten in ons behoeftenonderzoek geeft aan 
het krantje of de app te kennen. Slechts 9% 
gebruikt de app ook daadwerkelijk. Deze 
app geeft inzicht in uw energieverbruik 
gecombineerd met bespaartips. Deze app 
wordt de bewoners van Hees gratis aange-
boden tot januari 2022. 
Kijk op slimwonenapp.nl
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Ongeveer een derde zou graag in contact komen 
met een energiecoach om samen te kijken naar 
verdere mogelijkheden voor energiebesparing 
en ook een derde heeft interesse in het inrege-
len van de CV-installatie voor zuiniger stoken en 
meer comfort. De grootste wens (met 40%) voor 
Heesenaren is een campagne voor een groendak 
op uitbouw of garage.

De cijfers geven wellicht een vertekend beeld, de 
meeste mensen die de enquête hebben ingevuld, 
zijn waarschijnlijk al bovengemiddeld geïnteres-
seerd in duurzaamheid, maar we weten dus waar 
we de komende tijd mee aan de slag kunnen.

Verbeteren van de wijk
Uit het onderzoek kwamen ook veel vragen en 
opmerkingen naar voren, we zijn blij met de grote 
betrokkenheid in de wijk. Veel vragen hadden 
betrekking op de openbare ruimte, mensen willen 
hun omgeving graag aantrekkelijker maken, met 
meer groen en betere bestrating. Daarnaast is het 
verbeteren van de verkeersveiligheid op sommige 
plekken een grote wens. Dit zijn problemen die we 
als Duurzaam Hees niet kunnen aanpakken, deze 
punten hebben we gedeeld met de wijkregisseur 
van de gemeente en de Vereniging Dorpsbelang 
Hees. Daarnaast had een enkeling ideeën voor het 
gezamenlijk oppakken van verduurzamingsmaat-
regelen die in onze ogen niet rendabel zijn (bij-
voorbeeld kleine windmolens) of die teveel maat-
werk vragen (uitzuigen kruipruimte ten behoeve 
van vloerisolatie), waardoor het beter individueel 
(of met de straat) opgepakt kan worden. Een 
goede suggestie, en iets wat vanaf de oprichting 
van Duurzaam Hees al in ons achterhoofd zit, is 
een gemeenschappelijke warmtepomp in de wijk. 
Dit is echt een plan voor de toekomst, het is een 
groot project, met flinke financiële consequenties, 
dat vraagt veel onderzoek en voorbereiding. We 
hopen dat het wijkwarmteplan van de gemeente 
niet te lang op zich laat wachten, dan kunnen we 
hierin samen optrekken en hoeven we niet zelf 
het wiel uit te vinden.

De pen op de tong
Poëzie uit en over Hees

Lentegevoel

Ik zei nog 

Laat hem maar thuis

Vandaag

Maar hij kwam

Op eigen gelegenheid

Toch

En glimlachend

Kijkt de dood nu mee

Over mijn schouder

Terwijl wij ons 

Laven

Aan koele glazen

Grimbergen

.

PS 10 mei 2021 
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MEER WETEN? SCAN DE CODE MEER WETEN? SCAN DE CODE 
www.portofnijmegen.nlwww.portofnijmegen.nl

wereldverbinder aan Maas en Waal

Voor u gesignaleerd

Hebben u en uw buren een briljant idee voor een 
groenere, meer duurzame en tegelijk socialere 

buurt? Meldt u bij het project Groen Doen! Zij 
helpen u uw ideeën te vertalen naar een con-

creet plan en geven ondersteuning bij het vin-
den van de benodigde middelen en kennis. Voor 

meer informatie en inschrijving: 
bram@lentekracht.com of 

kleurrijkgroen@bureauwijland.nl

Zij verheugen zich op uw ideeën.

Dat de haven met bedrijventerrein achter de 
Energieweg regelmatig ‘het grootste geheim 
van Nijmegen’ wordt genoemd, zat de onder-
nemingen gebundeld in Bedrijvenvereniging 
TPN-West niet helemaal lekker. Ben je potver-
dorie een van de grootste binnenhavens van 
Nederland, kent niemand je! Deze parel van 
ondernemend Nijmegen verdient beter, von-
den ze van TPN-West en ze lieten een website 
bouwen. Daarop alles over haven en bedrijven 
dat je – ook als Heese buren – altijd al wilde 
weten, maar waar je nooit aan toe kwam om 
ernaar te vragen.

‘Koop gifvrije planten, bloemen en bloembollen’, is de 
oproep van IVN, Operatie Steenbreek en FLORON. Je 
helpt daarmee het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
terugdringen. Gelukkig zijn er steeds meer gifvrij geteel-
de bloemen en planten. Vraag ernaar wanneer u de 
volgende keer naar het tuincentrum of de bloemenzaak 
gaat. U fleurt dan niet alleen uw huis of tuin op, maar 
ook een beetje de hele natuur!

Bij tuincentra en andere verkopers van planten kan je vaak 
 maar moeilijk ontdekken hoeveel gif er is gebruikt. Vraag
daarom medewerkers welke planten je moet hebben.
“Hebben jullie gifvrije planten? Zo ja: waar staan ze? Hoe
herken ik ze?” Zo kun je de juiste planten in je winkelkarretje
stoppen én kan je als consument kenbaar maken dat je
behoefte hebt aan planten zonder gif. We zijn zeer benieuwd
naar de antwoorden van medewerkers. Mail die naar ons zodat
wij ze kunnen verzamelen (communicatie.ivnrvn@gmail.com).

HELP DE NATUUR,
VRAAG OM
GIFVRIJE PLANTEN

Lokale plantenkwekers kunnen je vaak extra informatie
geven over het gebruik van middelen op hun planten – je
koopt het direct bij de bron. Overigens is het niet
vanzelfsprekend dat lokale kwekers met minder gif werken.
Dus wederom: vraag ernaar!

Bij het kweken van kamerplanten, tuinplanten, plantenzaden
én snijbloemen worden te veel bestrijdingsmiddelen gebruikt.

En dat is schadelijk voor insecten, vogels, bodemleven en
kleine zoogdieren. Vraag daarom naar gifvrije planten!

 

Bloemen en planten met het Europese ‘Biologisch’ keurmerk
zijn gekweekt zonder chemische bestrijdingsmiddelen en
kunstmatige groeistoffen. Als je dit keurmerk tegenkomt, dan
zit het zeker goed met de planten. Helaas is er nog niet veel
aanbod van gifvrije planten. 

Koop bij lokale kwekers

Vraag het een medewerker

Let op het biologisch keurmerk
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Antropometrie
Zo’n tweehonderd jaar geleden waren geleer-

den bezig om zoveel mogelijk gegevens te ver-
zamelen over het menselijk lichaam. Ze maten 

lengtes van neuzen, oogafstanden, schedelin-
houden, gewichten, kleuren van irissen. Alles in 

dienst van de heersende opvatting, dat je alles 
kon verklaren door zoveel mogelijk te meten. De 

Belg Quetelet, die behalve sterrenkundige en wis-
kundige ook socioloog was, was een pionier van de 
antropometrie (mensmeterij) en biostatistiek door 

van alles in kaart te brengen.

De beroemdste grootheid die hij bedacht was de 
Quetelet-Index ofwel de Body-Mass-Index (BMI), de 
verhouding van de menselijke maat massa (Massa 
in kilogram) gedeeld door zijn lengte (Lengte in 
meters) in het kwadraat. In een formule:

BMI = Massa / Lengte2 (kg/m2)

In de praktijk blijkt dat deze Body-Mass-Index een 
aardige indicatie geeft (niet meer en niet minder) 
of iemand te zwaar of te licht is. 

Wat de BMI zo aantrekkelijk maakt, is de een-
voud waarmee je hem kunt bepalen: iedereen 

heeft wel een personenweegschaal en ieder-
een kan zijn lengte eenvoudig bepalen met 

een rolmaat en een aftekenpotloodje. Met de BMI hebben 
overheidsinstanties als de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) een goed beeld over hoe het staat met het overge-
wicht van de wereldbevolking. Overgewicht is nu eenmaal 
een gezondheidsrisico. Ook ons RIVM gebruikt de BMI voor 
het vaststellen of iemand met overgewicht in aanmerking 
komt voor een versnelde inenting tegen COVID-19. Bedenk 
echter dat ieder mens qua botten en vet verschillend is en 
de gewichtsverhoudingen ervan veranderen in de loop van 
je leven. De BMI is daarmee niet meer dan een indicatie 
waar iedereen, zoals gebruikelijk, een mening over heeft.

Zelf heb ik een tamelijk stabiel gewicht van 70kg en een 
lengte van 1,70m (ik ben overigens al iets gekrompen). 
Reken je mijn BMI uit, dan kom ik op:

BMI= 70/1,702 = 24,2 (kg/m2)

Toen ik nog 1,72m was, was mijn BMI iets lager (BMI = 
23,7kg/m2).

Overgewicht en ondergewicht
De WHO heeft met vele andere gezondheidsinstituten 
normen vastgesteld die aangeven wanneer iemand veel te 
zwaar, te zwaar, gewoon, of te licht is. Heb je een BMI gro-
ter dan 25kg/m2, dan heb je overgewicht (te dik dus voor 
je lengte). Ligt je BMI onder de 18kg/m2 dan ben je te licht 
(ondergewicht). Om het inzichtelijk te maken of je “goed” 
zit met je BMI, is in de figuur het gewicht uitgezet tegen 
de lengte bij een constante BMI. In het groene gebied zit 
je BMI tussen de 18 en de 25kg/m2, en dat is prima. In mijn 
geval zit het dus goed (de blauwe stip is het kruispunt tus-
sen 1,70m en 70kg). 

Omdat we gemiddeld te weinig bewegen en te veel eten 
en drinken, zie je in de wereld de BMI over de jaren toene-
men. Per land zijn er grote verschillen. VS is koploper, daar 
heeft 36% van de bevolking overgewicht (tieners 41%!). 
In Nederland heeft 20% overgewicht (tieners 23%). In 

Dik doen over eenvoudige natuurkunde Dick van Eck

De Menselijke Maat
Dit keer wil ik het hebben over de BMI, daarmee bedoel ik niet de “Big-Mac-Index”, 

een oud bromfietsmerk of een Brand-Meld-Installatie, maar de Body Mass Index. De 
Index die probeert weer te geven of iemand te zwaar of juist te licht is voor zijn lengte. 

ook de plek waar het vet zich ophoopt als je wat 
te dik bent. Kijk je in de boekjes, dan is vooral de 
taillemaat (omtrek) bepalend of iemand te dik of 
te dun is. Kortom of je broek of rok moet worden 
ingenomen of dat je naar de winkel moet voor een 
wijdere.

Kortom til niet al te zwaar aan al die cijfertjes, want 
iedereen heeft een verschillende bouw, maar blijf 
wel letten op die corona kilootjes. 

Dick is een natuurkundige van 1,7m met een BMI van 

24kg/m2: hij is een tikkeltje aan de gezette kant.

Bronnen:

Wikipedia: Body Mass Index, artikel en grafiek 

Site WHO: uitgebreide demografische BMI-gegevens 

per land, per inkomen, per leeftijd, over de jaren

Site RIVM: alles over gezond gewicht in Nederland

Tekening: Joop van Eck
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ontwikkelingslanden liggen die percentages aanzienlijk 
lager. In Congo 6,7% (tieners 9,6%), terwijl in Aziatische 
landen de BMI van de bevolking lager ligt omdat Aziaten 
overwegend lichter zijn gebouwd (lit. WHO).

De grafiek kunnen we ook gebruiken om de grenzen te 
bepalen waarbinnen je een “groene” BMI hebt. Bij mijn 
1,70m liggen die grenzen tussen de 52 en 72kg. Boven de 
115kg zit ik in het rood (zwaar overgewicht) en onder de 
52kg in het blauw (ondergewicht).

Taille
Behalve naar de BMI, wordt ook vaak gekeken naar de 
omvang van de taille. Kijken we nog eens naar de formule 
voor de BMI, dan kunnen we onze massa schrijven als het 
product van onze soortelijke massa, die iets meer is dan 
die van water, en ons volume (Massa = SM x Volume). 
Vullen we dit in, dan krijgen we voor de BMI:

BMI= (SM x Volume) / Lengte2

Als je volgroeid bent, zal bij een toenemend gewicht, 
je lengte niet toenemen, maar je wordt wel dikker. Het 
volume van de mens wordt bepaald door zijn lengte ver-
menigvuldigd met zijn effectieve oppervlakte (Volume= 
Effectieve Opp x Lengte). Vullen we dit opnieuw in dan 
volgt voor de BMI:

BMI= (SM x Effectieve Opp) / Lengte

Nu is de effectieve oppervlakte van een mens tamelijk 
lastig te bepalen, rond je nek zal het te weinig zijn en rond 
je billen zal het te veel zijn. Het zal ertussenin zijn. En laat 
dat nou zo’n beetje het oppervlak rond je taille zijn. Het is 
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Aanpak Sluipverkeer Hees 
Suzan Rietvelt (gemeente Nijmegen)

 

De gemeente doet begin 2022 een proef met eenrich-

tingsverkeer om sluipverkeer in Hees te voorkomen, 

terwijl de bereikbaarheid van de wijk behouden blijft. 

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer drie op de vier 

automobilisten die over de Voorstadslaan, de Tweede 

Oude Heselaan en de Schependomlaan rijden, niet in 

deze straten hoeven te zijn. Dit sluipverkeer is onge-

wenst met het oog op de verkeersveiligheid, daarom 

wil de gemeente Nijmegen dit tegengaan.

Eenrichtingsproef
De gemeente heeft gezocht naar een aanpak die het pro-
bleem van sluipverkeer aanpakt, zonder dat bewoners te 
veel overlast ervaren. De focusgroep sluipverkeer Hees 
heeft als klankbord meegedacht. Een perfecte oplossing 
voor sluipverkeer is er niet. Er is een oplossing bedacht om 
het sluipverkeer voldoende te voorkomen én de bereik-
baarheid binnen de wijk te behouden. Een permanente 
afsluiting is nadelig voor de bereikbaarheid van de bewo-
ners. Een goede andere keuze is het instellen van een-
richtingsverkeer. Hierdoor wordt het sluipverkeer tegen-
gehouden, maar kunnen bewoners wel goed de wijk in en 
uit. Dit willen we onderzoeken met een eenrichtingsproef 
(zie afbeelding).

 

Het idee achter de proef is om de doorgaande 
route Voorstadslaan via Dikkeboomweg en Tweede 
Oude Heselaan (en vice versa) tegen te gaan. Op de 
Voorstadslaan wordt eenrichtingsverkeer ingesteld vanaf 

de kruising Tweede Oude Heselaan/Schependomlaan 
tot aan de Bredestraat-Prinsenlaan. Het verkeer uit de 
Voorstadslaan kan hierdoor niet meer doorrijden. Ook 
vanaf de Dikkeboomweg kan het sluipverkeer de wijk niet 
meer inrijden.

Eerder geplande aanpassingen
In het najaar van 2021 wordt het tweede deel van de snel-
fietsroute aangelegd aan de Tweede Oude Heselaan. Het 
eerste deel aan de Schependomlaan is in 2020 aangelegd. 
In juni/juli 2021 wordt er ook een inritconstructie gemaakt 
op de Voorstadslaan (vanaf de rotonde bij de Marialaan), 
waarbij de weg wordt versmald. Tijdens deze werkzaam-
heden wordt onderzocht hoe het verkeer gaat rijden, ook 
om een beter beeld te krijgen van het effect van maatre-
gelen op sluipverkeer. Het onderzoeksgebied ligt tussen 
de Oscar Carréstraat, de Distelstraat, de Molenweg, de 
Marialaan en de Tweede Oude Heselaan. 

Meedoen als bewoner 
Bewoners van het onderzoeksgebied kunnen meedoen 
met een digitale enquête om de voor- en nadelen in kaart 
te brengen van de afsluitingen tijdens deze werkzaam-
heden. Met de ervaringen van bewoners en de tellingen 
wordt het effect van de afsluitingen vastgesteld en de 
uiteindelijke eenrichtingsproef uitgewerkt. Ook zullen we 
na de realisatie van de snelfietsroute aan de Tweede Oude 
Heselaan meten hoeveel verkeer er dan door de wijk rijdt. 

Eind 2021 organiseert de gemeente Nijmegen een infor-
matiebijeenkomst om de resultaten van de tellingen en 
de enquêtes met de bewoners te bespreken. Wij zijn erg 
benieuwd in hoeverre het sluipverkeer door de twee maat-
regelen is afgenomen. Daarom stellen we met het onder-
zoek pas vast hoe we de eenrichtingsproef uitvoeren en 
hoe we het succes ervan bepalen.

Meer informatie
De bewoners van het onderzoeksgebied hebben in april 
2021 een informatiebrief ontvangen. Deze vindt u op:   
nijmegen.nl/sluipverkeerhees. Hier is ook meer informa-
tie over de maatregelen en de proef te vinden. Vragen kunt 
u mailen naar sluipverkeerhees@nijmegen.nl
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Bericht vanuit het bestuur
Roel van Tiel | voorzitter

Het is de tijd van ontwaken. Zo voelt het. Langzaam 

gaat de samenleving weer lopen, mag er steeds meer, 

kunnen we weer naar buiten. De blik verschuift lang-

zaam van het hier en nu naar voren. Naar straks. Bij het 

bestuur merken we dat ook. De huidige zaken lopen 

door, maar we voelen die energie, dat ongeduld. Bijna. 

Bijna mogen we weer. Al zitten we niet stil in Hees… 

Luchtkwaliteit
Er lopen gesprekken met de wethouder over het te reali-
seren meetnet luchtkwaliteit. De wijkraden trekken hierin 
gezamenlijk op en hebben inmiddels een concept meetplan 
ontvangen. Wij zijn op dit moment ook inhoudelijke exper-
tise aan het regelen om hier kritisch naar te kijken. Wij 
hebben van de gemeente begrepen dat zij nu al een infor-
matieavond willen houden over het traject, wij vinden het 
vooral belangrijk dat er goede voorlichting komt zodra het 
besluitvormingstraject met de wijkraden is gelopen. Want 
een conceptplan is natuurlijk nog geen antwoord op onze 
vraag: hoe krijgen wij schone lucht boven Nijmegen-West?

De focusgroep luchtkwaliteit en de vijf wijken zijn aan 
het kijken of wij ons misschien aansluiten op een wat 
meer landelijk platform van bewonersverenigingen die 
te maken hebben met uitstoot. Hierover meer in een vol-
gende editie van de Stenen Bank.

Energie, actiebereidheid en ambities
De focusgroepen St. Jozefklooster, Groen achter de Beuken 
en Zwembad-West werken gestaag door, met ieder hun 

eigen uitdagingen, maar alle 
drie voorzien van flink wat 
energie en actiebereidheid.

De werkgroep Cultuur is aan 
het kijken hoe zij het komend jaar weer kan opstarten. 
Uiteraard is dit sterk afhankelijk van het COVID-beleid, 
maar de energie is er. De werkgroep Sociaal heeft nog 
steeds de actie ‘Bezoek een Buur’ lopen (zie de website) en 
wacht af wanneer er weer meer mag en kan. 

Tot slot heeft de werkgroep Historie actief bijgedragen aan 
het ambitiedocument Hees. Dit document (zie elders in dit 
nummer) is op verzoek van het bestuur na een uitgebreide 
consultatieronde onder Heesenaren opgesteld om scherp 
te krijgen wat de inwoners van Hees nu écht des Hees vin-
den en geeft antwoord op de vraag: hoe zien wij onze wijk 
en hoe willen we die vormgeven? Het ambitiedocument 
zal als richtsnoer fungeren voor de koers van de vereni-
ging en haar werk- en focusgroepen, maar biedt ook voor 
extern gebruik een helder beeld van de Heese identiteit.

Burgerparticipatie op laag pitje
Er zijn heftige discussies gaande over het vervolg op het 
door gemeente opgeblazen overlegplatform Kronenburger 
Forum, waarin bedrijven, bewoners en gemeente geza-
menlijk overlegden over de uitdagingen die spelen rondom 
TPN-West. Wordt vervolgd!

Hiermee samenhangend: het is op dit moment helaas 
droevig gesteld in Nijmegen met het toelaten van burger-
participatie in gemeentelijke besluitvormingstrajecten. 

Stroomlijnen informatie
Om de interne informatievoorziening beter te stroom-
lijnen is een nieuw emailadres in het leven geroepen: 
communicatie@dorpsbelanghees.nl. (Voorzitters 
van) focus- en werkgroepen kunnen dit adres gebrui-
ken om hun updates en andere berichten in één keer te 
sturen naar de redactie van de Stenen Bank, de website-
redactie en de redactie van de nieuwsbrief. Ook andere 
Heesenaren die iets van algemeen belang hebben te 
melden, kunnen van dit adres gebruik maken.

Algemene Ledenvergadering: 23 juni
Op 23 juni legt het bestuur graag weer verantwoording 
af aan de leden, conform de statuten in de eerste zes 
maanden van het jaar (buitengewone omstandighe-
den uitgezonderd). Uiteraard ontvangen al onze leden 
daar nog een persoonlijke uitnodiging voor. Gezien de 
omstandigheden zal het helaas opnieuw een digitale 
vergadering worden. Wij achten het nog niet verant-
woord om dit fysiek te doen, maar we hopen harts-
tochtelijk dat dit de allerlaatste digitale editie wordt!
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Dit heeft geleid tot de oprichting 
van een Burger Participatie Platform 
Nijmegen (BPPN) waarin dertien wijk-
raden, buurtverenigingen en bewo-
nerscommissies zich hebben verenigd 
om hier gezamenlijk met burgemees-
ter en wethouders over te spreken. 
De geplande gesprekken zijn op ons 
verzoek uitgesteld tot het moment 
dat het weer mogelijk is elkaar fysiek 
te ontmoeten: het gaat met name 
over vertrouwen en dat herstel je 
allereerst door elkaar persoonlijk in 
de ogen te kijken. Hopelijk krijgt dit in 
het najaar een vervolg.

Kom het bestuur versterken!
De continuïteit van het bestuur staat 
onder druk doordat enkele leden bin-
nen afzienbare tijd afscheid nemen. 
Ook het voortduren van het secre-
tarisloze tijdperk helpt niet echt om 
de organisatorische en inhoudelijke 
lijntjes aan elkaar te blijven knopen. 
Daarom vragen wij alle leden om 
mee te komen praten en werken aan 
de thema’s waarover we ons in Hees 
allemaal druk maken. Dat hoeft niet 
veel tijd te kosten, een uur of wat per 
week is al genoeg. Heeft u interesse of 
kent u iemand die daar wel oren naar 
heeft, laat het ons dan weten via 
secretariaat@dorpsbelanghees.nl. 

Succes en hou nog even vol, er komt een 
mooie zomer aan!

Meedenken over 
bouwplannen?
Er zijn bouwplannen op de hoek 
van de Dr. De Blécourtstraat met 
de Energieweg. Mensen die hier-
over willen meepraten, kunnen 
zich melden bij de Werkgroep 
Leefomgeving:  leefomgeving@
dorpsbelanghees.nl. Bij voldoen-
de interesse zal een focusgroep 
worden opgericht.

Leren loslaten
Rolschaatsen.
Die wilde ze wel voor haar verjaardag, hoorde ik haar zeggen tegen Oma.
Mijn hart sloeg een slag over.
Beelden van botbreuken en botsingen flitsten door mijn hoofd. Ik zag 
voor me hoe ze overal tegenaan zou knallen, hoe ze over het asfalt zou 
buikschuiven, hoe ze rond zou lopen als een mummie, een en al verband 
en gips.
‘Dat wil ik al heel lang kunnen’, zei ze tegen Oma. 
‘Als het van mama mag’, zei Oma. 
‘Mag het, mam? Please?’ 
Ik slikte mijn woorden in. Ik wilde niet zo’n overbezorgde moeder zijn  
die haar kind in bubbeltjesplastic wikkelt omdat ze niet tegen een stootje 
kan.
Als de Oudste Kleine rolschaatsen wilde, dan mocht dat.

En zo kreeg de Oudste Kleine voor haar verjaardag een paar groenblauwe 
rolschaatsen. Uiteraard kreeg ze er pols-, knie- en ellenboogbeschermers 
bij (de lijn tussen overbezorgde of nalatige moeder is dun). De Oudste 
Kleine was in de zevende hemel. Zo’n driekwartier later had ze alles op 
en om. Ik plantte nog vlug een helm op haar hoofd en zoef, daar ging ze 
– met een grijns van oor tot oor en zeventien kilo aan extra gewicht om 
haar te beschermen tegen schrammen, deuken en breuken.

Eerst oefende ze in de achtertuin. Heen en weer rolde ze van muurtje 
naar muurtje. Al gauw wilde ze echter de straat op. Ze wilde verder.  
Wat van de wereld zien. De Schependomlaan met dat rode asfalt leek 
haar wel wat. En dan helemaal naar het einde van de Kerkstraat en weer 
terug. 
‘Maar daar rijden auto’s!’ sputterde ik tegen.
‘Dan ga je mee,’ opperde ze.
Dat stond buiten kijf. 
Natuurlijk ging ik mee. 
Ik zou mijn kind toch niet helemaal alleen laten rolschaatsen? Wat als 
ze…
‘Kom je nog?’, vroeg ze en daar ging ze. 

Met de wind in de haren rolde ze in volle vaart vooruit. 
Af en toe wat wiebelig, maar eerlijk is eerlijk: ze hield zich staande  
en gaande. 
Voor verkeer was ze allerminst bang. 
Als iemand voorbijfietste, zwaaide ze gewoon. 
‘Hallo!’ zei ze dan of: ‘Doe niet zo raar, mam.’
Wist zij veel dat mijn hart in mijn keel klopte. 
Mijn hoofd duizelde van de rampscenario’s. Leek het maar zo of reden 
auto’s hier met 130 kilometer per uur?
Toch rolde de Oudste Kleine gestaag verder. 
Drempels waren nog lastig, maar het rechte stuk van de Stenen Bank  
naar De Limus lukte steeds beter. 
‘Laat nu maar los, mam’, zei ze tenslotte.
En dat was wat ik deed. 
Soort van.
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Jan Mengde

Het is al meer dan een jaar geleden dat het toenma-

lige bestuur van de vereniging aan Martin Boormans 

en mij vroeg om een opzet te maken voor een ‘ambi-

tiedocument Hees’, dat als gemeenschappelijk uit-

gangspunt zou kunnen dienen voor de focusgroepen 

van de vereniging.

Een totaalvisie schrijven, ja voor wie dan? En wat is er in 
algemene zin te zeggen over de toekomst van Hees? Zijn 
de focusgroepen al niet doelgericht bezig met de belang-
rijkste thema’s? Als eerste stap zijn we oriënterend gaan 
praten met een aantal Heesenaren, al dan niet actief in de 
vereniging. Door COVID-19 hebben we niet alle contacten 
daadwerkelijk kunnen spreken. Uit de gesprekken hebben 
we de kern proberen te destilleren van waarom zoveel 
mensen zich inzetten voor Hees. Die kun je samenvatten 
in vier gemeenschappelijke waarden: gemeenschapszin, 
veiligheid en gezondheid, groen en het karakteristieke 
dorpsbeeld.

Daarnaast hebben we nogal wat stukken van de vereni-
ging en van de gemeente doorgenomen om een beeld te 
krijgen van kansen en bedreigingen voor die waarden. 

De waarde van de gemeenschap 
Hees heeft nog trekken van een dorpsgemeenschap; de 
mensen groeten elkaar, ex-bewoners verhuizen weer 
terug naar Hees, er wonen meerdere generaties van 
dezelfde families. Nieuwkomers vinden al snel een plaats. 
Over de ‘zachte kant’ van de leefbaarheid zijn Heesenaren 
positief, met als kanttekening het thema eenzaamheid 
uit het onderzoek van 2016. Gemist wordt zoiets als een 
wijkcafé. Vanuit de dorpse saamhorigheid bestaat er grote 
bereidheid zich in te zetten voor allerlei culturele en recre-
atieve activiteiten en natuurlijk dragen ook de website en 
de Stenen Bank bij aan de gemeenschapszin.

De waarde van veiligheid en gezondheid
Er zijn aangename verkeersluwe deelgebieden in de wijk 
en zogenoemde buurtgebonden beweegroutes voor fiet-
sers en voetgangers, maar er zijn ook stukken met veel 
sluipverkeer. Daar worden nu, in samenspraak met de 
gemeente, maatregelen tegen genomen. Verder zijn er 
zorgen over de slechte luchtkwaliteit vanwege de uitstoot 

van industrie, de steeds drukkere S100 en de uitstoot op 
het kanaal en de Waal. Samen met andere wijken worden 
nu de eerste stappen gezet naar verbetering. 

De waarde van het groen
Hees omvat een rijk scala aan groen, zoals restanten van 
oude landgoederen, kloostertuinen, sportvelden, fraaie 
lanen, begraafplaatsen, volkstuinen, parken, groenstro-
ken, kleine wilde bosjes, een voedselbos en particuliere 
tuinen. Voor Hees en geheel Nijmegen-West is het groen 
van grote waarde. Deze ecologische stapstenen en natuur-
parels kunnen zich verder ontwikkelen door uitbreiding, 
kwaliteitsverbetering en sterkere verbinding met elkaar. 
Van belang is de instandhouding, verduurzaming, uitbrei-
ding en biodiversiteit van het typische groen van Hees. 

De waarde van het karakteristieke dorpsbeeld
Ondanks de (al dan niet geslaagde) nieuwbouw heeft de 
wijk nog steeds een open, dorps en groen karakter, met 
een aantal statige panden, kleinere dorpswoningen en 
mooie lanen. De bewoners hechten aan behoud van het 
groen en het dorpse aanzicht. Hoogbouw of grootschalige 
nieuwbouw zal het dorpskarakter onherstelbaar aantas-
ten. Als nieuwbouw onafwendbaar is, dan ondersteunen 
we plannen tot natuur-inclusief bouwen (term uit de 
gemeentelijke omgevingsvisie), kleinschalige nieuwbouw 
die aansluit bij de karakteristieke verschijningsvorm van 
het dorp Hees, met voorkeur voor de doelgroepen jon-
geren én voor ouderen die vaak in de wijk willen blijven 
wonen, mits en zolang dat niet ten koste gaat van de nog 
aanwezige stukken groen.

Waarden en harde werkelijkheid
Dit zijn de waarden die we delen. Deze waarden zijn 
natuurlijk niet nieuw, maar ze vormen wel de inspiratie 
voor de mensen die in Hees wonen of die hier heen willen 
verhuizen en zeker voor alle mensen die zich inzetten om 
een bijdrage te leveren aan het samenleven in dit mooie 
dorp. 

Het behoud van die eigenheid vonden we ook als uitgangs-
punt in de gemeentelijke structuurvisies en bestemmings-
plannen van de afgelopen decennia. Daarin is vastgelegd 
dat er in Hees slechts in beperkte mate woningen kunnen 
worden toegevoegd. Een paar voorbeelden: 

Uitgangspunten en ambities van de Vereniging Dorpsbelang Hees

Hees, het laatste dorp in de stad

Foto: Lentekracht
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Daar staat tegenover dat actieve werk- en focusgroepen 
binnen de vereniging elk op hun eigen terrein het behoud 
van het dorpskarakter ondersteunen. Ze zetten zich effec-
tief en kundig in om de waarden van Hees te versterken en 
de dreiging van onomkeerbare ingrepen in het dorpska-
rakter te pareren.

Het document ‘uitgangspunten en ambities van de 
Vereniging Dorpsbelang Hees’, waarvan dit artikel een 
samenvatting is, dient nu al als inspiratie voor andere 
activiteiten:

–  al tijdens het schrijven hebben we samen met de werk-
groep leefomgeving ideeën ontwikkeld over ‘bouwen in 
Hees’, die vervolgens gebruikt zijn in de notitie van de 
Focusgroep Nieuwbouw St. Jozefklooster.

–   we zijn aan het kijken hoe we onze visie over de toe-
komst van Hees kunnen koppelen aan de historische 
canon van Hees.

–  we hebben heel wat bestaande stukken weer eens op 
een rijtje gezet: gemeentelijke nota’s, onderzoeken, 
bestemmingsplannen, groenstudies, eigen notities van 
de vereniging. Daar kunnen de focusgroepen dan weer 
gebruik van maken.

Volgens het Groenplan van de gemeente Nijmegen in 2007 
is: 
‘de dorpse sfeer van Hees uitgangspunt bij verdere ontwik-
keling. Via het bestemmingsplan is veel van het groen in Hees 
vastgelegd om te behouden. De lijn van het bestemmingsplan 
dient steeds aangehouden te worden.’ 

In het bestemmingsplan Hees/Heseveld uit 2013 spreekt 
de gemeente over:
 ‘een aaneengesloten groene ruimte in de vorm van het 
Kometenpark, de groene ruimte van het sportfondsenbad en 
de erven van het pand ‘De Beuken’ en het St. Josephklooster’ 
en ‘versnippering van de grootschalige openbare ruimte 
moet voorkomen worden (bijv. St Jozef, Sancta Maria, Achter 
de Beuken).’

In de structuurvisie van 2013 staat: 
‘We zetten in deze wijken in op het behoud van de eigen 
identiteit, karakteristieken en kwaliteiten van de bestaande 
woongebieden. Denk aan de wijk Hees (…). De karakteristiek 
van grootschalige bebouwing in grootschalige open ruimten 
dient behouden te blijven. Bebouwing op binnenterreinen 
past evenmin in het cultuur-historisch patroon van gegroei-
de lintbebouwing met diepe achtererven.’

Ook in de Omgevingsvisie 2020-2040 vind je interessante 
plannen: 
Hees als cultuurhistorische hotspot; de ontwikkeling van 
zogenaamde natuurparels; groene corridors, biodiversiteit; 
klimaatadaptatie en terugdringen van hittestress; verbete-
ring van de luchtkwaliteit.

Allemaal geruststellende passages, maar in de praktijk 
blijkt het eigene van het dorpskarakter toch erg kwetsbaar 
voor allerlei belangen en bouwplannen. Er dreigen nieuw-
bouwplannen die afbreuk doen aan het dorpse karakter 
van Hees en ronduit strijdig zijn met eerder vastgelegd 
beleid omtrent bebouwing, groen en biodiversiteit. Het 
beleid rond luchtkwaliteit lijkt nu pas een eerste positieve 
impuls te krijgen en de contacten tussen wijk en gemeente 
lopen lang niet altijd goed. 

Idyllisch
‘Als een rijke band bezet met parelen en edelgesteenten, 
gesierd met de lieflijkste figuren in wondervolle kleuren, 
omzoomd met een kunstvollen rand, zoo zijn de dorpen 
Hees, Neerbosch en Hatert, voor Nijmegen een sieraad’ 
(1911).

‘Het idyllisch dorpje Hees had in die dagen (1870) een 
eigenaardige bekoring, vooral voor ons Nijmegenaars, 
die hun leven moesten slijten in saaie vestingstraf.’

(Uit: BIESSELS,P.J. Het vestingstadje Nijmegen in de zeven-

tiger jaren, Nijmegen, 1955)

VORMGEVER/
DTP-ER

GEZOCHT!

Voor de opmaak van 
de Stenen bank zijn wij 

op zoek naar verster-
king van het team van 

vormgevers.
Ben jij bekend met 

Indesign, werkzaam of 
in opleiding in de

grafische richting én 
vind je het leuk een 
aandeel te hebben in 
de verzorging van dit 
blad? Neem dan con-
tact op met Michel, 
info@mwontwerp.nl, 
voor meer info!
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Het is ontzettend jammer, maar door de corona-
situatie is het dit jaar opnieuw niet mogelijk 
Bouwdorp Hees te organiseren. Met pijn in ons hart 
slaan we daarom ook dit jaar over. We hopen er 
weer bij te zijn in 2022. Samen met jullie maken we 
er dan graag weer een mooie week van!

Organisatie versterken
Om van die volgende editie een succes te maken, 
hebben wij wel versterking van de organisatie 
nodig! Wie wil ons komen helpen?
Als lid van de organisatie zorg je samen met de rest 
van het team voor een fantastische week voor ruim 
200 kinderen. Een verantwoordelijke taak in een 
gezellig team. Binnen de organisatie van Bouwdorp 
Hees bestaan grote en kleine taken met uiteenlo-
pende verantwoordelijkheden. Denk hierbij aan 
het bedenken van knutsel- en sportactiviteiten, 

het regelen van facilitaire zaken, het bijhouden van 
de website, het benaderen van sponsoren en het 
aansturen van vrijwilligers.

Spannend en gezellig
Gemiddeld komen we elke 6 weken bij elkaar voor 
overleg. Afhankelijk van de omvang van je taak, ben 
je daarnaast nog enkele uren per maand bezig. In 
de week voorafgaand aan het Bouwdorp zijn we 
iets drukker met het zetten van de puntjes op de i. 
Je bent als lid van de organisatie niet verplicht deel 
te nemen aan de bouwdorpweek, of om in de week 
daaraan voorafgaand beschikbaar te zijn, maar die 
weken zijn altijd wel het spannendst en gezelligst. 
Heb je interesse in deelname aan de organisatie of 
wil je graag meer informatie? Stuur een mail naar 
bouwdorphees@gmail.com. 

Helaas ook geen Bouwdorp Hees 2021

Wie wil 
ons komen 

helpen?!
Lieke Schoormans
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Heese Zaken

Soms loopt de 
ritssluiting niet meer 
soepel
Petra Kateman

We hebben afgesproken op de praktijk van Rongen 
& Reiners Coaching aan de Dikkeboomweg 2. Kirsten 
Rongen en Tinie Reiners zitten er klaar voor en vragen 
zich af of ‘de Stenen Bank’ ook niet een prima naam 
voor hun coachings-praktijk zou zijn geweest. De 
twee vrouwen kennen elkaar al langere tijd, maar pas 
sinds begin 2021 werken ze samen in de nieuwe prak-
tijk. Ze zijn heel gemotiveerd om samen een nieuwe 
weg in te slaan, al zijn hun achtergronden nogal ver-
schillend.

Van natuurkunde naar coaching
Laat ik beginnen met Kirsten. Zij is geboren en getogen 
in Duitsland, opgeleid als natuurkundige, en in 1995 voor 
werk bij Philips/ NXP Semiconductors in Nijmegen naar 
Nederland gekomen. Zij heeft een coachings-opleiding 
afgerond en wilde daarmee ook buiten haar werk aan de 
slag gaan.

Bij coaching komen voor haar drie passies samen: de liefde 
voor puzzels en redactiesommen, de uitdaging van door-
vragen en opruimen en de voldoening over de bereikte 
oplossing. In haar werk als quality engineer bij NXP onder-
zoekt ze ook waarom iets fout gaat. Door systematisch 
doorvragen stelt ze vast hoe de ontdekte problemen in 
de toekomst voorkomen kunnen worden. Vaak blijkt het 
probleem niet alleen door de techniek veroorzaakt te wor-
den, maar ook door een gebrekkige samenwerking tussen 
collega’s.

‘Dat is nu net wat ook coaching spannend maakt’, zegt 
Kirsten. ‘Soms moet je een bestaand evenwicht verstoren 
om een beter evenwicht te kunnen vinden. Zo kun je er 
dankzij goed doorvragen achter komen dat je bijvoorbeeld 
echt uitgekeken bent op je functie, of dat je niet goed 
kunt opschieten met je baas, of andere culturen moeilijk 
begrijpt. Als coach probeer je vervolgens samen met je 
cliënt te analyseren met welke oplossing  je  tevreden zou 
kunnen zijn. Een oplossing waar je mee aan de slag kunt 
om je leven weer aan het stromen te  krijgen. Dit hoeft 
geen lang proces te zijn. Tussen de vier en zes sessies leve-
ren over het algemeen al genoeg  effect op.’

Ondernemers in de wijk

Kirsten Rongen (links) en Tinie Reiners
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Kirsten zoekt samen met je naar de stroom en de ontregelin-
gen daarin. Zodat je weer in beweging komt en je leert van 
ongeregeldheden en teleurstellingen en weer energie krijgt.

Van couch naar coach
Tinie heeft pas geleden, na 40 jaar, haar praktijk voor psycho-
therapie gesloten. In haar oude praktijkruimte is ze nu vol 
enthousiasme samen met Kirsten aan iets nieuws begonnen.

Partnerrelaties in de meest brede zin van het woord zijn 
daarbij een speerpunt. Dat kan de (verstoorde) relatie met 
je levenspartner zijn, of met je baas, je moeder of welke 
andere partnerrelatie dan ook.

Tinie licht de insteek toe aan de hand van het beeld van 
een rits: ‘De ritssluiting is een aardige metafoor voor een 
relatie’, zegt ze. ‘Een ritssluiting gaat als het goed is soe-
pel dicht en weer open. Er is nabijheid in het contact en 
vervolgens kan ieder apart van elkaar zijn gang gaan. Er is 
plaats voor intimiteit en er is plaats voor autonomie. Soms 
loopt een ritssluiting niet soepel, hij klemt. De partners 
zitten aan elkaar vast. Er is te weinig individuele ruimte. Ze 
zijn samen onvrij geworden en reageren niet meer met een 
open blik. Door bijvoorbeeld regelmatig een vooringeno-
men oordeel te hebben, zet de partner zichzelf en de ander 
klem. Hoewel men op dat moment aan elkaar vast zit, is de 
verbinding verbroken.’

Om de ritssluiting weer soepel te laten functioneren wor-
den doorgaans zes gesprekken gevoerd. De eerste twee 
gesprekken voeren Kirsten en Tinie met beide partners 
samen. Gekeken wordt wanneer de fricties in de relatie 
optreden en over welke onderwerpen die gaan. De drie 
volgende gesprekken vinden afzonderlijk plaats, waarbij 
Kirsten met de ene partner spreekt en Tinie met de andere. 
In deze een-op-eengesprekken onderzoeken coach en 
cliënt samen in welk patroon de individuele partner vast 
is komen zitten en wat hem of haar in de partnerrelatie 
belemmert om met een meer open blik naar de situatie te 
kijken en constructiever op de ander te reageren. In het 
zesde gesprek oefenen de coaches weer met beide part-
ners samen met nieuw, meer productief gedrag.

Wat kun je verwachten?
Bij Rongen & Reiners Coaching kun je terecht met proble-
men op het werk, levensloopkeuzes en vragen over relaties 
en relatieproblemen. Het door Tinie en Kirsten zelf ont-
wikkelde coachingprogramma voor de partner- en relatie-
therapie – waarbij elke partner een eigen coach heeft – is 
zeer geschikt voor partners die geen scheidsrechter willen 
maar wel feedback op het eigen gedrag.
Meer weten? Kijk op de website www.rongen-reiners.nl

Foto: Ton van Seters
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<   advertenties van sponsoren   >
De redactie draagt deze sponsors een warm hart toe. Zij maken het mede mogelijk 
dat we de Stenen Bank kunnen maken. Wilt u uw bedrijf ook meer gezicht geven in 

Hees en ons werk steunen? Uw advertentie is welkom!

Eten en drinken uit Voedselbos Novio

WildeWilde groentetaartjes groentetaartjes
Hoofd- of bijgerecht. Bereidingstijd 30 minuten, baktijd 35 minuten. Nodig: muffinvorm voor 12 muffins

Uit: Laurette van Slobbe, Eten en drinken met wilde planten, Hof van Twello i.s.m. Jan van Arkel, augustus 2013

We verheugen ons nu al op de verschillende bessensoorten die we in de zomer 
kunnen oogsten en waarmee we de heerlijkste lekkernijen kunnen maken. Zoals sap, 
jam, gelei, taarten en cakes. Ook kun je bessen invriezen om in de volgende winter 
over het ijs of de kwark te strooien. Bijvoorbeeld de elsbes (zie de plattegrond in het 
voedselbos), lekker knisperig in bevroren toestand… Maar nu eerst een lenterecept 
met wilde groenten, die nu welig tieren…

Ingredienten
 − 12 (volkoren) boterhammen
 − 40 gram zachte boter
 − 2 eieren
 − 2 el melk
 − 1,25 dl room
 − 50 gram wilde groente, zoals: brandnetel en/of 
zevenblad, melganzevoet, vogelmuur, dovenetel

 − 1 uitje
 − knoflook
 − geraspte boerenkaas
 − peper en zout

Bereiden
Verwarm de oven voor op 210 graden. Vet de muffinvormpjes 
in met boter. Steek met een glas rondjes van minimaal 7 cm 
doorsnede uit de boterhammen. Rol de rondjes plat met een 
deegroller en bestrijk ze aan beide kanten met boter. Druk ze 
in de vormpjes. Bak ze in de oven in 10 minuten lichtbruin en 
knapperig.

Zet de oven op 180 graden. Fruit het uitje met knoflook en 
de wilde, goed gewassen en fijngesneden groente. Meng 
de eieren met de room en de melk, peper en zout, meng de 
groente erdoorheen, doe dit in de broodvormpjes en bestrooi 
met de kaas. Bak de taartjes 25 minuten en serveer ze direct.

Dat kan!Dat kan!

Uw advertentie in  
de Stenen Bank?

Bel of mail voor meer 
informatie:  

024-3779839 | secretariaat@secretariaat@
dorpsbelanghees.nldorpsbelanghees.nl

of kijk op onze website: 
www.dorpsbelanghees.nlwww.dorpsbelanghees.nl

Bericht van de Werkgroep Cultuur
Irene van Dongen

De dagen worden langer en velen van ons hebben veel zin 
om elkaar  weer te kunnen ontmoeten. Gezien de huidige 
maatregelen en het voorzichtige tempo van de eerste 
versoepelingen zal het Midzomernacht muziekfestijn in 
juni nog niet mogelijk zijn. Met de organisatoren van het 
muziekfestijn mikken we op een eerstvolgende editie in 2022. 

Dorpsfeest Happy Hees
De organisatoren van Happy Hees willen dit jaar graag weer 
een zomerfestival organiseren in zijn originele vorm, het liefst 
op één dag, op 4 of 5 september en op één plek. Een feest waarbij 
plezier en elkaar ontmoeten centraal staan. Dit betekent dat het 
feest niet doorgaat als in september de anderhalve-meterregel 
nog geldig is. De organisatoren willen bij het dorpsfeest ook niet 
werken met een aanmeldingsplicht, test- of toegangscontrole. Dit druist 
namelijk  in tegen de ongedwongen sfeer die er bij het dorpsfeest altijd is. 
1 juli weten de organisatoren of het mogelijk is dat Happy Hees begin 
september in zijn originele vorm kan doorgaan. Mochten de maatregelen 
nodig zijn, dan gaat Happy Hees dit jaar nog niet door en bedenken de 
organisatoren voor het weekend van 4-5 september alternatieve activiteiten 
waarbij, verspreid in de wijk, kleinschalige ontmoetingen kunnen ontstaan.

Bericht van de Werkgroep Cultuur

www.terra-nijmegen.nl  •  info@terra-nijmegen.nl

024-3780488 |  06-23615900

te huur: groeps- en praktijkruimte

individuele- en groepstherapie | dans | trainingen | coaching |  

yoga | cursussen | massage | meditatie …
 – Voor de individuele- en groepssporter in Hees
 – Blessurepreventie en -behandeling
 – Massage
 – MTC taping (kinesio), o.m. effectief bij 
menstruatiepijnen en hooikoorts

 – MLD/Oedeemtherapie

m : 06 13162140
e : info@massagepraktijkhees.nl
w : www. massagepraktijkhees.nl

Aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs

Anne Hoekstra
Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur

Elk seizoen een smakelijk recept in de Stenen Bank dat je kunt maken met 
minstens één ingrediënt uit ons voedselbos (of omgeving).

Door Lies Haveman, vrijwilliger bij het voedselbos
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<   advertenties van sponsoren   ><   advertenties van sponsoren   >

Najade UitvaartenNajade Uitvaarten

Voor een persoonlijke uitvaartbegeleider in uw buurt

☎  06 3434 2117 (dag en nacht bereikbaar)

www.najade-uitvaarten.nl 

Muziekschool Muziekopmaat voor 
individuele- , groeps- en bandlessen.

Van 4 tot 88 jaar.
Bezoek de website:  www.muziek-op-maat.nlwww.muziek-op-maat.nl

Als gezondheid niet meer vanzelfsprekend is:  

tips rondom ontspanning, slaap, beweging en voeding 

die passen in uw leven en waarmee u de dingen 

kunt blijven doen die u graag doet
www.gezond-op-maat.nlwww.gezond-op-maat.nl

> Makkelijk bereikbaar
> Volop gratis parkeergelegenheid
> Uitgebreid assortiment in de winkel
> Alle boeken verkrijgbaar (op voorraad of bestellen)
> Uitgebreide openingstijden (iedere dag vanaf 8 uur)
> Geldautomaat voor storten en opnemen
> Tevens kopieren en OV-Chip oplaadpunt
> U bent van harte welkom

Telefoon : (024) 388 69 76

Dagelijks open van 08:00 tot 18:00 uur
en zaterdag tot 17:00 uur

 Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

Samen onderweg, samen op weg…

terugkomen in je eigen kracht

Diagnostiek, begeleiding en coaching van 
kinderen, jongeren en volwassenen.

Drs. Gerjó Pieters-Mestrom
Orthopedagoge-generalist

GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog

Therapeutische hulp bij o.a. angst, depressie,  
concentratie, burn-out.

Begeleiding van leer- en studieproblemen.
Werkgeheugen Trainingen (Cogmed, Jungle Memory)

Psychologisch onderzoek

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen

024-3782314
info@gerjopieters.nlinfo@gerjopieters.nl
www.gerjopieters.nlwww.gerjopieters.nl

Voor meer 

(024) 377 40 03

informatie kunt 
u bellen met:

Bel of mail voor: een afspraak bij u thuis | het bestellen van batterijen |  
advies over onze oplossingen | overige vragen

06 - 40 59 80 20
deaudicien@janbours.nl

www. janbours.nl

Horen als vanouds

Tel. 06 38 31 47 44 • www.natuurlijkgroen.com 

Mathieu de Bruijn
Advies en Realisatie

Mathieu de Bruijn
Advies en Realisatie



Wolfsbosje april 2021 met vooraan de nieuwe aanplant  |  Foto:  Jeroen Allard

de Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft  
naar het behoud van het groene en dorpse karakter van Hees. 

destenenbank

Veel plezier met uw Stenen Bank

www.dorpsbelanghees.nl
www.facebook.com/dorpsbelanghees

Bezoek de website en  
volg de vereniging op facebook:
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Redactieadres van de Stenen Bank 
redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nlredactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Kopij
Kopij inleveren voor donderdag 5 augustus 2021 op het redactieadres.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen 

al dan niet te plaatsen, te redigeren of in te korten.

Lid worden? 
U kunt lid worden via een e-mail of telefoontje aan het secretariaat, of via 

het contactformulier op de website van de vereniging. Het lidmaatschap 

kost € 15 per jaar.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
email: bestuur@dorpsbelanghees.nlbestuur@dorpsbelanghees.nl 

Voorzitter: Roel van Tiel, voorzitter@dorpsbelanghees.nlvoorzitter@dorpsbelanghees.nl 

Penningmeester: Ton Ellenbroek, financien@dorpsbelanghees.nlfinancien@dorpsbelanghees.nl 

Secretaris: vacature 

Michiel de Wit, michiel.de.wit@dorpsbelanghees.nmichiel.de.wit@dorpsbelanghees.nl 

Ab Verheul, abverheul@outlook.comabverheul@outlook.com, 06 575 1 6425

Ece Dolen, ece.dolen@dorpsbelanghees.nlece.dolen@dorpsbelanghees.nl 

Jan Mengde, jan.mengde@dorpsbelanghees.nljan.mengde@dorpsbelanghees.nl

Secretariaat 
Secretariaat VDH, Dommelstraat 13, 6542 SJ Nijmegen

secretariaat@dorpsbelanghees.nlsecretariaat@dorpsbelanghees.nl, 06 20 72 02 62

Penningmeester
financien@dorpsbelanghees.nlfinancien@dorpsbelanghees.nl

IBAN: NL40 INGB 0000 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 
Groen Hees: Ab Verheul, groen@dorpsbelanghees.nlgroen@dorpsbelanghees.nl, 06 575 1 6425 

Historie: Jan Brauer, historie@dorpsbelanghees.nlhistorie@dorpsbelanghees.nl

Leefomgeving: Roel van Tiel, leefomgeving@dorpsbelanghees.nlleefomgeving@dorpsbelanghees.nl

Bouwdorp Hees: Lieke Schoormans,  bouwdorp@dorpsbelanghees.nl bouwdorp@dorpsbelanghees.nl

Cultuur: Irene van Dongen, cultuur@dorpsbelanghees.nl

Werkgroep Sociaal Netwerk: Bert Jansen, sociaal@dorpsbelanghees.nlsociaal@dorpsbelanghees.nl

Wijkagenten: 0900-8844

hans.zweers@politie.nlhans.zweers@politie.nl | john.striekwold@politie.nljohn.striekwold@politie.nl |  

chris.hofman@politie.nlchris.hofman@politie.nl

Meld-en Herstel: meldingen kunnen worden doorgegeven via  

de Meld&Herstel APP of telefonisch: 14024

Wijkmanager: Marian Hooijman, m.hooijman@nijmegen.nlm.hooijman@nijmegen.nl

Wijkregisseur: Marjolijn Evers, m4.evers@nijmegen.nlm4.evers@nijmegen.nl




