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De fracties spreken zich uit over Hees

Hoe kijkt uw fractie aan tegen wat er op dit moment speelt 
rond het onderwerp luchtkwaliteit in en rond Hees?

GroenLinks: Een goede luchtkwaliteit met name rond haven 
en industrie is erg belangrijk. GroenLinks stuurt aan op 
een exit-strategie voor overlastgevende industrie rond de 
havens. Er moet een perspectief komen op een veel schoner 
industriegebied. Tot het zo ver is willen we dat de uitstoot 
van verdachte bedrijven extra intensief wordt gecontroleerd 

met een uitgebreider meetnet. Het opstellen en uitwerken 
van plannen gebeurt transparant en in overleg met omwo-
nenden en milieuorganisaties.
D66: Iedereen verdient het om in schone lucht te leven. 
Ongezonde uitstoot moet stoppen, anders gaan wat ons 
betreft de deuren dicht. Bedrijven die willen verschonen, 
willen we hulp aanbieden. Er moet veel strenger en beter 
gecontroleerd worden. Het is belangrijk dat bewoners hier-
over kunnen meepraten.                                                                                >>
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In dit nummer

Wie zijn oor in Hees te luisteren legt hoort boven alle eindwinterstormen uit geluiden van verlangen. Verlangen naar 
sociale gelegenheden om elkaar ontspannen te ontmoeten. Als we dit schrijven zijn de voortekenen gunstig. Het voor-
lopige einde van de maatregelen is in zicht. Nu nog de mensen die al die evenementen weer willen oppakken… De VDH 
heeft de afgelopen tijd vooral zijn activistische gezicht laten zien en minder zijn vrolijke sociale. De balans moet terug! 
Het gaat natuurlijk wel om ernstige zaken. Schone lucht en de bedreiging van het laatste landgoed in Hees, de Andelshof, 
bijvoorbeeld. In dit nummer treft u daarover verschillende bijdragen aan. Uit die bijdragen wordt ook duidelijk dat je bin-
nen Hees over die ernstige zaken van mening kunt verschillen.

Van 14 t/m 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We hebben alle fracties in de zittende gemeen-

teraad gevraagd wat hun plannen zijn voor Hees wat betreft schone lucht en bouwplannen. Acht fracties reageer-

den daar op. Hierna een samenvatting van de antwoorden. VDH-voorzitter Roel van Tiel laat desgevraagd weten 

erg blij te zijn met de betrokkenheid die uit de woorden van de gemeenteraadsleden spreekt en voegt daar aan toe: 

‘Hees staat in gunstige zin op de kaart bij de gemeente. Zo zie je maar dat op een duidelijke manier actievoeren voor 

een goede zaak loont. Heesenaren die daar een steentje aan willen bijdragen, zijn van harte welkom!’ Behalve een 

mailronde langs de fracties, hebben bedrijvige bestuursleden de verschillende verkiezingsprogramma’s doorgespit 

om te achterhalen wat de fracties in de gemeenteraad de komende jaren verder van plan zijn met de onderwerpen 

die voor Hees van belang zijn. Om u te helpen een weloverwogen keuze te maken, vindt u het resultaat daarvan op 

de website, dorpsbelanghees.nl.
Ton van Seters
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SP: Wij zijn voor schone lucht in alle stadsdelen, waar-
bij het meetnet luchtkwaliteit moet worden uitgebreid. 
Bewoners hebben recht op permanente betrouwbare 
gegevens over de uitstoot. 
De gemeente moet hard optreden tegen bedrijven die 
milieuwetgeving en geluidsnormen overschrijden. De ver-
ouderde asfaltcentrale gaan we sowieso sluiten. 

VVD: De luchtkwaliteit moet beter. Wij willen dat er 
streng gehandhaafd wordt. Die regels zijn er niet voor 
niets! Zodra industrie zich niet aan de regels houdt, moet 
direct en effectief ingegrepen worden. Geen wassen 
neus-dwangsommen, maar boetes waar ook deze grote 
jongens van schrikken. Ga je door met overtreden? 
Dan moet je sluiten. Gezondheid staat altijd 
bovenaan. 

PvdA: De PvdA staat voor een stad 
met goede luchtkwaliteit, die geen 
bedreiging vormt voor de gezond-
heid van inwoners. We willen dat er 
onderzoek wordt gedaan naar alle 
stoffen die de fabrieken uitstoten en 
er moet constant gemeten worden bij 
de bedrijven. Als de schadelijke ver-
vuiling niet per direct stopt, zullen de 
fabrieken meteen moeten sluiten. We 
willen een sterfhuisconstructie voor de 
grootste overlastgevende fabriek APN. Eén 
ding is duidelijk: zware industrie pal 
naast een woonwijk kan niet!

CDA: Al eerder kwam naar voren dat de vergunningen en 
de uitstoot van meerdere bedrijven niet op orde zijn. De 
meting bij  APN maakte iets schandelijks inzichtelijk, maar 
gaf de bewoners wel gelijk in de zorgen om de luchtkwa-
liteit. Het CDA vindt dat we de uitstoot omlaag moeten 
zien te krijgen en ondersteunt de samenwerking tussen 
gemeente en inwoners. We willen de bedrijven verplichten 
de best beschikbare technieken maximaal te gebruiken. 
Essentieel voor het CDA is dat de werkgelegenheid niet 
verloren gaat.

PvdD: De Partij voor de Dieren is voorstander van een 
betrouwbaar meetnet. Gezondheid en schone lucht gaan 
boven industriële productie. Zeker als een industriegebied 
met schadelijke bedrijven zo dicht op woonwijken staat. 
De industrie moet schoon, of sluiten. Na de jarenlange 
overlast van de energiecentrale komen de schadelijke 
stoffen nu uit de APN-pijp. We vinden dat de APN moet 

worden gesloten, zodra we daarvoor de mogelijkheid 
hebben.

GewoonNijmegen.Nu: Een meetnet is natuurlijk een 
goed plan. Wij zien echter het liefst dat normoverschrij-
dende uitstoters als APN vertrekken. Dit soort industrie 
hoort niet tussen woonwijken te liggen. Andere industrie 
die zorgt voor uitstoot met schadelijke gevolgen hoort wat 
ons betreft ook niet thuis in een omgeving waar mensen 
wonen.

Hoe staat uw fractie tegenover bouwplannen in Hees‘ 
groene long: het terrein achter het Sint Jozefklooster en

achter Villa De Beuken en het terrein van 
Zwembad West en op het perceel naast 
Wolfskuilseweg 173? 

GroenLinks: Wij vinden het heel 
belangrijk dat wonen en groen goed 
op elkaar afgestemd worden. Hees is 
een groene en fijne wijk om te wonen, 
waar verschillende woonvormen een 
plek kunnen krijgen. Voor ouderen 
die graag in hun eigen buurt willen 
blijven, maar ook voor woongroe-
pen met idealen. Dit natuurlijk 
altijd in overleg met de buurt. 

D66: We moeten in Nijmegen flink bijbouwen om ervoor 
te zorgen dat iedereen een kans heeft op een woning. Wel 
moeten groen en natuur bewaard blijven. D66 kiest er 
daarom voor om de hoogte in te bouwen en verouderde 
bouw te vervangen door nieuwbouw. Het dorpse karakter 
maakt Hees wat het is en dat heeft waarde. D66 vindt dat 
de gemeente dat moet behouden, hoe hard Nijmegen ook 
groeit.

SP: De SP wil om de woningnood tegen te gaan de 
komende jaren 10.000 extra woningen bouwen, waar-
van 50% sociale huur. Belangrijk wijkgroen moet worden 
behouden. Het zwembadterrein en het terrein naast 
Wolfskuilseweg 173 lijken ons wel geschikt voor woning-
bouw. Waar mogelijk moet er elders extra groen komen en 
bestaand groen moet beter onderhouden worden, waarbij 
we de buurt betrekken via zelfbeheer. 
VVD: Er moet gebouwd worden vanwege de woningcrisis, 
maar dat mag niet ten koste gaan van binnenstedelijk 
groen. Parken behouden we. Het terrein Wolfskuilseweg 
173 kan gebruikt worden, uiteraard in afstemming met 
omwonenden en de wijk.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
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PvdA: Een sociale stad betekent ook dat 
er voldoende betaalbare woningen zijn. 
Daarom zetten wij in op woningbouw op 
allerlei plekken in Nijmegen. Zo ook in 
Hees. Het is belangrijk dat mensen oud 
kunnen worden in hun eigen wijk. Wij 
steunen daarom initiatieven gericht op 
ouderenhuisvesting en zorgwoningen. 
Het dorpse en groene karakter van Hees 
moet worden behouden. We zetten in op 
de ontwikkeling van hoogwaardige groe-
ne ruimtes en natuurinclusieve bouw.

CDA: Projecten in de bestaande omge-
ving moeten tot stand komen met 
omwonenden en mogen voor het CDA 
alleen tot stand komen als de buurt hier-
bij van tevoren serieus is betrokken. De 
ervaring leert dat de gemeente dat vaak 
verzuimt. Het CDA zal eventuele bouw-
plannen ook langs de groene long leggen.

PvdD: De Partij voor de Dieren wil graag 
de woningnood oplossen, maar niet 
zomaar op iedere plek en zeker niet ten 
koste van natuur en ander groen. We 
gaan waar nodig woningen bijbouwen, 
maar alleen waar dat past in de omge-
ving en waar dat niet ten koste gaat van 
groen.

GewoonNijmegen.Nu: We hebben 
woningen nodig, waar groen dient te 
worden ingepast. Wat ons betreft is het 
geen probleem om nieuw te bouwen 
waar bestaande bebouwing wordt afge-
broken. Het terrein Wolfskuilseweg 173 
was ooit bebouwd. Hier mag wat ons 
betreft nieuwbouw voor in de plaats 
komen met inpassing van voldoende 
groen. Het achterliggende park moet een 
groene buffer blijven. ◼

De bank, de chips en chocola

Wanneer dit stuk verschijnt, is het alweer maart.

Carnaval is achter de rug, de voorjaarsvakantie voorbij en de goede voornemens 

voor het nieuwe jaar zijn lang geleden gesneuveld, begraven en vergeten. 

Want zo gaat dat met goede voornemens. 

Ongeacht intentie, motivatie en goede bedoelingen, wie het roer genoeg omgooit 

komt vanzelf op hetzelfde punt terecht. Het is haast een natuurwet: 

(B²+C²) > Gv 

Bank-kwadraat plus Chips-en-Chocola-kwadraat is groter dan Goede voornemens.

Het ligt dus niet aan je motivatie of je wilskracht. 

Noch aan je aanpak of de stand van de maan.

Het ligt gewoon aan je bank.

Een voorbeeld. 

Ik had drie voornemens: meer boeken lezen, vaker naar buiten gaan en de 

Marikenloop in mei lopen.

In totaal heb ik mezelf vier keer ingeschreven voor de Marikenloop, maar niet 

één keer heb ik hem gelopen (voor de echt oplettende lezer: nee, zo vaak is de 

Marikenloop niet afgeblazen door de coronacrisis. Ik heb gewoon de neiging 

inschrijfgeld te betalen zonder op te komen draven).

Dit jaar zou het anders zijn. 

Dit jaar, zo nam ik me voor, zou ik aan de start verschijnen en zou ik tot het bittere 

eind de linkervoet voor de rechter zetten. Ik zou me voorbereiden. Drie keer per 

week trainen. Lachend en wel de finish halen en de medaille aan de muur hangen. 

Maar ja. 

De bank, hè? 

Die lonkte elke keer als ik de hardloopschoenen aan moest trekken. Hij fluisterde 

dat er morgen weer een dag was. Dat ik het echt verdiende om een uurtje met de 

ogen dicht op de bank te gaan liggen. Dat het niet uitmaakte dat er net wat langer 

overal speelgoed, verdwaalde sokken en Legoblokjes door het huis slingerden. 

Ik probeerde sterk te zijn, niet toe te geven en spierballen te tonen. 

Maar het was een verloren strijd. 

Tot overmaat van ramp werd de Marikenloop afgeschaft, omdat ‘de emancipatie 

in de hardloopwereld was voltooid’ of zoiets. Dus zat er niets anders op dan mijn 

schoenen aan de wilgen te hangen en met de voetjes op de bank te gaan liggen. 

Nevenschade: van het voornemen vaker naar buiten te gaan, kwam ook niets meer 

terecht. 

Want (B²+C²) > Gv. 

Komt het dan werkelijk waar nooit goed met geen enkel voornemen?

Zo stellig wil ik nu ook weer niet zijn. 

Met mijn voornemen om meer boeken te lezen gaat het bijvoorbeeld zeer 

voorspoedig. 

Ik lig ver voor op mijn schema, heb niet één cheat-day gehad en als ik in dit tempo 

doorlees, zal ik dit jaar met gemak 100 boeken lezen. 

Het geheim? 

De bank, de chips en chocola.
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Fotografie: Ton van Seters

In lijn met het geldende bestemmingsplan en de beleids-
plannen van de gemeente is bebouwing op terreinen ach-
ter percelen niet wenselijk, temeer omdat er voor de aan-
gelegen percelen (Sint Jozefklooster en Zwembad West) 
ook plannen voor bebouwing zijn.

Onder de buurtbewoners proef ik naast bezwaren, ook wel 
sympathie voor de wijze waarop deze groep zegt te willen 
samenwonen. Echter het huidige bouwplan gaat in tegen 
het behoud van het dorpse en groene karakter van Hees. 
Het perceel achter Villa De Beuken is niet geschikt voor een 
complex van tien grote appartementen, aangevuld met 
gezamenlijke ruimtes en parkeerplaatsen. Voor de meeste 
omwonenden en betrokken bewoners van Hees betekent 
dat niet dat er niets mogelijk is, maar zij willen wel het 
dorpse karakter van Hees beschermen en het groene en 
monumentale aanzien van Villa De Beuken behouden. 
Bovendien is het van groot belang dat de ontwikkeling 
van het perceel achter Villa De Beuken in samenhang 
geschiedt met de ontwikkeling van de terreinen van het 
Sint Jozefklooster en Zwembad West.

Onze reactie op de bouwplannen hebben wij eind decem-
ber jl. met de ontwikkelaar gedeeld. De volledige reactie 
kunt u nalezen op de website van de vereniging. Elders in 
deze Stenen Bank kunt u de visie lezen van de werkgroep 
Leefomgeving op de ontwikkelingen rond het gebied waar 
het achterperceel van Villa De Beuken onderdeel van is (De 
waarde van De Andelshof – Hees).

Wilt u zelf, als bewoner van Hees, actief meepraten over 
de ontwikkelingen in onze wijk, meldt u zich dan aan voor 
een of meerdere focusgroepen. 
Dit kan door een mail te sturen aan: wilbertswart@gmail.com
of leefomgeving@dorpsbelanghees.nl  ◼

Groen achter de beuken

Wilbert Swart

Update Focusgroep
Groen achter de 
beuken
In de Stenen Bank van december 2020 staat beschre-

ven dat het achterste deel van de tuin van Villa De 

Beuken verkocht is aan een groep particuliere inves-

teerders. Deze groep wil hier een omvangrijk appar-

tementencomplex ontwikkelen. Omwonenden van 

het perceel waren uitgenodigd voor een inloopavond 

op 11 oktober jl. waar de bouwplannen in de vorm van 

ontwerpschetsen middels een posterpresentatie met 

de aanwezigen zijn gedeeld.

Als omwonende ben ik, en met mij vele andere omwonen-
den en betrokken bewoners van Hees, erg geschrokken 
van die bouwplannen. De plannen passen op geen enkele 
wijze bij het behoud van het dorpse en groene karak-
ter van Hees. Van een flinke tuin, zoals beschreven in de 
Stenen Bank (september 2020), blijft in de ontwerpschet-
sen niet veel over. Met de bouwplannen zal het aanzicht 
van Villa De Beuken vanaf de Kerkstraat worden overscha-
duwd door het nieuwe appartementencomplex. Het nu 
nog groene Daniëlspad zal een kolossale wand van steen 
en glas kennen. De ontsluiting van het achterperceel via 
de huidige (privé)oprit van Villa De Beuken is niet geschikt 
voor nog meer verkeer. De reeds bestaande overlast voor 
de omwonenden zal sterk toenemen.



5destenenbank   |   maart 2022

tientallen broedende roeken in de boomtoppen en ze 
waren flink aan het ruziën met maar liefst vier verschillen-
de kraaiachtigen. De roeken waren me tot dan toe nooit 
opgevallen in Hees en ik was dus verheugd om ze te zien. 
Afgelopen voorjaar waren ze wederom present.

Hoe kunt u de roek dit voorjaar zelf herkennen? Hij is 
ongeveer even groot als de zwarte kraai en maakt grote, 
rommelige nesten. Het is de enige kraaiensoort die in dich-
te kolonies nestelt. Het duidelijkste kenmerk is zijn grote 
snavel, waarvan de witte basis steeds meer bloot komt te 
liggen naarmate ze ouder worden. Verder zijn het – zoals 
alle kraaiachtigen – slimme vogels die paren voor het leven 
vormen. Handig bij het waarnemen: ze zijn niet schuw.

Vanwege hun luidruchtigheid moeten er in sommige 
gemeenten roekenbeschermingsplannen worden 
gemaakt, waarbij vervangende broedgelegenheid wordt 
gezocht voor een overlastgevende kolonie. Ik hoop dat het 
in Hees niet zover hoeft te komen.

Als u altijd al de droom heeft gehad om de Big Five van de 
kraaienfamilie te spotten, dan hoeft u daarvoor dus geen 
verre reis te maken. Met een beetje geluk volstaat een sim-
pel tochtje richting het landje van Lap. Als ik ook de raaf 
nog in Hees zie, dan laat ik u dat zeker weten!  ◼

Natuurwaarnemingen in Hees

Lente 2022: 
de Roek

Soort: Roek (Corvus frugilegus)
Zeldzaamheid: algemeen, maar onbekend
Locatie: landje van Lap
Waarnemer: Toine van Gaal
Fotografie: Toine van Gaal

Van alle kraaiachtigen geniet de roek waarschijnlijk de 
minste bekendheid bij het grote publiek. De meesten ken-
nen kauw, ekster, zwarte kraai en/of gaai (ik mis de ouder-
wetse benaming ‘Vlaamse’ gaai nog steeds). Zelfs het 
meest schaarse familielid, de raaf, is een stuk bekender. U 
kunt de onbekende, maar fraaie roek, samen met vier van 
zijn familieleden, echter gewoon in Hees zien! 

Op de hoek van de Oscar Carréstraat en de Bredestraat 
bevindt zich tegenover stichting Overal een dierenparkje 
dat in Hees bekendstaat als het landje van Lap. Eigenaar 
meneer Lap wilde niet dat de gemeente de dierenweide 
zou bebouwen. De gemeente beloofde dat niet te doen tij-
dens zijn leven. Meneer Lap is ruim honderd jaar geworden 
en inmiddels is bebouwing volgens het bestemmingsplan 
ook definitief niet meer toegestaan.

Toen ik in het eerste coronavoorjaar mijn buurt weer een 
stukje beter leerde kennen door de vele (noodgedwongen) 
wandelingen in de wijk hoorde ik vreemde geluiden uit de 
bomen van het landje van Lap komen. Eén blik omhoog 
was voldoende om mijn vermoeden te bevestigen: ik zag 



Uw adres voor al uw jachtbenodigd-
heden, het stond in felblauwe neon-
letters boven de etalageruit van de 
winkel. Roosje keek naar de etalage. 
Eigenlijk vond ze het een heel enge 
etalage maar toch kon ze het niet 
laten naar al die jachtspullen te kijken: 
geweren, kogelhouders, hoge laarzen, 
jachttassen en… opgezette dieren. 
Vooral van dat konijn en die haas 
kon ze haar ogen niet afhouden. Het 
was moeilijk te geloven dat die dood 
waren. Net als die gevlekte vogel op 
een boomtak. Die leek zo weg te kun-
nen vliegen.

Een half uur later zat Roosje in de 
klas, taalles. ‘Vanmiddag gaan we 
het over spreekwoorden hebben,’ zei 
de juf. ‘Pak je schrift en schrijf eens 
een spreekwoord op dat je kent.’ 
Roosje kende geen spreekwoorden. 
Of misschien toch wel? Zou dat een 
spreekwoord zijn? Het bordje in de 
etalage van de jagerswinkel met de 
tekst: Beter tien vogels in de lucht 
dan één in je hand. Toen Roosje aan 
de beurt was om haar spreekwoord 
voor te lezen, schoot de juf in de 
lach. ‘Bijna goed’, zei ze, ‘je 
moet alleen die één en die 
tien verwisselen.’ En de juf 
legde uit dat dit spreek-
woord uit de wereld van 
de jacht kwam. Aan één 
geschoten vogel in zijn 
hand had een jager meer dan 
aan tien vogels in de lucht die hij 
misschien nog kon gaan schieten. 
Roosje protesteerde. ‘Ik vind het zie-
lig van die dode vogel,’ zei ze, ‘ik vind 
tien vogels in de lucht veel fijner dan 
een dode vogel van zo’n jager.’ De juf 
lachte opnieuw. En omdat die juf van 

Roosje een heel leuke juf was, zei ze: 
‘Nou dan doen we toch wat Roosje 
voorstelt. We draaien dat spreek-
woord gewoon om. Beter tien vogels 
in de lucht dan één in je hand.’
Op weg naar huis stond Roosje 
opnieuw stil voor de etalage van de 
jachtwinkel. Ze keek naar het bordje 
in de etalage: ‘Beter één vogel in de 
hand dan tien in de lucht.’ Zou ze… 
zou ze het doen? Ja, ze deed het, 

Beter één vogel in de hand 
dan tien in de lucht

2destenenbank   |   juni 2021

opende de winkeldeur en stapte naar 
binnen. ‘Meneer’, zei ze tegen de man 
achter de toonbank, ‘dat bordje in de 
etalage klopt niet meer, want wij heb-
ben dat op school veranderd.’ En ze 
vertelde wat de klas op voorstel van 
haar juf had besloten. De man lachte 
zachtjes, liep naar de etalage en pakte 
het bordje met het verkeerde spreek-
woord. ‘Nou, dan halen we dat toch 
weg,’ zei hij heel vriendelijk. Eenmaal 
buiten, rende Roosje zo hard ze kon 
naar huis. Ze was nog nooit zo trots op 
zichzelf geweest.

Een fabel van Jacques de Vroomen
Illustraties: Manuel Kurpershoek & Simone Weijs6 destenenbank   |   maart 2022
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Uw adres voor al uw jachtbenodigd-
heden, het stond in felblauwe neon-
letters boven de etalageruit van de 
winkel. Roosje keek naar de etalage. 
Eigenlijk vond ze het een heel enge 
etalage maar toch kon ze het niet 
laten naar al die jachtspullen te kijken: 
geweren, kogelhouders, hoge laarzen, 
jachttassen en… opgezette dieren. 
Vooral van dat konijn en die haas 
kon ze haar ogen niet afhouden. Het 
was moeilijk te geloven dat die dood 
waren. Net als die gevlekte vogel op 
een boomtak. Die leek zo weg te kun-
nen vliegen.

Een half uur later zat Roosje in de 
klas, taalles. ‘Vanmiddag gaan we 
het over spreekwoorden hebben,’ zei 
de juf. ‘Pak je schrift en schrijf eens 
een spreekwoord op dat je kent.’ 
Roosje kende geen spreekwoorden. 
Of misschien toch wel? Zou dat een 
spreekwoord zijn? Het bordje in de 
etalage van de jagerswinkel met de 
tekst: Beter tien vogels in de lucht 
dan één in je hand. Toen Roosje aan 
de beurt was om haar spreekwoord 
voor te lezen, schoot de juf in de 
lach. ‘Bijna goed’, zei ze, ‘je 
moet alleen die één en die 
tien verwisselen.’ En de juf 
legde uit dat dit spreek-
woord uit de wereld van 
de jacht kwam. Aan één 
geschoten vogel in zijn 
hand had een jager meer dan 
aan tien vogels in de lucht die hij 
misschien nog kon gaan schieten. 
Roosje protesteerde. ‘Ik vind het zie-
lig van die dode vogel,’ zei ze, ‘ik vind 
tien vogels in de lucht veel fijner dan 
een dode vogel van zo’n jager.’ De juf 
lachte opnieuw. En omdat die juf van 

Roosje een heel leuke juf was, zei ze: 
‘Nou dan doen we toch wat Roosje 
voorstelt. We draaien dat spreek-
woord gewoon om. Beter tien vogels 
in de lucht dan één in je hand.’
Op weg naar huis stond Roosje 
opnieuw stil voor de etalage van de 
jachtwinkel. Ze keek naar het bordje 
in de etalage: ‘Beter één vogel in de 
hand dan tien in de lucht.’ Zou ze… 
zou ze het doen? Ja, ze deed het, 

Beter één vogel in de hand 
dan tien in de lucht
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opende de winkeldeur en stapte naar 
binnen. ‘Meneer’, zei ze tegen de man 
achter de toonbank, ‘dat bordje in de 
etalage klopt niet meer, want wij heb-
ben dat op school veranderd.’ En ze 
vertelde wat de klas op voorstel van 
haar juf had besloten. De man lachte 
zachtjes, liep naar de etalage en pakte 
het bordje met het verkeerde spreek-
woord. ‘Nou, dan halen we dat toch 
weg,’ zei hij heel vriendelijk. Eenmaal 
buiten, rende Roosje zo hard ze kon 
naar huis. Ze was nog nooit zo trots op 
zichzelf geweest.

Een fabel van Jacques de Vroomen
Illustraties: Manuel Kurpershoek & Simone Weijs
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Column |
Henk Termeer

Tussen oud en nieuw Hees

Soms weten foto’s een heel tijdperk samen te vatten. 
Nog zeldzamer zijn foto’s die de overgang tussen twee 
tijdfasen helemaal raak typeren. Maar dat is precies 
wat de uitsnede uit de luchtfoto hieronder doet. De 
foto komt uit het Regionaal Archief Nijmegen (RAN 
F58433) en is ook online te bekijken. Het is hier 1967, 
55 jaar geleden. De tijdgrens loopt tussen de aan 
elkaar geplakte achtertuinen, die van de oude Heese 
boerderijen en huizen aan het Kerkpad en die van de 
tien spiksplinternieuwe doorzonwoningen, type twee-
onder-een kap, aan de vers aangelegde Kometenstraat. 
Ons valt eerst en vooral op wat er nog niet is: nauwelijks 
bomen in het kale Kometenpark, geen Zwembad West 
met ligweide, geen Driestroom, geen De Lange Vierhout, 
geen huizen aan dit deel van de Planetenstraat, wel nog 
enkele oude boerderijen met akkers, groentebedden 
en tuinen. Geen of weinig auto’s op straat, nergens 
lantaarnpalen, verkeersdrempels of verkeersborden. En 
aan de nieuwe huizen: geen aangebouwde voorportalen, 
geen dakkapellen, geen zonnepanelen. De nieuwe tijd 
heeft het oude Kerkeveld (tussen Kerkpad en Molenweg) 
bijna opgeslokt.

Soms weten foto’s een heel tijdperk samen te vatten. 
Nog zeldzamer zijn foto’s die de overgang tussen twee 
tijdfasen helemaal raak typeren. Maar dat is precies 
wat de uitsnede uit de luchtfoto hieronder doet. De 
foto komt uit het Regionaal Archief Nijmegen (RAN 
F58433) en is ook online te bekijken. Het is hier 1967, 
55 jaar geleden. De tijdgrens loopt tussen de aan 
elkaar geplakte achtertuinen, die van de oude Heese 
boerderijen en huizen aan het Kerkpad en die van de 
tien spiksplinternieuwe doorzonwoningen, type twee-
onder-een kap, aan de vers aangelegde Kometenstraat. 
Ons valt eerst en vooral op wat er nog niet is: nauwelijks 
bomen in het kale Kometenpark, geen Zwembad West 
met ligweide, geen Driestroom, geen De Lange Vierhout, 
geen huizen aan dit deel van de Planetenstraat, wel nog 
enkele oude boerderijen met akkers, groentebedden 
en tuinen. Geen of weinig auto’s op straat, nergens 
lantaarnpalen, verkeersdrempels of verkeersborden. En 
aan de nieuwe huizen: geen aangebouwde voorportalen, 
geen dakkapellen, geen zonnepanelen. De nieuwe tijd 
heeft het oude Kerkeveld (tussen Kerkpad en Molenweg) 

De pen op de tong
Poëzie uit of over Hees

Uit het Heesche archief dat Jan Brauer overdroeg aan 

onze eindredacteur Rutger Zwart dook onderstaand 

gedicht op. Zonder jaartal of nadere achtergrond, maar 

het gevoel erachter zal ook iedere oprechte Heesenaar 

van nu herkennen. We publiceren het daarom met 

genoegen en we zijn benieuwd of er Heesenaren zijn die 

ons iets meer kunnen vertellen over de auteur, Truus 

Gerrits - Dinnesen.

Ode aan het dorpje Hees

Gij lieflijk dorp onder de rook van de stad
Wat heb ik er zorgeloze dagen gehad
Ik ben er geboren als een buitenkind
Met werken en feesten maar steeds goed gezind

Daar onder de bomen met het jonge groen
Hebben wij wel erg veel moeten doen
Het gezin was te groot
Het werk veel te veel
Maar we zijn er gekomen
Ieder kreeg zijn deel

Ik zie nog de torenspits van ver
En bomen er omheen
En bloemen bloeiden her en der
Als het zonnetje weer scheen
Ik zie uw mooie tuinen nog
En villa’s overal
En vraag mij af of dit ooit
Nog weer eens komen zal

Jij vredig dorpje van geluk
Verscholen tussen het groen
Dat ik nog eens uw bloemen pluk
In het levens laat seizoen
Dat ik nog eens het zingen hoor
Van merel en nachtegaal
En wandelen door het dorpje heen
Totdat ik de eindpaal haal

Truus Gerrits - Dinnesen
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Beste buurtgenoten,

Deze update is geschreven vlak voor de bestuursvergade-
ring van begin februari. Er zal dus ongetwijfeld al wat meer 
zijn gebeurd, maar hier ga ik verder waar we eind 2021 
waren gebleven. Intussen zitten we nog steeds thuis te 
werken en dansen we op afstand om elkaar heen. Ondanks 
vaccinaties en boosters is het gevaar op een besmetting 
nog steeds niet geweken. Datzelfde geldt voor de bouw-
plannen op het voormalige landgoed Andelshof (zie elders 
in dit nummer). Ook aan de overlast van de APN is nog geen 
einde gekomen en we merken dat er druk staat op alle 
geledingen van de vereniging. 2021 was het tweede zware 
jaar op rij, wat ook zijn tol lijkt te eisen voor het vrijwilli-
gerswerk. Er is nog steeds fikse onzekerheid over de eve-
nementen die dit jaar gepland staan. Zo ligt het Midzomer 
Muziekfestival al twee jaar stil, en zijn er op dit moment 
geen vrijwilligers om deze activiteit te organiseren.

Positief
Maar eerst de positieve punten. Het ledental is licht 
gestegen, en dat doet ons goed, want het zegt dat we op 
de goede weg zijn. Onze kaspositie is sterk: er zijn genoeg 
middelen aanwezig voor het voeren van juridische pro-
cedures. Ook zetten flink wat Heesenaren zich actief in 
rond onderwerpen als leefomgeving en groen. De website 
wordt professioneel gerund en ook de Stenen Bank komt 
ondanks alle uitdagingen als vanouds uit. We zijn aanwe-
zig in de pers en in het gemeentehuis en hebben actieve 
lijntjes met de wijken om ons heen. Het nachtommetje 
Hees is dit jaar zeer creatief georganiseerd en de kribjes-
route had meer kribjes én deelnemers dan ooit! 

Zorgen
Er zijn echter ook (grote) zorgen voor komend jaar:
–  Veel evenementen kunnen al twee jaar niet of nauwe-

lijks doorgaan. Ik noemde al het muziekfestival, maar 
ook het dorpsfeest Happy Hees heeft – ondanks alle 
inzet – helaas niet door kunnen gaan. Datzelfde geldt 
ook voor het Bouwdorp, waar bovendien een aantal 
organisatoren inmiddels hun kinderen naar de middel-
bare school ziet gaan en ‘dus’ stopt met de organisatie. 
Als we hier niet snel enthousiaste nieuwe mensen voor 
vinden, zou dit wel eens het einde van het Bouwdorp 
kunnen betekenen…

–  Omdat de vrijwilligersavond voor de derde keer niet 
door kon gaan, hebben we onze vrijwilligers te weinig 
in het zonnetje kunnen zetten. Terwijl dat zo belangrijk 
is! Onze vereniging draait immers alleen maar dankzij 
hun (jullie!) inzet. Uiteraard zullen we er alles aan doen 
de avond zo snel mogelijk te organiseren, en we duimen 
heftig dat niet wéér een nieuwe variant het feestje 
komt verpesten.

–  De nieuwsbrief wordt op dit moment niet verstuurd 
omdat er niemand is die de verzending op kan pakken. 
Doodzonde, want de nieuwsbrief biedt een snelle en 
actuele aanvulling op website en de Stenen Bank.

–  Een bestuurslid heeft vanwege thuisomstandigheden 
haar functie neergelegd. Een kandidaat-secretaris was 
eerder al afgehaakt. Een andere bestuurskandidaat 
heeft tijdelijk nog geen ruimte voor bestuurswerk-
zaamheden. In juli vertrekken bovendien twee ervaren 
bestuursleden. Het sombere plaatje is dat er dan nog 
twee bestuursleden over zijn. Een bestuur zonder secre-
taris en penningmeester kan natuurlijk niet functione-
ren. Mocht je de vereniging een warm hart toedragen, 
neem dan contact op met het bestuur om te kijken wat 
je kunt doen om de vereniging te ondersteunen. Een 
minimum van vijf bestuursleden is noodzakelijk, anders 
is het niet ondenkbaar dat de vereniging gedwongen 
wordt zichzelf op te heffen.

We snappen dat u hier mogelijk van schrikt. Maar wanneer 
je er met ons van overtuigd bent dat een sterke vereniging 
door, namens en voor ons allen meer bereikt dan buurt-
genoten individueel, en mocht je je daarvoor hard willen 
maken, al is het maar een paar uur per week, laat het ons 
weten! ◼

Bericht vanuit het bestuur
Roel van Tiel | voorzitter
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In september 2005 start Muziekopmaat in de garage in de 
achtertuin van onze woning aan de Patrijsstraat. 

Marita en Leon van Mook

Ik werkte voor verschillende muziekscholen, maar besloot 
voor mezelf te beginnen om nog meer een eigen lijn te 
kunnen uitstippelen. Ik startte met het geven van muziek-
lessen aan kinderen met een zelf uitgeschreven methode, 
een verkenningscursus muziek waarin kinderen kunnen 
ontdekken welk muziekinstrument bij ze past.

Een kinderkoor dat de Opmaatjes werd genoemd mocht in 2009 
deelnemen aan een uniek project in de Schouwburg. De muziek 
van The Wall van Pink Floyd werd met groot orkest uitgevoerd en 
daarbij was een kinderkoor nodig.

Door de grote vraag naar muzieklessen voor kinderen 
werd de ruimte in de garage te beperkt. Een ingrijpende 
verbouwing werd gepland. Sinds april 2012 is de muziek-
school geherbergd in een mooie en praktische, kleurige, 
vrolijke ruimte die aan ons huis vastzit. Binnen korte tijd 
hebben tien tot twaalf docenten hier hun zelfstandige 
lespraktijk kunnen opbouwen en in samenwerking met 
elkaar bandjes kunnen vormgeven.

Met een groots festival werd in 2012 op de driesprong van de 
Bosduifstraat de muziekschool heropend door Esther Miriam Sent.

Groeiend en bloeiend 
Muziekopmaat ontwikkelt zich tot een groeiend en bloei-
end geheel. Dat geeft elke keer weer reden om dankbaar 
te zijn. En dat te vieren met elkaar. Zonder toestroom van 
klanten geen muziekschool. Zonder gepassioneerde, capa-
bele docenten geen klanten. Muziekopmaat is in de jaren 
uitgegroeid tot een mooie plek van verbinding en samen-
werking met elkaar. We voorzien in een muzikale behoef-
te, die ons alle ruimte geeft om verder op in te spelen.
Ook in de wijk hebben we onze verbindende functie. In 
2017 bijvoorbeeld huren we het Petruskerkje, om het 
unieke koor Canta Volare uit te nodigen om te komen 
zingen. De kerk zat afgeladen vol. Ook aan het Heese 
Midzomerfestival leveren we jaarlijks onze bijdrage.

Na vijftien jaar (eigenlijk zeventien, maar vanwege coro-
na hebben we de jubileumviering anderhalf jaar moeten 
uitstellen) kunnen we zeggen dat we niet meer weg te 
denken zijn uit het Nijmeegse muziekonderwijs en dat we 
onze eigen unieke bijdrage leveren.

Muziekopmaat  
bestaat

Foto: Rob Gieling 

Leon van Mook
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Koor Canta Volare

Ook in coronatijd hebben we ons dapper kunnen handha-
ven. Lessen gingen online als het moest en weer live als 
het kon. Enthousiaste, gemotiveerde docenten en trouwe 
klanten vonden een weg om met elkaar muziek te blijven 
maken. 

Van keyboard tot ukelele
Waar kunnen mensen bij Muziekopmaat voor terecht? We 
hebben vier piano/keyboarddocenten, drie voor gitaar, een 
basgitaardocent, een zangdocente, en een drumdocent. 
Wil je ukelele of accordeon leren spelen? Ook dat kan. En 
leerlingen die in een band willen spelen kunnen zich ook 
bij Muziekopmaat inschrijven.

Daarnaast verzorgen we lessen voor basisschoolgroepen. 
Door de jaren heen hebben veel scholen hiervan gebruik 
gemaakt. En nog steeds weten basisscholen ons te vinden 
voor inspirerende muzieklessen, of voor workshops. Jonge 
kinderen die willen ontdekken welk muziekinstrument bij 
hen past, kunnen nog steeds terecht voor een verkennen-
de cursus van vijftien lessen.

Projecten
In 2015 hebben we met een groep geïnteresseerde kinde-
ren een Vluchtelingenlied geschreven en uitgevoerd: ‘Wij 
zijn de kinderen’. Dit lied is nu nog steeds actueel,  
zie: www.muziek-op-maat.nl/nieu ws/trots-op-ons-
vluchtelingenlied

In 2014 schreven we een Wereldkampioenschap 
Voetballied: ‘Oranje laat de leeuw los’, zie: www.youtube.
com/watch?v=_xhoae6Ex08

Prachtige projecten waaraan veel mensen hebben mee-
gewerkt en waar we veel kinderen en volwassenen een 
plezier mee hebben gedaan.

Tijdens het feest ter ere van het vijftienjarig bestaan, dat 
als gevolg van maatregelen pas in de nazomer van 2021 
gevierd kon worden, hebben we met het hele team docen-
ten een leuke sfeervolle dag doorgebracht. Met als start 
een workshop handpan spelen. Een prachtig instrument.

Workshop handpan spelen

We hopen dat we nog vaak een uniek moment van 
Muziekopmaat kunnen vieren. Voor alle informatie over 
muzieklessen zie de website van Muziekopmaat. Dit jaar 
vieren we ook voor klanten ons vijftienjarig bestaan met 
speciale aanbiedingen en cadeautjes. ◼

Muziekopmaat vijftien jaar! Vier jij mee?
Muziekopmaat beleeft een feestelijk jaar. Vier jij mee? We vie-

ren met docenten en natuurlijk met leerlingen. Alle leerlingen 

hebben een klokkenspel gekregen. Ook nieuwe leerlingen krij-

gen dit cadeau. Door dit jaar heen gaan we iedereen nog meer 

verrassen.

We zijn uitgegroeid tot een vertrouwde bekende voor veel men-

sen in onze buurt en daarbuiten. Onze dependance in Beuningen 

groeit. Alle reden voor een feestje dus!

Waarom kiezen leerlingen voor Muziekopmaat?

– De bereikbaarheid in de wijk. 

– Ons geloof in kleinschaligheid en de overzichtelijkheid van 

onze locatie.

– De korte lijnen, contacten zijn zo gelegd.

– Bekwame en vriendelijke docenten, die zich in hun lessen rich-

ten op de behoeften van elke individuele leerling. Iedereen is 

anders en leert anders. Daarop inspelen maakt het werk ook zo 

interessant en leuk.

– Onze sympathieke en haalbare lesprijzen.

– De gratis proefles voor elke nieuwe leerling. Kom eerst eens 

proberen of muziekles iets voor jou is.

  
vijftien jaar

Foto: Merita van Mook 

Foto: Leon van Mook 
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Moet ook 
het laatste 
landgoed van 
Hees verloren 
gaan?
Henk Termeer

De kern van het oude Hees bestond uit een mix van 

boerderijen, tuinderijen en chique buitenhuizen. Die 

buitenhuizen of buitens kwamen er vanaf ongeveer 

1700, toen het in de benauwde vesting Nijmegen 

vooral ’s zomers niet echt aangenaam meer wonen 

was, omdat het er steeds drukker werd en het er 

vaker begon te stinken. Vanaf toen kochten gefor-

tuneerde lieden uit de stad, meest bestuurders en 

handelslieden, buiten de stadswallen stukken land en 

lieten daarop luxe ‘buitenhuizen’ bouwen. 

Die stukken land waren voor de huidige begrippen enorm. 
Zo strekten diverse landgoederen aan de Kerkstraat zich 
uit tot aan de toen nog landelijke Molenweg. Vooral in 
de 19e eeuw raakten die reuzelandgoederen geleidelijk 
opgedeeld. Met name oud-kolonialen, rijk geworden in 
de Oost, gingen vroeg met pensioen en zochten voor hun 

‘oude’ dag een aardig plekje in het vaderlandse groen. De 
buitengebieden van Arnhem en Nijmegen waren bij hen 
bijzonder populair en zo kregen ook Hees en Beek flink wat 
nieuwe bewoners. Die kochten daar dan een mooi stuk van 
een groter landgoed en lieten daar een villa of landhuis 
bouwen. 

Reuzelandgoederen opgedeeld
In het boek Hees bij Nijmegen (2011) is een (nog onvolledige) 
opsomming van de namen van de Heese landgoederen 
en villa’s te vinden. Enkele heel bekende waren bijvoor-
beeld Manheim, Bloemendaal, Somerchem en Andelshof. 
Andere heetten Leeuwenstein, Welgelegen (later Carré en 
Insulinde), Rust en Vreugd, Zomerlust, Vredenburg, Rusthof, 
Ruimzigt, De Koepel (later De Beuken), Kelfkens Hof en Beek, 
Heijenbeek, Hermanshof (later Schoonhorst), Hartencamp, 
Dennendaal en Boschwijk. Vooral aan de lommerrijke 
Kerkstraat richting Neerbosch kon men langs de fraaie 
tuinen van het ene na het andere landgoed wandelen. 
Dan had men zicht op fraaie perken, prieeltjes, vijvers, 
bruggetjes en follies*. Dat gebied ten zuidoosten van die 
Kerkstraat heette vanouds het Kerkeveld en besloeg het 
hele gebied tussen enerzijds Kerkstraat en Kerkpad en 
anderzijds de Molenweg. De oorspronkelijke reuzeland-
goederen aan de Kerkstraat heetten (zie kaart 1820): 
Rusland (ten zuiden én ten noorden van de Kerkstraat), 
Hermanshof (later Schoonhorst) en Vredelust. Bijna een 
eeuw later vinden we daar de volgende al wat minder uit-
gestrekte landgoederen:
– Andelshof; dat lag enkel ten zuiden van de Kerkstraat; 

eerst huis en landgoed (zie foto 1910), vanaf 1929 wordt 
na een schenking van de eigenaresse pal ernaast het 
Sint Jozef Studiehuis gebouwd. Helaas is Huize Andelshof
zelf in 1944 door de vluchtende Duitse troepen in brand 
gestoken en verloren gegaan.

Kaart van Hees anno 1820
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– De Koepel, al snel opgevolgd door en opgesplitst in De 
Beuken en Rusthof, waarvan weer werd afgesplitst het 
terrein waar vroeger een boerderij (fam. Dinnessen) 
stond en nu Zwembad West ligt.

Op de kaart van 1913 is duidelijk te zien dat Andelshof toen 
nog een van de grootste landgoederen was, compleet met 
het fraaie koetshuis (nu BSO De Vlindertuin). 

Update van Park West
Er zijn dus goede historische redenen om het terrein van 
De Andelshof (3,65 ha) het laatste min of meer intacte 
landgoed van Hees te noemen. Het representeert boven-
dien het oude Hees op twee manieren. Het is de laatste 
vertegenwoordiger van de ooit tientallen buitens in Hees 
en het vertegenwoordigt in nauwe verbinding daarmee 
de Heese tuincultuur, want in Hees ontstonden dankzij 
de landhuizenhausse vele tuinbouwbedrijven, kwekerijen 
en kassen en later ook de Tuinbouwschool. Als eenheid 
bewaard zou de grote en verder te verfraaien tuin van het 
Sint Jozefklooster een heel mooie uitbreiding en update
van Park West kunnen vormen!  ◼

* Een folly is een niet-conventioneel gebouw of bouwwerk, 
dat ongeschikt is voor huisvesting of andere functies en uit-
sluitend een decoratief doel dient.

Villa Andelshof anno 1910

Stilte-activiteiten 
in de buurt
Zr. Marga Zwiggelaar

Het is een jachtige tijd. Bijna iedereen holt van 
hot naar her, van werk naar sport, van kinderen 
naar school en, oh ja, dan moet je ook nog een 
hobby en de relatie moet leuk en… Gelukkig 
zijn er in al die drukte nog plekken waar het 
stil is, en waar je even rustig kunt zitten. 
Plekken waar niets hoeft. De Antonius Abtkerk 
(Dennenstraat) en de Goede Herderkerk 
(Fanfarestraat) zijn van die plekken waar je stil-
te en rust kunt ervaren. 

Speciaal voor rust- en stiltezoekers organiseren we 
in de zogenaamde Veertigdagentijd – de tijd tussen 
Carnaval en Pasen – meditatieve gebeden, zoals 
we ze al eeuwenlang in de kloosters bidden. 

Vespers
Zo’n gebed op de late middag of in de vroege avond 
worden de vespers genoemd. De vespers vinden 
plaats op vrijdagmiddag in de Antonius Abtkerk. 
Ze beginnen om 17.00 uur en duren ongeveer een 
half uur. De kerk is op vrijdag vanaf 16.45 uur open. 
Je kunt helemaal gratis naar binnen. De vespers 
worden begeleid door een aantal jongere klooster-
zusters van de dominicanessen van Neerbosch. 
De data zijn vrijdag 11, 18 en 25 maart. En op 1 en 8 
april. 15 april (Goede Vrijdag) onder voorbehoud. 

Stiltegebed
Eens in de twee weken is er in de kapel van de 
Goede Herderkerk om 19.00 uur een stiltegebed. 
Ook dit duurt ongeveer een half uurtje. We zitten 
voornamelijk stil bij elkaar en tussendoor worden 
korte teksten uitgesproken, waar je over na kunt 
denken, of over kunt mediteren. Ook de stilte-
gebeden worden begeleid door een van de jon-
gere kloosterzusters van de dominicanessen van 
Neerbosch en zijn, vanzelfsprekend, helemaal gra-
tis. Het stiltegebed vindt de komende tijd plaats op 
16 en 30 maart, 13 april (27 april vervalt in verband 
met Koningsdag) en op 11 en 25 mei. 

Wil je meer informatie, stuur dan gerust een mailtje:
mzwiggelaar@gmail.com. 

Kaart van Hees anno 1913
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De prijswinnaars van de kribjesroute Hees kregen 

zaterdag 15 januari een heerlijke taart van Bakkerij de 

Bie. ‘Mijn kinderen stonden te springen toen ze hoor-

den dat ze de prijswinnaars waren’, aldus Carlijn uit 

de Pomonastraat. Haar drie kinderen werden samen 

met Kris (4 jaar) uit maar liefst 140 goede inzendingen 

als winnaars bestempeld en mochten gaan genieten 

van de heerlijke slagroomtaart. 

De vijfde editie van de kribjesroute Hees was weer een 
groot succes. Het was een van de weinige evenementen 
die tijdens de kerstvakantie wel door kon gaan. Honderden 
bewoners liepen tijdens de vakantiedagen langs ludieke, 
nostalgische en bijzondere kerststallen. Bij vrijwel alle 
kerststallen waren letters te vinden die samen een spreuk 
vormden. Dit jaar waren er maar liefst 104 letters te ver-
zamelen. ‘We lopen ieder jaar de kribjesroute en dit jaar 
was het extra leuk omdat de oudste letters aan het leren 
is’, aldus Annemiek, moeder van Kris. ‘Ook dit jaar was het 
weer super leuk, we hebben telkens een stukje gelopen. En 
we hebben voor het eerst meegedaan met de prijsvraag.’ 
Het was meteen raak: Annemiek mocht samen met haar 
man Rick en dochters Kris en Eef genieten van de taart.
Ook Floris (8), Pepijn (5) en Lauren (3) mochten een taart 
in ontvangst nemen. ‘Ik vond het leuk’, vertelt Pepijn. ‘We 
hebben wel wat letters gekregen.’ Moeder Carlijn vult aan: 
‘We hebben samen met de buurmeisjes de route gelopen 
en verdeeld. Ze komen zo meteen ook genieten van een 
stukje taart.’

Bakkerij de Bie was dit jaar voor het eerst sponsor van de 
kribjesroute: ‘Normaal gesproken doe ik nooit mee aan 
reclame, maar dit vind ik leuk om te doen. Ik woon zelf ook 
in de wijk en het is leuk om te zien dat zoveel mensen de 
kribjes komen bezoeken’, aldus de bakker. Vanwege het 
lustrum was er dit jaar ook een event (op afstand) geor-
ganiseerd voor alle bewoners, compleet met oliebollen en 
glühwein.

De kribjesroute is inmiddels een begrip in de hele stad. ‘Het 
is leuk om te zien hoeveel aandacht mensen aan hun krib-
jes besteden: ieder jaar zitten er weer bijzondere exempla-
ren bij’, aldus initiatiefneemster Irene van Dongen. ‘Het is 
leuk om alle kinderen en volwassenen door de wijk te zien 
wandelen en fietsen. Het zorgt voor verbinding. Mensen 
maken een praatje met bewoners die een kribje in de tuin 
of voor het raam hebben staan.’ ◼

Meer weten over de kribjesroute? 
Kijk dan op www.kribjesroute.nl

Salade de pissenlit au lard 
(Elzasser molsla met spekjes)

Prijswinnaars 
kribjesroute winnen 

een taart
tekst/fotografie: Chantal de Hommel

Prijswinnares Kris (4 jaar)

Prijswinnaars Floris, Pepijn en Lauren
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Bereiding
Was de bladeren en slinger ze droog. Trek ze dan in stuk-
jes. Bak de spekblokjes in een droge koekenpan en voeg 
de fijngesneden ui kort toe. Roer voor de dressing olie, 
azijn en smaakmakers door elkaar, roer hier de geprakte 
aardappel doorheen. Roer de dressing romig met wat 
crème fraîche en giet hem over de molsla. Verdeel tot slot 
het in blokjes gesneden ei over de sla. In de Elzas wordt 
dit recept vanwege zijn vochtafdrijvende eigenschappen 
salade de pissenlit au lard genoemd.

Lies Haveman

Eten en drinken uit Voedselbos Novio
ELK SEIZOEN EEN SMAKELIJK RECEPT IN DE STENEN BANK DAT JE KUNT MAKEN 

MET MINSTENS ÉÉN INGREDIËNT UIT ONS VOEDSELBOS (OF OMGEVING)

De paardenbloem, een overblijvende plant, is het hele jaar door overal te vinden. Veelzijdig 

en heilzaam bovendien! Wortels in het vroege voorjaar en in het najaar, bladscheuten voor 

de bloei, bloemknoppen voor de grote bloei (kappertjes), bloemen voor oma’s honing.

Ingrediënten
- 2 handenvol paardenbloembladeren
- 30 gram spekblokjes
- 1 ui

Voor de dressing
- 4 el olie
- 2 el azijn
- 1 el mosterd
- peper en zout
- 1 middelgrote gekookte aardappel
- een beetje crème fraîche
- 1 gekookt ei

Salade de pissenlit au lard 
(Elzasser molsla met spekjes)

Oma’s paardenbloemenhoning

Bereiding
Oogst paardenbloemen waarvan de bloem in het midden 
gesloten is. Was de bloemen niet, maar leg ze op een doek, 
zodat alle insecten weg kunnen. Doe zoveel water in een 
pan dat de bloemen onder staan en breng dit aan de kook. 
Laat de bloemen tien minuten pruttelen. Laat ze een 
nacht staan in het aftreksel, zeef dit mengsel en voeg sui-
ker toe in een verhouding van 1:1. Voeg het citroensap toe 
en laat dit al roerend op lage temperatuur inkoken. Het 
mengsel is klaar als het zo taai is als honing.
Giet de hete honing in potten met schroefdeksel en sluit 
deze. 

Tip: smaakt net als bijenhoning, dus voor gebruik op de 
boterham of om een fruitsalade te zoeten.

Uit: Monika Wurft, Eetbare wilde kruiden en planten, 
Deltas/Chantecler, april 2018

Ingrediënten
- 1 literglas paardenbloemen
- water, suiker en 1 citroen
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Samen onderweg, samen op weg: 
terugkomen in je eigen kracht
Interview met Gerjó Pieters-Mestrom

Gerjó adverteert al heel lang in de Stenen Bank met haar adviesbureau voor Diagnostiek. 

Daarom heb ik haar uitgenodigd om iets over haar vak te vertellen.

We worden ontvangen met koffie en cake en maken ken-
nis met elkaar, Ton is mee als fotograaf. Het interview kan 
beginnen…

Ik vraag haar of ze in Nijmegen is geboren?

Nee, Gerjó is geboren en getogen in een dorp in Zuid 
Limburg, vertelt ze. Omdat ze een paar vervelende onge-
lukken heeft gehad, waarvan ze gelukkig uiteindelijk goed 
herstelde, moest ze zich de eerste jaren van het VWO 
extra inspannen omdat haar geheugen niet goed functio-
neerde. In deze periode kwam ze in contact met langdurig 
zieke kinderen en ontstond bij haar de behoefte iets te 

willen betekenen voor kinderen bij wie de ontwikkeling 
niet als vanzelfsprekend verloopt.
Ze is getrouwd met Hans, die ze leerde kennen op de uni-
versiteit van Nijmegen. Ze hebben een zoon en een doch-
ter. Na de studentenflat heeft ze gewoond in Zwanenveld 
en in de Korte Bredestraat. Sinds 1995 woont ze in haar 
huidige huis ook in de Korte Bredestraat. 

Haar advertentie intrigeert me, wat doet ze precies voor 
werk?

Gerjó is afgestudeerd als orthopedagoog. Daarna heeft ze 
nog allerlei registraties behaald om zich te kwalificeren 

Ondernemers in de wijkOndernemers in de wijkOndernemers in de wijk

Gerjó in haar praktijk

Wilma van Seters
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voor het stellen van diagnoses en de uitoefening van haar 
vak. Dat is de kinder- en jeugdpsychologie, waar ze zich 
ten volle voor inzet. Daarnaast is ze ook geregistreerd als 
GZ-psycholoog om met jongvolwassenen en volwassenen 
te kunnen werken. Ze moet er wel op letten dat haar (BIG-)
registratie elke vijf jaar wordt verlengd.

In de jaren negentig heeft ze op aanraden van de hoog-
leraar bij wie ze afstudeerde in Limburg een maatschap 
opgericht als een soort werkvoorziening. Het was toen 
heel erg lastig om werk te krijgen en overal in Nederland 
werden dit soort maatschappen opgericht. Ze woon-
de toen al in Nijmegen en ging eerst in de leer bij de 
Orthopedagogenmaatschap Nijmegen. Na een aantal 
jaren is ze met haar eigen praktijk in Nijmegen begonnen. 
Toen de kinderen klein waren, werkte ze ook voor Le Sage 
ten Broek. Voor die instelling heeft zij onder andere mate-
rialen ontwikkeld voor kinderen met dyslexie. 

‘Samen onderweg, samen op weg: terugkomen in je eigen 
kracht’, dekt grotendeels de lading van het werk van Gerjó. 
Ze staat voor kwaliteit, zorgvuldigheid en maatwerk. Haar 
uitgangspunt is dat mensen altijd nog krachten hebben die 
ze kunnen gebruiken, maar waar ze zich niet altijd bewust 

van zijn. Zelfacceptatie en oplossingsgericht werken staan 
centraal in de hulp die ze zowel jeugdigen als volwassenen 
biedt. 

Ten slotte: vindt ze het fijn om in Hees te wonen? 

Haar antwoord is een volmondig ‘ja!’ Ze vindt het hier 
heerlijk wonen. Vanaf het eerste moment heeft deze wijk 
haar en Hans aangesproken en zij voelen zich hier thuis. Ze 
hebben gezellige buren en hebben zelfs nog contact met 
mensen die inmiddels uit de straat zijn verhuisd. ◼

Foto’s: Ton van Seters
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Als je ergens het middelpunt van wilt bepalen, moet je 
natuurlijk wel precies weten waarvan. Anders kun je een-
voudigweg niet aan de slag. Voor Hees viel dat nog niet 
mee. Verschillende bronnen tonen verschillende definities 
van Hees. Kijk je bij de gemeente Nijmegen, dan zie je een 
gebied van nog geen vierkante kilometer (0,839km2) met 
een omtrek van 5,3km. Op het kaartje kun je zien dat het 
Kerkpad nog net meetelt en het zwembad zorgvuldig uit 
de wijk is weggesneden. Ik mag blij zijn dat ik met deze 
definitie nog in Hees woon, de grens loopt namelijk langs 
de erfscheiding van mijn achtertuin.

Figuur 1: De gemeentelijke (roze) en de VDH-definitie (paars) van 
Hees

Kijk je in de oprichtingsstatuten van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees uit 1990, dan vind je een hele andere 
definitie van Hees, waarbij het oppervlak tweemaal zo 
groot is (1.58km2 en 6,3km omtrek). Ik vind dat de vereni-
ging destijds een vooruitziende blik had door stukjes van 
de wijken Heseveld, Neerbosch-Oost (Schrijversbuurt) 
en de Wolfskuil mee te nemen. De begrenzing staat 
glashelder in de statuten, waarbij de assen van wegen het 
te omsluiten gebied keurig definiëren en geen erfschei-
dingen van achtertuinen. Er zijn dus mensen in Hees die 
denken dat ze er wonen, maar toch een grote kans hebben 
ernaast te zitten. Het hangt er maar van af welke definitie 
je gebruikt. In figuur 1 zie je het Kleine (roze) en het Grote 
Hees (paars) ingebed tussen de Energieweg, Industrieweg, 
Molenweg en de Neerbosscheweg of Daniëlsweg. 

De middelpunten van Hees
Van de vele mogelijkheden die er 
zijn om middelpunten te bepalen, 
kies ik er drie. Een geometrische, een 
geografische en een natuurkundige. 
Ze hebben alle drie hun charme en 
leiden allemaal naar een ander punt. 
Voor de wijkgrenzen van Hees gaan 
we uit van de verenigingsdefinitie, die 
is, zoals gezegd, het meest duidelijk.

Meetkundige methode
Kijken we in de figuur naar Hees, dan 
ligt het voor de hand om de uiterste 
punten van de wijk diagonaal met 
elkaar te verbinden (zie figuur 2). 

Figuur 2: Het middelpunt M1 gevormd door de uiteinden van Hees

Dik doen over Natuurkunde - Dick van Eck

Een paar maanden geleden wandelde ik met mijn vrienden nabij 

Lunteren naar één van de vele middelpunten van Nederland. Het 

punt bevindt zich op de Goudsberg en biedt een mooi uitzicht. Ik 

wil eens nagaan of onze wijk Hees ook zo’n mooi midden heeft. 
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Figuur 3: Het middelpunt M2 op basis van gelijke noord-zuid en oost-

west oppervlakken

We verbinden het hart van het 
Gaziantepplein met het hart van de 
kruising Marialaan/Bosduifstraat 
en we verbinden het hart van het 
Industrieplein met het hart van de 
kruising Neerbosscheweg/Rosa de 
Limastraat. Het snijpunt (M1) valt in 
de buurt van de notaris, waar destijds 
de statuten in 1990 zijn gepasseerd. 
Dat kan natuurlijk geen toeval zijn, 
maar als middelpunt vind ik het toch 
niet zo’n mooie plek omdat de bepa-
ling ervan niet afhangt van de vorm 
van Hees.

Geografische methode
Voor deze tweede methode trekken 
we een noord-zuidlijn en een oost-

west lijn dwars door de wijk (de blauwe lijnen in figuur 3). 

De noord-zuidlijn schuiven we van oost naar west zodanig 
dat de oppervlakte van de wijk links en rechts van die lijn 
even groot is (in de figuur is dan het donkere oppervlak 
links, gelijk aan het blauwe oppervlak rechts). Hetzelfde 
doen we voor de oost-westlijn in noord zuid te ver-
schuiven zodanig dat het oppervlak boven en onder die 
lijn aan elkaar gelijk wordt. Het snijpunt van deze twee 
lijnen vormt nu een geografisch middelpunt (M2). Het 
ligt aan de Schependomlaan, vlak bij de ingang van het 
daklozencentrum.

Natuurkundige methode
De derde methode is gebaseerd op de bepaling van het 
zwaartepunt van Hees. Om dat te begrijpen moeten we 
een klein natuurkundig experiment doen, waarbij we de 

kaart van Hees op dik papier uitprinten en zorgvuldig uit-
knippen langs de grenzen. Wanneer we het papier op de 
punt van een paperclip zetten, dan is er een plaats waarbij 
het papier precies in evenwicht is (zie tekening Joop). Dit 
noemen we het zwaartepunt van het oppervlak Hees. Ik 
kwam er al snel achter dat dat punt ergens halverwege de 
Korte Bredestraat moet zijn, maar het is lastig precies te 
bepalen. Gelukkig is er een elegante methode, waarbij we 
het papier aan twee punten ophangen en zo twee zwaar-
telijnen creëren. Steek daartoe een speld in het hart van 
het Industrieplein (figuur 4) en laat het papier Hees naar 
beneden bungelen en wacht tot het stil hangt. 

Figuur 4: Het zwaartepunt M3 wordt gevormd door twee zwaartelijnen

Trek nu een loodlijn van de speld naar beneden over de 
kaart (zie figuur 4). Herhaal deze bungelproef door een 
speld in het hart van het Gaziantepplein te steken, laat het 
papier opnieuw uitbungelen en trek een tweede loodlijn 
naar beneden. Het snijpunt (M3) van deze twee lijnen is het 
zwaartepunt en het bevindt zich ongeveer aan het eind 
van de Schependomlaan bij de fietspomp en het bankje, 
tegenover de Petruskerk.

Nog meer methodes
Er zijn nog ontelbare mogelijkheden meer om een middel-
punt van een oppervlak te bepalen. Zo kun je een middel-
punt bepalen aan de hand van de bevolkingsdichtheid, 
huizendichtheid of groene oppervlakken. Voor Hees is dat 
bankje bij de fiets- en waterpomp en ons kerkje een prima 
punt. ◼

Dick is natuurkundige, waarbij het zwaartepunt van zijn activiteiten 
rond 1985 lag in het meten van lichtgolven uit diode-lasers

Literatuur:
Wikipedia: Het middelpunt van Nederland, zwaartepunten 
Google Earth, Wijkkaartjes: Google Earth Maps (1985)

Tekening Joop van Eck
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Wilbert Swart

De Werkgroep Leefomgeving vraagt de Gemeente 
Nijmegen, zowel ambtelijk als politiek, om met zorg en in 
samenhang naar de ontwikkeling van het gebied achter 
Villa De Beuken, achter het Sint Jozefklooster en het ter-
rein van Zwembad West te kijken. Hiervoor gaan wij de 
gemeente de volgende tekst sturen. Wij willen die graag 
met u delen. 

De waarde van ‘De Andelshof’ – Hees
De wijk Hees is het laatst overgebleven dorp binnen de 
stad Nijmegen. Er speelt momenteel veel rondom een 
specifiek en bijzonder gebied binnen onze wijk. In vroeger 
tijden heette dat landgoed De Andelshof. We hebben het 
over het aaneengesloten gebied achter Villa De Beuken, 
achter het Sint Jozefklooster en het terrein van Zwembad 
West. Voor Villa De Beuken en het Sint Jozefklooster zijn 
er afzonderlijke bouwplannen. Op het zwembadterrein 
gaat er vanaf 2026, na vertrek van het zwembad, veel 
veranderen.

Kenmerkend voor Hees is de dorpse bebouwing die wordt 
afgewisseld met monumentale, historische panden en 
grootschalige tuinen. In De Andelshof zien en horen we 
eekhoorns, vossen, boomklevers, groene spechten en 
vele andere diersoorten. Mensen wandelen hier graag, 
er mogen geen auto’s rijden, het is er groen en rustig. Het 
gebied heeft een prettige sfeer, is bepalend voor de cul-
tuurhistorische uitstraling van de wijk en draagt bij aan de 
sociale cohesie tussen de inwoners van Hees en Heseveld.
In het geldende bestemmingsplan is vastgelegd dat dit 
karakter bewaard moet blijven en dat waar mogelijk het 
‘groen’ moet worden versterkt. Mogelijke toekomstige 
bouwlocaties worden daarin expliciet aangeduid.

Een samenhangende visie vanuit de gemeente op De 
Andelshof is wat ons betreft noodzakelijk omdat anders 
onomkeerbare beslissingen worden genomen die ‘groen’ 
opofferen voor ‘steen’ en zo het laatste dorp in de stad 
onherstelbaar beschadigen. Een versnipperde aanpak-
per-projectvoorstel kan leiden tot blijvende aantasting 
van de rijke biodiversiteit, tot grote verkeersdruk en aan-
tasting van de lokale beweegroutes voor onder anderen 
scholieren en recreanten. Het afzonderlijk afwikkelen van 

de lopende deelplannen knabbelt telkens wat af van dit 
unieke, maar kwetsbare gebied, zonder dat de buurt en de 
stad ervan profiteren. Sterker nog, het schaadt het dorpse 
karakter van Hees en de ambities van de gemeente. Dit 
kan ook anders.

Wij vinden het essentieel dat de Vereniging Dorpsbelang 
Hees en de gemeente in goed overleg tot een passende, 
samenhangende invulling van de drie percelen komen, 
omdat dit meer kansen biedt om de doelen van zowel de 
gemeente als de wijk te behalen.

Door de drie percelen te ontwikkelen op een manier die 
past bij het karakter en de schaal van de wijk, met instand-
houding van het historisch dorpsgezicht en het groen, kan 
eventuele nieuwbouw met dorpse bebouwing bespreek-
baar worden gemaakt. Denk daarbij aan hofjes en laag-
bouw met goede ontsluiting. Op die manier kunnen zowel 
doelen uit de gemeentelijke omgevingsvisie als de uit-
gangspunten van de vereniging gerealiseerd worden. Het 
gebied kan met de juiste ontwikkelingen zelfs versterkt 
worden.

Op deze wijze kunnen we gezamenlijk werken aan 
een gezonde leefomgeving om de gezondheid van de 
Nijmeegse inwoners en de biodiversiteit in de stad te 
verbeteren. De versterking van het bestaande groen, 
en dus niet het aantasten ervan zonder overkoepelend 
plan, is voor ons een belangrijk uitgangspunt. We mer-
ken op dat de tuin achter het Sint Jozefklooster al eerder 
door de gemeente is aangemerkt als natuurstapsteen. 
De drie percelen maken onderdeel uit van de stedelijke 
groenstructuur.

Wij willen meebewegen met de tijd, maar ondertussen 
wel de fraaie, authentieke stukjes van ons ooit zo groene 
tuindersdorp behouden. Wij willen het karakteristieke 
van Hees als laatste dorp in de stad bewaken en bewaren. 
Wij willen graag een serieuze gesprekspartner voor de 
gemeente Nijmegen zijn. ◼

WERKGROEP LEEFOMGEVING

Een brief aan de gemeente: de waarde van De Andelshof 
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Zogezegd, zogenaamd

Ilona
Ik zat te wachten op een arts in het 
Radboudziekenhuis. Samen met verpleegkundige 
Ilona. Er viel een lange stilte. En wat doe je dan, je 
zegt maar wat. Waarom doen we dat, wat zeggen 
hoewel er niks te zeggen valt? Wat is er eigen-
lijk tegen stilte? Ik vroeg hoe ze het vond om de 
hele dag met zo’n mondkapje te werken. Na even 
zwijgen kreeg ik antwoord:

‘Ik vind eigenlijk niks. Als het moet dan doe ik het. 
Maar ik vind er niks van. Tegenwoordig lijkt ieder-
een in de weer met ergens wat van te vinden. Ik heb 
besloten daar niet aan mee te doen. Al dat ‘vinden 
van’ heeft ook niks te maken met communicatie.’

Ik vond niks meer. Was te zeer onder de indruk van 
zoveel wijsheid. Toen de specialist binnenkwam 
leerde ik een en ander op medisch gebied. Maar het 
meest heb ik van Ilona geleerd. 

Jacques de Vroomen

OPROEP

Wie wil meedenken over
zingeving en ouder worden?

Wij zoeken mensen met interesse in de volgende 
thematiek: 

met behoud van kwaliteit en zingeving oud 
mogen/willen worden.

We denken aan een aantal bijeenkomsten met elkaar om 
een en ander wat meer vorm te geven. Bij voorkeur bij 
toerbeurt bij elkaar thuis. Voel je je aangesproken, stuur 
dan een mailtje naar: jem.vanmierlo@gmail.com

Graag een reactie voor 1 april.
Marleen Kok en Jeannette van Mierlo

Bruisende 
buurtborrel 

buiten

Petra Kateman

Zaterdag 15 januari was de eerste Covid-proof borrel, 
ofwel de Nieuwjaarsdoorstroomreceptie van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees. Het concept was afgekeken van de 
kribjesroute. Deze aanpak was bedacht voor het lustrum-
feest op 30 december. Toen scheen de zon en was het 
bijna 15 graden. Nu was het redelijk koud, maar droog. 
Desgewenst kon je de neus warm houden met een mond-
kapje. Op het plein van de Petruskerk troffen we buurtge-
noten en wensten we elkaar een gelukkig nieuwjaar met 
een glaasje glühwein of chocolademelk. De borrel was aan-
gekleed met kaaskoekjes en warme loempiaatjes – de rood 
gestreepte waren behoorlijk pittig. Op een whiteboard kon 
je je wensen voor Hees noteren. Het was weer gezellig en 
wij danken de organisatoren. Maar we hopen natuurlijk 
dat de borrel volgend jaar weer binnen kan plaatsvinden!
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Tekst: Irma Bogers
Foto: Karin Greeber

Aan de rand van Hees op de hoek van de Tweede Oude Heselaan en de Nieuwe 

Nonnendaalseweg wonen in een studentenhuis Robin Riensema (22) en Oscar de Leeuw 

(21). Het is een gemixt huis, vier jongens en vier meisjes. Robin heeft eigenlijk een kamer 

in een ander huis, maar de meeste tijd is ze bij haar vriend Oscar. ‘Ik heb een kamer in een 

souterrain, en daar is het erg donker. Als je dan de hele dag online les hebt en bijna geen 

daglicht ziet, dan word je daar wel een beetje depri van,’ zegt ze. 

Robin en Oscar:        ‘Je weet nooit hoe het leven loopt’
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Beiden studeren ze aan de HAN. Robin studeert Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening en Oscar Social Work. ‘Naast 
mijn studie werkte ik al in de jeugdzorg’, vertelt Robin. ‘De 
basis voor mijn studiekeuze is in mijn opvoeding gelegd. Ik 
wilde mensen helpen, en dat is begonnen met vrijwilligers-
werk. Maatjeswerk bijvoorbeeld, dan word je gekoppeld 
aan iemand die hulp nodig heeft.’

Exit architectuur
Oscar heeft lang getwijfeld tussen twee opleidingen, 
namelijk architectuur of psychomotorisch therapeut. ‘Dan 
bied je therapie aan met sport en spel, maar dat vond ik 
toch te beperkt’, zegt hij. ‘En architectuur viel af omdat 
daar veel bètavakken zoals natuurkunde inzitten. En 
daar ligt mijn interesse niet. Maar huizen tekenen doe ik 
al vanaf mijn prilste jeugd. Het is uiteindelijk Social Work 
geworden omdat het een veel bredere studie is, waar je 
ook een uitstapje naar psychomotorisch therapeut kunt 
maken. Sport is al sinds mijn vroege jeugd heel belangrijk 
voor mij. Mijn vader nam mij met drie jaar al mee naar 
het voetbalveld en sinds mijn vierde of vijfde jaar voetbal 
ik. Daarnaast fiets en wandel ik veel en ga ik ook naar de 
sportschool. Tenminste als die niet gesloten is door de 
lockdown.’

Betaalbaar houden
Robin zit in haar vierde jaar en heeft haar scriptie al inge-
leverd. Oscar zit in zijn derde jaar en heeft stage gelopen. 
Beiden hebben ze naast hun studie nog allerlei bijbaantjes. 
Die zijn hard nodig om het leven een beetje betaalbaar te 
houden. Per maand hebben ze toch gauw zo’n 900 à 1.000 
euro nodig om van te leven. Hun kamers kosten respec-
tievelijk 300 en 400 euro per maand. Dan nog eten, kleren, 
een keer een biertje kopen of een avondje uit. Dan zit je al 
gauw aan 900 euro per maand. ‘Wij zijn niet echt van die 
shoppers. We leven een beetje zuinig’, zegt Robin. ‘Ik ben 
opgegroeid met het idee dat je eerst moet sparen voordat 
je iets nieuws kunt kopen. Ik leg altijd iets opzij voor een 
kapotte broek of een kapotte fiets’, vult Oscar aan.

De vonk
Bij een studiereis naar Zagreb van hun studievereniging 
SWERE hebben Robin en Oscar elkaar ontmoet. Maar de 
vonk sloeg pas over bij de reünie van die reis. Ze zijn nu 
ruim twee jaar samen. ‘We zijn allebei pas in de loop van 
ons eerste jaar bij SWERE gegaan. Je leert dan toch nieuwe 

mensen kennen,’ zegt Oscar. ‘In het tweede jaar zijn we 
allebei actief lid geworden’, zegt Robin. ‘Ik ben inmiddels 
voorzitter en Oscar is commissiehoofd bij de gala- en 
introductiecommissie. We hebben nieuwe vrienden 
gemaakt, maar we hebben allebei ook nog vrienden van de 
middelbare school. We zien elkaar wel niet zo veel als we 
zouden willen, want de bijbanen zijn meestal in het week-
end’, gaat Robin verder. ‘Ik ga ook veel te weinig naar huis, 
naar mijn ouders, hoewel ik het daar erg gezellig vind. De 
schaarse vrije tijd moet ik verdelen tussen mijn huisgeno-
ten, vrienden en natuurlijk Robin’, zegt Oscar.

Tatoeages
Toch is er in die schaarse vrije tijd nog ruimte voor hobby’s. 
Robin leest heel veel. ‘Veel te veel’, zegt ze zelf. ‘Van Pride 
and Prejudice en boeken van Oscar Wilde tot fantasyboe-
ken. Het is bij studenten geen populaire hobby. Je kunt 
wel zeggen dat je leest, maar niet dat je zo’n boekennerd 
bent zoals ik. En ik heb een klein bedrijfje op Instagram. 
Uitgevers sturen een boek op en dat recenseer ik dan. En ik 
maak ook mooie dingen. Die verkoop ik dan op Etsy. Dat is 
een site waar je een shop kunt openen. Op de middelbare 
school maakte ik al tekeningen voor tatoeages. Ik teken 
echt super veel. Sinds kort teken ik op de iPad, digitaal 
dus. Ik werk ook als postermaster voor de HAN en voor de 
studievereniging.’

Te mooi om waar te zijn
Oscar tekent niet meer zo veel als vroeger. Hij vindt het 
heerlijk om op Marktplaats op dingen te jagen. ‘Ik weet 
niet of het een hobby is of een guilty pleasure’, zegt hij. 
‘Als hier in huis de oven kapot is, dan ga ik een mooie oven 
zoeken. Ik onderhandel altijd, haal de spullen op en betaal 
pas als ik het product in handen heb. Zo voorkom je dat je 
beduveld wordt. Als iets te mooi is om waar te zijn is het 
meestal nep’, is zijn laatste tip.

Robin zou na haar studie graag met Oscar naar Afrika wil-
len reizen. Daar is ze zelf al geweest. Maar eerst wil ze naar 
de universiteit en afstuderen als gedragswetenschapper. 
Oscar wil na zijn studie eerst gaan werken in de jeugdzorg, 
veel ervaring opdoen, en dan misschien een management-
functie of zelf iets opzetten als dagbestedingsplek voor 
jongeren. ‘Over tien jaar zou ik wel graag een huis willen 
hebben, met een tuin en een knutselhok waar ik lekker kan 
knutselen’, zegt hij. ‘En ik wil ook wel kinderen’, zegt Robin. 
‘Maar ja, je weet nooit hoe het leven loopt.’

Robin en Oscar:        ‘Je weet nooit hoe het leven loopt’
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gebied – het grootste binnenstedelijke industrieterrein 
van Nederland – aanwezig is, is het niet gemakkelijk om 
alle belangen bij elkaar te laten komen. Bij de benodigde 
procedures zijn veel instanties betrokken en dat maakt het 
werk er niet gemakkelijker op, maar wel uitdagend.’

Kees vertelt het erg naar zijn zin te hebben in deze functie. 
Op de lange termijn wil hij werken aan verduurzaming, 
maar daar zijn wel langdurige procedures voor nodig, zoals 
gesprekken met de gemeenten Nijmegen en Beuningen, 
de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Rijkswaterstaat 
enzovoort. Het is dus de vraag wanneer zijn ambities in de 
toekomst waargemaakt kunnen worden.

Hoe staat het op dit moment met de sloop van de centrale?

‘De sloop van de centrale is aan de gang. De schoorsteen 
wordt binnen niet al te lange tijd verticaal opgeblazen. 
Dat wil zeggen dat de schoorsteen van bovenaf segment 
na segment gecontroleerd wordt opgeblazen. Alleen het 
onderste gedeelte kan omvallen. Er is niet voldoende 
ruimte om de schoorsteen zonder gevaar in zijn geheel 
horizontaal omver te laten vallen. Het wordt een technisch 

Wilma van Seters

Kees Baijens is geboren in Tilburg en heeft voor 

zijn werk onder andere in het noorden en oosten 

gewoond. Hij werkt al vijftien jaar bij Engie. Sinds hij 

in 2016 in Nijmegen locatiemanager van de Centrale 

Gelderland werd, woont hij in Westervoort. Naast 

Nijmegen is hij betrokken bij de herontwikkeling 

van het terrein van de IJsselcentrale in Zwolle. Op dit 

moment zit er bij de Centrale Gelderland nog maar 

een klein team Engie-medewerkers. Het meeste werk 

wordt door contractors gedaan.

Vind je je werk uitdagend en interessant? 

‘Ik vind het een uitdaging om van dit terrein, dat een lange 
geschiedenis heeft, echt iets moois te maken en een nieu-
we toekomst te geven voor de mensen die hier wonen 
en werken. Hierbij spelen duurzaamheid en circulaire 
economie een belangrijke rol. Door de spanning die in het 

In gesprek met Kees Baijens, locatiemanager Centrale Gelderland

Over de toekomst van het 
elektriciteitscentrale-terrein

Terrein Engie vanuit de lucht, januari 2022 | Foto Focus Jack Tillmanns
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hoogstandje, dat moet worden uitgevoerd door een gespe-
cialiseerde aannemer. Belangrijk is dat we omstanders op 
afstand houden. Daarom wordt rondom de fabriek een 
heel ruime uitsluitingszone ingesteld, zodat nieuwsgierige 
mensen, die er altijd zullen zijn, niet in gevaar komen. Pas 
als de schoorsteen is afgebroken, kunnen de werklui ver-
der gaan met de afbraak van de oude fabriek, wat ook nog 
een flink karwei is. Als alles veilig en wel is afgevoerd kun-
nen mijn medewerkers en ik pas opgelucht ademhalen en 
beginnen we met de uitwerking van onze plannen.’ 

Wat zijn precies die toekomstplannen?

‘De afgelopen jaren is op een deel van het terrein al een 
groot aantal zonnepanelen geplaatst. Sinds januari van dit 
jaar staan er twee grote windturbines met een tiphoogte 
van 170 meter (als de wieken omhoog staan) te draaien en 
duurzame elektriciteit op te wekken. Voor de rest van het 
terrein zijn de plannen nog in ontwikkeling.’
Kees Baijens denkt daarbij aan: 
–  een laadstation voor elektriciteit en waterstof voor de 

scheepvaart;
–   duurzame en zoveel mogelijk circulaire maakindustrie, 

In gesprek met Kees Baijens, locatiemanager Centrale Gelderland

Over de toekomst van het 
elektriciteitscentrale-terrein

waarbij Kees als optie het duurzaam produceren van 
bakstenen noemt;

–  warmte winnen uit het Waalwater – gebruikmakend 
van de nog bestaande ondergrondse infrastructuur 
van de oude centrale, die gebruikt werd om warm koel-
water naar de Waal af te voeren.

Hoe houd je contact met de omwonenden over deze plannen? 

‘Sinds een aantal jaren is er een klankbordgroep, waarin 
we drie tot vijf keer per jaar met vertegenwoordigers uit 
de omliggende wijken overleggen over de korte- en lange-
termijnplannen voor het terrein. Tot voor een paar jaar 
waren daar ook mensen uit Hees bij betrokken. Ik zou het 
bijzonder op prijs stellen als er weer iemand uit Hees aan 
de klankbordgroep zou willen deelnemen!’  ◼

Oproep deelname klankbordgroep 
Heb je interesse om mee te praten over de toekomst 
van het terrein van de voormalige Centrale Gelderland, 
meld je dan bij de Vereniging Dorpsbelang Hees: 
communicatie@dorpsbelanghees.nl.

Kees Baijens | Foto Ton van Seters
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Hartstikke duurzaam uit Hees

Freeze at Ease 
voorkomt 
vriezerfrustratie
Sanne Geurts

Weet jij ook vaak niet meer wat er nu precies in je 

vriezer ligt? Of hoelang het er al in ligt? Niels van 

den Berge uit Hees verzon er wat op. Met zijn oplos-

sing Freeze at Ease weet je altijd wat er in je vriezer 

ligt. Dat zorgt voor minder voedselverspilling en de 

opbrengst gaat naar het goede doel. Een win-win-win 

situatie dus. 

Vriezerfrustratie. Ook Niels weet er alles van: ‘Toen we 
weer een keer tomatensoep pakten, terwijl we dachten 
dat het pastasaus was, gingen we nadenken. Dit moet toch 
makkelijker kunnen.’ Vanaf dat moment begint zijn zoek-
tocht naar een oplossing voor dit voor velen herkenbare 
probleem. ‘In diezelfde week zagen we de documentaire
 “A life on this planet“ van David Attenborough en wist ik 
dat het idee ook bij zou moeten dragen aan een betere 
wereld.’

Duurzaam
Hij ontwikkelde daarom 
herbruikbare en vaat-
wasserbestendige diep-
vriesstickers. Zo simpel 
als het klinkt, is het ook. 
Je plakt ze op je vriezer-
bakje, scant de QR-code, 
geeft in wat je wanneer 
ingevroren hebt en hebt 
altijd een actueel over-
zicht bij de hand. Haal je 
iets uit de vriezer, kun je 
het bakje hergebruiken 
en opnieuw in de app 
invoeren wat er inzit. 
Daarmee wordt voedsel-
verspilling voorkomen 
en kun je je vriezer-
bakjes steeds opnieuw 
gebruiken. Hartstikke 
duurzaam dus. 

Oceanities
En dat is het uitgangspunt bij alles rondom Freeze at Ease. 
De drukker heeft een duurzaam keurmerk, hij gebruikt 
gerecyclede enveloppen. Daarnaast gaat de opbrengst 
van de stickervellen (min de kosten voor het maken) in 
zijn geheel naar een goed doel: ‘Ik wist al snel dat het 
goede doel op de Noord- of Zuidpool actief moest zijn. 
Natuurlijk met een knipoog naar de vriezer, maar de staat 
van de polen en de populatie daar geeft ook veel infor-
matie over klimaatverandering, dat is belangrijk om in 
beeld te krijgen. Een collega attendeerde me op Oceanities, 
een non-profit organisatie die onderzoek doet naar de 
pinguïnpopulatie op de Zuidpool.’ 

Niet over een nacht ijs
Bij de ontwikkeling ging Niels niet over een nacht ijs. Een 
testpanel van familie en vrienden werd opgezet. ‘Dat was 
hartstikke nuttig en gaf veel inzicht. Over de kwaliteit en 
de vaatwasserbestendigheid van de stickers bijvoorbeeld, 
maar ook over de hoeveelheid informatie die je over je eten 
kunt invoeren. ‘In eerste instantie had ik de mogelijkheid 
om nog veel meer informatie te plaatsen (foto’s van het 
eten, ratings over hoe lekker we het vonden en eventueel 
nog opmerkingen erbij), dat bleek allemaal niet nodig. Er 
was vooral behoefte om precies te weten wat er in je vrie-
zer ligt.’ Zo simpel mogelijk dus. 

Weet jij ook vaak niet meer wat er nu precies in je 

vriezer ligt? Of hoelang het er al in ligt? Niels van 

den Berge uit Hees verzon er wat op. Met zijn oplos-

sing Freeze at Ease weet je altijd wat er in je vriezer 

ligt. Dat zorgt voor minder voedselverspilling en de 

opbrengst gaat naar het goede doel. Een win-win-win 

Vriezerfrustratie. Ook Niels weet er alles van: ‘Toen we 
weer een keer tomatensoep pakten, terwijl we dachten 
dat het pastasaus was, gingen we nadenken. Dit moet toch 
makkelijker kunnen.’ Vanaf dat moment begint zijn zoek-
tocht naar een oplossing voor dit voor velen herkenbare 
probleem. ‘In diezelfde week zagen we de documentaire
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Foto Ton van Seters

 Ton Ellenbroek neemt na zeven jaar afscheid

Dringend gevraagd: 
nieuwe penningmeester!
Wilma van Seters

Ton is geboren in Apeldoorn, maar woont, samen met zijn vrouw 

Thea, al heel lang in Nijmegen. Eerst in Dukenburg en nu al 35 jaar in 

Hees. Zij kregen vier kinderen die nu al lang volwassen zijn en zelf ook 

weer kinderen hebben. Ton en Thea zijn vol overgave opa en oma en 

passen graag op hun kleinkinderen als dat nodig is. 

Ton is al zeven jaar penningmeester van de vereniging. Hij wilde daar eigen-
lijk al een paar jaar geleden mee stoppen, maar er was niemand die zijn taak 
wilde overnemen en hij liet zich tot nu toe steeds overhalen om aan te blijven. 

Aan de wilgen
Tot nu toe, want tijdens de komende algemene ledenvergadering – gepland 
in juni – hangt Ton het penningmeesterschap definitief aan de wilgen. Hij 
heeft diverse mensen in Hees gepolst met de vraag of ze het penningmees-
terschap willen overnemen, maar tot nu toe zonder resultaat. ‘Dan moet de 
vacature maar in de Stenen Bank!’, aldus Ton, die belooft voor een soepele 
overdacht van de werkzaamheden te zullen zorgen.

Jong volk!
Het bestuur is zich de laatste jaren voorzichtig aan het verjongen en het 
zou mooi zijn als een wat jongere Heesenaar(se) zich zou melden. ‘Ik denk 
bijvoorbeeld aan nieuwe mensen die pas lid van de vereniging zijn gewor-
den’, zegt Ton. ‘Inhoudelijk is het de uitgading om de financiën van de ver-
eniging, die overigens al jaren prima op orde zijn, gezond te houden. Maar 
een bestuurslidmaatschap stelt je ook in de gelegenheid om snel vrienden te 
maken. Je ontmoet betrokken buurtbewoners en komt te weten wat er pre-
cies speelt in Hees. Daar kun je ook een actieve bijdrage aan leveren, bijvoor-
beeld door ondersteuning te bieden bij de vele gezellige, sociale en culturele 
activiteiten die in Hees worden georganiseerd. Zoals de Nieuwjaarsreceptie, 
het Midzomernachtconcert, het Bouwdorp, het Ommetje en de kribjes-
route. Als penningmeester ben je samen met de andere bestuursleden een 
belangrijke spil in al deze activiteiten.’ ◼

De website bouwde hij zelf. Daarbij kwam 
zijn studie Mediatechnologie goed van pas 
‘Sinds mijn studie ben ik steeds iets meer 
richting consultancy gegaan, in mijn werk 
ben ik dus niet meer zoveel bezig met pro-
grammeren. Het is voor mij echt leuk om 
weer bezig te zijn met programmeren en 
ontwerpen.’ 

Ondernemen
Sinds afgelopen november is Freeze at Ease 
echt live. Het is voor Niels nu een grote 
leerschool: ‘De website bouwen was niet 
moeilijk voor mij. Het ondernemen is nieuw, 
ik ontdek het allemaal en vind het ook 
leuk om continu te optimaliseren. Waar ik 
eerst bijvoorbeeld nog Tikkies stuurde naar 
bestellers, ben ik inmiddels overgestapt op 
een online betaalsysteem, dan krijg je ook te 
maken met privacyregels en voorwaarden. 
Ook ontstaan er andere vragen. Zo was er 
laatst de eerste internationale klant en was 
er vraag naar de stickervellen als (einde-
jaars)cadeau. ‘Dat vraagt weer om andere 
mogelijkheden op de site, dus zo ontwikkel 
je steeds door.’ 

Inmiddels zijn er een kleine 200 sticker-
vellen verkocht. ‘Dat is natuurlijk een 
mooi begin, nu wil ik graag gaan groeien 
en mijn slagkracht vergroten. Het doel? 
Vriezerfrustratie bij veel mensen verminde-
ren, zoveel mogelijk voedselverspilling voor-
komen en een mooi, groot bedrag doneren 
aan onderzoek naar klimaatverandering.’ ◼

Wil jij ook altijd weten wat er in je 
vriezer ligt?
Bestellen kan op FreezeAtEase.nl . Met 
de kortingscode Stenenbank betaalt u 
geen verzendkosten en zijn de stickers 
slechts 12,50 per vel. 

Foto’s: Ton van Seters
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Neeltje Schamp 

Hoog monotoon gezoem van een afzuiginstallatie, voor-
bijrazend verkeer, koel-/vriesopleggers die de hele nacht 
ronken en nachtelijke motorrijders. Echt stil is het niet 
meer in Hees. Door een hogere productiviteit van de 
industrie en de steeds drukker wordende Energieweg heb-
ben we naast een slechte luchtkwaliteit ook te kampen 
met toenemende geluidsvervuiling.

Dat al het verkeer op de Energieweg en de zware industrie 
onze luchtkwaliteit stevig aantasten is bekend. De ver-
eniging zet zich terecht voor 100 procent in voor schonere 
lucht. Met aanhoudende geluidsoverlast houdt nog geen 
focusgroep zich georganiseerd bezig.

Duynie B.V.
Lawaai bederft het woonplezier. Een stoep die gelegd wordt, 
een sirene of een graafmachine die aan een weg werkt: 
niet rampzalig. Dit is tijdelijk en hoort bij de reuring van 
een stad. Maar structureel geloei, dag in dag uit, van een 
afzuiginstallatie van een fabriek, is een ander verhaal. Al 
ongeveer een jaar lang horen wij in Hees een hoog mono-
toon geloei. Misschien herkent u het geluid. Ik stapte enkele 
weken geleden op de fiets om het geluid te traceren. Ik 
kwam uit bij Novilon/Duynie B.V., een veevoerfabriek aan de 
Ambachtsweg.

Verkeersgeluidoverlast
Ook het voorbijrijdende verkeer op de Energieweg pro-
duceert een aanhoudende geluidsstroom. In 2013 heeft 
de actiegroep West Wil Groene Buffer zich ingezet om de 
geluidsoverlast van de Energieweg tegen te gaan. Deze actie 
leidde tot beschikbaarstelling van 1 miljoen euro voor maat-
regelen, zoals diffractoren, extra groen en geluidsscher-
men. Dit zorgde voor een reductie van een tot vijf decibel. 
Ondanks deze maatregelen is er nog steeds veel verkeers-
overlast. Deze geluidsoverlast in combinatie met de uit-
stoot van veel fijnstof vraagt om een nieuwe actie. Volgens 
Wageningen Universiteit kunnen vooral dennenbomen fijn-
stof uit de lucht halen, ook kan groen een geluidswerende 
functie hebben. Wel moet er dan goed gekeken worden naar 
de soorten beplanting en de plaats. 

Omgevingsdienst
De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is de instantie 
die je benadert als er sprake is van stank of geluidoverlast. 

WERKGROEP GROEN

Tussen norm en realiteit

Deze instantie geeft vergunningen af, houdt toezicht en 
geeft advies. Onze melding over Duynie werd in eerste 
instantie afgedaan met de boodschap: De afstand van 
uw woning naar het bedrijf is zodanig dat geluidmeten niet 
zinvol is. De norm wordt op uw woning niet overschreden.
Vervolgens werd ik gebeld. De medewerker was ter plaatse 
geweest en beaamde dat het geluid vrij hard was. Hij wist 
mij ook te vertellen dat Duynie recentelijk onderhoud had 
gepleegd: de compressor was gesmeerd. Sindsdien hebben 
wij inderdaad iets minder last van de hoge toon. Verder 
vertelde de medewerker mij dat ik een weekoverzicht moet 
bijhouden van de mate van geluidsoverlast en de (weers)
omstandigheden.

In de zomer hebben we contact gehad met de ODRN wegens 
lawaai van koel-/vriesopleggers van HSF Logistics die heel 
de nacht ronken. Een geluidsexpert is vervolgens bij ons 
op huisbezoek geweest en de boodschap was dat ze niks 
voor ons konden betekenen, omdat we te ver weg woon-
den van de bron. Aan de Kerkstraat, Dr. de Blécourtstraat 
en Dennenstraat is de overlast van HSF en de puinbreker al 
jaren reden tot klagen, tot op heden vrijwel zonder effect.

De vraag is wat de ODRN voor ons burgers kan betekenen. 
Melden lijkt in ieder geval effect op de lange termijn te heb-
ben. De normen zijn echter zo vastgesteld dat we formeel 
niet eens overlast kunnen hebben. Het komt dus vooral neer 
op de welwillendheid van de ODRN en het bedrijf in kwes-
tie. Samen probeer je een zo goed mogelijk leefklimaat te 
creëren. 

Net zoals we met alle bewoners de stankoverlast en lucht-
kwaliteit op de kaart hebben gezet, zou ik graag ook de 
geluidsoverlast willen agenderen. Ik woon hier nu zeven jaar 
en in die tijd is er veel veranderd wat betreft omgevingsge-
luid. Tijd om deze overlast te melden en aan te pakken. ◼

Geluidsoverlast melden!
Mocht u hinderlijke geluidsoverlast horen, meld dat dan via 
milieuklacht.gelderland.nl. Dossieropbouw van meldingen is 
noodzakelijk voor verdere actie. Binnenkort willen we een 
aantal huisadressen bezoeken om over geluidsoverlast te 
praten. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of een 
bijdrage willen leveren, dan kunt u een e-mail sturen naar: 
neelschamp@gmail.com. 

Geluidsvervuiling door transport en industrie
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Een berg die uit wandelen ging

Het kan u niet ontgaan zijn dat op de hoek Wolfskuilseweg-Energieweg halverwege dit jaar een stevige bult 
zand is verrezen, met daarnaast een kegel. Na jaren van voorbereiding werd het dan eindelijk concreet: de 
bouw van een eco-ruïne. Om niet in herhaling te vallen wordt u voor meer informatie hierover doorverwe-
zen naar een artikel op de website van de vereniging, of een eerdere editie van de Stenen Bank.

Weer en wind trotserend zijn Jeanette, Anneke, Thea A. en Thea E., Geert, Ton, Toon en ik vol enthousiasme 
begonnen met het bekleden van de binnenkant van de berg en de kegel. De buitenkant en directe omgeving 
wordt beplant met insecten-minnend en mensen-werend groen. De plantenlijst is al verstuurd.

Na bezorgde brieven van twee omwonenden sloeg echter de twijfel toe. Is dit een verkeersonveilig obstakel? 
We houden ons immers aan de afgesproken twee meter hoogte en met verschillende partijen hebben we 
een inschatting gemaakt, waarna sein veilig. 
Laat ik vooropstellen dat wij nog steeds overtuigd zijn dat niet de eco-ruïne debet kan zijn aan verkeerson-
veiligheid, maar veel eerder de niet oplettende, doorrijdende automobilist, of de te zelfverzekerde e-biker… 
Tóch voelde het niet meer goed. 

Een verkeersdeskundige van de gemeente liet aan de hand van een rode driehoek zien waar het mogelijke 
gevaar dreigde. Geen zin in verdere strijd hebben we dit knarsetandend geaccepteerd. We weten immers 
óók dat er mensen zijn die bomen willen kappen langs N-wegen omwille van de verkeersveiligheid en bijval 
krijgen. De wanhoopskreet dat niet de bomen onveilig zijn, maar het (vaak dronken) rijgedrag van mensen, 
lijkt aan dovemansoren gericht.

Lang verhaal kort: de linkerhelft wordt teruggebracht naar een hoogte van 70 cm. De kegel verliest zijn top. 
Met pijn in het hart werd de eco-ruïne dus weer een kale berg. De teloorgang visualiserend en de daarbij 
horende schrik bracht ons op het idee om de hele berg vijf meter naar voren te verplaatsen. Ton en Marcel 
van de gemeente gaven hun akkoord en na een gesprek met de aannemer was het binnen twee dagen rond. 
De berg is gaan wandelen en nu mooier en intiemer als een feniks herrezen. Vol enthousiasme zijn we wéér 
begonnen met het bekleden van de binnenkant. De kegel heeft aan grandeur verloren, maar hij staat er nog.

Oh ja. Vorige week meldde zich een meneer die over de hoogspanningskabels gaat: ‘Wie heeft hier toestem-
ming voor gegeven? Kinderen kunnen op de berg klimmen en de kabels aanraken. Weten jullie wel hoeveel 
spanning daarop staat?’ Zuchtend merkten we op dat een paar honderd meter verder dezelfde kabels over 
veel hogere bedrijfsdaken lopen. We hebben besloten dit wellicht goedbedoeld, maar niettemin kafkaësk 
geneuzel te negeren en wachten vol spanning tot jongeren met een lengte van vijf à zes meter een poging 
wagen. 

Ondertussen bouwen we lekker door!

DE AFSTAND TUSSEN GROEN DENKEN EN GROEN DOEN VRAAGT ONVERMINDERD ONZE AANDACHT.

V I J F T I G 
T I N T E N 
G R O E N

Cor van der Donk
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Bouwen in Hees in een 
ander perspectief
Loek Janssen

In de jaren (kort) voor en na de oprichting van de 
Vereniging Dorpsbelang Hees zijn er in het verenigings-
gebied (ongelogen) honderden nieuwe huizen gebouwd. 
Soms waren dat grote projecten (denk aan de woning-
bouw op de terreinen bij het voormalig Dominicus College 
en de Scholengemeenschap Nijmegen West), vaker 
waren het kleinere projecten, zoals op de hoek van de 
Pomonastraat en de Schependomlaan en in de omgeving 
van het voormalige gebouw van de KNVB, eveneens aan de 
Schependomlaan. Een enkele keer maakte de Vereniging 
Dorpsbelang Hees bezwaar, maar dat had bijna elke keer 
meer te maken met de omvang of de hoogte dan met 
de bouw zelf op die plekken. Meestal ging de vereniging 
akkoord. Dat was in de tijd van de eerste voorzitter en 
ook in de tijd van voorzitters erna. Ikzelf was de tweede 
voorzitter, van 1998 tot 2004. En elke voorzitter kon en 
kan stellen dat het groene en dorpse karakter van Hees, 
ondanks alle maatschappelijke of economische druk, in 
stand is gebleven. Ook omdat de vereniging zich ontwik-
kelde tot een serieuze gesprekspartner voor gemeente en 
ontwikkelaars. De Heesenaren herkennen zich hier in en 
zijn ook blij met de uitstraling van hun wijk.

Jonge wijk
Wij woonden ruim 25 jaar in Hees, in de Ananasstraat, en 
we merkten dat een levende gemeenschap baat heeft 
bij nieuwkomers. Regelmatig trokken, net als wij in 1993, 
jonge gezinnen in de huizen die vrij kwamen of kochten 
zij een nieuwbouwwoning. Het succes van de kribjesroute 
is hier een direct gevolg van. In de kerstvakantie trekken 
veel jonge ouders met hun kinderen door de wijk en daar-
mee wordt ook de band tussen de bewoners versterkt. 
Het Bouwdorp aan het einde van de zomervakantie is een 
ander mooi voorbeeld. Beide activiteiten hebben inmid-
dels een geschiedenis van jaren en blijven onveranderd 
populair. Zo blijft Hees een jonge wijk, waarin het ook voor 
ouderen prettig wonen is.

Een groot nieuwbouwproject in Hees staat op dit moment 
niet op stapel. Nijmegen bouwt fanatiek in noord en in de 
omgeving van de Honig. Maar dat lost de woningnood in 
de stad onvoldoende op. Een van de oorzaken daarvan, 

onlangs werd er opnieuw aandacht voor gevraagd, ligt in 
het feit dat ouderen niet willen of kunnen doorstromen. 
Te lang wonen zij in grote huizen, die deels ‘leeg’ staan, 
omdat de bewoner of bewoners al die kamers niet meer 
nodig hebben. Wij zaten in diezelfde situatie, totdat we 
in de zomer van 2019 besloten ons huis te verkopen aan 
een jong gezin en zelf te verhuizen naar een flat in de stad. 
Maar toen al zeiden we: wanneer het mogelijk is, willen 
we best wel (kleiner) wonen in Hees. Die verhalen hoor je 
overigens wel vaker; kinderen die zijn opgegroeid in Hees 
komen weer terug!

Ideëel en praktisch
Eind 2019 konden we een stuk land kopen achter Huize De 
Beuken. We kochten dat land met vijf huishoudens, omdat 
we er ook allerlei ideële en praktische doelen bij stelden. 
Het stuk land was al jaren verwaarloosd, zat (en zit) vol 
met puin en was deels vervuild. Er stonden veel struiken 
(met name bramen), boompjes (met name acacia’s) en een 
rijtje doorgeschoten taxusbomen. Op dit speelterrein van 
voormalige kindertehuis De Beuken wilden we op termijn 
gaan wonen en dat moment komt voor ons dichterbij. En 
op het moment dat er gebouwd gaat worden, wordt er een 
stukje groen opgeofferd. Dat is logisch en dat is in Hees, en 
daarbuiten, veel vaker gebeurd. Maar er komt ook woon-
ruimte voor in de plaats, zowel voor ons die kleiner willen 
wonen, als voor de mensen die onze grotere huizen (bijna 
allemaal in Nijmegen) kunnen overnemen. En met onze 
plannen voor onze tuin wordt op deze plek een mooier 
stukje groen ontwikkeld dan het daarvoor was.

In een reactie op onze plannen stelde een omwonende 
dat hij hechtte aan de lucht vanuit zijn achtertuin en geen 
enkele behoefte had aan nieuwbouw op ons perceel. Snap 
ik en snapt iedereen. Maar kan er dan, in dit geval in Hees, 
nog wel ergens ooit gebouwd worden? De realiteit gebiedt 
ons, maar ook het bestuur en de focusgroepen van de 
vereniging, te zeggen, dat in goed overleg en met begrip 
voor elkaars standpunten er meer winst te behalen valt 
dan met een bot nee. Ruim dertig jaar na de oprichting 
van de vereniging vinden de meeste wijkbewoners Hees 
nog steeds een fijne wijk om in te wonen. Ondanks alle 
ontwikkelingen die we hebben gehad en die er ongetwij-
feld nog zullen komen. Wij zien dat, als hopelijk nieuwe 
Heesenaren, als een kans en een uitdaging!  ◼

– INGEZONDEN BRIEF –
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– ADVERTENTIE –

StemStemStem voorvoorvoor

Kies 14, 15, 16 maart 

Schone Lucht
in Hees.in Hees.in Hees.

Jan Brauer 
gepromoveerd
Op de historische datum 2-2-2022 is om 
2 uur namiddag historicus en oud-Ste-
nen Bank-redactielid Jan Brauer aan 
de Universiteit van Amsterdam gepro-
moveerd. Zijn proefschrift gaat over 
de vraag hoe men aan de Nederlands-
Duitse grens reageerde op het nieuwe 
Naziregime. Het boek heeft als titel: Over 
de grens. De sociaal-politieke dynamiek in 
de Nederlands-Duitse grensregio’s, 1930-
1940. Hier staat hij met bul en paranim-
fen Jan Driever en Henk Termeer op de 
foto. Het boek is te koop bij Boekhandel 
Roelants (roelants.nl) en via de website 
van uitgeverij Verloren (verloren.nl).
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<   advertenties van sponsoren   >
De redactie draagt deze sponsoren 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!

Dat kan!

Uw advertentie in 
de Stenen Bank?

Bel of mail voor meer 
informatie: 

024-3779839 | secretariaat@
dorpsbelanghees.nl

of kijk op onze website:
www.dorpsbelanghees.nl

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
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<   advertenties van sponsoren   >

> 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

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
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<   advertenties van sponsoren   >

Najade 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.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.nl

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.nl
www.gerjopieters.nl

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

Mathieu de Bruijn
Advies en Realisatie

Mathieu de Bruijn
Advies en Realisatie
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de Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. 
De vereniging streeft naar het behoud van het groene en dorpse karakter van Hees. 

destenenbank

Redactie
Peter Smits (hoofdredactie), Rutger Zwart (eindredactie), Wilma van 

Seters-van Steen, Henk Termeer, Tony Schouten  | vormgeving: Michel 

Wolf | fotografie: Ton van Seters | vaste medewerkers: Roos Biemans, 

Irma Bogers, Cor van der Donk, Dick van Eck, Sanne Geurts, Harry Havekes, 

Marie-José Kommers, Manuel Kurpershoek, Kwan, Jacques de Vroomen, 

Simone Weijs | advertenties: redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Kopij
Kopij inleveren voor donderdag 5 mei 2022 op het redactieadres.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen 

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

Redactieadres van de Stenen Bank
redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Algemeen adres voor publicaties (incl. website en nieuwsbrief)

communicatie@dorpsbelanghees.nl

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 
Voorzitter: Roel van Tiel, voorzitter@dorpsbelanghees.nl

Penningmeester: Ton Ellenbroek, financien@dorpsbelanghees.nl

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

Ece Dolen, ece.dolen@dorpsbelanghees.nl

Jan Mengde, jan.mengde@dorpsbelanghees.nl

Secretariaat 
Secretariaat VDH, Bredestraat 31, 6542 SP Nijmegen

secretariaat@dorpsbelanghees.nl, 06 20 72 02 62

Penningmeester
financien@dorpsbelanghees.nl

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

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

Historie: Henk Termeer, historie@dorpsbelanghees.nl

Leefomgeving: Hans Lambert, leefomgeving@dorpsbelanghees.nl

Bouwdorp Hees: Lieke Schoormans,  bouwdorp@dorpsbelanghees.nl

Cultuur: Irene van Dongen, cultuur@dorpsbelanghees.nl

Sociaal Netwerk: Bert Jansen, sociaal@dorpsbelanghees.nl

Focusgroepen/contactpersonen 
St Jozefklooster: Bram Linssen, bramlinssen@gmail.com

Groen achter de Beuken: Wilbert Swart, wilbert.swart@gmail.com

Zwembad West: Toine van Gaal: toinevangaal@gmail.com

Mobiliteit/Sluipverkeer: Chrit Horsels, c.horsels@online.nl

Luchtkwaliteit: Roel van Tiel, roel.van.tiel@dorpsbelanghees.nl

Veilig Hees: Marie-José Metz, m.j.c.m.metz@gmail.com

Wijkagenten: 0900-8844

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

chris.hofman@politie.nl

Meld- en Herstel: meldingen kunnen worden doorgegeven 

via de Meld&Herstel APP of bel 14 024.

Wijkregisseurs Nijmegen-Nieuw-West (Hees en meer): 
Regisseur fysiek: Marjolijn Evers

Regisseur sociaal: Ewart van der Putten

Regisseur veiligheid: Roos Schekman

Projectmedewerker: Sara Boumghait

mail wijkregisseurwest@nijmegen.nl, of bel 14 024.

Bezoek de website 
en volg de vereniging op facebook

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

Hees heeft u, je, ons NODIG!
Je zou het met zo’n aan actieve Heesenaren rijkgevuld colofon niet zeggen, maar het Waalwater staat 

vooral het bestuur aan de lippen. Elders in dit nummer las u al dat de zittende penningmeester zijn 

functie binnenkort neerlegt. In dit bestuursecretarisloze tijdperk zijn hierdoor twee kernfuncties van 

het bestuur vacant. Dat is niet werkbaar. Dus bent u goed in cijfers en centen, of juist goed in overzicht 

houden en organiseren en heeft u tijd en zin om u, met een enthousiast en toegewijd team – dat meer 

van aanpakken dan van vergaderen houdt – voor uw omgeving in te zetten? Neem dan vrijblijvend 

contact op met de voorzitter van de vereniging: roel.van.tiel@dorpsbelanghees.nl. 



Gemeenteraad en college omarmen 
burgerinitiatief
Woensdag 2 februari is het burgerinitiatief 
Veilig van spoor tot stier bij hamerslag vast-
gesteld door de gemeenteraad. Alle fracties 
schaarden zich achter het initiatief om het 
traject Tweede Oude Heselaan – Molenweg 
(verkeers)veiliger en leefbaarder te maken. 
Het college van B&W, dat zich al eerder 
positief over het burgerinitiatief had uitge-
sproken, heeft de opdracht gekregen een 
grondig onderzoek te laten uitvoeren naar 
de problematiek in beide woonstraten. Dit 
onderzoek moet uitmonden in aanbeve-
lingen voor een reeks van samenhangende 
maatregelen die de onveiligheid tussen de 
spoortunnel en het Daniëlsplein effectief 
zullen aanpakken. De regie over het onder-
zoek ligt in handen van de afdeling mobili-
teit van de gemeente. Opzet en uitvoering 
van het onderzoek vinden plaats in nauw 
overleg met de initiatiefnemers. (PS)

14 mei van 10.00 tot 17.00 uur
Beleef de kracht van TPN-West
Altijd al nieuwsgierig geweest naar wat zich zoal 
– naast nogal vervuilende activiteiten – afspeelt 
op TPN-West, het bedrijventerrein van Nijmegen-
West en Beuningen/Weurt? Kom dan zaterdag 
14 mei naar de open dag die hier wordt georgani-
seerd. Tussen 10.00 en 17.00 uur kan het bedrijven-
terrein vanuit het terrein bij Planet Awesome 
(naast ANAC) worden ontdekt door middel van 
productdemonstraties, presentaties en diverse 
tours.

Stationsingang Tunnelweg nog dicht?
Een groeiende ergernis voor reislustigen uit Hees: om 
zwartrijden tegen te gaan is de stationsingang in de tun-
nel al enige maanden gesloten. Heesenaren – en andere 
bewoners van Nijmegen-West – moeten nu flink omlopen 
om hun vertrekspoor te bereiken. Velen vrezen dat de 
ingang dicht blijft tot de ontwikkeling van de westzijde 
van het station voltooid is – en dat kan nog wel enige jaren 
duren. Op raadsvragen zegde het college toe in overleg te 
gaan met NS en ProRail om in ieder geval een gedeeltelijke 
openstelling te regelen. Vooralsnog zonder resultaat. Wel 
wordt de tweede ingang in de tunnel beter schoonge-
maakt. (RZ)

Wat willen de partijen met Hees?
Gemeenteraadsverkiezingen 14, 15 en 16 maart
In maart 2022 bent u aan zet, dan zijn de gemeente-
raadsverkiezingen. Nijmegenaren gaan op die dagen 
naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te 
kiezen. In deze Stenen Bank en op de website 
(www.dorpsbelanghees.nl) 
hebben we op een rijtje gezet 
wat de verschillende fracties 
in de gemeenteraad van plan 
zijn met de onderwerpen die 
ons hier in Hees aan het hart 
gaan: schone lucht, groen, 
bouwen en veiligheid.
Voor alle vragen over de gang 
van zaken rond de verkiezin-
gen, zie: www.nijmegen.nl/
verkiezingen. (PS)

Voor u gesignaleerd

Veel plezier met uw Stenen Bank




