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Het gaat niet goed met de volkshuisvesting in Nederland. ln de
strijd tussen ds ministeries wie er nu weer moet inleveren legt de
volkshuisvesting keer op keer het loodje. Het gebouw van de volks-
huisvesting, waaraan sinds de Woningwet van 1901 is gewerkt,
dreigt verloren te gaan. OÍ het nu gaat om de individuele huursubsi-
die, betaalbare huurwoningen, de aanpak van de stadsvernieuwing,
er bestaan geen heilige huisjes meer.
Het is daarom goed in deze tijd stil te staan bij het vele dat er wel is
bereikt in de volkshuisvesting. De "redding" van het oude fabrieks-
dorp Heveadorp is daarvan zo'n voorbeeld. Het zal voor iedereen
duidelijk zijn dat de financiering van het herstel van de "rietenkap"-
woningen nu geen enkele kans meer zou krijgen in Den Haag. Wei-
nigen zullen echter beseffen welke baten er uit deze investeringen
voortvloeien. lk heb het dan over de Íinanciering van gemeen-
schapszin. Uit de strijd voor de titel "dorp" en de publicaties, onder
meer in het Heveaantje, maak ik op dat er sprake is van een hechte
en actieve gemeenschap. Steeds meer komen we er achter dat in
dit soort gemeenschappen culturele waarden alle kansen krijgen. ln
de huidige maatschappij is daar dringend behoefte aan. Zoals ge-
bleken is speelt de volkshuisvesting daarin een zeer belangrijke rol.
lk hoop met u dat uw gemeenschap over 75 iaar nog even hecht is
als nu.

Mr. G.Ph. Brokx,
Burgemeester van Tilburg
(voormalig staatssecretaris van volkshuisvesting)KOMT DE AFVALBERG OOK U NIET VAN PAS
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CursieÍjes

ln de 75 jaar van haar bestaan
is Heveadorp drie keer opge-
bouwd: in 1916, toen de rie-
tenkap woningen gebouwd
werden, na de oorlog in 1945
en midden jaren 80 met de
renovatie. Zo'n beetje om de
35 jaar is het raak. Kijk uit voor
het jaar 2O2O!!

Heveadorp heeft ook op soci-
aal gebied een bijzondere ont-
wikkeling doorgemaakt: van
collectieÍ (ten tijde van de
fabriek) naar individueel (tij-
dens renovatie en nieuw-
bouw). Vandaag de dag is de
saamhorigheid weer terug; één
bewonersvereniging, waar 857o
van de ruim 900 Heveanen bij
aangesloten is, waakt over en
voor ieders belangen!

Wie zegt dat Heveadorp een
buitenwijk van Doorwerth is?
De geschiedenis toont aan dat
eerder het omgekeerde het
geval is! Op het gebied van
sport en ontspanning heeft
Doorwerth nog het een en
ander aan Heveadorp te dan-
ken. Zo komt de Fanfare Kunst
Na'Arbeid voort uit de Hevea
FanÍare (opgericht in 1921), en
is Voetbal Vereniging Duno
voortgekomen uit Sport Ver-
eniging Heveadorp, jawel, de
sportclub van de Heveafabriek.

De vottooiing van Hevea-
dorp

Op 6 rnaart .1985 wordt Amstel-
veste, na veel onderhandelin-
gen elr lange procedures, ei-
genaar van de fabrieksterrei-
nen, waarop zo'n 2O0 nieuw-
bouwwoningen gebouwd wor-
den. Het startsein voor de re-
constructie van het nieuwe
dorp vindt plaats op 15 mei
1985, als de toenmalige staats-
secretaris van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu, Mr. G.Ph. Brokx, het
indrukwekkende bouwbord
onthult.

ln 1990 komen de voorlopig
laatste projectmatige nieuw-
bouwhuizen! aan de Van Vlo-
tenhof, gereed. Aan de Duno-
laan, bij de Rijn, ligt nog een
stuk grond waar bouwbestem-
ming op rust. Door vervuiling
van de grond (hier stond ooit
de schoorsteen van de fabriek
en het laboratorium) is het de
vraag oÍ de ontwikkelde plan-
nen ooit gerealiseerd zullen
worden. Aan de andere kant
van Heveadorp verrijst nog
een twee-onder-een-kap-wo-
ning, een particulier initiatief.
Als die woning in de zomer
van 1991 gereed is, zal de rust
in Heveadorp voor lange tijd
niet meer verstoord worden
door bouwverkeer. Dat mag na
zeven jaar bouwoverlast dan
ook wel!
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HISTORIE't Heveaantje
jubileumnummer Heveadorp 75 iaar

Dit jubileumnummer van "'t Heveaantje" is verschenen op 15 juni
1991 ter gelegenheid van het 7.5 jarig bestaan van Heveadorp.

Voordat het zover kon komen heeft Heveadorp woelige tijden mee-
gemaakt. Na een eerste bijna-vernietiging in de 2" wereldoorlog
volgde ruim tien jaar geleden bijna de tweede vernietiging, toen, na
het wegvallen van de fabriek, de eigenaar de huizen niet meer wil-
de onderhouden en de gemeente twijÍelde of ze de zeer achterstal-
lig onderhouden woningen wel wilde overnemen.

De landelijke politiek moest er aan te pas komen om te voorkomen
dat Heveadorp gesloopt zou worden. De heer Brokx was toendertiid
staatssecretaris van volkshuisvesting en zijn rol in deze geschiede-
nis heeft hem volgens de "Renovatiekrant" van juni '85 de titel "be-
schermheer van het Seelbeekdal" opgeleverd. Reden genoeg dus
om de heer Brokx te vragen een voorwoord te schriiven voor deze
jubileumeditie.

Met deze uitgave hebben wij getracht een impressie te geven van
het verleden, het heden en de toekomst van Heveadorp. Het is ech-
ter niet ons doel geweest hierin volledig te zijn. Hiervoor ziin al
diverse andere bronnen beschikbaar. Voor de bewoners van Hevea-
dorp hopen wij dat dit boekje de moeite van het bewaren waard is,
voor de lezers buiten ons mooie dorp geeft het een indruk hoeveel
energie en levenslust er in een klein dorpje kan zitten.

Wil hopen dat u aan dit boekje veel lees- en kijkplezier zult bele-
ven.

De redactie:
Cees Bouwman
Jorien Joustra
Nicolette Meijer Cluwen
Maarten Meijer Cluwen
Rita van Muilekom
Rintai Mulder

Met speciale dank aan:
Ramon Berlauwt

Dit is een uilgave van

"'t Heveaantje"
Redactieadres:
lr. Munterlaan 15
Heveadorp
Losse nummers / 3,-

Het gat van ter A?, het
Seelbeekdal oÍwel Hevea-
dorp met de Rijn aan ziin
voeten.

Als er in de "voorlaatste iistijd",
dat moet zo ongeveer 150 dui-
zend iaar geleden ziin ge-
weest, door de verschuivingen
geen heuvelrug gevormd was
aan de rand van de Veluwe
dan hadden wij nu geen stukje
buitenland in Nederland.
Heveadorp is daardoor een
uniek plekje waar wii dan mo-
gen wonen en genieten.

Waarschijnlijk hebben al zo'n
5000 iaar geleden mensen
zich gevestigd nabii de Seel-
beek; dat zou kunnen blijken
uit opgravingen die hier zijn
gedaan uit die tiid.
Tot aan de vestiging van huis
ter Aa heeft zich hier dus ook
al het een en ander afge-
speeld.

Maar vandaag hebben wij het
over HeveadorP en ziin 75

iarig bestaan.
Een beetie historie hoort daar
wel bij. Uit een oud iubileum-
nummer van het Personeels-
blad van Hevea haalde ik het
volgende artikel:

"Op 22 december 1909 werd
in Hoogezand Hevea gesticht.
Oprichters waren Dirk Frans
Wilhelmi en Tonko HaYo
Meijer, die, onder de Firma

Wilhelmi & Co., zich toelegden
op het maken van draden voor
rijwielbanden. Geleideliik werd
overgegaan tot de vervaardi-
ging van complete rijwielban-
den.

ln 1915 werd uitgezien naar
een groter ÍabrieksPand meer
in het centrum des lands gete-
gen. De Modelboerderii het
"Huis ter Aa", te Doorwerth,
werd gekocht van J. Scheffer.
ln oktober '1915 verliet de
eerste rijwielband onder het
merk Hevea-Stanley, de nieu-
we fabriek te Doorwerth.
Op 5 september 1916 werd
opgericht de N.V. Vereenigde
Nederlandsche RubberÍabrie-
ken, ontstaan door een fusie
van de Firma Wilhelmi & Co.
en de Amsterdamse Caout-
choucfabriek, voorheen PomPe
& Co.

De installaties der fabrieken te
Hoogezand en te Amsterdam
werden naar Doorwerth over-
gebracht, zodat eind 1918 de
productie van rijwielbanden,
hakken en zolen en in 1922
die van technische rubberarti-
kelen in Doorwerth waren ge-
concentreerd.
De Weverij en Twijnerii "Joa-
novich" te Wierden (O), door
Hevea gesticht in 1916 en in
1917 overgegaan in de Stoom-
ververij Winkel & Co., te APel-
doorn, werd in 1922 ook over-
gebracht naar Doorwerth.
Dankzij deze sterke concentra-
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tie kon het bedriiÍ zich tot
grootbedrijf ontwikkelen, waar-
in 500 werkkrachten arbeid
vonden.
Van 4ogenaamde canvasban-
den wordt overgegaan naar
koorddoekbanden.

Het postrayon Heveadorp werd
in 1919 gesticht. ln '1921 werd
rubberschoeisel aan het
productieprogramma toege-
voegd. ln 1922 begon de fabri-
catie van de CRES-schoen,
lederen schoen met onder-
werk van rubber en van de
uitgebreide collectie Rublin
schoenen.

De crisis van 'l 922 en volgen-
de jaren.verhinderde een ver-
dere expansie.
ln 'l 928 heeft een reorganisatie
plaats en wordt de heer Fl.N.
Meijer tot directeur benoemd.
Het gaat steeds voorwaarts en

tot 1940 breiden zich het pro-
ductie-programma en ook de
fabriek steeds uit. Het aantal
werknemers is gestegen tot
1 560.

ln mei 1940 komt de oorlog
over Nederland. ln september
1944 de luchtlandingen. Oor-
logswee en evacuatie tot 5 mei
1945. Daarna puinruimen en
herbouwen.
6 November 1948 wordt tot
mede-directeur benoemd de
heer J. Warners, die reeds op
15 juli 1913, bij Hevea te Hoo-
gezand, in dienst trad.
Eind 1950 is de fabriek her-
bouwd. Een f abriek voor
schoeisel wordt oP 16 aPril
1948 gesticht te Raalte (O). ln
1951 verriist het administratie-
gebouw en in 1952 wordt de
laatste nieuwbouw van be-
drijfsruimten in gebruik geno-
men.

Op 18 september 1952 doet
de 1500-ste werknemer bii
Hevea ziin intrede.
15 Juli 1953 herdenkt direc-
teur Warners zijn 4O-jarig jubi-
leum. Op 8 augustus 1953 is
directeur Meijer 25 iaar Direc-
teur ... en oP die datum vieren
18OO Hevea-werknemers het
drievoudig feest van de her-
bouw en van de iubilerende
directeuren."

ln 1962 begon de Heveafa-
briek de eerste scheurtjes te
vertonen na de fusie met het
Vredestein concern.
Men begon afdelingen van de
Íabriek over te brengen naar
onder andere Doetinchem,
Loosduinen en Maastricht, ei-
genlijk kwam het er oP neer
àat er een afdeling over bleef
die weinig winstgevend was'
Na de verwoestende brand in
1967 kon het bedriif zich nog
maar nauweliiks staande hou-
den.
ln 1971 telde HeveadorP dan
ook nog maar 445 bewoners
en in 1977 zelÍs nog maar 394.
Rond die tiid viel ook het be-
sluit dat de Íabriek werd geslo-
ten. Daar bleeÍ niet alleen een
verwaarloosde Íabriek over
maar ook de woningen waren
verwaarloosd.

Na een geharrewar van de lan-
delijke en Plaatselijke Politiek,
sprak men in 1980 er over dat
de grond van Hevea zo'n slor-
dige 25 miljoen waard zou zijn.
Toen begonnen de eindeloze
rapporten en het monoPolY-

spel door planologen, architec-
ten en allerhand andere logen
en daar werd dan aangegeven
wat het ideale dorP zou kun-
nen worden.

lntussen vocht een kern van
standvastige en doordouwen-
de Heveanen voor het behoud
van hun dorP en gelukkig
maar, want ondanks alles heb-
ben ze het gered.
De .plannen van Amstelveste
b.v. en Gerritsen BouwgroeP
b.v. werden uiteindelijk ten
uitvoer gebracht, maar niet
eerder dan dat de oude wonin-
gen, waar de harde kern voor
had gevochten, waren gereno-
veerd.

En zie! Kijk om u heen, Hevea-
dorp is weer herrezen en hoe.

Cees Bouwman.
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CursieÍjes

Ten tijde van de Íabriek waren
er slechts drie telefoonaanslui-
tingen, in het dorp: bij de bak-
ker, bij de Vivo en bij de por-
tier van de Íabriek.
Vooral bil deze laatste werd in
dringende gevallen veel ge-
beld. De portier was dan ook

goed geïnformeerd over het
wel en wee van de Heveaanse
families!

Op vrijdaEmiddag was het
altijd druk bij de poort van de
Heveafabriek: dan stonden de
vrouwen te wachten tot hun
mannen met hun loonzakje

naar buiten kwamen.

Legendarisch is de naam van
boekhouder Hakke, die deze
taak moest uitvoeren. Het loon
ging dan "van Hakke naar Nak-
ken". Nakken was namelijk de
eigenaar van de Vivo.....

Bij bakker Thunnissen was het

Bij de Vivo kreeg ie een boek-
je mee naar huis, waarin de
aankopen opgetekend werden.
Maar ook daar moest ie uitein-
delijk de rekening voldoen.

Het lekkere brood van bakker
Thunnissen was wijd en zijd
bekend. Zelfs vanuit Elst kwam
men op de fiets met het Pontie
de Riln oversteken om een
voorraadje in te slaan.

Op het huidige speelveld ston-
den ooit de bunkerwoningen.
Die term is echter later Pas be-
dacht. Echte Heveanen sPra-
ken van de "platte daken", dóàr
woonde je in! ln één "Plat dak"
was voor de oorlog Café Cen-
tral gehuisvest. Zelfs geen taP
is er overgebleven van deze
d ru kbezochte pleisterPlaats.

één keer in de week betaal-
dag. ln het grote boek waren
alle verkopen van de week
keurig genoteerd, en op zaler-
dagmorgen werd de rekening
voldaan.
Ook als je een nieuwtje wilde
weten kon je daar terecht.

LUXE BROOD-

EN

BANKETBAKKERIJ

E. I.Thunnissen
Zoidedaan 7

Heveadorp - Doorwerth

ielefoon 28 93

I.H. IOOSTEN
vlvo

vtvo

vtvo

vrvo

vlvo

vrvo

vrvo

vlvo

Levensmiddelenbedrijf
annex wijnhandel

*

Drogisterij en lglo-diePvries

)t

Middenlaan 9, Heveadorp
TeleÍoon 2475

Wij bezorgen ook aan huis
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Scherven

De bossen doorploegd met
loopgraven.
En wa( was het stil.
Eerst ging ik naar de Kerklaan.
Geen deur meer in huis.
De meubels, of wat er van over
was, lagen op straat.
Verrot en kapot.
Het stonk binnen naar schim-
mel.

En toen naar Heveadorp.
Mijn verwachting om daar nog
iets goeds te vinden slonk bij
iedere stap.
Via de Kerklaan-Dennenlaantje
kwam ik in het dorp.

Daar lag het dorp.
lk zag de rieten daken.
Zo te zien viel het nogal mee.
Toen kwam ik de hoek om.
Als door de bliksem getroffen
stond ik stil.
Daar waar ons huis was ge-
weest was slechts een puin-
hoop.
Een uitgebrand skelet.
Niets was er over.
Als in een flits zag ik ons keu-
kentle weer.
Helder en proper.
De voorkamer met de mooie
stoelen.
Mijn knutselkamertje met aan
de muur een grote landkaart,
waarop het verloop van de
oorlog met vlaggetjes was
aangegeven.
Zouden die krengen daarom
het huis in brand hebben ge-
stoken?
Gevoelloos liep ik verder.

Klom op de puinhoop...
En toen knapte ik af.
Daar, in de tuin, lag het kleine
speelgoedbeertje van miln
zoontje.
Het lag op ziin ruggetje en
keek naar boven.
Het keek nog precies zo als
negen maanden geleden, toen
we moesten vluchten.
't Was net of het lachte.
Een beetje droevig en vra-
gend.
Waar is mijn zoontje?
lk raapte het op.
Het was nat.
Van de regen?
Of waren het traantjes van ver-
driet?
Om mijn zoontje?

Toen huilde ik.
Onbeheerst.

De architect:
Jan Rothuizen

Precies 75 jaar geleden, in
1916, verleende de directeur
van de zojuist gestichte Hevea-
fabriek de heer D.F. Wilhelmi,
de architect Jan Rothuizen de
volgende opdracht. "Bouw
voor de rubberfabriek produk-
tieruimte, kantoren, magazij-
nen, ketelhuizen, een elektrici-
teitscentrale, een school, 120
arbeidershuizen 

.en 
23 huizen

voor beambten en hoger per-
soneel." Jan Rothuizen, pas 24
iaar oud, ging aan de slag.
Heveadorp was geboren.

Rothuizen behoorde tot de
Amsterdamse school, een
groep toonaangevende archi-
tecten uit het begin van deze
eeuw. Ook een beroemdheid
als Berlage (van de beurs van
Amsterdam) behoorde hiertoe.
Deze bouwkundigen zagen de
grote maatschappelijke veran-
deringen die zich in hun tijd
voordeden en zij stonden niet

onverschillig tegenover de
sociale strijd van de arbeiders-
klasse. De arbeiders trokken
naar de omgeving van de fa-
briek waar zij werkten, waar-
door volkshuisvesting in arbei-
derswijken een gangbare be-
nadering werd. Zo ook in He-
veadorp, waar Rothuizen een
arbeiderswijk creëerde. Hij
ontwierp twee woníngtypen:
een met een inpandige, de
andere met een aangebouwde
keuken. Beide typen zijn, net
als de beambtenwoningen,
bijzonder goed aan de omge-
ving aangepast. De toepassing
van rieten daken bleek een
vondst. Het verschafte de wo-
ningen bovendien een Engels
aandoend aanzicht.

Het verschil in waardering
voor de positie van de werkne-
mers viel af te leiden uit het
feit dat de beambtenwoningen,
hoewel gedeeltelijk hetzelfde
van opzet, vrijstaand en luxu-
euzer gebouwd werden. De
fabriek vormde de scheiding

iiqïsl
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tussen de huizen van de "blau-
we jassen" en die van de "witte
boorden". De arbeiderswonin-
gen kostten f 5.000,- per huis,
een zelfs voor die tijd redelijk
bedrag, gezien de gedegen
constructie. Het gehele com-
plex werd tussen 1916 en
1920 voltooid, ondanks de
eerste wereldoorlog, die moei-
lijkheden met de toelevering
van materialen veroorzaakte.

De eerstgebouwde huizenblok-
ken kregen de namen van de
lndonesische eilanden waar
het rubber voor de fabriek
vandaan gehaald werd: Suma-
tra, Java, Celebes, Borneo,
Madoera. Nu nog zijn de ge-
vels getooid met deze namen.
ln de naamgeving van de stra-
ten is men prozaïscher te werk
gegaan. Deze zijn genoelnd
naar de ligging: Noorderlaan,
Zuiderlaan, Middenlaan, Cen-
trumlaan. Aan de andere kant
van het dorp, waar de beamb-
tenwoningen lagen, werden
geografische namen gebruikt:
Flijnlaan. Dunolaan.

Hoewel het grootste deel van
Jan Bothuizen's werk verloren
gegaan is, zowel door de oor-
tog als later door de sluiting
en sloop van de fabriek, is dat
wat er vandaag de dag over-
blijft niet gering: de 47 oP de
monumentenlijst gePlaatste
arbeiderswoningen vormen de
schilderachtige kern van het
nieuwe Heveadorp.

Rintai Mulder
Jorien Joustra

Huurcontract

N.V. VEREINIGDE

IU@N, @m!E(w)r.l
ruGM.DB,lluÀIW
coDE 

^t.c 
6 DmoN

POímMNG No. D§
tÀNL lomtD^Mscw laM N.v

rfrre^X.!^lW
E nEum$r

^^N 
m.

PeIs cnee 1 .
trrR.

Voor ontvangst en accoord,

(Handtekenlngen).

u

NEDERLÀN HE RUBBERFÀB[, IEKEN

f

.De ileer I.R. Serlauw i.
!ast. ',Yolterswe; 1).
?f,iliIUiri.

HEVHEADORP (cld.), 7 au3ustus 1961 .

MlJnheer,
Hlermede bevestlgen v1J met U het volgende te zljn cvereen_
ge komen.
0p.gr.cnd van de met U gesloten arbeldsovereenkomst stellenw1j U onze dlenstvonln[i,iÍaden]-aan 11rd te Hevesàórp-----"ter bo-schlkklng, met lngang van 28 arlgustue 1961. --In verband hlermede en óvereenkomstlg het bepaaLde ln Brt.L6l7p sub 5e van hot BurgerllJk líetböek ls Uv 1ocn,/riEÉtot.een bedrag van f . 7 r-4O iastgesteld 1n de vo:,ra van hÀtvrlJè gebrulk van d.eze dlenstvonlíg
]I_1i 11Jn dus gerechtlgd dlt bedrag per vreek vsn het 1ocn/lr!sqL, dat 1n totaal ln geld beieÈend ls, af te houden.
Zonder schrlftellJke toestemmlng onzerzljds 1s het U nletEoegostaan cm nl€t tot Uv gezln behorende personen te huls_vesten.
81J. het elndlgen van de dlenstbetrekklng elndlgt Èevens Uvrecht tot gebrulk van deze dlenstvonlng, U Ueít ln dlt gevaL
yerpl1gh.t de-vonlng terstcnd te ontrutmen en to verleienlterslJl het U bekend ls, dat de vettelÍJke bepallngon lniake
huurbeschermlng nlet van tcopasslng zlJn op dàze ràchtsver-houdlng, dle deel ultmaakt vÀn Uv àrboidsovereenkcrot.
W1J verzoeken U ons het dupllcaat van deze brlef, ook door
Uv ochtgenote, voor ontvangst en accoord gotekenó te !r11l,e[retourneren en verblljven,
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De school

Tot in de jaren 60 een gewone
openbare lagere school voor
de jeugd uit Heveadorp en
Doorwerth. Toen verplaatst
naar Doorwerth, dat steeds
meer "dorp" begon te worden.
De school is vervolgens nog
een tiid lang gymnastiekzaal
geweest, daarna dependance
van de Doorwerthse middelba-
re scholen, daarna crèche en
bijna Heveadorps-huis. Nu
beheert de stichting SLAK de
school, en verhuurt de hoge
klaslokalen als atelier aan
kunstenaars.

Als je nog eens langs de
school loopt, kijk dan eens
goed. Ruim 40 jaar geleden is
het geleden en nog zi.in de
letters vaag zichtbaar, als een
profetie die uit kwam.
"Nederland zal herriizen. Oran-
je Boven"

Namen

* Seelbeekweg? Welnee, de
rechtgeaarde Heveaan zegt:
Dennenlaantje.

* Een bunkerwoning? Nooit
van gehoord. Een typische
term van de vernieuwers uit
de jaren 7O. ln Heveadorp wa-
ren dat gewoon: de platte da-
ken.

* Als je in "het dorp" woonde,
woonde je dus niet op de Du-
nolaan. "Het dorp" stond voor
de rietenkapwoningen en de
"platte daken. De andere stra-
ten hoorden daar toen dus niet
bij.

* Wat voor de Heveaantjes van
nu het speelveld is, was toen
het Gele Zand. Gelegen tegen-
over de Valkenier, aan de an-
dere kant van de Seelbeek,
was dit hèt speelterrein voor
de jeugd. Een stuk grond,
volgeplempt met rubberafual,
en afgewerkt met geel zand.
Voilà! (Het rubber afval is bij
de nieuwbouw opgeruimd!)

De Valkenier

Dit rietgedekte pand begon
zijn bestaan begin jaren dertig
als café De Valkenier, com-
pleet met terras en speeltuin.
Heveawerknemer Westman liet
het bouwen, omdat het gloed-
nieuwe, ernaast gelegen
slachthuis niet over een kanti-
ne beschikte. Westman schijnt
volgens de overlevering met
het argument: "die slagers
lusten allemaal wel een borrel"
over de streep getrokken te
ziin.

De volgende eigenaar was de
heer Boelens. Hij breidde De
Valkenier na de oorlog uit met
een aantal hotelkamers. Tot
eind jaren 60 dreef hij hier zijn
hotel-café-restaurant. Door de
altijd openstaande deuren zag
je de jukebox en het biljart
staan. De Valkenier bouwde in
die tijd een klinkende naam op
als culinair en sociaal trefpunt.

Daarna werd De Valkenier be-
woond door dierenarts W. van
Gemert, die er lerse Setters
Íokte. Daar waar nu de auto's
geparkeerd staan liepen achter
een groot hek al die honden
rond. Een kleine tien jaar later
kreeg De Valkenier zijn oor-
spronkelijke horecabestem-
ming weer terug. De heer Bre-
kelmans kocht het en maakte
er een restaurant annex pan-
nekoekenhuis van.

ln '1986 verwisselde De Valke-

nier wederom van eigenaar.
Het pand werd gerenoveerd,
waarbij de gezellige oude brui-
ne inrichting met-de-persjes-
op-de-taf el plaats moest ma-
ken voor een stijlvolle aange-
kleed restaurant. Eigenaar
Edwin Lommers droeg augus-
tus 1989 de leiding van het
bedrijf over aan Rob Jansen.

En zo is er, welbeschouwd, na
een veelbcwogen historie van
60 jaar nog niet eens zoveel
veranderd !
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Middenlaan vanaf de Noorderlaan t1930

Middenlaan vanaf de Noorderlaan 1991
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Dunolaan 199'1
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Beeklaan richting Noorderlaan 1977
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Beeklaan richting Noorderlaan 1991

Noorderlaan vanaf Oude Oosterbeekseweg 1965

Beeklaan en Noorderlaan vanaf Oude Oosterbeekseweg 1991
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Middenlaan richting Noorderlaan t1930

Middenlaan richting Noorderlaan

Tuinlaan t1978

Tuinlaan 1991
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Ontwerp van de Heveavlag 1991

Erkenning Heveadorp

Op 4 september 1990 werd in
de raacJscommissievergade-
ring Algemeen Bestuur en
Cultuur c.a. als agendapunt 6
de conceptbrief behandeld
gericht aan het voormalig koe-
peloverleg Heveadorp, waarin

B & W melding wilden maken
van hun beslissing Heveadorp
niet als dorp te willen be-
schouwen, maar als aanhang-
sel van Doorwerth. Dit was
voor de bewonersvereniging
Heveadorp aanleiding een
commissie samen te stellen
om de raad te overtuigen, dat
er in Heveadorp anders over
gedacht wordt. Dit werd met

de volgende historische feiten
gestaafd.

ln 1919 werd een postkantoor-
tje geopend en werd de uit-
gaande post voorzien van het
officiële PTT-stempel "Hevea-
dorp".
Vanaf 1924 staat in het "Jaar-

boekje voor de Provincie Gel-
derland" dat de gemeente
Renkum bestaat uit de dorpen
Renkum, Oosterbeek en He-
veadorp en uit de gehuchten
Heelsum. Doorwerth en Wolf-
heze.
De topografische kaarten ver-
melden sinds 1931 de naam
Heveadorp.

HEDEN
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ln 1965 was HeveadorP als
zelfstandig dorP oPgenomen
in de telefoongids van de PTT.
Zelfs in 1977 kreeg de heer
Bunschoten een officiële brief
met in het briefhoofd als adres
Dunolaan 13, HeveadorP (Hol-
land).
Na 1978 bleek in de toen ver-
schenen gids HeveadorP totaal
onvindbaar en moest men de
teleÍoonnummers onder Door-
werth zoeken. Het rnoet ook
omstreeks die tiid zijn ge-
weest dat iedere Heveaan een
brieÍje in de bus kreeg dat ze
met ingang van die datum als
adres dienden te vermelden:
6865 iii::: Doorwerth.
Een en ander gebeurde geheel
geruisloos, zonder dat er sPra-
ke was van een mrededeling,
aankondiging of iets derge-
lilks. Kenneliik vonden "offici-
ele instanties" dat, na het be-
sluit van sluiting van de Hevea-
Íabrieken, de naam HeveadorP
geen recht van bestaan meer
had.

ln augustus 1987 Pleit de
stichting voor heemkunde in
de gemeente Renkum om de
naam HeveadorP te behouden.
Zii wezen de gemeente eroP
dat ze voor nieuwe straatna-
men in HeveadorP ervan uitge-
gaan waren dat de naam van
het dorp gehandhaafd zou
blijven.

De heer Van de Goor ging
zelfs zover dat hii in juli 1989
afzag van het vernieuwen van
ziin paspoort omdat het vol-
gens de medewerkers van de

afdeling Bevolking niet tnogt-'-
lijk was ziin juiste woonPlaats'
HeveadorP, te vermelden-

Op 4 sePtember 1990 bleek
een meerderheid van de com-
missie Algemeen Bestuur voor
de wens van HeveadorP te zijn
om als dorP te worden aange-
duid. Er waren wel wat zorgen
over eventuele kosten.
Eind december 1990 stuurde
de commis'ie Erkenning He-
veadorp een ciringend verzoek
aan B & W om nu toch tot een
besluit te komen'
lnmiddels bleken B & W advies
over de erkenning bij de Ver-
eniging Nederlandse Gemeen-
ten te hebben gevraagd.
Op 21 februari -l 991 schreven
B & W :" Uit recentelijke mon-
delinge inÍormatie van de VNG
hebben wij afgeleid, dat de
situatie HeveadorP mogelijker-
wijs voldoet aan de tussen de
VNG en de PTT gemaakte af-
spraken.
Wij willen eerst overleg met de
PTT eer wij een beslissing
nemen."
Dit advies zal binnen enkele
maanden na nu bekend zijn.
Het zou voor het jubilerende
HeveadorP geen mooier ca-
deau zijn dan dat we voor 15
juni een Positieve reactie zou-
den vernemen. Want zoals
iemand oPmerkte:"
HeveadorP is een mooi dorP in
een prachtige omgeving die
het verdient om bij zijn eigen
naam te worden genoemd."

Nicolette Meijer Cluwen
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Waarom Heveadorp?

"Omdat ik in 1954 werk kreeg
op de fabriek. lk verhuisde
daarom van Doesburg naar
Heveadorp. Na al die 37 jaren
woon ik hier nog steeds met
plezier."

"Omdat we er toevallig langs-
kwamen en verliefd werden
op dit prachtige plekje mid-
den in de bossen."

"Omdat mijn man hier als
klein kind op vakantie kwam
en Heveadorp maar niet kon
vergeten. Daarom zijn wij
hier jaren Iater gaan wonen."

Ook origineel: je bent afge-
studeerd, koopt eerst een
huis in Heveadorp en hoopt
vervolgens dat je sollicitatie
in Arnhem een succes
wordt.

"Omdat wij de mooie bossen
en heuvels in onze woonomge-
ving in Noord-Holland misten.
Mijn vrouw en ik hebben net
zo lang gesolliciteerd tot we
beide een baan in deze buurt
kregen. Reden: we moesten
en zouden in Heveadorp wo-
nen!"

"Omdat het hier zo lekker rus-
tig is. We genieten van de na-
tuur en de prachtige omge-
ving."

"Omdat mijn huis te koop
stond en Engelsing folders van
Heveadorp in de bus had ge-

daan. En dat leek mij wel wat.,,
"Omdat wij ons hadden inge-
schreven voor een nieuw-
bouwhuis en er in Heveadorp
één aangeboden kregen. Eerst
zijn we maar eens gaan kijken.
Want de laatste keer dat we
Heveadorp hadden aangedaan
waren er veel huizen onbe-
woonbaar verklaard en dicht-

gespijkerd.'
"Omdat je de saamhorigheid
die in Heveadorp heerst ner-
gens anders vindt. ledereen
kent en kende elkaar. Mijn
man heeft zijn jeugd doorge-
bracht in Heveadorp en ik
werkte vroeger in de super-
markt van Van Willigen, op de
hoek van de Middenlaan en de
Zuiderlaan. De eerste vijf jaar
van ons huwelijk hebben we
op kamers gewoond in het
oude postkantoor. Daarna ver-
huisden wij naar Doorwerth en
nu zijn we gelukkig weer te-
rug!"
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Het verenigingsleven in
Heveadorp

Het dorp Heveadorp beschikte
al voor de oorlog over een
bloeiend verenigingsleven.
Gestimuleerd door de directie
van de Heveafabriek, die ruim-
te en geld ter beschikking
stelde, ontstond een veelheid

aan activiteiten. ledere Heve-
aan was wel ergens lid van. Op
het gebied van muziek was er
de Hevea fanfare Kunst Na
Arbeid, die al in 1921 opge-
richt werd. Verder nog een
tweetal koren: een dameskoor
en een mannenkoor "Seel-
beeck". Na de oorlog was er

één gemengd koor, rnet
Christelijke signatuur: Soli Deo
Gloria. De Heveafanfare speel-
de regelmatig in de Muziek-
tent, die tot eind jaren 5O op
de hoek van de Zuiderlaan en
de Schefferlaan stond. ln 1973
verhuisde de Hevea fanfare
naar Doorwerth, en ging onder
de naam Kunst Na Arbeid ver-

der. Deze van oorsprong Heve-
aanse fanfare bestaat nu nog.

ln de jaren 60 was er ook een
Tiroler kapel, De Valkeniers,
die bestond uit musici van de
Hevea fanfare. Tevens was er
een band: De Hedori ans. De
naam was afkomstig van de
woonplaatsen van de bandle-



den: Heveadorp, Doorwerth en
Renkum. Op feest- en andere
hoogtijdagen traden zij op in
de kantine van de fabriek.

Uit dezelfde tijd als de Hevea
fanfare, begin iaren 20, stamt
de voetbalclub TOP: Tot Ons
Plezier. Tot de oorlog ver-
schafte TOP de dorpsgenoten
veel (ont)spannende momen-
ten. Na de oorlog ontstond een
nieuwe vereniging, Sport Ver-
eniging Heveadorp, opgericht
in 1948. Hier kon je terecht
voor taÍeltennis, voetbal, gym-
nastiek en badminton. De bad-
mintonbanen waren met witte
lijnen op de vloer van de kanti-
ne van de fabriek uitgezet.
Nadat de Heveafabriek door
Vredestein overgenomen was,
mochten de fabrieksruimten
niet meer voor sportactivitei-
ten gebruikt worden. SVH ging
in 1965 over in Sport Vereni-
ging Duno, en verhuisde naar
Doorwerth. ln de huidige kledij
van W Duno worden nog
steeds de kleuren van de He-
veaÍabriek gebruikt: blauw/wit.

Het verenigingsleven in Hevea-
dorp maakte een slechte peri-
ode door tussen 1977 en be-
gin jaren 8O. Het was een tijd
waarin het sociale leven over-
heerst werd door de zorg over
het voortbestaan van het dorp.
De gemeenschapszin kwam tot
uitdrukking door de gedeelde
onzekerheid. Na de renovatie
en nieuwbouw van Heveadorp
begon zich een nieuwe dorps-
gemeenschap te vormen, re-
sulterend in één overkoepe-

lende bewonersvereniging,
van waaruit diverse "clubs" zijn
voortgekomen. Veel Heveanen
zijn betrokken bij, bijvoor-
beeld, de Groenclub, die ijvert
voor een (nog) grotere milieu-
bewustheid. OÍ bii de activitei-
tencommissie, die het jaarlijk-
se dorpsfeest en allerlei
(sport)activiteiten, vooral ook
voor de jeugd, organiseert.
Ook bestaat €Í, sinds 1990,
weer een vijÍ man sterke Heve-
aanse band, de alom gewaar-
deerde Hevea Blues Band. Het
jaarlijkse dorpsfeest-met-bar-
becue is een begrip gewor-
den. Kortom, Heveadorp bruist
weer en wie wil hoeft zich niet
te vervelen!

Jorien Joustra
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De renovatie-architect:
Bouke Verhaagen

De staat van de huizen in He-
veadorp schommelde mee met
de resultaten van de fabriek. ln
1973 werd een huurderscom-
missie opgericht, die zich on-
der meer verzette tegen de
verwaarloosde staat waarin
hun woningen verkeerde.
Als in 1977 de beslissing over
de sluiting en voorgenomen
verkoop van Hevea valt, ver-
zoekt de huurderscommissie
architect Bouke Verhaagen,
wiens Arnhemse architecten-
bureau zich toelegt op renova-
tie van huizen in oude stads-
wijken, een rapport op te stel-
len. Hieruit blijkt dat renovatie
van de rietenkapwoningen
binnen de bestaand financiële
regelingen haalbaar is. Het
rapport wordt aan de gemeen-
te voorgelegd. Hierna volgt
een turbulente tijd, waarin op
politiek gebied veel gebeurt.
De verwaarlozing van de hui-

zen gaat echter verder.

ln januari 1983 stelt buro Bou-
ke Verhaagen in samenwer-
king met lr. Michiel Akkersdijk
voor eigen rekening en risico
een nieuw vooronderzoek in
naar de staat van de overge-
bleven arbeiderswoningen.
Wederom blijkt renovatie haal-
baar, dit keer op basis van de
regeling "verbetering aange-
kocht particrrlier woningbezit".
De gemeente geeft opdracht
tot een vervolgonderzoek.
Flekening houdend met bewo-
ners-wensen wordt de nieuwe
huur berekend. Dit bedrag zou
later uitkomen op gemiddeld I
250,-, een alleszins aanvaard-
baar huurbedrag.

ln 1983 worden de 47 rieten-
kapwoningen voor Í 'l 0.000,-
per stuk verkocht aan de Cen-
trale Woningstichting van de
gemeente Benkum. Buro Bou-
ke Verhaagen krijgt de op-
dracht om het renovatieplan
gereed te maken voor de sub-



ken tot een grote ruimte, en
ook de voorkamer eÍl de
gloednieuwe, naar het oude
voorbeeld gemaakte, serre vor-
men nu een geheel. Voordat ze
er in kunnen trekkerr moet er
echter nog een berg w€rk ver-
zet worden.

De bovenverdiepingen van bei-
de helften zijn qua indeling
nog authentiek. Gezien de
beperkte ruimte kon er ook
niet veel veranderd worden.
Drie slaapkamers, waarvan de
grootste op een zonnig balkon
uitkomt, een moderne badka-
mer en een vliering direct
onder de rieten kap.

Ans en Gerrit dachten een mo-
nument gekocht te hebben.
Dat bleek echter niet zo te zijn.
Gelria is wel "beschermd
dorpsgezicht". Gevraagd naar
wat dit oplevert, roepen beide
stellen in koor: "Geen cent,
maar we! een hoop gemeente-
lijke regels!" Zo mag er aan het
uiterlilk van het huis dat vanaf
de straat zichtbaar is niets
veranderd worden. Maar zelÍs
het nieuwe keukenraam dat
Michael en Antoinette wilden
en dat toch echt niet te zien is
van de weg, werd afgekeurd.
Gelukkig zijn voor al deze za-
ken goede oplossingen gevon-
den, maar al met al heeft het
de nodige voeten in de aarde
gehad voor het zovet was.
Overigens bleken Ans en Ger-
rit wel degelijk over een mo-
nument te beschikken: dit
monument staat echter voor
hun huis, in de vorm van twee

grote bornen.

De rieterr kap van Gelria wordt
lnornenteel vervangen. Dit was
hard nodig, want van de oor-
sprorrkelijke dikte van zo'n 28
cm was nog maar 5 cm over.
Deze werkzaalnheden vallen
onder de woningverbeterings-
subsidie, die onder meer ook
verleend wordt voor het mo-
derniseren van de badkamer
en de aanleg van centrale ver-
warming. De subsidie is ge-
bonden aan een maximum
bedrag. Ga je er overheen, dan
ontvang je geen cent. Michael
en Antoinette vertellen dat dit
gegeven voor hen meege-
speeld heeft bij het maken van
de plannen voor dit project. Zo
is er aan het vergroten van de
woonkamer ook een subsidie
verbonden. Zonder experts
kom fe daar niet uit en daarom
zijn ze blij dat architect en
aannemer de weg in de sub-
sidiejungle goed kenden.

Op Hemelvaartsdag, 9 mei,
wappert de Heveadorpsvlag
aan de gevel van Gelria. Mi-
chael, die z'n gevel aan het
schilderen is, wordt voorbijge-
rend door een Heveaans jon-
getje die "Ha schilder" roept.
Even later komt hetzelfde jon-
getje terugrennen met in zijn
armen een grote hoeveelheid
rabarber, wortels en al. Mi-
chael sluit een overeenkomst
met dit knulletje: de helft van
de rabarber laat hij in de tuin
staan, de rest is "van hem'. Dit
illustreert dat de grote tuin die
bij het huis hoort, gezien wordt
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als dorpsbezit. Ten tijde van
de vorige bewoners was dit de
plaats voor de jeugd om ver-
stoppertje te spelen.

Gevraagd naar wat er zoal in
de grote tuinen, respectieve-
lijk 890 en 700 m2 groot,
groeit, is het antwoord van
Antoinette:" ln ieder geval
fruitbomen. Dat wat ik weet
komt van bezoekjes aan de
SRV-man. Daar horen we alle
verhalen over huis en tuin van
andere dorpsbewoners". Ans
en Gerrit zijn bezig met de
aanleg van de tuin, waardoor
de hele boel omgeploegd is,
en dus "ontbramd" kan wor-
den.

"Voor Gerrit is dit het vierde
huis dat hij opknapt. ls het kar-
wei geklaard, dan wordt hij on-
rustig. Langer dan vijf jaar heb-
ben we nog nooit ergens ge-
woond. Vooral zorgen voor
veel plannen dus, dan blijven
we hier!", aldus Ans. Antoinet-
te en Michael hebben hun
stekje voor langere term ijn
gevonden. Zij willen in Hevea-
dorp blijven. Gerrit: "Michael
was de zoveelste gegadigde
die mij toen de andere helft te
koop stond intelligente vragerl
over het huis kwam stellen. lk
waarschuwde hem nog: raak
er nou niet verliefd op. Later
zei ik tegen Ans: die lui zijn
veel te enthousiast, dat komt
nooit goed".

Zoals ze nu met z'n allen aan
de tafel zitten, lijkt het tegen-
deel waar te zijn. Het is een

stralende dag. Ans baalt van
hun omgespitte tuin en Antoi-
nette van haar huis waarin nog
niet te verkeren is. "Je mag
wel in onze tuin buiten zitten,
hoor", zegt Michael plagerig.
"Prima", zegt Ans, "en weet je
wat, dan mogen jullie van-
avond bij ons binnen zitten!"

Jorien Joustra



Van Hevea-Bode tot 't He-
veaantje

Al in 1918 verscheen voor lret
eerst een personeelsblad, de
Hevea-Bode.' Het behandelde
zaken als "bij wien men moet
zijn, om nadere inlichtingen te
bekomen omtrent de Muziek-
en Zangvereeniging" en be-
richten van de Coöperatieve
Winkelvereeniging "Huis ter
Aa". Onder de stukjes treft
men onder andere de namen
"Dwarskijker", "Krekel" en E.A.
van der Vet, hoofdredacteur.

ln 1948, toen de wederop-
bouw van de in de oorlog in
puin geschoten HeveaÍabriek
nog in volle gang was, gaven
de "Vereenigde Nederlandsche
RubberÍabrieken Heveadorp
(GLD.)" voor haar medewerkers
een blad uit: de Hevea Heraut.
De teloorgang van de Íabriek
betekende tevens het einde
van dit eerste dorpsorgaan. ln
1967 rolde de laatste Hevea
Heraut van de persen. Tijdens
de woelige tijden van eind
jaren 70 werd het blad echter
nieuw leven ingeblazen. Onder
de titel De Nieuwe Hevea He-
raut werd wederom verslag
gedaan van het wel en wee
van het dorp, dat inmiddels
van zijn fabriek ontdaan was.
Na een aantal nummers viel
ook over dit gewaardeerde
blad het doek.

Toen het herstel van het oude
dorp en de nieuwbouw een
feit was en een nieuwe dorps-

gemeerrschap zich begon te
voÍinen, ontstond toch weer
de behoefte aan een dorps-
krant. Een aantal enthousiaste
dorpsqerroten Íröbelden een
krarrtje ilr elkaar en bezorgden
dit huis-aan-huis. Het krantje
bevatte een prijsvraag: verzin
om een leuke, toepasselijke
naam voor dit blad. De winnen-
de naam werd, u raad het a!, 't
Heveaantje. Er werd een re-
dactie gevormd van oude en
nieuwe dorpsbewoners, er
werd een professioneel ont-
werp voor de kaft gemaakt en
in maart 1988 zag 't eerste
Heveaantje het levenslicht.
Eerst onder de vleugels van de
dorpsvereniging, later, vanaf
augustus 1989 als onafhanke-
lijke stichting, met als doelstel-
ling het verstevigen en in-
standhouden van goede con-
tacten tussen de bewoners van
Heveadorp.

't Heveaantje ontleent zijn be-
staansrecht juist aan die onaÍ-
hankelijkheid. leders opinie is
welkom, voor alle ontwikkelin-
gen en activiteiten is plaats. De
kosten worden gedekt door
een actieve werving van adver-
teerders en een bescheiden
subsidie van de gemeente.
Want 't Heveaantje wordt gratis
onder de dorpsbewoners ver-
spreid, en dat wil de redactie
zo houden! Zodat 't Heveaantje
haar steentje aan het actieve
Heveadorpsleven bij kan blij-
ven dragen!
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Blik op de toekomst: huis
Gelria

We kennen ze allemaal, de
twee grote rietenkapwoningen
Gelria en Frisia aan de Duno-
laan. Ze dragen nog steeds de
namen van de streek waar hun
oorspronkelijke bewoners van-
daan kwamen. Frisia ziet er al
jaren uit om door een ringetje
te halen, maar het huis Gelria
verkommerde steeds verder.
Daar is nu echter verandering
in gekomen. Vlak na elkaar
kochten twee enthousiaste
jonge stellen ieder een helft
van dit romantische huis. Ge-
bouwd rond 1919 door de
jonge architect Jan Rothuizen,
die ook voor de arbeiderswo-
ningen tekende, stonden er
oorspronkelijk vier van deze
"baasjeshuizen" aan de Duno-
laan. Ze waren bestemd voor
de chefs van de Heveafabriek.
Voor die tijd ruime huizen, die
met hun vriendelijke vorm en
rieten kappen prachtig in de
bosrijke omgeving van Hevea-
dorp pasten. De oorlog richtte
ecfter veel schade aan en
slechts twee van de vier hui-
zen bleven behouden.

Ans lmmink, die met haar man
Gerrit Ter Horst en dochter
Malou de linkerhelft van Gelria
bewoont, vertelt dat er in de
tuinen nog bommen gevonden
zijn uit de tweede wereldoor-
log. ln het huis van hun buren,
Antoinette en Michael Mante.
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bleek de schade van granaat-
scherven nog zichtbaar in de
deuren. ln de oorlog waren
hier bovendien Duitsers inge-
kwartierd.

Wat heeft hen bewogen dit his-
torische stukje Heveadorp op
te knappen en te behouden
voor de toekomst? Beide stel-
len lieten hun gevoel (lees
instante verlieÍdheid op huis
en omgeving) het winnen van
het redelijk verstand: Een ge-
voel van "hier moeten we wo-
nen", pas later gevolgd door
"hoe komt dit ooit goed".

Voor de familie Ter Horst, die
hun helft in maart 1990 kocht,
gold dat ze het huis zoveel mo-
gelijk in de oorspronkelijke
staat wilden terugbrengen.
Met het comÍort van de huidi-
ge tijd, dat wel. Zij lieten de
oude indeling van voorkamer
met serre. achterkamer en
aparte keuken intact. Op zol-
der vonden ze de originele
schuÍfdeuren terug, die nu de
serre weer van de voorkamer
scheiden. Gerrit is bouwkundi-
ge, waardoor het haalbaar was
de opknapbeurt zelÍ uit te voe-
ren. HooÍdzakelijk achterstallig
onderhoud, zeggen ze. Van
binnen was het een kwestie
van een nieuwe keuken, bad-
kamer, elektra en een grote
opknap- en verÍbeurt van alle
houtwerk, wanden en pla-
fonds. Oftewel "ontbrammen"
(Bram was de naam van de

-28-
-29-

vorige bewoner). Ook hun
kleurkeuze reflecteert hun
restauratie-uitgangspunt. De
kozijnen buiten ziin weer in de
historische kleuren geschil-
derd, die van de uit dezelÍde
tiid stammende rietenkaPwo-
ningen in het oude dorp.

De Íamilie Mante, die met hun
zoontjes Tim en Sam eind mei
van dit jaar hun helft betrek-
ken, hebben de zaken groot-
schaliger aan moeten pakken.
Hun huis bleek bouwkundig in
zeer slechte staat te verkeren.
Losstaande muren! scheuren
in de serre en verrotte kozij-
nen maakten gedeeltelijke

sloop onontkoombaar. Zij scha-
kelden een architect in, die
samen met de in renovatie
gespecialiseerde aannemer
Eric Borst uit Arnhem, een
plan opstelde. Een compromis
tussen hoe-het-was en heden-
daags wooncomfort. Michael
vertelt dat de architect niet zo
verrukt was van hun ideeën
om het huis van binnen te mo-
derniseren. Toch zetten Mi-
chael en Antoinette door, met
als gevolg dat hun helft bene-
den ruim van opzet geworden
is, zonder echter aan de oor-
spronkelijke sfeer afbreuk te
doen. De achterkamer en de
keuken werden samengetrok-



sidie aanvraag. De woningen
worden op de gemeentelijke
monumentenlijst geplaatst,
waardoor het opknappen van
de karakteristieke elementen
als het rieten dak en de roede-
verdeelde ramen gefinancierd
kunnen worden uit de monu-
mentenpot van provincie en
gemeente. Het resterende
bedrag van de renovatie be-
draagt vier miljoen gulden,
een bedrag dat voor het Minis-
terie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Mi-
lieu nog net acceptabel was.
Dit ministerie geeft in maart
1984 het groene licht voor de
langverbeide renovatie.

Door de gedegen voorberei-
ding van alle betrokkenen, de
architecten Verhaagen en Ak-
kersdijk, de bewoners, de
Centrale Woningstichtinq en
door tijdige aanbesteding bij
aannemer Gerritsen te Ren-
kum, kan direct met de uitvoe-
ring van de renovatie begon-
nen worden. De eerste huizen
worden in augustus 1984 op-
geleverd, de laatsten zijn, me-
de door de strenge winter, in
mei 1985 klaar. Het grootste
deel van de oude bewoners
keert terug in Heveadorp, in
een mooi, comfortabel en be-
taalbaar huis.

Noot: ln het boekje "Heveadorp
onder de rook vandaan", ge-
schreven door Hilde van Mos-
sevelde en uitgebracht, door
Bouke Verhaagen, is de volle-
dige geschiedenis van de we-
deropbouw van Heveadorp be-

schreven. Speciaal ter gele-
genheid van 75 jaar Heveadorp
is een herdruk verschenen.
Verkrijgbaar bij buro Bouke
Verhaagen, Arnhem, of via de
redactie. Prijs: I 17,50.

Rintai Mulder
Jorien Joustra
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Renovatieprijs voor
veadorp

He-

Het in zijn oude glorie herstel-
de Heveadorp trok de aan-
dacht van velen. Pers, parle-
mentariërs en stedebouwkun-
digen overspoelden het dorp.
De bekroning werd echter
gevormd door de Renovatie-
prijs, die in 1987 naar het uit
zijn as herrezen Heveadorp
ging. Een onaÍhankelijke jury,
waarin bouwkundigen en aÍ-
chitecten zitting hadden geno-
men, koos uit de vele inzen-
dingen van projecten uit heel
Nederland voor het unieke
renovatieproject Heveadorp.

Staatssecretaris Heerma van
Volkshuisvesting reikte de
prijs, een initiatief van het
Hoechst concern, tijdens de
iaarlijkse Bouwbeurs in
Utrecht uit aan de "uitvoer-
ders" van het project: Bouke
Verhaagen (van het gelijknami-
ge Arnhemse architektenburo),
die samen met Ir. Michiel Ak-
kersdiik tekenden voor de
plannen, de Centrale Wo-
ningstichting, bureau Heijm-de
Heer, die de constructies be-
rekende, en de Gerritsen
Bouwgroep. Allen kregen een
oorkonde, een trofee en na-
tuurlijk veel publiciteit.
De Gerritsen Bouwgroep narn
hierop het initiatief Heveadorp
een monument aan te bieden.
dat een plaatsje vond aan de
Beeklaan. Een eerbetoon aan
de Heveanen, die hun volhar-
ding beloond zagen met het

behoud van hun vertrouwde
woonomgeving.
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1. lk weet een heerlijk plekje grond
Het dorpje "Hevea"
Daar waar ik mijn geluk eens vond
Daar dichtbij "Huis ter Aa"
Want loop ik door de straten heen
Die mii zo dierbaar zijn
Zo'n heerlijk plekje is er geen
Wat leefden wij hier fijn

Refrein: Daar ligt ons dorpje, ons mooie dorpje
Vlak bij de Duno, daar stroomt de mooie Rijn
Daar in dat dorpje, dat mooie dorpje
Daar zou ik nog steeds gelukkig zijn

2. Heer SchefÍer bouwde hier tevree
Een rijke melkerij
Met koeien en veel ander vee
Dat ging ook weer voorbij
Wilhelmi kwam uit Hoogezand
En stichtte hier weldra
Fabriek en dorp in Gelderland
Genaamd de Hevea

ReÍrein: Daar ligt ons dorpje ...

3. De Groningers in 't Gelderland
Maakte naar korte tijd
Een rubber schoen een rijwielband
Een laars een slang met vlijt
De jaren gingen snel voorbij
De crisis werd een Íeit
Nog altijd echter werkte wij
Het was een slechte tijd

ReÍrein: Daar ligt ons dorpje ...

4. De oorlog kwam en ging voorbij
Ons dorpje werd verwoest
Herstellen, bouwen deden wij
Vernieuwden waar het moest
ls't allemaal voor niets geweest
Er is veel mis gegaan
Wij vragen allen heel bedeesd
Hevea, blijf bestaan

ReÍrein: Daar ligt ons dorpje...


