Bisonstraat
Versie 1.2 150315
Gelegen tussen Hazenkampseweg en IJsbeerstraat.
Bison is een geslacht in de familie van de Holhoornigen (Bovidae) in de
orde van Evenhoevigen. Dit geslacht omvat zes soorten van grote
evenhoevige zoogdieren. Slechts twee soorten bestaan nog: de
Amerikaanse bison en de wisent of Europese bison (bonasus).
Dit 3 meter lange dier heeft echte hoorns, die zijn samengesteld uit een
beenpit met daarover een hoornschede, in een enkelvoudige
rechtopstaande vorm. Bij beide sexen zijn deze aanwezig. Geslachtsrijpe
stieren zetten hun hoorns in voor zowel gevechten als voor vertoon bij
het andere geslacht. De onderkaak bevat spatelvormige snijtanden, die
echter in de bovenkaak ontbreken. De kiezen zijn hoogkronig.
De woningen

1950 Vanuit de Leeuwstraat kijkend in de richting van
de toekomstige Bisonstraat en Lamastraat,
links de huizen aan de Nimrodstraat en Hazenkampseweg.

Bouwvergunning 4 november 1952.
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Sommige woningen hebben later aan de voor-en achterzijde een dakkapel gebouwd,
waardoor een extra zolderkamer ontstond.
Bewoners
2

1959 P.W. Verbeet, vertegenwoordiger. Dhr. Verbeet had drie mooie dochters, waarvan Monique trouwde
Roland Delcliseur (zie Dobbelmannweg) en Yvonne gehuwd/gescheiden met Rob Prudon. Rob woont met
zijn 2e echtgenote inmiddels merendeels in Thailand. In 2015 is zus Patty overleden.
Dhr. Verbeet startte zijn fotozaak op de hoek Plein 1944-Bloemerstraat en later zijn speciaalzaak HifiCentre-Video aan de overzijde in de Bloemerzaak. Zijn schoonzoon Roland Delcliseur werd later directeur.
Na het faillissement in 2012 is na 40 jaar wederom een fraaie zaak opgezet in de Woondrome te Wijchen.

3

St. Antoniusschool, R.K. lager onderwijs jongens.

4

1955 J.N. Peters, chef afdeling verkoop, chef ijzerhandel.
1963 S.M.J. van der Ven, kantoorbediende.

6

1955 H.G.M. van Montfoort, leraar Nijverheidsonderwijs.
1966 J.T. Geurts.

8

1955 J.Th. Pauwen.
1959 R.C. Hartman, chef etaleur.

10

1955 J.H.A.M. Brunklaus, bedrijfsingenieur & I.C. Brunklaus.
1963 N. Andries, procuratiehouder.

12

1955 A. Hendriks, ambtenaar Bouw en Woningtoezicht.

14

1955 N.H. Uljee & P.G. Poos, commies 1e klas G.G. & G.D.

16

1955 G.N. Zijlstra, commies secretarie.
1963 G.C. Melchers, machinebankwerker.

18

1955 N.A. Busser, instrumentmaker.
1963 J. Reijnen, bedrijfsleider.

20

1955 G. Peters, kassier/kantoorbediende.

22

1959 H.M.S. Boschman, bedrijfsleider.
1963 W.C. van Geel, procuratiehouder.
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24

1955 C.G. Coevert.
1959 R. de Geus.
1966 J.W.G. Geurts.

26

1966 E.B. van Straalen.

28

1959 A.J.M. Verlaan, vertegenwoordiger.
2006 J.R.M. Martens & J. Vrielink.

30

1955 M.J.M. van den Broek, chef kapokfabriek.
1968 P.L.T. van Lier.

Kapokfabriek Nijmegen
Kapok is een product van de kapokboom. Uit de rijpe vruchten van de kapokboom vormt zich een pluk
zachte vezels, die bestaat uit de haren op de zaden. Deze vezels worden onder meer gebruikt als vulling
voor kussens en vesten. Vroeger werd gedacht dat mensen allergisch konden zijn voor kapok. Naar
huidige inzichten is het waarschijnlijker dat de betreffende allergie wordt opgewekt door de uitwerpselen
en vervellingshuidjes van de huisstofmijt, een beestje dat in het kapok leeft.
In Nijmegen was de kapokfabriek gevestigd in de
Ruijterstraat.
Op 2 oktober 1944 laat die avond vielen bommen op de
kapokfabriek aan de Ruijterstraat (Bottendaal). In één klap
was de hele fabriek verwoest. Nu staan daar sinds enkele
jaren de huizen aan de Biesmanstraat. Het was in omvang de
grootste ramp van Nijmegen na het bombardement van 22
februari 1944. Bijna honderd mensen die in kelder van de
fabriek een schuilplaats hadden gezocht lieten het leven.
Slechts enkele tientallen hebben de ramp overleefd.
Overblijfselen kapokfabriek.
32

1955 G.F.M. Vermeer.
1959 F.S. Kesseler, boekhouder.

34

1955 H.L. Vosters, scheikundig ingenieur.
1959 W.J.A. Berris, analist.

36

1959 C.J. van den Berg, bedrijfsleider confectieindustrie.

38

1955 H.B.Boerema.
1959 J. Wildeboer.

40

1955 E.C.G. van Oeijen.
1959 Houterman, chauffeur-monteur.

42

1959 W.T. van Hulst, technisch ambtenaar PGEM.

PGEM Centrale Waalkade
Bron: Noviomagus.nl
De Gemeentelijke Electriciteitswerken (G.E.W.), die vanaf 1908 in
werking treedt, vormt één bedrijf samen met de tram. In 1921
wordt de centrale overgedragen naar het Gelderse PGEM. Het
electriciteitsbedrijf wordt in 1955 opgeheven als gevolg van de
stichting van de Openbare Nutsbedrijven.
1930 Centrale aan de Waalkade

In 1908 bouwde Nijmegen, ongeveer gelijktijdig met Arnhem, haar
electriciteit Centrale. Toen 7 jaar later de provincie begon met een
leidingnet te bouwen over het hele gewest, bleek al spoedig dat de elektriciteitsafgifte aan de provincie
vele malen groter was dan het eigen gebruik van Nijmegen zelf. Het had dus weinig zin de Centrale in
handen te laten van de Gemeente Nijmegen en deze te laten opdraaien voor de kostbare uitbreidingen,
die in hoofdzaak nodig zouden zijn voor de behoeften van de Provincie.
De Gemeente stond dan ook in 1921 haar Centrale af aan de Provincie. De Centrale werd onmiddellijk
vergroot en moest in de volgende jaren telkens weer opnieuw vergroot worden om het provinciale net, dat
zich snel uitbreidde, te kunnen blijven voeden.
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Het terrein aan de Waalkade was niet groot. Begrijpelijk, omdat bij de eerste bouw nooit rekening
gehouden was met de noodzaak ook aan een provinciaal net te moeten leveren. In de komende jaren
werd gewoekerd met de plaatsruimte. Oude aangrenzende huizen werden opgekocht en gesloopt. Alles
werd gedaan om daar zo lang mogelijk te kunnen blijven en het tijdstip te kunnen verschuiven, waarop
zou moeten worden overgegaan tot de bouw van een nieuwe Centrale.
Dat tijdstip was in 1933 aangebroken. Op de oude plek was een uitbreiding niet meer mogelijk, ook niet
door aankoop van nieuwe percelen. De straat tussen de gebouwen en de kademuur werd steeds smaller.
De twee laatste machines die nog ondergebracht konden worden in
de machinezaal werden extra groot genomen met het oog op een
latere overplaatsing naar de nieuwe Centrale.
Op de oude bezittingen werd flink afgeschreven, zodat bij de opening
van de nieuwe Centrale de oude nagenoeg geheel was afgeschreven.
Voor de bouw van de nieuwe Centrale bij het Maas-Waalkanaal was
een kapitaal vereist van ruim f 50.000.000,- ( € 22.700.000,-).
Machinehal rond 1932. Totaal vermogen 95.000 kW.

Nu rijst de vraag of het opheffen van de oude Centrale, die daar straks zal staan als een nutteloos
monument uit vroegere dagen en tenslotte gesloopt zal moeten worden, niet een voorbeeld is van
kapitaalvernietiging? Neen, antwoord hierop de directie. Met het geld dat voor de oude Centrale is
uitgegeven, werd in de loop der jaren een aanzienlijk elektriciteit debiet opgebouwd. Dit wettigt het
bestaan van een nieuwe Centrale. Het bestaande debiet, zal de grondslag zijn voor deze zo veel grotere
elektriciteitsfabriek, die straks met de nieuwe eisen van de tijd zich verder zal gaan ontwikkelen tot een
grote toekomst.
Anno 2015 zal ook deze centrale worden afgebroken en mogelijk worden vervangen door alternatieve
energiebronnen.
44

1955 H. Waning, chemicus.
1963 W.H. Lebens, bedrijfsorganisator.
1968 H.A. Janssen.

46

1959 M. Treffers, afdelingchef schoenfabriek.

48

1959 J.S. van Dijk, boekhouder/procuratiehouder.
1968 J.G. Albers.

50

1955 H.A. van Dalen, Stationchef 2e klas Nederlandse Spoorwegen.

52

1955 A.S. Schönberger-Lagaaij.
1959 A.J.M. Verlaan, econoom.
1968 P.H. Hendriks.
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