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Persbericht     
Zaterdag 13 oktober 2012          11:00-17:00  uur 
 

                             Nijmegen, 5 oktober 2012 

 

Bezoekers STIENEO ook welkom in industrieel pand HESSENBERG 23/25, 
ingang Lange Hezelstraat 39 

 

De Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omstreken opent dit jaar, tijdens de 24-uur-

nijmeegse-geschiedenis, opnieuw haar deuren voor Nijmegenaren, ditmaal ook op een bijzondere 

plaats in een passend gebouw. Midden in de Hessenberg staat een industrieel pand dat veel mensen 

wel kennen door zijn typische uiterlijk. Het is een volgens deskundigen nog een van de weinige 

voorbeelden van industriële architectuur in de Nijmeegse binnenstad. Het karaktervolle uiterlijk van 

de gevel geeft een historisch gezicht niet alleen aan de Hessenberg maar ook aan het Gebroeders 

van Limburgplein samen met het er tegenover liggende voormalige weeshuis. Een plaats die nog 

steeds door Nijmegenaren als een nieuw stukje stad wordt bezocht. 

 

Oorspronkelijk was het pand Hessenberg 23/25 een wasserij met een duidelijk 

fabrieksmatige opzet die zich hier in 1907 vestigde op de plaats van twee oudere panden. Rond 

1927 nam de destijds florerende vleesindustrie haar intrek. Het pand dat doorloopt naar de Lange 

Hezelstraat 39 werd voorzien van een en rijk geornamenteerde winkel in art deco stijl. Stieneo 

opent de deuren aan het eind van een nagenoeg voltooide verbouwing. Nu zowel het interieur als de 

gevels van Hessenberg en Lange Hezelstraat 39 waar mogelijk grotendeels zijn teruggebracht in de 

oude stijl roept het pand vele positieve reacties op.  

 

Volgens Stieneo is deze omgeving bijzonder geschikt om mensen hun hart te laten luchten over hun 

verdwenen geschiedenis. Mensen kunnen verhalen vertellen en herinneringen ophalen over hoe het 

ooit was. Deze verhalen worden opgeslagen en verwerkt. Dat hoeft niet op de dag zelf er kan ook 

een afspraak gemaakt worden zodat men thuis kan worden bezocht. Want dat is wat de stichting wil 

zijn, een actieve bron van het verdwenen industriële verleden waar mensen uit kunnen putten maar 

vooral ook aan kunnen bijdragen met hun verhalen. Alle verhalen van e(ex) werknemers zijn 
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welkom! 

Stieneo heeft de ambitie om in de nabije toekomst een permanent gebouw te betrekken en 

industrieel erfgoed  ten toon te stellen en daardoor het rijke industriële erfgoed van Nijmegen tot 

leven te brengen. Dit hopelijk op een even zo bijzondere plaats in de stad. 

 

Inloopdag: STIENEO 24-UUR-NIJMEEGSE-GESCHIEDENIS  

 

adres 1: industrieel pand Hessenberg 25 / Lange Hezelstraat 39 

adres 2: winkelpand Ziekerstraat 118 (naast bakkerij Strik) 

 

 

Informatie: Frank Kleemans  0618493019 

STIENEO en 24uurgeschiedenis@nijmegen.nl 

 


