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Voorwoord 

 

Eens in de twee jaar reikt de Stichting tot behoud van Monument en Landschap in de 

gemeente Ubbergen de monumentenprijzen uit aan eigenaren van (potentiële) monumenten of 

aan organisaties die zich bezig houden met monument- en/of landschapsbeheer. Eigenaren die 

blijk hebben gegeven van bijzondere aandacht voor het door hen bewoonde  pand  door 

middel van onderhoud, renovatie of restauratie aan zowel gebouw als tuin , wil de Stichting 

graag waarderen met een prijs. Ook bezitters en beheerders van landschapselementen wil zij 

nadrukkelijk hierbij betrekken.  Tevens heeft de Stichting  oog voor de talrijke 

vrijwilligersorganisaties in onze gemeente die zich verdienstelijk maken voor behoud en 

beheer van monument en landschap. Eenieder die zich in de afgelopen twee jaar op bijzondere 

wijze verdienstelijk heeft gemaakt kan in aanmerking komen voor een nominatie. 

 

De Stichting heeft wederom een deskundige jury samengesteld, bestaande uit mensen van 

verschillende disciplines die van belang zijn voor de beoordeling van het resultaat van herstel, 

beheer en onderhoud.  

 

De jury is verheugd over het grote aantal personen en organisaties, dat zij heeft kunnen 

nomineren voor de verschillende prijzen. Van de 35 beoordeelde objecten kwamen er in totaal  

8 in aanmerking voor een nominatie voor een Aanmoedigingsprijs en 10 voor een Eervolle 

Onderscheiding. In beide categorieën zijn vijf prijzen toegekend. 



Degenen die een prijs hebben gewonnen in de categorie Eervolle Onderscheiding zijn 

daarmee genomineerd voor de hoogste onderscheiding: de Ton Gijsbers-Monumentenprijs, 

vernoemd naar de oprichter, oud-voorzitter en erebestuurslid van de Stichting: Ton Gijsbers. 

 

Met deze prijzen zijn geen grote geldbedragen gemoeid. Men moet ze zien als een stimulans 

en een beloning voor eigenaren en organisaties die actief èn met respect voor de historie met 

hun bezit of met het landschap omgaan. Ook deze keer heeft de Stichting een aardige geste 

voor de winnaars in petto. 

 

In dit juryrapport zullen wij eerst ingaan op de verschillende criteria die gehanteerd zijn bij de 

vaststelling van de nominaties. Vervolgens geven wij het oordeel van de jury weer. 

 

Namens de jury, 

 

dr. M.F.M. Wingens, voorzitter 

 

Juryrapport 2009-2010 
betreffende de toekenning van een onderscheiding aan eigenaren van gebouwen, erven of tuinen en aan organisaties op landschappelijk 

gebied die minimaal gedurende de afgelopen twee jaren – in het kader van goede monumentenzorg of landschapsbeheer –   hun eigendom 

met zorg hebben gerestaureerd of onderhouden dan wel die door hun (vrijwilligers)werk een bijdrage hebben geleverd aan het herstel of het 

onderhoud van het landschap in de gemeente Ubbergen. 

 

 

De Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen kent sedert 

1988 eenmaal in de twee jaren een aantal prijzen toe. 

 

1.Aanmoedigingsprijs 

 

Voor de aanmoedigingsprijs worden eigenaren genomineerd, die in de afgelopen periode zijn 

begonnen met een  – naar het oordeel van de jury –  verantwoorde maar nog niet voltooide 

restauratie, renovatie of herstel van hun eigendom en aan personen of organisaties, die bezig 

zijn met het herstel of behoud van het landschap en daarvan de eerste resultaten hebben 

verwezenlijkt. Een nominatie houdt een aansporing in om op de ingeslagen weg voort te gaan. 

Uit deze genomineerden worden vijf prijswinnaars geselecteerd. 

 



 

2. Eervolle Onderscheiding 

 

Voor de Eervolle Onderscheiding worden eigenaren genomineerd die in de afgelopen periode 

– naar het oordeel van de jury –   hun huis, al dan niet monument, hun tuin, hof of erf op een 

voorbeeldige wijze hebben onderhouden of gerestaureerd en daarbij zoveel mogelijk het 

oorspronkelijke karakter intact hebben gehouden c.q. hersteld. Ook worden hiervoor 

genomineerd personen of organisaties die de afgelopen jaren op cultuurhistorisch 

verantwoorde wijze erven, tuinen of landschapselementen hebben hersteld of onderhouden. 

Uit de genomineerden worden vijf prijswinnaars geselecteerd. Zij hebben zich naar het 

oordeel van de jury op een bijzonder verdienstelijke wijze ingezet voor het monumentale en 

landschappelijke erfgoed in de gemeente Ubbergen. 

3. Ton Gijsbers-Monumentenprijs 

 

In het jaar 2002 heeft de Stichting een derde prijs in het leven geroepen: de Ton Gijsbers-

Monumentenprijs. Deze hoogste onderscheiding van de Stichting is vernoemd naar de oud-

voorzitter van de Stichting wegens zijn grote verdienste voor het behoud van het waardevolle 

cultureel erfgoed in de gemeente Ubbergen. De Ton Gijsbers-Monumentenprijs wordt 

toegekend aan eigenaars of een organisatie die in de afgelopen twee jaar naar het oordeel van 

de jury op een uitzonderlijk verdienstelijke wijze hun monumentale eigendom hebben 

gerestaureerd of belangrijke landschappelijke waarden hebben teruggebracht of voor 

teloorgang hebben behoed. Het resultaat van hun inspanningen zal een aanwinst en sieraad 

voor de gemeente zijn. 

 

Samenstelling jury 

 

De jury voor toekenning van de Monumentenprijzen 2009-2010, onder voorzitterschap van de 

heer Dr. M. F.M. Wingens, cultuurhistoricus en directeur van Gelders Erfgoed, tevens oud-

voorzitter Stichting Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, bestond uit de 

volgende personen: 

de heer Ir. R.C.M. Meltzer, architect 

de heer Drs. B.H.G.M. Willems, voormalig bestuurslid en juryvoorzitter Stichting Monument 

en Landschap in de gemeente Ubbergen 

de heer Ir. S.H. van Elteren, restauratiearchitect  

mevrouw drs. P.J.H.M. Coenen,  cultuur-/architectuurhistoricus 

 



De jury heeft in de afgelopen maanden in totaal 35 panden, erven, tuinen en 

landschapselementen, verspreid over de kerkdorpen in de gemeente Ubbergen, in ogenschouw 

genomen en kritisch beoordeeld.  

Zij hechtte hierbij bijzondere waarde aan de volgende factoren: 

- de mate waarin het oorspronkelijke concept of de uiterlijke verschijningsvorm van het 

bouwwerk en de daarbij behorende tuin, het erf en overige landschappelijke waarden 

geconserveerd dan wel hersteld zijn 

- de inzet en de bereikte resultaten van vrijwilligerswerk ten behoeve van het behoud, 

het terugbrengen of het herstel van belangrijke landschappelijke objecten 

- in hoeverre latere veranderingen, uitbreidingen dan wel aanpassingen met eerbied voor  

het monument dan wel de omgeving aangebracht zijn 

- de staat van onderhoud 

- de onmiddellijke landschappelijke omgeving 

 

Gelet op deze uitgangspunten komt de jury tot het volgende oordeel:              

Genomineerd worden voor de Aanmoedigingsprijzen de volgende eigenaren en organisaties: 

1. De heer en mevrouw H. de Bruijn, Weverstraat 1, Kekerdom.  

            

    Boerderij Scholtenhof, gemeentelijk monument 

 
 

Boerderij Scholtenhof is een grote op een pol gelegen boerderij uit 1927 met monumentale 

schuren uit de 19
e
 eeuw en typisch Duffeltse kenmerken, waaronder de U-vormige groepering 

van de hoofdgebouwen. Samen met de twee boerderijen De Schouwenburg (Weverstraat 7) en 

Haarenshof (Weverstraat 20) vormt zij een cultuurhistorisch belangrijk ensemble. De 

eigenaren onderhouden hun bezit al jaren met gevoel voor de monumentale waarde. De jury 



van de monumentenprijzen heeft hen twee keer eerder genomineerd. Een van deze nominaties 

is in het jaar 2001 goed geweest voor een Aanmoedigingsprijs. Naar aanleiding van ernstige 

scheurvorming in de oostgevel van de deel is een rapport opgesteld door de 

Monumentenwacht. Hieruit kwam naar voren dat in de jaren 60-70 gebruikte ijzeren liggers in 

de vloer van de deel de oorzaak zijn van de scheurvorming. Ook de gevelankers waren 

aangetast door roest. Bovendien was de grote schuur in slechte staat en dreigde deze in te 

storten. In de laatste maanden van 2010 zijn van de grote schuur de gebintconstructie en het 

dak hersteld. Wegens de kosten is herstel van de kleine vrijstaande schuur uitgesteld. 

Niettemin zal in het komende jaar de deel gerestaureerd worden. Doordat de boerderijfunctie 

niet meer aanwezig is, staan de eigenaren steeds opnieuw voor hoge kosten. 

 

2. Stichting Via Natura – Landschapsfonds Ooijpolder, Duffelt en Groesbeek 

 

   Aanleg Ecologische Verbindingszone Ubbergen-Groenlanden. 

 

 

 

   

Met hulp van de gemeente Nijmegen (co-financiering) is begonnen aan de aanleg van een 

samenhangend natuurnetwerk van bijna 5 hectare ten westen van de Koudedijk in de 

Ooijpolder.  Bestaande sloten worden verbreed en poelen en greppels worden aangelegd. 

Deze landschapselementen gaan in de toekomst een ecologische verbindingszone vormen 

tussen het Ubbergse bronnenbos en de Groenlanden. Allerlei dieren zullen zich veilig door het 

landschap kunnen verplaatsen. Te denken valt aan bevers, dassen, kamsalamanders, vissen en 

bijzondere vlinders zoals de sleedoornpage. De jury heeft waardering voor het voornemen van 

Via Natura om bij de aanleg van de EVZ rekening te houden met het karakter van het 

landschap in de Ooijpolder. Daarom is gekozen voor sloten, een greppel en poelen. Ook 



bestaan de nog aan te planten bosjes uit streekeigen bomen en struiken, zoals meidoorn, 

kardinaalsmuts en wilg. 
 

3. Staatsbosbeheer i.s.m. Beek en Kooiman Cultuurhistorie, BLG, Fennema Advies,                  

SB4 Bureau voor historische tuinen, parken en landschappen, SOVON en  

Veldstudiecentrum Huize Wylerberg 

 Herinrichting Landgoed en Huis Wylerberg (rijksmonument) 

 

In juli 2009 verscheen het rapport “Cultuurhistorische beschrijving, beheervisie en 

maatregelenplan voor het Landgoed Wylerberg”. Hierin werd op basis van de historische 

gegevens en met oog voor de bijzondere ligging van het uit de jaren 1921-1924 daterende 

expressionistische Huis Wylerberg (als Haus Schuster ontworpen door Otto Bartning) een 

visie gegeven voor de inrichting van het uitgestrekte landgoed. Door herstelling van 

zichtassen en terrassen, alsmede  een uitgekiende beplanting van het terrein, is een halt 

toegeroepen aan de totale verwildering van het landgoed. Daarbij is met oog voor detail 

gewerkt. Zo werden in de terrassentuin enkele muurtjes met daarop tongvaren zoveel 

mogelijk geconserveerd en waar nodig gerestaureerd met kalkhoudende mortel.  



 

Ook werden veel oorspronkelijke bomen behouden. Het zicht op de voormalige 

forellenvijvers is weer terug. De boomgaard is herplant, maar nu geheel met kersenbomen, die 

gemakkelijk te onderhouden zijn. Met name vanaf de Rijksstraatweg zijn villa en boomgaard 

prachtig zichtbaar geworden. Villa en onliggende tuin worden weer als eenheid ervaren. 

Vanuit de tuin is er een overgang naar het omliggende landschap. Naar het oordeel van de 

jury had de overgang naar het bos en het dal aan de oostzijde en ook vanuit de terrassentuin 

naar de hogergelegen weilanden iets duidelijker gemogen en iets minder rommelig. De jury 

spreekt de hoop uit dat onderdelen van het  tuinontwerp van Elisabeth Renner en Heinrich 

Wiepking uit  1921/1924  (en ook de door Elisabeth Renner in de jaren 30 ontworpen 

oostelijke en zuidelijke delen van de tuin) op een passende wijze zullen worden 

teruggebracht. Ook de terugkeer van de twee bomen voor de ingang van het huis zou daar 

onderdeel van mogen uitmaken.   

Voor wat betreft het interieur van het huis spreekt de jury in het bijzonder haar waardering uit 

voor de prachtig geslaagde restauratie van de parketvloeren in de muziekzaal en andere 

ruimtes, alsmede het schilderwerk aan het interieur, zoals dat door SOVON/ 

Veldstudiecentrum Huize Wylerberg ten uitvoer is gebracht. Veldstudiecentrum Huize 

Wylerberg is een initiatief van SOVON Vogelonderzoek Nederland, welke tot 1 maart 2010 

gevestigd was in dit monumentale pand. Naast eigen activiteiten voor de ruim 7.000 

vrijwillige waarnemers van de SOVON-achterban biedt het Veldstudiecentrum  in de 

benedenverdieping van de villa groepen tot zo'n 30 personen de gelegenheid om bij elkaar te 

komen voor veldstudieactiviteiten, cursussen, lezingen of vergaderingen. De nadruk ligt 

hierbij op natuur-, maar ook culturele activiteiten. Vooral het mogelijke gebruik van de 

muziekzaal als concertruimte zou zeer goed passen in het door de vroegere bewoonsters 

(Marie Schuster-Hiby, Alice Schuster en Else C. Kraus) beoogde grensoverschrijdende 

culturele doel van hun villa.  



 

 

4. De heer en mevrouw  Smits-Tanke, Steenheuvelsestraat 18, Leuth 

     

    Woonhuis uit 1931, architect H. Janssen, gemeentelijk monument 

 

 

 
 

 

Het pand is gebouwd volgens het type van het hallenhuis en is een goed voorbeeld van een 

arbeiderswoning waarin tevens vee kon worden gehouden. Net als enkele aangrenzende 

panden aan de Steenheuvelsestraat heeft het pand de nok haaks op de weg. Het pand is één 

bouwlaag hoog met een kapverdieping. 

In de afgelopen periode hebben de eigenaren met zorg schilderwerk aan de buitenzijde 

verricht en aan de zijgevel de halve luiken vervangen. Om op de verdieping ruimte te creëren 

is in het linkerdakvlak een dubbele dakkapel toegevoegd. Hierbij is bewust gekozen voor een 

schuin oplopend pannengedekt dakje dat zo laag mogelijk is geplaatst. De raamhoogte van de 

vensters is geheel in lijn met de verdiepingsramen in de voorgevel gehouden. Dit alles om het 

aanzicht van dit gemeentelijk monument niet te schaden. Hiervoor heeft de jury waardering. 

Vervanging van de huidige voordeur door een bij het oorspronkelijke uiterlijk van de 

voorgevel passend exemplaar zou door de jury worden toegejuicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  De heer en mevrouw F. Broekman, Botsestraat 29, Kekerdom 

      

     Boerderij Spaldrop, gemeentelijk monument 

 

 

 
 

 

Spaldrop is een boerderijcomplex daterend uit 1894, gebouwd op het terrein van de 

voormalige voorburcht van het adellijke huis Spaldrop.  

Kenmerkend voor boerderijcomplexen in de Duffelt is de U-vormige groepering van 

woonhuis en schuren. Spaldrop valt op door het  vrijstaande herenhuis met de twee 

monumentale lindebomen.  

Na herstel van het dak van de westelijke schuur werden de eigenaren in het jaar 2009 

genomineerd voor een Aanmoedigingsprijs. In de afgelopen twee jaar  zijn van het herenhuis 

de houten ramen hersteld, alsmede de trapleuning naar de hoofdentree. Het voegwerk van de 

voorgevel van het woonhuis en de drie zuidelijke topgevels van woonhuis en schuren, dat in 

het verleden buiten de schuld van de eigenaren niet correct was uitgevoerd, is geheel opnieuw 

aangebracht. Hierbij is de voegmortel passend gemaakt bij de kleur en de hardheid van de 

baksteen. De jury heeft grote waardering voor de zorgvuldige aanpak van dit grote project.  

Voor het aanzien van het indrukwekkende ensemble zou het raadzaam kunnen zijn ook het 

golfplatendak van de oostelijke schuur op termijn te vervangen door een dak met  

Muldenpannen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Mevrouw P. Huisman en mevrouw L. Tissen, Leuthsestraat 13, Wercheren 

     

    Boerderij Groot Küppenhof, gemeentelijk monument 

 

 

 
 

Groot Küppenhof vormt samen met de boerderijen aan de Leuthsestraat 7,8,9 en 15 een 

cultuurhistorisch belangrijk ensemble. De witgepleisterde op een pol gelegen T-boerderij 

dateert van vóór 1800 en wordt al jaren goed onderhouden.  

Naar aanleiding van de vervanging van de rieten kap aan de zuidzijde hebben de eigenaren 

eerder een nominatie ontvangen voor een Eervolle Onderscheiding. In de afgelopen twee jaar 

is eerst de rieten kap van het schilddak van het voorhuis hersteld en vervolgens die van het 

achterhuis voltooid.  

Het stucwerk van het voorhuis zal nu hersteld moeten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. De heer  T. Hooghoudt,  De Ravenberg 1, Beek                                        
    

    Villa uit 1901, architect Oscar Leeuw, gemeentelijk monument 

     

 
 

Dit markante okergele pand in de stijl van de nieuwe kunst (art nouveau) werd ontworpen 

door Oscar Leeuw in 1901 en maakt deel uit van een ensemble van villa’s, waarvan enkele 

ook ontworpen door Oscar Leeuw.  De bouw van het villapark (Van Heutzpark) op de 

Ravenberg was een vroeg voorbeeld van projectontwikkeling.  

De voorgevel (met prachtig groot rondboogvenster) en de voortuin zijn naar het westen 

gericht en  geven uitzicht op de Ooijpolder.  Meerdere fraaie art nouveau ornamenten en 

kenmerken zijn bewaard gebleven. Zo hebben de smeedijzeren leuningen langs de bordestrap 

en de roosters op de voordeur florale motieven.   Het dak heeft rode en blauwe pannen die 

gelegd zijn in dambordmotief.  Ook in het interieur zijn nog oorspronkelijke elementen 

aanwezig. 

 

De huidige eigenaar heeft het pand in 2010 verworven. Er waren al jaren problemen met de 

fundering. Uit bouwtechnisch onderzoek bleek dat deze werden veroorzaakt door een dikke 

leemlaag op los zand. Het huis is gebouwd op spaarbogen, die al snel na de bouw moeten zijn 

verzakt. Hierdoor is ook een van de muren gaan bollen. 

De jury heeft groot respect voor de moed die de eigenaar heeft opgebracht om dit 

cultuurhistorisch waardevolle pand te verwerven. Hij heeft dit gedaan op een moment dat er 

nog geen zekerheid bestond over de  maatregelen en kosten, benodigd om het pand te redden. 



In de komende tijd zal eerst opnieuw een fundering moeten worden aangebracht. De beste en 

veiligste manier om dit te doen is momenteel nog in onderzoek. Er zijn plannen om het pand 

vervolgens geheel in oude luister te herstellen. Voor een (bescheiden) uitbreiding aan de 

achterzijde is een ontwerp gemaakt dat getuigt van  eerbied voor de monumentale waarde van 

de villa.     

 

 

8. De heer F. Brouwer en mevrouw I. Gomes , Plezenburgsestraat 17, Leuth 

 

    Boerderij De Plezenburg, rijksmonument  

 

 

 
 

De Plezenburg is een fraai boerderijcomplex liggend op een hoge pol en bestaande uit een T-

boerderij en een (ingestorte) schuur. Het gehele complex was sterk verwaarloosd toen de 

eigenaren het verwierven. In de afgelopen jaren hebben zij te maken gehad met forse 

tegenslagen, zoals huiszwam die vanuit de kelder tot bijna de eerste verdieping was opgerukt. 

Daardoor moesten onder andere grote delen van de begane grondvloer en een deel van de 

kozijnen van de voorgevel vervangen worden. De nieuwe ramen zijn fraai gedetailleerd en 

zorgvuldig geschilderd. Ook de daklijsten met windveren zijn vernieuwd, evenals het zink aan 

de zijkant van de Vlaamse gevel. Tezamen met de goed gesnoeide leibomen heeft de 

voorgevel van het woonhuis een  aantrekkelijk aanzicht. Hoewel de schuur ingestort is en  een 

groot deel van het oorspronkelijke gebint onherstelbaar is aangetast, heeft deze enkele 

belangrijke elementen behouden, waardoor een betrouwbare reconstructie in de toekomst  

mogelijk blijft.  

De jury heeft grote waardering voor het doorzettingsvermogen en gevoel voor detail van de 

eigenaren. Bij de vorige Monumentenprijsuitreiking werden zij al eens genomineerd  voor een 

Aanmoedigingsprijs. 

 

 



 

 

Uit de  hierboven genoemde acht genomineerden worden de volgende vijf door de jury 

wegens hun bijzondere verdiensten voorgedragen voor de toekenning van de  

 

Aanmoedigingsprijs: 

 

 

 

 

 

 

1. Stichting Via Natura-Landschapsfonds Ooijpolder, Duffelt en Groesbeek:  

    Ecologische Verbindingszone Ubbergen-Groenlanden 

2. Staatsbosbeheer i.s.m. Beek en Kooiman Cultuurhistorie, BLG, Fennema Advies,                        

    SB4 Bureau voor historische tuinen, parken en landschappen, SOVON,      

    Veldstudiecentrum Huize Wylerberg: 

    Herinrichting Landgoed en Huis Wylerberg 

3. De heer T. Hooghoudt, De Ravenberg 1, Beek: 

    Villa Oscar Leeuw 

4. De heer F. Brouwer en mevrouw I. Gomes, Plezenburgsestraat 17, Leuth: 

    Boerderij De Plezenburg 

5. Mevrouw P. Huisman en mevrouw L. Tissen, Leuthsestraat 13, Wercheren: 

     Boerderij Groot Küppenhof 

 

 

 

 

 

 

 



Genomineerd voor de Eervolle Vermeldingen worden de volgende eigenaren en 

organisaties: 

 

1. De heer Z. Stappershoef, Kerkdijk 50 te Erlecom/ Vereniging Landschapsbeheer/ 

    Stichting Landschap Ooijpolder/Groesbeek “De Ploegdriever”       

Project “Voedsel voor Natuur” 

      

                                    

 

 

                                              

 

Al vele jaren ijvert de heer Stappershoef samen met en als bestuurslid van “De Ploegdriever” 

voor ontwikkeling van natuur op zijn eigen land. Als een van de eersten in Nederland nam hij 

mede het initiatief voor particulier natuurbeheer in het agrarisch gebied. Daarbij heeft hij ook 

persoonlijk veel werk verzet om mede-agrariërs gevoelig te maken voor natuurwaarden in 

agrarisch landschapsbeheer. Op zijn land heeft hij een robuust natuurnetwerk weten aan te 

leggen in een combinatie van landbouwproductie en natuurbeheer. Dit “Voedsel voor 

Natuur”-project is nu een ecologische zone geworden op het land van de boer en beheerd door 

de boer.  Het heeft geresulteerd in een netwerk van natuurstroken en wandelverbindingen 

tussen Wylermeer en Kaliwaal. In het agrarisch gebied tussen Wylermeer en Wercheren 

(Ooijpolder) zijn natuurstroken aangelegd die extensief begraasd gaan worden door het vee 

van de boer. Via die stroken en een nieuw wandelbruggetje over het Meertje kan men straks 

rechtstreeks van het Wylermeer naar Wercheren wandelen. Het project wordt gefinancierd 

door Landschapsfonds Via Natura en Stichting Ark. De jury wil de heer Stappershoef in het 

bijzonder eren omdat hij dit jaar afscheid zal nemen als bestuurslid van “De Ploegdriever”.  

 

 

 

 

 



2. De heer en mevrouw W. Hornix, Rijksstraatweg 46, Ubbergen 

    Villa Dennenheuvel, rijksmonument 

 

 
 

Villa Dennenheuvel is een van de weinige in Nederland bewaard gebleven voorbeelden van 

een “Gesamtkunstwerk”.  Het werd gebouwd tussen 1899 en 1901  in Engelse landhuisstijl.  

Het door Oscar Leeuw samen met zijn broer Henri ontworpen interieur in de stijl van de 

nieuwe kunst (art nouveau) is bijna geheel bewaard gebleven. Een deel van de decoraties staat 

in het teken van theosofische symboliek. Ook de parkachtige tuin is grotendeels in 

oorspronkelijke staat. 

 

Onmiddellijk nadat de heer en mevrouw Hornix dertig jaar geleden Villa Dennenheuvel 

hadden verworven, namen zij de taak op zich om zo veel mogelijk de wand- en 

plafondschilderingen  in originele staat terug te brengen. Daarvoor maakten zij eigenhandig 

steeds een klein stukje van een wand vrij van latere overschilderingen. Dit was soms erg 

moeilijk vanwege de gebruikte donkere en dekkende verflagen. Wanneer er voldoende 

schoongemaakt was werden er sjablonen gemaakt en konden de kleuren worden vastgesteld. 

Vervolgens reconstrueerden de eigenaren zelf minutieus de schilderingen. Zo kwamen in 

bijna alle ruimtes de florale motieven in prachtige kleurstellingen terug. Ook werden de 

binnendeuren, deurposten en ramen in de oorspronkelijke kleuren geschilderd. Zelfs de vaste 

kasten in de bijkeuken zijn bewaard gebleven en perfect onderhouden en geschilderd, evenals 

de door Oscar en Henri Leeuw ontworpen vaste zithoekjes aan weerszijden van de (eveneens 

originele) haarden. Daar waar het – wegens de omvang van het werk - tot op heden niet gelukt 



is om wanden te herschilderen, hebben de eigenaren wel onderzoek gedaan naar de 

onderliggende beschildering, kleurnummers vastgelegd en sjablonen vervaardigd voor 

toekomstig gebruik. 

 

 
 

De eigenaren van Villa Dennenheuvel hebben de afgelopen dertig jaar niet alleen aan het 

bijzondere interieur van hun pand de optimale zorg besteed. Ook alle buitenschilderwerk is 

perfect onderhouden, evenals het dak met de oorspronkelijke smeedijzeren ornamenten en 

daklijsten.  

Daarnaast wordt de tuin met daarin het omhooglopende grindpad, het terras met de 

oorspronkelijke bestrating en de beplanting met rododendrons en monumentale beuken en 

eiken voortdurend onderhouden. De zichtassen in de richting van de Ooijpolder en verder 

worden daarbij open gehouden. De jury heeft in het jaar 2005 de eigenaren genomineerd voor 

een Aanmoedigingsprijs wegens het herstel van de zichtassen in de tuin. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Fam. A. Wilmsen, Weverstraat 7, Kekerdom 
 

    Boerderij Schouwenburg, gemeentelijk monument 

 

 

 

 
 

Schouwenburg is een grote, typisch Duffeltse boerderij uit 1894 die nog steeds als zodanig in 

gebruik is. De boerderij ligt op een pol, is gebouwd in een U/vorm en heeft fraai 

siermetselwerk onder de daklijsten. Samen met de boerderijen Scholtenhof en Haarenshof 

vormt zij een cultuurhistorisch belangrijk ensemble. Voor het jarenlange onderhoud hebben 

de eigenaren in 2005 van de jury voor de monumentenprijzen een Aanmoedigingsprijs 

ontvangen. Van het renovatieproces  is het laatste deel nu afgerond. In de afgelopen jaren zijn 

alle gevels van voorhuis, grote stal en schuur hersteld. Het complete voegwerk van voorhuis 

en koeienschuur is  bijzonder fraai gerestaureerd met oog voor detail. Zo werd het voegwerk 

platvol aangebracht. 

De jury heeft verder veel waardering voor de recente terugplanting van meerdere 

hoogstamfruitbomen in de boomgaard. Het fraaie totaalbeeld van het complex zou  nog verder 

geperfectioneerd worden wanneer ook het golfplatendak van de grote schuur vervangen zou 

worden door een pannendak.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Stichting Via Natura – Landschapsfonds Ooijpolder, De Duffelt en Groesbeek 

     

   Aanleg wandelverbinding Ubbergen – Ooij  

 

 
 

 

De wandelroute, waarvan de aanleg gestart is in 2007, is op zichzelf een mooie combinatie 

van natuur en cultuur. Zij sluit aan op de aanlooproute naar het trekpontje bij Persingen. In de 

toekomst zal er ook aansluiting zijn op de traverse over de N325 en op het nieuwe 

natuurterrein van het Geldersch Landschap rond de HAVO Notre Dame des Anges in 

Ubbergen.  Het landschap is afwisselend: besloten tussen de hagen en bomenrijen, open in de 

Beekse polder. In zuidelijke richting hebben wandelaars uitzicht op de tuinen van de villa's 

aan de Rijksstraatweg, naar het noorden kijkt men uit over de Circul van de Ooij en 

Persingen. Via de Boterberg en Ravenberg kan teruggewandeld worden naar Beek. Via 

Natura sluit uit subsidie van de gemeente Ubbergen een beheercontract met de eigenaar van 

de waterkerskwekerij. De gemeente Ubbergen financiert ook de inrichting van het wandelpad 

(bordjes, overstapjes, bruggetjes en een picknicktafel).  In opdracht van gemeente Ubbergen is 

bovendien de voetgangersbrug over de N325 geplaatst. De stalen tuibrug, ook wel de 

Springplank genoemd, is ontworpen door de Ubbergse architect Jan van Deutekom. De naam 

moet men niet te letterlijk nemen, enkele ontbrekende treden zullen spoedig aangebracht 

worden. 

 

 

 

 



 

 

 

5. Woonvereniging Rijksstraatweg 123, Beek                                                                                               

     

    Villa Mignon, gemeentelijk monument 

 

 

 

 
 

 

Mignon is omstreeks 1875 gebouwd als dokterswoning annex  -praktijk en is tot omstreeks 

2000 als zodanig in gebruik geweest. Het blokvormige eclecticistische pand  is wit gepleisterd 

op een grijze plint en heeft halverwege de gevel een fraaie kordonlijst met versierde consoles. 

De gevelopeningen hebben alle aan de bovenzijde afgeronde hoeken en een kuif. 

De huidige eigenaren hebben in de afgelopen periode met veel gevoel voor detail een in de 

jaren 70 aangebrachte doorgang naar de tuin vervangen door een pui met openslaande deuren. 

Naar voorbeeld  van de reeds bestaande gevelopeningen is daarbij gekozen voor brede 

openslaande deuren in het midden en smallere zijramen. Overeenkomstig de situatie boven de 

bestaande terrasdeuren in de zijgevel, is een afgerond bovenlicht geplaatst met kleine panelen 

en smalle roeden.  

Verder is aan het tot nu toe verrichte buitenschilderwerk veel zorg besteed. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Kerkbestuur, t.a.v. de heer G. Verweij, voorzitter, Kerkdijk 26, Ooij 

  

    Sint Hubertuskerk, pastorie en kerkhof Ooij, gemeentelijk monument 

 

 

Het kerkgebouw staat haaks op de linkerzijde van de dijk, niet ver van de ingang van het dorp 

ter hoogte van de Sint-Hubertusweg. Het betreft een driebeukige pseudobasiliek uit 1904 in 

neogotische stijl, waar in 1955 een toren tegenaan is gebouwd. Aan de linkerzijde bevindt 

zich de voormalige pastorie, aan de rechterzijde het kerkhof. 

Het kerkbestuur besteedt veel zorg aan zowel kerk als pastorie met goed gefaseerd onderhoud 

op basis van een rapport van de Monumentenwacht. Zo is enige tijd geleden scheurvorming in 

het metselwerk van de scheibogen van een van de traveeën tegengegaan. Vier UMTS-

antennes zijn onlangs geplaatst op de voor- en achtergevel van de kerktoren, waardoor zij 

minder zichtbaar zijn vanaf de Kerkdijk, de hoofdentree van Ooij.  Ook het fraai gelegen 

kerkhof wordt regelmatig en met zorg onderhouden. De jury spreekt de hoop uit dat de 

schietgaten in de zijgevel van de pastorie uit de laatste periode van de tweede wereldoorlog - 

als herinnering aan de felle strijd die hier geleverd is - bewaard blijven.  

 

 

 

 

 



 

 

7. De heer A. Dodemond, Botsestraat 23, Kekerdom 

 

   Windkorenmolen De Duffelt, rijksmonument 

 

 
 

Deze ronde windkorenmolen van het type bovenkruier staat op een hoge belt aan de 

noordwestzijde van de weg en dateert uit 1868-1869.  Het is de enige molen in de gemeente 

Ubbergen.  

Aan de westzijde is de molen sinds 1948 geheel zwart geteerd, omdat dit de zgn. weerkant is. 

De eigenaar van de molen (en de schuur met molenaarswoning) onderhoudt zijn bezit sinds 

jaar en dag met grote zorg. De monumentenjury heeft zijn inzet in 1999 beloond met een 

Eervolle Onderscheiding en in 2009 met een nominatie voor een Aanmoedigingsprijs.  

Nadat – in het kader van een Periodiek Instandhoudingsplan - de niet-oorspronkelijke bitumen 

dakbedekking was verwijderd, is de kap voorzien van een nieuwe dakbedekking met leislag. 

Momenteel wordt gewerkt aan het verwijderen van de zwarte teerlaag, teneinde opnieuw te 

kunnen voegen. Daarna zal de weerkant  opnieuw geteerd of geschilderd worden. 

Ook de komende jaren zal doorlopend gewerkt worden aan het in stand houden van dit 

rijksmonument.  

 

 

 

 



 

 

 

8.  De heer B. de Turck, Rijksstraatweg 76,  Beek 

      

     Villa Westeraue, gemeentelijk monument 

 

 

 
 

 

Westeraue is een wit gepleisterd, oorspronkelijk boerderij-achtig pand aan de voet van de 

Elyzeese velden. Het dateert uit omstreeks 1890 en heeft een begane grond en een 

kapverdieping op een rechthoekige grondslag. Het overstekende mansardedak heeft gelobde 

windveren en een geprofileerde daklijst. De topgevel is beschoten en wordt bekroond door 

een houten levensboom.  

In 1991 is Westeraue na zorgvuldige renovatie onderscheiden door de stichting Monument en 

Landschap. Sindsdien worden pand en tuin perfect onderhouden.    

In de afgelopen periode is het complete buitenschilderwerk, inclusief stucwerk en houtwerk, 

met zorg uitgevoerd. Daarbij is onder andere gekozen voor de in de streek gebruikelijke kleur 

standgroen. De windveren zijn daarentegen weer in wit afgewerkt overeenkomstig de  

oorspronkelijke situatie.  

Daarnaast heeft de jury waardering voor het goede onderhoud en het open en groen houden 

van de direct aan de Rijksstraatweg grenzende tuin. 

  

 

 



 

 

 

 

 

9. De heer en mevrouw  M. van den Hogen, De Ravenberg 2, Beek 

 

    Villa Zonneheuvel, gemeentelijk monument 

 

 
 

Zonneheuvel is in 1903 in opdracht van notaris Van Wayenburg ontworpen door Oscar 

Leeuw, die voor het villapark op de Ravenberg nog enkele panden had ontworpen. Het 

opvallende aan Zonneheuvel is de ligging parallel aan de Rijksstraatweg, alsmede de rijzige 

schoorstenen op de hoeken van het hoge schilddak. Ook zijn er in het pand meerdere 

prachtige art nouveau glas-in-loodramen bewaard gebleven. 

De eigenaren hebben het pand in de jaren 90 verworven en volledig gerestaureerd. Zij 

onderhouden het pand al jaren met grote zorg. Het buitenschilderwerk is steeds in zeer goede 

staat. In het afgelopen najaar zijn aan de Rijksstraatwegzijde grootschalige 

snoeiwerkzaamheden verricht en is een nieuwe aanplant van groenblijvende 

bodembedekkende planten in combinatie met rododendrons gerealiseerd.  

De bijzondere ligging van Zonneheuvel komt sindsdien weer goed tot haar recht. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10. De heer J. Bos, Rijksstraatweg 128 B, Beek 

 

     Voormalig ANWB informatiekantoortje, rijksmonument 

 

 
 

Het gebouwtje in duidelijke stijl van het Nieuwe Bouwen is gelegen aan Plein Mooi 

Nederland, nabij de voormalige grens met Duitsland. Het fungeerde als toeristisch 

informatiekantoortje van de ANWB, die de bouwopdracht verstrekte in 1938.  De architect is 

Bert Schultheiss. Vlak voor de Duitse inval werd het tijdelijk door de Nederlandse 

marechaussee gebruikt als douanepost.    

Het deels witgepleisterde pand is gebouwd aan het einde van een oudere keermuur die het 

hoogteverschil tussen de Rijksstraatweg en de Van Randwijckweg overbrugt. Het is zo 

geconstrueerd dat het aan beide straten een ingang heeft. De twee afzonderlijke binnenruimtes 

staan via een buitentrap met elkaar in verbinding.  Er zijn fraaie details aangebracht, zoals het 

grote dakoverstek, ronde raampjes met baksteenrand, het grote om de hoek doorlopende 

twaalfruits stalen raam en lantaarns. Ook de bijzondere vorm van de dakgoten valt op. 

 

De eigenaar heeft met veel oog voor detail alle stalen ramen en deuren, dakoverstekken en 

pleisterwerk gerestaureerd en het gehele binnen- en buitenschilderwerk verricht. Tevens zijn 

de dakpannen, de onderconstructie van het dak en de goten vernieuwd. Ook het metselwerk 

en de liggende hardstenen delen zijn voorbeeldig hersteld. Bovendien heeft de eigenaar een  

herbestemming voor het gebouwtje weten te vinden in de vorm van een kunstenaarsatelier. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Uit de hierboven genoemde tien genomineerden worden de volgende vijf door de jury wegens 

hun bijzondere verdiensten voorgedragen voor de toekenning van de 

Eervolle Onderscheiding: 

 

 

1.  De heer Z. Stappershoef/ “De Ploegdriever”, Project “Voedsel voor Natuur”        

 

 

2.  De heer en mevrouw W. Hornix, Rijksstraatweg 46, Ubbergen, Villa Dennenheuvel 

 

 

3.  De heer G. Verweij, Kerkbestuur Sint Hubertuskerk, pastorie en kerkhof Ooij 

 

 

4.  De heer A. Dodemond, Botsestraat 23, Kekerdom, Windkorenmolen De Duffelt 

 

 

5.  De heer J. Bos, Rijksstraatweg 128 B, Beek, vml.  ANWB informatiekantoortje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tenslotte is de jury van mening dat wegens de best geslaagde en de meest verdienstelijke 

restauratie van de afgelopen twee jaren de Ton Gijsbers-Monumentenprijs moet worden 

toegekend aan: 

 

                De heer en mevrouw W. Hornix, Rijksstraatweg 46,  Ubbergen  

                                                   Villa Dennenheuvel 

 

wegens hun niet aflatende inzet tot  behoud van dit voor Nederland unieke pand compleet met 

art nouveau interieur en oorspronkelijke landschappelijke omgeving. 

 

 

 

                            
 

 

 

 


