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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 nieuwbouw, onderhoud, renovatie of restauratie aan gebouw en/of
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 die zich bezig houden met behoud en beheer van,
alsmede informatievoorziening over het bijzondere landschap in en om onze gemeente.
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, nieuwbouw, beheer en onderhoud.
De jury is verheugd over het grote aantal personen en orgsanisaties dat zij heeft kunnen
nomineren voor de verschillende prijzen. Van de 38 beoordeelde objecten kwamen er in
totaal 6 in aanmerking voor een nominatie voor een Aanmoedigingsprijs en 14 voor een
Eervolle Onderscheiding. In beide categorieën zijn 5 prijzen toegekend.

Degenen die een prijs hebben gewonnen in de categorie Eervolle Onderscheiding zijn
daarmee genomineerd voor de hoogste onderscheiding:
de Ton Gijsbers-Monumentenprijs, genoemd naar de oprichter, tevens oud-voorzitter en
ere-bestuurslid van de Stichting Monument en Landschap.
Met deze prijzen zijn geen geldbedragen gemoeid. Men moet ze zien als een stimulans en
een beloning voor eigenaren en organisaties die actief èn met respect voor de historie
omgaan met hun bezit of met het landschap. Ook deze keer heeft de Stichting een aardige
geste voor de winnaars in petto.
In dit juryrapport zal eerst worden ingegaan op de verschillende criteria die gehanteerd zijn
bij de vaststelling van de nominaties. Vervolgens wordt het oordeel van de jury
weergegeven.
Namens de jury,
dr. M.F.M. Wingens, voorzitter

Juryrapport 2011-2012
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
1986 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 of renovatie, dan wel met het herstel van hun eigendom. Tevens worden
organisaties of personen genomineerd die bezig zijn met herstel, verfraaiing 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
minimaal 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 voorbeelden van
nieuwbouw met respect voor de historische of landschappelijke context vallen hieronder.
Tevens worden genomineerd personen of organisaties die in 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 GijsbersMonumentenprijs. Deze hoogste prijs van de Stichting is vernoemd naar de oprichter en
oud-voorzitter, tevens erelid van de Stichting wegens zijn grote verdiensten voor het behoud
van het waardevolle culturele erfgoed in de gemeente Ubbergen. De Ton GijsbersMonumentenprijs wordt toegekend aan eigenaren of organisaties die in de afgelopen twee
jaar- naar het oordeel van de jury- op een uitzonderlijk verdienstelijke wijze hun (al dan niet
monumentale) eigendom hebben vormgegeven dan wel 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 2011-2012 bestond uit de volgende
personen:
de heer dr. M.F.M. Wingens (voorzitter), cultuurhistoricus en directeur Gelders Erfgoed
mevrouw drs. M.A.C. Mastboom, onderzoek historische tuinen
de heer ir. R.C.M. Meltzer, architect
mevrouw drs. P.J.H.M. Coenen, architectuurhistorica
De jury heeft in de voorbije maanden in totaal 38 panden, erven, tuinen en
landschapselementen, verspreid over de kernen 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 herstel of het beheer van belangrijke landschappelijke objecten
– in hoeverre latere veranderingen, uitbreidingen dan wel aanpassingen met eerbied
voor het monument en/of de omgeving zijn aangebracht
– de staat van onderhoud
– de onmiddellijke landschappelijke omgeving
Gelet op deze uitgangspunten komt de jury tot het volgende oordeel:

Genomineerd voor de Aanmoedigingsprijs worden de volgende eigenaren en organisaties:

1. Stichting Kekerdomse Molen “De Duffelt”, team vrijwillige molenaars:
Windkorenmolen “De Duffelt”, Botsestraat 23, Kekerdom

Windkorenmolen “De Duffelt” aan de Botsestraat 23 in Kekerdom, een rijksmonument
daterend uit 1868-1869, is een ronde windkorenmolen van het type bovenkruier. Het is de
enige nog bestaande molen in de gemeente Ubbergen. De laatste molenaar overleed in 2007.
Sinds 14 mei 2011 is er een groep vrijwillige molenaars actief die de molen weer laat
draaien en diverse publiekstrekkende activiteiten ontplooit.
De Kekerdomse molen is een zogenaamde grondzeiler, dat wil zeggen dat de wieken de
grond bijna raken. Om te voorkomen dat de molenaar of het publiek een klap van de
molenwieken krijgt, zijn er twee tegenover elkaar liggende deuren aanwezig. Doordat de
molen op een belt gebouwd is, kan er extra veel wind worden gevangen. Daarnaast is de kap
al naar gelang de windrichting draaibaar door middel van een lier. De wieken zijn af te
remmen met een zogenaamde trommelvang. De belt dient tevens als laad-/losplatform.
Onder andere op Nationale Molendag kan het publiek de werkende molen bezoeken. In
oktober 2011 was er onder de naam “Koren op de molen” een cultureel podium op de
molenzolder. De opbrengst hiervan werd benut om nieuwe zeilen aan te brengen op de
wieken. In maart 2012 draaide de molen 24 uur. Onlangs is een maalstoel, afkomstig van de
heer Sanders van boerderij De Roeijen in Kekerdom, in het bijgebouw van de molen
geplaatst. Hiermee zal op ambachtelijke wijze spelt gemalen gaan worden.
De jury is verheugd dat de molen, dankzij de enthousiaste groep vrijwilligers, niet alleen
weer draait, maar dat er bovendien een gevarieerd programma is bedacht om jong en oud te
laten zien hoe een monument ook vandaag de dag nog functioneel kan zijn.

2. Oosterpoort Projectontwikkeling BV, VanEgmondTotaalArchitectuur, Heldoorn
Ruedisulj Architecten bna, Bouwcombinatie GroenlandUbbergen BV, de heer
B. Willems (beheerder begraafplaats) en Kerkbestuur RK Bartholomeuskerk:
ensemble De Geest in Beek

Op de Kerkberg en De Geest is tussen circa 1825 en 1925 een conglomeraat van katholieke
instellingen verrezen. Het openbare katholieke leven in Beek speelde zich grotendeels hier
af. Naast de rooms-katholieke Bartholomeuskerk, met voormalige pastorie en
kosterswoning, bevonden zich op het hoger gelegen plateau achtereenvolgens de volgende
kerkelijke instellingen: het Liefdegesticht, door de Zusters van Onze Lieve Vrouw, Moeder
van Barmhartigheid opgericht voor de verzorging van zieken en bejaarden, de Mariaschool,
lagere school voor meisjes, het Patronaatsgebouw Sint Antonius, vrijetijdsbesteding voor
jongens, de rooms-katholieke begraafplaats en de Sint Jozefschool, lagere school voor
jongens.
Op initiatief van de gemeente Ubbergen, Oosterpoort Projectontwikkeling en V.O.F. De
Geest is een herontwikkelingsplan opgesteld. Uitgangspunten waren: zoveel mogelijk
behoud van karakteristieke gevels, behoud van de begraafplaats en het aanwezige groen en
bewaren van de open structuur. Na een lange voorbereidingstijd zijn in de afgelopen twee
jaar de eerste drie appartementencomplexen, waarvan één in complete nieuwbouw (het
Maria-College) opgeleverd. Daarnaast vindt er momenteel herbouw op de oude grondslag
plaats van de voormalige boerderij van Ebbers. Het voormalige varkensstalletje uit circa
1830 is opgeknapt en wordt hergebruikt als kapel bij de begraafplaats. Het is de bedoeling
dat zoveel mogelijk oude leilinden en meidoornhagen behouden blijven. Er is een begin
gemaakt met aanleg van een lanenstructuur. In de toekomst zullen nog geschakelde en
vrijstaande woningen verrijzen.

De jury is verheugd dat niet gekozen is voor afbraak en grootschalige nieuwbouw, maar dat
zoveel mogelijk bestaande bouwwerken en karakteristieke gevels behouden zijn. Van het
Liefdegesticht, gebouwd rond 1875 en sinds een brand in de jaren 60 van de vorige eeuw
deels ontdaan van kap en attiek, is aan de hand van oude foto's de voorgevel zoveel
mogelijk gereconstrueerd. De gevel en een deel van de zijgevel van het Patronaatsgebouw
zijn behouden en gerestaureerd. Het karakteristieke pleintje tussen voormalige Mariaschool
en het Patronaatsgebouw is gebleven.
Het getuigt van durf dat afgezien is van de bouw van het geplande grote chalet-achtige
appartementencomplex ter rechterzijde van het Liefdegesticht. Ook heeft de jury waardering
voor de tot nu toe aangelegde infrastructuur en het hergebruiken van de varkensstal als
kapel. Dit laatste is een mooi voorbeeld van particulier initiatief: de heer Ben Willems,
beheerder van beide begraafplaatsen in Beek, heeft hiervoor een groep vrijwilligers om zich
heen weten te verzamelen. In de ontstane Maria-kapel met lage aanbouw is bovendien veel
materiaal hergebruikt.
De jury spreekt de hoop uit dat er in de komende tijd – bij voorkeur vanuit een samenhang
bevorderend totaalconcept – meer eenheid zal ontstaan in stedenbouwkundig en
infrastructureel opzicht. Het lanen-effect, zoals dat nu mooi zichtbaar is in de nieuwe
toegang naar de begraafplaats, mag monumentaler uitgewerkt worden ook in de beplanting,
bijvoorbeeld met leibomen. Het zou de voorkeur verdienen als het oude lindenlaantje naar
de vroegere Sint Jozefschool daarbij betrokken wordt. Ook kan gedacht worden aan meer
eenheid in bestrating, verlichting en overige beplanting. De jury gaat er van uit dat de
ontstane bouwstraat naar het Kalorama-terrein van tijdelijke aard zal zijn en dat er een plan
ligt voor aanpak van de parkeerproblematiek. Tenslotte spreekt de jury de hoop uit dat de
voormalige Mariaschool in aanmerking zal komen voor plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst.
3. Prof. Dr. A. Mooij, Bosweg 31, Beek: villa Severen

Villa Severen, gemeentelijk monument sinds 1987, is een grotendeels oorspronkelijk
voorbeeld van art nouveau-architectuur naar ontwerp van Derk Semmelink uit 1898.
Deze bekende, vrij jong overleden, Nijmeegse architect bouwde veel villa's en
winkelpanden in Nijmegen, aanvankelijk in de stijl van het eclecticisme, later ook van de
Art Nouveau.

Voor het onderhoud van dit tegen de westelijke flank van de Sterrenberg gelegen pand is de
eigenaar in het verleden beloond met een Aanmoedigingsprijs, gevolgd door een nominatie
voor een Eervolle Onderscheiding. Villa Severen is door de vele originele details
bewerkelijk in het onderhoud. Zo zijn de topgevels voorzien van houten beschot en is er in
het gehele pand veel gebruik gemaakt van hout, siermetselwerk en natuurstenen onderdelen.
In de afgelopen periode heeft de eigenaar de prachtige overhoekse hoek-erker op gesneden
consoles fraai gerestaureerd (inclusief het vloertje) en geschilderd. Voor de nabije toekomst
verdient het aanbeveling om onder andere de deels uitgeregende knipvoegen te laten
herstellen. De jury realiseert zich dat ook dit een tijdrovende en daardoor kostbare klus zal
zijn. De eigenaar gaat nu eerst verder met het buitenschilderwerk.
4. De heer R. Sanders, Prinses Beatrixstraat 53b, Ooij: voormalig schoolgebouw

In 1962 werd in Ooij een nieuwe lagere school geopend. De Maastrichtse architect Theo
Boosten ontwierp ter vervanging van de oude school aan de Kerkdijk een langgevelschool
van beton en holle bouwsteen met acht klaslokalen. Aan één zijde werd de gevel afgesloten
door een schuine uitbouw met veel glas en een klokkentoren met daarin de schoolbel. In
1964 werd aan de toren een gevelkunstwerk geplaatst van gepolychromeerd schokbeton,
naar ontwerp van de bekende (eveneens Limburgse) kunstenaar Rob Stultiens en getiteld
“Leven in de Ooijpolder”.
Het rechter- en grootste deel van de school werd in 2003 afgebroken en vervangen door
nieuwbouw. Het linker gedeelte bleef echter bewaard en wordt nu gebruikt als sportschool.
Het grotendeels witgeschilderde bouwdeel met hoofdingang aan een voorplein wordt goed
onderhouden, ook inwendig. De klokkentoren zou wel gerestaureerd moeten worden, want
het metselwerk is in slechte staat. Het kunstwerk, een goed voorbeeld van gevelverfraaiing
uit de wederopbouwperiode, zou daarbij meer in het zicht mogen komen. De jury is evenwel
blij dat de eigenaar het kunstwerk momenteel door middel van een hek heeft beschermd
tegen schade door de overal geparkeerde fietsen.

5. Gemeente Ubbergen: Groene Leefruimte Beek-Noord

De aftrap voor het project Groene Leefruimte werd gegeven in 2007. Uitgangspunt was en
is het creëren van een bijna ononderbroken groen wandel-, speel- en leefgebied vanaf het
Bronnenbos in Ubbergen (via de wandelbrug verbonden met de polder) via de Struintuin
aan de Gelderhorstlaan naar de Smorenhoek. Het doel was om groen en woonomgeving
dichter bij elkaar te brengen en meer aansluiting met de Ooijpolder te bewerkstelligen.
In de afgelopen periode werd met het gedeelte tussen Verbindingsweg en Smorenhoek
begonnen. Het langlopende project “Water werkt” wordt doorgetrokken in de Groene
Leefruimte. In de zomer van 2012 werd achter het Kulturhus de vijver gedempt. De
aangelegde nieuwe beek zal de waterhuishouding gaan overnemen. Achter het Kulturhus
komen – in overleg met de omwonenden – een losloopplek voor honden, een amfitheater en
een beleeftuin. Ook zijn er meerdere speel- en ontmoetingsplekken. De wandelzone slingert
door het hele gebied. In de komende tijd zal het gedeelte tot aan de brandweerkazerne aan
bod komen.
De jury is positief over de verbindende impuls die van de Groene Leefruimte uit gaat. Met
name in het nu gereedgekomen gedeelte is een harmonieus geheel ontstaan.
6. NABU-Naturschutzstation Niederrhein in samenwerking met de
“Niederrhein-Guides”: project “Natur beim Nachbarn erleben”

De zogenaamde “Niederrhein-Guides” verzorgen in opdracht van NABU al jaren
grensoverschrijdende begeleide wandelingen vanuit Kranenburg, zowel in de omgeving van
het Reichswald als in De Duffelt.

Ondanks de gezamenlijke ontstaansgeschiedenis van het gebied van Gelderse Poort tot De
Duffelt/der Düffel en de stuwwal/Endmorene, hebben er in de loop der tijd ontwikkelingen
plaatsgevonden die van invloed zijn geweest op landschap, flora en fauna aan weerszijden
van de Duits-Nederlands grens. Niet alleen in economische en culturele zin werd er
verschillend met het landschap omgegaan, ook zijn er nu nog belangrijke verschillen in
opzet en uitwerking van natuurbescherming en landschapsonderhoud tussen de twee
buurlanden.
De “Niederrhein-Guides” geven tijdens hun begeleidende wandelingen uitgebreid uitleg in
twee talen over al deze aspecten. Sinds 2011 worden er gidsen en begeleiders uit beide
landen speciaal opgeleid in een cursus, die zich onder andere richt op de juridische kanten
van natuurbescherming, landschapsinrichting en beschermingsmaatregelen. Na afloop
zullen de cursisten in staat zijn rondleidingen, excursies en lezingen aan groepen uit de
gehele regio. In de toekomst zal er een netwerk van grensoverschrijdende excursies in twee
talen ontstaan, met bijbehorend tweetalig informatiemateriaal.
De jury is zeer positief over dit initiatief om het gehele natuurgebied op een dergelijke
manier aan beide zijden van de (door mensen gehanteerde) grens te benaderen.
Uit de hierboven genoemde zes genomineerden worden de volgende personen en
organisaties door de jury wegens hun bijzondere verdiensten voorgedragen voor de
toekenning van de
Aanmoedigingsprijs:
1. Oosterpoort Projectontwikkeling BV, V.O.F. De Geest,
VanEgmondTotaalArchitectuur, Heldoorn Ruedisulj Architecten bna,
Bouwcombinatie GroenlandUbbergen BV, Kerkbestuur RK Bartholomeuskerk,
RK begraafplaats Beek, de heer B. Willems:
ensemble De Geest, Beek
2. De heer R. Sanders, Sportcentrum Morgen-Fit:
voormalig schoolgebouw Prinses Beatrixstraat 53b, Ooij met gevelkunstwerk
3. NABU Naturschutzstation Niederrhein /Niederrhein-Guides:
Project “Natur beim Nachbarn erleben”
4. Prof. Dr. A. Mooij, Bosweg 31, Beek:
Villa Severen
5. Gemeente Ubbergen, afdeling Openbare Ruimte, de heer H. Poutsma:
Project “Groene Leefruimte Beek-Noord”
6. Stichting Kekerdomse Molen “De Duffelt”, team vrijwillige molenaars:
windkorenmolen “De Duffelt”, Botsestraat 23, Kekerdom

Genomineerd voor de Eervolle Onderscheidingen worden de volgende eigenaren en
organisaties:
1. Havo Notre Dame des Anges, Spring Architecten, Bureau Stroming, Bouwbedrijf
Van Deelen, Hevo BV:
nieuwbouw en landschapsinrichting Havo Notre Dame, Kasteelselaan, Ubbergen

Op het terrein van de tuinen van het voormalige Huis te Ubbergen kochten Franse
kanunnikessen van de “Congrégation Notre-Dame” in 1903 de villa Ter Meer om er een
pensionaat voor meisjes te beginnen. In 1910 werd naast de villa een groot pensionaats- en
schoolgebouw gebouwd in neogotische stijl naar ontwerp van J. van Groenendaal. Het bood
plaats aan circa honderd leerlingen. Sinds de jaren 30 komen er ook externe leerlingen naar
Notre Dame, dat eerst een Middelbare Meisjesschool en vanaf 1968 een havo is geworden.
In 1971 werd het pensionaat gesloten en de leerlingen werden ondergebracht in een nieuw
gebouw aan de voet van het kloostercomplex. In 2003 werd het honderdjarig bestaan van de
zelfstandig gebleven school gevierd. Het was toen al duidelijk dat het tijd werd voor een
nieuw schoolgebouw.
Uiteindelijk heeft het geduurd tot 24 juni 2011 voordat dit nieuwe gebouw geopend kon
worden. De nieuwbouw was aanvankelijk voorzien op dezelfde plek als de bestaande
school, maar dit stuitte op verzet van milieuorganisaties en omwonenden. Gerard Litjens
van Bureau Stroming, belast met het onderzoek naar de landschappelijke inpassing van de
nieuwbouw, kwam met het idee de nieuwbouw te verplaatsen naar een locatie dichter bij de
rijksweg.

Dit bleek een gouden greep. Door de school hier te bouwen, kon niet alleen voorkomen
worden dat er meer geluids- en parkeeroverlast ontstond voor de omwonenden, ook hoefde
er niet gebouwd te worden binnen het bescherm dorpsgezicht Ubbergen. De grond van de
oude school kon aan het Geldersch Landschap worden afgestaan voor natuurontwikkeling
en er hoefde geen nieuwe toegangsweg aangelegd te worden. Tot slot werd voorkomen dat
op het nieuwe perceel de bouw van zes bungalows en een bouwwerk met industriële
bestemming gebouwd werden.
De nieuwbouw, naar ontwerp van Spring Architecten en onder projectmanagement van
Hevo BV, is naar het oordeel van de jury een toonbeeld geworden van integrale behandeling
van erfgoed. Het ensemble ademt respect voor de natuurlijke omgeving en heeft oog voor de
historische plek. De zichtbare relatie met het oude schoolgebouw op de stuwwal spreekt de
jury zeer aan. Het Bronnenbos als afzonderlijk natuurreservaat staat in perfecte relatie tot
het gebouw. De uit “misbaksels” samengestelde muur (een herinnering aan de
baksteenindustrie) dient enerzijds als geluidswal en zorgt anderzijds voor een optisch
vloeiende overgang naar de stuwwal, gezien vanuit de polder. Ook andere delen van het
gebouw en inrichtingselementen op het terrein zijn van hoogwaardige materialen en
getuigen van de aandacht waarmee ze zijn ontworpen. Het watersysteem werd zodanig
heringericht dat de gehele samenhang van de bronnen en kwelmilieus in de stuwwal, die via
beken afstromen naar Het Meertje, werd geïntegreerd in het gebied rond de school en
verbonden met de school. De koele en beschaduwde bronnen en beeklopen werden
beschermd, of kregen meer ruimte. Het aldus ontstane moerassige gebied is toegankelijk
gemaakt voor wandelaars door middel van paden en vlonders. Ook is er plaats voor een
openluchttheater. Bij de inrichting van het natuurgebied is samengewerkt met de Werkgroep
Milieubeheer voor het Stadsgewest Nijmegen, in de persoon van Arno van der Kruis. Het
gebied sluit nu via de wandelbrug aan op de wandelroute in de polder. Het natuurgebied en
het water rond de school vormen een eenheid met het interieur en het is ook de bedoeling
dat het lesprogramma meer en meer aansluiting gaat geven op de omgeving.
2. Stichting Kalorama en Smederij Kerkhoff:
toegangspoort Kalorama, Oude Holleweg, Beek

De tussen bakstenen kolommen geplaatste dubbele smeedijzeren poort van het vroegere
sanatorium Sint Joannes de Deo, de voorganger van het huidige verpleeghuis Kalorama, is
een gemeentelijk monument sinds 1989.
Een tot nu toe onbekende automobilist heeft in augustus 2011 de poort aan de Oude

Holleweg zodanig beschadigd, dat deze gedemonteerd en onder toeziend oog van de
monumentenwacht moest worden hersteld. De herstelwerkzaamheden werden uitbesteed
aan ambachtelijke smederij Kerkhoff te Breedeweg (Groesbeek), die na twee maanden
lassen, buigen en slijpen de poort gereed heeft gemaakt om vervolgens opnieuw te laten
spuiten in een epoxy verflaag. In plaats van eenvoudig repareren werd ervoor gekozen om
daarbij oudere, plaatselijk en slecht uitgevoerde reparaties ongedaan te maken. Alle details
zijn opnieuw gesmeed en van klinknagels voorzien. De poort werd teruggehangen met
behulp van een kleine graafmachine en daarna vond, op 11 november 2011 de
“sleuteloverdracht" plaats. De jury heeft waardering voor het vakmanschap van deze
smederij die al sinds 1903 in familiehanden is en zeer kundig op het gebied van het
restaureren van monumentaal hek- en ander smeedwerk.
3. De heer P.H.M.S. Offermans: woning (Tiengeboden), Ooijse Bandijk 16, Ooij
Object1

Ooijse Bandijk 16, gemeentelijk monument sinds 1988 en samen met de andere woningen
in De Tiengeboden onderscheiden met de Ton Gijsbers-Monumentenprijs in het jaar 2009,
is een samentrekking van twee arbeidershuisjes uit het jaar 1878. De eigenaar van boerderij
De Grote Kat liet in dat jaar tien gekoppelde (rug-aan-rug-)woningen bouwen voor het
personeel van zijn steenfabriek in de Brienenswaard. In 1926 werden de tien woningen
omgebouwd tot vijf, tegenwoordig zijn er vier woningen in gevestigd.
Ooijse Bandijk 16 heeft twee gekoppelde tuitgevels aan de dijkzijde, met muurankers en
gestuukte sierbanden. In 2011 bleek dat de twee tuitgevels in slechte staat verkeerden en
dreigden in te storten. Het pleisterwerk moest geheel worden verwijderd teneinde het
voegwerk van de gevels te kunnen herstellen. Het voegwerk werd met kalkgebonden mortel
uitgevoerd. De toppen, die voorheen voorzien waren van rollagen, werden met zink
afgedekt, waarna de gevels eveneens met kalkgebonden mortel herpleisterd werden.

In 2012 zijn voor- en zijgevels geschilderd, vier door houtrot aangetaste ramen vervangen,
de rotte uiteinden van het dakbeschot hersteld en de pvc-goten vervangen door zink.
Vervolgens werd ook al het houtwerk geschilderd.
De jury is zeer te spreken over het bereikte resultaat.
4. Stichting Kleine Bartholomeuskerk Beek, Kerkvoogdij, de heer B. Willems en
de heer W. van den Hof: kerkhof Nederlands Hervormde Bartholomeuskerk,Beek

Het kerkhof bij de Nederlands Hervormde Bartholomeuskerk in Beek wordt al jaren zeer
goed onderhouden en is een gemeentelijk monument sinds 2005.
Het wordt gekenmerkt door een bijzondere boom-en plantengroei. In het gazon tussen de
graven bloeit in het voorjaar stinzenflora. Het kerkhof is omgeven door een beukenhaag, aan
de Rijksstraatwegzijde bevindt zich sinds 1998 een smeedijzeren hek. De toegangshekken
aan de noord- en zuidzijde dateren uit hetzelfde jaar. Enkele belangrijke 19e eeuwse graven
liggen aan de kant van de Rijksstraatweg.
Het talud aan de zijde van de Rijksstraatweg bleek al jaren moeilijk te onderhouden. Toch is
de jury zeer verheugd dat er, in plaats van te kiezen voor een onderhoudsarme keermuur of
halfverharde oplossing, besloten is om het talud te voorzien van groen. Hiervoor diende
eerst een laag aarde bedekt te worden met worteldoorlatende matten. Ter linkerzijde van de
ingang bevindt zich bodembedekkende hedera, ter rechterzijde gras. Het groene karakter
van het kerkhof zet zich op deze wijze voort tot waar de stuwwal eindigt tegen de
Rijksstraatweg, hetgeen overeenkomt met de situatie in het begin van de 19e eeuw.
Het zicht op het kerkhof is aanzienlijk verbeterd door deze ingreep. De groene oplossing is
sterk genoeg gebleken om onder andere het publiek bij de Carnavalsoptocht te overleven.

5. De heer en mevrouw E. Peters: nieuwbouwvilla Rijksstraatweg 97, Beek

In 2011 werd naar ontwerp van Ton Hubbers uit Leuth, op de plek van de vroegere garage
“De Ravenberg”, later Autobedrijf Wijlhuizen, een nieuwe villa opgeleverd met de naam
“Le Garage”.
De nieuwbouw is een moderne variant van een monumentale villa. In de hoofdvorm is nog
het voorgaande bouwwerk te herkennen, dat overigens gebouwd werd in de tuin van het in
1968 afgebroken Pension Walburg. De tuin van de nieuwe villa, sober en groen, sluit aan bij
historische tuinaanleg van de 19e en vroeg 20e eeuwse villa's aan de Rijksstraatweg. Ook
aan de achterzijde, waar een groot hoogteverschil overbrugd diende te worden, geven huis
en tuin een mooie eenheid te zien. Vanaf de rijksweg past deze “nieuwbouw met allure”,
mede dankzij de afwerking van de gevel met pleisterwerk, mooi in het lint van villa's.
De jury ziet in deze nieuwbouw het bewijs dat het mogelijk is in een beschermd
dorpsgezicht een eigentijdse, niet-historiserende toevoeging te creëren.

6. De heer en mevrouw J.M.A. Sanders, Weverstraat 79, Kekerdom:
boerderij “De Roeyen”

Dit in 1951 naar ontwerp van Th. Dinnissen na de verwoesting van de oude “hofstede De
Roeyen” herbouwde boerderijcomplex is een gaaf voorbeeld van traditionalistische
wederopbouwarchitectuur en staat op de gemeentelijke monumentenlijst sinds 2002.
Woonhuis en grote dwarsgeplaatste schuur (een model dat in de Noordoostpolder vaker
werd toegepast) liggen evenwijdig aan de Weverstraat achter een groene tuin met oprijlaan
van grind. Tussen het huis en de stal bevindt zich een lagere tussenbouw met zadeldak en
overhuiving. Deze ruimte herbergde tot voor kort de maal-en machinekamer, waar tot 1968
elektrisch werd gemalen. De maalsteen is kort geleden door de heer Sanders beschikbaar
gesteld aan de Kekerdomse molen “De Duffelt”.
In het woonhuis is ook inwendig de oorpronkelijke indeling met vrijwel alle originele
details bewaard gebleven.
De eigenaren onderhouden de panden en het erf, ook sinds het boerenbedrijf beïndigd is,
voorbeeldig. Reeds in 1995 ontvingen zij hiervoor een Eervolle Onderscheiding van onze
stichting. Nadat in het verleden alle meerruitsvensters weer teruggebracht zijn in hun oude
vorm, is in 2012 de tussenbouw inclusief hoekige kolommen en overkapping geheel
gerestaureerd. Ook het dak van de schuur is vernieuwd.
De jury heeft waardering voor de liefde die de eigenaren hebben voor dit ensemble.
7. Oosterpoort Projectontwikkeling, Heldoorn Ruedisulj Architecten bna en
Bouwcombinatie GroenlandUbbergen BV:
appartementen “De Vluchtheuvel”, De Geest, Beek

Achter de bewaard gebleven en fraai gerestaureerde voorgevel van het voormalige
Patronaatsgebouw ”Sint Antonius”, in 1910 op initiatief van kapelaan Van Mulukom

gebouwd om jongens “van de straat te houden”, is in juni 2011 een appartementencomplex
opgeleverd. De naam refereert aan het cultureel centrum “De Vluchtheuvel”, dat hier enige
tijd in gevestigd was. De gevel is rijk aan vormtegenstellingen en siermetselwerk. Op een
gepleisterd veld boven een driedelig rondboograam staat de oorspronkelijke naam van het
gebouw in Jugendstil-belettering.
Bij de herbestemming van het gebouw werd de oorspronkelijke indeling in drie bouwlagen
gehandhaafd. Hierin hebben twaalf driekamerappartementen een plaats gevonden. Van de
oorspronkelijke linkerzijgevel is een deel na restauratie in het zicht gebleven. Het overige
deel van deze gevel is vernieuwd en voorzien van witte bepleistering om het contrast tussen
oud en nieuw duidelijk te maken. Achter een matglazen wand bevinden zich de
toegangsdeuren naar de appartementen. De rechtergevel heeft de oorspronkelijke indeling
met de hoge verdiepingsvensters behouden, terwijl op de begane grond de nieuwe
geveldelen wit zijn geschilderd.
De jury is positief over dit voorbeeld van herbestemming van een beeldbepalend pand in de
stijl van de Nieuwe Kunst.
8. De heer J. van den Bent, Pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg, Duivelsberg 1,
Berg en Dal

Het pannenkoekenrestaurant wordt in 2013 vijftig jaar gerund door de familie Van den Bent.
Al vóór 1903 was deze voormalige boerderij in gebruik als uitspanning voor wandelaars. Op
foto's uit 1910 is te zien dat er aan de noordelijke zijgevel een glasgedichte veranda
aangebouwd was. Het pand maakte deel uit van het landgoed Wylerberg, in die tijd op Duits
grondgebied. Begin jaren 30 liet Marie Schuster, de bewoonster van Huis Wylerberg, het
café verbouwen. De dakvorm van het pand werd veranderd en in de vernieuwde veranda
werd tegen de gevel een muurschildering aangebracht door de kunstenaar Wilhelm Teuwen.
Tijdens oorlogshandelingen raakte het pand zwaar beschadigd, maar omstreeks 1950 was
het hersteld (het schilddak van vóór 1930 kwam hierbij weer terug) en weer in gebruik, nu
als pannenkoekenrestaurant.
De noordgevel werd later voorzien van meerruitsvensters met luiken.
In november 2012 werd begonnen met het bouwen van een nieuwe serre, die in afmetingen
en indeling refereert aan de veranda uit de jaren 30. De bestaande gevel met ramen en luiken
is gehandhaafd. De roedenverdeling van de vensters met glas-in-loodbovenlichten is naar de
mening van de jury geslaagd te noemen.

9. De heer D. Camadini, Rijksstraatweg 110, Beek: villa Westerbeek

Villa Westerbeek werd in 1868 gebouwd in opdracht van de burgemeester van Ubbergen,
jhr. F.A.J. Dommer van Poldersveldt. De naam is afkomstig van het vroegere logement
Westerbeek dat samen met de watermolen ongeveer op de plaats van het latere hotel De
Oorspong stond. De villa bleef tot 1934 in het bezit van de familie Dommer, daarna werd ze
bewoond door F.B.A. Prinsen, uitvinder op foto-en filmgebied, die onder andere voor de
Duitse overheid werkzaam was. Hij liet op de helling rechts van de oprijlaan een
theekoepeltje bouwen. Na de oorlog was er in villa Westerbeek een internaat gevestigd,
Huize Sint Jozef. Sinds de jaren 80 heeft het een pand weer een woonfunctie. Westerbeek is
rijksmonument sinds 1990.
De huidige eigenaren hebben in de afgelopen twee jaren kosten noch moeite gespaard om
het imposante pand te restaureren. De witgepleisterde villa met veel ornamenten in stuc
verkeerde in zeer slechte staat. In het verleden waren veel provisorische reparaties en
tijdelijke oplossingen toegepast die het pand niet ten goede waren gekomen. Het dak was
geheel bedekt met bitumen, ornamenten waren afgedekt met zinken platen en het balkon aan
de voorgevel was ooit vervangen omdat het dreigde in te zakken. Daarbij waren stalen
balken gebruikt die waren gaan roesten. Veel ornamenten en details waren verdwenen.
De theekoepel was geheel overwoekerd.
Nadat dak en goten geheel vervangen waren met behoud van profilering en gootklossen,
dienden alle muren van oude verflagen ontdaan te worden. Aangetaste ornamenten bleken
vervaardigd van brokstukken baksteen aangesmeerd met mortel. Deze werden
geconserveerd en afgedekt met glasvezelweefsel, waarna ze konden worden geschilderd.
Aan de hand van oude foto's en naar voorbeeld van het zijbalkon werd een balkonhek
gesmeed met smeedijzeren staanders, waarop een nieuwe houten baluster kon worden
aangebracht. De balkonrand kreeg zoveel mogelijk van de oude profilering terug, het gehele
pand werd gepleisterd en het houtwerk werd roomwit geschilderd. Op initiatief van de
eigenaar is het theekoepeltje op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst, waarna het
gerestaureerd zal worden.
De jury hoopt dat de tuin op termijn passend zal worden ingericht en is verheugd dat dit
beeldbepalende rijksmonument in oude luister hersteld is.

10. Staatsbosbeheer en Gemeente Ubbergen, afdeling Openbare Ruimte,
de heer H. Poutsma:
spoelput de Smorenhoek, Rijksstraatweg, Beek

De spoelput uit de 19e eeuw is een herinnering aan het wasserijbedrijf dat in Beek en in de
voormalige buurtschap de Smorenhoek floreerde. Het water werd betrokken uit de bronnen
en beken van de stuwwal. De put heeft tot 1940 dienstgedaan, maar werd in de jaren 50, na
de annexatie van dit deel van de weg, een tijd lang gebruikt als puindepot. In 1986 heeft de
Stichting Monument en Landschap de spoelput “geadopteerd” en gerestaureerd.
De enige andere overgebleven spoelput van de gemeente Ubbergen bevindt zich in het
Elzendal.
De put heeft een langwerpig bassin en een in baksteen gemetselde rand met negen
hardstenen knielvakken waarin zich vroeger houten planken bevonden. Rondom het bassin
ligt een klinkerbestrating en is een haagbeukheg geplant. Er staat een monumentale
knotlinde, vroeger waren er meer. Sinds 2010 is de spoelput gemeentelijk monument. De
spoelput is eigendom van Staatsbosbeheer.
In 2011 nam de gemeente Ubbergen het initiatief om de spoelput te restaureren. De bak was
in slechte staat, maar in plaats van deze te vervangen werd er een losse zak van
rubbermembraan aangebracht onder de waterlijn. De aan-en afvoer van water uit de stuwwal
naar de polder werd hersteld en de klinkerbestrating werd opnieuw gelegd.
De jury is hier zeer verheugd over.

11. Via Natura Landschapsfonds voor Ooijpolder, Duffelt en Groesbeek,
provincie Gelderland, Paul de Groot, Van Xanten Advies en Procesmanagement,
Vereniging Landschapsbeheer “De Ploegdriever”:
Landschapskunstwerk “OPEN”, Kapitteldijk/Querdamm, Leuth

Op initiatief van de provincie Gelderland en Via Natura werd in 2004 een kunstopdracht
uitgeschreven in het kader van het Regionaal Landschapsontwikkelingsplan GroesbeekMillingen-Ubbergen.
De bekende kunstenaar Paul de Groot, die al meer voorbeelden van “Land-art” op zijn naam
had staan, werd aangezocht om een concept te bedenken dat aan zou sluiten bij de
cultuurhistorische identiteit van de Ooijpolder en dat tevens ecologische en recreatieve
mogelijkheden zou bieden. In een perceel tussen Querdamm, fietspad en Het Meertje werd
een geschikte plek gevonden om een landschapskunstwerk te creëren. De kunstenaar noemt
het zelf “een plek waar watermanagement en territoriumdrift samengekomen zijn”.
In Het Meertje werd een eiland aangelegd in een vorm die refereert aan civieltechnische en
waterstaatkundige werken. Het eiland heeft uitsparingen die het woord “OPEN” vormen,
hetgeen symbool staat voor de openheid van het landschap, open grenzen en wederzijdse
openheid tussen mensen. In de letters kunnen mensen uitrusten en genieten van het uitzicht.
Bij helder weer kan men tot aan de Duivelsberg kijken. Het landschapskunstwerk is
ingezaaid met gras en wordt variabel bemaaid. Het beheer is in handen van “De
Ploegdriever”.
Bij de ingang van het landschapskunstwerk bevond zich bij de opening op 24 juni 2011 een
in het hout gekerfde tekst, die helaas het slachtoffer is geworden van vandalisme. Hetzelfde
geldt voor de houten zitjes en een deel van de bestrating. Het is jammer dat dit geslaagde
voorbeeld van landschapskunst kennelijk niet bij iedereen in de smaak valt, maar de jury wil

haar waardering uitspreken voor dit initiatief.
12. Mevrouw T.J. Janssen-Losekoot, Rijksstraatweg 97, Beek: villa Lindenhof

Lindenhof, een witgepleisterd blokvormig pand met een souterrain en een beletage, werd
gebouwd rond 1825. Het is sinds 1993 rijksmonument. Vanuit de voortuin met vier oude
knotwilgen voert een buitentrap met smeedijzeren leuning naar een veranda met gietijzeren
zuiltjes waartussen zich smeedijzeren opengewerkte decoraties bevinden.
De eigenaren onderhouden hun pand sinds jaar en dag voorbeeldig, hetgeen eerder
geresulteerd heeft in toekenning van achtereenvolgens een Eervolle Vermelding, een
Bijzondere Onderscheiding en een nominatie voor een Eervolle Onderscheiding.
In de afgelopen periode is de buitentrap gerestaureerd. Bij aanvang van de werkzaamheden
bleek dat de gemetselde boogconstructie van de onderbouw door inwatering aan het
verzakken was en geheel hersteld moest worden. Nadat er advies was ingewonnen bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, werd de gehele trap uit elkaar genomen. Van de
wellen van de treden, die bijzonder geprofileerd waren maar dermate vaak plaatselijk
aangesmeerd dat ze niet behouden konden worden, werden afdrukken gemaakt. De te
gebruiken hardsteen werd zorgvuldig geselecteerd en van de oude frijnslag werden foto's
genomen. Deze lichte frijnslag is op de nieuwe stootborden aangebracht. De natuursteen is
deels met de hand geschuurd. Daarna zijn de spijlen en leuningen weer gemonteerd.
Over het resultaat is de jury zeer te spreken.

13. De heer M. Huisman, Pompweg 12, Ubbergen: villa Schoon-Zicht

Schoon-Zicht is een van oorsprong 19e eeuws blokvormig pand met toevoegingen in de stijl
van de Nieuwe Kunst, aangebracht in 1907. Het is een gemeentelijk monument sinds 2009.
De voorgevel heeft een gemetselde attiek tussen vier kolommen met Jugendstilachtige
versiering. Ook de serre vertoont kenmerken van deze stijl.
De serre werd in 2012 geheel en met zorg gerestaureerd. Hierbij zijn de staanders met
Jugendstil-ornamenten behouden en roomwit geschilderd. Het slanke karakter van de serre
is gehandhaafd en er zijn bossepanelen toegepast die de serre een aanblik geven die passend
is bij het pand. De komende tijd gaat de eigenaar verder met het buitenschilderwerk en
worden ook enkele luiken vervangen.
14. De heer F. Steenmans, Rijksstraatweg 74: villa Westerburg en tuin

Villa Westerburg, een goed voorbeeld van een burgerlijke plattelandswoning, dateert uit
1870. Het rechthoekige witgepleisterde pand heeft een achterhuis waarin zich vroeger een

koeienstal met hooizolder bevond. Op de voorgevel staat de naam “Westerburg” in
Jugendstil-letters. Een grindpad loopt links van het huis naar achteren en in een ovaal voor
de gevel langs. In het glooiende gazon, dat doorloopt tot aan de Rijksstraatweg, staat een
monumentale esdoorn. De voortuin wordt aan de straatkant afgesloten door een
smeedijzeren spijlenhek met franse lelies en pijnappels in de bekroning.
Het gehele pand wordt al jaren zeer goed onderhouden. Het is bovendien bijzonder om in
deze tijd ook een voortuin te vinden die nog grotendeels in oorspronkelijke staat is. Pand,
tuin en hekwerk verdienen het daarom om als ensemble op de gemeentelijke
monumentenlijst te worden geplaatst.

Uit de hierboven genoemde veertien genomineerden worden de volgende vijf wegens hun
bijzondere verdiensten voorgedragen voor toekenning van de
Eervolle Onderscheiding:
1. Mevrouw T.J. Janssen-Losekoot, Rijksstraatweg 177, Beek:
Villa Lindenhof
2. Havo Notre Dame des Anges, Spring Architecten, Bureau Stroming, Hevo BV en
Bouwbedrijf Van Deelen:
Nieuwbouw en landschapsinrichting Havo Notre Dame,
Kasteelselaan 50, Ubbergen
3. De heer D. Camadini, Rijksstraatweg 110, Beek:
Villa Westerbeek
4. De heer M. Huisman, Pompweg 12, Ubbergen:
Villa Schoon-Zicht
5. Oosterpoort Projectontwikkeling BV, Heldoorn Ruedisulj Architecten bna en
Bouwcombinatie GroenlandUbbergen BV:
Appartementen ”De Vluchtheuvel”, De Geest, Beek

Tenslotte is de jury van mening dat de Ton Gijsbers-Monumentenprijs voor best geslaagde
restauratie of nieuwbouw van de afgelopen twee jaren moet worden toegekend aan:

Havo Notre Dame des Anges, Ubbergen
wegens de doordachte wijze waarop dit totaalconcept van gebouw, tuin en landschap, in
samenspraak met omwonenden en natuurbeschermers en met respect voor de
landschappelijke omgeving, tot stand is gekomen.

