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STICHTING TOT BEHOUD VAN MONUMENT EN LANDSCHAP IN DE                             

GEMEENTE UBBERGEN 

 

Monumentenprijzen en Ton Gijsbers-Monumentenprijs 2013-2014 

 

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, nieuwbouw, 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 het grondgebied van de voormalige gemeente Ubbergen. Eenieder die zich in de voorbije 

twee jaar op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt, kan in aanmerking komen voor een 

nominatie.  

Een deskundige jury, bestaande uit mensen van verschillende disciplines, heeft in de afgelopen 

maanden 32 objecten ter plaatse beoordeeld.  

Hiervan kwamen er 4 in aanmerking voor een Aanmoedigingsprijs en 14 voor een Eervolle 

Onderscheiding. Er zijn 5 Eervolle Onderscheidingen toegekend. Degenen die een prijs hebben 

gewonnen in deze laatste categorie zijn daarmee genomineerd voor de hoogste onderscheiding:  

de Ton Gijsbers-Monumentenprijs. Deze is genoemd naar de oprichter, tevens oud-voorzitter en 

erelid 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 2013-2014 

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 

onderhouden of gerestaureerd, dan wel die door hun (vrijwilligers)werk een bijdrage hebben 

geleverd aan het herstel of het onderhoud van het landschap in/om 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 komen eigenaren in aanmerking 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. De Aanmoedigingsprijs houdt een aansporing in 

om op de ingeslagen weg voort te gaan.  

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. hebben hersteld. Ook voorbeelden van nieuwbouw met respect voor de 

historische of landschappelijke context kunnen hieronder vallen. 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 Gijsbers-

Monumentenprijs. Deze hoogste onderscheiding 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 Gijsbers-Monumentenprijs wordt 

toegekend aan die eigenaar of organisatie die zich in de afgelopen twee jaar op uitzonderlijk 

verdienstelijke wijze heeft ingespannen voor bouw/behoud of restauratie van zijn/haar eigendom. 

Het resultaat van deze inspanningen zal een aanwinst en sieraad voor de gemeente zijn. 

 

 

 

 

 



Samenstelling jury  

De jury voor toekenning van de Monumentenprijzen 2013-2014 bestond uit de volgende personen: 

 

De heer dr. M.F.M. Wingens (voorzitter), cultuurhistoricus en directeur Gelders Erfgoed 

Mevrouw drs. P.J.H.M. Coenen, architectuurhistorica 

De heer ir. S.H. van Elteren, restauratiearchitect 

De heer ing. M.H.M. Heerkens, architect-bouwkundig ingenieur 

Mevrouw drs. M.A.C. Mastboom, deskundige historische tuinen 

De heer dr. ir. T. Thus, landschapsarchitect-stedenbouwkundige 

 

De jury heeft in de voorbije maanden in totaal 32 panden, erven, tuinen en landschapselementen, 

verspreid over de kernen in de gemeente Ubbergen, in ogenschouw genomen en kritisch 

beoordeeld. Zij hechtte daarbij 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor de Aanmoedigingsprijs zijn geselecteerd de volgende eigenaren en organisaties: 

 

1. Staatsbosbeer De Gelderse Poort: onderhoud van trafohuisje aan de Spruitenkamp en 

elektriciteitsmasten in De Groenlanden 

   

 

Staatsbosbeheer onderhoudt al jaren het gehele natuurreservaat De Groenlanden. Ook het gebied 

bij de Spruitenkamp valt onder het beheer van Staatsbosbeheer. Beide terreinen waren ooit 

eigendom van steenfabrieken en herbergen diverse overblijfselen uit de tijd van de 

baksteenindustrie (zoals de ruïne van de veldoven), waarvan de Ooijpolder lange tijd een belangrijk 

centrum is geweest. In het begin van de jaren 1920 begon de elektrificatie van de Ooijpolder. 

Trafohuisjes werden “op poten” gebouwd vanwege de grote kans op hoogwater. Met elektriciteit 

kon de excavateur (nu nog zichtbaar bij de Spruitenkamp) aangedreven worden. De 

elektriciteitsmasten naast de Ooijsebandijk en het trafohuisje aan de Spruitenkamp (dat nog 

porseleinen koppen heeft waaraan de draden hebben gehangen) houden de herinnering levend aan 

de bloeiende baksteenindustrie. De jury waardeert het dat Staatsbosbeheer zorgt voor behoud en 

beheer van deze en andere elementen. 

 

2. Woonvereniging ’t Veerhuis, Ooijse Bandijk 74 Ooij: voormalig café Het Veerhuis 

 



Dit gemeentelijk monument, sinds 1979 eigendom van een woonvereniging, deed vroeger dienst als 

café annex postkantoor, EHBO-post, kruidenierswinkel, melkhandel en parlevinkbedrijf van de familie 

Looijschelder (die tegenwoordig supermarkten beheert in Ooij en Leuth). Het Veerhuis exploiteerde 

bijna 100 jaar lang het voetveer Ooij-Bemmel, dat vooral veel gebruikt werd door arbeiders van de 

steenfabrieken. De originele café-inrichting is bewaard gebleven in het gedeelte waarin nu een Bed & 

Breakfast gevestigd is. Het pand wordt goed onderhouden. In 2014 zijn de zinken pijpen en goten 

vervangen, waarbij met zorg gezocht is naar een vervangende oplossing voor de oude halfronde 

goten met zwarte gootbeugels. Ook het dak is gerepareerd. Twee bakstenen gevels moeten nog 

gevoegd worden. Op deze manier wordt het oorspronkelijke karakter in stand gehouden. 

 

3. De heer R. Jansen (Hotel Restaurant ’t Spijker, Rijksstraatweg 191 Beek) en de heer J. 

Groothuijse: hergebruik en herstel van het meubilair uit de oude raadszaal van het gemeentehuis  

         

Feestelijke bijeenkomst bij de opening van het                  Het meubilair in ’t Spijker, januari 2015 

vernieuwde gemeentehuis in 1951. Fotocollectie RAN. 

 

In november-december 2014 bleek dat het eikenhouten ameublement uit het gemeentehuis van 

Ubbergen, dat sinds 1951 in het oude gedeelte van het gemeentehuis in de toenmalige raadszaal 

dienst had gedaan, samen met het moderne meubilair geschonken zou worden aan de Hongaarse 

zustergemeente van Ubbergen. Het betrof een grote vergadertafel, drie kleinere bijpassende tafels, 

een burgemeestersstoel en 17 stoelen (voor de wethouders, de 15 raadsleden en de 

gemeentesecretaris). De rood gestoffeerde stoelen werden vermoedelijk in de jaren 1930 gemaakt 

door de Beekse meubelmaker Melchior de Bruijn en hebben in houtsnijwerk een afbeelding van de 

Roos van Ubbergen. De tafels dateren waarschijnlijk uit 1951. De heer Hans Groothuijse (sinds 1974 

actief in het Beekse gemeentehuis als commissie- en raadslid) heeft onmiddellijk actie ondernomen 

om dit roerend erfgoed voor Ubbergen te behouden. Hij heeft ervoor gezorgd dat de heer Jansen van 

’t Spijker het gehele ameublement kon overnemen. Sinds kort kan er in het restaurant van ’t Spijker 

vergaderd en/of geborreld worden aan de burgemeesterstafel. De jury is verheugd over dit initiatief 

en waardeert het bovendien zeer dat “’t Spijker” tegen alle moderniseringen in zijn eigen karakter 

weet te behouden. 



4. Familie R. Daamen, Duffeltdijk 34 Kekerdom: boerderij Hazelaarshof 

 

 

 

Deze voormalige boerderij, in de huidige vorm daterend uit 1894, is al zeer lang in bezit van de 

familie Daamen, die met zorg omgaat met het monument. Sinds 2013 wordt het complex door weer 

een nieuwe generatie bewoond. Het voegwerk van alle gevels van het woonhuis is in de afgelopen 

twee jaar hersteld. Door een te strak aangebrachte bestrating waren de voegen uitgeregend. 

Wellicht lukt het de nieuwe generatie Daamen om op termijn de ramen van het woonhuis en het 

golfplaten dak van de schuren te vervangen door meer passende exemplaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Genomineerd voor de Eervolle Onderscheiding worden de volgende eigenaren en organisaties: 

 

1. Familie S. Hagemeijer, Rijksstraatweg 74 Beek: villa Westerburg 

 

 

 

Deze tot villa omgebouwde boerderij dateert uit circa 1870 en is vele generaties in handen geweest 

van de familie Steenmans. In het achterhuis bevond zich vroeger de koeienstal met hooizolder. Pand 

en voortuin waren nog grotendeels in oorspronkelijke staat toen de familie Hagemeijer er in 2013 

kwam wonen. In 2014 is Westerburg aangewezen als gemeentelijk monument. Het dak is inmiddels 

gerestaureerd en er is een nieuw (wellicht door het gekozen materiaal niet geheel bij de serre 

passend) hek geplaatst op de serre. Aan de achterzijde is in het enorme en laag eindigende dakvlak 

een doorgestoken gevel aangebracht met een dakkapel, een ingreep die de jury niet geheel geslaagd 

vindt. Het is jammer dat er niet gekozen is voor een dakkapel in het dakvlak zelf. De jury heeft 

waardering voor de zorgvuldigheid waarmee de gevels, ramen en deuren gerestaureerd zijn en 

spreekt de hoop uit dat de opzet van de voortuin, met een gazon dat - conform de tuinstijl uit de 

bouwtijd van het huis - doorloopt tot aan de Rijksstraatweg, gehandhaafd blijft. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Stichting en vrijwilligersgroep De Kleine Bartholomaeuskerk, Nieuwe Holleweg 2 Beek 

 

                                     

 

De in oorsprong uit de elfde eeuw daterende kerk van de Heerlijkheid Beek heeft een deels 

Romaanse toren van tufsteen en werd circa 1650 voorzien van een nieuw schip. Het koor dateert uit 

1909. Na oorlogsschade volgde een ingrijpende restauratie in de jaren 1948-1950. Het interieur 

herbergt onder meer een prachtig secretaireorgel van Strümphler uit 1805. In 2013-2014 zijn de 

binnenwanden en de houten tongewelven van dit rijksmonument door 17 vrijwilligers (dames èn 

heren) geheel schoongemaakt en opnieuw gestuukt en geschilderd. Ook de ingangsdeur werd 

geschilderd (door het Leuthse schildersbedrijf Ten Westenenk) en het voegwerk van de toren (dat te 

lijden had gehad van een te harde cementvoeg) werd met de hand uitgehakt. De kwetsbare tufsteen 

werd vervolgens opnieuw gevoegd met een mengsel van kalk, zand en tras. Om de binding te 

stimuleren moest het nieuwe voegwerk twee weken lang elke dag natgemaakt worden. 

Vermeldenswaard is ook dat de fraaie begraafplaats al jaren onderhouden wordt door twee 

vrijwilligers, de heren Willems en Van den Hof uit Beek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Mevrouw M. de Bruin, Weverstraat 2 Kekerdom: boerderij Haarenshof 

 

 

 

Dit op een pol gelegen boerderijcomplex heeft een vroeg negentiende-eeuwse oorsprong en is al 

sinds 1873 in handen van dezelfde familie. De boerderijfunctie is inmiddels niet meer aanwezig en de 

panden, die veel onderhoud nodig hebben, zien er goed verzorgd uit. In de afgelopen twee jaren zijn 

de daken en voegen van deel en schuur gerestaureerd en werd er buitenschilderwerk verricht. In 

2007 ontvingen de eigenaren van Haarenshof de Ton Gijsbers-Monumentenprijs.  

 

4. RBT KAN, Geldersch Landschap en Kasteelen, Staatsbosbeheer De Gelderse Poort, 

Natuurmonumenten, IVN Rijk van Nijmegen, Werkgroep Toerisme Ubbergen: vernieuwde N70 

Route 

 

 

 



Natuurroute N70 is in 1970 ontstaan en voert langs de mooiste plekjes in het gebied Nijmegen/Berg 

en Dal. De 16 kilometer lange route doet onder meer de Boterberg, Sterrenberg en Duivelsberg aan 

en het Hengstdal. Vrijwilligers van IVN Rijk van Nijmegen en Geldersch Landschap merkten al jaren 

dat het moeilijk was om op de route niet te verdwalen. Toeristen wisten het startpunt van de route 

niet goed te vinden. De bewegwijzering is daarom in 2014 vernieuwd en er is een nieuw routeboekje 

verschenen. Op 14 november 2014 werd de vernieuwde N70 natuurwandelroute gelanceerd in 

restaurant De Duivelsberg. Dit gebeurde in het bijzijn van onder meer burgemeester Paul Wilbers van 

de gemeente Ubbergen. De route is een samenwerking van Toeristische Werkgroep Ubbergen, 

Geldersch Landschap en Kasteelen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Ubbergen en 

het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen. Een belangrijk initiatief naar het oordeel van 

de jury, mede verwezenlijkt dankzij de vrijwillige wandelgidsen van IVN. 

 

5. Vereniging Landschapsbeheer “De Ploegdriever”, Ben Braster Natuurbeheer: project Ooijhekken 

 

  

Ben Braster met “zijn” Ooijhek 

 

In het kader van het Landschaps Ontwikkelings Plan en op initiatief van De Ploegdriever is aan Ben 

Braster de opdracht gegeven om op enkele plaatsen in de Ooijpolder eikenhouten hekken terug te 

brengen. Aan de hand van oude foto’s kon een fraai ontwerp gemaakt worden met onder andere 

afgeronde liggende balken en zwart gelakt hang- en sluitwerk. De nieuwe houten Ooijhekken 

vervangen metalen exemplaren en zijn een sieraad voor het landschap. De jury kan een -beperkte- 

toevoeging van dergelijke historische elementen in het cultuurhistorisch waardevolle landschap 

waarderen. Wel dient voorkomen te worden dat het Ooij-landschap zijn authenticiteit en 

robuustheid kwijtraakt en ‘verpretparkt’. 

 

 

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/hengstdal


6. De heer en mevrouw W. van Boldrik, Rijksstraatweg 81 Beek: voormalig woonhuis Margot van 

Boldrik 

                                                                                         

Achter dit rijksmonument uit 1827 werd in 2013 een vrijstaand atelier gebouwd op de plaats van een 

vervallen garage en een chalet-achtig tuinhuisje, vermoedelijk uit de jaren 1920. Dit tuinhuisje (dat 

Margot van Boldrik had voorzien van een windvaantje gemaakt van een geallieerd vliegtuig uit de 

Tweede Wereldoorlog) lieten de eigenaren voorzichtig verplaatsen naar de andere zijde van de tuin, 

waar het uiteindelijk beter tot zijn recht komt. Het windvaantje bestaat nog en het is de bedoeling 

het ooit terug te plaatsen op het dak van het huisje. De nieuwbouw voegt zich perfect in de 

bestaande omgeving en is terughoudend vormgegeven. Het pand en ook de historische tuin worden 

al jaren met veel liefde en oog voor detail onderhouden. Het recente onderhoud en de uitbreiding (in 

stijl) van het hekwerk, evenals het verplaatsen van het tuinhuis zijn daar voorbeelden van. De jury 

zou de eigenaren willen adviseren om voorzichtig te zijn met het toevoegen van nog meer stenen 

elementen in en om de tuin.  

 

7. Mevrouw D. Aberson, Rijksstraatweg 35 Ubbergen: villa Dennendal 

                     



Villa Dennendal werd rond 1875 gebouwd op het verkavelde terrein van het voormalige Huis 

Ubbergen en deed later enige tijd dienst als gastenverblijf van Villa Dennenheuvel aan de overzijde 

van de Rijksstraatweg. In de jaren 60 werd er van smeedijzer het opschrift “Dennendal” aangebracht 

op de voorgevel. De huidige eigenaren hebben in de jaren 2013-2014 het pand gerestaureerd, 

waarbij de oorspronkelijke geschilderde belettering op het balkon boven de voordeur (die niet meer 

als zodanig wordt gebruikt) is teruggekeerd. De smeedijzeren belettering is niet vernietigd, maar 

werd bewaard. Een later toegevoegd timpaan werd verwijderd en meerdere ramen zijn hersteld 

en/of vervangen. Aan de Rijksstraatweg bevindt zich het mogelijk laatste overgebleven voorbeeld 

van een boomstammenhek in de gemeente Ubbergen. Het naastgelegen perceel (Rozendal) had tot 

enkele jaren geleden een soortgelijk hek. De jury geeft als aanbeveling mee om deze (nu zeldzame) 

vorm van erfafscheiding te conserveren voor de toekomst. 

 

8. Via Natura, Stichting Gilde Nijmegen: wandelroute Aquaduct Groesbeek 

                

 

Het Romeinse aquaduct van Berg en Dal is door Via Natura voorzien van een wandelroute, die door 

gidsen van Gilde Nijmegen begeleid wordt. In Berg en Dal bevindt zich sinds 2013 bovendien een 

uitkijkplatform met informatiescherm en -panelen boven het Kerstendal.  Van 70-105 na Christus was 

in Nijmegen-oost het Tiende Legioen Gemina gelegerd, bestaande uit 5000 soldaten. Om de 

legioenplaats lag een kampdorp met ambachtslieden en handelaars. De waterbehoefte was enorm: 

niet alleen voor drinkwater, maar ook voor de bereiding van eten en drinken, het spoelen van de 

latrines, drinken voor paarden en muilezels, water voor de bewoners van het kampdorp en voor de 

badgebouwen. Bij elkaar wordt de waterbehoefte geschat op zo’n 1 tot 4 miljoen liter per dag. 

Binnen de legerplaats sloegen de legionairs een diepe put, maar dat leverde niet genoeg water. 

Daarom legden ze een waterleiding (aquaduct) aan vanaf enkele bronnen in Berg en Dal. De 

waterleiding bestond uit een houten goot, waarvan niets is overgebleven. Wel zijn nog altijd resten 

van dammen zichtbaar waarmee dalen werden overbrugd, en dalen die door heuvels zijn 

uitgegraven. De Aquaductroute leidt zo dicht mogelijk langs het vijf kilometer lange traject van de 

waterleiding. Op een aantal punten kan men de soms indrukwekkende resten van het aquaduct zien 

en ervaren. Door het gebruik van het routeboekje of de QR-codes komt men meer te weten over dit 

bijzondere en zeldzame Romeinse erfgoed. Het zichtbaar maken van het (Romeinse) verleden acht 

de jury belangrijk. Wel zijn enkele markeringen in het vooral bosrijke landschap naar het oordeel van 

de jury iets te opzichtig en/of onderhoudsgevoelig. 

 



9. Staatsbosbeheer De Gelderse Poort, Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland/Project 

Waalweelde, IVN Rijk van Nijmegen, Meerdink Bruggen, Olaf Gipser Architects en Delft lnfra 

Composites: voetgangersbrug “Ooypoort” 

 

 

 

In februari 2014 werd tussen de oostelijke Waalkade en de Stadswaard/Ooijpolder een nieuwe 

wandelbrug geopend over de monding van ’t Meer. Reeds in 2008 heeft Staatsbosbeheer, als 

eigenaar van de gronden, in samenspraak met bewoners en belanghebbenden een inrichtingsvisie 

opgesteld. In 2013 is de Stadswaard in het provinciale programma WaalWeelde opgenomen. Dit 

programma ondersteunt en verbindt projecten die de Waal en haar omgeving ‘duurzaam mooier, 

veiliger, natuurlijker en economisch sterker’ maken. De Stadswaard kreeg daarmee een financiële 

impuls waarmee de uitwerking van de eerdere plannen is opgepakt. De wandelbrug met de naam 

“Ooypoort” slaat letterlijk een brug tussen stad en natuur:  “De Bastei”, het toekomstige centrum 

voor natuur- en cultuurhistorie in de Stratemakerstoren, en de Ooijpolder worden zo met elkaar 

verbonden. IVN Rijk van Nijmegen heeft inmiddels een wandelroute “in en om de Stadswaard” 

ontwikkeld. De ca. 62 meter lange brug heeft een gewicht van ruim 17.000 kilo en is de grootste in 

composiet uitgevoerde brug ter wereld. De brug kan ook bij hoogwater blijven liggen, hoewel ze dan 

niet door wandelaars te gebruiken is.  

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Familie F. Wagenmaker, Rijksstraatweg 33 Ubbergen: villa Rozendal 

 

 

 

Rozendal, een rijksmonument, is van oorsprong een tot villa verbouwde schuur die toebehoorde aan 

het Huis Ubbergen. Het kasteel zelf werd in 1868 afgebroken en het terrein werd verkaveld ten 

behoeve van villabouw. De tuin van Rozendal gaat grotendeels terug tot de eerste helft van de 

negentiende eeuw, toen de familie Dommer van Poldersveldt de baroktuin liet omvormen tot een 

Engelse landschapstuin. Mogelijk is de grote oude acacia zelfs overgebleven van de oudere 

(barok)tuin. Aan de rechterzijde van de huidige villa Rozendal heeft ooit het middeleeuwse kasteel 

De Ubburch gestaan en aan de achterzijde van het perceel is in de loop van de Kasteelselaan en 

Kasteelsebeek nog te zien dat daar vroeger een rondeel is geweest. In de jaren 2013-2014 heeft 

Rozendal onder de nieuwe eigenaren een groots aangepakte restauratie/renovatie ondergaan onder 

leiding van Bureau Berenbroek te Nijmegen. Hierbij is (met aandacht voor de nog aanwezige 

historische elementen van het interieur, de structuur van het pand en de parkachtige omgeving) aan 

het complex weer allure gegeven, waardoor het klaar is voor de komende decennia. Het verdient 

aanbeveling om in de toekomst de verwilderde laurierhaag aan de Rijksstraatweg te verwijderen en 

zo het oorspronkelijke doorzicht naar de polder te herstellen.  

 

 

 

 

 

 



11. de heer en  mevrouw A. Wilmsen, Weverstraat 7 Kekerdom: boerderij Schouwenburg 

 

 

 

Van de drie grote voormalige pachtboerderijen van de heerlijkheid Spaldrop is Schouwenburg in de 

lengterichting van de Weverstraat gebouwd. Waarom aan de linkerzijde van dit deel van de 

Weverstraat een trottoir met geel gemarkeerde obstakels is aangelegd, is de jury onduidelijk. Deze 

stedelijke toevoeging detoneert in het historische beeld en past niet bij het buitengebied. De pol van 

het grote complex is in 2013 aangeheeld, waarna de herinrichting van het voorterrein heeft 

plaatsgevonden in samenspraak met Vereniging Landschapsbeheer “De Ploegdriever”. De oude 

hoogstamboomgaard, die ook stinsenplanten bevat, werd gerenoveerd, aan de rand van de pol werd 

een knipheg geplant en aan de achterkant van het perceel een struweelhaag met knotbomen. De 

inrichting past nu weer goed bij de historische boerderij. Het asbest golfplaten dak van de schuur is 

vervangen door een stalen dak, een tijdelijke oplossing die het behoud van de schuur bevordert.  

 

12. De heer en mevrouw M. Krol, Oude Kleefsebaan 131 Berg en Dal: villa De Kitselenberg 

 

           



De Kitselenberg, een grote villa uit 1875 die in 1929 voor de fabrikantenfamilie Jurgens fors werd 

vergroot, werd als laatste gemeentelijk monument van de gemeente Ubbergen in het jaar 2014 

aangewezen. De huidige eigenaren verzorgen het pand en de tuin met aandacht voor details. Nadat 

het pand vanaf 1957 door de Zusters Filles de la Sagesse als klooster en opleidingscentrum was 

gebruikt, werd De Kitselenberg weer een familiehuis. Het had niet in betere handen terecht kunnen 

komen: alle interieurelementen (merendeels naar ontwerp van Charles Estourgie en van 

hoogwaardige materialen vervaardigd) zijn bewaard gebleven. Zelfs de kluis van Jurgens, waar de 

loonzakjes van het personeel in werden bewaard, de kasten in de jachtkamer en alle 

verlichtingsarmaturen zijn er nog. Ook de glas-in-loodramen uit de door de zusters als kapel 

ingerichte eetzaal werden bewaard en herplaatst. In de tuin werden zichtassen hersteld. Bij het 

(helaas door verzakking noodzakelijke) herstel van twee terrassen werden de jaren 50-tegeltjes 

bewaard. De jury heeft grote waardering voor alle inspanningen van de eigenaren om dit grote en 

onderhoudsgevoelige complex te bewaren voor de toekomst. 

 

13. Mevrouw Th. De Bruin-Bulsink, Weverstraat 1 Kekerdom: boerderij Scholtenhof 

 

 

 

Het U-vormige boerderijcomplex “Scholtenhof” bestaat uit twee negentiende-eeuwse schuren en 

een hallenhuisboerderij uit 1927. Samen met de boerderijen Schouwenburg en Haarenshof vormt 

het een cultuurhistorisch belangrijk ensemble. De eigenaresse onderhoudt het complex al jaren 

voorbeeldig. De vrijstaande vee-schuur dateert uit het begin van de negentiende eeuw en restauratie 

stond al jaren op het programma. In 2013 is de schuur geheel hersteld. De jury is zeer te spreken 

over het resultaat. 

 

 

 

 



14. De heer M. Otto en mevrouw M. Dobbelmann, Rijksstraatweg 43 Ubbergen: villa Rozenhof 

 

           

                                                                                             

Het rijksmonument Rozenhof is rond 1870 gebouwd op een uitstekend plateau van de stuwwal, 

onderdeel van de kasteeltuinen van het Huis Ubbergen. In 1910 werd een ingangspartij toegevoegd, 

waarbij vermoedelijk ook de prachtige geometrische Jugendstil glas-in-loodramen zijn aangebracht 

op de gehele benedenverdieping. In 2014 zijn deze ramen voorbeeldig gerestaureerd en aan de 

binnenzijde voorzien van een bescherming (een aan de buitenzijde aangebrachte bescherming is niet 

alleen minder fraai, maar kan ook condensvorming veroorzaken).   

 

 

 

Het perceel van Rozenhof, dat oorspronkelijk ook het naastgelegen pand ten oosten omvatte, heeft 

een bijzondere erfafscheiding in de vorm van een rustieke cementen muur. De muur eindigt aan de 

westelijke zijde in een paviljoen met een geometrisch ornament. Het verdient aanbeveling om de 

erfafscheiding na te lopen op beschadigingen, teneinde vorstschade door inwatering te voorkomen. 

De eigenaren onderhouden zowel het woonhuis als de lager gelegen bijgebouwen en de tuin zeer 

goed. 

 

 



Uit de hierboven beschreven genomineerde objecten worden de volgende vijf onderscheiden met 

een Eervolle Onderscheiding: 

 

1. Familie F. Wagenmaker, Rijksstraatweg 33 Ubbergen:  

     villa Rozendal 

2. RBT KAN, Geldersch Landschap en Kasteelen, Staatsbosbeheer De Gelderse Poort,  

    Natuurmonumenten, IVN Rijk van Nijmegen, Werkgroep Toerisme Ubbergen:  

    vernieuwde N70 Route 

3. De heer en mevrouw W. van Boldrik, Rijksstraatweg 81 Beek:  

    voormalig woonhuis Margot van Boldrik 

4. De heer en mevrouw M. Krol, Oude Kleefsebaan 131 Berg en Dal:  

    villa De Kitselenberg 

5. Stichting en vrijwilligersgroep De Kleine Bartholomaeuskerk, Nieuwe Holleweg 2 Beek: 

    Kleine Bartholomeuskerk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tenslotte is de jury van mening dat de Ton Gijsbers-Monumentenprijs voor best geslaagde 

onderhouds- en restauratieproject van de afgelopen twee jaren moet worden toegekend aan: 

 

 

De heer en mevrouw M. Krol, Oude Kleefsebaan 131 Berg en Dal: 

Villa De Kitselenberg 

 

wegens de enthousiaste en respectvolle wijze waarop zij dit pand met uniek interieur en originele 

landschapstuin liefdevol bewonen en weten te bewaren voor de toekomst 

 

 

 

 


