Erfgoedprijzen Monument en Landschap 2017

Juryrapport

Inleiding

Sinds 1986 reikt de Stichting Monument en Landschap Berg en Dal elke twee jaar prijzen uit aan
eigenaren/gebruikers van monumentale gebouwde objecten en landschapselementen,
initiatiefnemers van landschapsprojecten en andere personen en/of organisaties die een bijdrage
leveren aan het in stand houden van erfgoed. In 2017 worden deze Erfgoedprijzen voor het eerst
uitgereikt aan objecten in de gehele gemeente Berg en Dal. Ook de jury is samengesteld uit een
poule van deskundigen met gemeente-brede inhoudelijke expertise:

Drs. Marieke Mastboom, deskundige Groen Erfgoed (juryvoorzitter)
Dr. Klaas Bouwer, historisch geograaf
Dr. Jan Smit, sociaal geograaf-historicus
Ing. Maarten Heerkens, architect-bouwkundig ingenieur
Dr. Ir. Ton Thus, stedenbouwkundige-landschapsarchitect (foto’s)
Drs. Pieternel Coenen, architectuurhistorica (eindredactie juryrapport)

Uit een grote hoeveelheid voorgedragen objecten heeft de jury in de volgende drie categorieën
objecten genomineerd:
Categorie A Restauratie, herbestemming en nieuwbouw
Categorie B Levend houden van het verleden
Categorie C Cultuurlandschap en ruimtelijk beleid
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Categorie A Restauratie, herbestemming en nieuwbouw

1. Open kapschuur op terrein ‘De Klispoel’, Ubbergen (Familie Van Eck-Vermeulen/Berenbroek
Architectonische Vormgeving):

Aan de voet van de stuwwal in de polder ligt het terrein van waterkerskwekerij ‘De Klispoel’, ingebed
in een landschap van akkers en open weilanden, afwisselend omheind of afgescheiden met
houtwallen en doorsneden met een zandpad of kiezelweg. De sfeer aan de dorpsrand van Ubbergen
is landelijk. Voor de opslag en stalling van materieel en materiaal van het bedrijf was een schuur
nodig. De visuele kwetsbaarheid van het bijzondere landschap, met name in de winter, vroeg om een
weinig opvallend en goed ingepast ontwerp, zeker gezien de ligging loodrecht op de N325. Uiterlijk
en verschijningsvorm moesten voldoende aandacht te krijgen omdat het gebouw in de winter,
wanneer de begroeiing minder dicht is, deels zichtbaar zal zijn vanaf de openbare weg.
Motivatie: De open kapschuur is een goed gekozen eenvoudige landelijke verschijning: het is een
terughoudend en ingetogen ontwerp dat zich goed voegt in zijn omgeving (grenzend aan het
Rijksbeschermd Dorpsgezicht Ubbergen en aan het vroegere kasteelterrein maar ook markant
zichtbaar vanaf de N325). De kapschuur bestaat eigenlijk uit slechts twee onderdelen: een dak (geen
gevels) met een ruime opening. Het gebruik van het bouwwerk is direct afleesbaar. Kortom :
geslaagde eenvoud. De plaatsing van de schuur tegen de houtwal, in lijn met het bestaande
woonhuis, is goed gekozen: beschut en deels uit het directe zicht, zich voegend naar de bestaande
groenstructuur. Door de optelsom van woonhuis, schuur en manoeuvreerruimte als compositie
ontstaat een herkenbaar erf .
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2. Zorgcomplex ‘Kloostertuin’ i.c. voormalig Klooster Mariëndaal met kapel, Stationsweg 9
Groesbeek (Stichting Vitaal Mariëndaal, ZZG Vastgoed en Vereniging Behoud Dorpsgezichten):

Foto via internet
Sinds 1897 ligt in het centrum van Groesbeek het kloostercomplex van de Liefdezusters van de H.
Carolus Borromeüs (ook wel 'de Zusters onder de Bogen' genoemd). Behalve als klooster en
kostschool fungeerde dit gebouw vanaf 1889 ook als pension voor rustzoekenden. Dit complex werd
in 1940 door de Nijmeegse architect H.C. Van de Leur uitgebreid met een nieuwe keuken,
verblijfsruimten en op de eerste verdieping een kapel. Het klooster is in 1972 verbouwd tot
verzorgingstehuis. Het oudste deel van het complex (het deel uit 1897) is in 1996 en 2013 vervangen
door nieuwbouw. De kapel uit 1940 is behouden gebleven en maakt deel uit van het nieuwe
complex. De kapel en de inrichting verkeren nog geheel in oorspronkelijke staat. In het interieur zien
we paraboolbogen die het kapeldak dragen, er zijn keperboog-versieringen toegepast en de
raamvormen van het oorspronkelijke gebouw werden ook hier zoveel mogelijk toegepast. Er is een
zangzolder aan de westzijde en een vijfzijdig gesloten priesterkoor aan de oostzijde. Rondom de
kapel zijn nieuwe appartementen gebouwd. Inmiddels is het complex niet meer als klooster in
gebruik maar als zorginstelling. De naam Mariëndaal betreft nu alleen nog het omliggende park, het
zorgcomplex heet nu 'Kloostertuin'. Gasterij ’t Groeske is gevestigd in de eetzaal van het voormalige
klooster. Het is een sociale onderneming met een maatschappelijke doelstelling: “een gastvrij
restaurant waar leven, leren en genieten centraal staan. Tevens is het een gastvrije ontmoetingsplek
voor jong en oud, en een leerplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”
Stichting Vitaal Mariëndaal is een initiatief van Zorggroep Zuid Gelderland, Pluryn en RIBW. De
stichting heeft als doel de maatschappelijke positie van twee kwetsbare groepen te versterken:
jongeren zonder startkwalificatie of met een afstand tot de arbeidsmarkt, en senioren van wie een
steeds grotere zelfregie en zelfredzaamheid wordt verwacht. De stichting is onafhankelijk en werkt
nauw samen met de initiatiefnemers en andere maatschappelijke organisaties en bedrijven.
Motivatie: Kernbegrippen: behoud van monumentale elementen en een eigentijdse functionaliteit.
De herbestemming van klooster Mariëndaal tot zorgcomplex met diverse functies met een
maatschappelijke doelstelling voor uiteenlopende doelgroepen heeft grote veranderingen en
aanpassingen met zich meegebracht. Het oude gebouw is aanzienlijk uitgebreid met nieuwbouw
maar de oude kern is met veel respect voor de originele architectuur aangepast aan de wensen van
de nieuwe gebruikers. Indeling en diverse details, zoals raamindeling, bogen, vensterbanken, tegels,
zijn bewaard gebleven en zorgvuldig ingepast. De keuze om de kapel in originele staat te behouden
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is een verwijzing naar het religieuze verleden. De jury doet dan ook de aanbeveling deze kapel op de
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Het volgens genoemde opzet samenbrengen van
verschillende gebruikersgroepen biedt mogelijkheden tot onderling contact in het centrum van het
dorp. Dit is van groot belang voor de door de Groesbekers zo gewenste vitaliteit.
3. Boerderij ‘Dijkhoeve’, Steenheuvelsestraat 3 Leuth (Familie Vierboom):

1950, Coll. Jan van Eck
Gemeentelijk monument ‘Dijkhoeve’ is een voorbeeld van een wederopbouwboerderij in de
traditionele stijl van de Delftse School. De oorspronkelijke boerderij stond iets verder naar het
westen bij de Duffeltdijk en werd verwoest in de laatste oorlogswinter. In 1948 kreeg de familie
Vierboom toestemming om een nieuwe boerderij te bouwen op de huidige plek. Het ontwerp van
architecten Feenstra en Dinnissen in de stijl van de Delftse School werd door tussenkomst van het
Bureau Wederopbouw Boerderijen een aantal malen, met kleine variaties, toegepast in de omgeving
(Eindsenhof en Kraaienhof). De eigenaar kreeg van het Bureau de mogelijkheid om te kiezen uit een
aantal standaardvoorbeelden van boerderijen. Ook was er een voorbeeldblad van deuren en ramen
om een keuze uit te maken. Veelal werd gebruik gemaakt van kostenbesparende materialen als holle
baksteen (perfora) voor de vloeren en schokbeton voor stalramen. Het nog tamelijk gave ensemble
heeft een karakteristieke ligging (rechte toegangsweg naar de Steenheuvelsestraat, fruitboomgaard
en moestuin). De oorspronkelijke meerruitsvensters van het woonhuis zijn deels vervangen.
Motivatie: de inzet van de eigenaren (nog steeds dezelfde familie) om het pand in oude staat terug te
brengen (met behoud van de boerderijfunctie) is te prijzen. In de periode 2015-16 zijn de dakpannen
vervangen (naar de originele tekeningen) en is er een bij de wederopbouwstijl passende nieuwe
doorgang in een van de schuren aangebracht.
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4. Gemeentelijk monument vm. NH kerkje, Zalmstraat 8 Millingen (eigenaar: gemeente Berg en
Dal/in gebruik voor activiteiten georganiseerd door Mevrouw P.C. Roelofs):

Foto Jan Smit
Het gebouw is als Hervormde Kerk op 21 december 1880 ingewijd. Daarmee is dit kerkje ouder dan
de Katholieke kerk van Millingen. De bouw van het kerkje vloeide voort uit de reactie in de kringen
uit de toenmalige Nederlands Hervormde Kerk om de invloed van de Katholieken in gebieden met
een absolute meerderheid aan Katholieken te verminderen. Derhalve ondersteunde de Gustaaf Adolf
Vereeniging, die dat doel voor ogen stond, de bouw van het Millings kerkje. Drie jaar na de bouw
werd de toren aangebouwd. In december 2016 werd het pand aangewezen als gemeentelijk
monument. Tot 1974, toen de kerk aan de eredienst onttrokken werd en door de Nederlands
Hervormde Kerk werd overgedragen aan de toenmalige gemeente Millingen aan de Rijn, werd het
huis bewoond door de koster van de kerk. Thans is het nog steeds woonhuis.
Motivatie: het kerkgebouwtje is een zichtbaar teken van de tegenstelling tussen katholieken en
protestanten in katholieke gebieden in ons land na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in
1853. De herkenbaarheid blijkt vooral uit de locatie van het kerkje buiten de destijds bebouwde kom
van Millingen, met uitzicht vanaf de bandijk op de overkant van de rivier waar protestantisme
doorslaggevend was. Soortgelijke symbolen uit die tijd zijn ook op andere plaatsen in ons gebied te
zien, zoals de Cenakelkerk in de Heilig Landstichting en het oude Canisiuscollege voor de katholieken
en de Klokkenberg in Nijmegen voor de protestanten. Nadat het kerkje in 1974 aan de Hervormde
eredienst werd onttrokken is het een gemeentelijke trouwlocatie geworden. Daarnaast wordt het
sinds 2013 gebruikt voor kleinschalige concerten en andere culturele evenementen, zoals
tentoonstellingen. Mevrouw Ineke Roelofs organiseert deze activiteiten als particulier, nadat zij hier
overleg met wethouder Weijers gepleegd had. Dit initiatief verdient onze steun, daar een interessant
gebouw herkenbaar blijft, maar ook een nuttige plaats in de Millingse samenleving behoudt.
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5. Wibeco Vastgoed BV/Herbestemming van diverse panden in de gemeente Berg en Dal:

Foto’s P.Coenen
- Gemeentelijk monument Villa De Uileput met voormalig koetshuis, Meerwijkselaan 5 Berg en
Dal:
Deze villa met kenmerken van chaletstijl en Jugendstil werd gebouwd in 1908 (op oudere grondslag)
en staat in een parkachtige tuin met (ouder) sterrenbos. Ten zuiden van de villa staat een huisje in
vakwerkbouw met hoog in de gevel geplaatste meerruitsvensters, dat oorspronkelijk een kleine stal
met koetshuis was. De Uileput is gebouwd op de plek van een eerdere villa genaamd “Huyse Den
Uleput”, ook bekend als Villa Beukenoord, op de plaats waar rond 1650 een van de eerste
buitenplaatsen rond Nijmegen werd gesticht. Hier woonden onder meer burgemeester Cornelis
Beeckman, Frans van Heukelom en Christiaan Willem van Benthem (lid Staten Generaal). Rond 1730
is bij het huis een sterrenbos aangelegd (nu nog aanwezig achter het pand). In de 19e eeuw woonden
hier de familie De Menthon Bake (rechter) en rond 1900 de familie Cornelder (zoon Willem bekend
Nijmeegs kunstenaar). In 1922 is het huis gekocht door paters Montfortanen en kreeg het de naam
‘Huize Fatima’. Landelijke bekendheid kreeg pater Henri de Greeve die wekelijks vanuit een
bijgebouw (mogelijk het tuinhuisje) een godsdienstig praatje voor de KRO radio hield (‘Het
Lichtbaken’). In 1960 lieten de paters een zijvleugel bouwen aan de villa.
De jury heeft grote waardering voor de staat van onderhoud van de villa en is verheugd dat het
voormalige koetshuis, dat door de hoge ramen geen goede bestemming heeft, momenteel een
opknapbeurt krijgt en ontdaan is van klimplanten en onkruid. De jury hoopt dat er voor dit bijzondere
object een blijvende oplossing voor zal worden gevonden in de toekomst. Een suggestie zou
daarnaast zijn om het sterrenbos te herstellen en voor publiek open te stellen.
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Foto gemeente Ubbergen 2014
- Gemeentelijk monument voormalig Hoofdpostkantoor met dienstwoning, Rijksstraatweg 161-165
Beek:
Cuypers-leerling Cornelis Hendrik Peters (die vele postkantoren en overheidsgebouwen ontwierp) is
de architect van dit pand uit 1911 met kenmerken van chaletstijl, dat tot 2002 in gebruik was als
postkantoor. Het pand wordt door Wibeco uitstekend onderhouden.

Fotocollectie Stichting Monument en Landschap, 1980
- Huize St. Elisabeth/vm. pension/klooster/bejaardenoord), Rijksstraatweg 78 Beek:
Dit enorme pand met kenmerken van chaletstijl werd oorspronkelijk als Pension Rozenburg gebouwd
in 1897. In 1938 kochten de Duitse Zusters van Christelijke Liefde het en vestigden er een
bejaardentehuis. Na de oorlog werd er een kapel aangebouwd. Van de kloostertuin resteren diverse
elementen. Sinds 1981 verhuurt Wibeco kamers in het goed onderhouden complex.
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- Gemeentelijk monument ‘Hartje Beek’ (vm. Hotel Burgers), Rijksstraatweg 126-126A Beek:
Het pand uit 1861 heeft toegangen aan de Rijksstraatweg en de Nieuwe Holleweg en heeft vanaf de
begintijd meerdere bestemmingen gehad: hotel, winkel, woonhuis, kantoor. Het pand is gebouwd in
neorenaissance stijl en het uiterlijk is sinds de bouwtijd niet ingrijpend gewijzigd. Erg fraai zijn de
onderdelen als de witte horizontale banden in de gevels, geprofileerde goten, dakkapel met sierhekje
en vooral ook de zonwerende luiken van de balkonramen en deuren. Dit zijn details die erg belangrijk
zijn in het totaalbeeld, en die bij onderhoud extra aandacht vragen en verdienen. Er zijn wel in de
loop der jaren enige restauraties en bouwkundige aanpassingen uitgevoerd, bijvoorbeeld interieur,
vervanging van de balkonpartij met veranda, en oorlogsschade. Herkenbaar zijn bijvoorbeeld de
kogelinslagen: gaten die kort na de oorlog zijn opgevuld met op kleur gemaakte cementspecie (de
kleur is inmiddels iets verschoten). Onlangs is het dak gerenoveerd. De dakschilden zijn nu allen
gedekt met de oorspronkelijke dakbedekking: gesmoorde (antraciet) kruispannen. Het pand staat op
een prominente plek: Hartje Beek, een pleintje, parkje en het oudste herkenbare kruispunt van
wegen in Beek. Stedenbouwkundig vormt het, samen met Hotel ‘t Spijker en het vroegere Hotel ’t
Centrum (nu café ‘Sous Les Eglises’), het centrum van Beek. Omdat het monument vanuit de historie
en qua beeld essentieel is voor het dorp Beek, is het te waarderen dat er met zorg en toewijding
onderhoud aan is gepleegd.
Motivatie: het is te waarderen dat Wibeco deze (en vele andere) panden gekocht en in beheer heeft
genomen voor behoud en nieuwe bestemming. Wibeco is al lange tijd actief op het gebied van de
jongerenhuisvesting en heeft vooral veel voormalige kloostercomplexen in en om Nijmegen weten te
behouden toen die hun functie verloren. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn het Albertinum en het
Augustinum in Nijmegen.
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Categorie B

Levend houden van het verleden

1. Film ‘Op zien Milligs’ (Tonnie Hol Videoproducties/Tonnie en Wil Hol):

Foto Erik Hell
De gebroeders Tonnie en Wim Hol zijn al vele jaren actief in de Millingse gemeenschap met liedjes,
de kunstrijwielvereniging en met hun films. Met die films hebben ze steeds bepaalde aspecten van
de Millingse samenleving belicht en daarmee tijdsbeelden laten ontstaan. Een bekend voorbeeld was
de film ‘Millingen aan de Rijn 1985-1986’, waar een aantal voor de inwoners ingrijpende
gebeurtenissen uit die jaren werden getoond. Begin 2017 werd aan een talrijk publiek in Café Het
Fuske in Millingen hun nieuwste film ‘Op zien Milligs’ vertoond. De film bevat verhalen van ruim 30
Millingenaren over verschillende aspecten uit hun leven. Alles in het Millings dialect. Ze worden
enkele keren afgewisseld door Millingse liedjes, getoonzet en uitgevoerd door Wil en Tonnie. De
meer dan twee uur durende film bestaat uit gesprekken op verschillende manieren en locaties.
Thema’s zijn de kerk, het werk, vrije tijd, de oorlog en de evacuatie van 1995. De film vergt enige
voorkennis van Millingen, hoewel de interviewer Wil Hol hier en daar korte toelichting geeft. Ook
blijft het Millings voor buitenstaanders soms moeilijk te verstaan.
Motivatie: de film geeft een veelzijdige indruk van het leven van ‘gewone’ Millingers, hun
denkbeelden over het heden en het verleden. Zij toont de veelzijdigheid van de samenleving in het
dagelijks leven: op de kwatsbank bij de rivier, de problemen van de kleine ondernemer, de velerlei
vulling van de groeiende vrije tijd. De visies over gebeurtenissen in het verleden komen ruim aan bod,
maar ook enkele punten uit de huidige tijd. De film toont de oudere generaties die het Millings nog
kunnen spreken, die zich afvragen hoe de toekomst er uit zal zien. Wil en Tonnie Hol geven met deze
film de Millingers die wat te zeggen hebben de ruimte en de toeschouwers het feest der herkenning.
De film is hiermee een goed voorbeeld van geschiedschrijving van binnen uit.
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2. Film ‘Het is mooi geweest’ (Ger Rutten i.s.m. Cees en Annemarie Hendriks, Beek):

Foto’s W. Gipman
Een sfeervolle, bij tijd en wijle grappige, maar ook ontroerende registratie van de laatste maand van
Bakkerij Hendriks, Rijksstraatweg 189 in Beek, een centraal punt binnen de dorpsgemeenschap. De
ambachtelijke bakkerij van het echtpaar Cees en Annemarie Hendriks sloot in december 2015 na
ruim 100 jaar en drie generaties haar deuren. De cineast, Ger Rutten uit Beek, heeft de film op eigen
initiatief en geheel belangeloos gemaakt. Zeven voorstellingen in de grote zaal van Bioscoop LUX in
Nijmegen waren gratis en geheel volgeboekt. Het publiek (het hele dorp Beek is inmiddels gaan
kijken) raakte door de film geëmotioneerd. Inmiddels is er belangstelling vanuit TV Gelderland en ook
Hilversum (NPO Cultura/Andere tijden). Indrukwekkend is de tien minuten durende openingsscène
waarin het ambachtelijke handwerk in beeld wordt gebracht.
Motivatie: Een hartverwarmend initiatief. De enorm succesvolle film is een ode/herinnering aan het
(verdwijnende) ambacht en een van de laatste zelfstandige winkeltjes in het dorp. Na de sluiting van
de kerk, het postkantoor, de bank, het gemeentehuis en de slagerij blijft een megasupermarkt over
die niet alleen de kleine middenstand, maar ook een steeds groter deel van het historisch centrum in
weefsel en identiteit aantast. De film vergt wel enige lokale voorkennis en had kunnen profiteren van
een historisch overzicht van het pand zelf en de omgeving.

3. Stichting ‘Groesbeek Airborne Vrienden’

Foto’s GAV
De Stichting Groesbeek Airborne Vrienden is voortgekomen uit het in 1969 opgerichte ‘17 september
comité’. De onthulling van het eerste monument in Groesbeek, als herinnering aan de luchtlandingen
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op 17 september 1944, werd geïnitieerd door dit comité, evenals de grote luchtshow van 1977 en de
onthulling van een gevelsteen als herinnering aan een neergestorte Britse bommenwerper. Sinds
2004 worden door de GAV Amerikaanse, Britse en Canadese oud-strijders ontvangen en begeleid en
wordt er een gevarieerd herdenkingsprogramma georganiseerd op 17 september (Operatie Market
Garden) en 8 februari (Operatie Veritable). De GAV zetten zich bovendien in voor het oprichten van
monumenten en herinneringspanelen in de gehele gemeente Berg en Dal en in het Duitse
grensgebied. Hierbij wordt steeds contact gezocht en gehouden met Amerikaanse, Britse en
Canadese (nabestaanden van) veteranen, de plaatselijke bevolking en (school)jeugd, maar ook met
de Duitse buurgemeenten.
In februari 2015 zijn er op initiatief van de GAV twee grote gezamenlijke herdenkingen
georganiseerd: op de Canadese Erebegraafplaats in Groesbeek en op het Ehrenfriedhof in
Donsbrüggen (Duitsland). Tijdens de herdenking in Donsbrüggen zijn daarbij ook drie grote
herinneringspanelen onthuld. Ook in Nütterden en Kranenburg staan inmiddels dergelijke panelen en
een informatiezuil over een gevechtszweefvliegtuig. Op zondag 18 september 2016 werd er voor het
gemeentehuis te Kranenburg een monument ter nagedachtenis aan twee vermoorde Amerikaanse
soldaten geplaatst, in aanwezigheid van twee Amerikaanse familieleden. De tijdelijke tentoonstelling
in de hal van het gemeentehuis in Kranenburg trok (met name ook bij de hedendaagse vluchtelingen)
veel aandacht. Een dag later herdachten de GAV in het bijzijn van vertegenwoordigers van de Britse,
Canadese, Amerikaanse, Duitse en Zuid-Afrikaanse ambassade op de Canadese Erebegraafplaats het
60-jarig bestaan van het Groesbeek Memorial. Tot slot hebben de GAV aan de lichtjesavond op 24
december 2016 op de Canadese begraafplaats hun medewerking verleend. Jeanne Melchers, sinds
het eerste uur actief voor de Groesbeek Airborne Vrienden èn vrijwilligster bij het
Bevrijdingsmuseum Groesbeek, ontving voor haar werk reeds twee belangrijke Britse
onderscheidingen.
Motivatie: de jarenlange inspanningen van de GAV om de herinnering aan de jaren 1944-1945 in
onze regio levend te houden, de jeugd bewust hiervan te maken en ook de verbondenheid met de
actualiteit hierin te blijven vinden, dragen bij aan het herinneringstoerisme in de gemeente Berg en
Dal. Bovendien versterkt het grensoverschrijdende karakter van de activiteiten het historische besef
aan beide zijden van de grens en bevordert dit het begrip tussen mensen onderling.

4. Website www.groetenuitbergendal.nl (Rein van Vorstenbos):

Een website “voor inwoners die alles willen weten over hun dorp en voor bezoekers die benieuwd
zijn naar wat Berg en Dal hen te bieden heeft.” Het is een verzameling van oude ansichten en nieuwe
foto’s, ieder voorzien van een begeleidende tekst. Een groot aantal aspecten van heden en verleden
komen aan bod.
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Motivatie: het gaat hier om een particulier initiatief, een bewoner die trots is op zijn dorp en dat
graag deelt met anderen. De site is goed toegankelijk. De foto’s geven een goed beeld van wat er in
Berg en Dal te zien is, zowel in het verleden als in het heden. De informatie bij de foto’s is duidelijk,
persoonlijk en van toegevoegde waarde. De indeling in ‘albums’ is een goede balans tussen heden en
verleden, natuur en cultuur, nostalgie en betrokkenheid bij wat er zoal gebeurt.

5. Antiquariaat/informatiepunt/culturele evenementenlocatie in Rijksmonument voormalig
onderstation Nijmeegse Electriciteitswerken, Van Randwijkweg 2 Beek (Eugène Jeurissen):

Het onderstation, gebouwd in 1912 door de Gemeentelijke Electriciteitswerken Nijmegen, had
vroeger twee machinekamers en een wachtruimte voor passagiers van de electrische tram van
Nijmegen via Beek naar Berg en Dal (het zgn. bergspoor). Een tegeltableau met het Nijmeegse
stadswapen aan de voorgevel vertoont kenmerken van de Jugendstil. Fraai is de 'schwung', van het
ingepaste gebouw in de helling met grafisch boeiende wand, gevat in de markant opgaande bocht
van de weg.

Motivatie: na de opheffing van het Platform Toerisme Ubbergen en de sluiting van de VVV
informatiebalie moest ook het Politiepettenmuseum annex Museum Mooi Nederland vertrekken uit
het pand. Parttime boekhandelaar Eugène Jeurissen nam een financieel risico met de aankoop van
het pand (met achterstallig onderhoud). Hij wist er binnen de kortste keren een nieuw cultureel hart
(voor Beek en wijdere omgeving) van te maken, met lezingen, concerten en kleine exposities. Ook
heeft hij op eigen initiatief de VVV-functie overgenomen ten behoeve van passerende fietsers en
wandelaars. Om inwatering tegen te gaan raadt de jury een afdichting boven het Jugendstiltegeltableau aan, in combinatie met een algehele schoon- en opknapbeurt van de gehele gevel.
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Categorie C

Cultuurlandschap en ruimtelijk beleid

1. Herstel van bron en beek ‘De Groesbeek’ nabij de protestantse kerk van Groesbeek (Harry
Derks/Gemeente Berg en Dal):

Foto M. Mastboom
In het kader van het Centrumplan Groesbeek werd onder meer besloten om de Groesbeek, de beek
die de naamgever is van het dorp, weer in ere te herstellen en boven de grond te halen. Er is grond
aangekocht en ruimte gereserveerd voor het revitaliseren en re-naturaliseren van bron en beek in de
bebouwde kom.
Er zijn in de bebouwde kom drie delen te onderscheiden:
1) bron en beek in de directe omgeving van de protestantse kerk;
2) het vervolg vanaf de Dorpsstraat door park Mariëndaal;
3) de beekloop in de waterbergingszone langs de Mariëndaalseweg.
Het deel bron en beek directe omgeving protestantse kerk heeft de bijzondere aandacht van de jury
getrokken. Hier heeft de oorsprong van de Groesbeek op een natuurlijke wijze de ruimte gekregen
en is in combinatie met het middeleeuwse kerkje een landelijk beeld ontstaan zoals het er vroeger
moet hebben uitgezien. Juist door de eenvoud van de inrichting straalt het rust en ruimte uit en is
het een ‘oase’ ten opzichte de bebouwing aan de Dorpsstraat.
Harry Derks, landschapsarchitect van adviesbureau DLA+ landscape architects, heeft hiervoor – in
opdracht van de gemeente – het ontwerp gemaakt en de uitvoering begeleid.
In zijn ogen vormt het beekdal met bron en beek een duurzame natuurlijke structuurdrager die aan
de overwegend stenige nieuwe ontwikkelingen van het centrumplan een onderscheidende kwaliteit
kan toevoegen. Het herstel van bron en beek zal indien correct uitgevoerd de nieuwe bouwkundige
plannen doen wortelen in het verleden en de groene identiteit versterken van het op toerisme en
gastvrijheid gerichte wijndorp. Bij de visievorming werd ingestoken op een coherente revitalisatie
van bron, beek en beekdal tot buiten de kern, daartoe werd ook samengewerkt met de ecoloog
Peter Verbeek.
De aanpak van de beek begon in 2008 met het herstel van de bron en de herinrichting van de directe
omgeving van de kerk. In de ontwerpfase die hieraan vooraf ging werd veel aandacht besteed aan
het natuurlijk en cultureel erfgoed van deze karakteristieke plek.
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Daar waar vanouds het water ontspringt dat de beek de Groesbeek voedt, werd namelijk al vroeg
een heiligdom gesticht. In de 10de eeuw stond hier een houten kapel die in geschriften uit die tijd
‘Capella Imperatoris’ (keizerlijke kapel) wordt genoemd. De huidige stenen kerk dateert uit de 15e
eeuw, maar kent een stenen onderbouw uit de 12e eeuw. De protestantse kerk is dus verreweg het
oudste gebouw in het dorp en heeft de status van Rijksmonument. Ook werden historische kaarten
en archeologische rapportages geraadpleegd over de vroegst bekende inrichting van het beekdal,
inclusief kasteel en kruisdam ter hoogte van de Dorpsstraat. Voor een duurzaam verantwoord
ontwerp werden verder de specifieke hydrologische en ecologische gebiedswaarden gedegen
onderzocht. Aan de hand van geohydrologisch onderzoek op de bronlocatie van de Groesbeek is
onderzocht hoe de bodemopbouw is, hoe en hoeveel water hier opwelt en hoe deze kwelstroom in
stand kan worden gehouden. Geo-botanisch onderzoek bracht de potentie voor inheemse vegetatie
in beeld. Zo werd duidelijk dat hier in het moerassige deel bij de bron rijkelijk veenpluis heeft
gegroeid. Het resultaat van deze werkwijze is een authentieke natuurlijke enclave midden in het
centrum van Groesbeek waar een historisch heiligdom – de klassieke twee-eenheid van bron en
kapel – weer dagelijks te beleven valt.

Kanttekening van de jury betreffende het hele plangebied van de Groesbeek:
Een herkenbaar te maken beektraject is in delen uiteengevallen. In het middendeel lijkt het beekdal in
het niet te verdwijnen en boet het beekconcept sterk aan (landschappelijke) waarde in.
Ook bij de inrichting van het park Mariëndaal lijken visie en regie te ontbreken, waardoor er een
fragmentarisch, rommelig beeld is ontstaan. De begraafplaats van de zusters, een belangrijk object in
de publieke ruimte, is te klein gemaakt en is afgezet met een hekje alsof het een hondenuitlaatplaats
is. Het ‘grotje’ is verworden tot een willekeurig zitplekje met een niet passend (want veel te groot)
Mariabeeld. Onze suggestie is om begraafplaats en grotje als één geheel in te richten en met
soberheid te omgeven. In onze ogen zou dat een meer respectvolle en waardiger nagedachtenis zijn.
Het hele beekproject overziend was een integrale visie en supervisie over het hele traject van ontwerp
en uitvoering wenselijk geweest om het geheel, als optelsom der delen, wat meer in harmonie te
ontwerpen.
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2. Project Ketelwald (Werkgroep Milieubeheer Groesbeek/de heer H. Brinkhof):

Foto WMG
De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek (en in het bijzonder Henny Brinkhof) is uitermate actief
geweest en is dat nog op het terrein van het natuur- en landschapsbeleid. De activiteiten van de
WMG bestaan uit overleg voeren met relevante organisaties, zienswijzen en bezwaren indienen
tegen overheidsplannen, concrete projecten voorstellen en uitvoeren, organiseren van educatieve
activiteiten, uitvoeren van vrijwillig landschapsbeheer, geven van voorlichting en publiceren van het
Groesbeeks Milieujournaal. De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek is ook educatief bezig, onder
meer met natuureducatie in de groep ‘de Aardmannetjes’.
In het grensoverschrijdende project Ketelwald (in samenwerking met Naturschutzbund (NABU)
Kranenburg en met Euregio (Interreg)-financiering) ligt de nadruk weliswaar op natuurbehoud en ontwikkeling, maar het heeft ook een belangrijke cultuurhistorische component, met name door het
behoud en de beleving van oude houtwallen en andere historische boselementen. Naast concrete
beheersmaatregelen, zoals de reconstructie van het Koningsven, zijn er diverse publicaties, excursies
en studiedagen uit voortgekomen. Een hieruit voortkomend project is “Speuren naar
bosgeschiedenis”, waarin de cultuurhistorische kant van het bos centraal staat. Een goed voorbeeld
hiervan is de restauratie van het grotje op het landgoed De Hooge Hoenderberg en de terugplaatsing
van de bijbehorende steen in 2010.
Motivatie: De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek zet zich al vele jaren in voor het behoud en de
beleving van het waardevolle Groesbeekse landschap in al zijn aspecten. Veel van deze initiatieven
zijn genomen of mede gedragen door Henny Brinkhof. Strijdbaar, ook als dat tegen gemeentelijk
beleid ingaat, tot het uiterste.
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3. Wederopbouw complexen in Ooij, Leuth (Steenheuvelsestraat, Reusensestraat, Bredestraat en
Pastoor van Tielstraat), Beek (Bongerdstraat, Kolonel Ekmanstraat, Koekoekstraat en Baron van
Vorst tot Voorststraat), Kekerdom (Weverstraat), Ubbergen (Ubbergensdijk) en Groesbeek
(Drentselaan, Frieselaan en Gooiseweg) (Oosterpoort Woon):

Dr. Kochlaan Ooij
Het gehele grondgebied van de huidige gemeente Berg en Dal is zwaar getroffen door de Tweede
Wereldoorlog. Geen enkele dorpskern bleef onbeschadigd en na de Tweede Wereldoorlog was de
woningnood enorm. Direct na de oorlog werden er door de gemeenten Ubbergen en Groesbeek,
deels met steun van de steenfabrikanten en ten behoeve van steenfabrieksarbeiders, meerdere ruim
opgezette tuindorpachtige complexen gebouwd, voorzien van diepe erven met deels vrijstaande
(varkens)schuurtjes, moestuinen en afgescheiden door ligusterhaagjes. De zogenaamde
‘duplexwoningen’ waren voor de tijd ongekend luxe ingedeeld en afgewerkt met een wc,
slaapkamers met dakkapellen en fraaie details. De indeling laat zien dat er destijds in de
(tegenwoordig als ‘landhuisjes’ aangeduide) woningen rekening is gehouden met grote gezinnen en
inwonende ouder(s), of kostgangers: er is een extra kamer op de begane grond met vaak een eigen
toegang naar de voordeur en keuken. De ontwerpen (van gemeentearchitect/opzichter Streekdienst
voor de Wederopbouw J.A.J. van den Boogaard uit Beek) zijn speels en vertonen variatie per
wijkje/dorpskern. In Ooij en Leuth zijn in de volgende straten dergelijke woningen in beheer bij
Oosterpoort: Dr. Kochlaan, Koningin Emmastraat, Koningin Julianalaan, Koningin Wilhelminastraat en
Rietvoornstraat in Ooij en de Steenheuvelsestraat, Reusensestraat, Bredestraat en Pastoor van
Tielstraat in Leuth. In Ubbergen staat een duplexwoning aan de Ubbergensdijk, in Kekerdom zijn
enkele woningen aan de Weverstraat nog in beheer bij Oosterpoort. Beek kent een groot aantal
wederopbouwensembles, te weten in de Bongerdstraat, Baron van Voorst tot Voorststraat, Kolonel
Ekmanstraat en Koekoekstraat. In Groesbeek zijn dergelijke woningen gebouwd aan de Drentselaan,
Frieselaan en Gooiseweg. De in 1948 opgerichte R.K. Bouwvereniging ‘De Goede Woning’ nam vanaf
1967 een groot deel van de woningen over van de gemeente. Later ging ‘De Goede Woning’ op in
Oosterpoort Wonen. Op dit moment zijn er in totaal 83 woningen in beheer bij Oosterpoort. De
woningen worden goed onderhouden.
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Steenheuvelsestraat Leuth
De dakkapellen zijn grotendeels vervangen door eigentijdse (maar wel passende) varianten. Her en
der zijn door verzakking ontstane scheuren in het metselwerk niet altijd even fraai hersteld. Daarbij
dient wel in beschouwing te worden genomen dat er in de bouwtijd een enorme schaarste heerste
en er dus soms met inferieure materialen gewerkt moest worden.

Drentselaan Groesbeek

Motivatie: het onderhouden en bewaren van deze wederopbouwensembles door Oosterpoort
waardeert de jury zeer. Deze kenmerkende woningbouw houdt de herinnering levend aan de periode
vlak na de oorlog, een periode van grote schaarste maar ook van optimisme. Er is tevens een verband
met industrieel erfgoed: de vele steenfabrieken die de Ooijpolder vroeger kende. De aanwezigheid
van deze tuindorpachtige complexen leverde (en levert nu nog) een positieve bijdrage aan de publieke
ruimte. Kenmerkend is het gegeven dat architectuur, ordening en publieke ruimte als één werden
beschouwd, waarbij het gemeenschappelijke karakter benadrukt werd door middel van tuinmuren,
hagen en verbrede straten met pleinachtige kenmerken voorzien van markant geboomte. Deze
eenvoud en samenhang is aan slijtage onderhevig: een aspect om mee te nemen bij aanpassingen in
de openbare ruimte.
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De Erfgoedprijzen Monument en Landschap Berg en Dal 2017 zijn toegekend aan:

Categorie A

Restauratie, herbestemming en nieuwbouw:

Familie Van Eck-Vermeulen/Berenbroek Architectonische Vormgeving: nieuwbouw open kapschuur
op terrein waterkerskwekerij ‘De Klispoel’ te Ubbergen

Categorie B Levend houden van het verleden:

Stichting Groesbeek Airborne Vrienden: grensoverschrijdende informatievoorziening rondom de
Canadese Erebegraafplaats te Groesbeek

Categorie C Cultuurlandschap en ruimtelijk beleid:

Henny Brinkhoff/Werkgroep Milieubeheer Groesbeek: grensoverschrijdend Project Ketelwald

Dit juryrapport kwam tot stand op basis van individuele tekstbijdragen van de juryleden.
Eindredactie en illustratie voorblad: Pieternel Coenen. Foto’s: Ton Thus, tenzij anders vermeld.

Beek-Ubbergen, 19 april 2017
www.monumentenlandschap.nl
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