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Komende activiteiten



Zondag 9 september. Open Monumentendag. Thema: Groen van Toen.
Zaterdag 27 oktober. Najaarsbijeenkomst. Boekpresentatie “Canon”.

Open monumentendag zondag 9 september 2012
“Groen van Toen” Huis Wylerberg
Rijksstraatweg 178, Beek
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De Stichting Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen organiseert weer de jaarlijkse Open
Monumentendag. Het thema van dit jaar is “Groen van Toen” en 2012 is uitgeroepen tot het jaar van de
Historische Buitenplaats.
Tijdens de landelijke Open Monumentendag zal naast aandacht voor de groene monumenten ook de
relatie tussen groen en de gebouwde monumenten centraal staan. In de gemeente Ubbergen hebben wij
daarom gekozen voor Huis Wylerberg en de tuinen rondom. Het huis is gebouwd in de periode 1921 tot
1924 en de bouwstijl is Duits expressionisme. De tuinen zijn ook in die stijl aangelegd. U zult in de
muziekzaal worden ontvangen en daar zal Drs. Marieke Mastboom een inleiding houden over het huis
met als hoofdthema de tuin zoals die vroeger was, de huidige staat en de plannen voor de toekomst.

Locatie: Huis en tuin Wylerberg,
en de miniatuurtuinen van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

Programma:
12.00 uur: Zaal open.
12.30 - 14.00 – 15.30 uur: In de muziekzaal van Huis Wylerberg inleiding over huis en tuin door Drs.
Marieke Mastboom met aansluitend rondleiding door de tuin.
13.30 – 15.00 – 16.30 uur: Rondleiding door de miniatuurtuinen van Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap.
Tussen de inleidingen in de muziekzaal worden doorlopend historische foto’s, dia’s en films van Beek,
Ubbergen en Ooij vertoond.
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Wederopbouw-architectuur in de gemeente Ubbergen, deel II
In de vorige twee nieuwsbrieven hebben we
aandacht besteed aan de periode van herstel en
herbouw in onze gemeente, waarbij de nadruk
lag op het centrum van Beek. In deze en de
volgende nieuwsbrief gaan we kijken naar de
wederopbouw in Kekerdom, Leuth, Wercheren,
Ooij en Erlecom.
Het is voor ons nu moeilijk voorstelbaar in
welke omstandigheden de inwoners van de
Ooijpolder en de Duffelt moesten zien te
overleven vanaf het begin van Operatie Market
Garden op 17 september 1944. Terwijl Beek op
21 september bevrijd was door de Amerikanen,
bleven de voortdurende beschietingen door
zowel Duitse als geallieerde troepen in de polder
doorgaan.
Vanaf begin oktober 1944 tot februari 1945
bleef de frontlijn dwars door de Ooijpolder
liggen, in een lijn van Erlecom via Wyler en
Groesbeek naar de Maas bij Mook. In oktober
volgde verplichte evacuatie van de niet-bevrijde
delen
van
Ooijpolder,
Duffelt
en
Millingerwaard. In Kekerdom en Leuth moesten
de inwoners binnen 24 uur hun huizen verlaten
hebben, grote boerderijen dienden binnen 48 uur
geëvacueerd te zijn. In afwezigheid van de
bewoners
werden
de
meeste
huizen
leeggeplunderd, niet alleen door Duitsers maar
later (in het kader van operatie Veritable) veelal
door Canadezen. In januari 1945 begonnen de
Duitsers met het doorsteken van de dijken,
waardoor van Nijmegen tot Kleef het gehele
“Laag” onder water kwam te staan en de nog
niet door beschietingen beschadigde huizen
alsnog veel schade opliepen.
Op 8 februari 1945 werden Ooij, Persingen,
Erlecom, Kekerdom en Leuth uiteindelijk
bevrijd. Hierbij werden Leuth en Kekerdom
(volledig geïnundeerd) andermaal zwaar
getroffen. Daarna werd in het Rijk van Nijmegen
een enorme troepenmacht samengebracht van
500.000
militairen
met
materieel
ter
ondersteuning van Operatie Veritable, de
definitieve verovering van het Rijnland. Begin
april 1945 begon langzaam de terugkeer van
geëvacueerde bewoners. Bij terugkomst moest
men maar afwachten wat men nog aantrof van
zijn huis en inboedel. Er was geen elektriciteit of
stromend water.
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Voor velen duurde het tot een eind in de jaren 50
voordat er sprake was van een permanent dak
boven het hoofd.
Zo woonde de familie Splithof na het afbranden
van hun woonhuis (de voormalige veldwachterswoning van Hendrik Awater), gelegen vlakbij de
hoogwatersluis die veel omwonenden als
schuilplaats gebruikten in september 1944,
voorheen Bandijk K4 (nu Duffeltdijk 7) in
Kekerdom, jarenlang noodgedwongen in de
varkensschuur. Na het aanvragen van een
urgentieverklaring bij de gemeente volgde het
wachten op goedkeuring van het bouwplan van
hun nieuwe boerderij door het Rijk. Het duurde
tot 1950 voordat hun huis, naar ontwerp van
H.G. Van den Boogaard, klaar was. Het is een
typisch ontwerp van het architectenbureau Van
den Boogaard. De broers H.G. en J.A.J. van den
Boogaard waren in Nijmegen en omgeving
actief vanaf de jaren 30 en hadden het bureau
van hun vader M.A.M. van den Boogaard
overgenomen. Het huis heeft tuitgevels en boven
de
meerruitsvensters
bevindt
zich
siermetselwerk in spaarvelden. Ook de
deuromlijsting is fraai geprofileerd. Achter het
woongedeelte lagen een schuur en stal.

Kekerdom, Duffeltdijk 7. Ontw. H.G. van den
Boogaard Nijmegen, 1949. Foto P. Coenen.
Later kwam het pand Duffeltdijk 7 in gebruik als
bedrijfswoning van Steenfabriek Terwindt en
Arntz. De steenfabriek was al aanwezig aan de
Kekerdomse Ward sinds 1873, op een verhoging
in de uiterwaarden, en was de belangrijkste
werkgever in de directe omgeving. De
benodigde klei werd langs de Waaloevers

Nieuwsbrief 47 augustus

2012

gewonnen
in
zogenaamde
tichelgaten
(kleiputten). De afgegraven klei werd met
smalspoortreintjes naar de fabriek vervoerd. De
spoorlijntjes werden op lage dijken gelegd. De
rechthoekige tichelgaten te midden van dijkjes
met daarop restanten van de smalspoorlijn
hebben het landschap rond de steenfabriek haar
typerende structuur gegeven. In 1931 was er een
verbindingsdijk gelegd tussen de Bandijk en de
Duffeltdijk met daarin een zware betonnen sluis.
Hier schuilden in september 1944 veel
Kekerdomse families. Duitse soldaten hielden
zich 's-nachts schuil in de steenfabriek.
Na de oorlog nam de behoefte aan bakstenen
voor de wederopbouw enorm toe. Rond 1955
werd het aantal ovenkamers van de vlamoven uit
de jaren 30 verdubbeld en enkele jaren later
verrees een nieuwe productiehal met tunneloven.
Ook kwam er een lage aanbouw aan de
rivierzijde. De 60 meter hoge schoorsteen werd
daarbij ingebouwd. Na het faillissement van
Terwindt en Arntz in 1985 werden de oven en de
overkapping afgebroken, de schoorsteen werd
afgetopt. De Beijer BV nam de resterende
gebouwen in gebruik en zorgde voor nieuwe
werkgelegenheid. Het silhouet van de resterende
oude steenfabrieksgebouwen is bewaard
gebleven. Als herinnering aan de Ooijpolder en
de Millingerwaard als het belangrijkste gebied
van baksteenfabricage van Nederland is dit van
groot belang.

Steenfabriek in de Ooijpolder (Erlecom). Aan de
hoed en de petten is het verschil tussen directeur
en de arbeiders goed zichtbaar. Fotocollectie
Wim Ebben.
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Inwoners van het dorp Kekerdom werden pas in
oktober 1944 geëvacueerd. De familie Sanders,
woonachtig in Huis De Roeyen aan de
Weverstraat 79, was al enkele dagen samen met
gezinnen uit de buurt aan het schuilen in de
kelders. Duitse soldaten hielden zich schuil in de
stallen in afwachting van een aanval op de
Waalbrug. De Amerikanen waren achter de
schuilplaats van de Duitsers gekomen en waren
het huis en vooral de schuren gaan beschieten
vanuit Ooij/Erlecom.

Kekerdom, Weverstraat 79. Hofstede De Roeyen
in 1934. Fotocollectie Regionaal Archief
Nijmegen.
Daarbij kreeg De Roeyen 32 voltreffers. Als
door een wonder bleven alle schuilende mensen
ongedeerd. De bekende Nijmeegse jezuïet pater
Hulshof (1900-1993), broer van mevrouw
Sanders en “heeroom Frans” voor de kinderen,
was ondergedoken omdat het Canisius College,
waar hij leraar Duits was en directeur van de
HBS, gesloten was. Dit was door de paters
gedaan om gedwongen tewerkstelling van hun
leerlingen te voorkomen. Pater Hulshof ging
begin oktober mee naar Lichtenvoorde. Dit
moest gebeuren via Emmerich met de pont
(grote boeren met kar en paard mochten met de
pont, andere evacué's moesten met roeibootjes
de Rijn over) dat was niet zonder gevaar.
Ongetwijfeld fungeerde ook hier heeroom Frans
als engelbewaarder. Overigens ondernam pater
Hulshof met kerstmis 1944 vanuit het
evacuatieadres met een neef een hachelijke tocht
per fiets (met houten banden) naar zijn zus in
Haarlem, waar de hongerwinter was ingetreden,
om voedsel te brengen. Daarbij werd in kloosters
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overnacht. Voorjaar 1945 keerde de familie
Sanders vanuit Lichtenvoorde terug in
Kekerdom.
Ze trof het voorheen statige huis grotendeels
verwoest aan. De koeienstal was het zwaarst
beschadigd. Alles was leeggeplunderd, naar
verluidt door Canadezen. De inundatie had De
Roeyen echter net niet helemaal geraakt en het
water was in Kekerdom vrij snel gezakt.
Gelukkig kon het gezin een boerderij krijgen die
door een NSB-er bewoond was geweest en (niet
toevallig?) door de ligging op een pol droog was
gebleven tijdens de inundatie. Daar bleef de
familie Sanders uiteindelijk zeven jaar wonen.
De aanvraag voor een nieuw, ruimer type veestal
(zoals in de Noordoostpolder) leverde enige
vertraging op. Bovendien had de gemeente de
wens om op de plek van de oude boerderij een
rij arbeiderswoningen te bouwen en de nieuwe
boerderij De Roeyen daarachter te herbouwen.
Uiteindelijk zijn de arbeiderswoningen een
stukje verderop gebouwd, aan de Weverstraat 67
t/m 73, naar ontwerp van gemeentearchitect
J.A.J. Van den Boogaard.

Kekerdom, Weverstraat 79, De Roeyen. Ontw.
Th. Dinnissen 1951. Foto J. van Eck.
Het nieuwe De Roeyen was klaar in 1952. Het
was in 1951 ontworpen door Th. Dinnissen uit
Overasselt, in opdracht van het Bureau
Wederopbouw Boerderijen in Arnhem. De
veestal werd gerealiseerd volgens het nieuwere,
ruime type. Zoals in de naoorlogse tijd
gebruikelijk (geld- en tijdbesparing), werd er
waar mogelijk gebruik gemaakt van holle
bouwsteen (perfora) in de vloeren. In de stallen
werden ramen van schokbeton toegepast. In
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volgende nieuwsbrieven zullen meer boerderijen
aan bod komen die ontworpen zijn door het
Bureau Wederopbouw Boerderijen (Th.
Dinnissen en G. Feenstra).

Ontwerptekening Weverstraat 79 Kekerdom,
Th.Dinnissen 1951. Bouwarchief gemeente
Ubbergen.
Het woonhuis heeft een zadeldak en tuitgevels
en fraaie detaillering in de daklijsten en de
omranding van de voordeur. Ook zijn er
zesruitsvensters en drie dakkapellen met
vierruitsvensters. Achter het raam links van de
voordeur was de kantoorruimte. Rechts aan het
woonhuis vast bevindt zich een tussenbouw met
een lagere nokhoogte en een overkapping op
kolommen. Deze verbindt het huis met de grote
middenlangsdeelschuur, die een mooie tuitgevel
heeft met een poort en daarboven een hooideur.
De Roeyen is een fraai voorbeeld van
wederopbouwarchitectuur in de stijl van de
Delftse School en is gemeentelijk monument
sinds 2001. Zowel in- als uitwendig is het gehele
complex inclusief tuin in originele staat bewaard
gebleven.
Aan de Weverstraat in Kekerdom waren in
september 1944 meer panden verwoest. Onder
andere tijdens een beschieting door Amerikanen,
veroorzaakt door een door Duitsers net buiten
het dorp achtergelaten kapotte tank. Zo ook het
uit 1915 daterende Verenigingsgebouw voor de
Muziek- en Toneelvereniging “Uitspanning na
Arbeid”. In 1949 werd het naar ontwerp van
H.G. Van den Boogaard herbouwd met onder
andere perforavloeren en spanten in gewapend
beton. De getuite voorgevel had een getoogde
poort met bovenschrift in sierlijke letters.
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het feit dat de oudst vermelde boerderij hier (uit
1832) behoorde tot de bezittingen van het
kapittel van Kleef.

Kekerdom, Weverstraat 58, Verenigingsgebouw
U.N.A., ontw. H.G. Van den Boogaard 1949.
Foto P. Coenen.
Inwendig was er een podium onder een
gemetselde boog. In de jaren 70 zijn de plafonds
verlaagd en is het interieur ingrijpend gewijzigd.
Ook is toen de oorspronkelijke toegangspoort
verdwenen. Nog enkele restanten van
siermetselwerk, alsmede het muuranker zijn van
het oorspronkelijk gevelontwerp bewaard
gebleven.
Van de vele in Kekerdom herbouwde
boerderijen is Kapittelshof, Eversberg 1, een
mooi voorbeeld.
De aanleiding, nl. de verwoesting van de oude
boerderij uit ca. 1898 was natuurlijk minder
prettig. Eind september 1944 had de Duitse
generale staf de boerderij van de familie
Wilmsen gevorderd als hoofdkwartier voor het
beoogde grote offensief tegen Beek en
Nijmegen. Nijmeegse vluchtelingen die er
onderdak hadden gekregen moesten ook
vertrekken. Toen het offensief niet lukte,
brandden de Duitsers de boerderij plat bij hun
aftocht. Uiteindelijk werd er in 1953 een nieuwe
T-boerderij gebouwd, deels op de oude
fundamenten. De architect is niet terug te vinden
in de archieven. De gevelindeling herinnert aan
de oude boerderij, terwijl er voor de
wederopbouw typerende details zijn gebruikt,
zoals betegelde onderdorpels, stalramen van
schokbeton en gekleurd glas-in-lood. Op de
gevel is in witte letters de naam van de boerderij
aangebracht. De ligging van het complex is erg
mooi te midden van oude platanen en beuken en
op een verhoging. Kapittelshof is gemeentelijk
monument sinds 2001. De naam herinnert aan
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Kekerdom, Eversberg 1 hoek Botsestraat,
boerderij Kapittelshof, 1953. Foto P. Coenen.
In Kekerdom werd bijna elk pand in meer of
mindere mate beschadigd.
Duffeltdijk 34, Hazelaarshof, heeft veel te lijden
gehad in de laatste oorlogsmaanden, maar kon
gelukkig behouden blijven. Wel zijn er nog
sporen van beschietingen in het metselwerk te
zien.
De kerk en pastorie werden beschadigd door
artillerievuur. Hiervan zijn in het metselwerk
van de pastorie nog littekens te zien. Overigens
gebruikte pastoor J. Pulles de hoge stenen
onderbouw van de serre van zijn pastorie als
schuilkelder. Er waren voor dat doel ook kijk/luchtgaten in de muur uitgehakt.
(Wordt vervolgd – PC)
Met dank aan:
De heer en mevrouw J.M.A. Sanders, Kekerdom;
Jan van Eck;
Bouwarchief gemeente Ubbergen.
Zie o.a. ook:
Kekerdom in de kijkerd, interviews en verhalen,
2011;
Margot van Boldrik en Daaf Wijlhuizen, In
water en vuur, Beek 1984;
Jan van Eck, Historische atlas van Ooijpolder
en Duffelt, Nijmegen 2005;
Hans Fun, Littekens van Market-Garden,
Ubbergen 2005.
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ZONDAG 24 JUNI 2012 wandeling
“Hoog, Laag, Natuur en Cultuur”
We begonnen met zware regen bij het Kerkje in
Ubbergen. Toch nog 11 deelnemers gewapend
tegen de regen.
Na een inleiding bij en over het Kerkje en de
daarbij behorende begraafplaats met de graven
van diverse mensen die van zich hebben doen
spreken, ging het verder naar de Refter.
Daar werd onder andere gememoreerd dat er een
direct verband lag tussen de stichting van het
Franse pensionaat en de Dreyfuss affaire in
Frankrijk, die tot gevolg had dat religieuzen de
bevoegdheid werd ontnomen om onderwijs te
geven in Frankrijk, waarna de Franse zusters
uitweken naar Ubbergen. Vervolgens door het
prachtige bronnenbos via het nonnenkerkhof,
langs het terrein van de nieuwe HAVO naar de
springplank.

De Springplank is de benaming voor de zwaar
bekritiseerde brug over de Nieuwe Rijksweg
naar het natuurproject Het Zwanenbroekje. De
brug is opgebouwd uit stalen buisliggers met
dwarsdragers. Het geheel is opgehangen aan
staalkabels, die vast zitten aan gebogen
kolommen. Deze kolommen reiken tot ruim 12
meter boven het maaiveld. De plaatsing van deze
brug ging met de nodige gebreken gepaard.
Een van de deelnemers maakte de opmerking
naar Gerrit Komrij: “Alles wat met architecten in
aanraking komt, wordt lelijk”.
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Wat men van de Springplank ook vindt, het is
een mogelijkheid om op veilige wijze van het
ene natuurgebied naar het andere te komen en
voor de toegankelijkheid van het Zwanenbroekje
van groot belang.

Het Zwanenbroekje
Onderaan de Springplank (waar het zowaar
droog werd!) werden wij vriendelijk opgevangen
door Hans Maertens, de initiatiefnemer en
eigenaar van het Zwanenbroekje. Dit
natuurontwikkelingsproject is een particulier
initiatief, ongeveer tien jaar geleden gestart,
waarbij landbouwgronden werden omgezet in
sompige, moerasachtige natuur. Samen met hem
lopen wij door het natuurgebied, tussen de
runderen en schapen. We troffen de sporen van
de bevers die in het gebied wonen en we
maakten kennis met een aantal van de vele
vogelsoorten die dit gebied aandoen.
Via het trekpontje gingen we naar Persingen.
Op de dijk gaf Wiel Tonies nog een
uiteenzetting
over
de
ecologische
verbindingszone die daar wordt gerealiseerd. In
het Kerkje gaf Govert Janssen nog een lezing
over de ontstaansgeschiedenis van Persingen en
van het Kerkje. Om omstreeks 17.00 uur kon de
tocht worden afgesloten.
Meer informatie over het Zwanenbroekje is te
vinden op www.zwanenbroekje.nl
Paul Remy
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de
STICHTING tot behoud van MONUMENT EN
LANDSCHAP in de Gemeente Ubbergen
Redactie: Hans Giesbertz
Donateurs ontvangen het blad gratis, minimale donatie
€ 15,00 per jaar.
Bankrekening 1051.11.562
t.n.v. Stichting Monument en Landschap,
Sprongstraat 22, 6573 BP Beek-Ubbergen.

De Stichting heeft ten doel: “het bevorderen van het
behoud en de versterking van cultuurhistorische,
landschappelijke en karakteristieke waarden in het gebied
van de gemeente Ubbergen en dat van de aan dit gebied
grenzende gemeenten Nijmegen, Groesbeek, Millingen
aan de Rijn en Kranenburg (D), in het bijzonder met
betrekking tot monumentale, door de stichting
monumentaal geachte, en karakteristieke bouwwerken of
gedeelten daarvan, het landschap en landschappelijke
elementen, de onderlinge samenhang tussen de hiervoor
bedoelde bouwwerken en het landschap, archeologie,
flora en fauna en al datgene wat tot het cultuurhistorische
erfgoed van het werkgebied kan worden gerekend, een
en ander te verstaan in de ruimste zin.”

Wandeling “Hoog, Laag, Natuur en Cultuur”.
Via het trekpontje naar Persingen.

Secretariaat:

mw Dr R.M. Nève-Sprenger
P.C. Hooftstraat 12
6573 CE Beek-Ubbergen,
tel. 024-684 3158
Website: www.monumentenlandschap.nl
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