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Komende activiteiten




Vrijdag 28 maart om 20.00 uur. Voorjaarsbijeenkomst in Supplement, Van Randwijckweg
2, Beek – Ubbergen.
Zondag 29 juni. Wandeling door middeleeuws Kleve.
Zondag 14 september. Open Monumentendag. Thema: Op reis.

Voorjaarsbijeenkomst op vrijdag 28 maart 2014 om 20.00 uur in Supplement,
Beeld- & Boekwerken, Van Randwijckweg 2, Beek – Ubbergen.

Enkeltje Kleve – Nijmegen, via halte Thornse Molen
Historische reis in beeld en geluid.
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Het programma:
- ‘Inleiding beeld en geluid’ door Volker Zippelius, de muziekman van Supplement
- ‘De Thornsche Molen’ door Jan van Eck
- ‘Een blik op Kleve en Nijmegen’ aan de hand van ansichtkaarten door Volker Zippelius
Pauze
Voor de muzikale omlijsting wordt een oude koffergrammafoon met bakelieten platen ingezet.
Ook zijn er oude ansichtkaarten te koop van Nijmegen en omgeving.
-

‘Tussen Blauwe Steen en Blauwe Hand’ een wandeling door het centrum van Nijmegen met oog
voor details, door Henk Rullmann
Film ‘Bergspoor tramlijn 2’

Georganiseerd door Monument en Landschap Ubbergen en Supplement

Presentatie Canon van Duffelt en Ooijpolder groot succes
Op zaterdagmiddag 26 oktober 2013 vond de
presentatie plaats van de “Canon van Duffelt en
Ooijpolder”, geschreven door Hans Fun en Jan
van Eck en uitgegeven door de Stichting tot
Behoud van Monument en Landschap en de
Heemkundekring De Duffelt.
Na de openingswoorden van Hans Gerd Kersten,
voorzitter van Heemkundekring De Duffelt en
haar vice-voorzitter Paul Remy, werden de
sprekers ingeleid door Govert Janssen, voorzitter
van de Stichting tot Behoud van Monument en
Landschap.
Jan van Eck gaf een toelichting bij een van de
vensters (hoofdstukken) van de Canon en wel
over de Koude Oorlog, met name de
defensiewerken bij Ooij als onderdeel van de
IJssellinie. De stadarchivaris van Kleve, Bert
Thissen, bood een interessante verhandeling
over het begrip Canon in historisch perspectief
en het belang van de Canon voor, in dit geval, de
regionale geschiedenis.
Jan Smit uit Millingen hield het gehoor het
historische en geografische belang van de Canon
voor. Met name wees hij daarbij op de
verbindingen en samenhang van Duffelt en
Ooijpolder en het grensoverschrijdende karakter
van de Canon.
De eerste exemplaren van de boeken werden
vervolgens uitgereikt aan een tweetal personen
die voor de Duffelt en de Ooijpolder bijzondere
verdiensten hadden: Jacob Voss, de voormalige
burgemeester van Kranenburg, die grote
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verdiensten heeft voor de grensoverschrijdende
contacten in ons gebied.
Ook Harry Sanders ontving een eerste exemplaar
vanwege zijn verdienste met name voor de strijd
tegen de plannen om de Ooijpolder als
noodoverloopgebied aan te wijzen.
Tenslotte werden boeken uitgereikt aan
vertegenwoordigers van de gemeente Millingen
aan de Rijn, Ubbergen, Kranenburg en Kleve en
aan de vele sponsoren die een belangrijke
bijdrage in financiële zin hebben geleverd om de
uitgave mogelijk te maken.
De Dorfscheune te Zyfflich bleek een
uitstekende locatie voor deze bijeenkomst te
vormen, waar bijna 300 belangstellenden getuige
waren van de presentatie.
De muzikale omlijsting werd die middag
verzorgd door het ensemble L’Chaim uit Beek
Ubbergen.

Uitreiking van het eerste exemplaar aan Jacob Voss.
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Wederopbouwarchitectuur in de gemeente Ubbergen VII
Vervolg op Nieuwsbrief 52 van de wederopbouw
in Leuth na de oorlog.
Het postagentschap van Leuth was voordien
gevestigd in boerderij “De Hoekpol”, nu Pastoor
van Tielstraat 60. De vooroorlogse boerderij van
H. Coerwinkel werd grotendeels verwoest en in
1947 herbouwd in opdracht van het Bureau
Wederopbouw Boerderijen naar ontwerp van W.
van Boldrik en R. de Vries. De veeschuur en
open veldschuur werden bijgebouwd in 1951
respectievelijk 1969. Tot de aanleg van de
Pastoor van Tielstraat was de boerderij
bereikbaar via een veldweg vanaf de
Steenheuvelsestraat. Het postagentschap bevond
zich in de hoekkamer aan de rechterzijde van het
woongedeelte. De voorgevel van het woonhuis
ligt aan de achterzijde, met een moestuin ervoor
en de naam “De Hoekpol” in verzonken letters.
De boerderij is van het hallenhuistype, met een
vooren
achterhuis
met
traditionele
middengang, dwarsdeel en stal. Het dak heeft
wolfeinden.

Leuth, Pastoor van Tielstraat 60. Boerderij “De
Hoekpol”, architecten W. van Boldrik en R. de Vries
1947.

In en om Leuth treffen we talloze wederopbouwboerderijen aan. Het zou te ver voeren ze
allemaal te beschrijven. Ik noem er een aantal,
alle ontworpen door Willy van Boldrik.
Bredestraat 39, “Geert-Hoeve” uit 1950 voor
Joep Daamen (Gertzoon). In 1954 volgde een
vrijstaand koelhuis voor de bewaring van
tuinbouwproducten. Het is een goed bewaard
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gebleven ensemble met hagen rond de voortuin.
Het woonhuis heeft blauwe muldenpannen en
roodkleurige gevelsteen.

Leuth, Bredestraat 39, Geert-Hoeve. Architect W. van
Boldrik 1950.

Steenheuvelsestraat 4 (bouwjaar 1950) is een
kop-hals-rompboerderij met aardige details. De
boerderij (van W. Keukens) werd voltooid in
1951 in opdracht van het Bureau Wederopbouw
Boerderijen naar ontwerp van W. van Boldrik.

Leuth, Steenheuvelsestraat 4. Architect W. van
Boldrik 1950.

Kapitteldijk 3 werd voor de familie M. Janssen
in 1950 herbouwd in opdracht van het Bureau
Wederopbouw Boerderijen, nadat de oude
boerderij compleet verwoest was. Tot de
oplevering moest de familie in een kleine
noodwoning aan de andere zijde van de dijk
wonen.
Het
pand
is
tegenwoordig
witgeschilderd.
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Leuth, Kapitteldijk 3, boerderij M.J.W. Janssen in de
jaren 50. Architect W. van Boldrik 1950.

Langzaam maar zeker veranderde Leuth van een
grotendeels agrarische kern met boomgaarden,
veldjes en boerderijen, deels op pol, naar een
meer gestructureerd bebouwd dorp.
Rond boerderij De Pol, Plezenburgsestraat 2,
gebouwd in 1907 op oudere grondslag, krijgt
men nog een idee van de vooroorlogse situatie in
Leuth.

platte daken, met vereenvoudigde sobere
vormgeving (zonder veel decoratieve elementen)
en meer nadruk op het horizontale. Materialen
waren vaak beton en glas. Vanuit de Raiffeisen
gedachten (Friedrich Wilhelm Raiffeisen 18181888) werden vanaf 1898 zo'n 1300 plaatselijke
zelfstandige coöperatieve agrarische banken met
twee
Centrale
Banken
opgericht.
Op
levensbeschouwelijke gronden was er een
scheiding tussen de katholieke Boerenleenbanken en de neutrale Raiffeisenbanken, welke
laatste verenigd waren onder de Centrale in
Utrecht. De Centrale Boerenleenbank stond in
Eindhoven, in 1966/67 was er aan het Fellenoord
een nieuw gebouw ontworpen door de
architecten E. en H. Kraaijvanger. Het pand van
de Boerenleenbank in Leuth vertoont grote
overeenkomsten met onder andere bankkantoren
in Helmond en Rijssen. Vóór de opening van het
nieuwe bankkantoor had de Boerenleenbank
enige tijd kantoor gehouden op een kamer in de
cafetaria van Piet Verheyen, later in boerderij
“De Grote Both” tussen Leuth en Kekerdom
(eigenaar H. Daamen). Bij een brand in de nacht
van 18 december 1956 ging alleen het achterhuis
verloren en “konden documenten en bescheiden
tijdig in veiligheid worden gebracht” (De
Gelderlander 19-12-1956).

Leuth, Plezenburgsestraat 2 gezien in de richting van
het Kerkplein. Boerderij De Pol werd zwaar
beschadigd in 1944-45, maar hersteld in 1948.

Leuth, Steenheuvelsestraat 72, kantoor van de
Boerenleenbank, 1962.

Een groot contrast met de voordien landelijke
uitstraling van het dorp en de tot dan toe
traditionele stijl van herbouwen vormt het in
1962 geopende gebouw van de Boerenleenbank
aan de Steenheuvelsestraat 72. In de latere
wederopbouwperiode (vanaf ca. 1965) kwam er
in het bouwen meer ruimte voor functionalisme.
Er kwamen meer blokvormige gebouwen met

Op de dag van de opening sprak burgemeester
Sassen zijn blijdschap uit over het feit dat Leuth,
toch al zo zwaar getroffen tijdens de oorlog, in
aanmerking
was
gekomen
voor
een
hoofdvestiging van de Boerenleenbank. Ook was
er waardering voor de “uitzonderlijk fraaie”
bouwstijl van beide nieuwe panden. De architect
(H. Michon uit Haaksbergen, die veel voor de
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Raiffeisen-Boerenleenbank ontwierp) had, aldus
de burgemeester, het traditionele bouwen in de
dorpen doorbroken.
De Boerenleenbank Kekerdom, aan de
Weverstraat, werd op dezelfde dag geopend als
Leuth. Filiaal Kekerdom viel onder Leuth.
Beide gebouwen zijn inmiddels niet meer in
gebruik als bankkantoor.

In de jaren 60 volgden in het kader van de
wederopbouw nog enkele uitbreidingsplannen in
het dorp Leuth. Dit betrof complexen van
woningwetwoningen in bijvoorbeeld
de
zijstraten van de Bredestraat.
(Wordt vervolgd PC)

Romeinse resten gevonden op De Geest in Beek
In het afgelopen jaar hebben er op De Geest
opgravingen plaatsgevonden. Daarbij zijn resten
aangetroffen van een bijgebouw dat toebehoord
heeft aan een Romeinse villa.
In het verleden schreven In de Betouw, Smetius
en Van Schevichaven al over de vele ruïnes van
Romeinse bouwwerken die verspreid over
Nijmegen en omgeving nog te zien waren. Met
name Ubbergen en de stuwwal worden
genoemd.

bevolking gebruikt als bouwgroeve, waardoor er
bovengronds niets meer van te zien is.
Meer en meer wordt duidelijk dat zich op de
stuwwal, ook al in de Romeinse tijd, een lint van
villa’s
moet
hebben
bevonden
voor
welgestelden.
Waarschijnlijk
waren
de
aanwezigheid van schoon water en het mooie
uitzicht hiervoor bevorderlijk. Op de
Duivelsberg, de Musschenberg en de
Hengstberg, maar ook aan weerszijden van het
Kastanjedal, zouden zich luxe villa’s hebben
bevonden. Voor het bestaan van een dergelijke
villa aan de oostzijde van het Kastanjedal, op De
Geest, is nu het bewijs gevonden. Het bijgebouw
was van hout, het had een kelder en een
verwarmde tegelvloer en een dak met
dakpannen.
Nader onderzoek in het Kastanjedal zal moeten
uitwijzen of er hier meer villa’s hebben gestaan.
Er zijn zelfs mogelijke aanwijzingen voor de
aanwezigheid in de Romeinse tijd van een
waterheiligdom
(nymphaeum)
in
het
Kastanjedal.

Johannes Smetius Sr. (1590 Aken – 1651 Nijmegen).

Vader en zoon Smetius legden een Cabinet van
Oudheden aan, dat later helaas verkocht is en in
o.a. het buitenland verspreid is geraakt. De
ruïnes werden in de loop der eeuwen door de
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Afbeelding van de restanten van de antieke
nymphaeum in de Turkse stad Side.
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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: NL82RABO 01051.11.562
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.”
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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Donatie 2014
Mogen wij ook dit jaar weer rekenen op uw steun?
Wij vragen u als vriend om een minimaal bedrag van €15,over te maken op bankrekening
NL82 RABO 0105 1115 62 van de stichting.
Geen acceptgiro
Om kosten te besparen versturen we geen acceptgiro’s,
deze brengen hoge aanmaakkosten met zich mee. Vindt u
het moeilijk om een bijdrage per bank over te maken? Het
kan ook contant. Als u belt of mailt kunnen we een
afspraak maken, dan kom ik het graag halen.
Vermelding gegevens
Wilt u bij de storting uw postcode + huisnummer
vermelden? Dat stelt ons in staat uw bijdrage snel in de
administratie te verwerken. De bank vermeldt alleen de
naam van de rekeninghouder, geen adres. Zeker als de
donateur niet zelf betaalt, maar ook bij veel voorkomende
namen, kost dit veel uitzoekwerk.
Als er vragen zijn, dan kunt u contact met:
Annemiek Lukassen, penningmeester
Sprongstraat 22
6573 BP Beek
Telefoon 024 6843756
Of (bij voorkeur) via de mail:
penningmeester@monumentenlandschap.nl

Nieuwsbrief 53 maart

2014

