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Komende activiteiten 
 Zondag 29 juni. Wandeling door middeleeuws Kleve. 

 Zondag 14 september. Open Monumentendag. Thema: Op reis. 
 

 

MIDDELEEUWSE WANDELING DOOR KLEEF 

OP ZONDAG 29 JUNI 2014 
 

 
 

Ontvangst om 11.00 uur in Turm Café-Restaurant, 

Am Koekkoekplatz, Kavarienerstrasse 30 te Kleef (met koffie). 

U wordt verzocht uw deelname per e-mail aan te melden bij: info@duffelt.de 

mailto:info@duffelt.de
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Middeleeuwse wandeling door Kleef op zondag 29 juni 
De kosten voor de deelname zijn € 5,00 voor leden / donateurs en € 7,00 voor niet leden. Betaling ter 

plekke. De wandeling duurt 1,5 à 2 uur. 

 

Kleef in de middeleeuwen wordt het thema voor de stadswandeling op zondag 29 juni 2014 die samen 

met de Heemkundevereniging De Duffelt wordt georganiseerd. 

Niet alleen het ontstaan van Kleef sedert omstreeks 1242, de uitbreiding en de bouw van de stad op drie 

heuvels, maar ook het dagelijkse leven in de middeleeuwse stad speelt een belangrijke rol bij deze 

stadswandeling. 

Wanneer werd de klok geluid en waar hing hij? Waar waren de gerechtsplaatsen en welke straffen 

werden er uitgesproken en ten uitvoer gebracht? Hoe stellen wij ons het marktplein voor en hoe was de 

bebouwing van die tijd? Wat is er bekend over het gasthuis en welke straten herinneren nog aan het 

middeleeuwse Kleef? 

Onze gids, Wiltrud Schnütgen, vertelt ons over de avontuurlijke, amusante, maar ook afschrikwekkende 

zaken betreffende het middeleeuwse Kleef en over het bonte leven in die tijd op de Zwanenburcht en in 

de steegjes. 

 

MUG MONUMENTAAL: Presentatie erfgoed MUG-gemeenten. 
Op 1 januari 2015 fuseren de gemeenten 

Millingen, Ubbergen en Groesbeek (MUG) tot 

één gemeente. 
 

 
 

Dit brengt veel veranderingen met zich mee 

onder meer op politiek en bestuurlijk vlak. 

Op allerlei gebied zullen nieuw beleid en dus 

nieuwe keuzes gemaakt moeten worden. 

Dit geldt ook voor het beleidsveld 

cultuurhistorie en cultureel erfgoed: hoe gaan we 

in de nieuwe gemeente om met ons erfgoed? 

Het gaat dan niet alleen om het gemeentelijk 

monumentenbeleid, maar ook om archeologie, 

cultuurhistorische elementen binnen en buiten de 

woonkernen, een beschermd dorpsgezicht 

(Ubbergen) en behoud van historische molens en 

kerkgebouwen. 

 

Een achttal belangenorganisaties, actief in de 3 

betrokken gemeenten, heeft daarom de handen 

in elkaar geslagen en maakt zich sterk om 

aandacht te vragen voor het behoud en beheer 

van ons erfgoed in brede zin en dit beleidsmatig 

en budgettair goed op de kaart te zetten.  

Op 8 april j.l. hebben zij een presentatie 

georganiseerd in het Kerkje van Persingen voor 

alle raadsfracties en Colleges van B&W van de 3 

gemeenten.  
 

 
 

Deze avond werd goed bezocht en na de 

beeldpresentatie van de ´parels´ in het hele 

gebied ontstond een levendige discussie aan de 

hand van een aantal prikkelende stellingen onder 

leiding van Hans Jacobs. 

De boodschap “erfgoed(beleid) hebben we en 

dat willen we graag zo houden!” kwam luid en 

duidelijk over. Nu afwachten of de politieke 

beslissers hier ook waarde aan hechten en dit in 

de praktijk laten zien. 

Het belang van samenwerking is door deze 

avond onderstreept! 
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Wederopbouwarchitectuur in de gemeente Ubbergen VIII 
Nadat we in de afgelopen edities van de 

Nieuwsbrief aandacht hebben besteed aan de 

wederopbouw van Beek (deels) en Kekerdom en 

aan de totale verwoesting en nieuwbouw van 

Leuth, gaan we nu kijken naar de ontwikkeling 

van het dorp Ooij (Erlecom zou bij Ooij worden 

gevoegd) tot het “nieuwe centrum voor het 

westelijke poldergebied”, zoals het 

Noodstreekplan dat in de jaren 1945-48 voor 

ogen had. 

 

 
Oude kern van het dorp Ooij langs de Hezelstraat, 

kadastraal minuutplan 1820. Later in de 19
e
 eeuw, 

onder invloed van de baksteenindustrie, kreeg Ooij 

een nieuw centrum aan de andere zijde van de dijk. 

 

Volgens de opstellers van het Noodstreekplan 

was het Land van Maas en Waal en in mindere 

mate het Rijk van Nijmegen een “achterlijk 

gebied” met beperkte bestaansmogelijkheden en 

geringe welvaart. De verwoestingen van de 

oorlog, hoe erg ook, boden kansen om (deels) al 

langer levende ideeën over het Nijmeegse 

ommeland om te zetten in een totaalvisie voor de 

gehele streek. De stad Nijmegen zou daar 

uiteraard van profiteren: het was de bedoeling 

om een einde te maken aan de (ook voor de 

oorlog al bestaande) woningnood en het 

bevolkingsoverschot. De wederopbouw van de 

Ooijpolder werd dus niet zonder bedoelingen 

voortvarend ter hand genomen. 
 

 
Herbouwplan voor het dorp Ooij, 1949. Uit: 

Noodstreekplan voor Groot Maas en Waal, RAN. 

 

Het plan was om door agrarische intensivering 

(grote boerderijen) en industriële expansie 

(herstel en uitbreiding van de baksteenindustrie) 

niet alleen de streek uit haar isolement te 

verlossen, maar ook “het gebied een aandeel te 

geven in de algemeen noodzakelijke 

ontwikkeling van Nederland”. 

Het aanzien van de dorpen moest wel “omhoog 

gebracht worden. Onordelijke en verspreide 

bebouwing dient in het landschap vermeden te 

worden”. Goede verbindingswegen en de 

concentratie van de bevolking in geselecteerde 

dorpen waren een voorwaarde. De Erlecomse-

weg werd verbreed om het vrachtverkeer van en 

naar de steenfabrieken te vergemakkelijken. De 

Sint Hubertusweg zou Ooij aansluiting geven op 

de Nieuwe Rijksweg en zo voor de 

noodzakelijke snelle verkeersverbinding zorgen. 

In Ooij zou het bestaande smalspoorlijntje 

omgelegd worden om meer woningbouw 

mogelijk te maken. Ooij zou weliswaar “een 

arbeidersdorp blijven”, maar rond de kerk 

zouden meer winkels mogen komen en aan de 

zuidzijde van het dorp middenstandswoningen. 

De steenfabrieken werden zo snel mogelijk 

hersteld en in gebruik genomen, want voor de 
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wederopbouw in de wijde omtrek moesten er 

voldoende bakstenen beschikbaar komen. Al 

direct werden er ook grote hoeveelheden holle 

bakstenen (perfora) geproduceerd: deze konden 

in de niet zichtbare delen van bouwwerken 

worden gebruikt ter besparing van grondstoffen.  

 

Er bevonden zich in november 1945, aldus een 

inventarisatie gemaakt door het Streekbureau 

Wederopbouw (tijdelijk gevestigd in Pension 

Boschlust te Berg en Dal) de volgende 

steenfabrieken in de Ooijpolder: 

-Steenfabriek “De Vlietberg”, Ooij-Groenlanden 

-Steenfabriek “vh Rob. Janssen”, Ooij 

-Steenfabriek “De Ooy”, Ooij 

-Steenfabriek “De Bouwkamp”, Ooij-Erlecom 

-Nieuwe Waalsteenfabriek “De Kleverberg”, 

Ooij-Erlecom 

-NV Steenfabriek “Erlecom”, Ooij-Erlecom 

-Steenfabriek “Kekerdom”, Kekerdom  
 

 
 

Voor de NV Steenfabriek Erlecom werd in 1946 

een nieuwe locomotievenloods met werkplaatsen 

gebouwd naar ontwerp van H.G. van den 

Boogaard uit Nijmegen, in 1950 gevolgd door 

een nieuwe “bazenwoning” op de 

Erlecomsedam. Een nieuwe vlamoven met stalen 

spanten kwam er in 1956. 
 

 
Ooij/Erlecom, Erlecomsedam 110. Bazenwoning NV 

Steenfabriek “Erlecom”, arch. HG van den 

Boogaard 1950. 

 

Na herstel van de steenfabrieken (alle zeven 

steenfabrieken in de gemeente Ubbergen waren 

zwaar beschadigd) moesten er snel woningen 

gebouwd worden voor de fabrieksarbeiders. 

Reeds in 1946 konden er in Ooij-Erlecom zes 

arbeiderswoningen worden opgeleverd, naast 

noodwoningen en noodboerderijen. Afhankelijk 

van de beschikbaarheid van bouwmaterialen 

konden er in de daaropvolgende jaren meer 

arbeiderswoningen opgeleverd worden, in 

Julianalaan, Koningin Emmastraat, Rietvoorn-

straat en Dr. Kochlaan, evenals aan de 

Erlecomseweg. 

 

 
Ooij, Dr. Kochlaan. Arbeiderswoningen uit de jaren 

1946-48. Arch. J.A.J. van den Boogaard. 
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Ooij, Dr. Kochlaan. Arbeiderswoningen vlak na de 

oplevering. 

 

Een van de eerste grote boerderijen die 

herbouwd konden worden, is “Eindsenhof”. De 

oorspronkelijke boerderij dateerde uit 1931 en 

was ontworpen door Willy van Boldrik. 

In 1947 werd de nieuwe boerderij met schuren 

opgeleverd naar ontwerp van architectenbureau 

Feenstra en Dinnissen uit Arnhem, 

gecoördineerd door het Bureau Wederopbouw 

Boerderijen. Eindsenhof is van hetzelfde 

boerderijtype als de eerder beschreven 

boerderijen Kraayenhof en Dijkhoeve (door 

hetzelfde architectenbureau), maar ligt met de 

voorgevel van het voorhuis niet naar de weg 

gericht. Overeenkomsten zijn de vlak eindigende 

tuitgevels (van Waalklinkers) en het hoge 

zadeldak op gesneden houten klossen. De 

vensters van Eindsenhof zijn naderhand alle 

vervangen, evenals de omlijsting boven de 

voordeur. In 1951 werd naar ontwerp van H.G. 

van den Boogaard nog een veldschuur 

toegevoegd met spanten van gewapend beton.  
 

 
Ooij/Erlecom, Erlecomseweg 80. Boerderij 

“Eindsenhof”, arch. G. Feenstra en Th. Dinnissen 

1947. 

 

(Wordt vervolgd PC) 

 

Voorjaarsbijeenkomst bij Supplement een groot succes 

 
 

De voorjaarsbijeenkomst op vrijdagavond 28 

maart was zeer geslaagd. In een goed gevuld 

Supplement, er waren ruim 60 bezoekers 

aanwezig, werden 4 korte lezingen gehouden. 

Door de gevarieerdheid van de onderwerpen 

werden de aanwezigen aangenaam verrast. 

Volker Zippelius hield twee lezingen. Hij begon 

met de geschiedenis van de oude grammofoon 

en kon met behulp van internet zelfs het eerst 

opgenomen muziekstukje ten gehore brengen. 

Daarna kwam Jan van Eck die ons duidelijk 

maakte dat de Thornsche Molen heel belangrijk 

was en is voor de Duffelt. Aan de hand van veel 

oude plaatjes en herinneringen gaf hij een beeld 

van de geschiedenis van de Thornsche Molen. 

Na de pauze kwam Volker Zippelius met een 

korte lezing, ondersteund door oude ansichten, 

over het plaatsje Kleef rond 1900. Op het eind 

van zijn lezing liet hij ook nog wat oude 

ansichtkaarten van Nijmegen zien, waardoor er 

een mooie overgang ontstond naar de laatste 

spreker. 

De laatste spreker was Henk Rullmann die, met 

behulp van foto’s, een korte wandeling door het 

centrum van Nijmegen maakte. Deze 

voortreffelijke spreker wist een hoop details te 

vertellen over de huizen, beelden en straten van 

het centrum. Op het einde verraste hij de 

aanwezigen nog met de mededeling dat hij 

helemaal niet uit Nijmegen komt, maar uit Den 

Haag. Daarom besloot hij de lezing met het 

toepasselijke lied: “Ik ben niet van hier”. 
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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 

 

Vrijdag 20 juni: sporen van WO II op de Duivelsberg 

 

Graag attenderen wij U op de volgende activiteit bij het 

Supplement: 

De AWN Afdeling Nijmegen e.o. heeft een nieuwe 

werkgroep: Werkgroep Archeologie van de Tweede 

Wereldoorlog. Oprichter en voorzitter van deze 

werkgroep, Paul Klinkenberg, zal op 20 juni een lezing 

verzorgen over de recente activiteiten van de werkgroep. 

Hij zal aandacht besteden aan het ontstaan van de 

Werkgroep, wat haar doelstellingen zijn en wat de 

bijdrage van WOII archeologie kan zijn aan kennis over 

deze periode in de omgeving van Nijmegen.  

In juli 2013 is de Werkgroep gestart met een 

inventariserend onderzoek naar sporen van de Tweede 

Wereldoorlog op de Duivelsberg. Om het bezit van deze 

Hill 75.9 is tijdens de septemberdagen van 1944 (Operatie 

Market Garden) fel gevochten en dit is nog altijd zichtbaar 

in het landschap. Doel, opzet en eerste resultaten van dit 

onderzoek zullen in de lezing worden toegelicht. 

 

Plaats: antiquariaat Supplement, Van Randwijckweg 2 te 

Beek Ubbergen 

Datum: vrijdag 20 juni 2014 

Tijd: 20.00 uur 

Entrée: € 3,00 
 

 

 


