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Email: rm.neve@planet.nl Augustus 2014 

 

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

 

Open Monumentendag zondag 14 september 2014 
“Op reis” 

 

 
 

Op reis met de tram naar Beek. Hier zien we de tram bij café Boschlust aan de Rijksstraatweg 44 in 

Ubbergen. Het was erg gezellig bij moeke Van Strien, ook voor kinderen. Er was een speeltuin met 

schommel, wip en draaimolen. Haar man richtte honden voor de jacht af. Later geëxploiteerd door de 

familie Lindenboom. Totdat de buurman van Dennenheuvel, die ook eigenaar van Boschlust was, het 

café liet afbreken. 
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De Stichting tot behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen organiseert ook 

dit jaar weer een Open Monumentendag. 

Het thema is “Op Reis” en dat gaan we ook doen met het zonnetreintje. De reis voert ons langs de 

vele toenmalige pensions en hotels, die voornamelijk langs de Rijksstraatweg – ook wel de 

mooiste straat van Nederland genoemd – gelegen waren. 

Vooral in het begin van de vorige eeuw waren de dorpen Beek en Ubbergen een zeer geliefde 

vakantiebestemming vanwege het welhaast on-Nederlandse landschap en de vele bronnen en 

geprezen door Hildebrand en Nescio. 

 

 
 

Programma 
12.00 u. Ontvangst met koffie in antiquariaat Supplement, Van Randwijckweg 2 in 

              Beek-Ubbergen met een kleine expositie en film. 

12.30 u. Vertrek met zonnetreintje langs (voormalige) pensions en hotels. 

13.00 u. Uitstappen en wandelen (ca. 10 min.) naar de Vriendschapswijzer in het 

              Keteldal, waar u een aangename verrassing wacht. 

 

14.30 u. Tweede rit zonnetreintje langs (voormalige) pension en hotels. 

15.00 u. Uitstappen en wandelen (ca. 10 min.) naar de Vriendschapswijzer in het 

              Keteldal, waar u een aangename verrassing wacht. 

 

U bent van harte welkom! 
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Wederopbouwarchitectuur in de gemeente Ubbergen IX 
Na de verwoesting van de Thornsche Molen met 

molenaarshuis aan de Kapitteldijk, op de grens 

van Wercheren en Leuth, kreeg de derde 

generatie molenaars van de familie Vierboom de 

kans om in Ooij een nieuwe start te maken. Op 

18 januari 1954 kon door Jan Vierboom en zijn 

vrouw Mimi Vierboom-Thonen de eerste steen 

gelegd worden voor een electrisch aangedreven 

graanmaalderij met woonhuis aan de 

Hezelstraat/hoek Kruisstraat. 

Voor het ontwerp van het bedrijfscomplex werd 

uitgegaan van een boerderij van het type kop-

hals-romp: woonhuis en bedrijfsgedeelte zijn 

verbonden door een lagere tussenbouw (zie 

onder andere ook: boerderij Eindsenhof, 

Erlecomseweg 80 Erlecom en boerderij De 

Roeyen, Weverstraat 79 Kekerdom).  Het 

onderkelderde bedrijfsgedeelte is voorzien van 

een zijaanbouw en heeft een laad- en losperron 

aan de zijde van de Hezelstraat. Onder het 

perron bevindt zich, op manshoogte, het zgn. 

“vul-vat” waarin het graan gestort werd. De 

houten deuren van het bedrijfsgedeelte zijn 

onlangs op basis van de bouwtekeningen in oude 

staat hersteld. Inwendig, achter het laadperron, 

bevindt zich rechts het voormalige kantoortje 

van de maalderij (later diepvriesinrichting en 

garage), dat zich nog in originele staat bevindt. 

De voordeur van het woonhuis, dat sinds de 

bouw weinig wijzigingen heeft ondergaan, heeft 

een houten pannengedekte luifel.  
 

 
Ooij, Hezelstraat 12. Voormalige maalderij met 

woonhuis “De Thornsche Molen”, 1954. Arch. H.G. 

van den Boogaard. 

 

De voormalige elektrische maalderij is sinds 

enige tijd is in gebruik bij de firma Verriet. De 

later aangebouwde varkensstallen aan de 

achterzijde zullen binnen afzienbare tijd 

verwijderd worden. Mevrouw Vierboom-Thonen 

is in februari 2014 gestorven. 

 

 
Een van de eerste winkels in het dorp was de 

zuivelhandel van Jan Bartels tegenover cafetaria De 

Vink. Voor de woning staat de jeep met aanhanger 

van Thé Janssen (Thé de kolenboer) uit Wercheren. 

Let op deze foto ook op een (tegenwoordig) bijzonder 

verkeersbord: het waarschuwingsbord met 

locomotief. Dit betekent dat er ergens in de buurt de 

weg gekruist wordt door een smalspoor met 

grondtreintje, met in de polder gebaggerde klei voor 

één van de steenfabrieken. Op de achtergrond de 

oude Sint Hubertusschool aan de Kerkdijk, die 

oorspronkelijk als openbare school gebouwd werd in 

1888. In de jaren 20 werd de (inmiddels) katholieke 

jongens- en meisjesschool voorzien van een 

verdieping. De lagere school zou in 1964 verhuizen 

naar de nieuwbouw aan de Prinses Beatrixstraat. 

(met dank aan Jan van Eck) 

 

Mede onder invloed van de steenfabrieken, die 

in de wederopbouwtijd overuren maakten, steeg 

het inwonertal van Ooij vanaf 1950 sterk. 

Andere factoren, die in dit verband al eerder 

vermeld werden, waren het (doen) verdwijnen 

van de diverse buurtschappen en het 

concentreren van de bevolking in geselecteerde 

kernen, waarvan Ooij voor het westelijk deel der 

Ooijpolder de belangrijkste werd geacht. Nadat 

er in de eerste wederopbouwperiode 

voornamelijk gebouwd was in traditionele stijl, 

leek er vanaf het einde van de jaren ‘50 

draagvlak te ontstaan voor meer gedurfde 

architectuur in het dorp. 
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Voor schoolgebouwen was na de oorlog 

geleidelijk een voorkeur ontstaan voor 

gebouwen met veel licht en ruimte en voorzien 

van aparte gemeenschappelijke ruimtes. Lagere 

scholen waren veelal van het gang-type, waarbij 

de klaslokalen naast elkaar aan een gang lagen. 
 

 
Ooij, Prinses Beatrixstraat 53b, deel van de vm 

lagere school, op 3 januari 1964 als “Veni Creator-

school” ingewijd door pastoor Gerrits. Ontwerp 

architect Th. Boosten, Maastricht, 1962. De naam is 

inmiddels gewijzigd in Basisschool “Op Weg”. Van 

het oorspronkelijke gebouw is de rechtervleugel in 

2003 afgebroken en vervangen door nieuwbouw. 
 

 
Ontwerptekening voor de nieuwe lagere school van 

Ooij, Th. Boosten 1962. Bouwarchief gemeente 

Ubbergen. 
 

Voor de nieuwe lagere school, met in eerste 

instantie 8 klaslokalen, werd door de (vooral 

door zijn kerkelijke ontwerpen) bekende 

Maastrichtse architect Theo Boosten (1920-

1980) een ontwerp geleverd. Deze had in 1953 

het architectenbureau van zijn vader Alfons 

Boosten voortgezet, nadat hij in Delft en New 

York zijn opleiding had genoten. In meerdere 

werken van zijn hand is een voorliefde te 

herkennen voor concave/convexe gevels en 

tentvormige daken/gevelafsluitingen.  
 

 
 

 
Maastricht, Sint Annakerk (bovenste) en daaronder 

Valkenburg, Kerk OLV van Altijddurende Bijstand, 

Th.Boosten. 
 

 
“Leven in de Ooijpolder”, gepolychromeerd reliëf 

aan de vm. klokkentoren van de Veni Creator-school, 

uitgevoerd in schokbeton naar ontwerp van de 

Limburgse kunstenaar Rob Stultiens, 1964. 



 

 5  Nieuwsbrief 55    augustus  2014 

Het langgerekte bouwwerk van de school in 

Ooij, in beton- en holle bouwsteenconstructie, 

heeft ter linkerzijde een schuin eindigend 

paviljoen (nu in gebruik bij Sportcentrum 

Morgen-Fit) met glazen ingangspartij en 

voorzien van een half vrijstaande gemetselde 

toren waarin de schoolbel. Rechts daarvan een 

speels ingedeelde gemetselde middenbouw met 

opeenvolgende klaslokalen met asymmetrische 

vensterindeling, afgesloten door een glazen 

uitbouw in tentvorm. Aan de klokkentoren 

bevindt zich een bijzonder voorbeeld van 

gevelkunst uit de wederopbouwtijd: 
 

 
Ooij, Prins Bernhardstraat 3, Dorpshuis “De 

Sprong”, architect R.G. Rodenburg 1962-63. 

 

Het dorp Ooij kent in de vorm van het in 1963 

geopende Dorpshuis “De Sprong” een tweede 

voorbeeld van niet-traditionalistische 

wederopbouwarchitectuur. Hoewel interieur en 

exterieur in de loop ter tijd meermaals werden 

gewijzigd, is het bijzondere ontwerp van de hand 

van de Nijmeegse architect R.G. Rodenburg met 

name in de concave zuidgevel met 

siermetselwerk nog herkenbaar.  

 
Ooij, oorlogsmonument bij de begraafplaats aan de 

Kerkdijk. Zandstenen reliëf met voorstelling van Sint 

Joris en de draak van de hand van Jac Maris, 1948. 

Gemeentelijk monument. 

 

(Wordt vervolgd PC) 

 

 Voorbeelden(voormalige) Café ‘s, Pensions en Hotels langs de Rijksstraatweg te Beek

Rijksstraatweg 193, hotel Rusthof. 
 

Rijksstraatweg, hotel Oorsprong tegenover het 

gemeentehuis. 
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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 
 

 

 


