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Komende activiteiten


Dinsdag 16 december 2014 om 20.00 uur. Najaarsbijeenkomst in Supplement, Van
Randwijckweg 2, Beek - Ubbergen.

Dinsdag 16 december 2014 najaarsbijeenkomst
door Klaas Bouwer “Een verrukkelijk gezigt”
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Voor de najaarsbijeenkomst van de Stichting tot
Behoud van Monument en Landschap hebben
we dit jaar Klaas Bouwer kunnen arrangeren die
een voordracht zal houden over het onlangs
verschenen boek over de buitenplaatsen en
boerderijen in de Meerwijk onder de titel “Een
verrukkelijk gezigt”.
De Meerwijk is historisch en landschappelijk
gezien een bijzonder rijke streek; ze omvat een
drietal historische landgoederen en een aantal
boerderijen, gelegen tussen Berg en Dal,
Groesbeek en Heilig Landstichting. Het gebied
kent een boeiende landschapsgeschiedenis en
een
minstens
zo
interessante
bewoningsgeschiedenis. In het boek wordt
aandacht geschonken aan het landschap met zijn
buitenplaatsen,
boerderijen,
bossen
en
landerijen. Daarbij hoort natuurlijk het verhaal

over de bezitsgeschiedenis, dat verteld wordt aan
de hand van een aantal personen en families. In
de voordracht combineert Klaas Bouwer de
biografie van het landschap met veel informatie
over bekende en onbekende families, die in de
Meerwijk bezittingen hebben gehad. De rijke
geschiedenis van dit gebied komt hiermee op
een bijzondere wijze tot leven. De voordracht
wordt ondersteund met powerpoint.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur op dinsdag
16 december 2014 en wordt gehouden in het
antiquariaat en cultureel centrum Supplement
van onze gastheer Eugène Jeurissen.
De kosten van de koffie en de thee worden
gedragen door de stichting. Overige consumpties
dient u af te rekenen. Hopelijk tot ziens op 16
december a.s.

Open Monumentendag 14 september 2014 “Op Reis”.
De Stichting Monument en Landschap in de
gemeente Ubbergen organiseerde dit jaar weer
de Open Monumentendag op zondag 14
september. Het thema was dit jaar “Op Reis” en
dat gaf voldoendeaanleiding om hier een
interessant en leuk programma omheen te
maken.
Om 12 uur was de ontvangst in Antiquariaat
Supplement aan de Van Randwijckweg in Beek
waar de bezoekers, onder het genot van een
kopje koffie, welkom werden geheten door Wiel
Tonies.
Vandaar vertrokken de bezoekers in twee
zonnetreintjes over de Rijksstraatweg richting
Ubbergen. Onderweg werd door twee gidsen
uitgebreid verteld over de voormalige hotels en
pensions waar langs werd gereden, waarbij ook
heel wat leuke anekdotes voorbij kwamen. In
Ubbergen werd de route gevolgd langs de
waterkerskwekerij om dan weer terug te keren
op de Rijksstraatweg. De route werd vervolgd
tot aan het Keteldal waar de bezoekers te voet de
weg vervolgden naar de Vriendschapswijzer.
Daar aangekomen vertelde Wiel Tonies, in
douanepak, de geschiedenis van de wijzer. In
vroeger tijden was het een plek waar veel foto’s
gemaakt werden. Zo kon het thuisfront zien dat
men echt in Duitsland was geweest. Zo ook nu,
er werd een echte foto gemaakt door een
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fotograaf, vanonder een zwarte doek met camera
op statief.

Ook stond er een ijskarretje en kregen de
bezoekers een ijsje aangeboden. Vandaar ging
men te voet terug naar antiquariaat. Daar hield
Annemiek Lukassen een heel interessante
voordracht met dia’s over de voormalige horeca
langs de Rijksstraatweg. Ook was er een klein
expositie met ansichtkaarten van de hotels en
pensions uit vroegere tijden. Hierna startte er
nog een tweede rit met het treintje met hetzelfde
programma.
Na enkele dagen kregen de bezoekers de foto in
sepia met opschrift “Groeten uit Beek” via de
email thuis gestuurd. Het was een heel geslaagde
dag waarop we veel bezoekers hebben mogen
ontvangen. Tot volgend jaar.
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Wederopbouwarchitectuur in de gemeente Ubbergen X
In de vorige nieuwsbrief is naar voren gekomen
hoe er in het Noodstreekplan voor de
Wederopbouw aangekeken werd tegen de
herbouw van het dorp Ooij op een wijze die
recht zou doen aan de “moderne tijden”.
Aanvankelijk was het de bedoeling om de
nieuwe
bebouwing,
bestaande
uit
middenstandswoningen, arbeiderswoningen en
enkele winkels, rondom de Nederlands
Hervormde kerk aan de Hezelstraat te realiseren.

Deze locatie bleek bij nader inzien ongeschikt.
Veel grond was in handen van eigenaren van
steenfabrieken en van hoge waarde door de
samenstelling. Dit zou onteigening erg duur
hebben gemaakt. Bovendien moesten de
gederfde
bedrijfsinkomsten
van
de
steenfabrieken worden vergoed. Aldus bleef een
uniek stukje natuur-/cultuurgebied onaangetast.

Noodwoningen in Ooij, 1948. Op de achtergrond
staan al enkele arbeiderswoningen van J.A.J. van
den Boogaard. Fotocollectie Regionaal Archief
Nijmegen.
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Ooij in 1955, foto genomen vanaf de in 1953
aangebouwde toren van de Sint Hubertuskerk. Op de
voorgrond het voormalige café van de weduwe
Sliepenbeek (tante Betje). Later is dit café (met
woning) gekocht door Thé Reijnen Sr. Hij was ’n
zwager van Sliepenbeek.
Thans
is
het
eigendom van Wim Reijnen (Thézn). De huidige
functie is kantoor en dokterspraktijk. In de verte het
nieuwe dorpscentrum in wording: Dr. Kochlaan en
Julianalaan. Het witte huis – midden achter – was
het Kostershuis. Hier woonde koster/organist Kamps.
Je ging het huis binnen via trapjes. Het inmiddels
gesloopte huis was lange tijd het enige huis in deze
drassige Erlecomse polder. (Met dank aan Jan van
Eck.)

Een tweede locatie voor een nieuwbouwplan
nabij de Rooms-Katholieke kerk ketste af, omdat
hier afgetichelde gronden waren die te laag
waren voor bebouwing. Een grondophoging
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bleek noodzakelijk, maar werd te kostbaar
bevonden. Inmiddels was het 1951 en waren er
ten noordoosten van de RK kerk enkele straten
bebouwd met arbeiderswoningen. Besloten werd
toen om de overige herbouw ook aan deze zijde
van de dijk te laten plaatsvinden. Hiervoor
diende wel een deel van het smalspoor te worden
omgelegd.

in-loodraam aan de kerk geschonken,
vervaardigd door René Smeets. Pastorie en kerk
werden in september 1944 zwaar beschoten door
zowel Amerikaanse als Duitse artillerie (de
laatste vanuit de Betuwe). Hiervan zijn nog
sporen te zien in de noordwand van de kerk en
de zuidgevel van de pastorie. Ook is de
ingangspartij van de pastorie na de oorlog
vernieuwd. Het venster rechtsboven heeft ter
herinnering een boogveld gekregen met het jaar
1944 ingemetseld.

Zo zou het nieuwe en grotere dorp Ooij er
uiteindelijk uitzien in 1975. Fotocollectie RAN.
Pastorie Ooij.

Op de Kerkdijk concentreerde zich het RoomsKatholieke leven van Ooij met de Sint
Hubertusschool, de Rooms-Katholieke Sint
Hubertuskerk, de begraafplaats, de pastorie en
het Patronaatsgebouw (ook wel Parochiehuis
genoemd).
De
oorspronkelijke
Sint
Hubertuskerk (als Hubertuskapel voor het eerst
vermeld in de tweede helft van de 13e eeuw)
werd in 1822 niet teruggegeven aan de
katholieken (belangrijke reden hiervoor was
vermoedelijk de aanwezigheid van een grafelijke
grafkelder), waarop er in 1835 met rijkssubsidie
een nieuwe zogenaamde Waterstaatskerk
gebouwd kon worden met kerkhof en pastorie.
Toen de kerk (die evenwijdig aan de dijk stond)
te klein werd, trok men de pastorie bij de kerk en
liet men in 1897 een nieuwe pastorie bouwen. In
1904 werd uiteindelijk besloten een nieuwe
neogotische kerk te bouwen haaks op de dijk.
Deze kerk, ontworpen door C. Franssen, had een
ingangsportaal met drie deuren in een lage
aanbouw. Er was geen toren.
Na het februari-bombardement schuilden
Nijmeegse vluchtelingen enige tijd in de
Hubertuskerk. Als dank werd in 1948 een glas4

Ooij, sporen van beschietingen in september
1944 in het muurwerk van de pastorie (boven)
en de kerk (rechts). Foto’s P. Coenen.
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Het Patronaatsgebouw bevond zich ter
linkerzijde van de pastorie en is, evenals de
Hubertusschool (waar de Canadezen enige tijd
hun
hoofdkwartier
hadden),
inmiddels
afgebroken

Ooij, Patronaatsgebouw/parochiehuis
Fotocollectie RAN.

in

1948.

De westzijde van de Hubertuskerk werd in 1954
voorzien van een toren. De gevel werd hiervoor
aangepast naar ontwerp van de Nijmeegse
architect B.W.A. Goddijn, die ook de
Bartholomeuskerk in Beek voorzag van een
nieuw voorportaal en het ontwerp tekende voor
de wederopbouw van de pastorie van Beek en
Bakkerij/Café De Witte.
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Ooij, Sint Hubertuskerk ca. 1955, met toren.
Daaronder bouwtekening door Bert Goddijn, 1954.
RAN.

Bronnen:
Noviomagus; Jan van Eck;
Hans Fun, Littekens van Market-Garden, 2005
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Meerwijk – Koepel

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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