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Komende activiteiten




Zondag 13 september 2015. Open Monumentendag. Thema: Kunst en Ambacht.
Zondag 27 september 2015. Wandeltocht door Nijmegen in samenwerking met de Duffelt.
Donderdag 19 november 2015. Najaarbijeenkomst.

Open Monumentendag zondag 13 september 2015
“Kunst en Ambacht”

Kleine Bartholomeuskerk, Nieuwe Holleweg 2 Beek.
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Open Monumentendag zondag 13 september 2015
De Stichting tot behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen organiseert ook dit jaar
weer een Open Monumentendag. Wij denken er in geslaagd te zijn om u een gevarieerd programma aan
te bieden.
PROGRAMMA van 12.00 – 17.00 u.

1. Kleine Bartholomeuskerk, Nieuwe Holleweg 2 Beek.
Rondleiding kerk en kerkhof met als accent de restauratie en de grafsteen van Rosalie Ries,
waarover in november een boekje verschijnt.

2. Huis Wylerberg, Rijksstraatweg 178 Beek.
De onder Duitse expressionistische architectuur gebouwde villa behoorde vanaf 1906 toe aan
Marie Schuster-Hilby en was een trefpunt van allerlei kunstenaars.
Stichting Sovon heet u welkom met korte lezingen over kunst en de historie van de villa. Tevens
kunt u genieten van muzikale optredens.
Daarnaast stelt Das en Boom gratis de miniatuur landschapstuinen open.

3. Thornsche molen Leuth.
Onlangs werd begonnen met de herbouw van de 500 jaar oude wipmolen, die in 1944 door
oorlogsgeweld werd verwoest. De balkconstructie, de bodem van de maalzolder is al geplaatst.
Vrijwilligers van de Thornsche molen hebben een expositie ingericht en vertellen u graag over de
geschiedenis en de wederopbouw van de molen.

4. Kekerdomse molen De Duffelt. Botsestraat 23 Kekerdom.
Na een grondige renovatie draaien de wieken weer en is het indrukwekkende binnenwerk te
bezichtigen.

5. Laurentiuskerk. Duffeltdijk 11 Kekerdom.
Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van het Smitsorgel heeft de Stichting Vrienden van het
Kerkje van Kekerdom een feestprogramma samengesteld. Het kerkplein is omgebouwd tot
feestlocatie met zitjes en kraampjes. Je kunt er een broodje speenvarken van het spit proeven,
maar ook allerlei hapjes en drankjes van streekproducten zullen uw smaakpapillen verwennen.
Van 16.00-17.00 zorgt fanfare UNA voor een feestelijke noot.
In de kerk:
Om 14.00 en 15.00u. laat Johan Zoutendijk aan de hand van een houten model zien hoe een orgel
werkt, waarna hij 10 minuten het orgel bespeelt.
Om 16.00u. vertelt Harry Sanders de geschiedenis van de kerk en het orgel.
Ook Supplement, Van Randwijckweg 2 Beek, is open en hier ligt een uitgebreid programma over
de Open Monumentendag in Ubbergen.
Wij wensen u een mooie dag toe!
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Open Monumentendag Berg en Dal
Open Monumentendag in Berg en Dal is dit jaar
op 12 september, met als landelijk thema Kunst
en Ambacht. De Open Monumentendag in de
gemeente Groesbeek valt samen met de
Landschapsdag. Op verschillende locaties
vinden in de gemeente Groesbeek activiteiten
plaats op 12 september tussen 14.00 en 17.00
uur. De activiteiten worden georganiseerd door
organisaties die zich bezig houden met natuur,
landschap en historie.
In Berg en Dal wordt er op 12 september een
wandeling georganiseerd door de stichting
Heemkunde Berg en Dal langs de historische
punten.
De wandeling begint om 14.30 uur ter hoogte
van de kruising Oude Kleefsebaan - Bisschop
Hamerlaan en duurt ca. 1½ uur. Deelnemers
worden verzocht zich aan te melden vóór 10
september
via
e-mail
heemkunde-

bergendal@hetnet.nl of via telefoonnummer 024
- 6841120. Deelname aan de wandeling is gratis
en is op eigen risico. Stevig schoeisel is
gewenst.

College van B&W laat het voormalige Zoma-gebouw slopen
In de week van de Vierdaagse is onverwacht een
begin gemaakt met het slopen van het Zomagebouw aan de Spoorlaan in Groesbeek.

De sloopvergunning werd op 2 juni afgegeven,
maar door Heemschut, het Cuypersgenootschap
en STIEG was er bij de rechtbank een
voorlopige voorziening aangevraagd. De rechter
had nog geen datum vastgesteld voor de
behandeling van de zaak. Normaal gesproken
wacht een eigenaar (in dit geval de gemeente
Groesbeek) de zitting bij de Rechtbank af, maar
dit is sinds kort niet meer verplicht. Verder was
de
termijn
voor
het
indienen
van
bezwaarschriften tegen het afwijzingsbesluit
(plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst)
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nog niet afgelopen. Beide procedures, die
werden ondersteund door Stichting Monument
en Landschap, zijn door de gemeente dus
volledig genegeerd. Formeel is dit toegestaan,
maar het getuigt niet van voorkomendheid
jegens oprecht betrokken organisaties en
personen die niet voor niets zienswijzen en
bezwaarschriften hebben ingediend of van plan
waren om dit te gaan doen!
Door de haast van de gemeente Groesbeek is
ook het meedenken over de in augustus geplande
planologische
herinrichtingsprocedure
(zie
Gemeentenieuws van 24 juli) een stuk minder
zinvol geworden. Het zou een goed idee geweest
zijn om het Zoma-gebouw geheel of gedeeltelijk
te hergebruiken. De reclameletters en andere
decoratieve gevelelementen hadden behouden
kunnen blijven voor toekomstige herplaatsing,
zoals dat ook op het Dobbelmanterrein in
Nijmegen gebeurd is. Het laatste concrete stukje
van het dorp Groesbeek dat herinnerde aan de
schoenindustrie en het voormalige station is
“weggegooid” ten gunste van (meer)
nietszeggende nieuwbouw en parkeerplaatsen.
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Wederopbouw Special: het gebouw van de voormalige ZOMA (Zolenmakerij)
aan de Spoorlaan te Groesbeek
In Groesbeek is zeer recent een fraai voorbeeld van industrieel wederopbouw-erfgoed ten prooi gevallen
aan de slopershamer (zie elders in deze nieuwsbrief).
Het gebouw dateerde uit 1956 en werd gebouwd
voor de schoenmakersfirma Van Loon uit
Dongen, naar ontwerp van W. Nierkens. Na
verkoop van de fabriek aan het Duitse bedrijf
Bause (gespecialiseerd in kinderschoenen van
het merk Elefanten) vestigde zich in 1967 de
firma ZOMA (ZOlenMAkerij) in het pand. Tot
2007 bleef het in gebruik als toeleveringsbedrijf
voor de schoenindustrie, die in de regio KleefGroesbeek-Heilig Landstichting-Nijmegen ruim
vertegenwoordigd
was.
Andere
schoenfabrikanten waren Robinson, Nimco, Elefanten
(Hoffmann) en Swift.

Station Groesbeek in 1928.
Bron: www.geschiedenisgroesbeek.nl

De ligging in Groesbeek aan de spoorlijn
Nijmegen-Kleef was strategisch gekozen. De
centrale stanzerij, geïnspireerd op Amerikaanse
en Engelse voorbeelden, was bij de stichting van
het bedrijf de eerste in zijn soort op het
vasteland van West-Europa.

Reclame affiche voor Robinson schoenen, Nijmegen
1950. Bron: RAN.

ZOMA bood na de oorlog werkgelegenheid voor
de lokale arbeiders, maar ook aan arbeiders
buiten de regio en droeg daardoor bij aan het
snelle economische herstel. Ook werd de export
op gang gebracht en werden de handelsbanden
met Duitsland aangehaald, wat als bijzonder te
beschouwen is gezien de gebeurtenissen in de
Tweede Wereldoorlog.

Uit De Gelderlander van 7 september 1956.

In de grootste omvang ver- en bewerkte de
ZOMA dagelijks zolen voor 25.000 paar
schoenen en werd er behalve naar Duitsland naar
België en Zwitserland geëxporteerd. Het
personeelsbestand was in dezelfde periode,

Het personeel van de ZOMA in 1966.
Bron: www.geschiedenisgroesbeek.nl
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ondanks de toenemende mechanisatie, van 8
naar 127 gegroeid. Een groot deel van de
Nederlandse bevolking liep op Zomaschoenzolen, zo concludeert o.a. de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed in haar
waardestelling. Halverwege de jaren zeventig
stagneerde de groei en streek Bause de vlag als
gevolg van de inmiddels moordend geworden
concurrentie uit eerder genoemde lage
lonenlanden. Na een mislukte doorstart namen in
1976 zestien personeelsleden de ZOMA over.
Dat geschiedde op coöperatieve grondslag, een
voor die tijd voor Nederland redelijk unieke
vorm van arbeiderszelfbestuur.

opvallende halfronde gebogen dakconstructie en
een monumentale entreepartij waarin de als
omgekeerde lessenaarsdaken vormgegeven
zijdakvlakken
terugkeerden.
De
ronde
dakconstructie maakte dat er veel daglicht naar
binnen kwam. Bijzonder waren de ranke
venstergeledingen (met stalen ramen) tussen de
bakstenen gevels. Verder was de toepassing van
nieuwe materialen en technieken kenmerkend,
zoals Nefa-platen, een Cusveller-vloer en
bijzondere betonnen sierelementen. Het complex
was bovendien beeldbepalend voor zijn
omgeving.

Bron: Heemschut.

Het ZOMA-complex heeft, na de verhuizing in
2006/2007 van de schoenzolenfabriek naar
bedrijfsterrein De Ren, een belangrijke sociaalmaatschappelijke functie vervuld voor de
Groesbeekse gemeenschap, o.a. als atelier- en
expositieruimte.

De gemeente Groesbeek heeft telefonisch
bevestigd dat zowel de reclameletters als de
eerste steen bewaard zijn bij de sloop en dat
deze mogelijk voor hergebruik in aanmerking
zullen komen.

(PC)

Het in baksteen opgetrokken fabrieksgebouw (in
de stijl van de Delftse School) had een
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de
STICHTING tot behoud van MONUMENT EN
LANDSCHAP in de Gemeente Ubbergen

Wandeltocht door Nijmegen op
zondag 27 september
Thema: Nijmegen met oog voor detail

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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Normaal gesproken is de wandeltocht in samenwerking
met de Duffelt in juni, maar dit jaar is de wandeling op de
laatste zondag in september. De wandeling onder leiding
van de Nijmegenkenner en -verteller Henk Rullmann leidt
ons langs verrassende plekken en details waar we normaal
gesproken zo langs zouden lopen. De wandeling start om
12.00 uur en de plaats van samenkomst is aan het
Hoogstraatje, voor het Pannenkoekenhuis. Een ieder is van
harte welkom.
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