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Komende activiteiten


Donderdag 17 november 2016 om 20.00 uur. Najaarsbijeenkomst. ‘Geopaden op de
Stuwwal’ in Antiquariaat Supplement, Van Randwijckweg 2 Beek.

Najaarsbijeenkomst 17 november 2016
‘Geopaden op de stuwwal’
De stuwwal tussen Nijmegen, Kleve en Mook in
het Nederlands-Duitse grensgebied is ontstaan in
de voorlaatste ijstijd, het Saalien, zo’n 160.000
jaar geleden. Enorme landgletsjers reikten tot in
onze omgeving en stuwden de bevroren bodem
op. Na het terugtrekken van de gletsjers bleef een
heuvellandschap achter met heuvels van ruim
honderd meter hoogte, waarin door het
smeltwater van de gletsjers diepe dalen werden
uitgesleten. Door erosie zijn deze heuvels in de
tienduizenden jaren daarna lager geworden maar
het karakteristieke heuvellandschap (van de
gemeente Berg en Dal) is blijven bestaan.
De Vereniging Geopaden Stuwwal schreef in
2014 een bekroond wandelboekje. Een van de
auteurs, Jan Noordik, zal op 17 november een
lezing geven in Antiquariaat Supplement, Van
Randwijckweg 2 in Beek gemeente Berg en Dal.

Inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee. Start presentatie om 20.00 uur. Vanaf circa 21.00 is er gelegenheid
voor een gratis drankje en kan men rondkijken in het antiquariaat.
Entree is gratis (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld).
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Open Monumentenweekend druk bezocht
Dit jaar organiseerde Monument en Landschap
voor het eerst op beide dagen van het Open
Monumentenweekend activiteiten, binnen het
landelijke thema ’Iconen en Symbolen’. Een van
de redenen hiervoor was dat de zondag, voorheen
altijd de enige Open Monumentendag in
Ubbergen, aangewezen was als dag voor de
Landschapsparade. Monument en Landschap
heeft inhoudelijke bijdragen verleend aan het
programma van de Landschapsparade, maar de
zichtbaarheid van Open Monumentendag op
zondag 11 september was niet zo groot als
voorheen.
Een verrassend groot aantal (van circa 150)
mensen nam op zaterdag 10 september deel aan
meerdere informatieve rondleidingen in de
Cenakelkerk en in het Begraaf- en Gedenkpark
Heilig Landstichting. De indrukwekkende
(gratis) concerten o.l.v. Svetlana van Wielink in
de Cenakelkerk konden eveneens op zeer grote
belangstelling
rekenen.
Een
duidelijke
aanwijzing dat er in de nieuwe gemeente Berg en
Dal behoefte bestaat aan (twee) Open
Monumentendagen.

De Cenakelkerk in Heilig Landstichting. Foto
Pieternel Coenen.

Op zondag 11 september concentreerden de activiteiten zich rond het terrein van de Landschapsparade en
het Kerkje van Persingen. Een cultuurhistorische route, inhoudelijk verzorgd door diverse historische
verenigingen w.o. Stichting Monument en Landschap, voerde per zonnetrein vanaf het Hollands-Duits
Gemaal tot aan De Thornsche Molen:
van Duinkerken, waarin het fraaie stuwwallandschap (en onder andere ook het bruggetje)
wordt bezongen.
Zondagmiddag verzorgden organist Cor van
Wageningen en violist Guido Jansen een prachtig
(gratis) concert in een stampvol kerkje van
Persingen. Mensen die niet aanwezig waren
kunnen toch iets van het concert horen, met dank
aan Wil Gipman:
https://youtu.be/VBy-NhgFsgE
https://youtu.be/DUaIT40eyZo
Het zonnetreintje voert langs de cultuurhistorische
route. Foto Wil Gipman.

Een tussenstop werd gemaakt ter hoogte van het
vroegere Sint Jorisbruggetje. Bestuurslid Wiel
Tonies droeg daar een gedicht voor van Anton
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Op het terrein van de Landschapsparade in
Persingen stond de gehele dag een
informatiestand van Monument en Landschap.
Veel inwoners van de gehele nieuwe gemeente
Berg en Dal waren blij verrast door de vele
activiteiten voor jong en oud.
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Wederopbouwarchitectuur in de gemeente Berg en Dal deel XIV
In een eerdere editie van onze nieuwsbrief hebben we al aandacht besteed aan de buurtschap Wercheren,
die voor een groot gedeelte verwoest werd in de winter van 1944-45. Niet alle vooroorlogse woningen en
boerderijen werden herbouwd.

Gelderlander 9-5-1947. Veel mensen wonen nog in noodwoningen, maar het leven gaat door.
Voor de oorlog had de familie (Gradus) Arts aan
de Bandijk (nu Kerkdijk 34) een woning (met
onderverdieping in de dijk) en een schuur met
stalling. De boerderij, gebouwd in 1926, werd op
vrijdag 22 september 1944 kapotgeschoten door
Amerikanen, terwijl de bewoners in een
zelfgemaakte schuilkelder achter het huis zaten.
Na de bevrijding werd er op het perceel een
noodwoning gebouwd.
Kerkdijk 34 (vh Persingen, nu Ooij), ontworpen door
W. van Boldrik (aannemer H.J. Giesbertz) voor de
familie Arts.

De Gelderlander 7-7-1950. De aanbesteding wordt
gewonnen door de firma Giesbertz te Nijmegen. De
bouwkosten worden geraamd op een kleine 40.000
gulden.
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Bouwtekening voor Kerkdijk 34. Architect Willy
van Boldrik, 1950. Bouwarchief Ubbergen
(Regionaal Archief Nijmegen).
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van Boldrik. Ongeveer op dezelfde plek stond
reeds op de kadastrale kaart van 1820 een
boerderij ingetekend die toebehoorde aan Jan van
Eegeren. Sinds circa 1920 woonde hier de familie
Stappershoef.

Luchtfoto van de nieuw gebouwde boerderij van
Arts, 1950-1951. De noodwoning staat rechts van het
woonhuis. Collectie Hans Giesbertz

Het nieuwe woonhuis van de boerderij kreeg een
zadeldak van rode pannen en meerruitsvensters
met groene luiken. Er kwamen ook een
paardenstal
en een
wagenschuur met
fruitsorteerplaats.
Even verderop aan de Kerkdijk 46 werd na de
oorlog voor steenfabrieksarbeider M. van de
Brink door architectenbureau Van den Boogaard
een dijkhuisje herbouwd. Oorspronkelijk had het
veel typische wederopbouw-details, zoals
sierlijke gootbeugels en meerruitsvensters. Het
was roomwit geschilderd op een zwarte plint en
had rode pannen en groene luiken. Het pand is
inmiddels onherkenbaar veranderd.

Detail bouwtekening Kerkdijk 46. Links de linker
zijgevel, rechts de voorgevel. Architectenbureau Van
den Boogaard, 1948. Bouwarchief Ubbergen (RAN)

De in een prachtige boomgaard aan de Ooijse
Bandijk (nu Kerkdijk 50) gelegen kop-halsrompboerderij, een gemeentelijk monument,
werd in 1948 gebouwd naar ontwerp van Willy
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De Gelderlander 3-6-1955.
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Woonhuis en veestal van het boerderijcomplex
zijn met elkaar verbonden door een dwars
geplaatste tussenbouw. Op het terrein bevindt
zich ook nog een geheel origineel kippenhok uit
1948, dat mogelijk als noodwoning heeft
gediend.

Boerderij ‘De Wiel’, Kerkdijk 50 (Wercheren nu
Erlecom). Architect W. van Boldrik. Foto P. Coenen
2016

Het schilddak met rode pannen van het woonhuis
heeft een verhoogde dakvoet en twee
schoorstenen. Boven de meerruitsvensters
bevinden zich hoge segmentbogen, enkele
ingangen hebben een gemetselde omlijsting en
rechts naast de voordeur bevindt zich een

terracotta gedenksteen van het Bureau
Wederopbouw Boerderijen. Hierop is een
klimmende Nederlandse leeuw afgebeeld.

Gevelsteen van het Bureau Wederopbouw
Boerderijen, zoals ook aanwezig in de voorgevel van
Kerkdijk 50. Foto P. Coenen 2016 (met toestemming
van de familie Aalders gemaakt op het adres
Struikenweg 7 te Ooij)
Bronnen: Hans Fun,’Littekens van Market Garden’;
Hans Giesbertz; Jan van Eck, ‘Atlas Ooijpolder en
Duffelt’; H. Verriet, ‘Oorlogshandelingen in de Ooij’
(Archief gemeente Ubbergen/RAN); redengevende
beschrijving Kerkdijk 50; bouwarchief Ubbergen
(RAN); www.meertens.knaw.nl; Familie Aalders.
(PC)

Gedicht Anton van Duinkerken.
Op de Open Monumentendag, zondag 11 september, maakte de zonnetrein een tussenstop ter hoogte van
het vroegere Sint Jorisbruggetje (dat voor de aanleg van de Nieuwe Rijksweg in de jaren 1960 moest
wijken door de verlegging van ‘t Meertje). Bestuurslid Wiel Tonies droeg daar een gedicht voor van
Anton van Duinkerken, waarin het fraaie stuwwallandschap (en onder andere ook het bruggetje) wordt
bezongen.

Het Sint Jorisbruggetje in de jaren vijftig..
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de
STICHTING tot behoud van MONUMENT EN
LANDSCHAP in de Gemeente Berg en Dal
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-Berg en Dal.

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 Berg en Dal en dat van de
aan dit gebied grenzende gemeenten Nijmegen en
Kranenburg (Duitsland), 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,
tel. 024-684 3158
Website: www.monumentenlandschap.nl
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