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Ten geleide

Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) is een landelijk opgezet
project met het doel om in betrekkelijk korte tijd - 5 jaar - een
inventarisatie te verkrijgen van bouwkunst en stedebouw uit de periode
1850-1940. De uitvoering van het project wordt verzorgd door de provin-
cies. In Gelderland heeft de provincie de Stichting MIP-Gelderland
opgericht, die belast is met de uitvoering van het project.

In Gelderland wordt het MIP uitgevoerd conform de Gelderse streekplan-
indeling: Midden-Gelderland, Oost-Gelderland, Veluwe en Rivierenland.
Binnen deze inventarisatiegebieden wordt per gemeente geïnventariseerd.

Het eindprodukt, waarover de gemeenten de beschikking krijgen, bestaat
uit 3 rapporten, te weten een regiobeschrijving, een gemeentebeschrijving
en een inventarisatierapport.

In de regiobeschriivinq wordt op hoofdlijnen een schets gegeven van
ontwikkelingen die bepalend zijn geweest voor de ruimtelijke kwaliteit,
i.c. bouwkundige en stedebouwkundige karakteristieken, uit de periode
1850-1940 in het inventarisatiegebied. Het betreft veelal ontwikkelingen
en karakteristieken die behalve van lokaal belang ook een boven-lokaal
belang vertegenwoordigen.

In de qemeentebeschriivinq, die kan worden beschouwd als een verfijning
die betrekking heeft op een deel van het grondgebied van de regiobe-
schrijving, worden op beknopte wijze de voornaamste historisch-geografi-
sche, sociaal-economische, bouwkundige en stedebouwkundige ontwikkelingen
uit de periode 1850-1940 weergegeven.
In dit verband dient hoofdstuk 4.5. Karakterisering geïnventariseerde
bebouwing afzonderlijk te worden genoemd. Het betreft een hoofdstuk dat
als "schakel" fungeert tussen het beschrijvende en het inventarisatie-
gedeelte, te weten het inventarisatierapport.

Het inventarisatierapport voorziet in een beknopte weergave per gemeente
van de gebouwde omgeving uit de periode 1850-1940 in de vorm van objecten
en complexen op basis van de uitgewerkte MlP-formulieren.

Hoewel de 3 rapporten afzonderlijk kunnen worden gelezen, verdient het
aanbeveling het inventarisatiegedeelte niet los te zien van het beschrij-
vende gedeelte en omgekeerd.
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1. INLEIDING
De gemeente Groesbeek bevindt zich in het inventarisatiegebied Midden-
Gelderland en heeft een oppervlakte van 4.417 hectare. De gemeente
Groesbeek bestaat uit de gelijknamige hoofdkern, alsmede uit een
aantal kleine kernen: Berg en Dal, De Horst, Breedeweg en Heilig-
Landstichting. In 1815 zijn Zevendal en St. Jansberg aan Groesbeek
toegevoegd.
In het noorden grenst de gemeente Groesbeek aan de gemeenten Ubbergen
en Nijmegen, in het westen aan de gemeente Heumen (via de Biesseltse
Baan). De oostgrens wordt gevormd door de rijksgrens met Duitsland,
de zuidgrens door de Limburgse gemeenten Mook en Gennep.
In de periode 1850-1940 is vanuit de Katholieke Kerk een aantal
instellingen op religieus/maatschappelijk gebied gesticht die voor een
belangrijk deel bepalend zijn geweest voor de ontwikkelingen op
economisch en sociaal gebied in genoemde periode, te weten het
Liefdesgesticht, sanatorium Dekkerswald en de Heilig-Landstichting.
Op 1 januari 1988 telde de gemeente Groesbeek 18.101 inwoners.
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Afbeelding 1
Gemeente Groesbeek omstreeks 1867
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2. BODEMGESTELDHEID EN GRONDGEBRUIK
Gedurende de Saale-ijstijd is het landijs in een aantal fasen en
tongen Nederland binnengedrongen via de reeds bestaande laagten, zoals
rivierdalen (waaronder de IJssel en andere Rijntakken) en bekkens. Eén
van de bekkens waardoor het landijs in zuidwaartse richting is gekomen
is het Bekken van Kranenburg, genoemd naar de gelijknamige neder-
zetting even ten oosten van Groesbeek. De meest zuidelijk doorgedron-
gen landijstong op Nederlands grondgebied heeft het Bekken van
Groesbeek gevormd.

Aan het eind van de Saale-ijstijd (ca. 120.000 v. Chr.) waren de
tongbekkens met smeltwater gevuld. Uit deze tijd dateren de oudste
smeltwaterbeken en -dalen, zoals het Zevendal en de laagte bij de
Holle Weg. Op sommige locaties werd keileem in de ondergrond afgezet.
Ook in de beekdalen werd keileem afgezet.

Tijdens het Weichselien (75.000 - 10.000 v. Chr.) werd in de warmere
perioden opnieuw veel materiaal via de smeltwaterbeken afgezet in de
laagten, en zijn de hellingen verder uitgeslepen of afgebrokkeld.
De wind had vrij spel op het losse zand wanneer, bijvoorbeeld in
perioden van extreem lage temperaturen, vegetatie ontbrak. Het grofste
materiaal dat door de wind is meegevoerd, bevindt zich in de vorm van
dekzanden op de noordelijke, zuidelijke en westelijke stuwwalflanken.
Alleen het fijnste materiaal is over de stuwwal getransporteerd en in
de vorm van vruchtbaar loss in het bekken gedeponeerd.

Het grondgebruik in de periode 1850-1940 heeft betrekking op
dekzanden, lössgronden en veengronden.
De door het landijs opgestuwde heuvels in het noorden, westen, en
zuiden van de gemeente Groesbeek zijn met grove en grindhoudende
dekzanden bedekt. Vanwege de grote hoogteverschillen en de slechte
afwatering zijn deze stuwwalgronden voor akker- en weidebouw nagenoeg
ongeschikt. Eeuwenlang hebben heidevelden zich hierop uitgestrekt,
doch deze zijn vanaf de 19e eeuw bebost (zie afbeelding 2).
Met de bebossing is een voor ontginning, noodzakelijke fase gestart,
doordat de wortels en bladeren structuur en voeding geven aan de
bodem. Na enkele decennia is de bodem rijp voor ontginning. De nieuwe
ontginningen hebben alle plaatsgevonden op beboste terreinen. Hierop
werden vanaf 1880 aardappelen verbouwd.
De nabij Berg en Dal aangelegde akkers bevinden zich op minder steile
delen van de stuwwal, op een hoogte van 80-95 meter +N.A.P. Deze,
veelal geometrisch van vorm zijnde kavels, zijn in het midden van de
19e eeuw aangelegd nabij en op landgoederen, zoals Mariënboom,
Kerstendal, Berg en Dal, Meerwijk en Vlierenberg, Den Heuvel en de
Plak.

Uit landbouwkundig oogpunt is alleen het Bekken van Groesbeek geschikt
voor akker- en weidebouw (zie afbeelding 3). De bouwlanden strekken
zich uit tussen Groesbeek, Grafwegen, de grens met Duitsland en Wyler.
In het Bekken van Groesbeek is weliswaar het hoogteverschil groter dan
in het noordwesten van de gemeente gelegen Berg en Dal, namelijk zo'n
60 meter, daartegenover staat de hogere voedselproduktiviteit van de
lössgronden. In het hoger gelegen gedeelte van het bekken komt
overwegend strookvormige verkaveling voor.
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Meer naar het oosten ook blokverkaveling. De bevolkingsdruk en het
reliëf vereisen een gewas dat veel opbrengt en met lichte ploegen en
ander materieel, inclusief mest, te produceren is: rogge. De
roggeteelt nam in de periode 1850-1940 de helft van het bouwlandareaal
voor zijn rekening.
Daar waar keileem in de ondergrond is afgezet (onder meer in De
Bruuk), zijn vennen en veengronden ontstaan omdat het water nauwelijks
kon doordringen naar het grondwater.

De afwaterings van het gebied vindt voornamelijk plaats via beken,
in richting variërend van zuid-noord in het noorden, west-oost in het
midden, naar noord-zuid in het zuiden. In dit verband kan de west-
oost lopende Groesbeek worden genoemd, waaraan de gemeente haar naam
ontleent.

De oudste bewoningsconcentraties in de gemeente Groesbeek, Groesbeek
en Grafwegen, zijn aan te treffen aan de rand van de stuwwal met het
bekken. Groesbeek en Grafwegen liggen beide op ongeveer 30-40 meter
+N.A.P. De jongere nederzettingen Horst en Breedeweg, en de zwermen
bij Kamp, Klein America, en Nijerf bevinden zich in het bekken.
Groesbeek en Drul bevinden zich aan de Groesbeek, die van de stuwwal
naar het bekkendal stroomt.
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Afbeelding 2
gemeente Groesbeek
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3. INFRASTRUCTUUR
De stuwwal heeft een voorname rol gespeeld in de uitleg van de
wegenstructuur in de gemeente Groesbeek. Over de rand van deze wal
loopt de Oude Kleefsebaan die bij Nijmegen overgaat in de Berg en
Dalseweg. De Zevendalseweg/Bies seltse Baan, de
Knapheideweg/Herwendaalse Weg en Nijmeegse Baan zijn wegen over de
stuwwal, die vrijwel rechtstreeks naar Nijmegen leiden en de
wegenstructuur van de gemeente Groesbeek een
zuidoost-noordwest-oriëntatie geven. Loodrecht op deze wegen staat de
verbinding tussen Mook en Wyler: Mookse Baan/Wyler Baan. Deze
verbinding snijdt de wegen tussen Nijmegen en Kleef ter hoogte van
Groesbeek aan de westelijke bekkenrand. Evenwijdig hieraan loopt langs
de oostelijke bekkenrand een weg op Duits grondgebied. Beide wegen
zijn van groot belang geworden toen Pruisen grondgebied aan de Maas
verwierf (in de Late Middeleeuwen), en deze enclaves moest kunnen
bereiken. In het Bekken van Groesbeek lopen 2 wegen aan beide zijden
van de Groesbeek naar Kranenburg: de Lubertse Baan/Cranenburgse Straat
en de Kloosterstraat/Hoge Horst.

Dit radiale wegenpatroon met Groesbeek in het centrum bepaalt nog
steeds de infrastructuur van de gemeente Groesbeek in het midden van
de 19e eeuw. In het bekken volgen de minder belangrijke wegen de
oriëntatie van de hoofdwegen. Deze wegen vormen de grenzen van
complexen van in cultuur gebrachte grond, die slagsgewijs, loodrecht
op de hoofdwegen, in ontginning zijn genomen.

Op deze wijze wordt in de infrastructuur van het bekken zowel een
radiaal als een concentrisch, dat wil zeggen schilsgewijs vanuit de
kern, ontginningspatroon weerspiegeld. Van dit wegenpatroon wordt bij
het gehucht de Plak en het landgoed Den Heuvel afgeweken. Hier is het
patroon vergelijkbaar met het patroon op de stuwwal: gericht op
toegankelijkheid en verdeeld in grote, geometrische vormen (vooral
blokken).
In 1865 werd de spoorlijn Nijmegen-Kleef aangelegd. Deze lijn is
aangelegd in een van de droge dalen van de stuwwal, en doorsnijdt de
gemeente ten zuiden van de oude kern. van Groesbeek. De tramverbinding
tussen Nijmegen en Berg en Dal kwam pas in 1889 tot stand (opgeheven
1955).

In 1928 werd de Stichting "De Waterleiding Berg en Dal" opgericht, die
de gemeente Groesbeek van leidingwater voorzag.
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Afbeelding 4
Gemeente GroesbeeJc, belangrijkste wegen omstreeks 1940
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4 . NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

4.1. Algemeen
Holdeurn was in de Romeinse tijd bekend vanwege een belangrijke
steenfabriek aldaar voor het Nedergermaanse leger. Het is nog steeds
gelegen op de rand van de stuwwal aan de Oude Kleefsebaan.
De geschiedenis van Groesbeek begint met de hof Gronspech in 1040.
Deze was gebouwd op de rand van het bekken, waar tevens voldoende
water (de Groesbeek) aanwezig was. De gemeente bestaat dan grotendeels
uit bos. Ontginning vond sindsdien plaats in de richting van het
bekken, naar de Stekkenberg en in noordoostelijke richting naar
Nijmegen. Het gehucht Grafwegen is in de 13e eeuw ontstaan, eveneens
op de bekkenrand. Van hieruit heeft de ontginning zich in noordelijke
richting uitgebreid, waardoor Breedeweg en Bruuk zijn ontstaan. De
zwermen van Grafwegen, Sint Anthonis, Heiland, Breedeweg en Bruuk
zijn thans aaneengegroeid tot de kern Breedeweg. In de 15e eeuw werd
het Rijkswald, voorheen het jachtterrein van Nijmegen, gesplitst in
Overwald (Reichswald) en Nederrijkse Wald. Het Overwald werd verpand
aan de Hertog van Kleef. Deze transactie is voor het Nederrijkse Wald
fataal geweest. Onvoldoende toezicht, het weiden van vee en varkens
en de verwoede houtkap voor de scheepsbouw in het westen des lands,
leidden tot ontbossing. Omstreeks 1543 is het Nederrijkse Wald een
heideveld. Het gebied valt dan onder de Gelderse Rekenkamer, die het
tot in de 19e eeuw beheerde. In de 16e en 17e eeuw zijn Nijerf, Sint
Maartenshoeve en De Plak ontgonnen. In de 18e eeuw kwam ook Groesbeek
onder beheer van de Rekenkamer. Delen van het grondgebied van de
Rekenkamer werden aan particulieren ter ontginning uitgegeven. Dit
vond plaats vanaf de 18e eeuw, zoals bij Meerwijk. Aan het eind van
de 18e eeuw stichtten rijke Nijmegenaren landgoederen in het Neder-
rijkse Wald. Tegelijkertijd werd de stuwwal bebost. Het landschaps-
beeld van de gemeente Groesbeek werd aan het eind van de 18e eeuw dan
ook vooral bepaald door bossen op de stuwwal, ontginningen aan de rand
van het bekken en heidevelden op delen van de stuwwal en in het
bekken.

4.2. Functionele ontwikkelingen

Periode 1800-1850
Uit geldgebrek verkocht de Nederlandse Staat haar domeinen in versneld
tempo. Grote delen van de stuwwal van Groesbeek kwamen in handen van
weigestelden, die de bebossing voortzetten. Wanneer ook het wonen op
de landgoederen in trek komt, raakt de stuwwal geleidelijk bewoond.
De ontginning nabij Schildbroek, tussen Heikant en Drul, is in deze
periode omvangrijker dan de nieuwbouw op de stuwwal. Desondanks gaven
de nieuwe landgoederen Den Heuvel, Groesbeekse Bos, Sint Jansberg (na
1818 Nederlands) en Nederrijk een aanzet tot occupatie van de stuwwal.
Met de welvaart van de Groesbekers ging het in het begin van de 19e
eeuw slecht. Industrialisatie ontbrak, de landbouw werd bedreven in
vele keuterbedrijven en het bezembinden vormde de voornaamste
ambachtelijke nijverheid.
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Periode 1850-1900
De armoede in het bekken en de welvaart op de stuwwal zetten zich in
de periode 1850-1900 voort. In 1854 werd een Liefdesgesticht gebouwd.
Tot 1885 nam het bevolkingsaantal met de helft toe. Deze ontwikkeling
stond onder invloed van de werkgelegenheid in Nijmegen, Kleef, en de
steenfabrieken in de gemeente Ubbergen. De gemeente Groesbeek telde
in 1863 3 kleine steenfabrieken, wier aanwezigheid in verband gebracht
moet worden met de aanleg van de spoorlijn Nijmegen-Kleef in 1865.
Gedurende de agrarische crisis nam ook de verkeutering toe: nabij de
Siep, Colonjes, Knapheideweg, Bisselt en Berg en Dal werden heide-
gronden ontgonnen. De opkomst van de aardappelteelt, met name na
ongeveer 1880, hing samen met de nieuwe ontginningen. Tot een
aanmerkelijke toename van de welvaart leidden deze ontwikkelingen
niet. Wanneer in 1887 een dakpannenfabriek wordt opgericht, beschikt
de gemeente Groesbeek over een aanzet tot industrialisatie. Groesbeek
is een van de weinige gemeenten in Nederland die na de landbouwcrisis
geen afname van het bouwlandareaal kennen. Dit vindt zijn oorzaak in
de ontginningen die rond en na 1880 plaatsvonden, waardoor het
cultuurgrondareaal toenam (met name bij Vlierenberg, de Sint Jansberg,
Klein Amerika en Voxhill). Deze terreinen zijn ter beschikking gekomen
na de verkoop van landgoederen.

Afbeelding 5
Bevolkingsontwikkeling gemeente Groesbeek 1850-1945
(indexcijfers: 1850, 3.097 inwoners = 100)

o/o

1850 1925
1940
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Periode 1900-1945
De sterke bevolkingsgroei van de gemeente Groesbeek tussen 1850 en
1940 (verdriedubbeling) geeft een vertekend beeld van de welstand
onder grote lagen van de bevolking (zie afbeelding 5). Tot aan de
Tweede Wereldoorlog bleef de landbouw van belang als werkgever in de
gemeente Groesbeek. Daarnaast werkten velen in fabrieken in Nijmegen
en Kleef. De armoedige situatie in de landbouw werd versterkt door de
vele keuterbedrijven en door het grootgrondbezit. En juist de
ontwikkelingen op het gebied van het grootgrondbezit hebben in de 20e
eeuw de bestaansbasis van de Groesbekers verbreed. Het landgoed de
Hoge Hoenderberg werd in 1918 afgesplitst van het landgoed Groesbeekse
Bos.

De landgoederen Groesbeekse Bos en Nederrijk vallen vanaf 1928 onder
de Natuurschoonwet, en zijn sindsdien, evenals het landgoed Sint
Jansberg, nagenoeg intact gebleven. Het landgoed Den Heuvel werd in
1925 verkocht aan vele kleine boeren, waarvan sommigen reeds op het
landgoed woonden. Het bouwland werd prompt verkaveld en het bos
gerooid. Het gehucht Klein America is hier ontstaan door ontginningen
van het bos (1915). Andere 20e-eeuwse ontginningen vonden plaats bij
o.a. Voxhill, terwijl de heide-ontginningen nabij Lage Horst en Hoge
Horst een lintvormige bebouwingsconcentratie deden ontstaan, die thans
bekend staat als De Horst. Diverse landgoederen nabij Berg en Dal en
Meerwijk zijn in deze periode in andere handen overgegaan.
De aankoop van een stuk grond langs de Nijmeegse Baan nabij Meerwijk
geldt als de meest bekende transactie. In 1913 werd hier een aanvang
gemaakt met de bouw van het Bijbels Museum, dat bekend staat als de
Heilig-Land-Stichting. Hier ontstond een nieuwe nederzetting. Uit
hetzelfde jaar dateert het herstellingsoord Dekkerswald aan de
Nijmeegse Baan. De landbouwschool en de 2 in 1906 gestichtte zuivel-
fabrieken wijzen op vooruitgang in de landbouw. De ontginning van de
stuwwal (op de voormalige landgoederen), het blijven voortbestaan van
het potstalmestsysteem en de verkeutering duiden er echter op dat de
welvaartsontwikkeling van de gemeente Groesbeek gering was. Tussen
1910 en 1930 zochten opnieuw velen werk in de grote industriecentra
elders (Nijmegen, Kleef, Eindhoven) .' Dé oriënt.atie op het Land van
Kleef is na de Eerste Wereldoorlog omgezet in een oriëntatie op
Nijmegen. Verbetering van de wegen naar Nijmegen vond pas in de jaren
'30 plaats. Groesbeek is lange tijd weinig toegankelijk gebleven. Dit
ondanks de aanwezigheid van een spoorlijn, die overigens sinds 1934
niet meer in gebruik is voor het reizigersvervoer van en naar
Nijmegen. De spoorverbinding heeft nauwelijks bijgedragen tot de in-
dustrialisatie van de gemeente: in 1930 telde de gemeente een
dakpannenfabriek, 2 zuivelfabrieken, een kinderschoenenfabriek (die
in 1935 omgezet is in een textielatelier) en een cementwarenfabriek.
De enige fabriek die in samenhang met de spoorlijn gezien kan worden
is de exportslachterij nabij het station.

4.3. Stedebouwkundiqe structuur
In Groesbeek is weinig bebouwing overgebleven uit de periode voor
1945. Als gevolg van aanzienlijke oorlogsverwoestingen domineert in
het zuid-oostelijk deel van de gemeente bebouwing uit de wederopbouw-
periode.
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Groesbeek
Groesbeek was in de 18e eeuw reeds een kern. Lintvormige concentratie
van bebouwing werd reeds aangetroffen langs de Dries, de Cranen-
burgsestraat, de Dorpsstraat, de Kloosterstraat, de Herwendaalseweg
en het zuidelijk deel van de Nijmeegse Baan (thans Burg. Ottenhoff-
straat). Omstreeks 1850 was Groesbeek de enige kern in de gemeente.
In de periode 1850-1940 vond verdichting plaats langs de radiale
wegenstructuur, in het bijzonder langs de Nijmeegse Baan/Burg.
Ottenhoffstraat en langs de Dorpsstraat nabij het station, sinds de
aanleg van de spoorlijn in 1865. Aan beide zijden van de spoorbaan
vond kernvorming plaats. Na 1900 heeft lineaire uitbreiding plaatsge-
vonden langs de Stekkenbergweg, langs de spoorbaan tussen Heumense
Baan en Kloosterstraat.

Berg en Dal
Berg en Dal bevindt zich op het snij.punt van de Zevenheuvelenweg (naar
Groesbeek) en de Oude Kleefsebaan (Nijmegen-Kleef), waar in het midden
van de 18e eeuw een gelijknamige herberg heeft gestaan (op het
grondgebied van de gemeente Ubbergen).
In de periode 1850-1945 vestigden zich tal van instellingen op het
gebied van de gezondheidszorg, horecavoorzieningen en villa's in Berg
en Dal. Aan het eind van de jaren '3Q-is een kleine tuinwijkachtige
uitbreiding ontstaan in Stollenberg, dat na 1900 tot ontwikkeling is
gekomen.

Breedeweg
Omstreeks 1850 bevond zich aan de Herwendaalseweg, en de Bredeweg,
lintbebouwing. Na 1900 heeft Breedeweg zich tot wegdorp ontwikkeld.

Heilig-Landstichting
Met de totstandkoming van het museum/kloostercomplex "De Heilig-
Landstichting" omstreeks 1915, is in het noordwesten van de gemeente
een zekere kernvorming ontstaan.

De Horst
Omstreeks 1900 heeft De Horst slechts uit verspreide, lineaire
bebouwing bestaan. Nadien heeft zich een zekere mate van kernvorming
voorgedaan en kan De Horst worden aangemerkt als wegdorp.

Verspreide bebouwing
Verspreide bebouwing van na 1900 wordt aangetroffen in de gebieden met
nieuwe ontginningen sinds 1880 in het zuiden en oosten van de gemeente
(Vlierenberg, Voxhill, St. Jansberg, Klein America). Op de stuwwal in
het noorden en westen van de gemeente wordt verspreide bebouwing
(boerderijen) aangetroffen nabij landgoederen en langs de Zeven-
heuvelenweg en de Meerwijkselaan nabij Berg en Dal.

4.4. Ontwikkelingen na 1945
Aan de hoofdinfrastructuur is na 1945 niets wezenlijks toegevoegd.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden vele woningen vernield. De
spoorlijn is sinds 1991 buiten bedrijf. De gemeente richt zich meer
op het toerisme, waarvoor de bossen op de stuwwal zich lenen. De
bewoningsconcentraties van Berg en Dal, Heilig-Landstichting, De
Horst en Breedeweg werden dichtgebouwd.
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De kern van Groesbeek breidde zich uit tussen de Nijmeegse Baan/-
Nieuweweg en de Nieuwe Drulseweg, en heeft bijna Breedeweg bereikt.

4.5. Karakterisering geïnventariseerde bebouwing

Wonen
In de gemeente Groesbeek zijn uit de periode 1850-1940 de volgende
karakteristieke woonhuistypen te onderscheiden.
Er bevindt zich een zevental landgoederen, waarvan de woonhuizen en
de bijgebouwen overwegend dateren uit het begin van de 20e eeuw. De
landgoederen zijn voornamelijk in Berg en Dal gelegen. Alleen de in
chaletstijl gebouwde villa Rhaetia ligt in Groesbeek.
Rondom de Groesbeekse dorpskom en langs de Oude Kleefsebaan in Berg
en Dal liggen enkele villa's, die rond de eeuwwisseling gebouwd zijn.
Tevens bevinden zich in Groesbeek en Berg en Dal middenstandswoningen
uit deze periode. Een kleine wijk met tuindorpachtige kenmerken is
gesitueerd aan de Emmalaan en Stollenbergweg in Berg en Dal.

Werken
De karakteristieke bebouwing van Groesbeek in de categorie werken
bestaat voornamelijk uit boerderijen, waarvan het grootste deel na de
oorlog is herbouwd of gebouwd. De boerderijen uit de periode 1850-1940
behoren tot het hallehuistype met langsdeel. Zij zijn bescheiden van
afmeting en meestal gepleisterd.
In Berg en Dal bevinden zich een paar uitspanningen, waarvan alleen
"De Nederlandsche Leeuw" uit 1914 nog redelijk intact is. De enig
overgebleven molen - een beltmolen uit 1857 - staat in Groesbeek.

Infrastructuur
De watertoren van Berg en Dal is, evenals een tweetal trafohuisjes in
de gemeente Groesbeek, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School.

Maatschappelijke voorzieningen
In het centrum van Groesbeek liggen vlak bij elkaar een neoromaanse
kerk met pastorie, gebouwd in 1922 naar een ontwerp van C. Franssen,
een klooster uit het 3e kwart van de 19e eeuw met een neogotische
kapel uit 1897 (thans wooncomplex) en een kerkhof.
De kernen Breedeweg en De Horst zijn in de oorlog geheel verwoest. In
het begin van de jaren '50 van deze eeuw zijn hier kerken gebouwd in
de stijl van de Bossche School, resp. door D. Pouderoyen (op de
fundamenten van de verwoeste kerk van M.J. Granpré Molière en N. van
der Laan-
In Berg en Dal bevindt zich een kloostercomplex in de stijl van de
Amsterdamse School, ontworpen door Charles Estourgie.
Tussen Groesbeek en de Heilig-Landstichting ligt het voormalige
Sanatorium Dekkerswald, waarvan het grootste gedeelte is ontworpen
door Eduard Cuypers in het begin van de 20e eeuw. Het complex bestaat
uit een verpleeghuis met lighallen, een klooster en een directeurs-
woning, verscheidene dienstwoningen en -gebouwen en een kapel uit de
jaren '30.
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4.6. Typologie uitbreidingen gemeente Groesbeek 1850-1945

Toelichting bij kaart 1

Type aanduiding Type-omschrijving Bijzondere gebieden

Andere aanduidingen

- Lineaire ontwikkelingen
- functie: gemengd of wonen

*-J *—' •—' - niet-planmatige en plan-
matige ontwikkelingen

- Andere gebieden - museum, kloostercomplex 1. Heilig-Land
D O O D -Stichting
D D D D

4.7. Bijzondere gebieden
De term bijzonder gebied wordt gehanteerd voor gebieden die zijn
gebouwd of aangelegd in de periode 1850-1940. Bij de beoordeling is
de criterialijst (zie blad 18) gehanteerd volgens de zgn. "MIP-
handleiding". Hierbij zijn grotere samenhangende (stede-)bouwkundige
structuren bekeken. Bij de bouwkundige inventarisatie zijn samen-
hangende bouwkundige complexen aangegeven.
Dat in de gemeente geen of weinig bijzondere gebieden voorkomen, zegt
niets over de schoonheid of opbouw van de gemeente.

1. Heilig-Landstichting, De Heilig-Land-Stichting
Een museum, devotieterrein gesticht rond 1915 op initiatief van
kapelaan A. Suys. Het doel van dit museum is gericht op de kennis-
making met het leven en de gebruiken in Palestina. Dit is gebeurd door
middel van het nabootsen van plaatsen"en gebouwen uit de Bijbelse
geschiedenis. De architect Jan stuyt-en kunstenaar Piet Gerrits hebben
de kerk, devotiëen museumobjecten, pastorie, scholen en klooster-
gebouwen ontworpen. Het gebied is een uitdrukking van de katholieke
emancipatie-gedachte in dit deel van Nederland.

De bebouwing is grotendeels ontstaan tussen 1911 en 1940. Het bestaat
uit 2 delen. De Cenakelkerk met pastorie, de kloosters, poortgebouwen
en dienstwoningen zijn gebouwd in een oriëntaliserende stijl. Ook bij
de bouwwerken van het Bijbels Openluchtmuseum is een Oosters aandoende
sfeer nagestreefd. Een aparte plaats wordt ingenomen door het kerkhof,
waar iedere grafsteen in een ommuurd tuintje met ijzeren toegangshekje
staat.
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CRITERIA VOOR DE AANDUIDING BIJZONDERE GEBIEDEN

Gebied 1 : Heilig-Landstichting

I. Intrinsieke stedebouwlcundige kwaliteit, zoals:
1. kwaliteit van het ruimtelijk concept;
2. betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/

voorz ieningen;
3. betekenis vanwege architectonische/architec-

tuurhistorische kwaliteit;
4. betekenis vanwege specifieke vorm voor spe-

cifieke functionele ontwikkelingen (b.v.
havengebied, city-ontwikkeling, sportpark)

II. Bijzondere historische betekenis, zoals:
1. structuur, bestemming of verschijningsvorm,

verbonden met en duidelijk uitdrukking ge-
vend aan een specifieke politieke, culturele,
geestelijke, sociale, economische of algemeen
historische ontwikkeling;

2. betekenis voor de geschiedenis van de ruimte-
lijke ordening en voor de ontwikkeling van het
stedebouwkundig denken;

3. betekenis vanwege de innovatieve waarde of pio-
niersfunctie (type, motief, datering)

III. Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving, zoals:
1. betekenis als onderdeel van een groter geheel
2. betekenis vanwege ruimtelijke relaties met de

omgeving;
3. betekenis vanwege markering van het stadsbeeld,

als ruimtelijke of functionele dominant in een
groter geheel of als representant van een groter
geheel

IV Gaafheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten)

V Zeldzaamheid (van de in I t/m III genoemde
kwaliteiten)
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Afbeelding 6

Plattegrond Heilig-Land-Stichting

Plattegrond van de terreinen
van de Heilig-Land-Stichting.met
aanduiding van de belangrijkste
gebouwen en objecten.
1 Cenakelkerk;
2 Pastorie;
3 Pelgrimshuis'Casa Nova';
4 Toegang tot het museumterrein;
5 Romp onvoltooide H. Hart-basiliek.

Bron: Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst; Het Rijk van Nijmegen,
oostelijk gedeelte en de Duffelt, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist
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