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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 provincies. 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 streekplanindeling: 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 reqiobeschriivinq 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 regiobeschrijving, worden op beknopte wijze de voornaamste historisch-geografische, 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 inventarisatiegedeelte, 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 beschrijvende gedeelte en omgekeerd.
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1.

INLEIDING
Ten oosten van Nijmegen, behorend tot het inventarisatiegebied
Midden-Gelderland, ligt de gemeente Ubbergen met een oppervlakte van
3.837 hectare. De gemeente Ubbergen bestaat uit de kernen Ubbergen,
Beek, Ooy, Kekerdom, Leuth en een klein gedeelte van Berg en Dal.
In 1815 is het grondgebied van Leuth en Kekerdom toegevoegd aan
Nederland. Vanaf genoemd jaar maken Leuth en Kekerdom deel uit van de
gemeente Ubbergen.
De noordgrens van de gemeente wordt bepaald door de Waal. De oostgrens
voor een deel door de Zeelandse Wetering, de Grote Wetering en de
Querdamm (sinds 1963), de zuidgrens voor een deel door de Oude
Kleefsebaan.
De gemeente Ubbergen grenst aan de gemeenten Eist, Bemrael, Gendt,
Millingen aan de Rijn, Nijmegen en Groesbeek en aan Duitsland.
In de periode 1850-1940 kwam in de riviervlakte de baksteenindustrie
tot ontwikkeling. In Beek en Ubbergen vestigden zich tal van
wasserijen en bleekinrichtingen ten behoeve van hotels, pensions,
herstellingsoorden en het welgestelde deel van de bevolking, aangetrokken door natuurschoon en de schone lucht.
Op 1 januari 1988 telde de gemeente 9.754 inwoners..
Afbeelding 1
Gemeente Ubbergen 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. Uit
deze tijd dateert de stuwwal. Hierop is een dunne dekzandlaag gevormd
welke deels door beken is afgesleten. Een van de bekkens waardoor het
landijs in zuidwaartse richting is gekomen, is het Bekken van
Kranenburg, genoemd naar de gelijknamige nederzetting even ten oosten
van Groesbeek. De meest zuidelijk doorgedrongen 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.
Zowel de Rijn als de Waal hebben een grote rol gespeeld in de
ontwikkeling van het gebied van de Ooypolder en de Duf feit. Wanneer
de Rijn aan het eind van de laatste ijstijd (Weichselien), ongeveer
12.000 v. Chr. door de Gelderse Poort stroomt, zijn ten noorden van
de stuwwal in de riviervlakte stuifzandruggen (Persingen, Beek)
gevormd. Naarmate de temperatuur gaat stijgen vanaf 10.000 v. Chr.
(Holoceen), gaat het vlechten van de rivieren over in meandering,
waardoor regelmatige beddingen worden gevormd. Vanaf 900 v. Chr.
vormden de rivieren oevervallen en stroomruggen. Vanaf de aanleg van
kaden en dijken (12e-14e eeuw) zijn uiterwaarden gevormd.
De sterke afhelling van de noordflank van de stuwwal is deels het
gevolg van eeuwenlange erosie door de Rijn, deels ontstaan door de
afvoer van grondwater naar de lager gelegen riviervlakte, waardoor
brede dalen zijn gevormd.
Het grondgebruik in de periode 1850-1940 heeft betrekking op de
stuwwalgronden, stuifduinruggen, komgronden en oeverwallen (zie
afbeelding 2 ) . De stuwwalgronden zijn hoofdzakelijk bedekt met bossen.
Vanwege de hoogteverschillen en.de ongunstige grondwaterstand zijn
deze gronden onbruikbaar voor akker- en weidebouw, met uitzondering
van de door de beken uitgeslepen dalen.
De hoger gelegen delen van de riviervlakte zijn geschikt voor
akkerbouw. Deze bevinden zich langs de Bandijk. Het betreft het gebied
tussen Leuthsestraat en Bandijk, alsmede rondom Eindjeshof in de
Erlecomse Polder. De produkten zijn tarwe, aardappelen, rogge en
haver. De komgronden ten zuiden van Persingen zijn vanwege de
permanente drassigheid uitsluitend geschikt als hooiland.
Het kwelwater van de heuvelrug en van de rivier wordt via het Wyler
Meer en het Meer (een oude Rijnarm die gereduceerd is tot een flinke
vaart) door het in 1933 gebouwde Hollandsch-Duitsch Gemaal in de Waal
gepompt. Daarmee verviel de functie van de Querdamm (1853), die
destijds was aangelegd om het rivier- en kwelwater uit Nederland te
weren. De binnendijkse bouw- en graslanden worden gekenmerkt door
een overwegend blokvormige verkaveling. De buitendijks gelegen bouwen graslanden, met name bij Erlecom, hebben een onregelmatig
verkavelingspatroon. Tussen de Ooysedijk en de Persingensestraat komt
strookvormige verkaveling voor.
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De oudste bewoningsconcentraties in de gemeente Ubbergen worden
aangetroffen op 2 stuifzandruggen. De ene loopt vanaf de stuwwal naar
Persingen, de andere via Ubbergen en Beek naar Zyfflich in Duitsland.
Ooy, Leuth en Kekerdom bevinden zich op de hoogst gelegen lokaties van
stroomruggen en oeverwallen. Na de dijkaanleg (12e-14e eeuw) werd ook
de rest van de riviervlakte meer permanent bewoond. Kunstmatig
opgehoogde woonplaatsen - de zgn. pollen - ontstonden, die het
landschapsbeeld in de riviervlakte in sterke mate bepalen (zie
afbeelding 3 ) .

Afbeelding 2
Geomorfologische kaart gemeente Ubbergen

oeverwallen en stroomruggen met zavel en lichte klei
komgronden met zware klei
stuwwal met beekbezinking
stuifzandduinen
uiterwaarden met jonge rivierklei
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Afbeelding 3
Pollen en dijken in de 14e eeuw

-t i K M

1 Ooy
2 Persingen
3 Leuth
4 Beek
5 Ubbergen
6 Nijmegen

dijk
pol
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3.

INFRASTRUCTUUR
Het verloop van de wegen in de riviervlakte weerspiegelt het door de
rivier veroorzaakte ontginningspatroon, dat in fasen heeft plaatsgevonden. Tussen Leuth en Spaldrop loopt een weg over een oude geul, die
van oudsher naar Mi H i n g e n leidt, de Botse Straat. De Weverstraat in
Kekerdom is een gedeelte van het tracé van een oude Heerbaan, die via
Gendt naar Eist liep. Een 2e hoofdverbinding loopt van de stuifzandrug
van Persingen via Hercheren naar Leuth, de Fersingense Straat en
Thornse Straat geheten. De in de Ooypolder gelegen Leuthse Straat,
Hezelstraat en Langstraat hebben dezelfde kromming als de Waalbocht,
hetgeen duidt op een fasegewijze ontginning van de door de Waal
verlaten oevers. Als gevolg van meanderingen van de Waal kwam Erlecom
in de 13e en 14e eeuw op de rechteroever te liggen. Door meanderingen
in de 16e eeuw kwam Erlecom buitendijks te liggen. Dit is zo gebleven
tot de aanleg van de Erlecomse Dam in de 18e eeuw.
Ook gedurende de laatste 2 eeuwen zijn dijken aangelegd. Het betreft
hier dijken die vanuit de steenfabrieken in* de uiterwaarden naar
tichelgaten landinwaarts leiden, en waarop smalspoorlijnen zijn
aangelegd (zie afbeelding 4 ) . Deze liggen hoger om van overstroming
gevrijwaard te zijn.
Afbeelding 4
Spoorlijnen in de riviervlakte van de gemeente Ubbergen

steenfabriek
smal spoor

Tussen de stuwwal en het Wyler Meer loopt de weg van Nijmegen naar
Kranenburg, de Rijksstraatweg. Deze weg is een belangrijke schakel in
de hoofdinfrastructuur van de gemeente Ubbergen. Een andere
belangrijke verbindingsweg tussen Nijmegen en Kranenburg, de Oude
Kleefsebaan, ligt op de stuwwal. In 1889 werd de gemeente Ubbergen
opgenomen in het stoomtramtraject Nijmegen-Beek. In het begin van de
20e eeuw werd de stoomtram vervangen door een electrische tram.
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Afbeelding 5
Gemeente Ubbergen, belangrijkste wegen omstreeks 1940

UBBERGEN
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In 1853 werd op Duits grondgebied de Querdamm aangelegd met het doel
het afstromende kwelwater op Nederlands grondgebied tegen te houden.
De Querdamm, die sinds 1963 de grens vormt met Duitsland, is
doorgetrokken tot het Wyler Meer, de natuurlijke overlaat van de
stuwwal. Na de aanleg van het Hollandsch-Duitsch Gemaal in 1933,
verloor de Querdamm haar waterkerende functie en het Wyler Heer de
functie van overlaat.
Door middel van inmiddels opgeheven voetveren heeft de gemeente
übbergen in contact gestaan met Gendt en Bemmel.
In 1928 werd Übbergen aangesloten op het leidingwaternet van de
Stichting "De Waterleiding Berg en Dal". Omstreeks 1910 werd in Beek
een onderstation gebouwd ten behoeve van de electrische tram.
4.

NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

4.1.

Algemeen
Rond de 9e eeuw werden diverse plaatsen binnen de huidige gemeente
Übbergen schriftelijk vermeld. Het grondgebied van de huidige gemeente
Übbergen behoorde omstreeks 1300 voor het westelijk deel tot het
rentambt Nijmegen en voor het oostelijk deel (incl. Kekerdom en Leuth)
tot het rentambt Duffeit. Beide rentambten maakten deel uit van het
Kwartier Nijmegen. Dit Kwartier omvatte in het onderhavige gebied
een aantal heerlijkheden, te weten Beek, Übbergen, Persingen en Ooy.
Ooy was in 1100 al een zelfstandige heerlijkheid. In 1797 werd het
kasteel afgebroken. Ook van het kasteel in Persingen is dan niets meer
over, evenmin van het Huis te Beek. Op sommige plaatsen op de stuwwal
werd leem gedolven in leemputten. Op de woeste gronden op de stuwwal
werden door de grootgrondbezitter bossen aangelegd, die hout leverden.
Later werd het bos gekapt en ontgonnen als bouwland en grasland.

4.2.

Functionele ontwikkelingen
Periode 1800-1850
In het begin van de 19e eeuw was van stuwende bedrijvigheid nog
nauwelijks sprake. In de riviervlakte was de landbouw verreweg de
belangrijkste werkgever, ofschoon ook enige ambachtelijke nijverheid
aanwezig was. De riviervlakte was nauwelijks ontsloten. Feitelijk
waren de stijfselfabriek, de lijmziederij en de leerlooierij te Beek
de schaarse vertegenwoordigers van stuwende nijverheid. De voornaamste
ambachtelijke nijverheid bestond uit wasserijen en linnenblekerijen,
die in de loop van de 2e helft van de 19e eeuw fabrieksmatig werden
opgezet. In de riviervlakte werd in deze periode een eerste steenfabriek opgericht.
Periode 1850-1900
Kort na 1850 vond ook in de riviervlakte industrialisatie plaats. Met
de komst van 5 steenfabrieken bekleedde de gemeente Übbergen reeds
in 1853 een belangrijke plaats in de Nederlandse baksteenfabricage.
De steenfabrieken boden werk aan ca. 700 mensen.

- 11 -

De baksteenfabricage was een seizoensbedrij f dat aan de grote
verborgen werkloosheid in de landbouw de helpende hand kon bieden. Tot
een spectaculaire bevolkingstoename in de riviervlakte heeft zij
echter nauwelijks geleid (zie afbeelding 6 ) . Waarschijnlijk kwamen de
fabrieksarbeiders uit omliggende gemeenten.
Om de toegankelijkheid van Ooy te bevorderen, werd in 1861 begonnen
met de aanleg van de weg tussen Ooy en de stuwwal. Deze Kadijk kruist
bij de op een pol gebouwde boerderij de Plak de Leuthsestraat. Het
kasteel te Ubbergen werd in 1868 afgebroken, waarna de tuinen
kavelsgewijs zijn verkocht.
Vanwege de aanwezigheid van zuiver en stromend stuwwalwater ontstonden
steeds meer blekerijen en wasserijen, nadat zich steeds meer
weigestelden, hotels en pensions in dit gebied hadden gevestigd. In
1900 stonden 110 bedrijven in deze sector geregistreerd. De nabijheid
van Nijmegen wordt beschouwd als belangrijke vestigingsfactor.
Periode 1900-1940
De grootste bevolkingstoename in de periode 1850-1940 vindt plaats
tussen 1895 en 1925. Dit resulteerde vooral in Beek tot een uitbreiding van de nederzetting.Het aantal arbeidsplaatsen in de bouw
steeg na 1907 snel. De 164 was- en bleekinrichtingen en de 9
steenfabrieken, die in 1925 tezamen meer dan 1.000 arbeidsplaatsen
opleverden, zijn dan de grootste werkgevers. Een machinefabriek, die
in 1925 werd opgericht, sluit de rij van nieuwe industrievestigingen
in deze periode.
Sinds de bouwstop van 1907, die nadelige gevolgen heeft voor de
werkgelegenheid in de baksteenfabricage, namen de vertrekoverschotten
toe. Tijdens de crisis van de jaren '30 namen deze overschotten nog
meer toe. De grote aantrekkingskracht van Nijmegen bracht velen er toe
om in Nijmegen te gaan werken of wonen.
Afbeelding 6
Bevolkingsontwikkeling gemeente Ubbergen 1850-1940
(indexcijfers: 1851, 2.331 inwoners = 100)

250

_,
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4.3.

Stedebouwkundiqe Btructuur
De gemeente Ubbergen kent 2 onderling verschillende nederzettingsontwikkelingen. De ontwikkeling op de stuwwal met de kernen ubbergen
en Beek is voornamelijk lineair door middel van villabebouwing langs
de Rijksstraatweg.
De ontwikkeling op de stuifzandgordel (Persingen) en oeverwallen, c.q.
stroomruggen (Leuth, Erlecom, Kekerdom, Ooy) is eveneens lineair,
met daarnaast verspreide agrarische bebouwing.
Beek
In Beek is al vóór 1850 sprake van een concentratie rond het Huis
Beek. Voorts was er agrarische bebouwing in de brede dalen van de
heuvelrug, waar zich ook reeds wasserijen en blekerijen hadden
gevestigd. Langs de Rijksstraatweg werden de eerste villa's gebouwd
ten behoeve van welgestelder! (2e kwart 19e eeuw). In de periode 18501940 vond verdere uitbreiding en concentratie plaats. Aan de
stuwwalzijde ontstonden scholen, kerk en villabebouwing, in de
richting van de polder middenstandswoningen. In het begin van de 20e
eeuw werd een deel van de oude heerlijkheidsgronden verkaveld en
bebouwd met villa's door toedoen van de Maatschappij "Mooi Nederland".
Als gevolg van constante bouwdruk op Beek - in tegenstelling tot
ubbergen - is Beek fijner verkaveld, fijnmaziger van structuur en
deels kleinschaliger dan Ubbergen.
Berg en Dal
In Berg en Dal is uitbreiding, mede als gevolg van de gewenste
handhaving van het aantrekkelijke landschap, bijna geheel op
Groesbeeks gebied gerealiseerd. Vanaf het 2e kwart van de 19e eeuw
zijn hier villa's gebouwd.
Kekerdom
Tot omstreeks 1850 werd lineaire bebouwing aangetroffen langs de
Bandijk met een kleine concentratie nabij de Botse Straat. In de
periode 1850-1940 werden in de uiterwaarden steenovens opgericht.
Langs de Weverstraat ontstond lineaire bebouwing. De bestaande
bebouwing langs de Bandijk verdichtte zich.
Leuth
Tot omstreeks 1850 was Leuth een kleine kern, bestaande uit een kerk
met omringende agrarische bebouwing. De dorpskernbebouwing dateert
voornamelijk van na 1930 (vervanging oude parochiekerk door nieuwe
kerk; oorlogsschade).
Ooy
Tot omstreeks 1850 bestond Ooy voornamelijk uit een zeer bescheiden
lineaire bebouwing langs de Bandijk en een kleine concentratie
agrarische bebouwing rond de kerk en het voormalige kasteel. Aan de
Leuthsestraat en Hezelstraat kwam verspreide agrarische bebouwing
voor. In het begin van de 20e eeuw ontstond een nieuwe concentratie
bebouwing rond de R.K. Kerk.

I
I
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I
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übborgen
Tot omstreeks 1850 bestond Ubbergen uit lineaire bebouwing langs de
Rijksstraatweg van Nijmegen naar Kleef met als middelpunt Huis
Ubbergen. In het 2e kwart van de 19e eeuw werden de eerste villa's
gebouwd..In de dalen van de heuvelrug kwamen enkele boerderijen voor.
Al zeer vroeg, vanwege de ligging tussen enerzijds het Heer,
anderzijds de steile stuwwal, heeft men zich toegelegd op de
dienstverlenende sector (tolwezen, horeca). In de periode 1850-1940
ontstond verdichting van de lineaire structuur. Nadat in 1868 Huis
Ubbergen werd afgebroken, werd de grond kavelsgewijs verkocht waarna
woningen werden gebouwd. In het begin van de 20e eeuw verrezen
pensionaats- en schoolgebouwen voor Franse kloosterzusters.
Verspreide bebouwing
Tot omstreeks 1850/1860 kwam verspreide bebouwing voor in de
riviervlakte van boerderijen op 29 pollen. Elk najaar liet men de
polder onder water lopen (rivierbemesting).
Het gehucht Erlecom is in de 2e helft van de 19e eeuw tot ontwikkeling
gekomen in verband met de opkomst van de baksteenindustrie. Langs de
Bandijk werden stroken arbeiderswoningen gebouwd.
Aan de Hezelstraat (Tiengeboden) zijn aan het eind van de 19e eeuw ook
steenarbeiderswoningen gebouwd.
In Persingen heeft zich in de periode 1850-1940 op (stede-)bouwkundig
gebied geen noemenswaardige ontwikkeling voorgedaan.
4.4.

Ontwikkelingen na 1940
De uitbreiding van de nederzettingen vond vooral plaats op de stuwwal.
Met de aanleg van de rijksweg tussen Nijmegen en Kleef (Duitsland),
- werden deze nederzettingen nog meer toegankelijk. In de polder zijn
het Leuth, Kekerdom en Ooy die door middel van nieuwbouwwijken alle
een beperkte groei doormaakten.

4.5.

Karakterisering geïnventariseerde bebouwing
Wonen
In de gemeente Ubbergen zijn uit de periode 1850-1940 de volgende
karakteristieke woonhuistypen te onderscheiden. In Beek, Ubbergen en
Berg en Dal staan hoofdzakelijk villa's. De meest voorkomende
woonhuistypen in Ooy, Kekerdom en Leuth zijn boerderijen, dijkwoningen
en steenfabrieksarbeidershuisjes.
Werken
In de gemeente Ubbergen is uit de periode 1850-1940 de volgende
karakteristieke bebouwing in de categorie werken te onderscheiden.
Verspreid over de plaatsen Beek en Ubbergen ligt een aantal huizen,
waarin het was- en bleekbedrijf werd gecombineerd met kleinschalige
landbouw en veeteelt. Zij behoren tot het hallehuistype en zijn veelal
witgepleisterd. Tevens bevinden zich in Beek nog 2 spoelputten.
Ten behoeve van het toerisme staan in Beek enkele hotels en een
uitzichttoren uit 1938.
De karakteristieke bebouwing van de Ooypolder in de categorie werken
bestaat voornamelijk uit boerderijen en steenfabrieken. De boerderijen zijn van het hallehuistype met langsdeel en liggen soms op een
pol.
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Zn het westelijk gedeelte van de polder zijn de boerderijen vaak
gepleisterd. Als afgeleide vorm van de hallehuisboerderij komt de
kruk- en T-boerderij voor. In Kekerdom, gelegen in het oostelijk
gedeelte van de Ooypolder, laat de Nederrijnse invloed zich gelden.
De boerderijen zijn over het algemeen groter, ongepleisterd en hebben
een gesloten karakter, hetgeen tot uitdrukking komt in kleine vensters
met diepe neggen en voordeuren in portieken. De gesloten zijgevels
zijn voorzien van lisenen en siermetselwerk. Soms worden deze
boerderijen geflankeerd door 2 teruggelegen bijschuren, die dezelfde
afmetingen hebben als de boerderij zelf. Langs*de Waal liggen 4 steenfabrieken. De Vlietberg, bestaande uit een ringoven met getopte
schoorsteen, directeurswoning en koetshuis; Groenlanden, bestaande
uit 2 veldovens, ringovenkanaal, bazenwoningen en arbeiderswoningen;
De Bouwkamp I, bestaande uit een vlamoven met schoorsteen, directeurswoning, kantoor, haaghutten, loodsen en arbeiderswoningen en tenslotte
T&A Kekerdom, bestaande uit een vlamoven met getopte schoorsteen en
een schuur. Behalve bij de Vlietberg liggen bij alle steenfabrieken
nog kleiputten en smalspoor, terwijl T&A Kekerdom tevens over een
haven beschikt. In Kekerdom staat een beltmolen uit 1870 en in Leuth
bevindt zich een melkfabriekje uit het begin van de 20e eeuw.
Infrastructuur
In Beek staat een gebouw van de Nijmeegse Electriciteitswerken met
Jugendstil elementen. Het is gebouwd rond 1910 en deed dienst als
krachtcentrale voor het bergspoor naar Berg en Dal.
Hier schuin tegenover bevindt zich een douane-informatiehuisje van de
ANWB, in 1938 gebouwd door Bert Schultheiss in de stijl van Het Nieuwe
Bouwen. Op voormalige Duits grondgebied liggen een douanekantoor en
douanebeambtenwoningen.
Aan de Rijksstraatweg in Ubbergen staat een tolhuis, dat tot 1929 in
bedrijf is geweest. In de Ooypolder bevinden zich 2 trafohuisjes,
die bestaan uit een boogconstructie met daarop het bedrijfsgedeelte,
zodat ze tijdens overstromingen gevrijwaard blijven van wateroverlast.
Een veerhuis uit 1907 en een poldergemaal uit 1926 liggen aan de
Waaldijk.
Maatschappelijke voorzieningen
De R.K. kerk van Beek is in 1826 gebouwd in Waterstaatsstijl en in
1891 uitgebreid door J. Kayser. Op de heuvel achter de kerk liggen
het patronaatsgebouw St. Antonius uit 1910, 2 scholen uit de jaren
'20 en het R.K. kerkhof. De Algemene Begraafplaats van Beek en
Ubbergen liggen rondom Middeleeuwse kerken.
De neogotische kerk van Ooy is in 1904 gebouwd door C. Franssen. De
toren is opgericht tussen 1953 en 1955. Naast de kerk bevinden zich
de pastorie uit 1896 en de begraafplaats. Wat meer verwijderd van de
huidige dorpskern van Ooy ligt een 15e eeuwse kerk, waarvan in 1856
het schip vervangen is door een pastorie met kosterswoning en een
neogotisch zaalkerkje.
De oorspronkelijk 15e eeuwse kerk van Kekerdom is in 1873 door A.W.
Roelofsen uitgebreid in neogotische trant. Rondom de kerk bevindt
zich de begraafplaats met knekelhuisje. Hiertegenover ligt buitendijks
de pastorie uit 1850.

I
I
•

I
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De R.K. kerk van Leuth dateert uit 1935 en ia ontworpen door H.C. van
de Leur.
De St. Maartenskliniek, een orthopedisch ziekenhuis gelegen op een
übbergse heuveltop, is gebouwd in 1936 door W. Maas in de stijl van
Het Nieuwe Bouwen. Naast het hoofdgebouw omvat het complex een aantal
paviljoens en dienstgebouwen.

Millingeryvaard
"7
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4.6.

Typologie uitbreidingen gemeente übberoen 1850-1940

Toelichting bij kaart 1 en la
Type aanduiding

Type-oaschrijving

Bijzondere gebieden

Andere aanduidingen
- Lineaire ontwikkelingen
- functie: gemengd of wonen
r~l
- niet-planmatige ontwikkelingen

1. Rijksstraatweg
Ubbergen/Beek
2. Tiengeboden, Ooy
3. Boerderijencomplex
ten zuidoosten van
Kekerdom
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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 21) gehanteerd volgens de zgn. "MIPhandleiding". Hierbij zijn grotere samenhangende (stede-)bouwkundige
structuren bekeken. Bij de bouwkundige inventarisaties zijn samenhangende bouwkundige complexen aangegeven.
Dat in de gemeente geen of weinig bijzondere gebieden voorkomen, zegt
niets over de schoonheid of opbouw van de gemeente.
Voordat ingegaan wordt op bijzondere gebieden uit de periode
1850-1940, moet nogmaals gewezen worden op de specifieke bebouwing in
de gemeente übbergen: in de polder op de pollen, langs de dijken
dijkbebouwing en de villa-achtige bebouwing op de stuwwal. Al deze
elementen, veelal daterend uit de periode vóór 1850, zijn in samenhang
met het landschapsbeeld zo karakteristiek dat voor het gehele Ubbergse
grondgebied de kwalificatie 'karakteristiek gebied' geldt.
1. Ubbergen en Beek. Rijksstraatweg
De Rijksstraatweg aan de voet van de Ubbergse stuwwal met daarlangs
villa- en bijzondere bebouwing (Refter) is door zijn specifieke
ligging en bebouwing van stedebouwkundige kwaliteit.
Aan de stuwwalzijde is het hoogteverschil gebruikt voor de aanleg van
woningen.
De villabebouwing uit de 19e en begin 20e eeuw is een voorbeeld van
suburbane bebouwing in een landschappelijk aantrekkelijk gebied nabij
de stad Nijmegen.
De Rijksstraatweg met villabebouwing op ruime percelen, waarbij van
het hoogteverschil gebruik is gemaakt, bepaalt het karakter van de
nederzettingen Ubbergen en Beek.
Het gebied is na 1940 weinig verdicht en vertoont nog de oorspronkelijke structuur.
De Rijksstraatweg heeft villabebouwing uit een betrekkelijk korte
periode waarin weinig veranderingen hebben plaatsgevonden. Tevens ligt
hij op de overgang van de stuwwal naar de polder. Deze combinatie komt
weinig voor.
De Rijksstraatweg in Ubbergen en Beek is aan beide zijden voornamelijk
bebouwd met villa's uit de periode 1820-1910. De villa's aan de
zuidzijde liggen tegen de heuvelrug en in enkele gevallen zijn de
voorgevels haaks op de as van de weg gericht. De meest voorkomende
bouwstijlen zijn Neo-Classicisme, Chaletstijl en Neo-Renaissance of
mengvormen hiervan. Ook bevindt zich in deze omgeving een aantal
Jugendstilvilla's, waarvan er enkele ontworpen zijn door Oscar Leeuw.
In het oostelijk gedeelte van Beek ligt op voormalig Duits grondgebied
de villa "Wylerberg", gebouwd tussen 1921 en 1924 door Otto Bartning
in expressionistische stijl.
Op het in 1868 ten behoeve van villabouw verkavelde terrein van het
"Huis Ubbergen", bevindt zich naast een aantal villa's ook het
meisjespensionaat "Notre-Dame des Anges", nu bekend als "de Refter".
Het complex bestaat uit 2 voor pensionaatsdoeleinden geschikt gemaakte
villa's, resp. gebouwd in het laatste kwart van de 19e eeuw en in
1900, waarvan de villa "Ter Meer" in neorenaissancistische stijl.
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In 1910 werd het complex door J. van Groenendaal uitgebreid met een
kapel en een pensionaatsgebouw in neogotische stijl met neorenaissancistische elementen. Achterin de tuin ligt de begraafplaats van de
zusters.
2. Oov. het gehucht Tienoeboden aan de Oovse Bandiik
Aan het begin van de Hezelstraat langs de dijk staat een rijtje kleine
woningen. Het gehucht Tiengeboden bestaat voornamelijk uit witgepleisterde bebouwing. Er staan 3 boerderijen, waarvan er 2 dateren
uit de Ie helft van de 19e eeuw, en 2 rijtjes van 5 ruggelings tegen
elkaar gebouwde landarbeiderswoningen uit 1878. Deze 10 woningen,
waaraan het gehucht zijn naam ontleend, zijn later door de eigenaar
van de steenfabriek "Groenlanden" aangekocht ten behoeve van zijn
arbeiders. De compacte bebouwing van de arbeiderswoningen en het
boerderijen de Grote Kat is karakteristiek voor dit deel van het
Ubbergse grondgebied.
De uiterlijke verschijningsvorm van het gebied is nog gaaf.
De steenarbeiderswoningen van Tiengeboden zijn de, voorzover bekend,
oudste nog bestaande steenarbeiderswoningen in Gelderland.

3. Boerderijen aan de Weverstraat, Kekerdom
Aan de zuidoostzijde van Kekerdom, langs de Weverstraat, liggen 3
boerderijen uit de periode 1890-1930. De boerderijen liggen, zoals in
de Ooypolder gebruikelijk is, op pollen. De bebouwing aan de rand van
het dorp is karakteristiek voor de agrarische bebouwing in het
oostelijk gedeelte van de Ooypolder.
Het gebied met 3 boerderijen is gaaf van structuur.
Verspreid over de gehele Ooypolder komen boerderijen op verhogingen
(pollen) voor. Betrekkelijk jonge boerderijen en pollen zijn echter
vrij zeldzaam.
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CRITERIA VOOR DB AANDUIDING BIJZONDERE GEBIEDEN

Gebied 1

: Rijksstraatweg, Ubbergen, Beek

Gebied 2

: Tiengeboden, Ooy

Gebied 3

: Boerderijen aan de Weverstraat, Kekerdom

Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals:
1. kwaliteit van het ruimtelijk concept;
2. betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/
voorzieningen;
3. betekenis vanwege architectonische/architectuurhistorische kwaliteit;
4. betekenis vanwege specifieke vorm voor specifieke functionele ontwikkelingen (b.v.
havengebied, city-ontwikkeling, sportpark)

II

III

IV
V

Bijzondere historische betekenis, zoals:
1. structuur, bestemming of verschijningsvorm,
verbonden met en duidelijk uitdrukking gevend aan een specifieke politieke, culturele,
geestelijke, sociale, economische of algemeen
historische ontwikkeling;
2. betekenis voor de geschiedenis van de ruimtelijke ordening en voor de ontwikkeling van het
stedebouwkundig denken;
3. betekenis vanwege de innovatieve waarde of pioniersfunctie (type, motief, datering)
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
Gaafheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten)
Zeldzaamheid (van de in I t/m III genoemde
kwaliteiten)

+
+

2

3

+

+
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