
Routebeschrijving Wederopbouwroute
 



WEDEROPBOUWROUTE
Wandelroute van 2 km.
 
Tijdens deze wandeling treft u kunstwerken aan uit de naoorlogse periode 1945-1965. Dit tijdvak wordt ook de
wederopbouwperiode genoemd. U zult reliëfs, mozaïeken, wandsculpturen en plastieken zien die een bijzondere
culturele waarde vertegenwoordigen. De route loopt via het station naar het Kronenburgerpark en vervolgens door het
centrum.



 
START
 
De route start op het Stationsplein.
Toen de Nederlandse Spoorwegen in 1945 de materiële schade opnamen ging de aandacht eerst uit naar het herstel
van de verbindingen, in het bijzonder de opgeblazen spoorbrug. De omgeving van het station groeide uit tot een
knooppunt van ondernemingen zoals de Gelderse Tramwegen, Zuid-Ooster Autobusdiensten, PTT en Van Gend &
Loos. In deze samenloop van functies en verkeersstromen heeft de architect Sybold Van Ravesteyn ordening
aangebracht met een coulissenwand. De wand bestaat uit een bogenstelling, pilasters en raamomlijstingen. Het
oorspronkelijke concept is ondanks latere wijzigingen herkenbaar gebleven.
Achter de coulissenwand liggen de perrons en het goederenemplacement. De lange wand  begrenst de weidse ruimte
van het plein. Overal zijn sculpturen en gebeeldhouwde reliëfs aangebracht. Zij versterken het effect van een
decorwand.
Wanneer u recht voor het station staat, ziet u links naast de hoofdingang het beeld ‘Drie staande figuren’, van Jo
Uiterwaal.
 

 
Boven het portaal, achter het beeld, twee reliëfs van dezelfde kunstenaar.
 

 
In het portaal, afgesloten door een balustrade van glas, zijn met behulp van geglazuurde bakstenen, decoratieve
elementen aangebracht. Op het plafond ziet u een gietijzeren ornament in de vorm van een ster.
Op de achterwand is een reliëf van Charles Hammes aangebracht. De treinen en huizen wervelen op een speelse
manier rondom de mannenfiguur.
 

 
Wanneer u naar links kijkt, ziet u boven op de façade ‘Twee knielende figuren’ van Jo Uiterwaal.
 

kunstenaar: Jo Uiterwaal
titel: Drie staande figuren
jaartal: 1953
locatie: Stationsplein

kunstenaar: Jo Uiterwaal
titel: Twee reliëfs
jaartal: 1953
locatie: Stationsplein

kunstenaar: Charles Hammes
titel: Reliëf
jaartal: 1955
locatie: Stationsplein

kunstenaar: Jo Uiterwaal
titel: Twee knielende figuren
jaartal: 1953
locatie: Stationsplein



 
Het stoere ‘Ruiterstandbeeld’, ook van Jo Uiterwaal, vormt de afsluiting van de lange wand.
 

 
U loopt via de rotonde naar de Van Schaeck Mathonsingel. Aan uw linkerhand staat op nummer 12 een grote villa. Om
de hoek, op de begane grond naast de trap is een reliëf te zien van Pieter d’Hont. De titel van dit werk is de
Barmhartige Samaritaan.
 

 
U vervolgt de wandeling om uit te komen op het Keizer Karelplein. U loopt links om de rotonde heen, en slaat nadat u
de verkeerslichten voor de voetganger bent gepasseerd, linksaf, naar de Nassausingel. Deze gaat na de
verkeerslichten over in de Kronenburgersingel. Aan uw rechthand ligt het Kronenburgerpark waar u direct het eerste
voetpad aan uw rechterhand inslaat. U passeert de kinderboerderij en vervolgt de wandeling over het voetpad.
Helemaal bovenaan kunt u linksaf. Het pad loopt over het bolwerk parallel aan de Parkweg. U verlaat het park bij de
eerste trappen rechtsaf en loopt Doddendaal in. Al snel ziet u aan uw linkerhand op nummer 148 de Titus
Brandsmakapel van architect P. Dijkema. Het mozaiëk van Jan van Eijk bevindt zich boven de ingang van de kapel.
 

 
Ongeveer 20 meter voor de kapel staat een hoge pyloon. Tussen de betonnen palen die 12,5 meter hoog zijn, is een
sculptuur van Frans Verhaak geplaatst. Het stelt een mitrailleur voor, die is gericht op de Titus Brandsmakapel. Het
inwendige van de kapel verwijst naar de afmetingen van de gevangeniscel in het concentratiekamp Dachau, waar de
karmeliet in 1942 werd vermoord.
 

 
U vervolgt de wandeling via Doddendaal in de richting van het centrum.
U komt aan op Plein 1944, met links het door architect R.G.Rodenburg ontworpen verzamelgebouw. Op de hoek van

kunstenaar: Jo Uiterwaal
titel: Ruiterbeeld
jaartal: 1953
locatie: Stationsplein

kunstenaar: Pieter d'Hont
titel: De Barmhartige Samaritaan
jaartal: 1949
locatie: Van Schaeck Mathonsingel 12

kunstenaar: Jan van Eijk
titel: Moeder Gods
jaartal: 1960
locatie: Kroonstraat 148

kunstenaar: Frans Verhaak
titel: Plastiek
jaartal: 1960
locatie: Kroonstraat 148

kunstenaar: Jan Vaes
titel: Christus Monogram
jaartal: 1959
locatie: Molenstraat 37 (Petrus Canisiuskerk)



de gevel met de Houtstraat ziet u een sculptuur met een inscriptie die herinnert aan de eerste steen die is gelegd. De
namen van de opdrachtgever en de kunstenaar zijn onbekend.
U steekt Plein 1944 over en kunt nu al, rechts voor u, de hoge klokkentoren van de H.Petrus Canisiuskerk zien. U loopt
rechtdoor tot u aan de kruising met de Molenstraat komt. U gaat rechtsaf en ziet aan uw linkerhand deze kerk. De
voorgevel met kunstwerken is een zeer bijzonder voorbeeld van wederopbouwkunst.
De gevel van de Mariakapel is door de kunstenaar Jan Vaes ontworpen.
 

 
Ook het Christusmonogram, bestaande uit de Griekse letters XP (Ch R) is van dezelfde kunstenaar.
 

 
U keert terug naar het kruispunt en loopt rechtdoor de Boerstraat in. Daar, op nummer 44, ziet u 3 balkonnetjes boven
elkaar. In de zijwanden zijn met witte lijnen speelse tekeningen in de donkere ondergrond gekrast. De techniek noemt
men ‘sgraffito’.
 

 
U loopt verder in dezelfde richting tot u bij de kruising met de Burchtstraat komt.
U slaat rechtsaf en ziet al snel aan uw rechterhand het stadhuis.
U ziet boven alle vensters in totaal 18 gebeeldhouwde hoofden.
 

 
De hoofden boven de vensters en de medaillons zijn in 1948 opnieuw vervaardigd naar ontwerp van Martinus van Dijk.
 

 
Tot slot ziet u de beeldengalerij met 8 vorsten en helden uit de Nijmeegse geschiedenis.
 

kunstenaar: Jan Vaes
titel: Gevel Mariakapel
jaartal: 1959
locatie: Molenstraat 37 (Petrus Canisiuskerk)

kunstenaar: Jac Maris
titel: Sgraffito
jaartal: 1955
locatie: Broerstraat 44

kunstenaar: Martinus van Dijk
titel: Achttien hoofden
jaartal: 1948
locatie: Burchtstraat (stadhuis)

kunstenaar: Martinus van Dijk
titel: Zeven medaillons met deugden
jaartal: 1948
locatie: Burchtstraat (voorgevel stadhuis)

kunstenaar: Albert Termote
titel: Acht keizerbeelden en medaillons
jaartal: 1950
locatie: Burchtstraat (gevel stadhuis)



 
Wanneer u zich omdraait ziet u op Burchtstraat nummer 3 een monumentaal winkelpand met onder de ramen 6
gestileerde reliëfs van Jac Maris.
 

 
U loopt de Burchtstraat verder uit tot de kruising met de Mariënburgsestraat. U slaat rechtsaf en loopt naar het
voormalige bankgebouw op de hoek met Klein Mariënburg.
Het monumentale gebouw heeft een gasdichte atoomschuilkelder. Deze werd gebouwd ten tijde van de Koude Oorlog,
uit angst voor de Russen.
De architect H.T.Zwiers, heeft de kunstenaar Charles Hammes betrokken bij de bouw. Boven de hoofdingang ziet u
een koperen plastiek met de titel ‘Het Geldverkeer’.
 

 
Aan de achterzijde van het pand staan twee spaarvarkentjes op pilaren. De beeldende kunst relativeert hier de ernst
van de architectuur.
 

 
Het laatste kunstwerk van deze route bevindt zich in de St.Jorisstraat. U loopt via Klein Mariënburg, Hertogplein en
Gerard Noodtstraat tot u op de T-splitsing komt. U gaat rechtsaf de St.Jorisstraat in. U loopt naar het het laatste pand
op de hoek met de St. Canisiussingel. Om de hoek, op nummer 72, ziet u op de gevel een kunstwerk van Jac Maris.Dit
is het einde van de wandeling langs kunst uit de Wederopbouwperiode.
 
TIP
Buiten het bereik van deze wandelroute, in de wijken ten zuiden en ten oosten van het centrum, bevinden zich nog
meer kunstwerken uit de wederopbouwperiode.
U kunt ze zelf bezoeken en achtergrondinformatie vinden op de web-site www.nijmegen.nl/kos.
 
 
1. Geveldecoratie-P.Schoenmakers-Batavierenweg 2 t/m 68
2. Geveldecoratie-P.Schoenmakers-Batavierenweg 70 t/m 136
3. Sedes Sapientiae-B.Welten-Berg en Dalseweg 207
4. Spelende kinderen-A.Meertens-Professor Huijbersstraat 3

kunstenaar: Jac Maris
titel: Zes reliëfs
jaartal: 1953
locatie: Burchtstraat 3

kunstenaar: Charles Hammes
titel: Het Geldverkeer
jaartal: 1954
locatie: Klein Mariënburg

kunstenaar: Charles Hammes
titel: Twee spaarvarkens
jaartal: 1954
locatie: Mariënburgsestraat

kunstenaar: Jac Maris
titel: Reliëf
jaartal: 1958
locatie: Sint Jorisstraat 72



5. Man met Vogel-G.Bruning-Groenewoudseweg 1
6. Michaël met de draak-H.de Groot-Heemraadstraat 2
7. Geveldecoratie-G.Tummers-Reestraat 49-53
8. Plaquette-C.Hammes-Groenestraat 336/310
9. De zeven dagen van de week-H.Brouwer-Goffertweg 20
10. ‘Vervult u met de vruchten die ik draag’ -M.van Beek-Wilhelminasingel 15
11. Reliëf Saint-Louis- Ed van Teeseling-Bijleveldsingel 153
 


