
Bijlage  
 

Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en objecten 
 

Rijksmonumenten  

Groenestraat 210 

Deze vrijstaande voormalige kleuterschool uit 1920 is gebouwd in de vorm van een winkelhaak en 
heeft een teruggelegen ligging op een zeer ruim perceel aan de overigens dichtbebouwde 
Groenestraat. De school is gesticht met prive-kapitaal naar aanleiding van de geboorte van een 
tweeling. In dit pand is Kinderopvang 'De Tweeling' gevestigd.  

Groenestraat 229/229a/231  

Deze Rooms-katholieke kerk uit 1909-1910 is een neogotische kerk van het type kruisbasiliek. De 
kerk is een krachtig herkenningspunt in het silhouet van de Groenestraat en maakt deel uit van een 
groot religieus complex aan de Groenestraat/Dobbelmannweg. Zie ook Dobbelmannweg l a t/m 1m 
en Dobbelmannweg 5.  

Hatertseweg 14  

De "St. Annamolen" is een voormalige oliemolen uit 1849, die in 1978 is gerestaureerd en 
omgebouwd tot korenmolen.  

St. Annastraat 244  

Deze praktijkwoning voor een huisarts uit 1939 maakt deel uit van de bebouwing langs de St. 
Annastraat en de Reestraat, waarbinnen het pand behoort tot de rond dezelfde tijd gebouwde 
karakteristieke grote woonhuizen. Het pand is overigens nog steeds in gebruik als praktijkwoning voor 
een huisarts.  

St. Annastraat 338b  

Deze voormalige bloemisterij uit 1935 valt op door de vormgeving en ligging tussen overwegend 19e 
eeuwse villa- en herenhuisbebouwing langs deze zijde van de St. Annastraat.  

 

Gemeentelijke monumenten 

Dobbelmannweg 1a t/m 1m  

Dit voormalige klooster uit 1909 maakt deel uit van een complex van een kerkelijk 
voorzieningencentrum, kenmerkend voor het begin van de 20e eeuw. Zie ook Groenestraat 
229/229a/231 en Dobbelmannweg 5. 

Dobbelmannweg 5 

Dit voormalige meisjespensionaat uit 1913 maakt deel uit van een complex van een kerkelijk 
voorzieningencentrum, kenmerkend voor het begin van de 20e eeuw. Zie ook Groenestraat 
229/229a/231 en Dobbelmannweg 1a t/m 1m. 

Hatertseweg 3 (oorspronkelijk Hatertseweg 1)  

Dit betreft een voormalig koetshuis uit 1920 van de afgebroken villa "De Drie Wegen". In het pand is 
momenteel een kantoor gevestigd.  

St. Annastraat 198 / Gorterplaats  

De voormalige Splendor Gloeilampenfabriek uit 1927 geeft uitdrukking aan de industriële ontwikkeling 
die Nijmegen gedurende de twintigste eeuw doormaakte, en de bijzondere positie die het innam als 
66n van de grootste werkgevers. 

Het straatbeeldbepalende gebouw is een van de weinige bewaard gebleven industriële bouwwerken 
rondom het spoorwegemplacement van de spoorkuil.  

St. Annastraat 256  

Deze villa uit 1870 is het enige bewaard gebleven groter woonhuis van het oude buurtschap Sint 
Anna, later opgenomen in de bebouwing van de straat doch met behoud van het oude karakter. Het 
pand is nog steeds in gebruik als woning.  



St. Annastraat 282  

Deze villa "Violenhof” uit 1900 is een royaal aangelegd buitenhuis. In het pand is momenteel de St. 
Anna Huisartsengroepspraktijk gevestigd.  

Steenbokstraat 86 

De gereformeerde Maranathakerk uit 1962-1963 is gebouwd op een centrale plek in het naoorlogse 
uitbreidingsgebied van Nijmegen, zodat de kerk een groot deel van de stad kon bedienen. Het 
kerkgebouw maakt deel uit van een complex dat verder bestaat uit een ontmoetingsruimte, 
gemeentezaal, dienstvertrekken, verenigingslokalen en een dienstwoning. De Maranthakerk 
manifesteert zich als een stedenbouwkundig accent in het voorzieningencentrum van de wijk 
Hazenkamp. 

 

Aandachtslijst cultureel erfgoed 
De volgende gebouwen en objecten staan op de Aandachtslijst Cultureel Erfgoed: 
 

 Dobbelmannweg 1s 

 Goffertweg 20 

 Groenestraat 10-18 

 Groenestraat 227b 

 Groenestraat 279 

 Groenestraat 294-304 en 336 

 Hatertseweg 111-113 

 Hermelijnstraat 61-63 

 St. Annastraat 256 

 St. Annastraat 276 

 St. Annastraat 278 

 St. Annastraat 280 

 St. Annastraat 284 

 St. Annastraat 286 

 St. Annastraat 288 

 St. Annastraat 290 

 St. Annastraat 294-296 

 St. Hubertusstraat 2 

 St. Hubertusstraat 4 

 Tollensstraat 85 

 Tollensstraat 211-213, 211a-z, 213a-l, 209a 

 Veldstraat 4 

 
Stadsbeeldobjecten  
De volgende gebouwen binnen het beschermd stadsbeeld Willemskwartier zijn aangemerkt als 
beschermde stadsbeeldobjecten: 
 

 Groenestraat 212-228 

 Groenestraat 230-236 

 Heyestraat 3-7 

 Heyestraat 2-20 / Beetsplein 24-39 

 Beetsplein 2-12 

 Beetsplein 13-23 

 Beetsplein 40-45 

 Beetsplein 46-50 

 Beetsplein 1 en 51 

 Maerlantstraat 129-139 

 Maerlantstraat 84-94 

 Hofdijkstraat 44-62 



 Hofdijkstraat 43-59 

 Hofdijkstraat 61-65 

 Hofdijkstraat 67-77 

 Thijmstraat 159-165 

 Thijmstraat 167-173 
 


