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Bijzondere jugendstil villa in Ubbergen ondergebracht 

in de collectie van Hendrick de Keyser Monumenten  

 

 

Behouden voor de toekomst 

Met hulp van de Vriendenloterij heeft Hendrick de Keyser Monumenten, de landelijke 

monumentenorganisatie villa Dennenheuvel in Ubbergen weten veilig te stellen. De 

sprookjesachtige villa is een gaaf bewaard voorbeeld van de Engelse landhuisstijl met een 

jugendstil-interieur.  

Het huis werd in 1900-1901 gebouwd in opdracht van Albert Suermondt en Wilhelmina 
Mees. Het Rotterdamse echtpaar bracht hun zomervakanties door in de on-Nederlandse 
omgeving van Ubbergen en zij besloten er een huis te laten bouwen. De gebroeders Leeuw, 
Oscar (architect, 1866-1944) en Henri (beeldhouwer, 1861-1918) verkregen de opdracht en 
ontwierpen een uitzonderlijk eclectisch woonhuis op de Nijmeegse stuwwal, net buiten de 
historische dorpskern van Ubbergen. Het huis staat tien meter boven de straat en beschikt 
over uitzonderlijke vergezichten; vanaf het terras is het bijna twintig kilometer noordelijker 
gelegen Arnhem te zien.  
 
Gesamtkunstwerk in optima forma 
De opdracht aan de broers Leeuw was opmerkelijk omdat zij tot dan toe geen grote 
opdrachten op hun naam hadden staan, maar na de bouw van de villa zouden zij in korte tijd 
uitgroeien tot een bekend en veelgevraagd ontwerpersduo in de omgeving van Nijmegen. Zo 
ontwierpen zij talloze café- en winkelinterieurs in de binnenstad van Nijmegen, het 
concertgebouw De Vereeniging, Museum Kam en jachtslot Mookerheide. Voor villa 
Dennenheuvel konden zij hun creativiteit de vrije loop laten en verwerkten zij in de villa maar 
liefst drie verschillende stijlen; de chaletstijl, Engelse neo-Tudorstijl en in het interieur de 
jugendstil.  
Het huis is opgetrokken in baksteen met accenten van natuursteen. Ook zijn de gevels deels 
bekleed met leisteen en vakwerk uitgevoerd in stuc. Opvallend is dat het houtwerk een 
hemelsblauwe kleur heeft. Het interieur is zeer rijk gedecoreerd met sjabloonschilderingen 
op de wanden en plafonds. De kamers zijn verder voorzien van parketvloeren, 
schoorsteenpartijen, houten lambriseringen en inbouwmeubelen. Met recht kun je dit een 
Gesamtkunstwerk noemen dat grotendeels in originele staat verkeert.  
 
In veilige handen 
Het huis bleef enkele generaties eigendom van de nazaten van Albert en Wilhelmina 
Suermondt-Mees, was later eigendom van de Sint Augustinusstichting en daarna van enkele 
verschillende families. Het werd in 1982 gekocht door het echtpaar Hornix-Straatman. Zij 
hebben het huis decennialang bewoond en in verschillende stadia zorgvuldig gerestaureerd. 
Door het huis over te dragen aan Hendrick de Keyser Monumenten hebben zij ervoor 
zorggedragen dat het huis veilig is gesteld voor nu en in de toekomst.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter van Elburg van Hendrick de Keyser 

Monumenten. 

 

Wouter van Elburg 
020 – 5210630 / 06 - 40612042 

w.vanelburg@hendrickdekeyser.nl  

 

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch 

waardevolle gebouwen en hun interieur in Nederland. De Vereniging doet dit door panden te 

verwerven en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. De zo opgebouwde collectie geeft een 

representatief beeld van de Nederlandse architectuur- en interieurgeschiedenis. De collectie omvat 

inmiddels 440 panden, waaronder huizen, boerderijen, buitenplaatsen, villa’s en raadhuizen, verspreid 

over 112 plaatsen in heel Nederland. Vereniging Hendrick de Keyser is partner van de 

VriendenLoterij. Voor meer informatie zie: www.hendrickdekeyser.nl. 

 

 
 
  

http://www.hendrickdekeyser.nl/


1. Algemene informatie  
Bouwtijd: 1900-1902 
Architect/ontwerper: Oscar (1866-1944) en Henri (1861-1918) Leeuw 
(Rijks)monument: ja (rijks) 
Oorspronkelijke eigenaren: Albert Suermondt en Wilhelmina Mees 
Laatste bestemming: woonhuis echtpaar Hornix-Straatman 
GCI waarde: GCI (3x groot) 
Reden verwerving: uitzonderlijk gaaf bewaard voorbeeld van de eclectische laat-
negentiende/vroeg-twintigste-eeuwse villa-architectuur in Engelse landhuisstijl met een 
jugendstil-interieur (inclusief enkele vaste meubelen) uit de bouwtijd (‘gesamtkunstwerk’). 

 
2. Korte omschrijving - inleiding 

Villa Dennenheuvel, Rijksstraatweg 46 in Ubbergen, is een bijzonder voorbeeld van de 
rijke, eclectische villa-architectuur zoals die op veel plaatsen in Nederland tot stand 
kwam in de tweede helft van de negentiende en de eerste decennia van de twintigste 
eeuw. Het huis werd tussen 1900 en 1902 gebouwd naar een ontwerp van Nijmeegse 
broers Oscar (architect) en Henri (sierkunstenaar) Leeuw voor de uit Rotterdam 
afkomstige koopman Albert Suermondt en zijn echtgenote Wilhelmina Mees. Het 
echtpaar Suermondt-Mees bracht de zomervakanties in de omgeving van Ubbergen op 
Hotel Berg-en-Dal door, waarna zij zich in 1885 permanent in de gemeente vestigden. 
Aanvankelijk betrokken ze de iets verderop aan de Rijksstraatweg gelegen villa 
‘Heuvellust’, die ze huurden van de adellijke familie Dommer van Poldersveldt. Van deze 
familie kocht Albert Suermondt op 19 februari 1900 een stuk grond, waarop naast een 
bestaand huis Dennenheuvel zou verrijzen. 
 
Dennenheuvel werd gebouwd op het terrein van het voormalige buitenverblijf ‘Boschlust’. 
Dit dicht op de Rijksstraatweg staande huis werd niet afgebroken maar verbouwd tot 
café-uitspanning en was ook eigendom van de familie Suermondt (vlak voor WOII is het 
café afgebroken, de voormalige locatie is nog zichtbaar in het landschap). De 
opdrachtverstrekking van het ontwerp voor de villa aan de gebroeders Leeuw is 
enigszins opmerkelijk. Zij hadden op dit moment nog maar weinig ontwerpen op hun 
naam staan, maar zouden in korte tijd uitgroeien tot het meest gevraagde ontwerpersduo 
in de regio Nijmegen, vooral bekend van hun ontwerpen voor winkelwoonhuizen in de 
binnenstad, concertgebouw De Vereeniging, Museum Kam en jachtslot Mookerheide. 
Hun stijl wordt gekenmerkt door een rijke, expressie detaillering, met uitbundig 
kleurgebruik en geometrische motieven. Villa Dennenheuvel werd de eerste grote 
opdracht waarin zij hun creativiteit de vrije loop konden laten. Het huis werd opgetrokken 
in een rijke eclectische villastijl, met kenmerken van de chaletstijl, de Engelse neo-
Tudorstijl en een interieur in jugendstil. Het huis is opgetrokken in baksteen met accenten 
van Franse natuursteen en de gevels zijn deels bekleed met leistenen en stuc met 
vakwerkdecoraties. Opmerkelijk is de hemelsblauwe kleurstelling van het houtwerk 
(onderzoeken of deze origineel is). Het interieur is van zeer hoogwaardige 
kunsthistorische kwaliteit en uitzonderlijk rijk gedecoreerd, met een groot aantal sjabloon-
schilderdecoraties op wanden en plafonds. Verschillende kamers hebben parketvloeren, 
rijke schoorsteenpartijen, houten lambriseringen en enkele vaste inbouwmeubelen die 
ook naar ontwerp van de gebroeders Leeuw zijn gemaakt. Het huis mag met recht een 
‘gesamtkunstwerk’ worden genoemd en is bijzonder goed bewaard gebleven. De latere 
aanpassingen zijn grotendeels ondergeschikt. 
 
Het huis bleef enkele generaties eigendom van de nazaten van Albert en Wilhelmina 
Suermondt-Mees, was later eigendom van de Sint Augustinusstichting en daarna van 
enkele verschillende families. Het werd in 1982 gekocht door Willem Hornix en zijn 
echtgenote Elise Straatman. Zij hebben het huis decennialang bewoond en in 
verschillende stadia zorgvuldig gerestaureerd. De heer Hornix is in 2019 overleden en 
het huis wordt nu door zijn weduwe mw Hornix bewoond. Er zijn geen kinderen. 



 
 


