
BENEDEN-LEEUWEN OOST,

Beneden-Leeuwen Oost werd in de zestigerjaren door het gemeentebestuur van de toen
gemeente Wamel met als Burgemeester Drs Z.M. Deurvorst (1967-'í979)
en de Wethouders P.F. Verheiden (í966-1970) en A.P.W.A. Banken (1966-1974)
gekozen voor woningbouw.
Het was een gebied dat nogal geteisterd werd door kwelwater en tijdens de grote
dijkdoorbraak in 1861 opgehoogd werd door grond uit de "Doorbraak" die toen ontstaan
is.
Een herinnering hieraan is het standbeeld aan de dijk.
Vindt men nu in diverse kruipruimtes onder de huizen nog ríet dan zijn dit restanten van
de grond die er toen overheen gespoeld is.
Vanaf de Zandstraat werd het doorkruist met verschillen sloten die uitkwamen op een
brede sloot waar nu de Nijverheidstraat ligt. Tot zover liepen ook de percelen van de
eigenaren. Er werden duikers gelegd en de sloten gedempt, waarmee niet gezegd is dat
de kruipruimtes nu droog zijn.(kwelwater)
De eigenaren van de grond woonden in de Zandstraat vanaf de hoek Zandstraal
Brouwersstraat : de Fam. Meyer

Rechts een stuk van de boomgaard van de Fam. Meijer.



tot en met de Fam. Arnzt en Van Oijen
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De tramrails zijn weg maar voor het huis van de Fam. Arntz begint de Appelstraat.

Ztj warcn niet allemaal even gelukkig met dit gemeentebesluit. Verschillenden hebben
zich lang vezet, tot aan de Raad van State, om de uiteindelijke onteigening tegen te
gaan.
Piet de Kok, de onderhandelaar van de gemeente, had het er maar druk mee.
De laatste gemeentelijke aankoop was in 1977.
Begrijpelijk was de tegenstand wel.
Beneden-Leeuwen Oost, zoals het toen genoemd werd , was een pracht gebied. Huizen
stonden er niet. Boomgaarden met kersen en oude appelrassen. Peren-, pruimen-en
morellenbomen hebben er gestaan. Niets is lekkerder dan fruit rechtstreeks van de boom
en vergeet ook niet de bloêsempracht.
Weilanden waar gezapig de koeien graasden.
Percelen die volstonden met bessenstruiken.

Jan Salet en zoon Jos in hun paradijsje.

Hier en daar stukken grond waar bonen gekweekt werden.



Vanuit de huizen aan de Zandstraat hadden de bewoners een weids uitzicht.

Kleine Jos Salet . Links het huis van Van Elk, de bierbrouwer. (Nu hoek Nijverheidstraal
Brouwersstraat. )

Volgens Dora Nijs-Gubbels was er plaats genoeg om te stoeien met haar toekomstige
zwager Jan Peters.
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De kinderen Salet genoten in de boomgaard en konden als zij in een pruimenboom
klommen hêlemaal naar het verpleeghuis "St. Elisabeth" aan de Beatrixstraat kijken,
zonder dat hun uitzicht belemmerd werd.

Alhoewel alle grond nog niet door de gemeente was aangekocht werd de eerste (dubbele)
woning gebouwd in de nu Perenstraat door Nís-Gubbels en Peters-Gubbels op grond die
daarvoor toebehoorde aan vader Gubbels. De rest van het perceel werd eigendom van de
gemeente.
Wegen waren er nog niet, diverse bomen werden gerooid en provisorisch een weg vanaf
de Brouwersstraat door de hoogstamboomgaard van de Fam. Meijer gelegd om de bouw
te kunnen bereiken.
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Eerste werkzaamheden
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Sleutel,s gísteren ouerhandigd'

Eerste premie-htlis in
Leeuwetl-Oost bewoond

BENEDEN-LEEUWEN - Dc eerste premie-kooprroning in het beslemmingsplan Bene-

#;-;;;;";;st heeft sinds gistermiddag een be.woner. Uit handcn tgn a+ethouder J'

ïii ë.iJ"i Áwing het echtpaa--r F. Janssen nameliik de sleutels van hun woning aaa de

Àei"tiiààt 3. Dairmee wai dic eerste wcning opgeleverd'

Ten behoeve van de bevorde- r'anaf nu een volgende woning
iing van het etgen wonrngbczit overgedragen'
pn nos m(tr cm een goeoe
Áoorstiomine te bcreiken is in Er is inmiddels al weer cen vol-
igig uoo. dit der'l van Leeu- gcnde plan in voorberciding
*"n-oost crn buuwteam gc- voor Lecuwen-oost. Eerder

deze week is daardoor al de
eerste informàtieavond gchcu-
den. De woningen di€ cp deze
manier gebourvd wolden zijn
alleen bestemd voor huurders
in de Éemeenle en voor dc rvo-
ningzoekenden. die zijn inge-
schrevcn. Het totale plan
Le*:uwen-oost. waarin behalve
premiewonitngen ook andere
woningbouw- gepleegd wordt,
omvat ongeveer 1.85 woningen,

Dê sleuteloverdracht had
plaats in het bijzijn vàn enkcle
Lenodigden, waarondet but -
pemeester Z. Deurvorst van dc
Ëemmnte wamcl, vcrtcgL n-
íoordiPers van het bourvttram
n.r uori de itanlttm('r' Bul q' -
meester Derrn'orst b('nadfllktc
rn een kortt trrcspraak de gocdu

Éang van zakcn rond dÈ t{'t-
itandkominq van cl(7c \vonln-
pen.

Ook wethoudet Van Gcld-
er sDtak daaïbij lvaardercnde
wooi'dcn uit en ovct handigde
vervolgens de sleutelbos. Daar-
na werd dc woning van bc'ren
tot onder bekeken.

fornrceid om Plannen oP tc
sl t'ii.n. A3nn€mlngsoedrll I v o
Bosch kwam daarbij als het
mr'( sl- ecscl)rkt ult de bus rnet
e(.n pl ài] voor 35 u'oningen al-
lemaal t\\'ee-onder-een-xaP,
rri t É'r:voerd ln dne vcrschlllcnde
typós- In septembur-van hct vo-
riÊ taar werd Ínet de bouw ge-
slart. gisteten was voor. de
ecrste wonirg de oPtevenng'
eike veeriien dagcn woldt er



De Gelderlander uit die tijd laat zien hoe de bouwers de eerste woning tussen de bomen
door bereiKen. De naam van de toekomstige straat was wel bekend, maar alle grond was
nog niet in het bezit van de gemeente.
ln 1977 kon er getrouwd worden. De woning was opgeleverd.

Terwijl Piet de Kok nog steeds onderhandelde over de nog niet aangekochte grond werd
er al naarstig gebouwd in de Appelstraat. De enigste straat waardoor de Fruitbuurt vanuit
de Zandstraat te bereiken is.

ln 1978 werd de eerste sleutel van de premie-koopwoning door de toenmalige wethouder
J. van Gelder overhandigd aan de gelukkige F. Jansen.

\ Op eetL perticulíer erf aan d,e Perenstraat is 4én bouwer si aan de slag.



Op de z.g. gebruikskaart van de gemeente Wamel uit 1969, gewijzigd 12-11-1970' is te

zien hoe Beneden-Leeuwen Oost, wat woningbouw betreft, er toen uitzag en vergeliik

deze met de kaart uit 2004 van de Fruitbuurt.

Het is opmerkelijk dat hoewel het eerste huis in 1977 gereed kwam' de buurtvereniging
"De Fruitekluiters" al in '1979 werd opgericht en daarom het 25 jarig bestaan nu zal plaats

vinden.
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Fruitbuurt 1970 "Leeuwen-Beneden Oost"
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