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Op31december1906werddeVereenigingtotStichtingvanRoomsKatholieke
HerstellingsoordenvoorLonglijdersenZwakkeKinderenopgericht.Deze
besluittotdeoprichtingvantweetuberculoseklinieken:Dekkerswaldvoor
longtuberculoseindebossenbijGroesbeekenHeliomarevoorbottuberculose
inWijkaanZee.GrotestimulatorvanuitdekatholiekeTBCbestrijdingwas
dokterNicolaasPetrusVanSpanje(18591940).

Ereboogt.b.v.deopeningvanR.K.SanatoriumDekkerswaldin1913.


Dekkerswaldiseenterreinvan160hectaretussenGroesbeekenHeilig
Landstichting.Vanoudsherwasereensanatoriumgevestigdennogsteedsis
eengrootdeelvanhetterreiningebruikvoorziekenzorgenverpleging.Derest
vanhetterreinbestaatuitbosgebied.
Begin1900wastuberculose(TBC)eenvandemeestgevreesdevolksziekten.In
Nederlandoverledenjaarlijkszo'n10.000mensenaandezeziekte.HetTBC
virusisergbesmettelijkenverspreiddezichgemakkelijkdoordeslechte
hygiënedestijdsendoordateind1800demensenzichmeergingenverplaatsen
doordeindustrialiseringentreknaardesteden.UitDuitslandkwamde
therapie:opnameinsanatorium,veelgezondeten,rustenaltijdinde
buitenlucht.Protestantschristelijkeenneutraleorganisatiesstichttende
eerstesanatoriaennaenigetijdkwamerookeenkatholiekevereniging.


JubileumexcursieDekkerswaldopvrijdag18oktober2013.




ZustersOnderDeBogenmetinhetmiddenMoederOversteZusterGabriëlle,fotogemaakt
tergelegenheidvanhet25jarigjubileumin1938.
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In1913wordtSanatoriumDekkerswaldgeopend.Indebeginjarenstond
Dekkerswaldbekendalsstrengkatholiekwaargeenplaatswasvoorandere
gezindten.Erwasvanuitdeoverheiddaaromookgeensubsidieverstrekt voor
debouw.DekkerswaldisgenoemdnaardeHeerDekkerdiein1908zijn160ha.
grondvoor40.000guldenverkochtaandeeerdergenoemdestichting.Het
terreinisdaarnabouwrijpgemaaktdoordeHeidemij.Hetonderhoudwerdtot
1938uitbesteedaandehoutvesterijNijmegen.Sinds1913waserookeen
communiteitvandeliefdezustersvandeHeiligeCarolusBorromeusoftewelde
ZustersOnderdeBogengevestigdopDekkerswald,vanaf1924ineeneigen
klooster.VanuitHuizeBethelzettendezusterszichinvoor
tuberculosepatiëntenenvoorpatiëntendieverpleegkundigeen/ofgeestelijke
zorgbehoeven.Endatallesprodeo,voorkosteninwoning.Indetoptijdvan
Dekkerswaldwerktener60zustersindeverpleging.Voorhuntoegewijdezorg
kregendezustersbijhunvertrekop15november2007degoudenerepenning
vandegemeenteGroesbeek.
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begonnenaandebouwvandehuidigekapel“Onderdebogen”.Ookdit
ontwerpwasvanarchitectEduardCuypers.

Denieuwekapelwerd30meterlangen16meterbreedenwashetgeografisch
middelpuntvanDekkerswald,erwasplaatsvoor300personen.Dekapelwas
d.m.v.overdektegangenverbondenmethetklooster,heteconomiegebouwen
methethoofdgebouw.Vorigjaar,tijdensderestauratievandekapel,zijnde
deurendietoeganggaventotdezegangenweerteruggeplaatstindekapel
(zijdeparkeerterrein).Bijdeweg(Sanatoriumlaan)waseenonderbrekinginde
overdektegangomverkeeropdewegdoorgangteverlenen.

Nainzegeningvandekapelinmei1919isdedirectiekeetverplaatstnaarde
plekwaarnuDeKenteringis.Vanaftoendeeddezedienstals
chauffeurswoning.18November1944heeftdezewoningeenvoltreffergehad,
waarbijeenchauffeur,AntoonFurer,omhetlevenkwam.
Tijdensderenovatievandekapel,dieinseptember2012klaarwas,zijndelen
vanoudemuurschilderingenvandeNijmeegsekunstenaarPietGerrits(ook
bekendvandeHeiligLandstichting)weertevoorschijngekomen.Dezewaren
bijmoderniseringenin1931en1959overgeschilderd.
Ergmooizijndeinderamenverwerktehistorischefoto'svanDekkerswald,die
vooralalsdezoneropschijnteenmagischeuitstralinghebben.Ookisereen
stiltecentrumindekapelingerichtenzijnerenkeletoilettengeplaatst.Het
stiltecentrumiselkedaggeopendomereventotrusttekomenofeenkaarsje
aantesteken.Nietletterlijkoverigens,wantvanwegebrandgevaarmogener
alleennogmaarelektrischekaarsenontstokenworden.
Aandewestzijdevandekapeliseentheehuisaangebouwd,eenontwerpvan
MarieJeanneSas.Opditmomentishettheehuisnogdagelijksgeopendvoor
eeniederdieervaneenkopkoffie,theeetc.wilgenieten.Vanaf1november
zalhetalleennogmaaropenzijnbijactiviteitenindekapel.
Sindsderenovatieenherinrichtingisdekapelingebruikalsmultifunctioneel
ontmoetingsenactiviteitencentrum,alsstiltecentrumenalsplekvoor
vieringen.Hetisnugeschiktvoormuzikaleenandereoptredens,
tentoonstellingen,symposiaenalscentrumvoorzingeving.Omhiervoor
ruimtetescheppenzijndeoude,houtenkerkbankenverwijderd.Watbleefis
despreukbovendetoegangsdeur:“Behoudenisderkranken”.
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Tijdensdebouwvanhethoofdgebouwstonddedirectiekeetopdeplekwaar
nuhetparkeerterreinisnaastdekapel.Toenhethoofdgebouwklaarwasisde
directiekeetgebruiktalstijdelijkkerkgebouw.Debeganegrondtelde50
vierkantemeterendeverdieping20vierkantemeterenintotaalkondener
160personenplaatsnemen.Omdatdezealsneltekleinbleekisgelijk

KapelDekkerswaldmetoverdektegangnaarhethoofdgebouw.

Opdehoekstaateenvierkantepilaar.Ditiseengemetseldeschoorsteenenis
eenrestantvanhetschooltjebijhetkinderpaviljoen.Toendezustershuneigen
kloosterkregennamendekinderenhetlaterePapelbergingebruik.Omdat
dezekinderenookonderwezenmoestenwordeniseréénlighalomgebouwd
totklaslokaal.Omerindewintertekunnenstokenisertoeneenschoorsteen
tegenaangebouwdendezestaaternunog.

x Wevervolgenhetpaddatnuomhoogloopt.

LinksiseenvlakstukwaarhetvoormaligePapelbergheeftgestaan.

x Welopenrichtingstalentrapendeasfaltwegwaarwealeerdergelopen
hebben.Wegaandaarnaarlinks,richtingstartpuntvandewandeling,
dekapel.
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Vanaf1927stondDekkerswaldgedurende31jaaronderdebezielendeleiding
vangeneesheerdirecteurDr.A.J.Henneman(18931976).Onderzijnleiding
werdhetsanatoriumomgevormdtoteenmodernekliniekvoor(niet
tuberculeuze)longziekten.Vanafseptember1944totfebruari1945deedDr.
Hennemanuitgebreidengedetailleerdverslagvandegebeurtenissenop
Dekkerswaldtijdensdezezwareoorlogstijd.Hetiseenzeerlezenswaardig
verslaggeworden.HennemanisnazijnpensioneringopDekkerswaldblijven
wonenenisdaaroverledenop25september1976.
Rond1900leednagenoegdehelebevolkingvanNederlandaanTBC,hetwas
duseenechtevolksziekte.Indietijdwasmenvanmeningdatveelrust,frisse
lucht(geenstof,rookenroet),(zon)lichtengoedevoedingderemediewas
tegentuberculoseenanderelongziekten.Ookwasdeafwezigheidvaninsecten
vanbelang.Indeloopderjarenverschoofdetherapievandieetenrustnaar
medicatie,ingrepenenoperatiesindeNijmeegseziekenhuizen.Vanaf1935
bezatDekkerswaldeeneigenoperatiezaal.VanafdietijdisDekkerswaldeen
specialistischziekenhuismeteigenoperatiezaal,röntgenkameren
laboratorium.Tussen1913en1938genas75%vandepatiëntenen25%
overleed.Vanaf1947kwamenersteedsbeteremedicijnendieeenherstel
versnelden.

Rust,reinheidenregelmaat
HetverblijfopDekkerswald,datweldriejaarkonduren,kendevierfases:

1. Volstrektebedrust(maandenlang)enditdagennachtenjaarrondinde
openlucht.
2. Naenkelemaandenwaserverdereverpleginginde(draaibare)lighalof
ophetterras.
3. Daarnawashettoegestaanomeenkortewandelingtemakeninhetbos,
mannenenvrouwengescheiden.
4. Delaatste8wekenwaserwerktherapieomweertewennenaanhet
levenbuitenDekkerswald.




Hetdeviesvandezusters:Rust,ReinheidenRegelmaat,vertaaldindedagorde.
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x Voorbijdelighalgaanwedoorhetheknaarhetgrasveld.

Lighalmetrustendepatiënten.
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gedenkwaardigemomentenstaangenoteerd.Opoudefoto'svindenwedat
kastjeterugindetoenmaligecentralehalvanhetgebouw.Tijdenshetjubileum
vanDekkerswaldin2013isditkastjetezienopdetentoonstellingindekapel.
DevoornaamstehandtekeninginhetgedenkboekisdievanKoninginEmmabij
haarbezoekaanDekkerswaldop2september1915.Op13september1912
waszijaleensonverwachtopbezoekgeweest.KoninginEmmawasergactief
ophetgebiedvanbestrijdingvantuberculose.
Devoorlopiglaatstemijlpalenverwijzennaardeoprichtingvaneneen
samenwerkingsovereenkomstmetUCCZ,in2009en2011.

x Welopenteruglangshetgaas,hetvoormaligebinnenhek,naareen
voormaligelighal.

VolgensJanRiekenisditgebouwtje,waarinnueenkunstenaareenatelier
heeft,eenvoormaligelighal.Dezeisdichtgemaaktendaarnajarenlanggebruikt
alsopslagruimtedooro.a.detuindienst.Delighalstaatopdegemeentelijke
monumentenlijst.
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Inhethoofdgebouwzijnnogmooieoorspronkelijkedetailstevinden,zoalseen
gietijzerenhekwerklangsdetrappenbijvoorbeeld,ofhetgroeneglaswerkdat
ookalhonderdjaarmeegaat.Opoudefoto'szijndetoenveelhogereplafonds
tezien,lateromlaaggehaaldomruimtetemakenvoorallerleiinstallaties.
Voordeelisdatdaarmeeookhetenergieverbruikflinkisafgenomen.
ArchitectCuypersheeftookeendeelvanhetoriginelemeubilairontworpen.
EenkastjeuitdietijdbevathetgedenkboekvanDekkerswald,waarinalle

Inrichting centrale hal hoofdgebouw met glaskoepel

directeurHennemanonmisbaar.Hijwildewelblijvenmaardanmoestenzijn
vrouwenkinderenookkunnenblijven.Daarinwerdtoegestemd.
DeHeerHennemanhieldtijdensdeoorlogeendagboekbijdaterginteressant
isomtelezen.Dekkerswaldistijdensdeoorlogoverigensnooitontruimd
geweest.


HoofdgebouwDekkerswaldnadeverbouwingvan1929.
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DooreenenormetoenamevanhetaantaltuberculosegevallenindeTweede
Wereldoorlogiserin1947flinkuitgebreidenzijner11Zweedsepaviljoens
gebouwd,waarvan6voorpatiënten.Dezewerdengeplaatstinhetbos,daar
waarnuhetHerstelhotelis.Vierervanwerdengenoemdnaardekinderenvan
detoenmaligeKoninginJuliana.DezedependancewerdDekkerswaldII
genoemd.Hetcomplexhadeeneigenketelhuis.DebarakkenvanDekkerswald
IIhebbenlatervanwegehetafnemendgebruikooknogdienstgedaanals
studentenwoningen.Eénvandezepaviljoensheeftlaternogdienstgedaan
onderdenaamIrene3.
Vanaf1950iserookeenlongkliniek,deVanSpanjekliniek,voordenietTBC
patiënten.
In1972werdervastaanhethoofdgebouweennieuweVanSpanjekliniek
gebouwd.DeoudeVanSpanjekliniekwerdvanaftoenIrene1endevleugeldie
daarin1961wasaangebouwdwerdvanaftoenIrene2.
In2013werdIrene12gesloopt,navoltooiingvandeEikenhorst.Verderiserin
1964eentijdelijkedependancegeopendvandedermatologischeDr.
Veegerkliniek,DePapelberg.
In1954isTBCzodanigteruggedrongendatmenbesluitDekkerswalduitte
breidenmetbehandelingvanastmabijjongerenenkinderen.Ditwordthet
katholiekeastmacentrumvoorkinderen,Eijkeloordin1960.Ditwerdin1976
weergeslotenvanwegedesterkedalingvanhetaantaljeugdigeastma
patiënten.
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Ophetterreinzijndiversescholenenbedrijvengevestigd:ZZGzorggroep,
UCCZ,Taborhuis,Werkenrodeschool,KentalisenTopcare.Delaatstenhuren
vanZZGzorggroep,deeigenaarvanhetterrein.Ookdediversehuizenophet

DegaarkeukenvanDekkerswald.


Alvorenstekunnenbouwenmoestereersteenbrongeslagenwordenvoorhet
bijdebouwbenodigdewater.Doorproblemenmetkeienindebodemduurde
ditruimdriemaandenlangerdangedacht.Debouwhaddaardoornogalwat
vertraging.Erwerdtoeneerstgewerktaandeportierswoningenaande
dokterswoning.Watervoordezetweebouwwerkenwerdvaneldersinvaten
aangevoerd.19juni1912wasdebronklaarenkonermetdebouwvanhet
hoofdgebouwbegonnenworden.
In1929ishetmiddelstedeelvanhethoofdgebouw(methettorentje)voorzien
vaneenextraverdieping.AannemersGilissenenWijershebbentoende
bovensteverdieping(dekap)opgevijzeldendederdeverdiepingiser
vervolgenstussengemetseld.
Alleslaapkamerswarengerichtophetzuidenenookzijnerflinkwatgrote
balkonsenveranda’s.Daarlagendepatiëntenindebuitenlucht,noodzakelijk
vooreenvoorspoediggenezingsproces.Inhetmiddenvanhetgebouwishet
mooistebalkon,daarlagenderijkeremensen.Erwasoverigenssowiesoeen
klassensysteem.Wezagenopeenoudefotodrieklassenvermeld.Voordeel
wasdatderijkereklassemeerbetaaldeendatdaardoorde3eklassewat
minderhoefdebijtedragen.Hetwaseconomischgezienookeenmoeilijke
tijd,netnadeEersteWereldoorlog.Vooraldoordegroteinzetvandezusters
heeftDekkerswaldhetindiejarenkunnenbolwerken.
Erwassinds1924ookeenkinderafdeling.Dezewasgevestigdinhet
voormaligekloostergebouw,gelegenaandezuidoostflankvanhet
hoofdgebouw(laterDePapelberg).Dekinderenkregendagelijksenkeleuren
schoolonderrichtvandezusters.
Bovenindekapbevindtzicheenklok.Dezewerdgeluidomiedereenterkerke
teroepen.
Opoudefoto'sziejeopalledakenvanhethoofdgebouwdakkapellen.Dezezijn
verwijderdindejaren'80.Hetonderhoudervan,vooralwatbetreft
schilderwerk,werdteduur.Alleenhetmiddendeelvanhethoofdgebouw,het
deelmethettorentje,endekopsekantenvandegebouwendaarnaasthebben
nunogdakkapellen.Sindsdedakkapellenzijnverwijderd,zijndezoldersook
nietmeeringebruik.
OpheteindevandeoorlogdeedDekkerswalddienstalsevacuatieadres.Heel
GroesbeekeneendeelvanNijmegenwareninmiddels,opbevelvande
geallieerden,ontruimd.Naastruim300patiëntenteldeDekkerswalddanook
honderdenvluchtelingenuitNijmegenenGroesbeek.Hieronderookdefamilie
RiekendielatervooreendeelopDekkerswaldisgaanwerken.VaderRieken
wasstokeropDekkerswaldenhijwasvolgensdetoenmaligegeneesheer


Tot1964isDekkerswaldeenzelfstandigziekenhuis.Daarnawerdeningrepen
verrichtinsamenwerkingmethetUMCStRadboudinNijmegen.Vanaf
halverwegedejaren'70verminderthetaantalbehandelingensterkenmoeter
ingekrompenworden.Vanaf2003wordtdesamenwerkinggeïntensiveerden
wordteenfusiemetdelongafdelingvanhetUMCStRadboudvoorbereid.
Op22november2007werdhetdagbehandelingscentrumLongoncologie
geopend.Injuli2009veranderdedenaamnaarUniversitairCentrumvoor
ChronischeZiektenDekkerswald(UCCZ).Dekkerswaldwerdsindsdieneen
ziekenhuisvoorállechronischzieken,nietenkelbeperkttotlongaandoeningen.
HetUCCZiseengespecialiseerdziekenhuisvoordebehandelingvanchronisch
ziekeneniseenvolledochtervanhetUMCStRadboud,waarhetintensiefmee
samenwerkt.Vanoudsherstaanlongaandoeningen(COPDenastma)opde
voorgrond.Tegenwoordigbehoortookhetchronischeaspectvan
ouderengeneeskundeenchronischepijntotdeaandachtgebiedenvanhet
UCCZ.InhetUCCZwerktpersoneelvandeafdelingenalgemeneinterne
geneeskunde,longziekten,kindergeneeskunde,geriatrie,anesthesieen
neurologie.
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Vanafhetgazonhebjeeenmooizichtophethoofdgebouw.Dithoofdgebouw
meteenlengtevan150metervanarchitectEduardCuypers,eenneefvande
bekenderePierreCuypers,isin1912/1913gebouwddoordeNijmeegsefirma
ThunissenenKropmanenisfinancieelmogelijkgemaaktdooruiteenlopende
actiesonderKatholiekeNederlanders.Hethelegebouwisgerichtophet
zuiden.Vanuitdetuingezienwerdeninhetlinkerdeelvanhethoofdgebouwde
mannenverpleegd,inhetrechterdeeldevrouwen.




DetuinmetdraaibarelighallenvoorhethoofdgebouwvanDekkerswald.Ophetgazonzieje
deluidsprekers.

Ookwarenerkleinegebouwtjesindetuingeplaatstwaarinluidsprekerszaten.
Zokondendepatiëntenindebuitenluchttochdekerkdienstvolgen.In1940
zijndezeverwijderd.Iederbedendevastelighallenkregentoen
hoofdtelefoonaansluitingen,zodatpatiëntendieditnietwildengeenlast
haddenvanmuziekofgepraat.






VoormaligewasserijteDekkerswald.
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terreinendevierlangsdeNijmeegsebaanzijneigendomvanZZGenworden
gehuurddoordehuidigebewoners.DekomendejarenzalDekkerswaldeen
geheelanderaanzienkrijgendoordiversenieuwbouwprojecten.Een
ontwikkelingdieoverigensalenkelejarenbezigis.Het85ha.groteterreinzal
verandereninParkDekkerswaldmetintotaal20ha.bebouwdoppervlak.Het
wegenpatroonvanweleerzalzoveelmogelijkhersteldworden,metveelfiets
enwandelpaden.Erzalvóórnieuwbouwwelsteedseenoudgebouwworden
gesloopt,wantdehoeveelheidbebouwdeoppervlaktemagnietgroterworden.
Watermethethoofdgebouwgaatgebeurenisnunognietbekend.
Radboudumc(dehuidigenaam)heefthetgehuurdtot2015.Daarnazalhet
mogelijkdoorZZGzorggroepverbouwdwordentotluxe
woningen/appartementen.Dehuidigefinanciëlecrisisheefteenenander
echteroplosseschroevengezet.

Routewandeling:

x Destartvandewandelingisbijdekapel.Gavanafhier,staandemetde
rugnaardekapel,naarlinksrichtingasfaltwegenvoormalig
hoofdgebouw.OpdeasfaltwegrechtsrichtingingangUniversitair
CentrumChronischeZiekten(UCCZ).
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Rechts,waartotvorigjaarhetrestaurant,deaula,dewasserijendekeuken
gevestigdwaren,vindtnunieuwbouwplaatsdoorVestia.Hetwordteen
complexmet51appartementenvoormensendiemeerofminderzorgnodig
hebben,dusmeteenzorgindicatie.HetzalDePlataangaanheten.
DaarnaaststaatDeEikenhorst.Ditgebouwkwaminmei2012gereeden
vervangtIrene1en2.Debovenstedrieverdiepingenmet39appartementen
zijngereserveerdvoorbewonersmeteenlichtebeperking(somatiek),de
onderstetweemet32appartementenvoorbewonersmetdementie(psycho
geriatrie).Dezetweeafdelingenzijningerichtvolgenshetvlinderconcept:
bewonersmoetenopdeafdelingvrijkunnenrondlopen,vlinderendus.

x BijdeingangvanUCCZrechts,deeenrichtingswegin.Metdebochtnaar
linksenhetsmalleklinkerpadlinksoplopen.

Jekomtnuuitbijdevoormaligedirecteurswoning,dietot10jaarterugals
zodanigingebruikwas.DelaatstediehierwoondewasdeHeerJongeriusmet
zijnfamilie.Aandekantvanhetbosiseenaparteingangvoordedienstmeid.
Opditmomentwordtdezevillagebruiktvoorvergaderingene.d.

x Bijdevoordeurrechtshetgrindpadopgaanrichtingdetweegemetselde
pilaren.

Ditzijndepalenwaarvroegerhethekaanhing.Naastdezezuilenziejeenkele
flinkeeikenstaan.Ditzijnwintereiken,eennietzoveelvoorkomendesoortin
Nederland.Deblaadjeshebbeneenietslangersteeltjedandievande
zomereik.Daarentegenhebbendeeikelsvandewintereikeenkortersteeltje
dandievandezomereik.

x Natussende2pilarentezijndoorgelopen,linksdeasfaltwegopgaan
richtingbos.

Linksziejederestenvanenkeleafgezaagdeeiken.Ditnoemtmen
eikenstobbenendezezijngeschiktalsbroedstoofvoorhetVliegendHert.Deze
wordenhierdanookelkjaareindmei,beginjuniopmooiezomeravonden
waargenomen.
HetvliegendhertiseenvandegrootstekeversdieinEuropavoorkomenen
kaneentotalelengtebereikenvanmeerdan9centimeter.DeNederlandse
naamistedankenaandeenormekakenvandemannetjes,dievertaktzijnaan
heteindeendoendenkenaanhetgeweivaneenhert.Bijdevrouwtjes
ontbrekendevergrotekakenwaardoorzegemakkelijkzijnteonderscheiden.



Indetuinstonden12draaibarelighallenwaardetuberculoselijdersdedag
doorbrachten.Zekondenzoindezonenuitdewindgedraaidworden.

HoofdgebouwvanDekkerswald,voordeverbouwingvan1929.
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IndetuinstaateenHeiligHartbeeld,gemaaktdoorVictorSprenkels
(Rotterdam1878Voorburg1959).Hijwasvanaf1902werkzaambijde
kunstwerkplaatsvandefa.CuypersinRoermond.Deintronisatievanditbeeld
vondplaatsop18oktober1928doordetoenmaligebisschopvanDenBosch
Z.D.H.Mgr.Arn.Diepen,nahetopdragenvaneenplechtigeHeiligeMisinde
kapelvanDekkerswald.Dezeinhuldigingwashethoogtepuntvandeviering
vanhet15jarigbestaanvanDekkerswald.
Opdevoetvanhetbeeldstaat“RexMisericordiæ”:GenadigeKoning.
Aandeachterkantvanditbeeldziteenniswaarvroegereenapparaatinstond
waardebewakertijdenszijnrondeoverhetterreinaaneensleutelmoest
draaienzodatmenkonzienofhijzijnrondewelhelemaalhadgemaakt.De
vijverdienutussenhetbeeldenhethoofdgebouwligtisenkelejarenna
plaatsingvanhetbeeldaangelegd.

Indezetuinzijnnogeenaantalmooieoudebomentevinden:sierkersen,
goudenregen,magnolia,blauwspar,hulst,rododendronenenkelemooie
zuiltaxussen.Dezezijnnetnadebouwvanhethoofdgebouwaangeplantenze
staandanookalopfoto’suitdietijd.


HeiligHartbeeld
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Mulderskop.Hetherstelhotelisbedoeldvoorpatiëntendieuithetziekenhuis
komenenmoetenrevalideren.Erisplaatsvoor185gasten.
Metdenieuwbouwiserookeenstukhistorieverdwenen:géénderhuidige
gebouwenheeftnogdenaam“Irene”.
HetvoormaligegebouwIrene4isernogwelmaarismomenteelingebruikals
centraalmagazijn.

x Welopendoornaarhethoofdgebouwengaandaaraandelinkerkant
omheen.Welopenoverhetgraslangshetgebouwenkomenzoaande
achterkant.Vandaarlopenwenaareengemetseldetrapendalenafnaar
hetgrindpad.Wekunnenhetgrindpadnaarrechtsoplopenrichtingeen
groepjegroteoudeconiferenenvanafdaargaanwemeteenbochtterug
richtingdehalfrondemuurmethetbeeld.

Detuinwerdvroegeronderhoudendooreentuindienstvan7personen,het
werkisnuuitbesteed.
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Bijdeijzerenpoortziejeeenpaalmetvijfgekleurdepijlen:rood,bruin,blauw,
paarsengeel.Ditzijnvijfverschillendewandelroutesdiezijnuitgezett.b.v.
patiëntenvandelongrevalidatie.Elkekleurvertegenwoordigdeenvastgestelde
lengtevaneenwandelroute.
Rond1950waseraleenwandelkaartvanhetterrein.Denamenopdeze
wandelkaartgavenaanwatertevindenwas.DusindeGrotlaanwasdegrot,
aandeKwekerijlaanbevondzichdekwekerijwaarvooralDouglasenfijnspar
werdgekweektenlangsdeTelefoonlaanliepdetelefoonkabelnaarde
spoorlijnGroesbeekNijmegenwaarlangsdetelefoonlijnwasaangelegd.Veel
wegenhaddennamenvanplantenofdieren.ErwasookeenOprijlaaneneen
Uitrijlaan.

x Wekomenbijeenhekwerkmeteenpoort,hetiseenrestantvanhet
zogenaamdebinnenhek.Wegaandoordezepoort,hetbospadnaar
beneden.

Vliegendhert,fotoReneKrekels

Demannetjeszienerindrukwekkenduitdoorhungrotekakenmaarkunnen
hiernietmeebijtenenzijnongevaarlijk.Dekakendienenalleenomte
imponerenenkunnennietkrachtigwordensamengetrokken.Devrouwtjes
hebbenweliswaarkleinerekakenmaardezezijnintegenstellingtotdievande
mannetjeskrachtigenscherpenkunnengemakkelijkverwondingenaande
huidveroorzaken.Vrouwtjesknagenmetdekrachtigekakengatenindeschors
vanbomenomvervolgensdesapstromenoptelikken.Hetverspreidingsgebied
vanhetvliegendhertbeslaatgrotedelenvanEuropaenstrektzichuittotin
Azië.Hetiseenbewonervanbosrijkegebieden,waardelarvenhunvoedsel
vinden.Dezeetenvermolmdvochtighout,dattenminstehalfbegravenisen
doorbepaaldeschimmelsmoetzijnafgebroken.Hetvliegendhertiseen
kwetsbaresoortdoordehogeeisenaanhetvoedselendelange
ontwikkelingscyclusvanviertotachtjaar.
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ToenDekkerswaldeensanatoriumwasvoorTBCpatiëntenmaaktenzusterser
dedienstuit.Erwaseenapartemanneneneenapartevrouwenafdelingen
ooknogeenkinderafdeling.Ditalleswasstriktgescheiden.Omdatvoorherstel
vandezeziektebuitenluchterggoedwaskwammenveelinhetbos,maar
mannenenvrouwenopanderetijdenzodatmenelkaarnietkonontmoeten.Er
werdenechterwelhierendaarbriefjesvoorelkaarverstoptenookwerder
somsdoorbezoekvoordepatiëntensterkedrankverstopt.Hetkwamzelfs
voordatdemannenprostitueesontvingeninhetbos.Omhiervanaftezijnliet
detoenmaligegeneesheerdirecteurHennemanrondhetterreineen6
kilometerlanghekplaatsen.DeHeerPeetersdieeconoomdirecteurwas,liet
hieropeenbinnenhekplaatsenzodathijwildezwijnenenreeëninhetboskon
houdenvoordejacht.DeheerHennemanvroegzichafofditwelveiligwas
voordepatiënten,ofdevarkensnietdetuininzoudenkomenbijhet
Sanatorium.Peetersscheendaaropgeantwoordtehebben:“alsUwhekde
prostitueeskanbuitenhouden,dankanmijnhekdezwijnenwel
binnenhouden.”
Hetboswasvanaftoenalleennogtoegankelijkvoorpersoneelenpatiënten
vanDekkerswaldenvoorbezoekersmeteentoegangsbewijs.


Overdekteligplaatsenvoorpatiënten,mannenenvrouwenstriktgescheiden.
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x Wevervolgendeasfaltwegrichtinghoofdgebouw.
Wezienevenvoorbijdeeersteweglinks,dieweoverigensnietingaan
(Boslaan),eenbeeldvaneenvrouwdiezichvooroverbuigtnaareenjongetje
meteenbalachterzijnrug.Hetlijkteropofdejongen,tegenderegelsin,
heeftgevoetbaldendaarbijwellichteenruitheeftgebroken.Hetbeeldis
gemaaktdoorPeterRutten.
DeBoslaanvoertnaarBerkenhofenverdernaarhetherstelhotel.
BerkenhofishetvoormaligeIrene3datgebouwdwasin1998enisinjuli2012
verbouwdtotkleinschaligewoonvormvoordementerendendienietkiezen
vooreeneigenappartement.
Daarachterziejedriegebouwendiesamensindsseptember2012het
herstelhotelvormen.HetisindeplaatsgekomenvanIrene4(gebouwdin
1961)envanverpleeghuisMargrietinNijmegen.Iederevleugelheefteeneigen
naamenisgenoemdnaareenGroesbeeksnatuurgebied:Bruuk,Kraayendalen




KloostervandezustersOnderDeBogen.

taxuszuilenstaanernogsteeds,alstweeverlorenwachters.Ooitmarkeerden
zedeopritnaarhetvoormaligkloostergebouw.Hetonderkomenvan,inde
hoogtijdagen,150zustersdatrond1990werdgesloopt.Eenstukjemuurdat
dienstdeedalsgrondkeringindevoormaligekloostertuinisernog.



Hierwerdtotongeveer2008hetrioolwaterd.m.v.natuurlijkereiniging
gezuiverd.Sindsdejaren'70wasereenwaterzuiveringsinstallatie.Viadrie
bezinkvijverswerdalhetvuilewatergezuiverdenviaoverlopengeloosdinhet
bos.Devijverswarenaangelegdtijdensdecrisisjarenalswerkverschaffingen
zehaddeneenbodemvanaangebrachteleem.Bijdeaanlegwerdgebruik
gemaaktvannatuurlijkedalen,dezogenaamdedroogdalen.
Hetwaseenprachtigstukjebos,metrietkragenenzwanenophetwateren
karpers,voornenbrasemindevijvers.Alshetwarmweerwasendevissen
dreigdentestikken,konmenluchtinhetwaterpompen.Devijversdienden
tevensalsdrinkplaatsvoorhetwild.
Opditmomentwordthetrioolwatervanhieruitviaeenrioolstelselnaar
GroesbeekgepomptwaarhetverdergezuiverdwordtinderioolzuiveringbijDe
Bruuk.VerderoprichtingNijmeegsebaanwasdeplekwaarhetrelatiefschone
watervandakenenwegennaarhetboswerdgeleid.Momenteelstaande
vijverszogoedalsdroogengroeienvolledigdichtmetstruikenenbomen.
NadeherinrichtingvanhetterreinvanDekkerswald,datmomenteel
plaatsvindt,zalhetwatervandakenenwegengeïnfiltreerdwordenophet
eigenterrein.

x Opdekruisingnetachterhethekrechts,eenbochtigeweg.

LinksstaataanplantvannogredelijkjongeDouglasspar.Opsommigenstaan
strepen,hierzalbinnenkortwordengedund.Aandelinkerkantvandeze
bochtigezandwegziejeenkelediepegaten.Dezezijngemaaktomhet
regenwaternaeenbuitijdelijkoptevangen,zodatdewegennietteveel
vernieldwordendoorhetstromendewater.
Netvoorheteindevandezewegziejelinkseenwitbordjemet3zwartecijfers
en2rodepijlen.DitiseenwandelroutedieisuitgezetdoordebosgroepZuid
Nederland.Zijadviserenboseigenarenbijhetonderhoudvanhetbosen
voerenditookuit.

x OpdeTsplitsinggaanwelinks.

Rechtstegendeheuvelziejeeengroteconifeerstaan,eenThujaPlicata.Hier
heefteenLourdesgrotgestaan.Degrotwasopgebouwdmetsintelsdie
overblevenindeverwarmingsketels.Jekuntterplekkenogrestenvandit
materiaalvinden.Zezijndaarachtergelatentoendegroteindjaren'60werd
11
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x Nakortetijdziejerechtseenlaaghekwerkwaarachterzichde
voormaligewaterzuiveringbevindt.


Rechtsziejeeengrootwitgebouw:Kentalis,deopencirkel.Inditgebouw
hebbentot2007delaatstezustersvanDekkerswaldgewoond,nadesloopvan
hetoudeklooster.Hetwarenersteeds26.Alsereenplekvrijkwamwerddeze
plekopgevulddooreenzustervanelders.Opdenduurkwamenerzosteeds
meerzusterstewonendiehelemaalgeenbindinghaddenmetDekkerswald.
Delaatsten,dievertrokkenin2007,haddenerdanooknooitgewerkt.
HetgebouwvanKentalisstonderaltoenhetkloosterernogwasenheette
toen“HuizeBethel”,genoemdnaardeBijbelseplaatsBethel,letterlijkHuisvan
God.EenzwerfkeimetdaaropdenaamBethelbijdeingangvanKentalis
herinnertaandezetijd.

Overdehuidigegebruikerkunjeophunwebsite(www.kentalis.nl)hetvolgende
lezen:


Terwindtiservoorleerlingenvan4tot14jaarmetcomplexe

problematiek.Zijhebbeneenernstigespraaktaalstoornisofzijn

slechthorend,metdaarnaastandereproblematiekdiehetschools

functionerenforsbeïnvloedt.Ditmaaktdathetlerenniet

vanzelfsprekendgaat.Eriseenintensieforthodidactischen

orthopedagogischonderwijsarrangementnoodzakelijk.Inhetzelfde

gebouwkunnendeleerlingenenhunoudersookterechtvoorzorg

opmaatvanKentalisDeOpenCirkel.

DeportierslogediebijdehuidigehoofdingangvanDekkerswaldstaatisook
gebouwdin1913.Hierheefttot2003'snachtseenportiergezeten.Daarna
werddetaakovergenomendoorstagiaires,maarookdaaraankwamin2012
eeneinde.Debezettingvandelogeheeftdehonderdjaardusnetnietgehaald.
Debewakingwaseenvandetaken,dienuinhandenligtvaneenextern
bureaudatgehuisvestisinhetUCCZ.
DenieuwefilosofieisdatDekkerswaldeenvooriedereentoegankelijkterrein
wordt.Indiezinklopthetweldatergeenportiermeeris,alwordtdecontrole
ophetterreinzowelminder.
Naastdeportierslogestondtotkortgeledeneenkiosk,waarmenigeenop
warmedageneenijsjeheeftgekocht.Helaaswasdezedermateslechtdat
beslotenistotsloop.
Netvoorbijdeeerstewegnaarrechtsbeginteengrootgrasveld.Hierstond
vanaf1924hetkloostervandezustersOnderDeBogen.Dewelbekende

x Opheteindevandezeasfaltweggaanwerechts,wederomeen
asfaltweg.
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Ookziejerechtseendieperegeul,bijnaevenwijdigaanhetpad.Hierstaanveel
brandnetelsomdaterindeloopderjarenflinkwattuinafvalisneergegooiden
degrondzoergverrijktis.

LourdesgrotinhetbosvanDekkerswald.

afgebroken.Desintelswerdenverderookgebruiktvoorwegverharding.Ook
kunjeernogderestenzienvantweeafgezaagdeconiferendieachterdegrot
stonden.
Eldersophetterreinheeftnogeentweede(kleinere)Lourdesgrotgestaan,
schuinachterhetkinderpaviljoen.Ookdezeisgesloopt.
EenLourdesgrotvindjevaakterugopplekkenwaareenkloosterstaatofheeft
gestaan.Indezeomgevingvindjezeo.a.nogbijMariëndaalinGroesbeeken
bijJoachimenAnnaendeOnzeLieveVrouwvanLourdeskerk,beidein
Nijmegen.ErgbekendisookdeLourdesgrotbijdeHeiligeMartinuskerkin
KatwijkaandeMaas,eenvandeoudstevanonsland.Dezestondmodelvoor
degrotopDekkerswald.
EenLourdesgrotiseenkopievandegrotvanMassabiellebijdeFransestad
Lourdeswaarin1858MariazouzijnverschenenaanBernadetteSoubirous.Er
zijninvelelandenkopieëngebouwdvoordevereringvanOnzeLieveVrouwe
vanLourdes,vooralnadathetVaticaanin1907aandezeverschijningeendagin
deliturgischekalenderheeftverbonden.
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Diagnosekanker
Tehorenkrijgendatjekankerhebtisvaakzeeringrijpend;voorjezelfenvoor
demensenomjeheen.
Inkortetijdkomtervanallesopjeafenvaakkomjevoormoeilijke
beslissingentestaan.
Allerleigevoelenskunnenbovenkomen:onzekerheid,angst,boosheid,
verdriet,machteloosheid,eenzaamheidetc.HetTaborhuisbiedthouvast.
HetTaborhuishelptuomtegaanmetveranderingenenhetvindenvaneen
nieuwebalans.
Wijbiedenpsychologischebehandelingenaan,zowelindividueelalsin
groepen.
Debehandelingkomtnooitindeplaatsvandemedischebehandeling,maaris
gerichtopdeemotionele,psychologischeenrelationelegevolgenvanuw
ziekte.DenaamThaborkomtvandeberginIsraëlwaaropJezusChristusmet
zijnleerlingenwastoenhijvangedaanteveranderde.


VolgensJanRieken,die38jaaralstuinmanaanDekkerswaldverbondenis
geweest,washetkapelletjeuitdankbaarheidgeschonkendooreenbemiddeld
persoondiegenezenwasdankzijDekkerswald.
Veelzustersenook(tijdelijke)bewonersvanDekkerswaldkwamenregelmatig
evenbijditbeeldlangs.
HethuisvanMarjoenhaarechtgenootisoverigensheteerstebouwwerkdat
verreesophetterreinvanDekkerswaldenisdusouderdanhethoofdgebouw
datin1913klaarwas.Hetwerddestijdsbewoonddoordebouwopzichtervan
hethoofdgebouw.LaterkwamhierdetuinmanPietHendrikstewonen,de
eerstewerknemervanDekkerswald.Indejaren'60werdzijnzoonKooshoofd
vandetuindienstenhijheefttotheteind,samenmetzijntweezussen,indit
huisgewoond.
Hethuisjeisnoggrotendeelsinoriginelestaatenheeftindeschouw
bijvoorbeeldnogechteschildpadtegeltjesvanCuypersuithetbeginvande19e
eeuw.Hetstaatopdegemeentelijkemonumentenlijst.

x VanafhetbeeldlopenweterugrichtingDeKenteringengaanvlakvoor
HetTaborhuisdeeersteweglinksin,eeneenrichtingsweg.

Linksstaanenkelehuizendiebewoondwordendoormedewerkersof
voormaligemedewerkersvanDekkerswald,rechtsziejehetTaborhuis.

OpdewebsitevanhetTaborhuis(www.taborhuis.nl)staathetvolgende:
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Linksvanditpadziejeeendouglasbos.Kenmerkisderuwe,watoranjebruine
gloedophetbeginvandestam(devoet).Ditbosisgezaaidenisduseen
zaaibos.DezevindjeergveelindebossenrondGroesbeek.Erwerdzaadvan
den,eik,spare.d.uitgezaaidenditzaadwerdmeteenbeetjezandafgedekt.
Ditzandwerdgehaalduitgeulendieomdezesmeterwerdengegraven.Deze
geulenzijnnoggoedherkenbaar.

x Wekomenlangsdezendmastvoormobieletelefonieengaandoorhet
hek.

Rechtsziejedetennisbanen.Dezezijnin1970/1971(directnadebouwvanDe
Kentering)gerealiseerd.Ookbijdedirecteurswoninglagentennisbanen.Deze
(betonnen)banenbijde‘villa’wareneigenlijkprivévoordegeneesheer
directeurenzijnpasin1975verwijderd.
Linksziejeeengrootopenterrein.Ditisvoorlopigingebruikalsparkeerterrein,
maarhierzalopdenduurnieuwbouwkomen.Vestiazouhiergaanbouwen,
maardezeorganisatieisindeproblemengekomenendebouwisuitgesteld.
Hetisweldebedoelingdatereengebouwkomtwaaropeenzorgfunctierust,
ditisnoodzakelijkvoorhetterreinvanDekkerswald.
HethogegebouwnaastdetennisbaanisDeKentering.Vanorigineisditde
verpleegstersflat.Hierwoondendeverpleegstersdieinopleidingwarenintern,
ditwaseenvoorwaardebijtoelatingtotdeopleiding.Laterzijnerook
particulierehuurdersingetrokken.
TevenszetelthierhetcentraalbureauvanZZGzorggroependaarnaasthuurt
TopCareerruimte.Dezeorganisatieisactiefophetgebiedvanreïntegratieen
doetaanzorgenverzuimbeheer.WaarschijnlijkgaatTopCarebinnenkort
nieuwbouwennabijhetHerstelhotel.

x Welopendeasfaltwegomhoog:hetverbindingspad.Bovenaanlinks“Het
Laar”inlopenrichtingNijmeegsebaan.

NetvoorhetoudeoriginelehekwerkdatdevroegereOprijlaanafsluitzieje
linkseenMariabeeldmetaandevoeteenaantaldieren.Hetishiergeplaatst
doorMarjoKraaijStrausenhaarmanArnodieinhetwittehuisaande
Nijmeegsebaan43wonen.Hetisafkomstigvanhetterreinwaarnuhet
Herstelhotelis,daarwaarnetnadeTweedeWereldoorlogde11eerder
genoemdeZweedsepaviljoenswarengeplaatst.Bijhetlaatstepaviljoenstond
eenkapelletjewaarhetbeeldinstonddatnubijMarjoenArnoindetuinstaat.

x OpdeTsplitsingrechts,debruineenblauweroute.
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Netvoorbijdeplekwaardegrotheeftgestaanvindjerechtsvandewegeen
mierenhoop(je).Dezeisvanderodebosmier,eenzeernuttiginsect.Derode
bosmierbouwteenkoepelnestaanderandvandennenenloofbossen.
Dekoepelnestenhebbeneeneigentemperatuurregelingonderinvloedvande
zon.Derodebosmiergraafttypische,deelsbovengrondsenestenenstaat
bekendalseenagressievesoort.Bijverstoringkruipenduizendenwoedende
mierenopdeverstoorderafdiehetvrijwelaltijdaflegtenwegvlucht,alishij
nogzogroot.Datkomtdoordestevigekakenwaarmeegemeengebetenkan
wordenenookkandemiermierenzuurafscheidenmethetachterlijf.Een
enkelnestkanhonderdduizendenmierenenmeerderekoninginnenbevatten
enookscheuringenvindenplaatswaardoorermeerderenestenindebuurt
ontstaan,ditwordteenkoloniegenoemd.Eenvandeweinigediersoortendie
zetochtrotseert,enzelfsgraaglust,isdegroenespecht.
Hetvoedselbestaatuitalleswatzetepakkenkunnenkrijgeneneetbaaris.Er
wordenvooreendeel(schadelijke)insectengegetenendaardoorisderode
bosmierpopulairindebosbouw.Eenbelangrijkdeelvanhetvoedselwordt
verkregenmiddelssymbiosemetbepaaldesoortenbladluizen.Demieren
beschermendeluizentegenvijandenzoalslieveheersbeestjesenetende
“kleineboodschap”vandeluis:honingdauwofluizenmelk.Ditzijnde
plantensappenvermengdmetveelsuikers,wantluizengebruikendesuikers
nietvoordestofwisseling.Derodebosmierleeftvoornamelijkinnaaldbossen
enkomtingrotedelenvanEuropavoor,hoewelinNederlandnietmeer
algemeen.Desoortiswettelijkbeschermdvanwegedeachteruitgang,die
veroorzaaktisdoorontbossing,verzuringenbebouwing.Denestenwordenop
deelsbeschutteplaatsengebouwd,maardezonnestralenkunnenerwelbijom
hetoptewarmen.Depoppenvandezemierensoortzijnvanwegedegrootte
populairbijvogelhoudersdiezeaandejongenvoeren.

Inhetbosrechtsvandewegziejeeenaantaloudezomereiken,linksvanhet
padstaateenflinkerododendron.Ookkunjehierwroetsporenvindenvanhet
wildzwijn.Ditzoogdierkomtalsinds1958voorindebossenvanDekkerswald.
ZezijnhiertoentertijduitgezetdoordeheerPeeters,detoenmaligeeconoom
directeurvanDekkerswaldeneenverwoedjager.Indezomerwerdende
zwijnengevoerdengeteld.Erwerdenregelmatigdrijfjachtengehoudenopde
aanwezigezwijnen,damhertenenmoeflons.Laterwerderookvanafeen
hoogzitgejaagd.In2002werdendrijfjachtenverbodeninNederlandenindat
jaarkochtStaatsbosbeheer86ha.vanhetbosrondDekkerswald.
In2004verdwijnthethekwerk.Hetbosligtnamelijkindeecologische
hoofdstructuurwaardierenzichvrijelijkmoetenkunnenverplaatsen.

DrinkwaterinstallatieDekkerswald.
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DehekkenrondDekkerswaldvormdeneentegrootobstakel.Vanafdatjaaris
hetbostoegankelijkvooriedereen.

x Hetpadnaarlinksvoorbijlopen.

LinksziejevoornamelijkAmerikaanseeiken,eenaantalheeftrodestippen.Een
tekendatzebinnenkortgekaptworden.Erstaanrelatiefveelaangeplante
Amerikaanseeikeninditbosgebied.Deeikelservandiendenalsvoervoorde
wildevarkens.
Rechtsziejegrovedennen,herkenbaaraanderodegloedopdebovenstehelft
vandestam.

x Opdekruisingrechts,deblauweroutevervolgen.

Linksstaateengemengdbosvaneikenengrovedennen.Jeziethierookveel
doodhoutliggen:biologischgoudvoorhetbos.Veelinsecten,kevers,etc.
levenhierinenhiervan.Endattrektweeranderedieren,vooralvogels,aan.

x Hetpadlooptlangzaamomhoog.

Rechtsvanditpadziejetussendebomeneenlaaghekengaas.Ditisde
voormaligevuilstortvanDekkerswald,dattoteindjaren'80alszodanigdienst
heeftgedaan.Hierisnogalwatmateriaalgestortinhetverleden,van
ziekenhuismateriaaltotautowrakken.Destortisnuafgedektmeteen
leemlaag.Erwordtmetpeilbuizengemonitordofhetgrondwatervervuildis,
hetishiertenslotteookeendrinkwaterwingebied.
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HiervlakbijliggenooknoggeulenwaaraanheteindevandeTweede
Wereldoorlogeenaantaltanksstondopgesteld.Zewarenietsschuinomhoog
neergezetenschotenonophoudelijkgranatenrichtingdeDuitsersdiezichin
hetReichswaldverschansthadden.
Ookiserhet,inmiddelsdoorbraamstruikenoverwoekerde,voormaligekerkhof
vandeZusterstevinden.Hetisherkenbaaraanhethekwerkdaternogstaat.
Ophetkerkhofzijndegestorvenzustersbegravenvanhetkloosterophet
terrein.OokDr.Hennemaniserbegravengeweest.Ongeveer11jaargeleden
zijnderestenzorgvuldigverwijderdenherbegravenopdebegraafplaatsvande
zustersOnderdeBogeninRijckholt,nabijhetmoederhuisinMaastricht.Ook
Dr.Hennemanisdaarherbegraven.
VoordepatiëntenvansanatoriumDekkerswaldwaserplaatsgereserveerdop
debegraafplaatsvanHeiligLandstichting.Dezepleklagopeenvandemindere
plaatsenvanhetterrein,waarookongedooptenenzigeunersbegraven
werden.


DeeersteAmerikanenophetterreinvanDekkerswald,19sept.1944

Hierinditbosjehebbenzenaastmunitiekisteneneenolietonnogalwat
huisraadopgegraven.Ongetwijfeldafkomstiguithetkloosterenhet
Sanatorium.Inhetboswastijdensdeoorlogookeendeelvandemedische
gegevensvanhetSanatoriumveiliggesteld.
KortvoorhetbeginvandeoperatieVeritable,deaanvalopDuitslandop8
februari1945,washetbosbijDekkerswaldoverladenmetoorlogsmateriaal.
Nodigvoordezegroteaanvalwaarbij1500kanonnenen200.000soldaten
werdeningezet.
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Laterisdemoestuinverplaatstnaardezeplek,nuisditveldjeingezaaidmet
koolzaad.Ditisgedaanomdezwijnentelokkenvoordejacht,jeziethier
bovenopennaastdemuurdanookeenjachthut.Ookeldersophetterreinvan
Dekkerswaldvindjenogjachthuttenofderestenervan.
Achterhetkoolzaadveldjeziejedetweeeerdergenoemdeschuurtjes.De
kleineschuurwaseenvarkensstal,degroteeenopslagruimte.Devarkens
werdengehoudenvoorhetvleesenomhetkeukenafvalopteeten.Bijéénvan
deschuurtjeszijnnogrestentevindenvankoudebakkenomgroentee.d.te
kweken.Dezezijnnuoverwoekerdmetflinkefijnsparren.
Demuurdiejezietiswaarschijnlijkopdeplekwaardezestaat,tussenplanken,
gestort.Erzittennogijzerenpaleninwaaraangaasbevestigdwasalswapening
vanhetbeton.

Linksvanhetpadstaateenafdakjemet2boerenkarren.Daarnetachterstaan
eeneikeneengrovedenininnigeomhelzing.JezouhetHansenGrietje
kunnennoemen.EenmeisjeisinhetGroesbeeksedialecttenslotteookeen
den.Verderhetbosinstaatnogeenschuurtjemetoudverroest
boerengereedschap.Allemaaluitdetijddathierhardgewerktwerdomde
dagelijksekostteverdienen.Depatiëntenmoesten,alszekonden,meewerken
ophetterrein.Indemoestuinwasaltijdwerkvoorhandenenookinhetbos
werdflinkwerkverzet.Erwerdgekooktophoutafkomstiguithetbosenook
deverwarminggeschieddevooreengrootdeelmetbehulpvaneigenhout.Er
waseenploegvanwel12mantuinenbospersoneel.Ookwasereen
timmerwerkplaatsdienogtotvorigjaarophetterreintevindenwas(nabijhet
restaurantdattoenookgeslooptis).Ookindekeukenwerktenpatiëntenmee.
Keukenafvalwerdinhetbosgegooidvoordevarkens.Erliggennogsteedsflink
watbottenwaarsoepvangetrokkenis.DeopzetvanDekkerswaldwaseen
beetjekloosterachtigmetdegedachtedatmenalleszelfwildedoen.Naasteen
groentetuinwaserookeenboomgaardvoorhetfruit.
Indecrisisjareniserinhetkadervandewerkverschaffingeenwaterput
gegravenvan70meterdiep.Dekkerswaldligtopongeveer65meterboven
N.A.P.,dusdatwasgeengemakkelijkkarwei.
Linksstaateenbosjemetfijnsparren.Erzittenwatgatenindegrondwaar
schatgraversopzoekzijngeweestnaarmunitieuitdeTweedeWereldoorlog.
OphetterreinvanDekkerswaldis,overigensnetalsinderestvanGroesbeek,
na17september1944(operatieMarketGarden)flinkgevochtentussende
geallieerdetroepenendeDuitsers.Daarbijzijnveelschuttersputjesen
loopgraveninhetbosuitgegravendienujachtgebiedzijnvoorschatgravers
meteendetector,opzoeknaarwaardevolleresten.
Erachtervindjenogbetonnenrandenvanzogenaamdekoudebakken,die
bedoeldwarenomzolangmogelijkgroentestetelen.

Picknickophetz.g."nonnenveldje"inhetbos.
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Ergroeiennuvoornamelijkbramenenbrandnetels,maarjekunterook
kaardenbolenteunisbloemaantreffen.Verderbegintdevogelkersopte
rukken,hetbeginvanbosvorming.
Eeneindjeverderziejeeenanderbeginvanbosvorming,namelijkergveel
uitgezaaideberken.Ditiseenpionierboomdiekalestukkengrondinkortetijd
kanomvormentoteenbeginnendbos.Jevindthierooknogalwatbosbesen
eenenkeleheidepol.Erstaanookeenaantalgeplanteeikenmeteen
beschermhoeseromheen.Dezezijnaangeplanttercompensatievaneldersop
hetterreingekaptebomen.Ookbijdenieuwbouwin20122013iserbos
gekaptophetterreinvanDekkerswald.Dezebomenzijngecompenseerddoor
inhetGroesbeeksekerkdorpDeHorstineennieuwgevormdnatuurgebied
“HetSchildbroek”eenbosjeaanteplanten.
Bovenophetheuveltjegekomenziejerechtsderestantenvaneenoude
beukenhaag.Erliggenooknogeenpaarafrasteringpalenmetstukkengaas.We
komennulangsdevoormaligemoestuinmetdaarbijtweeschureneneen
muur.Voorheenlagdemoestuinverderhetbosinbijhetzogenaamde
“nonnenveldje”,hetnogsteedsopenterreininhetbosdatvroegerdoorde
zusterswerdgebruiktalspicknickveld.
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