
Een historische wandel- en fietsroute langs

Nijmeegse bedrijven rond het centrum
1850 - 1970

route nr. 2
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De route is een kleine twee uur lopen.
Per fiets duurt de route ongeveer 40 minuten.
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Eind 19e eeuw barst de stad uit haar voegen. Na
het slechten van de stadsmuren komt er ruimte
voor wonen en werken in de dan nog landelijke
omgeving. De stad groeit in alle opzichten: wat
betreft bevolking en welvaart, maar ook fysiek in
huizen, wegen, spoor etc. Ook bedrijven vinden
hun plek buiten de stadsmuren.
De wandeling voert langs een aantal fysieke
overblijfsels – industrieel erfgoed – van de 19e
eeuwse industriële ontwikkeling van Nijmegen,
te beginnen bij de monumentale lampenfabriek
Splendor.

Start St. Annastraat 198
splendor (Latijn voor “schittering”) werd op
14 november 1919 opgericht als N.V. Gloeilampen-
fabriek Nijmegen. Ze maakten radio- en gloei-
lampen. Het huidige gebouw dateert van 1927 en
is van de Amersfoortse architect C. van Pothoven.
In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog werkten
er ongeveer 500 man. In de tijd na de oorlog
werd samenwerking met Philips intensiever, wat
uiteindelijk tot gehele overname leidde. Na 1977
werd de productie op deze locatie afgebouwd en
in 1982 geheel gestopt.

Als u met uw rug naar het Splendor-gebouw
gaat staat, slaat u rechtsaf de St. Annastraat
op. Vervolgens slaat u de eerste straat
rechtsaf (de Groenestraat).

Tot 1972 zou u in deze straat verwelkomd worden
door chocoladelucht. Op Groenestraat 121
(ter hoogte van de Guido Gezellestraat) stond
namelijk vanaf 1921 de chocoladefabriek van
van dungen. Bakker Van Dungen startte
overigens zijn bedrijf in de Lange Hezelstraat 41,
waar nu nog het in 1897 door architect
D. Semmelink gebouwde pand staat. In 1972
werd het bedrijf verkocht aan Kwatta, waarna
de productie naar Breda ging. De gemeente
kocht het terrein in 1977 voor de bouw van 76
woningen. De meest bekende producten waren
rumbonen en de Mekka-repen.

5
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Praktisch ernaast staat op de Groenestraat 131-
133 de nijmeegse verffabriek, onder deze
naam bekend sinds ca 1950. In 1919 begonnen
als Geldersche Verffabriek en Glashandel
Groenestraat 131.

Schuin aan de overkant op nummer 154 ligt
peters en zn steenhouwerij
“Bovengenoemde zaak, voorheen gevestigd aan
de Gorisstraat, thans Groenestraat 154, heeft
door deze verplaatsing een belangrijke uit-
breiding ondergaan en is door het aanbrengen
van de meest moderne zaag- en slijpmachines,
in staat aan elke aanvraag te voldoen.”, vinden
we in De Gelderlander van 10-03-1930.

U loopt de Groenestraat verder af. Op een
gegeven moment bevindt zich aan uw rechter-
hand de Bilderdijkstraat. Aan de overkant, naast
het huis Saskia, lag de vroegere ingang van de
draadtrekkerij van Willem Smit (zie hieronder),
die zich hier in 1916 vestigde in de voormalige
pottenbakkerij ‘rembrandt’.
In 1990 verhuisde het bedrijf naar een gloed-
nieuw pand op het Nijmeegse bedrijventerrein
Westkanaaldijk. Aan de rechterkant van de
Groenestraat (waar u dus loopt) ligt het
bedrijvencentrum groenestraat, de
vroegere kantoren van Willem Smit.

De Groenestraat maakt nu een bocht naar
rechts. Aan de rechterkant bevinden zich de
gebouwen van Smit Transformatoren. Dit
bedrijf werd op 5 november 1913 gesticht door
Willem Benjamin Smit, die enkele jaren
daarvoor een transformatorenfabriekje had
opgericht in Slikkerveer, onder de rook van
Rotterdam. Vanwege ruimtegebrek zocht hij
een nieuwe locatie voor zijn snelgroeiende
bedrijf. Hij kwam terecht in Nijmegen, waar hij
al in 1886 de eerste gemeentelijke elektriciteits-
centrale van het land bouwde. Hij voorzag
Nijmegen als eerste stad in Nederland van
openbare verlichting.
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Op de gevel staan het jaartal 1929 en het
opschrift nv willem smit & co’s
transformatorenfabriek
In De Gelderlander van 12-05-1886:
De firma W. Smit & Co., te Slikkerveer, heeft een
aanvang gemaakt met het leggen van de kabels
voor de electrische verlichting, waarmede de
Waalkade, de wandelplaats het Kelfkensbosch
en het alom bekende Valkhof, met zijn historische
herinneringen uit lang vervlogen eeuwen, zullen
worden verlicht.

U loopt de Groenestraat verder af, steekt
het spoor en de Graafseweg over, waarna
u zich op de Wolfskuilseweg bevindt.
Aan uw linkerhand op de n0 31 van de
Wolfskuilseweg stond de voormalige zuivel-
fabriek melkfabriek nv nijmeegsche
confederatie. Het huis links met de bij-
zondere galerij maakte rond 1900 deel uit van
dit grote fabriekscomplex, ook gebouwen op
de Oude Graafseweg (de zijstraat aan uw
linkerhand) behoren voor een deel tot dit
complex, zoals de reclameafbeelding laat zien.
De stad wordt beleverd door melkwagentjes
met trekhonden; directeur Ballizani heeft
tegenover de fabriek een pluimveebedrijf
onder de naam hollandia.

Als u op de kruising Wolfskuilseweg - Oude
Graafseweg staat en u kijkt de Oude Graafseweg
in ziet u op no 13: stoomwasserij bartels.
De bedrijvigheid begon hier in 1922 met de
wasserij ‘de volharding’. Deze veranderde in
1929 in Electrische Wasscherij ‘de wolfskuil’.
Op 29 juli 1930 neemt Frans Bartels de zaak over
en verandert het wasproces, zodat hij op
29 januari 1931 de klanten per advertentie kan
laten weten dat vanaf heden zijn zaak met stoom
is ingericht. De naam wordt nu Stoomwasscherij
Frans Bartels, die vooral bekend werd met de
slogan "Bartels strijkt, Bartels wast, Bartels
brengt u vreugd in plaats van last." De wasserij
bestaat nog steeds, maar nu onder de naam
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wasserij de waal, gelegen pal achter het
eerste gebouw.

U vervolgt uw weg op de Wolfskuilseweg.
Op 79 (aan uw linkerhand) ligt de handboek-
binderij g.j. meijer, opgericht in 1930.

U loopt de Wolfskuilseweg nu een stuk
uit, waarbij u de Molenweg passeert.
U bevindt zich daarna nog steeds op de
Wolfskuilseweg. Vervolg de weg tot de
kruising met de Schependomlaan, voordat
u hier linksaf slaat kijkt u nog naar rechts,
naar de villa op nr 46 van deze laan. Dit was
een van de panden die vanaf 1887 onderdeel
uitmaakten van de Handelskwekerij
Gerretsen-Valeton. Dit bedrijf was een
van de grote kwekerijen die aan het einde van
de 19e eeuw in Hees ontstonden. Hees was
eeuwenlang de voedselschuur van de stad,
voor zuivel en groenten. De zich specialiseren-
de bedrijven groeiden rond 1900 enorm. Zij
bouwden toen grote kasculturen. Gerretsen-
Valeton ontwierp tuinen, o.a voor het Slotje
van de Baron aan de Neerbosscheweg. In
kassen kweekte men azalea’s, palmen, ficussen,
clivia’s en andere kamerplanten. Als eerste in
Nederland kweekte Gerretsen-Valeton kerst-
sterren. De winkel van het bedrijf (thans stads-
monument) was gevestigd in de Nijmeegse
Hertogstraat 29, zij stond eveneens afgebeeld
op het briefhoofd.

Verderop op de Schependomlaan 63 was de
eerste van de drie dorpssmeden van Hees
gevestigd. De smeedijzeren boog naast de
winkel met de naam nieuwenhuis is helaas
enige jaren geleden verwijderd. De hekken van
veel villa’s in Hees zijn afkomstig van deze
smid.

U loopt nu de Schependomlaan af, die uit-
komt op de Korte Bredestraat en slaat hier
linksaf. De tweede smid was Lamers. Opgericht
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in 1909 als p.h. lamers-hees. De smederij lag
achter het woonhuis, thans Korte Bredestraat 53.
Van dorpssmid sinds 1909 is het bedrijf uitge-
groeid tot een modern bedrijf dat zich tegen-
woordig vooral bezig houdt met het onderhoud
van C.V.- en sanitaire installaties. De naam luidt
thans Lamers Nijmegen Verwarming- en
Luchtbehandeling B.V. en is gevestigd op de
Bijsterhuizen 3009 in Wijchen (buiten de route).

Volg de Korte Bredestraat, die met een
flauwe bocht naar rechts afbuigt. Op de
volgende T-splitsing (die uitloopt op de
Kerkstraat en de Bredestraat) bevindt zich op
de hoek de Stenen Bank. Deze bank, opgetrokken
uit natuursteen, herinnert aan de elektrische
tram die het dorp Hees in 1922 uit zijn isolement
haalde. De bank werd in 1998 gerestaureerd
door th. thoonen metaalbouw. Een
bedrijf dat in 1897 werd opgericht en thans is
gevestigd aan de Bedrijfsweg 9 te Nijmegen
(buiten de route).

Rechts de Bredestraat in, deze loopt u een
heel eind uit. Vervolgens kruist deze de
Wolfskuilseweg. Nog steeds vervolgt u uw
weg op de Bredestraat, totdat u bij de
nummers 52-54 bent aangekomen. Dit is al meer
dan 100 jaar een bedrijvige plek. Nu is hier de
stichting overal (Fondsorganisatie en
kringloopwinkel) gevestigd in een modern pand
met daarnaast de fabrikantenvilla uit 1900. Dit
was een van de vele plekken buiten de stad, waar
zich rond de eeuwwisseling talloze bedrijven
vestigden, zoals nv stoomwasserij en
strijkinrichting de zon. Ook was hier
korte tijd een chocoladefabriek actief,
versteeg & zoon, een geduchte concurrent
van Van Dungen, als we tenminste de productie-
cijfers en de afbeelding op het briefpapier mogen
geloven. In 1924 had men al 1,5 miljoen repen
geproduceerd. Er werkten zo’n 100 mensen, voor-
al jonge meisjes en jongens, want de productie
en verpakking van snoepgoed was fijn handwerk.
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In 1926 brandde de fabriek af waarna stoom-
wasscherij ‘edelweiss’, vanaf 1927
kortweg Wasserij Edelweiss genaamd, er zijn
activiteiten begon. In 1977 sloot de wasserij zijn
deuren waarna de Stichting Overal het
bedrijvige stokje overnam.

U vervolgt uw weg op de Bredestraat. Bij de
kruising met de Voorstadslaan, gaat u deze
links in en vervolgens de tweede rechts (de
Marialaan). Op nummer 164, linkerhoek
kruising met de Koekoestraat, is sinds 1951 de
nederlandse ampullenfabriek gehuis-
vest. Hier worden allerlei glasverpakkingen
vervaardigd. Heel veel Nijmeegse scholieren
hebben hier hun vakantiegeld verdiend. Op de
rechterhoek staat nog de directeurswoning van
de vroeger daar gevestigde groenten- en
fruitveiling. Bij de opening in 1950 door de
minister van Landbouw, Visserij en Voedsel-
voorziening S.L. Mansholt was het een van de
grootste (4 hectare!) en best geoutilleerde
veilingen van Nederland. In 1980 werden de
gebouwen gesloopt.

Aan het einde van de Koekoekstraat ligt haaks
de Sperwerstraat. Als u nu naar de overkant
rechts kijkt, dan ziet u het terrein waar vroeger
de nederlandsche wattenfabriek, ook
wel “wattenkeet” geheten, was gehuisvest.
Het was een enorm complex met een aparte
ingang aan de Voorstadslaan. Het bedrijf ging
later op in brocades-stheeman &
pharmacia n.v.

Op de Koekoekstraat gaat u de eerste
linksaf (de Kievitstraat) en vervolgens
rechtsaf de Voorstadslaan op. Op nummer 75,
wat nu een aardig pleintje is, stond vroeger de
n.v. nijmeegsche ijzergieterij en
machinefabriek. Na verschillende uit-
breidingen bleek voortzetten van het bedrijf
daar niet meer houdbaar, mede wegens over-
last, en werd het complex in de jaren 1970
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verplaatst naar de Lindenhoutseweg 26 te
Nijmegen (buiten de route). Thans zijn 110
mensen werkzaam bij het bedrijf.

Aan de linkerkant, bij de kruising met de Biezen-
straat, lag de verenigde borstelfabriek,
gestart in 1919 als modern bedrijf met electrisch
aangedreven machines. De producten zijn
borstels en kwasten. Het bedrijf was eerder in de
Broerstraat gevestigd. In De Gelderlander van
1919 lezen wij het volgende: “Achter het viaduct,
aan de westzijde onzer stad ontwikkelt zich een
Nijverheidswijk. Onder die vele veelbelovende
eerstelingen neemt de vereen. Borstelfabriek der
Industrieele Handelsonderneming G.F.A. Driessen
een waardige plaats in. In fabriek gelegen hoek
Voorstadslaan-Biezenstraat, werken voorlopig een
kleine 30 man in ruime lokalen.”

Ook aan de Voorstadslaan iets verderop aan de
rechterkant bevond zich de n.v. papier-
fabriek gelderland. Het bedrijf werd in 1908
opgericht en bleef tot 1963 zelfstandig opereren.
Het ging van start met een dagproductie van
3.000 kg papier. De dubbele villa nummer’s 47 en
49 werden waarschijnlijk als dienstwoning
gebouwd. Het bedrijf is opgegaan in sappi, dat
aan de Nijmeegse Ambachtsweg 2 (buiten de
route) is gevestigd.

Aan de overzijde aan het Krayenhoffpark ligt
het voormalige bedrijventerrein van de
margarinefabriek batava. Hier werd,
na het slechten van de wallen, als een van de
eerste locaties gebouwd. In 1879 had de ex-
militair A.D. van Seters tegenover dit park een
groot perceel aangekocht. Een jaar later kreeg hij
van de gemeente toestemming op die plek een
kunstboterfabriek te stichten op voorwaarde dat
de voorgevel 'in die wijze gebouwd wordt als
zijnde overeenkomstig een blok woonhuizen.'
Aannemer-architect J. Knoops jr. tekende een
bedrijfspand met een neoclassicistische gevel,
versierd met balkons, kroonlijsten en pilasters.
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Op de verdieping waren drie bovenwoningen,
terwijl de begane grond bij de achterliggende
fabriek hoorde en plaats bood aan kneed-
afdeling, magazijn en pakkamer. Door geld-
problemen moest Van Seters afzien van de
bouw, waarna hij werd opgevolgd door een
nieuwe eigenaar. Onder zijn leiding kwam het
door Knoops ontworpen fabriekscomplex als-
nog gereed. Salomonski, de nieuwe eigenaar,
liet in 1883 op de hoek met de Voorstadslaan
een fabrikantenvilla bouwen, deze is helaas
gesloopt.

Batava had een stoommachine met een
capaciteit van 40 pk., die over aandrijfriemen
en drijfstangen de karnen en walsen aandreef.
In de karnen werden de twee hoofdbestand-
delen van margarine, oleo en melk, vermengd
tot een emulsie die vervolgens in ijskelders
werd afgekoeld. Daarna werd de margarine
aan lange tafels in vaatjes, tonnetjes en kisten
verpakt voor verzending over heel Nederland.

Rond de Eerste Wereldoorlog stapte
Batava over op het zogeheten hardingsprocedé
waardoor ook plantaardige vetten in de
margarine konden worden verwerkt. Voor
het rundvet vond men andere toepassingen,
bijvoorbeeld in bakolie en frituurvet. Daarvoor
werd in 1917 tussen fabrikantenvilla en bestaan-
de fabriek een eenvoudige olieraffinaderij
gebouwd. Na overname door royal smilde
food group in 1974 kwamen zestig werk-
nemers op straat en werd de raffinaderij
gesloopt. De oorspronkelijke margarine-
boterfabriek wacht op een nieuwe bestemming.

Aan uw linkerhand de haven die op 15 december
1853 werd opengesteld en in 1933-1934, in het
kader van de werkverschaffing, werd uitgebreid.
Aan het Waalfront de historische in 1900
gebouwde en in 2006 gerestaureerde portaal-
kraan.

Als u nu kijkt in de richting van de Weurtseweg
ziet u de grote schoorsteen van de elektriciteits-
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centrale centrale gelderland en het profiel
van de honigfabriek, ook wel de
“stiefselkeet” genaamd. In 1910 vestigde de
firma stam & co, leverancier van kristalstijfsel,
zich in Nijmegen. Enkele jaren later werd het
bedrijf overgenomen door de gebroeders
K.C. en E. Honig die een stijfselfabriek hadden in
Koog a/d Zaan. De gehele productie werd nu
overgeplaatst naar Nijmegen waar men in 1914
‘opnieuw’ van start ging.

Als het goed is ziet u nu ook het kantoor van
dagblad de gelderlander (aan de Voor-
stadslaan). Het bedrijf verhuisde in 1992 vanuit
de Nijmeegse binnenstad naar deze locatie.
Ter hoogte van dit kantoor was j.j. giesbertz
brandstoffen n.v. gevestigd.

U loopt nu richting het spoorviaduct. Let ook
op de spoorweg in het wegdek die het industrie-
terrein ontsloot.

Eenmaal het viaduct door loopt u rechtdoor
het Ivensplein over en komt u op de Lange
Hezelstraat. U neemt de tweede straat links
(de Nieuwe Markt). Daar bevond zich op
nummer 31 de papierfabriek van schuller.
De oprichter Ir. Gerrit Pieter Schuller (1909–1995)
werd, na het bombardement van 22 februari 1944
op Nijmegen, de drijvende kracht achter de
restauratie van de St. Stevenskerk.

U keert nu weer terug naar de spoortunnel,
net daarvoor slaat u linksaf, de Nieuwe
Marktstraat in (deze loopt parallel aan het
spoor). Op de hoek van de Lange Hezelstraat
en de Nieuwe Marktstraat, op de zijmuur van
een pas gerenoveerd pand, staat een reclame
voor een schoonmaakmiddel: moderne
hygiëne harpol reinigt en ontsmet uw
toilet.” Daarachter is nog een tekst te zien,
waarop reclame werd gemaakt voor een ander
reinigingsmiddel. Circa 70 jaar oud en in 2008
gerestaureerd.
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U loopt de Nieuwe Marktstraat in. Na onge-
veer 80 m. ziet u aan uw linkerhand een enorm
gebouw. In hardsteen staat op de gevel aan-
gebracht ambachts onderwijs en daar-
tussen mdcccci (1901), het jaar waarin deze
school werd geopend. Het gebouw zelf dateert
al uit 1879 en is van de bekende stadsarchitect
ir. J.J. Weve (1852-1942). Hier werden in de eerste
helft van de 20ste eeuw de ambachtslieden
geschoold die de Nijmeegse industrie zo hard
nodig had.

Als u nu verder de Nieuwe Marktstraat
afloopt ziet u aan uw rechterhand het nieuwe
politiebureau. Op deze plaats bevond zich tot
1960 de gasfabriek, die in 1878 aan de
Waalkade was begonnen.

U loopt nu iets omhoog en gaat vervolgens
rechtsaf de Stieltjesstraat in, richting het
station. Als u nu over het viaduct loopt, stop
dan even en kijk over de rand. De twee uitsteek-
sels (aan de stadszijde) zijn een van de weinige
elementen die nog herinneren aan het feit dat
in deze stad ooit trolleybussen hebben gereden.

Het station. Het grootste gedeelte van het
stationsgebouw dateert uit 1954 en is van de
architect Van Ravesteyn. Binnen zijn nog
restanten van het schitterende oude station
uit 1894, van de architect en Rijksbouwmeester
Peters, te bewonderen, dat als gevolg van
oorlogshandelingen zwaar werd beschadigd.

U steekt nu het Stationsplein over, de
rotonde voorbij en slaat linksaf de Van
Oldenbarneveltstraat in. Op nummer 63a
bevonden zich de paraplufabrieken
(de plu) die slechts via een doorgang in de
straatgevel te bereiken waren.

Halverwege de Van Oldenbarneveltstraat
loopt u rechtsaf de Vondelstraat in, met op
nummer 7 een moskee. Hier was vroeger o.a.
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maertens gevestigd, een bedrijf dat we
verderop nog zullen aantreffen.

Op nummer 79, eveneens aan de Vondelstraat,
bevindt zich achter een fraaie gevel met een
karakteristieke schoorsteen het schildersbedrijf
van de geboeders rutten. Hier was vroeger
de likeurfabriek van landsheer geves-
tigd en nog eerder de rijwielfabriek ‘de ster’.

Aan de rechterkant (kijkend richting het station)
staat het nieuwe complex (november 2007) van
het Regionaal Opleidings Centrum (ROC); veel
beroepsopleidingen zijn hier geconcentreerd.

U loopt de Vondelstraat af, die over gaat in
de Van Diemerbroeckstraat. Op de nummers
227-273, links en rechts naast het schildersbedrijf
van de Gebroeders Rutten, was de tabaksopslag-
plaats van turmac (turkish-macedonian
Tobacco Company) gehuisvest. In 1982-1983 werd
het gebouw omgevormd tot appartementen.
Turmac had overigens verschillende opslag-
plaatsen in de stad, o.a. op de Oude Haven 4
en 20, de Tweede Walstraat 143, de Biezenstraat
41 en de Muntweg 51. Het kantoor was eveneens
gehuisvest aan de Van Diemerbroeckstraat.

U loopt nu de Van Diemerbroeckstraat af en
gaat onder de tunnel (van de Graafseweg)
door. U slaat de eerste straat linksaf, De
Ruyterstraat. U ziet hier een groot nieuwbouw-
complex met de letters D.B. Wij zijn aangekomen
bij de fameuze firma dobbelman. Deze zeep-
ziederij begon oorspronkelijk aan de Brouwer-
straat, hartje oude stad, maar brandde daar in
1895 geheel af. Net buiten de stad werd een
nieuwe fabriek gebouwd, die uitgroeide tot de
grootste zeep- en waspoederfabriek in Nederland.
In 2005 werd de fabriek grotendeels gesloopt en
het nieuwbouwproject “De Dobbelman” gestart.
De schoorsteen, de naam op het gebouw, de
letters D B en het bord Castellastraat (heeft u hem
gevonden?) herinneren aan de vroegere fabriek.
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U loopt de De Ruyterstraat af tot aan uw
linkerhand de Jan de Wittstraat verschijnt.
Hier bevond zich op de nummers 53 t/m 59 de
voormalige fabriek van maertens, een
tricotage- en confectiefabriek, die daar tot 1982
was gevestigd. De tegeltableaus in de gevel
herinneren daar nog aan.

U gaat nu de Jan de Wittstraat in. Op de
hoek met de Van Goorstraat (het Thiemeparkje)
stond vroeger de drukkerij van thieme. In
De Gelderlander van 14-12-1894 is hierover het
volgende te lezen:
"De heer Thieme stichtte in 1887 op een terrein
tusschen de St. Anna- en Graafsche straat, eene
nieuwe grootte boekdrukkerij en stereotypie in
een ruim doelmatig ingericht gebouw en op zijn
verzoek werd door den gemeenteraad van
Nijmegen aan den weg, langs die drukkerij
loopende en nu ook reeds veel bebouwd, de
naam "Van Goorstraat" gegeven.” Een voorzaat
van Thieme had reeds in 1821 de drukkerij en
boekhandel van de familie A. van Goor en Zoon
overgenomen. Het bedrijf verhuisde naar de
Energieweg 40 in Nijmegen (buiten de route).

U loopt nu een rondje. U gaat rechtsaf de
Van Goorstraat in, vervolgens weer de
eerste rechts (de Schoolstraat), als u dan
nog een keer rechtsaf slaat bent u weer in
de De Ruyterstraat. Op nummer 127 van deze
straat stond ooit de kapokfabriek textile
en tilature. Nu staan er woonhuizen. Het
gebouw werd op 2 oktober 1944 tijdens een
granaatbeschieting getroffen. De fabrieks-
kelder waar mensen toen aan het schuilen
waren stortte volledig in met 92 doden als
gevolg.

U vervolgt u weg in de De Ruyterstraat.
Daarna gaat u linksaf de Jan van Galen-
straat in. Hier treft u verschillende volks-
woningen aan, die in 1902 gebouwd werden
door de architect W.H. Thunnissen in opdracht
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van de Geldersche Maatschappij tot Exploitatie
van Onroerende Goederen. De nummers 18 t/m
24 staan op de Gemeentelijke Monumentenlijst.

U loopt deze straat helemaal uit en gaat
linksaf de Dr. Jan Berendsstraat in. In de verte
is wellicht het kantoorgebouw 52º met de licht
gebogen toren te onderscheiden (de toren
dankt zijn naam aan het feit dat Nijmegen
ongeveer op 52 graden noorderbreedte ligt).

Op de hoek Dr. Jan Berendsstraat – Ir. Wevestraat
kijkt u tegen een wit gebouw aan. De nummers
51-55 van de Dr. Jan Berendsstraat waren eens
de voormalige reparatieloodsen van de
internationale van gend en loos
vrachtwagens.

U vervolgt uw weg op de Dr. Jan Berends-
straat. Waar nu de appartementen 22-24-26 a/m
staan, kwam in 1897 de schroeven- en moeren-
fabriek van Blok en Gerritsen. Deze naam werd
net voor de eeuwwisseling omgevormd tot
automatic screw works (asw), in de
volksmond “nippelkeet” geheten. Het begon met
de productie van spaaknippels voor de rijwiel-
industrie – vandaar de naam “nippelkeet” –
en verder schroeven, gas- en waterkranen.
Vanaf 1932 werd hier de bekende Fasto-geiser
geproduceerd. Na verschillende reorganisaties
en een teruglopend rendement werd de
resterende productie overgebracht naar Buinen.
Het Nijmeegse bedrijf sloot in 1979 zijn poorten
en de grond werd verkocht voor woningbouw.
De onderneming bestaat nu onder de naam
Nefit-Fasto b.v. Het bedrijf vierde in 1997 haar
100-jarig bestaan.

U loopt vervolgens de Dr. Jan Berendsstraat
uit en u slaat rechtsaf (de St. Annastraat).
U loopt deze uit, voorbij het spoor en het
tankstation, en u bent nu weer terug bij het
beginpunt, de splendor-fabriek, waar u
waarschijnlijk toe bent aan arbeidsvitamen!
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Foto’s voorzijde: Links de
electriciteitscentrale,
hieronder de chocolade-
fabriek van Van Dungen
aan de Groenestraat 121
(1975), rechts het interieur
van de chocolateriezaak
Van Dungen aan de
Broerstraat 44 (1915),
daaronder het bordje van
de Castellastraat, ver-
noemd naar de serie
Castella-zeepproducten
van de firma Dobbelman.
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