Omgeving Wylerberg (Sovon)
Het pand Huize Wylerberg ligt op een unieke locatie op de Nijmeegse stuwwal. Door de bijzondere ligging in het groen
is er een duidelijke connectie met groene binnen- en buitenactiviteiten te leggen. Zo zijn de bossen en de polder op
loopafstand.
Ligging en oppervlakte
De Duivelsberg, eigendom van Staatsbosbeheer, bevindt zich nabij Beek (gemeente Ubbergen) ten oosten van
Nijmegen. Het gebied grenst aan Duitsland en ligt geheel in atlasblok 40-53.
Geomorfologie en bodem
De Duivelsberg is gelegen op de 'Nijmeegse Stuwwal'. De stuwwal is in het pleistoceen ontstaan toen het landijs enorme
rivierafzettingen omhoog perste. Deze afzettingen bestonden uit zand, grind, leem en lössleem, zodat het huidige
bodemmateriaal in het gebied op korte afstand zeer van elkaar verschilt. In het centrale en westelijke deel van het
gebied domineren ooivaaggronden (rijke lemige gronden). In het oosten vinden we grofzandige holtpodzolgronden, dit
zijn matig rijke zandbodems.
De strekkingsrichting van de stuwwal is noord-zuid, waarbij de Duivelsberg op de oostflank ligt. In het gebied zijn voor
Nederlandse begrippen forse hoogteverschillen te vinden, ontstaan door smeltwater-erosie. Mooie voorbeelden van
geaccidenteerde terreindelen zijn het Keteldal en het Filosofendal.
De voet van de Duivelsberg (onderlangs de Rijksstraatweg) ligt
20 meter boven NAP. Het hoogste punt is 80 meter +NAP en
bevindt zich in het Eversbos.
Landschap en vegetatie
De Duivelsberg bestaat grotendeels uit rijk en gevarieerd loofbos,
afgewisseld door grasland- en bouwland-enclaves en restanten
van hoogstamboomgaarden. In het gebied zijn verder waardevolle landschapselementen aanwezig, bijvoorbeeld de bronkoppen en de smalle meanderende Filosofenbeek. De bronkoppen zijn te vinden in het Filosofendal, bij Huis Wylerberg en
op de Vossenberg. Vooral het westelijk deel van het gebied is een
mozaïek van bos met enclaves van agrarisch cultuurland.
De graslanden zijn met name van botanisch belang (deels bloemrijke hooilanden) en worden gemaaid en beweid door
vee. Op enkele akkerpercelen wordt graan verbouwd, vooral met het oog op het behoud van akker(on)kruiden. Langs
de randen van de enclaves bevinden zich weelderige struwelen waarin diverse soorten bramen en vlier domineren. In
het oosten wordt het gebied begrensd door maïs- en tarwe-akkers (Duits grondgebied), in het zuiden door bos en in
het noorden door de bebouwing van Beek-Ubbergen en de Rijksstraatweg.
Het merendeel van het bos vindt zijn oorsprong uit 1890-1920, toen veel eik, grove den en tamme kastanje werd
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het bos hadden te lijden van oorlogshandelingen in 1940-45. Op vochtige plaatsen, met name plekken waar kwel
optreedt, bevindt zich spontane opslag van zwarte els, wilg Salix spec. en plaatselijk ratelpopulier.
Inmiddels valt het bos het beste te karakteriseren als oud gemengd loofbos op rijke en plaatselijk vochtige bodems
(kwelzones). In de kroonlaag zijn eik, beuk en tamme kastanje de meest voorkomende boomsoorten. Met name rond
Huis Wylerberg zijn veel eiken omwikkeld door klimop, een karakteristieke situatie voor rijkere bossen, vaak
samenhangend met veel kalk in de ondergrond. Het aandeel van tamme kastanje is karakteristiek voor de Nijmeegse
stuwwal en is voor Nederlandse begrippen opmerkelijk hoog. In de jaren negentig is Staatsbosbeheer begonnen om
het aandeel tamme kastanje terug te dringen, ten gunste van meer inheemse loofboomsoorten. Langs de randen van
het bos komen ook zoete kers, esdoorn en berk als bijmenging in de kroonlaag voor. In de vakken (vooral Eversbos)
treffen we ook paardenkastanje en haagbeuk aan. De tweede boomlaag is vooral in het westen en midden van de
Duivelsberg goed ontwikkeld en bestaat uit eik, beuk, berk, tamme kastanje, lijsterbes en boswilg. In ongeveer 21%
van het bos domineren naaldbomen in de kroonlaag. Dit bos bevindt zich uitsluitend in het oosten van het gebied. De
struiklaag is veelal goed ontwikkeld, vooral in het westelijke deel van het gebied. Dominante soorten in de struiklaag

zijn vooral eik, berk, vlier, lijsterbes en plaatselijk vuilboom, Europese vogelkers, boswilg en kornoelje. De bedekking
van de kruidlaag is afhankelijk van de hoeveelheid lichtval en rijkdom van de bodem. Rondom Huize Wylerberg is braam
alom aanwezig, zowel in het bos als langs de bosranden. Meer in het oosten van de Duivelsberg treffen we ook
adelaarsvaren en pijpestrootje aan.
Zie verder:
 Excursieverslag van het KNNV. Voor meer info klik hier.
 Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen. Voor meer info klik hier.
 Geschiedenis Groesbeek. Duivelsberg en Wylerberg. Voor meer info klik hier.
Wandelingen in en om dit gebied:
 Routeyoy. Wandelen nabij Wylerberg 13,2 en 17,2 km. Voor meer info klik hier.
 WandelZoekpagina. Beekseroute 2 km. Voor meer info klik hier.
 Wandelpad.nl. Beekseroute 1,8 km. Voor meer info klik hier.
 ANWB. Driedimensionaal dolen, 16 km (folder, kan geprint worden). Voor meer info klik hier.
 GPSwalking.nl. Ubbergen-Beek Duivelsberg, 10 en 11 km. Voor meer info klik hier.

Huis Wylerberg (Wikipedia)
Het Huis Wylerberg, gelegen op de Duivelsberg nabij het dorp Beek in de gemeente Berg en Dal, is een onder
Duitse expressionistische architectuur gebouwde villa, naar ontwerp van de Duitse bouwmeester Otto Bartning.
De Duivelsberg behoorde vanaf 1906 toe aan Marie Schuster-Hiby, die het van haar moeder erfde. Zij was een kostsschoolvriendin van mevrouw Kröller-Müller. Zij liet op de berg tussen 1921 en 1924 een villa bouwen. De villa behoort
tot de belangrijkste werken van de architectuur in Duitsland in de
eerste helft van de 20ste eeuw.
De keuze van de plaats van de villa was erg belangrijk. Het
prachtige landschap van de Nijmeegs-Kleefse heuvelrug met
weilanden, boomgaarden en bossen moest onaangetast blijven,
en het hele huis werd gericht op het uitzicht over de laagvlakte
van de Rijn.
“Zwischen Cleve und Nymwegen (...) auf dem äussersten
Vorsprung der ehemalige Düne, heute einer von zahmen
Kastanien bewaldete Hügelkette, tritt das Haus Wylerberg in die
herrliche niederrheinische Ebene vor mit umfassenden Ausblick
von Elten bis Arnheim. Meisterlichm aus dem Standort und der
Umgebung heraus geschaffen, ist es ganz und nur aus der
Landschaft heraus zu verstehen”.
Het huis staat op een terras rechtstreeks in het landschap, zonder
siertuin. Aan de zijkant van het huis is plaats gereserveerd voor
een nutstuintje, met groentes, en een bloemenborder om de
vazen van het huis mee te vullen. Inspiratie voor deze bescheiden
aanleg waren de tuinen van Karl Förster in Berlijn, waar ook de
planten werden besteld. Opnames van huis met concertzaal,
landschap, tuin en bewoners zijn te zien op twee YouTubefilmpjes (klik hier en hier)
Toen de villa gebouwd werd was dit Duits grondgebied. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de villa op Nederlands
grondgebied te liggen. De villa wordt bouwkundig gekenmerkt door een veelheid aan onregelmatige vlakken. Mevrouw
Schuster en haar dochter Alice lieten in de villa een muziekzaal aanleggen met uitzicht op het dal. De zaal werd voor
de Tweede Wereldoorlog gebruikt voor uitvoeringen door kunstenaars die daartoe door mevrouw Schuster werden
uitgenodigd. Na de Tweede Wereldoorlog waren de kunstschatten uit de villa verdwenen en was de villa
verlaten. In 1965 verkocht de familie Schuster-Hiby de villa aan de Staat der Nederlanden. Sinds 1985 is Huis Wylerberg
een beschermd rijksmonument en wordt beheerd door Staatsbosbeheer.
In de villa zijn het veldstudiecentrum SOVON vogelonderzoek, en de Verenigingen "Das & Boom" en "Nederlands
Cultuurlandschap" gevestigd.
Sinds 2012 worden er in de muziekzaal weer concerten gegeven.

