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STICHTING tot behoud
van MONUMENT EN LANDSCHAP
in de gemeente UBBERGEN
P.C. Hooftstraal 12
6573 CE Beek-
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augustus 2003

OPEN Monumenten DAG
zondag 14 september 2003

Het zal niemand zíjn ontgaan dat het jaar 2003 het Jaar van de Boerderij is. Het hele jaar door vindt
er een scala van publieksgerichte activiteiten plaats rondom het thema boerderij en erf. Met het
thema "Landelijke Bouwkunst" heeft de Stichting Open Monumentendag zich aangesloten bij het
Jaar van de Boerderij.
De meeste Nederlanders hoeven
I

maarbestaan

een paar generaties terug te gaan
de familiegeschiedenis om

te

in

vond in de landbouw,

Vandaar dat de Stkhtlng tot Behoud

Historische boerderijen zijn een

van lulonument en Landschap en de

belangr'rjk onderdeel van ons cultureel
ontdekken dat hun directe voorouders erfgoed.
of naaste familie leefden op
ln de gemeente Ubbergen en de
boerderij. Het is namelijk nog
gemeente Millingen aid Rijn staan een
korl geleden dat een belangrijk
aantal prachtige historische

van de Nederlandse
Onder de
ls er

titel

een

Langs
ln

een
maar
deel
bevolking een

/ulonunentendag dit jaar de handen
lnéénges/agen hebben.
Het ls u ln de vorige nieuwsbrief

boerderijen.

beloofd:

: BOERENBOUW lN OOIJPOLDER EN DUFFELT
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ROUïEKMRT met gemarkeerde T0CHT van ca 25 km

: B0ERDERIJEN met beschrijvingen

en MILL|NGEN a/d

R|JN

te halen op zondag 1 4 september vanaf I 0 uur

gaan de boer opl

Molenstraat 4 in Millingen a/d Rijn
Rijndijk 5 in Millingen a/d Rijn

Hotel Millings

Centrum

Heerbaan 186 in Millingen a/d Rijn

De Waard van

Kekerdom

De Gelderse

Café-restaurant De
: WERCHEREN, KEKERDOM
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Hof
Poort

De Zeelandsche
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Huiskamercafé
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GRATIS af

Heenkundekring de Duffelt voor het
organiseren van de )pen

Weverstraat 94 in Kekerdom

Rosmolen

Oortjeshekken

agentschap

Kerkplein 1 in Leuth

Erlecomsedam 4 in 0oij

Van Randwijckweg 2 in Beek
hier ook op zaterdag 1 3 september

VERDERE ACTIVITEITEN OPEN MONUMENTENDAG ZONDAG 14 SEPTEMBER 2OO3

Groot Zeeland,Zeelandsestraat 65-67 Millingen ald Rijn
Rondleidingen: 1 1 .00 uur en 1 3.00 uur door Theo Merkus, die de inrichting en het onderhoud van het landgoed
verzorgt en Govert Janssen (voorzitter Stichting tot behoud van monument en landschap in de gemeente Ubbergen)
Nieuw Zeeland Zeelandsestraat 69 Millingen a/d Rijn
Rondleidingen: 12.00 uur en I4.00 uur door bewoner Anton Remy

Zeelandsche Hof, Molenstraat 4 Millingen ald Rijn:
Rondleidingen: 13.00 uur en 15.00 uur door bewoonster Ria Kroes
Muziek: 14.00 uurtot 16.00 uur door het koorVoice Melange uit Millingen a/d
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een aantal witgepleisterde boerderijen
op pollen staan, door Kekerdom met

achterkant van de routekaart. De
Heerlijkheid Zeeland krijgt dit jaar
extra aandacht. Vanuit de hoofd-

werd in 1 950/51 gebouwd, nadat de
gebouwen uit 1912 grotendeels door
oorlogsgeweld waren venvoest' Het is

z'n grote, uit baksteen oPgetrokken
Duffelboerder'tjen, maar ook naar de

vestiging Groot Zeeland, aanvankelijk
Kasteel Hobergh genaamd, werden de

nu een modern gemengd bedrijf waar
op Open Monumentendag "de koeien

Heerlijkheid Zeeland, zoals het gebied
rond de Zeelandsestraat tussen Leuth

omliggende lage komklei-achtige
broekgronden ontgonnen en verkaveld. Later gebeurde dit ook vanuit

geaaid mogen wordenl"
Het verleden gaat herleven en het

Klein-Zeeland en de Zeelandsche Hof'
De huidige boerderij Nieuw Zeeland

deelneemt aan de activiteiten op 0pen

De route leidt u langs Wercheren, waar

en Millingen a/d Rijn in de
middeleeuwen werd genoemd. Korte
beschrijvingen vindt u oP de

heden wordt beter begrePen als u
Monumentendag.

IN MEMORIAM

ANNIE FELET-DE HAARI)
1942 -2003

1
plotseling overleden'
Woensdag 25 juni 2003 is Annie Felet, twee dagen nahaar_61't" verjaardag,
zat te werken
Zij overleed aan de gevolgen van een hersenblJeding die haar trof terwijÍ zij nn de tekstverwe*etgrensregio, een
de
uit
met
"smokkelverhalen"
aan de afronding van het-door aÍtzle stichting uit te geven boekje
een grote bijdrage
de zeer succesvolle open Monuíentendàg van sepiember 2002, waaraan Annie
vervolg op

heeft geleverd.

in de
Annie is bij het werk van de Stichting tot Behoud van Monument en Landschap
geweest.
gemeente Uibergen, met een onderbreking, bijna 25 jaar betrokken
in
óe laatste jaren waszij de vaste notuliste van de bestuursvergaderingen en zette zij zich
voor veel van onze prójecten. Zo was zij eenvan de organisatoren van de Sterrenbergdag
hervan I j*ni jl., b,j *fff.! gelegenheid zij een schitterend verhaal heeft gehouden met
brak
Zij
gemeenschap'
Beekse
inneringenlan de Stener'U"rg utt markànte plaats voor de
, daarbij-een lans voor het in Jtand houden vàn de Sterrenberg als openbaar wandelgebied
r met zijn prachtige uitzichten.
doen! Op haar
Dat wàs Annie tin voeten uit: niet alleen praten of ongenoegen uiten, maar
wijze.
, eigen bescheiden ÍnaaÍ zeer betrokken
DIt deed zij in het recente verleden ook naar aanleiding van de verslechtering van de
, busverbinding van Beek naar Nijmegen en vanwege de plek van de geldautomaat bij de

: plaatselijke Rabobank.
waard 1
. Annie was een echte Beekse met gemeenschapszin en met hart voor datgene wat lokale
en
I in stand te houden voor de volgende generatie. zrj had een groot hart voor het heeft
Stichting
onze
Beek;
oude
het
van
veel
r regionale cultuurhistorisch erfgóed. Zij wist
' van haar kennis en inzet vJop gebiuik mogen maken. Ook aan de komende Open

Monumentendag op zondag 14 september a.S. zou Annie weer meewerken'
Felet'
De Stichting moit ?ret nu doen zonder de inzet en het enthousiasme van Annie
ons een stimulans en inspiratiebron'
Maar wij gaan met ons werk verder in haar geest en zij blijft daarbij voor

Annié Fetet
bergdag op

'tildeni dè Sterren'junij.l.

1

voor de ubbergse
Wij gedenken Annie Felet in dankbaarheid voor alles wat zij voor onze stichting en

gemeen-

schap heeft gedaan.
erg missen.

Wij zullen haar

Tenslotte wensen
dit verlies.
Dit

,,ln

wij

toe bij het omgaan met
George Felet, hun kinderen en kleindochter Maartje sterkte en troost

janssen tijdens de uituaartdienst op maandag 30 juni 2003
Memoriam,, ls een bewerking van de toespraak die voorzitter Govert

heeft gehouden.
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SMOKKEL IN BEEK EN DE DUFFELT
Misschien weet u het nog? Open Monumentendag2002 ging over Handel in de Grensstreek. Dus ook over smokkelen. Erwerden
herinneringen opgehaald tijdens een wandeling over de Rijksstraatweg en door het Keteldal in Beek. Op een koets, getrokken door twee
prachtige paarden, werden smokkelverhalen verteld, zoals die zich rond de Thornse Molen en in Leuth zouden hebben afgespeeld.

Annie Felet-de Haard en ik zijn de afgelopen utinter
bezig geueest om de smokkelgeschied.enis en de
uerltalen, die tae uan diuerse mensen uit dr gemeente
Ubbergen gehoord hebben, te beuterken. lYe utilden er
een boekje uan mlken, zodat dit cubureel erfgoed
beuaard zou blijuen. We hebben er met ueel plezier
aan geuterkt. De tehst utas kkar en Annie zou het
gelteel beuterken en uAn afbeeldingen uozrzien, sdrnen
met oud collega Mies Jacobs-Villems. Hoe d.e omskg er
uit zou moeten zien utisten ue ook al.

Op 14 september Open Monumenrendag 2003 zal
het boekje Smokkel in Beek en de Duffelt voor
het eerst te koop z1)n op een paar locaties langs de
boerderijroute. Het kost € 2.50

U kunt in deze nieuutsbrief lezen dat Annie ueel te
uroeg is ouerleden. Ze heefi het boehje jammer g€noeg
niet kant en klaar gezien.
\Ye zrjn ook dank uerschuldigd aan Mies Jacobs, die
bereid bhef de opmaak uan ltet boehje uoor ltaar
rekening te ruernen.
Het bestuur util dit boehje graag opdragen aan Annie
Felet-de Haard.

Joke Meulenveld-de Koning

Na de Open Monumentendag is het te koop bij:
agentschap Beek Van Randwijclrweg 2 Beek
De Postkoets
Rijksstraatweg 1 59 Beek
Spar Supermarkt Reinier van Ooiplein 2l-25 Ooij

VW

De historische tuin van het Huis te Schengen in Beek
"Deze plek stond ooit bekend als het vijf rivieren uitzichtpunt. Toen de stuwwal nog niet zo uitbundig bebost was, kon je van
hier de Maas, de Waal, de R'rjn, de Linge en de lJssel zien." Theo Merkus de vermaarde oud-boswachter van het "Geldersch
Landschap" heeft ons tijdens de rondleiding op 18 meij.l. door de tuinen van het "Huys te Schengen" meegenomen naar het
uitzichtpunt aan de 0ude Holleweg bij de Stollenbergweg in Berg en Dal. De deelnemers aan de exclusief voor de donateurs
van de Stichting tot behoud van monument en landschap in de gemeente Ubbergen georganiseerde excursie zljn dan al meer
dan een uur rondgeleid door de schitterende tuinen.
Het "Huys te Schengen" is in 1873

verbond met het huidige Veerse

moest worden geïmporleerd en dus

gebouwd door de toen net benoemde

meer1.

heel kostbaar was, en verder stinsen-

burgemeester van Ubbergen C.M, van
der Goes, Hij woonde in de Meeruvijk

Een Engelse landschapstuin

maagdenpalm. De tuin werd zo aange-

De helling was nog kaal, zodat er naar

zichtbaar was. Het bijzondere van

planten, zoals lelietjes van dalen en

(gemeente Groesbeek) en moest zich

legd dat het huis vanaf de weg goed

na zijn benoeming in de gemeente
Ubbergen vestigen, waar hij geen zin

alle kanten een prachtig uitzicht was,

deze tuin is dat de oorspronkelijke

in had. Daarom probeerde hijde

Van der Goes besteedde veel

aanleg gehandhaafd is gebleven en

grens tussen de twee gemeenten

aandacht aan de tuin, die

gewijzigd te krijgen en dwong z'rjn

als een Engelse landschapstuin met

niet ten offer is gevallen aan verkaveling. Dat komt doordat de familie Van

personeel, op straffe van ontslag, de
petitie aan de koning te ondertekenen,

exotische bomen, heel veel rododendrons, nu een heel gewone struik,
maar die toen nog uit de Himalaya

De gemeentegrens werd uiteraard niet

aangepast en Van der Goes besloot
een huis te bouwen in Berg en Dal. De

h'rj

aanlegde

' De Schenge is een voormalige zeearm,
die het eiland Wolphaartsdijk scheidde
van de kern van Zuid-Beveland. Van de
Schenge bleefin de loop van de alleen
een omvangrijke restgeul over.
Bron : www.hetzeeuwselandschap.nl

naam "te Schengen"venvijst naar het

herkomstgebied van de famílie in
Zeeland, het is vernoemd naar de
Schenge, een zeearm die Goes

a

J
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der Goes huis en tuin heeft geschonken aan het Geldersch Landschap, op

voorwaarde dat de uitzichten in stand
zullen worden gehouden. Theo Merkus
laat zien hoe zo'n parktuin de neiging
heeft dicht te groeien. De rododendrons z'rjn na I 30 jaar zo gigantisch
uitgegroeid dat alleen rigoureus
snoeien helpt. I-.es verder op blz. 4

2003

Oeze

lVieuwibrief

is een uitgave van

de SlcHlltG tot behoud van
MONUMENT EN LANDSCHAP iN dC

gemeente UaarRerl\.
Redactie

Vroeger dorst men dat niet, maar de ervaring heeft geleerd dat deze struik daar
Merkus
heel loed tegen bestand is. De groep vrijwilligers onder leiding van Theo
zet zÉh wekàijks in om de tuin in volle glorie in stand te houden'
'DE GR0TE
Een van de eeistvolgende projecten is de mooie antieke duiventil
KOELKERT" die in oude luister zal worden hersteld'

Regina Nève-Sprenger

Hans Fun

Zichtlijnen

Verschijnt vier keer per jaar.
Donateurs ontvangen het blad gratis,
aanbevolen minimale donatie € 15,00

die er
De zichtl'rjnen zijn moeilijk in stand te houden, daarvoor moeten bomen

per jaar.

Bankrekening I051 .l 1.562 tnv Stichting
Monument en LandschaP, PomPweg 7,
Ubbergen.
De Stichting heeft ten doel

"het bevorderen van het behoud van nonunenten uan geschredenis en kunst
en van landschap voor zover het van positieve
betekenis is voor nonumenten
dan we/ on zrin lnrichting en gebruik

gexhiedkundige
heeft.'

of

karakteristieke waarde

Secretariaat: mw Dr R.M. Nève-Sprenger

Hooftstraat 12
6573 CE Beek-Ubbergen,
tel, 024-684 31 58
P,C,

geeft
eerst niei stond-en of te veel z'rjn uitgegroeid, worden geveld' Vanuit de tuin
dat mooie effecten, zoals geweldige uitzichten tot bijvoorbeeld Oosterbeek toe en
ook het Gelredome is van hier uit zichtbaar, maar van onder af gezien ontstaan
open stukken in het bos, wat niet fraai is en discussies geeft'
klimop
Hij wijst ook nog op de effecten van de veranderingen van het milieu. De
wóetlrt enorm door. de verrijking van de grond, maar de bomen kr'rjgen minder en

kleinere bladeren en naalden. Het naaldhout verdw'rjnt uit de tuin wat weer slecht
is voor de eekhoorns. En zo z'rjn de gevolgen van de verandering van de natuur
goed te merken in deze tuin, ook al gaat het langzaam
Ér is een beroemd verhaal over de burenruzie over het uitzicht, die uiteindel'rjk
voor de Hoge Raad is uitgevochten en bij iedere jurist bekend is geworden als het
windmolenarrest: de buurman van Van der Goes kreeg zo'n hekel aan hem dat hij
een windmolen bouwde om Van der Goes z'n uitzicht te belemmeren. De Hoge
Raad heeft ten lange uitgesproken dat het niet is toegestaan om een bouwwerk
de
op te richten met als doel anderen dwars te zitten. Zo is Beek nog een keer in
juridische annalen gekomen,

Nieuwsbrief en wilt u deze voortaan
ook ontvangen, dan kunt u zich

Aan het elnd van cle boeiende rondleiding door de historische tuin komen we op
het hoogste punt en kunnen we dank z'rj het werk van de onderhoudsgroep nog
steeds genieten van een deel van het vijf rivieren uitzicht'

aanmelden bii het secretariaat of een
donatie storten op onze rekening, zie

Hans Fun

ls u geihteresseerC in onze

het Colofon.

Streekgala
Het streekgala wil de bijzondere
kwaliteiten van De Ooijpolder en de
Duffelt presenteren aan een breed

publiek. 0p zaterdagavond 20 en oP
zondag 21 september gaan een aantal
deuren open waarachter veel te ontdekken valt. Bezoekers kunnen kennismaken met ondernemers in het gebied
en hun drijfueren. Zo'n vijfentwintig
locaties z'rjn opengesteld voor publiek
en bieden een gevarieerd programma'
Bezoekers kunnen kennis maken met
streekproducten, authentieke streekverhalen beluisteren, enz.
Meer informatie op www.streekgala.nl
(in aanbouw)
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