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De Open Monumentendag op zondag

1

2 septemb er 2004 heeft als thema "Merck toch hoe sterck" en gaat

over verdedigingswerken.
Presentatie van het boek over de'Watertorenarresten' op zaterdag 6 november in hotelVal Monte.
De Najaarsbijeenkomst op maandag 15 november heeft als thema: littekens in het landschap en aan
gebouwen en als gevolg van 0peratie Market Garden in september 1944, dit jaar 60 jaar geleden.

Open Monumentendag
zondag 12 september 2004
"Overal in het landschap zrln ze aanwezig, de stille getuigen van eeuwenlange landsverdediging. Soms nog
nagenoeg onaangerast, in een enkel gevaLzelfs nooit op de proef gesteld." Aldus Fred Feddes in zijn boek
'frrrrk ioch hoeíterch', dat de landelijke organisatie van de Open Monumentendag uitbrengt vanwege het
thema van <iit jaar uerdeàigingOok in onze omgeving zijn nog van die door Feddes be-

doelde stille getuigen te zien: de Motten op de Duivelsberg in
Beek, waar in de 1 1de eeuw houten burchten hebben
gestaan. Het vroegere fort te Schenkenschanz, dat ten tijde
van de Tachtigjarige 0orlog een belangrijke rol heeft

Voor deze Monumentendag hebben de Stichting tot Behoud
van Monument en Landschap, de Heemkundekring de Duffelt
en de Heimatverein Schenkenschanz de handen in een
geslagen en brengen U een gezamenlijk programma. Ook
Staatsbosbeheer werkt mee, twee van de drie "stille

gespeeld en aan de Ooijse Bandijk, waar in de omgeving van
de veldoven nog sporen te zien zijn van de lJssellinie, een

getuigen", de Motten en de lJssellinie hebben zij in beheer.

verdedigingslinie die in de jaren '50 in de tijd van de Koude

U kunt de verdedigingswerken bekijken en deelnemen aan de

0orlog is aangelegd.

rondleiding ter plekke.

SCHENKENSCFIANZ
Rondleidingen: 12.00 en 14.00 uur
door Ute Maassen en Roland Verheyen
Start bij het Monument binnen de Poort
De routekaart kunt u ophalen in de 'Alte Schule'

NB auto parkeren in Diiffelward, met de pont naar
Schenkenschanz, vijf minuten lopen naar de Poort

Beleg van de Schenkenschanz tydens de Tachtlgiarige 0orlog
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De MOTTEN OP DE DUMETSBERG
Rondleidingen: 11.00, 13.00 en i5.00 uur

De IJSSELLINIE
Rondleidingen: 11.00, 13.00 en 15.00 uur
door Elly Cox en Marc'§7'ingens
Start bij de Veldoven aan de Ooijsebandijk tussen
no.62 en no. 70

door Nico Leenders
Start bij Restaurant de Duivelsberg
NB Auto parkeren op het Parkeerterrein langs de Oude
Kleefsebaan en tien minuren wandelen langs rode
ies naar Restaurant de

Dui

Op de drie lokaties kunt_u een kaan lrijgenmet de titel MERCK TOCH HOE STERCK, met daarop aangegeven
de ca 45 km lange route langs de drie gemarkeerde verdedigingswerken en een beschrijving ervan .
De routekaart is ook gratis verkrijgbaar op zaterdag 11 september bij het VW-agentschapaan de Rijksstraanveg in
Beek
Maak een familiewapen van je achternaam
Kinderen kunnen een eigen papieren schild voorzíen van hun familiewapen. Geef het mooie kleuren! Het leukste, mooiste en origineelste
schild wordt beloond met een 'ridderlijk'cadeau.

U kunt het boekje Merck toch hoe Sterck bestellen via www.openmonumentend€.nl
Joke Meulenveld-de Koning

Een kijkje achter de schermen van de restauratie van de veldoven aan de Ooijse Bandijk
Enkele maanden geleden was nauwelijks nog waar te nemen dat Ubbergen een originele veldoven rijk is. De mree in 1890
gebouwde muren van zo'n vijf_meter hoog en 25 meter lang met acht vuurmonden waren sinds 1915 in verval geraakt en
bijna aan het
onttrokken door begroeiing. Het zou niet lang meer geduurd hebben of dir bijzondere voorbàeld van
-oog
industrieel erfgoed zou verloren zijn gegaan.

Onze Stichting was al geruime tijd betrokken bij de
plannen om deze veldoven op de monumentenlijst van de
gemeente Ubbergen te plaatsen en een restaurarieplan re

ontwikkelen.
De stichting Van sreen en natuur zorgde voor het
beschikbaar komen van subsidiegelden.

Bij de restauratie waren betrokken de architect Maanen
Heerkens, het bouwbedrijf van Dinther (ook resmurade
Bartholomeuskerkje), de provincie Gelderland in de
persoon van Fred Venema, de gemeenre Ubbergen in de

'§Tillems
persoon van Marga Jetren, Marcel
van de stichting
Van steen en naruur, afgevaardigden van Het'§Taterschap
en Staatsbosbeheer en'§7iel Tonies van de Stichting tot
behoud van monumenr en landschap in de gemeenre
Ubbergen, verantwoordelijk voor behoud en beheer van de
eigendommen van de Stióting.

Er is door alle betrokkenen mer veel enrhousiasme gewerkt.
Zelfs de plannenmakers (Maarten Heerkens, Marga Jetten
en Fred Venema) waren zo enthousiast dat ze buiten hun
functie in werkkleding lcwamen helpen met het aanbrengen
van vetplantjes op de muren. Chapeau!

Het resultaat van deze inspanningen laten we onze leden
graagzien. Op een van onze volgende bijeenkomsten zal de
heer dr. Hans Marks een lezing geven olrer het leven van de
arbeiders in de steenindustrie. Dr. Marks heeft voor zijn
proefschrift 'Knechten knechten' veel voormalige arbeiders
en hun kinderen geinrerviewd.

De lezing zal waarschijnlijk plaatwinden in Oortjeshekken,
omdat dar de plek was waar de arbeiders werden uitbetaald
en waar ze verplichr hun boodsóappen deden (gedwongen
winkelnering).

In de toekomst zal de veldoven

als overblijfsel van de sreen-

Het restaureren moesr behoedzaam worden aangepakt in

industrie een onderdeel worden van een fietsroute langs

verband met instorringsgevaar. Het proces was zo
bewerkelijk, dat vrijwilligers nodig waren om de kosten
beheersbaar te houden. De bijdrage van onze Stichting
bestond vooral uit het regelen en coördineren van dit
vrijwilligerswerk. De vrijwilligers zochten de bruikbare
stenen uit en zetten deze op pallem klaar voor de metselaars.
Verder ruimden ze de ovedoedige begroeiing op en vlakren
het terrein uit.

verschillende elemenren die te maken hadden mer de steenfabricage, zoals het trafohuis aan de Hezelstraar, de oude
steenfabriek met schoorsreen (terrein Reomie)en het
§prggat aan de Spruirenkamp.
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U hoon nog van ons.
'§7iel Tonies
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Heerenheibel in de Heerlijkheid Beek
Een nieuwe uitgave van de Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen.
Het.boekje wordt gepresenteerd op zarerdag.6 november te 2004 in Hotel ValMontJte Berg en DaI, Iild"rrt
een bijeenkomst, georganiseerd door de Stichting tot Behoud van Monumenr en Landschapln de gemeente
Ubbergen in samenwerking met de Heemkundevereniging Berg en Dal.
Ze zijn verplichte kost voor elke rechtenstudent, de Berg en
Dalse Watertorenarresten van de Hoge Raad uit i 936 en
1937.zij vormen de afronding van een burenruzie tussen
de heren Van der Goes en Van Stolk, destijds wonende in de

villa's "Huys te Schengen" en "Hooghorst" aan de Oude
Holleweg tussen Beek en Berg en Dal.
Aanvankelijk waren de heren goede buren, maar door
verschillen van mening over de gezamenlijke toegangsweg,
de hoogte van de bomen en andere irritaties ontstonden er
onoverbrugbare geschillen die leidden tot vele pesterijen

over en weer en langdurige rechterlijke procedures tot aan
de Hoge Raad.
Tegenwoordig zouden we de venvikkelingen "soap"
noemen, waarín naast beide heren, hun echtgenotes en
huisdieren figureren en ook hun personeelsleden

(tuinlieden, butler en verpleegster), Dr. Koch, Prof. Meijers
uit Leiden (de grondlegger van ons huidig Burgerlijk
Wetboek), een heuse detective (oie op verzoek van Van der
Goes de levenswandel van de nieuwe vriendin van Van Stolk
moest nagaan), de aannemers Voldering en Geveling en de
wijn van wijnhandel Pieter de Bruijn uit Nijmegen,

"Diana" aan de R'ljlastraatweg te Beek) om het uitzicht van
Van der Goes te belemmeren, het kastanjeboomlaantje dat
toegang verschaft tot de villa "Hooghorst", het vr'rjerslaantje
en natuurlijk het riante uitzicht vanuit beíde landgoederen
over de 0oijpolder tot in Montferland, welk uitzicht
uiteindelijk de inzet van de procedures was. Theo Merkus,
de oud-boswachter van Het Geldersch Landschap, die ook
zijn bijdrage aan het boek heeft geleverd, laat ze u graag
zien.

Prof. mr Leon Verstappen heeft zich in het verhaal en de
achtergronden van de Berg en Dalse Watertorenarresten
verdiept en mede aan de hand van de processtukken, de
archieven van de betrokken advocaten en van de familie Van
der Goes, deze hevige burenruzie en de niet onbelangrijke
juridische impact daarvan beschreven. Het is een zeer
lezenswaardig relaas geworden met ons schitterende
gebied, stuwwal en 0oijpolder, als decor. Het boek is rijk
geiilustreerd en voorzien van een plattegrond, zodat het
verhaal kan worden nageiopen.
Het boe(e kost bij voorintekening € 9,50, daarna

c

12,50,

en
ïili,lï:§j;3tï['i.*r'J':Ïi#'Jït:,"'.',Jl['#:it
geschillen

- ,

0p beide landsoederen zijn nos veel sporen
herkenningspunten van de elementen die.in de
een rol spelen, zoals de.betonnen palen.die de
vormden voor de door Van Stolk opgerichte Amerikaanse
windmolen (die eerder had gestaan op het terrein van

grondslag

villa

boe(e in te tekenen. Oaaïoo-r kunt

-gebruik

u

maken van

het intekenformulier, dat u onder aan le pagina vindt.
Govert Janssen

Intekenformtr
Pompweg 7,6574 AP ubbergen of mailen aan monumente.rlandshap@hotmail.com

penningmeester

Hierbij bestel ik ...' exemplaar(en) van het boek over de §Tatertorenarresten à e9,50 per ex. Ik heb het bestelbedrag
overgemaakt op bankrekening nr 105 1 . 1 l -562 ten name 'ran Stichting Monument en Landschap te Ubbergen
De heer/mevrouw
Adres (geen postbusnr)
Postcode en woonplaats
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Nieuwsbrief en wilt u deze

voor

voortaan ook ontvangen, dan
kunt u zich aanmelden bij het
secretariaat of een donatie
storten op onze rekening, zie het

€

MONUMENT EN I"A}TDSCHAP IN DE GEMEENTE

o Antiquariaat

Supplement, Rijlastraatweg2l3,

Postkoets,
Supermark,
Valkhof,

o De
o Spar
o Museum Het
o Boekhandel Dekker van der Vegt,
o Boekhandel

Roelants,

Colofon.

Nieuwsbrief is een uitgave van
Srcnnruc tot behoud van

UBBERGEN iS

22,50he koop bij de volgende adressen:

Rijksstraatweg

159,

Reinier van Oo'tjplein

21125,

59,
Marikenstraat 29,
Kelfkensbos

Beek
Beek

0o'Í
Nijmegen
Nijmegen

van Broeckhuysenstraat 34,

Deze

de

Littekens van Market-Garden
Op 17 september 1944begon Operatie Market-Garden. Ubbergen \ilas maar

Redactie

een zijtoneel, want het ging om de §flaalbruggen. Toch hebben Beek en de

Regina Nève-Sprenger

Ooijpolder avaar.te.l\den gehad- onder de.beschietingen. §fij zrj.n bezig
gevolgen voor de bebouwing en het landschap van Ubbergen in kaart te
brengen. De Najaarsbijeenkomst op maandag 15 november zal aan dit

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

de

onderwerp worden gewijd.

per jaar.

Bankrekening 1051 .1 1 .562 tnv Stichting
Monument en Landschap, Pompweg 7,
Ubbergen.
ten dc'el
"het bevorderen uan het behoud van nonunenten van geschiedenis en kunst
en uan landschap voor zover het van posltieve
De Stichting heeft

betekenis

b

voor

nonunenten

dan wel on zin hridtting en
geschiedkundEe
heeft."

of

gebntik

kankteristieke waarde

Secretariaat: mw Dr R.M. Nève-Sprenger
P.C. Hooftstraat 12
6573 CE Beek-Ubbergen,
tel. 024-684 31 58
e-mail:
monumentenlandschap@hotmail.com

Restauratie van de Veldoven, links Wrel ïonies van Stichting tot behoud van nonunent en
landschap in de geneente Ubbergen, links één van de vrijwillÍgers van de 'Hobrouwers'uit Beek

Nieuwsbrief nr 14 augustus 2004

-

