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OPEN MONUMENTENDAG wordt dit keer gehouden op ZONDAG 9 SEPTEMBER 2001.
vijf gemeenten in onze regio grensoverschrijdend samenwerken onder het motto
.MONUMENTEN IN DE GELDERSE POORT"
De organisatie is in handen van de Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de Gemeente Ubbergen, de
Duits-Nederlandse Heemkundekring'De Duffelt'/Heimatkundeverein'Die Diiffel'en het gemeentelijke comité in
De jaarlijkse
Nieuw is dat

Rijnwaarden (aan de overkant van de Rijn)

-

De kaaír is voorzien van foto's en uitleg in

ln het bestuur van onze Stichting werd
begin dit jaar het idee geopperd om de
Open Monumentendag (OMD) samen met

vroegere N.H. Kerk, beide in Ooij en de
voormalige Zuivelfabriek "de Duffelt" in
Leuth, de tuee onlangs door ons

de Heemkundekring de Duffelt te
organiseren. Deze reageerde enthousiast
en vrij snel haakte het organiserend

bekroonde monumenten. Wij hebben de
eigenaarlbewoners bereid gevonden om

het Nederlands en Duits over de opengestelde monumenten. Deze kaart wordt
alleen op Open Monumentendag kostenloos aangeboden blj de startplaatsen.

over hun eigen monument uitleg te geven.
Bij een onderdeel van de Íietsroute in

De start van de grensoverschrijnende

Ri.jnwaarden, die langs de dijk loopt, wordt

OMD 2001 wordt heel bijzonder want de

door middel van foto's wat verteld over de

burgemeesters van de vijf participerende
gemeenten verrichten in elkaars
gemeenten de opening.

comité uit Rijnwaarden aan. Met veel
plezier zijn we aan de slag gegaan. ln de
0oijpolder, de Duffelt aan beide zi.iden van
de grens en in Rijnwaarden zijn vier fietsroutes uitgezet. Als een klavertje vier
voeren de routes langs dertien monumenten in de gemeenten Rijnwaarden,

Millingen a/d Rijn, Kleve, Kranenburg en
Ub[ergen, Daarom dit jaar het thema:
"MONUMENTEN IN DE GELDERSE POORT'
0nderweg wordt bij elk van de dertien
monument op bepaalde tijdstippen uitleg
gegeven. ln onze gemeente is dat bij
huiskamercafé 0ortjeshekken, de

dijkhuizen.
De fietsroutes hebben ieder een officiële
startplaats en eindigen alle vier bij het

De Ooijroute heeft twee startplaatsen: één

in Kranenburg en één in 0oij. De feeste-

lnfozentrum Gelderse Poort naast Café
"lm Gàrtchen' in Keeken in Duitsland.
Er wordt een kaart uitgebracht met
daarop de vier Íietsroutes:
ca 30 km

lijke opening van Open Monumentendag
in de gemeente UBBERGEN is om 10.00
uur

br.;

Huiskamercafé "0oRïJESHEKKEN'

r 0oijroute
r Molenroute ca 30 km
r Rijnarmroute ca 20 km

door Burgemeester Meisters van Kranenburg. Het geheelwordt muzikaal omlijst
door leden van het Koor: "k' 0or 't Wel'

o

uit Beek.

Drjkhuizenroute ca 30 km.

PROGRAMMA van de Open Monumentendag op zondag 9 september 2001
OPENING OM 10.00 uuR

Huiskamercafe Oortjeshekken, Erlecomsedam 4
Millingen a/d Rijn lnformatiecentrum "De Gelderse Poort", Rijndijk 5
Kranenburg
Museum Katharinenhof, Mtlhlenstrasse
Kleef/Kleve
Museum Kurhaus, Tiergartenstrasse
Aerdt
N.H.
Oo'rj

burgemeester Meisters van Kranenburg
burgemeester mw Scheurer van Rijnwaarden
burgemeester Wilbers van Ubbergen
burgemeester Lukassen van Millingen
Joeken van Kleef

UITLEG BIJ DE MONUMENÏEN

Oo'rj
Oorj
Leuth

Jan Willems
Huiskamercafé Oortjeshekken, Erlecomsedam 4
Fred Tittse
Voormalige N.H. Kerk, Hezelstraat
Voormalige Zuivelfabriek "De Duffelt", Steenheuvelsestraat TMieke Daamen
Millingen a/d Rijn R.K. Kerk St. Antonius van Padua
Millingen a/d Rijn Boerderij "de Zeelandsche Hof', Molenstraat 4
Kranenburg Museum KatharinenhoÍ, Möhlenstrasse
Donsbriiggen Molen Donsbruggen
Zyfflich
R.K. Kerk Sankt Martin
Rol. Verheyen
Wardhausen Johanna-Sebus-Denkmal, Rijndijk
Rol. Verheyen
Griethausen Oude Spoorbrug over Rijnarm
Rindern
Boerderij "Gut Hogefeld"
Schenkenschanz R.K. Kerk
Aerdt
N.H. Kerk, Kerkweg, Foto-expositie en orgel
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10.30
11.00
11.30
12.00
12.00
10.30
11.00
12.00
12.00
12.30
14.00
12.00

uur, 11.30 uur,12.30 uur

uur,12.00 uur,13.00 uur
uur,12.30 uur,13.30 uur
uur,13.00 uur,14.00 uur
uur,13.00 uur,í4.00 uur
uur,11.30 uur,12.30 uur
uur, 12.00 uur,13.00 uur

uur-13.00 uur,'14.00 uur
uur, 13.00 uur
uur,13.30 uur,14.30 uur
uur
uur,13.00 uur,14.00 uur
tussen 10.00 uur en 17.00 uur

0e deelneners kunnen onderweg van de ene fietsroute naarde andere overstappen en zo de eigen tocht sanenstellen, De routes
kunnen natuurlijk ook te voet worden gevolgd. 1ok is het nogelilk on met de auto naar de drverse nonunenten te konen.
Wie daaron eerder over de kaart wil beschikken, kan deze op zaterdag I septenber tussen 1 0.00 en í 6.00 uur bii het W aan de Van
frandwrickweg in Beek ophalen.

Feestelijke afsluiting

U kunt ook een kijkje gaan nemen in het

De Open Monumentendag 2001 eindigt
met ZANG, DANS en FOLKLORE in Keeken

lnfozentrum "Gelderse Poort" of genieten
van de tuin van Café "lm Gàrtchen" en
hun eigengebakken Kuchen bij de koffie of

in het lnfozentrum "Gelderse Poort" bij

Café'lm Gàrtchen" aan de Beckers
HalbershoÍ. Tussen

1

5.00 uur en 17.00

uur kunt u o.a. genieten van optredens
van de Volkstanzgruppe "Maria Reymer",
een muziekgroep en Kunstrijwielvereniging "Juliana".

thee. De organisatie van deze unieke
grensoverschrijdende Open
Monumentendag op 9 september 2001
wordt mogelijk gemaakt dank zij
projectsubsidies van de diverse
gemeenten en een bijdrage van de

Het organiserende comite van de Open
Monumentendag 200l "Monumenten in
de Gelderse Poort" bestaat uit:
Karel Barten, Millingen a/d Rijn
Dick Nieuwland, Rtjwaarden

Roland Verheyen, Kranenburg en Kleve
en vanuit
de Stichting tot behoud van monument en
landschap in de gemeente Ubbergen

Joke Meulenveld, tel: oz4 6632075,

Euregio RijnlrVaal.

e-mail hejomeul@chello.nl

de winnende foto's worden opgenomen in
een internationale catalogus, Ook krijgen
de foto's een plaats op een internationale

ln de gemeente Ubbergen is er voor

landelijke Stichting OMD een fotowedskijd
voor de jeugd. Er doen 22 landen aan
mee, Europese kinderen en jongeren

fototentoonstelling die in elk deelnemend

schooljaar, de scholen te bezoeken. De

tussen de I 0 en 1 B jaar worden aange-

Jongeren worden hierin opgeroepen om in

moedigd om foto's te maken van een
monumentaal object. Belangrijk is dat het

de periode van mei tot en met oktober en
met name tijdens Open Monumentendag,

er al wat verteld over de monumenten in
onze gemeente die dit jaar in de belangstelling staan tijdens 0MD op 9

monument vanaÍ verschillende plaatsen
geÍotograÍeerd kan woroen. in ieder lancj

foto's te maken van monumenten in hun
omgeving. Een professionele jury zal de

jeugd belangtelling te wekken voor ons

zijn er een aantal prijswinnaars waarvan

inzendingen beoordelen.

cultureel erfgoed.

OPEN Monumenten DAG

beurt de 1pen lulonumentendag rn alle
deelnenende geneenten vorn geven.

zifn vertegenwoordigd in het bestuur van de

Fotowedstrijd
Sinds een aantal jaren organiseert de

Een

land

te zien is. Er zijn "flyers"gemaakt

met daarop de exacte voonruaarden,

jaarlilks evenement

ln de gemeente Ubbergen is de Stichting tot
Behoud van lrlonunent en Landschap, in
sanenwerkíng met de geneente,

contact te brengen met zlfn historisch
gebouwde ongeving en zo de
belangstelling voor monunenten en

verantwoordelifk voor de organisatie.
De landelike Stichting houdt databestanden

bii en bedenkt en ontwikkelt allerlei
producten die de 0lvíD pronoten. Zo geeft
de landelrjke Stlchttng het nagazíne van de

nonunentenzorg te vergroten.
0p 0l4D (de tweede zaterdag en/ofzondag

nonunen-

uit heeÍt een landelijke

website en

ten gratis open voor publiek Men kan in

01,10

cÍrca 375 geneenten de Open Líonumen-

zorgt voor de distributie van de bekende

tendag bezoeken. De monumenten zÍjn dan

1MD-vlag en spandoek, dé symbolen van
de 1pen luíonunentendag. ln de landelyke

ook vaak het toneel van speciale activiteiten, zoals tentoonstellingen, conceften en
rondleÍdÍngen. De )lvlD is

flyers zullen uitgedeeld worden aan groep
8 van de basisscholen en zonodig wordt

september. Wij hopen hiermee bij de

Stichting alsnede het Conité van
AanbevelÍng, waaruan Z,K.H. Prins Claus

1pen lulonumentendag (01,íD) wordt ditjaar
voor de í 9 keer gehouden. Het doel is de
Nederlandse bevolking íntensiever Ín

in september) staan duizenden

gekozen ín overleg met de desbetreffende
leerkrachten, om bij het begin van het

Stichting 1lrlD werken verschillende
organisaties uit de nonumentenzorg en het
toerisme samen: ANWB, het Nedeilands
Bureau voor ïoerisne, het Nationaal

net cÍrca

850.000 bezoekers het grootste één-of
tweedaagse culturele evenement van

Contac-t Ívíonunenten, de Verenlging van
Nedelandse fiemeenten, de fri1'ksdienst

Nederland.
De landelike organisatie berust bif de

voor de Monunentenzorg, het Nationaal
frestauratiefonds en de Stichting voor de
Nederlandse Archeo/ogle. Deze orga nlsatles

Sttchting Open luíonunentendag in
Amsterdam. Deze StÍchting inforneeft en

adviseert de plaatselijke comités die op hun
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sinds de oprichting in l9B7 erevoorzitter is.
Sinds daZelfde jaar is Bouwfonds de
hoofdsponsor van de 1MD.
De 01,íD wordt niet alleen in Nedeland
gehouden naar in bijna heel Europa. 0n
precies te zijn kan nen Ín 4T landen in de
maanden septenber en oktober een 1MD
bezoeken. De organisatte van deze
Ëuropese lulonunentendagen is in handen
van de European Heritage Days, een
initiatief van de Raad van Europa, met steun
van de Europese UnÍe.

Wilt u meer informatie?
De landelijke Stichting OMD geeft in
augustus een magazine uit dat bij de VVV
kantoren, ANWB kantoren en in de

bibliotheken te krijgen is.
Ook kan men terecht bij de website van
de OMD; www.openmonumentendag .nl
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De Ooijpolder als retentiebekken, van de regen in de drup
Het Polderdistrict Groot Maas en Waal presenteerde op 20 juni j.l de uitkomst van eeÍl verkeonend onderzoek naar de
mogeliike gevo§en van het geschikt maken van de Ooijpolder als retentiegebied, dat wil zeggen een gebied dat in
geyal
vafl extÍeem hoog water. rn de \t/aal op eeÍ] gecontroleerde manier onder rvater wordt-lezet. Ote stichting was
uitgenodigd in de Begeleidirrusgroep van de verkennende studie. Mr Onno Surquin, bestuurslid van de Stichtiig tot
behoud vafl monuÍnent en Iandschap in de gemeente Ubbergen, heeft in deze groep geparticipeerd. Na het *ers.hi]re,
r,zn het rapport hebben wij de volgende reactie gestuurd aan het Polderdistrict.
Moeten wij ons zorgen maken over overstromingsgevaar in het rivierengebied?

De verwachte temperatuurstijging hlkt
volgens de nota de grootste boosdoener:
"Klinaatuerandering leidt tot naxinaal

Ja, zeggen Rijkswaterstaat en de Staats-

secretaris van Verkeer en Waterstaat en
nu ook het Kabinet. Er moeten wellicht

40% hogere rÍwerafvoeren in de
wlnter." (p. 12).

retentiegebieden komen, de Ooijpolder
wordt met name genoemd. Het Polderdistrict Groot Maas en Waal bracht de gevolgen in beeld als de Ooijpolder geschikt
zou worden gemaakt als retentiebekken.l
Moet Noach weer aan de slag?
ln januari 1995 stond het water in de
Waal zo hoog en waren de dijken zo

kwetsbaar dat besloten werd tot evacuatie
van mens en dier in het rivierengebied. De
grootste waterafuoer br1 Lobith was toen
'12.060
m3 per sec. lnmiddels zrln de
dijken bestand tegen een af-voenran

15.000 m3/s, de waterstand van 1995
zou nu tot niet meer dan beperkte drjk-

wordt het (statistische) verband geschetst
tussen temperatuurstijging en verande-

0oijpolder om de hoogwatergolf af te
toppen, te gaan voorbereiden, ís door

ring in de maandafuoeren in de Rijn. De
genoemde toename van 40% wordt in

Rijkswaterstaat nog helemaal niet voldoende onderbouwd. Retentie van de

januari verondersteld, de temperatuur
moet daarvoor op jaarbasis met meer dan
4o stijgen. 0m een idee te krijgen van het

0oijpolder zou nodig zijn bij een
waterafuoer van meer dan 16.000 m3/s.
De bedoeling is een gebied in te richten

realiteitsgehalte van deze veronderstelling
kunnen we kijken naar de ontwikkeling van
de temperatuur in de afgelopen honderd

met een opvangcapaciteit van 65 mln m3.
Het is dan mogelijk om gedurende

jaar. Het KNMI zegt daarover:
"De jaartenperatuur ín De Bi/t was in
de laatste decennia wn de 20 e eeuw
hoger dan in de penbde eruoor. Het

te tappen'. De top van de vloedgolÍ wordt
dan verlaagd en het overstromingsgevaar

net

de

peiode

ongeveer 0,70"

1900- 1920 is

2

hogere rivierafuoer in de orde van grootte
van 40% kan leiden is zo buitengewoon
speculatief, dat deze ons niet serieus lijkt.

25Ío meer water dan

in 1995 probleemloos worden afgevoerd
en straks zelfs 33% meer. Hoe reëel is

stroomaírvaarts wordt verrninderd. 0m 55

mln m3 te kunnen bergen, moet een
oppervlak van 1.750 ha gemiddeld 3.70
meter onder water worden gezet. Althans
deze variant is door het Polderdistrict uitgewerkt. De wijze van inrichten is als
volgt:

1.

zal stromen?
Het Kabinet heeft zijn standpunt over de
hoogwaterproblematiek verwoord in de

wat zegt de KNMI publicatie hierover:
"Hoewelde frifnafuoeren in 1993 en

nota "Anders omgaan met water",
gepubliceerd in december 2000. De nota
noemt vier oorzaken voor toenemende

dijk van ca 5 m hoog.

2.

tot de Querdamm. Het Meer wordt
daar waar het van de provinciale weg

995 hoog waren, zijn ze niet uttzonderlilk: ook in de jaren twintE traden
derge/ifk afuoeren op. lvíet 12600
m3h zorgde / 926 zelís voor de
hoogste van de eeuw. De waterstand

1. stijging van de zeespiegel
Z. stijging van de rivierafuoer, die weer

bij LobÍth uiel net t6.93

het gevolg is van klimaatveranderíng
bodemdaling

n

boven NAP

25 cn hoger uit dan de /6.68

n

Er komt een dijk, ook van 5 m hoog,
aan de noordkant van het Meer
vanaf het Hollandsch-Duitsch Gemaal

N325 naar het noorden buigt, naar

í

wateroverlast in de rivieren:

De kernen Ooij en Erlecom worden
aan de zuidzijde beschermd met een

onderbouwd. Verder is het veronderstelde
verband tussen een hogere waterafuoer in
de RijnAilaal en een stijging van de
temperatuur ook wat problematisch, want

I

maximaal 60 uur 300 m3/s uit de Waal 'aÍ

Hij wordt in de nota ook nergens

het verwachten dat er in de toekomst nog
meer water b1 Lobith in ons land binnen

3.
4,

conclusies van het KNMI de venrvachtingen
van R'ljkswaterstaat c.s. niet. De noodzaak

om retentie, dat wil zeggen het onder
water zetten van onder andere de

De stelling dat klimaatuerandering tot een

richten dat 16.000 m3/s goed kan worden
venruerkt. Nu al kan

"3

ln de brjbehorende grafiek in de nota

verschil

bewaking leiden. Bovendien wordt verwacht dat aan het eind van hetjaar het
besluit valt de rivieren zo in te gaan

/995,

0p z'n zachtst gezegd ondersteunen de

het zuiden verlegd en komt langs de
weg. De N325 en het Meer moeten

tijdens de retentie blijven
Íunctioneren.

3.

Alle huizen in het open gebied zullen

4.

Alle bewoners en dieren uit de polder

van

toename van de neerslag

in het water komen te staan.
zullen worden geëvacueerd.

De toestand van het klimaat in
Nederland 1999, hooftlstuk I:
Waargenomen schommelingen in
het Nederlandse klimaat in de 20"
eeuw, H R.A. Wessels e. a..

Verkennende studie retentie

Ooijpolder, Polderdistrict Groot
Maas en Waal, Concept juni 2001
J
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ln het te inunderen gebied staan tal
van monumenten, waarvan het
Persings Kerkje -+en rijksmonumenthet bekendste is, Onze stichting kent

Deze ingrepen hebben allerlei gevolgen

en effecten, waarvan wij de volgende
noemen.

o

De Ooijpolder is cultuur-historisch

Conclusie:

1.

om de twee jaar monumentenprijzen
toe. Wij hebben in de loop van de tijd
tal van boerderijen en huizen in dit
prachtige gebied onderscheiden,

gezien een buitengewoon waardevol
gebied. Dit is ook algemeen erkend,
zie bijvoorbeeld de beschrijving in de
nota Belvedère en de reactie die de
heer Jan van Eck dd 30 juni 2001
aan het Polderdistrict Groot Maas en
Waal heeft gestuurd. De aanleg van
de nieuwe dijk langs het Meer en de
provinciale weg, de verhoging van de

van Beek als beschermd dorpsgezicht zijn aangemerkt. De dorpen

niet zullen worden beschermd maar
zullen worden opgeofferd.
De waterafuoer wordt tijdens de
inlaatperiode met 300 mr/s
gereduceerd, dat is minder dan2%

en Erlecom worden aÍgeschermd
door een hoge dijk. Koriom de Ooijpolder is deÍinitieÍ vernield.

van het langsstromende waier, de
waterstand in de rivier wordt hiermee
trjdelijk met minder dan 10 cm ver-

Oo'rj

3.

retentie zijn voor de bewoners, voor
het landschap en voor de monumenten zeer ingrijpend.
Retentie van de Ooijpolder zou niet

0m deze redenen heeft de

Stlctttlrue

BEHOUD VAN MONUMENÏ EN LANDSCHAP

lol

IN

DE

onoverKomeliiKe bezwaren tegen retentie van de 0oijpolder
en tegen alle maatregelen om retentie

GEMEENTE UBBERGEN

alle andere bewoners in het rivierengebied, in angst leven. Zij weten dat
wanneer het er echt op aankomt zij

rug met de dorpen Ubbergen en
Beek vanuit de Ooijpolder onzichtbaar zijn. Bewoners en bezoekers
zullen tegen de nieuwe dijk aankijken
en dit terwijl Ubbergen en een deel

meer dan 16.000 m3is.
De gevolgen van voorbereiding op

hoogwaterprobleem.

De bewoners van de 0oijpolder
weten zich nu beschermd door de
dijken. Maar straks zullen zij zo gauw
het water gaat stijgen, anders dan

deze zal schuilgaan achter een wal
die vijí meter hoog uit het landschap
oprijst en omgekeerd zal de heuvel-

2.

meer dan een marginale bijdrage
leveren aan de oplossing van het

bescherming. Het zijn vindplaatsen
van bewoning uit de Romeinse tijd en
de Middeleeuwen.

aanleg van een dijk rond Erlecom
zullen het landschap onherstelbaar
aantasten. Vanuit Beek en Ubbergen
wordt de 0orjpolder onzichtbaar,

Rijkswaterstaat heeft niet aangetoond en zelÍs niet aannemelijk gemaakt dat wij voorbereid moeten zijn
op een toekomstige waterafuoer van

waaronder het brlzondere ensemble
van terpboerderijen in Wercheren. Al
deze waardevolle objecten worden
door inundatie bedreigd. Verder telt
de Ooijpolder vier terreinen met rijks-

Kerkdijk langs het dorp Ooij en de

moqelUk te maken. boven alles tegen de
aanleq van extra diiken in de polder.
Wij vinden het een onvoldragen plan, wat

ons betreft hoeft Noach niet opnieuw aan
de slag.
Beek, 27 juli 2001
w.g, Dr. R.M. Nève-Sprenger, secretaris

Lijst van r'rjksmonumenten in het te inunderen gebied in de Oo'tjpolder

Colofon

Biilage bit' de brief aan het Polderdistrict

Nieuwsbrief is een uitgave van
de SïcFmNc tot behoud van

Plaats adres
Persingen Leuthsestraat 8
Oorj Leuthsestraat 2
Hezelstraat 9-13
Ooij
Hezelstraat bij 9
Oolj
Ootj Hezelstraat 18
OoU Hezelstraat 20
Oorj Hezelstraat 24-26

Deze

MONUMENÏ EN LANDSCHAP iN dC

gemeente

laagd, een zeer beperkt effect dus.

UBBERGEN.

Hij verschijnt drie à vier keer per jaar.

Donateurs ontvangen het blad gratis,
aanbevolen minimale donatie
30,00
per jaar.

/

Girorekening 524 1728 tnv Stichting
Monument en Landschap, Pompweg 7,

monu-nr
35805

boerderij 't Brökske
boerderij De Plak
vm Heru.kerlíwoningen
toren vm. Herv.
boerderij De Pol
boerderij De Pol

Kerk

7

Persingen Persingensestraat
Persingen Persingensestraat bij
Persingen Persingensestraat

Ubbergen,

omschrijving

7

Kasteelsche Hof
kerk

toren kerk
boerderij Bonte

Os
9-11
Transformatorhuisje
Thornsestraat ongen.

De stichting heeft ten doel het bevorde-

ren van het behoud van monumenten
van geschiedenis en kunst en van
landschap voor zover het van positieve
betekenis is voor monumenten dan wel
om zijn inrichting en gebruik geschied-

35818

35819
35820
35821

35822
3s823
3s825
3s826
520447

522018

De vorige Nieuwsbrief is door een grote fout van de Stadspost veel te laat bij sommige lezers
bezorgd, daardoor waren zij niet trjdig op de hoogte van de Fietstocht op 8 juli j.l. Wij betreuren
dit en hebben met de bezorgdienst afspraken gemaald over een tijdige bezorging.

kundige of karakteristieke waarde heeft.
Secretariaat mw Dr R.M. NèveSprenger
P.C. Hooftstraat 12
6573 CE Beek-Ubbergen,
tel. 024-684 3158

ls u geinteresseerd in onze Nieuwsbrief en wilt u deze voortaan ook ontvangen, dan kunt u zich
aanmelden bij het secretariaat of een donatie storten op onze rekening, zie het ColoÍon.
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