STICHTING tot behoud
vaN MONUMENT EN LANDSCHAP
in de gemeente UBBERGEN
P.C. Hooftstraat12
6573 CE Beek-Ubbergen

e-mail: monumentenlandschap@hotmail.com

Voorjaarsbijeenkomst
20 febru ari 2006 om 20.00 uur
in hotel-restaurant 't Spijker,
Rijksstraatweg, Beek

Monumentencafé
Op de voorjaarsbijeenkomst wordt Hotel
Restaurant't Spijker omgetoverd tot
Monumentencafé.
Wat is er allemaal te beleven?
Elke eigenaar van een rijks- of gemeentelijk
monument en elke vertegenwoordiger van
een organisatie die het beheer heeft over
een monument, kan op deze avond gratis
advies krijgen over zijn huis, tuin of
landgoed.
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Vier deskundigen staan klaar om vragen te
beantwoorden op het gebied van
monumentenzorg, restauratie en onderhoud
Voor:
Renovatie en restaurafie. Servaas van
Elteren, restau ratie-arch itect;
Advies over inrichting tuin of landgoed:
Liesbeth Vogelesang, landschapsarchitecte;
Historische informatie over monument en
natuurlijke omgeving: Marc Wingens,
cultuurhistoricus;
Financieel advies over restauratieplannen:
Marga Jetten, ambtenaar Monumentenzorg
van de gemeente Ubbergen.
Door inlevering van bijgaand
antwoordformulier kunt u zich opgeven voor
een gesprek van ca 15 minuten met één of
meer van de hier genoemde deskundigen.

Als u wel eens in 't Spijker bent geweest,
dan is u waarschijnlijk ook de grote
verzameling schilderijen en foto's
opgevallen, die't Spijker rijk is. De
kunstwerken betreffen niet alleen oude
illustraties en afbeeldingen van het hotel,
maar ook van Beek en omgeving. Ook het
trappenhuis dat naar de Panoramazaal
leidt, is vol kunstwerken. Aan veel van deze
werken is ook een verhaal verbonden. We
hebben Rob Jansen (eigenaar van Spijker)
en Hans Groothuyse bereid gevonden om
tijdens het Monumentencafó rondleidingen
te geven langs de Spijkerverzameling.

Gezicht vanaf de Boterberg op de
Ooijpolder, 1913
Schilder: Chris(tiaan) Hendrik Hammes

Om de gezelligheid te vergroten krijgt u het
eerste en het laatste drankje aangeboden
door Rob Jansen en de Stichting tot Behoud
van Monument en Landschap.

Het bedreigde landschap van
de Ooijpolder
ln november vorig jaar ontstond er enige
consternatie over de eiken langs de
Hubertusweg in de Ooijpolder. ln de Rozet
stond een artikel over het kappen van deze
fraaie bomen en de weelderige haag die
ertussen stond.
De Gemeente had eerder besloten - met
het oog op het LandschapsOntwikkelingsPlan- om eiken en haag te vervangen door
populieren zonder haag. Hij vond een
transparante populierenhaag beter passen
in een open polderlandschap. lndertijd
waren er geen bezwaren tegen die plannen
geuit door inwoners. De kapvergunning was
daarom al verleend. Niemand was dat
kennelijk opgevallen. Maar na het artikel in
de Rozet protesteerden verschillende
inwoners en organisaties bij de gemeente;
De telefoon stond roodgloeiend en de
mailbox raakte vol. Mensen vonden het een
kaalslag, een aantasting van het
cultuurlandschap. Fietsers vreesden in het
donker verbiind te worden door auto's die
langs de Hubertusweg meestal hun groot
licht opsteken. Vogels, zoogdieren en
insecten, die de bomenrij en haag als
schuilplaats en verbindingsroute gebruiken,
zouden de dupe worden.
De emoties liepen hoog op. De protesten
leken niets uit te halen: de eerstvolgende
werkdag werden al enkele bomen gekapt.
Pas na enkele uren liet wethouder De Jong
de werkzaamheden stopzetten. B & W
besloten de volgende dag verdere
uitvoering voorlopig op te schorten.
De dreigende rooi van de eiken stond niet
alleen: ln het kader van de landinrichting
gebeurt en momenteel heel veel in de Ooy.

Aflruateringssloten worden verdiept,
terreinen herverkaveld, hagen gerooid en
op andere plaatsen worden nieuwe hagen
aangelegd. Een aantal zaken verloopt prima
en dat is in het belang van agrariërs en
natuur.
Maar er dreigden ook zaken mis te lopen:
Hagen werden illegaal gerooid, een aantal
lanen werd'boomvrij' gemaakt, sloten
werden te ver uitgediept, voor nieuwe
hagen werden veel minder verschillende
soorten gebruikt. Kortom, een verschraling
voor landschap en natuur dreigde.
Samen met een aantal andere organisatie
heeft de Stichting Monument en Landschap
aan de bel getrokken. En met succes:
Waterschap, Land inrichtingscommissie,
Gemeente en uitvoerder Dienst Landelijk
Gebied hebben concrete toezeggingen
gedaan om meer bomen langs wegen te
plaatsen, illegaal gekapt hagen weer terug
te plaatsen, slootkanten natuurvriendelijker
te maken, et cetera. Ook heeft iedereen
toegezegd inwoners en organisaties beter
op de hoogte te houden en me hen te
overleggen. Zo is er een tijdje geleden een
informatiekrant huis aan huis bezorgd.
De gemeente heeft het toezicht op het
uitvoeren van werkzaamheden in het
landelijke gebied verscherpt. Overtredingen
zullen worden aangepakt. Zo blijft het toch
mooi in de Ooij!

Het huisje van Salm
Een bron van zorg
De Stichting'Salmhuisje Beek-Ubbergen'
en onze Stichting maken zich ernstige
zorgen over het behoud van het huisje van
Salm. Het zal niemand zijn ontgaan dat de
Forellenhof, voormalig restaurant'Het
Palatijn', momenteel gekraakt is. Niet alleen
het restaurant, maar ook ons geliefde huisje
van Salm heeft momenteel de bedenkelijke
eer gekraakt te zijn.
Het bewijs hiervoor zijn een matras en
enkele gebruiksvoorwerpen.
Met de huidige bewoner hebben enkele
bestuursleden onlangs een gesprek gehad.
Over vertrek viel niet te praten. Verder was
de stemming niet negatief. De bewoner
toonde wel respect voor zijn nieuwe
onderkomen. Ter geruststelling kunnen we
melden dat tot heden - 23 januari 2006- de
bewoner zich aan zijn woord heeft
gehouden: Er is van vandalisme geen
sprake en het gebouwtje is ook niet beklad.

Momenteel is de Stichting in gesprek met
de Gemeente.
Een van de opties ter oplossing van het
probleem is het verplaatsen van het gebouw
naar een andere mogelijk historische
locatie.
Ook moet het gebouw ter conservering naar
de werÍ. Voor het verplaatsen van het
gebouw moet echter toestemming verleend
worden door de gemeente omdat er onder
andere sprake is van een monument.
De monumentencommissie zal zich dus
eerdaags over de gerezen problematiek
moeten buigen en een advies uitbrengen
dat een adequaat alternatief biedt.
Ongemerkt heeft het huisje reeds zijn 100ste geboortedag gevierd I
Kosten noch moeite zijn in het verleden
gespaard tot behoud van genoemd
monument.
Het huisje heeft de rug recht gehouden.
Nu wij nog. Wordt vervolgd.

Huisje van Salm vrij van kraak!
(deel 2)
Zojuist schreef ik "wordt vervolgd".
Bij het ter perse gaan echter kunnen wij u
melden dat onze geliefde huisje van Salm
haar kraakketenen heeft afgeworpen.
Wat is er gebeurd?
Enkele dagen terug, op een prachtige
winterdag, trok ik de stoute schoenen aan.
Gewapend met het archief van de vroegere
eigenaar van het Salmhuisje, de heer
Steehouder, toog ik naar de krakers die nu
restaurant'de Palatijn' bewonen.
Nadat ik mij voorgesteld had en enige
wederzijdse achterdocht overwon nen was,
klaarde de lucht op toen ik duidelijk maakte
met hoeveel plezier, kosten noch moeite
sparend, door veel mensen uit ons dorp
gewerkt is aan restauratie en behoud van
het huisje van Salm
Het ijs was gebroken. Allerlei spullen zoals
de klok en reproducties werden mij keurig
overhandigd. Het huisje werd letterlijk
ontruimd. De matras (symbool van wonen)
werd verwijderd; ik kreeg de sleutels van
het huisje. Met een welgemeend "wij zullen
op het huisje passen" namen wij afscheid
van elkaar.
Voor mij was deze winterse prachtige dag
nog mooier geworden. Met de bel als trofee
bij me toog ik naar onze voorzitter om de
vreugde na dit succes te delen
Wiel Tonies (bestuurslid)
.

Activiteitenplan 2006
Voorjaarsbijeenkomst
20 februari 2006
ln hotel 't Spijker wordt gesproken en
gedebatteerd over de rol en de functie
van de Stichting Monument en
Landschap in de gemeente, over het
belang van monumentenzorg, etc.
Lees voor verdere informatie de
voorpagina van deze nieuwsbrief.
Gezicht op Persingen, ca. 1920
Schilder: Dirk (Derk) Wiggers

Fietstocht Duffelt
2 juli 2006
OMD
10 september 2006.
Thema: Feest

Salmhuisje
Groot onderhoud.

st i n Ooij
medio november 2006
Heemkundeavond: bij vertoning van
oude foto- en diaopnames vertelt een
aantal Ooijenaren verhalen en
anekdotes over het leven vroeger en
nu in de Ooij.

dia-archief

Voortzetting digitalisering foto-

N aj aarsbijeenkom

Opzet website

Overbrenging archief

De Stichting heeft ten doel

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van
de STICHTINc tot behoud van
MoNUMENT EN LANDSCHnp in de
gemeente UBBERGEN.

"het bevorderen van het behoud van monunenten mn geschiedenis en kunst
en uan landschap voor zover het van posltieve betekenis is voor nonumenten
dan wel on zin inrichtrng en gebruik geschiedkundrge of karakeistieke waarde heeft,

"

Secretariaat: mw Dr R.M. Nève-Sprenger

Hooftstraat I 2

Redactie

P.C.

Regina Nève-Sprenger

6573 CE Beek-Ubbergen,
tel. 024-684 31 58

Jan Cornelissen

Verschijnt vier keer per jaar.
Donateurs ontuangen het blad gratis,
aanbevolen minimale donatie € 15,00
per jaar.
Bankrekening 1051 .1 I .562 tnv Stichting
Monument en Landschap, Pompweg 7,
Ubbergen.

e-mail: monumentenlandschap@hotmail,com

Bent u gelhteresseerd in onze NieuwsbrieÍ en wilt u deze voortaan ook ontvangen, dan
kunt u zich aanmelden bij het secretariaat oÍ een donatie storten op onze rekening, zie het
Colofon.

