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STICHTING tot behoud
van MONUMENT EN LANDSCHAP
in de gemeente UBBERGEN
P.C. Hooftstraat 12
6573 CE Beek-Ubbergen
e-mail: monumentenlandschap@hotmail.com

Fietstocht op zondag 25 juni
Zoals eerder aangekondigd, vindt de
jaarlijkse fietstocht in samenwerking met de
Heemkundevereniging De Duffelt dit jaar
niet plaats op zondag 2 juli maar op zondag
25 juni 2006.
Het thema voor deze fietstocht is dit jaar
Kastelen, burchten en buitenplaatsen. ln de
Ooijpolder en Duffelt stonden vroeger
diverse versterkte huizen en kastelen, deels
nog (als ruïne) in het landschap aanwezig.
Op de fiets gaan wij langs een aantal van
deze locaties en krijgt u daar te horen (en te
zien) welk versterkte huis of kasteel daar
stond, alsmede informatie over de
geschiedenis rran dat huis.
We verzamelen om '11.00 uur in Ubbergen
bij het voormalige dorpshuis De Ubburch
(Kasteelselaan 60). Er is daar voldoende
parkeerruimte. Onderueg is er gelegenheid
voor verpozing.
Naar verwachting zijn wij omstreeks 15.30
uur weer in Ubbergen terug.

Monumentencafé in 't Spijker
Maandagavond 20 februari was het een
gezellige drukte in het restaurant van 't
Spijker. Een inloopavond, georganiseerd
door de Stichting tot Behoud van Monument
en Landschap, werd druk bezocht.
Monumentenbezitters kregen de
gelegenheid advies te vragen over de
geschiedenis van hun pand aan Marc
Wingens (cultuurhistoricus) of over hun tuin
of landgoed aan Liesbeth Vogelesang
(landschapsarchitecte). Als het om
verbouwingsplannen ging, kon men terecht
bij Servaas van Elteren
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(restau ratiearchitect) of over financieel
advies en subsidiemogelijkheden bij Marga
Jetten (ambtenaar Monumentenzorg). Meer
dan tien personen hebben hier gebruik van
gemaakt en één of meer deskundigen om
advies gevraagd

foto Henk Baron

Natuurlijk was er ook veel belangstelling
voor de deskundige uitleg over de vele
schilderijen, foto's, afdrukken van oude
ansichtkaaden, aquarellen waarmee de
wanden in restaurant en trappenhuis vol
hangen. Hans Groothuyse en Rob Janssen
vertelden enthousiast over de schilders, hoe
ze aan een schilderij gekomen waren of
waar het schilderij gemaakt is. De meeste
kunstwerken laten Beek, Berg en Dal,
Ooijpolder of Persingen zien. Voor sommige
schilderijen ontstonden hele gesprekken,
want het was goed te zien dat er veel in het
landschap veranderd was vergeleken met
bijvoorbeeld een eeuw geleden. Ook de
historie van 't Spijker zelf was de moeite
waard. Als u nog eens binnenloopt in 't
Spijker om wat te drinken of een hapje te
eten, kijk dan ook eens naar boven in de
hal, of in de receptieruimte! Echt de moeite
waard.
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Een nieuwe voorzitter

Bestu ursl id onderscheiden

Op de op22 mei 2006 gehouden
vergadering van het Bestuur van de
Stichting Monument en Landschap heeft Mr.
Govert Janssen de voorzittershamer
overgedragen aan Dr. Marc Wingens. De
heer Janssen blijft wel als gewoon lid deel
uitmaken van het Bestuur van de Stichting.
De nieuwe voorzitter Marc Wingens prees
zijn voorganger om zijn grote deskundigheid
op het gebied van ruimtelijke ordening en
meer in het bijzonder van de landinrichting.
Hij sprak zijn bewondering uit over het grote
netwerk dat zijn voorganger had
opgebouwd en sprak de wens uit om van
diens onmisbare juridische expertise
gebruik te kunnen blijven maken.

Marc Wingens (1964) is cultuurhistoricus.
Hij is gepromoveerd op 'de bedevaart van
faifroÍeke Nederlanders in de 17'en 18"
eeuw.' Voor onze stichting - waarvan hij
sinds 2001 bestuurslid is- schreef hij het
boek'Monument en landsschaP in de
gemeente Ubbergen.'
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Vijf inwoners van de gemeente Ubbergen
werden op vrijdag 28 aPril
2006onderscheiden als Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Eén van hen was ons
bestuurslid mevrouw W.M.L.A. (Miengske)
Borremans.

Miengske heeft in onze gemeente zeer veel
activiteiten ontplooid, en is nog steeds bij
heel veel organisaties en evenementen
betrokken. Vanaf 1972tol heden is zij
werkzaam (geweest), meestal als
bestuurslid, bij o.a. C'90, 3VO, de
Heemkundekring De Duffelt en de
voormalige BOB, de Onderlinge
Paardenverzekering. Vanaf 197 B maakl zij
deel uit van de commissie Welzijn van de
gemeente Ubbergen.
ln 1997 werd Miengske bestuurslid van de
Stichting Monument en Landschap, waar zii
werd belast met p.r.-werkzaamheden en
met de organisatie van
publieksevenementen zoals de jaarlijkse
Open Monumentendag. Ze heeft een grote
kennis van gemeentelijk beleid op het
gebied van ruimtelijke ordening. Door haar
grote bekendheid met de historischgeografische eigenheid van onze omgeving
en die van de Duffelt, heeft zii een zeer
deskundige inbreng in de Stichting
Monument en LandschaP.
Uiteraard is het bestuur trots op Miengske
en hoopt het nog lang van haar diensten
gebruik te kunnen maken.
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Laatste fase landinrichting

Ooijpolder
Wat zijn de motieven voor dit project?
De landbouworganisaties hebben het
verzoek gedaan voor een herverkaveling.
Ook natuurorganisaties wilden een
herinrichting van het landschap.
De uitenruaarden zijn nu helemaal
vrijgemaakt voor de natuur. Van Nijmegen
tot aan Millingen is een aaneengesloten
natuurgebied ontstaan. Voor recreant, flora
en fauna (bevers, runderen en paarden)
een grote winst.

Er is in totaal 20 km haag b'rj gekomen in de
Ooijpolder. Dit is meer dan oorspronkelijk in
het bestek stond. Maar door de commotie in
de streek over de 'kaalslag' van afgelopen
herfst, heeft de Landinrichtingscommissie
alles op alles gezet om zoveel mogelijk
grondeigenaren te bewegen tot het
aanleggen van een haag. Wat zeker ook
genoemd mag worden, is het verplanten
van een aantal oude hagen inclusief
onderbegroeiing. Dat is uniek in Nederland
en nu al is te zien dat de oude hagen weer
uit beginnen te lopen en het dus zeker
zullen redden.
Dinsdagavond 25 april was er een
informatieavond in het Wilderniscafé in
Kekerdom. Ruim 40 geïnteresseerden
bezochten de avond. Zeger Stappershoef,
voorzitter van de landinrichtingscommissie
Ooijpolder, vertelde in zijn inleiding dat het
plan al tien jaar in uitvoering is. Nu, in de
laatste fase, is veel opschudding ontstaan in
de Ooijpolder: het werd wel erg kaal,
laanbomen en hagen ging op grote schaal
tegen de vlakte.
Samen met de streek is gekeken naar wat
er moest gebeuren. Er werden meer hagen
gepland; in eerste instantie zouden drie à
vier soorten geplant worden in de hagen,
dat zijn er nu dertien.

Alle soorten zijn inheems en duurzaam.
Concreet wordt er weinig gedaan aan het
aanleggen van wandel- en fietspaden. Wel
ztln er nu meer mogelijkheden voor
medegebruik. Ook wordt een wandelpad
langs Het Meer aangelegd.
Mede op initiatief van het IVN- Rijk van
Nijmegen is een aantal wandelroutes
uitgezet en komt er een trekpontje over het
Meertje voor wandelaars.
Het waterschap heeft bij de
werkzaamheden aan de sloten flauwe
taludhellingen aangelegd: beter voor
bijvoorbeeld amfibieën.
De schade die is aangericht is nu vooral te
voelen in de belevingswaarde van het
landschap. De landinrichtingscommissie
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beter zal zrln dan dat het vroeger was.
De Gemeente Ubbergen heeft zich sterk
gemaakt voor het Landschapsfonds. Dit
fonds, gevuld door particulieren en
overheid, zal het beheer van mooie en
waardevolle landschapselementen - hagen,
poelen, bosschages...- bekostigen.
Zo blijft het mooi in de Ooij.
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de
Stichting tot behoud van monument en
landschap in de gemeente Ubbergen.
Verschijnt vier keer per jaar.
Donateurs ontvangen het blad gratis.
Aanbevolen minimale donatie € 15,00
per jaar.
Bankrekening 1051 .11.562 tnv Stichting
Monument en Landschap, Pompweg 7,
Ubbergen.

De Stichting heeft ten doel

"het bevorderen 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
geschiedkundige of karakteristieke waarde
heeft."
Secretariaat: mw. Dr. R.M. Nève-Sprenger
P.C. Hooftstraat 12
6573 CE Beek-Ubbergen,
Tel. 024-684 3158

Redactie
Regina Nève-Sprenger
Jan Cornelissen

E-mail:
monumentenlandschap@hotmail.com

Bent u geïnteresseerd 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 hiernaast.

Publicaties van de Stichting:
Monument en landschap in Ubbergen
Heerenheibel
Littekens van Market Garden
Smokkel in Beek en de Dufílet2
Cultuurhistorische gids
Grafzerk van Kekerdom2
Diverse fietsroutes
Monumenten Gelderse Poort

€22.50
€12.50
€1450
€2,50
€200
€2,20
€0,50
gratis

Te bestellen via het secretariaat

Bijzondere film over De Duffelt
Tijdens de ledenvergadering van de Heemkundevereniging De Duffelt op donderdag 22 juni
2006, die begint om 20.00 uur en plaatsvindt in dorpshuis 'De Sprong', te Ooij wordt een
bijzondere film vertoond van Ellen Kocken. Deze film handelt over een Duitse (Herman
Oppenberg uit Niel) en een Nederlandse boer (Zeger Stappershoef uit Wercheren), beiden
wonend en werkend in De Duffelt. Aandacht krijgt hun beider omgang met natuurwaarden en
natuurontwikkeling. Na afloop van de vertoning vertelt Ellen Kocken over de totstandkoming
van de film. Ook onze donateurs zijn b'rj deze vergadering welkom.
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